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Dariusz Chemperek

HIStOrIa kSIążkI.  
WYbraNE zagaDNIENIa

 Książka – w każdej formie materialnej – służy graficznemu 
utrwaleniu tekstu, rozpowszechnieniu go i przechowywaniu. Historia 
książki jest w istocie historią cywilizacji, bo najściślej związana jest 
z rozwojem ludzkiej myśli. Wiedzę o książce współtworzy wiele dys-
cyplin naukowych: archeologia śródziemnomorska (a w niej osobny 
dział – papirologia), bibliologia, bibliotekoznawstwo, nauki pomocni-
cze historii, historia obyczaju, polityczna, cenzury, drukarstwa, sztuki, 
literatury. Z racji rozległości tematu niniejszy szkic przybliży historię 
książki w jej kilku odsłonach, niekiedy odwołamy się do case study 
– studium przypadku, który lepiej niż wykład może naświetlić ważne 
kwestie. Informacje np. na temat książki renesansowej czy barokowej 
czytelnik znajdzie w rozdziale Historia druku. 

 Szacunek do książki dobrze oddaje topos Księgi wyrażający 
przeświadczenie, że Księga przechowuje tajemną wiedzę o ukrytych 
przed zwykłym człowiekiem prawach świata (m.in. M. Cervantes, 
Don Kichot, W. Szekspir, Burza, B. Schulz, Sanatorium pod Klepsy-
drą, O. Tokarczuk, Ludzie Księgi). Jednak w starożytności stosunek do 
książek (w ówczesnej formie) był początkowo ambiwalentny. Platon 
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(IV w. p.n.e.) uważał, że książki są zbędne: wynalazek pisma zasieje 
w ludziach niepamięć, bo przestaną uczyć się pamięciowo, pod okiem 
mistrza, ufając wiedzy zapisanej w książkach, które mogą zaginąć 
(Fajdros 275a). Pogląd ten przezwyciężył już Arystoteles (IV/III w. 
p.n.e.), uważając, że w sytuacji, gdy wiedza o świecie wciąż się roz-
szerza (podboje Aleksandra Wielkiego), należy przechowywać wiedzę 
w książkach. W istocie spór ten dotyczył kwestii: wiedza dla wybra-
nych (Platon) – demokratyzacja wiedzy (Arystoteles). 

1. Prehistoria książki

Wykład dotyczy „prehistorii”, ale wbrew pozorom wiele elementów histo-

rii dawnej książki pozostało do dziś w języku, nazewnictwie. Warto więc 
znać etymologię nazw związanych z edytorstwem i (szkicowo) historię 
najdawniejszych książek. 

Aby narodziła się i rozprzestrzeniła literatura pisana, a zatem książka, 
potrzebne są: 

A. Prosty system alfabetyczny (pismo alfabetyczne) à historia pisma

B. Dogodny (lekki, niedrogi, dostępny) materiał piśmienny à historia 
materiału.

ad a.

 Egipt wykształcił pismo ideograficzne (hieroglify – w j. grec-
kim „święte znaki”, w j. egipskim „boskie słowa”). Jeden znak wyraża 
tu jedno słowo. Ponieważ w języku egipskim było dużo słów jednosy-
labowych, dany znak wyrażał często jeden dźwięk, czyli jedną głoskę. 
W piśmie ideograficznym tkwił więc zalążek pisma fonetycznego. 
Z czasem pismo ideograficzne, stosowane w świątyniach, zaczęło się 
upraszczać do demotycznego (ludowego). Pierwszą książką jest zwój 
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papirusowy papirus Prisse (od nazwiska ostatniego właściciela, obec-
nie w Bibliotece Narodowej w Paryżu) z ok. 2400-2200 p.n.e. Była to 
Księga zmarłych – w Egipcie chowano z nią ludzi, miała ona zapewnić 
łaskawość bogów na sądzie pośmiertnym, zawierała formuły modlitw, 
wpisywano do nich tylko imię zmarłego. Księgi zmarłych wytwarzano 
i sprzedawano w świątyniach – była to więc pierwsza forma handlu 
książką. 

 Fenicja była pośrednikiem w handlu między Egiptem a Grecją. 
Najstarsze miasto świata to fenickie Byblos (dziś pn. Liban), liczące 
ok. 6 tys. lat; jego nazwa nie przypadkiem oznacza po grecku papi-
rus, księgę (por. dzisiejsze biblia), via Byblos importowano do Grecji 
papirusy. Ok. 1800-1600 p.n.e. Fenicjanie stworzyli pierwsze pismo 
alfabetyczne – jeden znak oznaczał jedną spółgłoskę. Dało to począ-
tek alfabetowi greckiemu, a sami Grecy przyznawali pierwszeństwo 
Fenicjanom, według mitologii pisma nauczył Greków Kadmos – Fe-
nicjanin, założyciel Teb. Brak jednak literatury w j. fenickim, gdyż 
pismo służyło Fenicjanom do celów praktycznych: spisywania umów 
handlowych, frachtunku, inwentarzy.

 grecki alfabet liczy 24 znaki i powstał ok. X lub IX w. p.n.e. 
Pismo greckie upowszechniło się w VIII w. Z ok. 740-725 p.n.e. pocho-
dzi czara z San Montano (k. Neapolu), na której zapisano heksametrem 
dwa wersy nawiązujące do Iliady Homera (motyw czaszy Nestora), 
zaś pochodząca z Aten waza dipylońska z ok. 730-720 p.n.e. „mówi” 
do zawodników turnieju tanecznego: „Kto dziś ze wszystkich tance-
rzy najwdzięczniej zatańczy, ten mnie otrzyma”. W Iliadzie mowa też 
o pisemnym przekazywaniu wiadomości na odległość za pomocą pisma 
(zob. niżej historia o Bellerofoncie).

 babilończycy stworzyli pismo klinowe ok. 2000 p.n.e., po 
podbiciu Mezopotamii i przejęciu pisma od zamieszkujących te tereny 
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Sumerów – ok. 4000 p.n.e. Początkowo było to pismo ideograficzne, 
potem sylabowe (jeden znak to jedna sylaba), liczące 29 znaków. Dało 
ono początek pismu alfabetycznemu Aramejczyków – ludu, który za-
mieszkiwał tereny od Kaukazu po Syrię i Galileę.

ad b. 

 Papirus, roślina z delty Nilu, ma uniwersalne zastosowanie. 
Technika wytwarzania zwojów papirusowych była niezmienna przez 
tysiące lat: przyklejano do siebie ok. 20 arkuszy sprasowanej rośliny. 
Zwój egipski miał długość średnio 20 metrów i 30-47 cm szerokości, 
zaś zwój grecki literacki (produkowany na eksport do Europy) średnio 
10 m długości i 25-30 cm szerokości. Tekst pisano od strony lewej do 
prawej w kolumnach (kolumny greckiego heksametru miały 9 cm sze-
rokości). Początek tekstu zapisywano atramentem czerwonym, resztę 
– czarnym. Im bielszy był papirus, tym wyższa była jego cena, im szer-
sze były marginesy między kolumnami, tym bardziej luksusowe było 
wydanie danej książki. Biały papirus nasączano dodatkowo olejkiem 
z drzewa cedrowego dla ochrony przed robactwem i wilgocią. Owijano 
go wokół drewnianego drążka zaopatrzonego w gałki lub rogi (poma-
lowane), wkładano do cylindrycznego pokrowca ze skóry barwionej 
na np. kolor czerwony, z niego zwieszała się etykietka z tytułem. Tak 
poeta rzymski Marcjalis (I w. n.e.) posyła w świat swoją książkę:

Teraz idź sobie, nasycona cedrem,
Dumnie nieś czoło, podwójnie wspaniała,
Chełp się swoimi barwnymi gałkami!
Niech cię spowija pokrowiec z purpury,
A tytuł płonie czerwienią na pasku. 
 (Epigramy, ks. III 2, w. 7-11, tłum. A. Świderkówna)

 Zwoje przechowywano w glinianych skrzyniach, walcowatych 
pudłach. Warto wspomnieć o stronach recto (dosł. „na wprost”) i verso 
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(dosł. „obracać”) papirusowych zwojów. Ponieważ papirus był drogi, 
stronę verso (niezapisaną) właściciele książki wykorzystywali niekiedy 
dla sporządzania notatek gospodarczych, rachunków, spisów inwen-
tarskich. Trwałość zwoju papirusowego wynosi ok. 300 lat, ale piasek 
egipskiej pustyni pozwolił wielu z nich przetrwać do dziś. Wadą zwoju 
jest jego nieporęczność: trzeba rozwinąć cały (zwykle dziesięciome-
trowy) rulon, żeby znaleźć potrzebny fragment; po przeczytaniu zwoju 
trzeba go było z powrotem przewinąć. Dlatego praktyczny Rzymianin 
Juliusz Cezar (I w. p.n.e.) wzbudził sensację, składając papirusy jak my 
dziś książkę. 

 tabliczki gliniane z Babilonu i Mezopotamii były wytwarzane 
już w VII w. p.n.e. Znamy je m.in. z wykopalisk w Ur i Nippur (obecnie 
Irak), gdzie znaleziono 20 tys. tabliczek z biblioteki Assurbanipala, 
władcy Babilonu, uznanego za pierwszego w dziejach świata bibliofila 
– miłośnika książek. Zaletą tabliczek glinianych była taniość materiału, 
łatwość obróbki (suszono je w piecu lub wprost na słońcu), wadą – 
kruchość materiału, nieporęczność, duży ciężar własny. Miały różną 
wielkość: od 30 x 40 cm do 2 x 2,4 cm, grubość od 2 mm do 2,5 cm. 

 Pisano na nich od strony lewej do prawej, na obu stronach, 
nawet na ich brzegach. Tekst liniowano za pomocą napiętego sznurka. 
Ponieważ na tabliczkach mieściło się niewiele tekstu i większa ca-
łość mieściła się na co najmniej kilkudziesięciu, opracowano system 
ich numeracji: każdą numerowano i na następnej powtarzano ostatni 
wers (słowo) ostatniej tabliczki – tzw. kustosz (ten system zachował 
się w książkach do XVIII w.). Tytuł oznaczano na każdej tabliczce za 
pomocą incipitu – pierwszych jego słów. Na końcu podawano liczbę 
wersów. Na takich tabliczkach spisano m.in. Epos o Gilgameszu czy 
legendę o potopie. 
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 Ponieważ importowany z Egiptu papirus był drogi, w Grecji 
czy Rzymie na co dzień stosowano tabliczki drewniane (używane 
w szkolnictwie europejskim do początku XX w., a w krajach rozwija-
jących się – do dziś). Znano je już w IX w. p.n.e., skoro Homer w Ilia-
dzie zamieszcza opowieść o mitycznym Bellerofoncie, który zawiózł 
z Argos do Likii, a więc na znaczną odległość, z Grecji kontynentalnej 
do Azji Mniejszej, „zgubne znaki” zapisane na „złożonej tabliczce” 
(opieczętowanej i związanej); adresat owego „listu” miał zgładzić tego, 
który mu go dostarczy. 

 Wytwarzano je z drewna cyprysowego, dębowego, cytrynowe-
go czy bukszpanu, z brzegu zostawiano wypukłą ramkę, a wydrążone 
i wygładzone wnętrze grubo powlekano woskiem lub bielono kredą. 
Pisano rylcem (łac. stylos – stąd „styl”), zwykle z brązu czy żelaza (na 
drugim końcu spłaszczonym, by wygładzić wosk), którym ryto w wo-
sku, na tabliczkach kredowych pisano czarnym atramentem. Tabliczka 
drewniana była tania, poręczna, można było od razu na niej odpisać 
nadawcy (służyła więc jako list zwrotny), używano ich w życiu codzien-
nym jako zeszytów szkolnych, listów, ksiąg urzędowych, testamentów, 
aktorzy uczyli się z nich ról. Tabliczki wiązano rzemykami w dwie 
(dyptych – taką wiadomość wiózł Bellerofont), trzy (tryptych), gdy łą-
czono wiele tabliczek, był poliptych. Duży tom powiązanych tabliczek 
Rzymianie nazywali caudex, w wymowie ludowej: codex (dosł. „pień 
drzewa”). Mieścił on zwykle teksty prawnicze, stąd do dziś kodeks to 
zbiór przepisów prawa. Natomiast Grecy spisywali swoje ogłoszenia 
urzędowe, prawa danego miasta na wielkich tablicach bielonych kredą 
i zapisanych czarnym atramentem. Od koloru kredy nazywali je leu-
koma, w j. łacińskim albus/album. Do dziś nazwą album określamy 
edycje wielkoformatowe, zwykle na lśniącym białym papierze.
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 Pergamin wynaleziono w II w. p.n.e. Według Pliniusza (Hi-
storia naturalna, ks. XIII) powstał w wyniku rywalizacji Wielkiej 
Biblioteki Aleksandryjskiej w Egipcie z Biblioteką Pergamońską (stąd 
nazwa). Według historyka w II w. p.n.e. władca Egiptu zakazał ekspor-
tu papirusu do konkurencyjnej placówki i w Pergamonie (Azji Mniej-
szej) wynaleziono nowy materiał piśmienny. Odkrycia współczesnych 
archeologów zadają temu kłam: nad Eufratem znaleziono fragmenty 
pergaminu już z III w. p.n.e. 

 Pergamin wytwarzało się ze skóry (najlepiej) koźlej, jagnięcej 
lub cielęcej, poddanej długotrwałej i intensywnej obróbce chemicznej. 
Był bardzo drogim, ale też niezwykle trwałym materiałem. Pergaminu 
nie daje się jednak łatwo zwijać w rulon (jak papirusu, choć począt-
kowo naśladowano tę technikę), dlatego zwyciężyła opcja, by składać 
go jak kodeks, przy czym drewnianą tabliczkę zastąpiła pergaminowa 
karta, oczywiście obustronnie zapisana (karty recto i verso). Obustron-

ny zapis nieco rekompensował koszt pergaminu: przeciętny kodeks 
mieści cztery lub pięć razy więcej tekstu niż standardowy papirus. 
Takie książki zaopatrywano w drewniane okładki. Już w IV w. n.e. ok. 
70 proc. książek w rzymskich bibliotekach ma formę kodeksu. Jest ona 
znacznie praktyczniejsza niż zwój, nie trzeba rozwijać całej książki, 
żeby znaleźć potrzebny fragment. Także dlatego tę formę książki pre-
ferowali rzymscy prawnicy (szybko można znaleźć potrzebny przepis, 
paragraf). Książki pergaminowe funkcjonowały w Europie do XV w., 
potem, wraz z rozwojem druku, zostały wyparte przez książki papiero-
we (zob. rozdz. Historia druku).

 Z historią starożytnej i średniowiecznej książki łączy się poję-
cie palimpsestu. Gdy treść książki (papirusowej czy pergaminowego 
kodeksu) została uznana za nieważną, nieaktualną, wymazywano tusz 
i materiał piśmienny wykorzystywano ponownie, zapisując nowy tekst. 
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Łatwo usunąć tusz z papirusu, jednak nie da się w zupełności wymazać 
go z pergaminu. Tak powstały palimpsesty: księgi, gdzie jeden (starszy) 
tekst „prześwituje” przez drugi. Dzięki żmudnej pracy bibliologów, 
ich detektywistycznemu zacięciu, udało się odczytać z palimpsestów 
i uchronić przed niepamięcią wiele antycznych utworów.

2. Wielkie biblioteki starożytności.  
Narodziny edytorstwa i filologii

Wykład prezentuje najsłynniejsze biblioteki antycznego świata i pokazuje 
rolę, jaką wówczas pełniła książka. Ówczesne biblioteki pełniły nie tylko 
rolę przechowalni książek, były bowiem pierwszymi w historii cywilizacji 
śródziemnomorskiej instytutami naukowymi, pełniły rolę kulturotwórczą 
i podnosiły prestiż miasta, w którym się znajdowały. Istotne dla nas jest 
to, że wykształciły się w nich takie dziedziny wiedzy jak filologia i pod-

stawy edytorstwa. 

Do dziejów najsłynniejszej ze starożytnych bibliotek – Wielkiej biblioteki 
aleksandryjskiej – współczesna historia dopisała glosę. gdy w 2011 r., 
podczas tzw. arabskiej wiosny, reżim Hosni Mubaraka powołał do walki 
z demonstrantami strażników obecnej biblioteki aleksandryjskiej, sym-

bolizującej ciągłość tradycji antycznej i współczesnego Egiptu, miesz-

kańcy aleksandrii samorzutnie zorganizowali straż obywatelską, chcąc 
chronić zbiory przed grabieżą. 

 Słowo biblioteka (gr. bibliotheke) oznaczało pierwotnie futerał 
lub gliniane naczynie, w którym przechowywano zwoje papirusowe, 
później zaś – tak jak obecnie – całą kolekcję książek. Pierwsze księgo-
zbiory musiały powstawać w pałacach władców, były to raczej archiwa, 
w których przechowywano inwentarze dóbr, umowy dyplomatyczne, 
spisane prawa. Takie biblioteki – archiwa jedwabnych zwojów, istniały 
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już w XIII w. p.n.e. w Chinach. Pierwszą bibliotekę par exellence stwo-
rzył król assurbanipal ok. 612 r. p.n.e. w Niniwie. Jak wspomniano 
wcześniej, ten pierwszy w dziejach bibliofil zgromadził ok. 20 tys. 
glinianych tabliczek; wiadomo, że kazał poszukiwać tabliczek z czasów 
Hammurabiego, z XVIII-XVII w. p.n.e.

 Według niepotwierdzonych przekazów twórcą pierwszej w kul-
turze śródziemnomorskiej biblioteki był tyran Aten Pizystrat (VI w. 
p.n.e.) lub władca wyspy Samos Polikrates (także VI w. p.n.e.). Na 
pewno wiadomo o nich, że popierali kulturę i jej twórców – Pizystrat 
prekursora teatru Tespisa, Polikrates z Samos – Anakreonta. O tym, 
że publiczna biblioteka musiała istnieć w Atenach dwa wieki później, 
przekonują teksty dramaturgów Eurypidesa (Elektra) i Arystofanesa 
(Żaby). Obaj twórcy bardzo dokładnie cytują w celach parodystycznych 
utwory swoich poprzedników, raczej niemożliwe, by znali je z pamięci.

 Pierwszą biblioteką, o której istnieniu wiadomo na pewno, był 
prywatny księgozbiór arystotelesa (IV/III w. p.n.e.). Uczony gro-
madził dzieła współczesne i z przeszłości, a jego uczeń Aleksander 
Wielki przysyłał mu książki w językach obcych z terenów przez siebie 
podbijanych. Arystoteles przekazał swą bibliotekę Teofrastowi (także 
uczonemu – wybitnemu botanikowi), Teofrast zaś swemu siostrzeńco-
wi, który sprzedał ją królowi Egiptu Ptolemeuszowi II. Księgozbiór 
wcielono do Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej i dzięki temu wiemy, 
ile liczył zwojów: 376. Czy to wiele? Bibliolodzy obliczyli, że zawierał 
ok. 233 tys. wersów, co daje objętość zaledwie dziesięciu dzisiejszych 
tomików in octavo („ósemka” – mały format).

 Najsłynniejszą i najważniejszą biblioteką starożytności była 
Wielka biblioteka aleksandryjska (dalej skrót: WBA) w egipskiej 
Aleksandrii, ważnym mieście portowym nad Morzem Śródziemnym. 
Została założona w III w. p.n.e. przez króla Egiptu Ptolemeusza I So-
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tera, pierwszym bibliotekarzem był Demetriusz z Faleronu (uczeń Teo-
frasta). Otworzył ją Ptolemeusz II Filadelfos. Składała się z dwu części: 
Museionu (dosł. „przybytku muz”), który był pierwszym w świecie 
instytutem naukowo-badawczym, specjalizującym się w naukach przy-
rodniczych, oraz z samej biblioteki, która gromadziła zbiory i była 
jednocześnie instytutem nauk humanistycznych (używając dzisiejszej 
terminologii). Po raz pierwszy mamy tu do czynienia ze specjalizacją 
wiedzy, z powstaniem zawodu naukowca i utworzeniem dla badaczy 
miejsc pracy opłacanych przez państwo. Museion i WBA były pod 
bezpośrednim protektoratem władców Egiptu, Ptolemeuszy, a o randze 
biblioteki świadczył fakt, że jej kierownik był zawsze wychowawcą 
następcy tronu. 

 WBA była największą biblioteką świata, co nie dziwi, biorąc 
pod uwagę bogactwo królów Egiptu i prestiż, którym się cieszyła. 
Książki pozyskiwano na wiele sposobów:

1. Zakup w całym ówczesnym świecie przez agentów. Głównymi 
ośrodkami handlu książką były wyspa Rodos i Ateny.

2. Zakup bibliotek prywatnych od spadkobierców (np. księgozbioru 
Arystotelesa – Teofrasta).

3. Konfiskata książek ze statków przybyłych do Aleksandrii. Celni-
cy rekwirowali książki, a następnie przekazywali je pracownikom 
WBA. Ci sprawdzali, czy biblioteka posiada dany tekst. Jeśli 
nie – kopiowano go w skryptorium (miejscu, gdzie przepisy-
wano książki), oryginał wędrował do WBA, zaś kopię dostawał 
podróżny.

4. „Wypożyczenia bezzwrotne”. Ptolemeusz III wypożyczył z Aten 
za kaucją 15 talentów kanoniczne teksty tragedii Ajschylosa, Sofo-
klesa i Eurypidesa. W skryptorium zrobiono kopie, które odesłano 
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Ateńczykom, zaś zachowano oryginały. Król stracił kaucję (policz: 
1 talent to 6 tys. drachm, 1 drachma waży 4,3 g srebra, sprawdź, 
ile w chwili obecnej kosztuje 1 kg srebra).

5. Darowizny. Np. Antoniusz ofiarował Kleopatrze VII aż 200 tys. 
zwojów ze zrabowanej przez siebie biblioteki w Pergamonie.

W efekcie z 200 tys. zwojów w III w. p.n.e. zasoby WBA wzrosły do 
ok. 700 tys. w I w. n.e. Nie wiadomo jednak, czy liczba ta oznacza ilość 
książek (woluminów), czy tytułów. 

Narodziny filologii i krytyki tekstu – podstaw edytorstwa

Bibliotekarze WBA stanęli początkowo przed licznymi problemami. Ile 
mają zwojów, a ile dzieł? Kto jest autorem danego utworu? Zwykle ich 
nie sygnowano albo np. podpisywano „Homer”, bo dla Greków imię to 
rozszerzyło znaczenie na poetę w ogóle. W czasach WBA funkcjono-
wało kilkaset pism przypisywanych Homerowi, w tym nawet parodie 
eposów. Ponadto: czy był jeden autor Iliady i Odysei, czy dwóch? Na 
te pytania odpowiada atrybucja tekstu – przypisanie, na podstawie 
naukowych argumentów, danemu pisarzowi autorstwa danego tekstu. 
Do tego potrzebna jest wiedza o życiu autora, jego języku, epoce, 
różnych kontekstach, w których powstawało dzieło. Dalej należało 
ustalić właściwe, a więc zgodne z intencją autora, brzmienie tekstu. 
Pamiętajmy, że kopiści popełniali pomyłki (to zawsze wiąże się z prze-
pisywaniem!), skracali lub wydłużali teksty, czasem nawet celowo je 
zmieniali. Należało więc, za pomocą żmudnego zestawiania ze sobą 
możliwie największej ilości kopii, oczyścić tekst, usunąć miejsca 
skażone (zepsute). Oba te działania: ustalanie atrybucji tekstu i jego 
prawidłowego brzmienia, dały początek krytyce tekstu. Tak powstały 
filologia i edytorstwo. 
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Przyjrzyjmy się, jak starożytni filolodzy (z gr. „miłośnicy słowa, języ-
ka”) pracowali nad edycjami krytycznymi Homera, a więc – narodzi-
nom filologii.

1. zenodot z Efezu w 275 r. p.n.e. stworzył edycję eposów Homera. 
Uważał, że daje tekst oczyszczony z późniejszych naleciałości 
kopistów, bezbożników, usuwając z Iliady i Odysei fragmenty 
o niemoralnych czy niegodnych czynach bogów i herosów. Był 
to błąd polegający na ahistoryzmie, prezentystycznym (czyli 
uwspółcześniającym) widzeniu Homera; Zenodot rzutował swoją 
głęboką religijność na religijność pisarza. Filolog – jak najsłusz-
niej – podzielił tekst na wersy (dotąd przepisywano heksametry 
Homera jak prozę).

2. arystofanes z bizancjum (III/II w. p.n.e.) zauważył, że język 
(sposób wymawiania słów) się zmienia w czasie, i w swojej edycji 
Homera wprowadził znaki akcentowe, ułatwiające czytanie. zmo-

dernizował (uwspółcześnił) pisownię – ten zabieg odtąd stale 
(choć z pewnymi ograniczeniami) stosowany jest przez edytorów 
tekstów dawnych. Zaopatrzył swą edycję we wstęp historyczno-

literacki, w którym napisał o życiu pisarza (właściwie – zebrał 
legendy), dokonał analizy i interpretacji utworu, wyraził sądy 
estetyczne.

3. Właściwym ojcem filologii i edytorstwa jako nauk jest jednak 
arystarch z Samotraki (II w. p.n.e). Udowodnił on, zachowując 
(w przeciwieństwie do Zenodota z Efezu) dystans historyczny, 
że Homer był autorem zarówno Iliady, jak i Odysei. Świadom 
różnic między Grekiem z IX i II w. (odległość w czasie 700 lat!) 
opatrzył teksty komentarzami i objaśnieniami językowymi, re-
ligijnymi, historycznymi, obyczajowymi. Opracował edycje kry-
tyczne eposów oparte na możliwie największej ilości przekazów 
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(dostępnych kopii). Za Arystofanesem z Bizancjum wprowadził 
znaki akcentowe, ponadto podzielił Iliadę i Odyseję na księgi (24). 
Stworzył edycje wolne od skażeń kopistów i wolne od pułapek 
prezentyzmu.

Filolodzy z WBA opracowali edycje krytyczne Homera, Hezjoda, He-
rodota (a jego Dzieje mieściły się aż na 700 zwojach!), Pindara, Safony, 
tragików i komediopisarzy greckich. Sam Arystarch dwukrotnie wy-
dał Homera, opracował edycje krytyczne Hezjoda, Alkajosa, Pindara, 
Arystofanesa.

4. Na pozór nieefektowna, żmudna praca nad inwentaryzacją zbio-
rów spowodowała powstanie pierwszych katalogów rzeczowych. 
kallimach z Cyreny podzielił zbiory na 12 tematycznych działów 
i napisał katalog liczący 120 ksiąg: Tablice tych wszystkich, któ-
rzy wsławili się w jakiejkolwiek dziedzinie literatury (w skrócie: 
Pinakes). Nazwa „tablice” wywodzi się stąd, że wieszano je na 
regałach ze zwojami o danej tematyce. Kallimach umieścił w nich 
opis dzieł, biogramy autorów, tytuły utworów lub ich incipity, 
podał liczbę wersów (objętość) i liczbę zwojów, dodał uwagi na 
temat trudności atrybucyjnych. Była to więc pierwsza historia 
literatury, a Kallimacha możemy nazwać też ojcem bibliologii.

Inne zasługi WBA to ustalenie kanonu estetycznego literatury grec-
kiej, ujednolicenie pisowni w papirusach (np. stała szerokość kolumn, 
marginesów), utworzenie w dzielnicy Sarpejon pierwszej biblioteki 
publicznej, gdzie zgromadzono ok. 50 tys. zwojów. Jeszcze z inicja-
tywy Demetriusza z Faleronu (choć legenda mówi o osobistym zain-
teresowaniu króla Egiptu) przełożono z hebrajskiego na grekę Stary 
Testament, przekład ten nazywa się Septuagintą, tj. tłumaczeniem sie-
demdziesięciu. Dzięki temu Stary Testament mógł być znany nie tylko 
przez Żydów, prawdopodobnie czytał go Wergiliusz.
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Wbrew legendzie, końcem WBA wcale nie był najazd Arabów na Egipt 
w 642 r. Proces jej niszczenia postępował stopniowo, wraz z utratą po-
zycji gospodarczej i politycznej Egiptu, degeneracją elit umysłowych 
państwa. Największym ciosem były zamieszki religijne w Aleksandrii 
w IV w. n.e. 

Fasada WBA z ogrodem, po prawej stronie portyk, gdzie czytelnicy mogli zażywać 
lektury na świeżym powietrzu. Rekonstrukcja: Stanisław Skórka.

Inna ważna biblioteka starożytności to biblioteka Pergamońska. Za-
łożona w Pergamonie (Azja Mniejsza, dziś na terenie Turcji) w III w. 
p.n.e. przez króla Eumenesa II liczyła ok. 200 tys. zwojów. O jej kul-
turotwórczej roli wspomniano w poprzednim podrozdziale (pergamin). 
Dodać też należy, że w Pergamonie inaczej podchodzono do edycji tek-
stów. Tamtejszy bibliotekarz Krates z Mallos był stoikiem i w związku 
z tym uważał, że wszystkie języki rozwijają się naturalnie. Dlatego 
żądał, by edycje krytyczne zachowywały wszystkie anomalie cechują-
ce żywy język, zatem przeciwstawiał się modernizacji i ujednolicaniu 
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języka, jak to czyniono w WBA. Historia edytorstwa przyznała mu 
w tym względzie sporo racji: nie można bezwzględnie modernizować 
języka pisarza, należy na przykład uwzględniać jego cechy swoiste 
(dialektyzmy). Krates nazywał badaczy z WBA „gramatykami”, bo ba-
dali oni słowa, ich wymowę i byli, jego zdaniem, rzemieślnikami. Sam 
nazywał się „krytykiem” i „architektem” ogarniającym całość dzieła. 
Filolodzy z WBA interpretowali dzieło historycznoliteracko, zaś Krates 
– alegorycznie. 

W antycznym rzymie pierwszą bibliotekę publiczną założył Asinius 
Pollio (nb. mecenas Wergiliusza) ok. 40 r. p.n.e. Trzy wieki później 
było tam już 28 bibliotek publicznych. Najwspanialszą z nich – Bi-
bliotekę Ulpiańską – założył cesarz Trajan ok. 100 r. n.e. Stanowiła 
ona jednocześnie archiwum państwowe i była żywym pomnikiem fun-
datora. Spłonęła w VI w., podczas wojen wodza armii bizantyjskiej 
Belizariusza z plemionami Gotów, którzy władali wówczas Italią. 

Biblioteka Ulpiańska – współczesna wizualizacja. Zwróć uwagę na kolorowe marmu-
ry, rzeźby sławnych pisarzy, za nimi – wnęki na książki. W rzymskich bibliotekach 
sale magazynowe były jednocześnie czytelniami, miały one charakter reprezentacyjny.
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3. książka rękopiśmienna w średniowieczu

O średniowieczu – epoce trwającej tysiąc lat (IV-XV w.) – nie sposób 
tu pisać bez uproszczeń. W epoce tej narodził się druk, dlatego wykład 
obejmuje tylko problematykę książki rękopiśmiennej. Cechą wyróżnia-

jącą średniowiecze jest fakt, że nigdy przedtem i nigdy potem książka nie 
była otaczana tak wielką czcią, traktowano ją jako sacrum. także nigdy 
wcześniej i później nie była tak ważnym instrumentem władzy i przed-

miotem luksusu (co najmniej do XIII stulecia). Od czasów powstania 
uniwersytetów (XII w.) książka przestała być głównie księgą religijną, 
otaczaną kultem, a zaczęła pełnić rolę narzędzia pracy, w późnym śre-

dniowieczu – nawet rozrywki. 

1. Miejscem kopiowania (wytwarzania) książek było w średniowieczu 
skryptorium. Prawie każdy budynek klasztorny miał taką salę, naj-
większe z nich – przeznaczone do pracy nawet kilkunastu zakonników 
– były w klasztorach zakonu benedyktynów (od VI w.), mnichów iryj-
skich (z Irlandii, których ekspansja na kontynent sięgała Italii i środ-
kowej Europy). Wielką wagę do kopiowania ksiąg przywiązywali też 
cystersi (od XII w.) – pracowali oni zwykle w pojedynczych celach; 
małą – franciszkanie, którzy początkowo łączyli książkę z luksusem, 
niegodnym zakonu żebraczego. Od XII w. zaczęły powstawać w mia-
stach skryptoria świeckie, dla potrzeb uniwersytetów i bogatego miesz-
czaństwa (zwłaszcza w XIV-XV w.).

Pomieszczenie musiało być widne, gdyż kopista (skryba) pracował 
tylko przy świetle dziennym. Dniówka trwała sześć godzin, w tym cza-
sie skryba mógł skopiować od trzech do sześciu stron. Przepisywano 
zwykle na stojąco, przy pulpicie – drewnianej pochylonej desce, na 
której znajdowały się kopiowany tom i materiały piśmienne: czerwony 
i czarny atrament, pióro, zakładka, rylec i ścierak. Swą ciężką pracę 
skrybowie traktowali jako akt pobożności, a jakości kopiowania (każdy 
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błąd w tekście sakralnym mógł spowodować herezję!) pilnował kie-
rownik skryptorium – skryptuariusz (antykwariusz, kaligraf). Biblię 
i teksty liturgiczne przepisywano do końca XV w. na pergaminie, choć 
od XIII w. zaczął z nim konkurować tańszy, ale mniej trwały papier. 
Podobnie jak materiał, także formę książki zaczerpnięto z antyku – był 
nią kodeks.

2. W tysiącletniej historii średniowiecza pismo ulegało wielu zmianom. 
Zasadniczo wywodziło się z pisma rzymskiego, choć różne odmiany 
pochodziły z kręgów narodowych (np. pismo insularne – z Irlandii 
i Anglii) czy zakonnych (np. pismo benewenckie benedyktynów). We 
wczesnym średniowieczu rozpowszechniła się minuskuła karolińska, 
od XII w. – pismo gotyckie. Używano go, w różnych odmianach, do 
zapisywania tekstów kodeksów, tekstów dokumentów, tekstów potocz-
nych. Najbardziej ozdobnym pismem, przeznaczonym do kodeksów, 
była tekstura gotycka, w XV w. – majestatyczna fraktura. Czasem 
teksturę gotycką nazywa się pismem kratowym, bo ciasno ustawione 
litery wyglądają jak krata. Teksty potoczne pisano kursywą gotycką 
(łac. cursus – bieg, pośpiech). Nauka o rodzajach pisma i jego odczy-
tywaniu to paleografia.

3. Technika pracy kopisty obejmowała wiele czynności. Najpierw przy-
cinano pergamin w prostokątne karty, ewentualnie wygładzano je jesz-
cze pumeksem. Następnie liniowano karty, zaznaczając brzegi nakłu-
ciami cyrkla, te otworki łączono delikatną linią rysowaną metalowym 
albo (od XII w.) ołowianym rylcem (stąd dziś ołówek), najczęściej 
znaczoną potem czerwonym atramentem. Teksty święte i liturgiczne 
kopiowano w dwóch szpaltach na karcie, świeckie – w jednej szpalcie. 
Skryba przepisywał tekst, zostawiając miejsce na:

 – tytuły i tytuliki
 – inicjały – pierwsze ozdobne litery tekstu
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 – incipity – (łac. zaczyna się) formuły na początku tekstu lub roz-
działu zawierające tytuł dzieła, czasem imię autora, najczęściej po 
prostu słowo: incipit

 – miniatury.

Wykonywali je potem rubrykator i miniaturzysta. 

Ponieważ pergamin był drogi, pisano ściśle, łącząc ze sobą litery i mało 
miejsca zostawiając między wyrazami. Dodatkowo objętość tekstu 
ograniczały abrewiatury i ligatury. abrewiatury (łac. abbrevio – skra-
cam) polegały na zastępowaniu całego wyrazu początkową literą, np. 
Caius à C, ściągnięciu słowa do paru liter, np. Dominus (Pan) àDNS, 
wykorzystaniu nadpisów, np. ē = est. ligatura to połączenie dwóch 
sąsiadujących ze sobą liter w jeden znak graficzny, np. ae àæ, et à& 
(do dziś stosowany w j. angielskim). Warto dodać, że obecność bardzo 
wielu abrewiatur i ligatur w tekście czyni średniowieczną łacinę czy-
telną dziś tylko dla mediewistów, przysporzyły też one wielu utrapień 
pierwszym drukarzom.

Na końcu tekstu kopista podawał (zwłaszcza w XIV i XV w., ale nie 
zawsze) swoje imię i datę przepisania, niekiedy – z ulgą, bo skończył 
przepisywanie tekstu – żartobliwy wierszyk. Pracę skryby sprawdzał 
korektor, często był nim sam opat klasztoru. 

4. Rubrykator (łac. rubrum – tlenek żelaza, z którego wyrabiano czer-
wony inkaust) wpisywał czerwonym atramentem tytuły rozdziałów, 
ozdobne inicjały, często sporej wielkości, w które jeszcze potem mi-
niaturzysta wpisywał obrazek, incipity i eksplicity (formuły zakończe-
niowe). Rysował też pionowe kreski przy pierwszych literach nowych 
zdań, tak by tekst za bardzo się nie zlewał (stąd dziś słowo rubryka).

5. Miniaturzysta, czyli iluminator, ilustrował książkę. Etymologia 
obu synonimicznych nazw tego zawodu jest znacząca. Minia to czer-
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wień ołowiana, którą z racji symboliki kolorów najchętniej zdobiono 
książki, zaś łac. iluminare znaczy „oświetlać”, a lumen – „światło”. 
W drugim wypadku mowa więc o artystach, którzy (oprócz czerwonej 
farby) używali do ozdabiania książek płatków złota. Oczywiście już 
w czasach starożytnych ilustrowano książki, ale były to głównie dzieła 
przyrodnicze (medyczne, botaniczne), rzadko literackie. W średniowie-
czu malarstwo książkowe zagościło we wszystkich typach książek.

Zawód iluminatora (miniaturzysty) wyodrębnił się z profesji kopisty 
w XIII w. Marginesy ksiąg i kolumn zdobiono floraturami – motywa-
mi w formie pnączy, gałązek z kwiatami i zwierzętami (czasem fanta-
stycznymi), lub bordiurami – ozdobnikami roślinnymi, tworzącymi 
ramę karty. Niewielkie, za to bardzo precyzyjnie malowane obrazki, 
włączano w inicjały, ich tematyka nawiązywała do treści fragmentu 
(wskazówki co do treści w pustym miejscu zostawiał ołówkiem kopista, 
dotyczy to też miniatur włączanych w tekst). Profesjonalni miniaturzy-
ści stworzyli wiele szkół malowania, np. iryjską, francusko-flamandz-
ką, włoską, czeską, ich omówienie jest domeną historii sztuki. Można 
tylko wspomnieć, że niektóre manuskrypty zawierają ich niesłychanie 
wiele, np. czeska Biblia Wielisława z XIV w. aż 700, zaś francuscy mi-
niaturzyści z XIV i XV w.: Jan Fouquet i bracia de Limbourg, stworzyli 
prawdziwe arcydzieła, wiernie odtwarzające obyczajowość i architek-
turę ówczesnej Flandrii i Francji. Ów realizm uwidacznia się przede 
wszystkim w miniaturach tworzonych dla osób świeckich, zwłaszcza 
w „godzinkach” – modlitewnikach do osobistej dewocji (np. Bardzo 
bogate godzinki księcia de Berry) czy psałterzach – zbiorach psalmów 
(np. nasz Psałterz floriański). Iluminacje pozwalały ówczesnemu od-
biorcy książek na kontakt ze sferą piękna, a poprzez nią – otwarcie 
na sacrum. W przeciwieństwie do rzeźby czy malarstwa tablicowego, 
malarstwo książkowe było sztuką elitarną, skierowaną do najbogat-
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szych i najlepiej wykształconych ludzi. Stąd nierzadkie w miniaturach 
subtelny humor czy ironia.

6. Aby powstała rękopiśmienna książka, nie wystarczała praca kopisty, 
antykwariusza, rubrykatora, korektora. Potrzebny był jeszcze introli-
gator, który oprawiał książkę. W średniowieczu (i długo potem) funk-
cjonowały oprawy pergaminowe (zwykle iluminowane), tabliczkowe 
i klejnotowe. W tym drugim typie oprawy stosowano formę podobną 
jak w antycznych tabliczkach drewnianych (dyptychach), używając 
jako okładek twardego drewna (stąd frazeologizm: przeczytać od deski 
do deski). Introligator obciągał deseczki skórą, następnie nacinał ją no-
żem, rozszerzał nacięcia, by powstały wypukłe wzory. Jeszcze częściej 
używano gorących metalowych stempli, na których były wzory (roślin, 
zwierząt, świętych itp.), wtłaczano je pod skórę, by uzyskać wypukły 
wzór (tzw. oprawa ślepo tłoczona). W późnym średniowieczu modna 
była oprawa sakwowa: książkę zamykano w rodzaj miękkiej skórza-
nej torebki, którą można było przytroczyć do paska czy sznura habitu. 
Poza kompetencjami introligatorów (ich umiejętności pokrywają się 
częściowo z rzemiosłem kaletników) były oprawy z metali, zwane 
oprawami klejnotowymi, wytwarzane przez snycerzy czy złotników. 
Z powodu ceny stosowano je do ksiąg liturgicznych, dlatego nazywa 
się je też oprawami ołtarzowymi. Snycerz lub złotnik zdobił okładki 
płaskorzeźbami ze srebra, nawet złota, wykładał je kością słoniową, 
szlachetnymi lub półszlachetnymi kamieniami, perłami czy emalią. 
Tematem płaskorzeźb były sceny z Biblii. Ostatnim rzemieślnikiem, 
zatrudnionym do pracy przy książce, mógł być kowal – twórca łańcu-
chów, którymi przytwierdzano książki do pulpitów czy w bibliotekach; 
oprawa łańcuchowa miała zapobiegać kradzieży.

 Truizmem będzie twierdzenie, że książka – owoc pracy wielu 
wykształconych ludzi – była przedmiotem drogim, czasem luksuso-
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wym. Dla przykładu: jeden zbiór kazań miał kosztować w X w. 200 
owiec, trzy korce zboża i kilka skór kunich, zaś pod koniec XIV w. za 
dwutomowy modlitewnik zapłacono 200 franków w złocie. Ile kosz-
tował np. Codex Argenteus (tzw. srebrna Biblia) z ok. 700 r., zapisany 
srebrnymi i złotymi literami na zabarwionym purpurowo pergaminie 
– tego się nie dowiemy.

4. biblioteka jana III Sobieskiego (1629- 
-1696 r.) i „srebrny wiek” w rzeczypospolitej

Wykład ukazuje mało znane oblicze najsławniejszego Polaka XVII wie-

ku – jako miłośnika i kolekcjonera książek. analiza jego biblioteki daje 
wgląd w historię książki XVI i XVII w., mówi o preferencjach czytelni-
czych jana Sobieskiego, przełamuje stereotypy dotyczące książki w XVII 
w. biblioteka zwycięzcy spod Wiednia dobrze świadczy o jego aspira-

cjach, horyzontach intelektualnych i jest znakomitą ilustracją „srebrnego 
wieku” rzeczypospolitej – czasu ostatniego ćwierćwiecza XVII stulecia. 

4.1. Sylwetka króla 

Jan III Sobieski (1629-1696 r., król od 1674 r.) jest jedynym bohaterem 
Polski XVII w., który przeszedł do powszechnej świadomości zbioro-
wej Polaków. Sobieski jest znany jako wódz, kochanek, epistolograf 
(autor znakomitych literacko Listów do Marysieńki). Zostawił po sobie 
pamięć w historii obyczaju (paremi), był pierwszym polskim polity-
kiem, który na skalę europejską kreował swój wizerunek. Sobieski – co 
interesuje nas ze względu na jego zainteresowania bibliofilskie – był 
aktywny jako mecenas nauki i sztuki.
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Janowi Heweliuszowi – najsłynniejszemu astronomowi II poł. XVII w., 
badaczowi księżyca, właścicielowi największego ówcześnie teleskopu, 
pierwszemu obywatelowi Rzeczypospolitej, który został członkiem 
Royal Society – król ufundował stałą pensję, wspomógł go finanso-
wo, gdy pożar strawił obserwatorium w Gdańsku. Adam Adamandy 
Kochański – największy polski matematyk do XX w., profesor uni-
wersytetu we Wrocławiu, korespondent Wilhelma Leibnitza i Atana-
zego Kirchera – został przez króla sprowadzony do Warszawy, gdzie 
pracował jako nauczyciel Jakuba Sobieskiego i nadworny bibliotekarz. 
Jako geometra i matematyk pracował na dworze Stanisław Solski, autor 
pierwszej polskiej mechaniki technicznej Architekt polski. Zatrudnieni 
tam byli także: Jakub Kazimierz Haur, autor popularnej ziemiańskiej 
encyklopedii, oraz poeta Wespazjan Kochowski, piastujący godność 
królewskiego historiografa. Sobieski, jako wychowanek Kolegium No-
wodworskiego i Akademii Krakowskiej, wspierał krakowską uczelnię: 
np. drukarni akademickiej nadał przywilej drukowania 106 pozycji na 
30 lat (a były tam teksty tak pokupne, jak: Cycerona, Horacego, Owidiu-
sza, Starowolskiego), niewidomemu profesorowi Akademii ufundował 
emeryturę. Sobieski był członkiem pierwszego w świecie towarzystwa 
geograficznego Academia Cosmographica degli Argonauti, osobiście 
postulował poprawki do map Siedmiogrodu, Mołdawii i południowo-
-wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Na polu sztuki król zasłużył 
się jako twórca Pałacu w Wilanowie (architektem był Augustyn Locci) 
i fundator stypendiów na kształcenie w Rzymie adeptów malarstwa: 
Jerzego Eleutera Siemiginowskiego, Jana Reisnera. Dwór Sobieskich 
był ważnym ośrodkiem recepcji i popularyzacji w Rzeczypospolitej 
kultury francuskiej, zwłaszcza dramatu klasycyzmu francuskiego XVII 
w. (m.in. pierwsze poza Francją wystawienia komedii Moliera). Król 
inspirował powstawanie druków, obrazów i rzeźb dotyczących wiktorii 
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wiedeńskiej. Dedykowano mu aż 76 druków polskich i obcych z dzie-
dziny nauki i literatury, co dobitnie świadczy o ambicjach Sobieskiego 
jako mecenasa.

4.2. księgozbiór jana III Sobieskiego  
– charakterystyka ogólna

Biblioteka króla liczyła na pewno ponad 7000 woluminów, tyle do-
trwało od poł. XVIII w., kiedy wnuczka Sobieskiego przekazała zbiory 
z rodowej Żółkwi Bibliotece Załuskich. Książki z księgozbioru króla 
były rozproszone w jeszcze innych miejscach, np. Oławie, Wilanowie. 
W roku 1689 (właśc. 1695) bibliotekarz i matematyk Adam Adamandy 
Kochański sporządził inwentarz księgozbioru. Obejmuje 1404 tytuły 
w 2000 woluminach (pozostała część spisu zaginęła). Dysponujemy 
zatem próbą, jak najbardziej wiarygodną, dającą obraz całej biblioteki 
króla, mówiącą o zainteresowaniach i kulturze umysłowej właściciela. 
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Była to biblioteka współczesna: aż 72 proc. księgozbioru (1009 tytu-
łów) stanowiły książki z XVII w. Inwentarz wykazał też obecność 40 
inkunabułów, co wskazuje na zainteresowania bibliofilskie właściciela. 

Sobieski znał oczywiście łacinę, za młodu poznał francuski, włoski, 
niemiecki, uczył się tureckiego, a w starości nawet hiszpańskiego. Ję-
zyk książek mówi ciekawą prawdę o kulturze ówczesnej Europy: łacina 
jako język elit zaczyna ustępować językowi francuskiemu. Ekspansję 
francuszczyzny widać wyraźnie po 1648 roku. Miejsca druku zgroma-
dzonych książek: oficyny francuskie 35 proc., włoskie i niemieckie 25 
proc., polskie 8 proc., potwierdzają to spostrzeżenie. Zauważmy, że po-
zycja Rzeczypospolitej na wyłaniającej się z księgozbioru Sobieskiego 
kulturalnej mapie Europy jest mało widoczna.

4.3. Charakterystyka szczegółowa

W bibliotece możemy wyróżnić następujące działy: polonika, historia, 
prawo, filozofia, religia i teologia, literatura piękna, nauki ścisłe, bio-
logia i nauki pokrewne, sztuka.
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Polonika liczą 114 tytułów. Są to głównie dzieła historyczne, m.in. 
kroniki Jana Długosza, Marcina Bielskiego, Marcina Miechowity, Łu-
kasza Górnickiego, Pawła Piaseckiego, Joachima Pastoriusa, Roczniki 
Kochowskiego; obejmują historię do 1688 r. Król zgłębiał historię 
Polski, wierząc, że jest ona „nauczycielką życia”. Polonikami są też 
niektóre książki prawnicze (jako władca musiał znać prawo), religij-
no-teologiczne. Mało jest literatury pięknej. Znajdujemy Jerozolimę 
wyzwoloną Torquata Tassa – Piotra Kochanowskiego, relację z podróży 
do Ziemi Świętej Mikołaja Radziwiłła Sierotki (był to zresztą bestseller 
XVII w.) czy zbiór przysłów Maksymiliana Fredry. Dziwi brak dzieł 
Jana Kochanowskiego, którego Sobieski niewątpliwie znał (cytował 
go w Listach do Marysieńki z pamięci). Obecny jest w spisie cenny 
Thesaurus polono-latino-graecus Grzegorza Knapskiego.

książki historyczne obejmują aż 370 tytułów i potwierdzają tezę, że 
historiografia awansowała w XVII w. do statusu nauki. Biblioteka za-
wiera dzieła od Herodota do historii współczesnej. Dzieła obejmują 
historię wszystkich krajów europejskich, Turcji, Azji, Ameryk. Wśród 
nich spotykamy tytuły autorów będących na Indeksie ksiąg zakazanych 
(np. Georga Sleidana, George’a Buchanana – współczesne historie An-
glii, Szkocji pisane z perspektywy protestanckiej). Sobieski kolekcjo-
nował też pamiętniki i biografie sławnych ludzi, gdyż bliskie mu było 
personalistyczne pojmowanie historii.

Z książek prawniczych (100 tytułów) warto wymienić dzieła Jeana 
Bodine’a, Hugo Grotiusa i Niccola Machiavellego (dwaj ostatni na 
Indeksie) – to pozycje przełomowe dla rozwoju wiedzy prawniczej.

Dział publikacji filozoficznych obejmuje 90 tytułów i zawiera dzieła od 
antyku po filozofię współczesną. Reprezentowany jest m.in. Lorenzo 
Valla, Michel de Montaigne, Tommaso Campanella, zbiór dzieł Gior-
dana Bruna. Święcąca w XVII w. tryumfy filozofia francuska repre-
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zentowana jest bardzo bogato: Kartezjusz (sześć dzieł), Blaise Pascal, 
Michel Fontenelle, Pierre Gassendi. Wiele z dzieł wymienionych tu 
twórców było na Indeksie ksiąg zakazanych. 

Sobieski żywo interesował się religią i teologią. Na 190 tytułów dzieł 
20 dotyczy wyznań niekatolickich.

literatura piękna obejmuje 140 tytułów i zawiera kanon utworów an-
tycznych: Plauta, Terencjusza, Juwenalisa, Wergiliusza (cztery edycje 
dzieł), Owidiusza, Lukana, Seneki, Fedrusa. Nie dziwi to, bo były to 
utwory „szkolne”, potrzebne dzieciom Sobieskich do nauki. Ciekawsze 
są „lektury nadobowiązkowe”: pisma Francesca Petrarki, Dekameron 
Giovanniego Boccaccia czy Miguela Cervantesa Don Kichot (praw-
dopodobnie pierwszy ślad znajomości tej powieści w Polsce). Ważne 
miejsce zajmowała literatura francuska: Gargantua i Pantagruel Fra-
nçois Rabelais’go, dzieło Cyrana de Bergerac, Prowincjałki Pascala. 
O fascynacji klasycyzmem francuskim XVII w. przekonuje obecność 
utworów jego czołowych twórców: Pierre’a Corneille’a (3 wydania), 
Jeana Baptiste’a Racine’a (1 edycja Fedry), Moliera (5-tomowa edy-
cja), Jeana de La Fontaine’a (4 edycje). 

Z nauk ścisłych znajdujemy 169 tytułów. Są to dzieła od antyku (Ar-
chimedes, Euklides) po współczesne (P. Ramus, A. Kircher, Pascal – 
Traktat o hydraulice). Można zauważyć predylekcję Sobieskiego do 
astronomii – zgromadził aż 35 dzieł, są to dzieła samych sław (m.in. 
Heweliusza, Tycha de Brache’a, najważniejsze tablice astronomiczne) 
– oraz geografii: król miał mapy Orteliusza (k. XVI w.), Mercatora; 
dzieła kartograficzne dotyczą całego świata, m.in. Afryki, Ameryk. 
Traktat Atanazego Kirchera, Mundus subterranus (1665 r.), o wnętrzu 
Ziemi jest dedykowany królowi (wyd. z 1678 r.). Obecność 15 rocz-
ników „Journal des Savants”, sprawozdań naukowych z florenckiej 
Accademiia del Cimento (pol. „eksperyment”), książek o Royal So-
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ciety i Akademii Francuskiej dowodzi, że Sobieski żywo interesował 
się zachodzącą współcześnie rewolucją naukową. Był jej świadkiem 
i w pewnym sensie – jako członek włoskiej Akademii Argonautów 
– uczestnikiem. 

Książek z biologii i nauk pokrewnych nie ma zbyt wiele, to zapew-
ne z powodu wypożyczenia ich do prywatnych biblioteczek lekarzy. 
Z biologii reprezentowane są dzieła Ulissesa Aldrovandiego, Jana Jon-
stona, Francesca Rediego (Accademia del Cimento). Jako znakomity 
gospodarz swych majątków ziemskich Sobieski posiadał dzieła z za-
kresu nauk rolniczych: Krescentyna (XVI w. i summa starożytności), 
de Serresa (1660 r.) i oczywiście Haura. 

Pozycji z dziedziny sztuki nie ma wiele. Symptomatyczne jednak, że 
na 43 tytuły aż 34 pochodzi z XVII w., np. opis Pałacu w Wersalu 
z 1683 r.

Wnioski

1. Biblioteka świadczy o bardzo szerokich horyzontach umysłowych 
Jana III Sobieskiego.

2. Ma profil humanistyczny (bo takie jest wykształcenie właściciela), 
ale jest otwarta na rewolucję w naukach przyrodniczych XVII w.

3. Świadczy o frankofilstwie Sobieskiego: podobnie jak cała niemal 
Europa, król chłonął naukę i kulturę z Francji.

4. Widać brak uprzedzeń i barier światopoglądowych, wyznanio-
wych właściciela (obecność pozycji będących na Indeksie ksiąg 
zakazanych).

5. Nowoczesność księgozbioru znacząco przeważają książki 
współczesne.

6. Biblioteka ilustruje „srebrny wiek” za panowania Jana III 
Sobieskiego.
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5. Pierwsze nowożytne biblioteki publiczne 
w świecie. biblioteka załuskich (1747 r.)

Pierwszą polską biblioteką publiczną była biblioteka załuskich powstała 
w 1747 roku. Nie jest ona jednak – jak czytamy nawet w podręcznikach 
szkolnych – pierwszą czy największą w Europie. Na wykładzie ukażemy 
skalę tego przedsięwzięcia na tle innych ówczesnych bibliotek. zapozna-

my się z sylwetkami braci załuskich i kulturotwórczą rolą placówki przez 
nich założonej.

1. Pierwszą refleksję nowożytną o bibliotece publicznej spotykamy 
w dziele Gabriela Naudé, Advis pour dresser une bibliotéque (Paryż 
1627). Zdaniem autora, bibliotekarza Biblioteki Mazarina, „biblioteka 
musi być dostępna dla wszystkich […], dla każdego człowieka, który 
chciałby z niej skorzystać” (liberalizm). Naudé miał koncepcję biblio-
teki uniwersalnej, gromadzącej książki bez względu na ich pochodze-
nie, religię ich autorów, datę i miejsce wydania, książki reprezentujące 
wszystkie dziedziny wiedzy (uniwersalizm). Postulował uporządko-
wanie księgozbioru, czytelność katalogu (model katalogu alfabetycz-
nego i rzeczowego, pełniącego rolę katalogu topograficznego).

2. Zasady udostępniana bibliotek publicznych w XVII i XVIII w., ogra-
niczenia, fluktuacje.

W bibliotekach publicznych XVII-XVIII w. wypożyczano książki kilka 
dni w tygodniu, przez kilka godzin (np. w Gdańsku przez dwa dni 
w czasie dwóch godzin). Ich funkcjonowanie ograniczone było często 
przez brak dostatecznie hojnych zapisów fundacyjnych, co z kolei po-
wodowało brak stałych pensji dla personelu. Zawartość kolekcji czę-
sto była historyczna – biblioteki nie nadążały za rozwojem nauki czy 
literatury, często – ekskluzywna (np. druki greckie), co nie zachęcało 
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czytelników do korzystania z nich. Niekiedy zresztą sami bibliotekarze 
uważali czytelników za szkodników. 

5.1. Pierwsze nowożytne biblioteki publiczne. Fundacje 
książąt albo książąt kościoła  
w XVII i na początku XVIII w.

rok miejsce, 
nazwa fundator zawar-

tość
biblio-
tekarz uwagi

1609
Bibliotheca 
Ambrosiana, 
Mediolan

kardynał 
Fryderyk 
Borromeusz

30 tys. 
druków, 
15 tys. 
rkps

pieczę sprawuje  
16-osobowe „kolegium 
uczonych”

1614
Bibliotheca 
Angelica, 
Rzym

bp. Angelo 
Rocca

1643-
-1649 
i od 
1691

Biblioteka 
Mazarina, 
Paryż

kardynał 
Mazarin

45 tys. 
tomów

N. 
Naudé

wypożyczanie 6 godzin 
dziennie

1659 
Biblioteka 
elektorska, 
Berlin

Fryderyk 
Wilhelm

od 1710 zawężenie kręgu 
czytelników do człon-
ków Akademii Pruskiej

1666 

Biblioteka 
w Wol-
fenbüttel 
(potem: 
Brunszwicka 
Biblioteka 
Narodowa)

ks. brunsz-
wicko- 
-luneburski 
August

116 tys. 
tomów

W.G. 
Leibniz

katalog mało czytelny; 
nieprzychylny stosunek 
Leibniza do czytelników; 
wiele poloników; stała 
pensja dla bibliotekarzy

1701 
Bibliotheca 
Casanate, 
Rzym

bp. Hie-
ronim 
Casanate 

1735
Biblioteka 
Narodowa, 
Paryż

Ludwik XV 300 tys. 
tomów 

N. 
Clement

katalogi Clementa; po 
Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej bibliotekarze 
przez 100 lat katalogują 
nabytki 
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5.2. biblioteki publiczne, „inicjatywy oddolne”

 – XVI w. – powstawanie bibliotek miejskich (głównie dla patrycjatu) 
w miastach niemieckich ogarniętych reformacją;

 – 1596 r. – Biblioteka Rady Miasta Gdańska, na bazie księgozbioru 
markiza Bonifacio d’Oria; 

 – Powszechna Biblioteka Mieszczańska, 1629 r., Zürych (Szwajcaria), 
biblioteka stowarzyszeniowa;

 – Biblioteka Miejska w Bostonie (USA), 1656 r., spełnia rolę naukową, 
wobec braku uniwersytetu, i kulturotwórczą – wystawy, spotkania; 

 – tworzenie bibliotek publicznych w parafiach Szkocji, James 
Kirkwood, w 1709 r. jest 77 bibliotek, inicjatywa ogarnia też Anglię 
i Irlandię;

 – biblioteki stowarzyszeń, utrzymywane ze składek członkowskich, 
szerzące oświatę w środowiskach rzemieślniczych, inicjatorem Ben-
jamin Franklin, 1731 r., Filadelfia (USA).

5.3. bracia załuscy – sylwetki założycieli

józef andrzej załuski (1702-1774) studiował 
na Sorbonie, od lat młodzieńczych kolekcjo-
nował książki, już w wieku 18 lat miał ich 
13 tys. Obrał karierę duchowną i jako kanonik 
krakowski, referendarz wielki koronny, wsła-
wił się wizytacjami w klasztorach, w których 
bezzwrotnie pożyczał książki. Zwany był 
„książkołapem”, „łowiczem” – m.in. złupił 
bibliotekę Akademii Krakowskiej, księgozbiór 

klasztoru Marianów. Stronnik Stanisława Leszczyńskiego, po jego 
upadku przebywał w Lotaryngii, następnie wrócił do Rzeczypospolitej, 
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gdzie otrzymał (niedochodowe) biskupstwo kijowskie. Długie pobyty 
za granicą wykorzystywał do kontaktów z firmami księgarskimi, 
uczestniczył (osobiście lub przez pełnomocników) w aukcjach i wy-
przedażach w całej Europie. Stale zadłużony, aktywny jako kolekcjo-
ner, nietolerancyjny (tumult toruński 1724), choć zwalczał procesy 
o czary. Historyk i dramatopisarz.

andrzej Stanisław załuski (1695-1758) 
studiował na uniwersytecie papieskim 
w Rzymie. Stopniowo piął się po szczeblach 
hierarchii duchownej (bp. płocki, łucki, cheł-
miński, wreszcie krakowski i kanclerz wielki 
koronny). Na Akademii Krakowskiej, jako 
jej kanclerz, podjął próby reform w duchu 
oświeceniowym (m.in. studia przyrodnicze, 
oddał Akademii seminarium diecezjalne 

wraz z drukarnią i gisernią). Poparł Augusta III Sasa. W przeciwień-
stwie do brata cechowały go rozwaga, opanowanie, zręczność politycz-
na i gospodarność. 

Józef Andrzej Załuski już w 1732 r. napisał Programma litterarium ad 
bibliophilos, typothetas et bibliopegos tum et quovis liberalium atrium 
amatores. Był to program przyszłej biblioteki. Zapowiedział w nim: 

 – otwarcie w Warszawie biblioteki publicznej, opracowanie słownika 
biobibliograficznego Bibliotheca Polono Literaria (biografie auto-
rów polskich i opisy ich dzieł);

 – opracowanie i wydanie drukiem bibliografii rękopisów z terenu 
Rzeczypospolitej;

 – opracowanie Kodeksu dyplomatycznego Królestwa Polskiego;
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 – apel o książki i informacje bibliograficzne o dziełach, które ukazały 
się drukiem w Rzeczypospolitej.

Otwarcie biblioteki nastąpiło 3 VIII 1747 r. w budynku pałacu Da-
niłowiczowskiego, kupionego i odremontowanego przez bp. Andrzeja 
Załuskiego; poprzedzone było międzynarodowym konkursem literac-
kim na utwór o pożytkach biblioteki.

W budynku Biblioteki Załuskich (dalej: BZ) mieściło się 29 sal, w tym: 
czytelnia publiczna z jednym stołem i 30 szufladami, salę ozdobiono po-
piersiami królów i wybitnych Polaków, tam znajdowały się najefektowniej-
sze egzemplarze (np. Biblia Leopolity, weduty, inkunabuły włoskie, XVI-  
-wieczne druki polskie); pokój Józefa Załuskiego; pokój bibliotekarza 
Jana Daniela Janockiego (pozyskanego z Lipska); sale magazynowe; 
obserwatorium astronomiczne na tarasie.

biblioteka liczyła początkowo ok. 200 tys. tomów, wszystkie wówczas 
dostępne polonika, zaś w 1778 r. – 400 tys. woluminów.

Zygmunt Vogel, Biblioteka Załuskich, 1801 r.
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5.4. regulamin biblioteki:

 – wstęp: wtorki, czwartki (9 godz. latem, 7 godz. zimą)
 – bezpłatne korzystanie
 – udostępnianie książek przez bibliotekarza
 – wypożyczanie do domu za rewersem i kaucją (10 dukatów)
 – sankcje za kradzież książek: ekskomunika (zezwolenie papieża 

z 1752 r.)
 – przed rozpoczęciem czytania należało zmówić na intencję fundato-

rów „Zdrowaś Mario”; po ich śmierci psalm De profundis.

rola janockiego – skatalogował zbiory i opracował bibliografię; Spe-
cimen catalogi codicum manuscriptorum, Drezno 1752 r. (opis 500 
rękopisów w BZ); Janociana, t. 1-2, 1776-1779 i inne słowniki biobi-
bliograficzne; prowadził kronikę współczesnego życia naukowego i li-
terackiego Rzeczypospolitej, współpracował z „Warshauer Bibliothek” 
i lipskim czasopismem naukowym. Jego prace wprowadziły BZ w krąg 
międzynarodowej sieci bibliotek, dały pojęcie na Zachodzie o jej bo-
gatych zasobach, propagowały w Europie kulturę polską. Wyczerpany 
pracą, Janocki utracił wzrok już w 1775 r.

5.5. kulturotwórcza rola bz

BZ stała się warsztatem pracy uczonych i wydawców. Między inny-
mi ks. Udalryka Radziwiłła (dość miernego poety), Macieja Dominika 
Dogiela – historyka prawa, Mitzlera de Kolofa, twórcy „Warshauer 
Bibliothek” i innych pism naukowych, w nich Kolof publikował utwory 
pisarzy polskich XVII w., Franciszka Dionizego Kniaźnina – wybitne-
go poety rokokowego i sentymentalnego – przez kilka lat pracował on 
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w BZ jako bibliotekarz. W BZ swój warsztat naukowy (jako badacze 
czy edytorzy) mieli ponadto: 

Franciszek Bohomolec – wydawca Rymów wszystkich Jana Kochanow-
skiego i Zbioru dziejopisów polskich (cztery tomy kronik z XVI w.);

Adam Naruszewicz – edytor Dzieł wszystkich Tacyta, autor Historii 
Jana Karola Chodkiewicza (1781) i Historii narodu polskiego;

Angelo Maria Durini (nuncjusz papieski w Rzeczypospolitej) – twórca 
edycji Dzieła wszystkie Szymona Szymonowica;

Józef Załuski – wydał dzieła współczesnej poetki Elżbiety Drużbackiej 
i bibliografię Bibliotheca poetarum Polonorum (1754) – wykaz 660 
utworów 340 autorów; ponadto ogromne dzieło Bibliotheca Polona 
magna universalis (bibliografię retrospektywną o charakterze narodo-
wym, 10 tomów in folio);

Onufry Kopczyński – jako bibliotekarz, sklasyfikował zbiory według 
zasad F. Bacona, dzieląc je na działy: religia, rozum (tu: 12 sekcji), 
pamięć, mowa, sztuka.

O BZ pisał Naruszewicz: „jedna z najlepszych w Europie i prawdziwa 
karmicielka moja, dodała wiele pism i ksiąg do mojej materii, wielce 
mi potrzebnych”.
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Ekslibriys Biblioteki Załuskich.

zmiany statusu bz: testament bp. Andrzeja Załuskiego z 1758 r.; 
obalenie go przez brata w 1761 r. i zapisanie BZ po śmierci zakonowi 
jezuitów. Jednak w 1773 r. nastąpiła kasata tego zakonu. W 1774 r. 
zmarł bp. Józef Załuski i BZ przejęła Komisja Edukacji Narodowej. 
W 1780 r. nadanie przez sejm BZ nazwy „Biblioteki Publicznej Rze-
czypospolitej” i przywileju egzemplarza obowiązkowego, od 1787 r. 
„Biblioteka Publiczna Rzeczypospolitej Załuskich zwana”. Biblioteka 
borykała się jednak z trudnościami finansowymi. 

katastrofa bz. Biblioteka podzieliła los państwa, po klęsce powstania 
kościuszkowskiego i zdobyciu Warszawy przez gen. Suworowa została 
– jako łup wojenny – wywieziona do Petersburga. Książki pakowali 
rosyjscy kozacy w sposób barbarzyński. Ze zbiorów liczących ponad 
400 tys. druków, 40 tys. grafik i 20 tys. rękopisów do Petersburga do-
tarło jedynie 262 tys., pozostała część przepadła, została po drodze 
rozkradziona lub rozprzedana przez konwojentów. Zbiory BZ stały się 
bazą, na której powstała Cesarska Biblioteka Publiczna – pierwsza taka 
placówka w Rosji.
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HIStOrIa Druku.  
WYbraNE zagaDNIENIa

Historia druku to historia kultury i nauki, bo druk jest zarazem środ-
kiem przekazywania i mnożnikiem wiedzy o osiągnięciach człowieka 
na tych polach. Drukarstwo jest też pierwszym w historii cywilizacji 
przemysłem, bo drukarnie produkują na masową skalę identyczne 
przedmioty – książki, broszury czy gazety. Historia druku jest więc 
historią cywilizacji przemysłowej (np. w drukarniach miały miejsce 
pierwsze strajki, drukarze jako pierwsi przemysłowcy uczyli się me-
chanizmów rynkowych). Nie oznacza to, że drukarz jest wyłącznie 
przedsiębiorcą. W wiekach dawnych, ale niekiedy i obecnie drukarze 
czy właściciele wydawnictw mieli i mają nadal ambicje kulturalne 
i naukowe: starannie profilują repertuar wydawnictwa, dbają nie tylko 
o poziom typograficzny (staranność druku), ale też artystyczny czy na-
ukowy swoich publikacji, zabiegają o stosowną szatę graficzną swoich 
druków, promują określonych autorów, dane dziedziny wiedzy i kul-
tury. Nie bez przyczyny drukarstwo nazywa się czarną sztuką, w tym 
określeniu jest element techniczny – czarny tusz drukarski – i artyzm.
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Niniejsze studium przybliży w kilku odsłonach historię druku, zapozna-
jąc z niektórymi wybitnymi drukarzami i ich dziełami. Dlatego będzie 
tu mowa także o historii książki, liternictwie czy materiale drukarskim 
– papierze. 

1. krótka historia papieru

Historia papieru liczy 22 wieki. Historia jego rozprzestrzeniania się 
i produkcji jest elementem historii cywilizacji. Problemem jest jednak 
– zdiagnozowana stosunkowo niedawno – kwaśność papieru, negatywnie 
wpływająca na jego trwałość.

A. W Chinach tradycja literacka sięga 2400 r. p.n.e. Pierwotnie materia-
łem pisarskim były kości (np. skorupy żółwi), płytki gliniane, drewnia-
ne deszczułki, w których ryto rylcem. W 213 r. p.n.e. ówczesny cesarz 
zarządził spalenie wszystkich drewnianych tabliczek, by rozprawić się 
z opozycją, ukarać autorów. Ta klęska stała się bodźcem do rozwoju 
(tzw. piękną katastrofą), impulsem do poszukiwania innego materiału 
piśmiennego. Początkowo stosowano drogi jedwab (filcowano go), ale 
w 105 r. p.n.e. chiński minister rolnictwa T’sai Lun wynalazł jako 
materiał pisarski włókna łyka drzewa morwowego i konopi. Najdaw-
niejszy, znaleziony na pustyni tybetańskiej papier pochodzi z II lub III 
w. p.n.e., zrobiony jest on na bazie jedwabiu. Od IV w. surowcem stały 
się szmaty lniane, konopne, stare sieci i liny rybackie. 

 Technologia była następująca: szmaty gotowano w ługu (roz-
tworze alkalicznym), po wypłukaniu ścierano, rozdrabniano w kamien-
nych moździerzach razem z wodą. Tę płynną masę wlewano do kadzi, 
a stamtąd na płaskie sita, gdzie następowało odsączanie i odparowywa-
nie papieru. Następnie wygładzano go płaskim kamieniem. Taki papier 
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(znany do dziś, używany np. do dyplomów czy eleganckich zaproszeń) 
nazywamy papierem czerpanym.

 Przyczyny zawrotnej kariery papieru są oczywiste. W porówna-
niu z pergaminem (zob. Historia książki) papier:

 – zmniejsza cenę książki o co najmniej kilkadziesiąt razy
 – czyni ją łatwą do przenoszenia
 – zmniejsza ciężar właściwy książki
 – jego cena jest siedmio-, ośmiokrotnie mniejsza niż pergaminu (ale 

to nie wszystkie koszty książki).

Jedyną wadą papieru jest to, że czyni książkę nietrwałą, w przeciwień-
stwie do prawie niezniszczalnego pergaminu.

B. rozprzestrzenianie się papieru było w Azji dość szybkie. W V w. 
znany już był w Arabii. W VIII w. w Samarkandzie (751), Bagdadzie 
(795), Damaszku powstały papiernie. Arabowie udoskonalili produk-
cję, dodając do masy papierowej klej roślinny i bieląc wodę wapnem. 
Z języka arabskiego pochodzi słowo ryza, tj. 500 kart (arab. rizma 

– „paka”, „stos”). Ok. 1100 lub 1150 roku na terenach opanowanych 
przez Maurów (Arabów), w miejscowości Jativa k. Walencji (Hisz-
pania), powstała pierwsza papiernia na naszym kontynencie. Potrzeba 
było jeszcze ponad stu lat, by papier zagościł w cywilizacji Zachodu: 
pierwsza papiernia w naszym kręgu kulturowym powstała w Fabriano 
k. Ankony (Włochy) w 1276 roku, pierwsza we Francji w 1338 roku, 
w Niemczech w 1390. W końcu XV wieku we Francji funkcjonuje 
już około dwadzieścia papierni, papier sprzedawany jest na targach 
w Szampanii, a stamtąd do Anglii, Niderlandów, Niemiec czy Polski. 

 Na ziemiach polskich pierwsza papiernia powstała we Wrocła-
wiu (1490 r.), zaś pierwsza w Polsce w Prądniku Czerwonym pod 
Krakowem w 1493 roku. Jak wszędzie warunki powstania papierni 
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były dwa: w pobliżu musiało być duże miasto (pozyskiwanie szmat), 
rynek zbytu na papier (kancelarie świeckie i duchowne, placówki 
oświatowe). W Polsce w XVI wieku działa już 35 papierni, w Lubli-
nie jedna z największych. Dla porównania: w Państwie Moskiewskim 
pierwsza papiernia powstała w roku 1576, a w Danii w 1590. W XVII 
w. niektóre rody magnackie, np. Radziwiłłowie (k. Birż) czy Zamoyscy 
(k. Zwierzyńca) budowały papiernie dla własnych celów.

Mapa papierni i ośrodków handlu papierem nie należy wyłącznie do 
sfery historii gospodarki. Jest to bowiem mapa ludzi umiejących czytać 
i pisać, zwłaszcza poza uniwersytetami. Produkcja tego surowca i han-
del nim są wskaźnikami alfabetyzacji danego kraju.

 Dla badaczy dawnej książki czy rękopiśmiennej literatury, hi-
storyków wielu specjalności papier jest ważny jeszcze z racji obecnych 
na nim filigranów czyli znaków wodnych. Obecnie filigrany możemy 
zauważyć na banknotach, gdy weźmiemy je pod światło. Każda papier-
nia miała inny filigran, np. wyobrażający głowę wołu, czapkę błazna 
czy kwiat róży. Było to więc pierwsze w historii cywilizacji logo firmy. 
Obecność filigranów na papierze jest ważna dla historyków i histo-
ryków literatury, bo pozwala w przybliżeniu określić czas powstania 
niedatowanych rękopisów czy druków. 

C. Na dalszy rozwój techniki wytwarzania papieru miał wpływ wy-
nalazek z 1670 roku – maszyny zwanej holendrem, z nożami tnącymi 
szmaty w wodzie. Jednak w XVIII w. dał się odczuć brak surowca do 
produkcji papieru. Próbowano temu zaradzić, wykorzystując chmiel, 
winorośl, pokrzywę, mech, stare gonty. Okazało się, że tylko słoma 
może stać się surowcem – ale jedynie do wytwarzania papieru pa-
kowego. Pod koniec XVIII w. w paryskiej oficynie Pierre’a Didota 
wynaleziono maszynę drukarską, odtąd produkuje się już nie arkusze, 
a wstęgi papieru.
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 Wiek XIX okazał się dla papieru bardzo niepomyślny. W związ-
ku z brakiem szmat wynaleziono nowy materiał i nową technologię. 
Surowcem stał się ścier drzewny (w przypadku papieru gazetowego 
stanowi on 77-87 proc.), zaczęto bielić szmaty chlorem, zastąpiono klej 
zwierzęcy syntetycznym. By uzyskać gładkość i biel, dodawano kre-
dy lub gipsu. Efektem stało się zakwaszenie papieru. Papier kwaśny 
charakteryzuje się 400 razy niższym pH od obojętnego oraz tym, że 
włókna celulozowe są w nim od 9,5 do 27 razy krótsze niż w papierze 
czerpanym. Efektem jest kruchość papieru i drastyczne zmniejszenie 
jego żywotności. Według Williama Jamesa Barrowa wyróżnia się pięć 
klas trwałości papieru:

1. Z trudem dotrwa 25 lat

2. W ciągu 25 lat przejdzie do klasy 1.

3. Klasa A: 25-50 lat

4. Klasa B: powyżej 50 lat

5. Znaczna trwałość papieru.

Dla porównania: trwałość papieru czerpanego wynosi ok. 900 lat, gdy 
nie ma zawilgocenia.

 Papier kwaśny zaczęto produkować w Europie od początku 
XIX w., na ziemiach polskich od lat 30. XIX w. Już od 1857 roku 
60 proc. produkcji stanowił papier kwaśny, którego używano zwłaszcza 
do gazet. Apogeum jego produkcji to stulecie 1860-1960 r. Jak więc 
zapobiec rozsypywaniu się w pył książek i gazet z XIX i XX wieku? 

A. Należy mikrofilmować gazety z XIX i XX wieku i w tej formie 
udostępniać je czytelnikom.

B. Możliwe jest odkwaszanie papieru w woluminach, wzmacnianie 
go substancjami chemicznymi (w ten sposób w 2012 roku za-
konserwowano w Ossolineum rękopis Pana Tadeusza). Bardziej 
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popularne i nieco tańsze jest poddawanie starych druków „terapii” 
w komorach próżniowych. Jednak nie wszystkie biblioteki mogą 
sobie pozwolić na taki wydatek.

C. Należy produkować papier zasadowy. Od kwaśnego różni się 
on odcieniem: jest kremowy i ma nieco bardziej porowatą po-
wierzchnię. Od ok. dziesięciu lat najwięksi producenci papieru 
w Polsce (Kostrzyn, Kwidzyn) zmienili technologię z kwaśnej na 
zasadową. Ponadto od 1996 roku książki i pisma naukowe powin-
ny być wydawane na papierze zasadowym.

2. johann gutenberg i jego wynalazek. Inkunabuły

Niemiec z Moguncji (Mainz) johann gutenberg został w 2000 roku uzna-

ny przez czytelników pisma „the times” za człowieka tysiąclecia. jeśli 
zgodzić się z Cyceronem, że istotą geniuszu jest prostota, to wynalazek 
druku takim jest: gutenberg połączył technikę z południa – prasą do 
tłoczenia wina – z techniką z północy Europy – farbą olejną, tuszem, do 
nich dodał ruchomą metalową czcionkę. O wadze jego odkrycia nikogo 
nie trzeba przekonywać, choć pierwszeństwo gutenberga jest dyskusyj-
ne. Wykład case study zapozna z sylwetką ojca drukarstwa i przybliży 
podstawowe pojęcia z dziedziny edytorstwa.

2.1. Prototypy druku

Druk, a więc ruchomą czcionkę, wynaleziono w XI w. w Chinach. 
Ruchoma czcionka była jednak z drewna i szybko się zużywała. Dodat-
kową, ogromną trudnością stało się przechowywanie i rycie czcionek: 
chińskie pismo ideograficzne (obrazkowe) ma kilka tysięcy znaków 
(w wersji popularnej). Dlatego Chińczycy zarzucili ten wynalazek. 
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Książki drukowane czcionkami z brązu pojawiły się w Korei na po-
czątku XV w. W Europie drewnianymi czcionkami Holender Laurens 
Coster wydał w 1423 roku Godzinki, ośmiokartkowy druczek dewocyj-
ny. Była to jednak efemeryda.

 Surogatem druku były w różnych miejscach świata stemple 
drzeworytnicze. Mogły być one wklęsłe (jak w pieczęciach przykła-
danych do ciepłego laku) lub wypukłe, smarowane tuszem. W wypadku 
odbijania całych słów czy obrazu wzór na stemplu musi mieć charakter 
negatywu (jak w fotografii), tj. odbicia lustrzanego. Wypukłe stemple, 
ryte w drewnie to klocki drzeworytnicze. Jeszcze do XVIII w. służyły 
w drukarniach jako materiał graficzny – do ozdabiania druków drzewo-
rytami. Z klocków drzeworytniczych składano książki ksylograficzne 
w Chinach (VII-X w.), Japonii, a w późnym średniowieczu w Europie. 
Były to zawsze książki przeznaczone do masowej sprzedaży, a więc 
druki dewocyjne (zarówno w Azji, jak w Europie). Tą metodą w Eu-
ropie produkowano także karty do gry, obrazki świętych, sztuki umie-
rania (ars moriendi), także popularne od XIV w. tańce śmierci (danse 
macabre). Ich zaletą była stosunkowa taniość, zaopatrzone były zawsze 
w materiał ilustracyjny. Wady jednak przeważały: nie można poprawić 
błędu podczas rycia napisu w drewnie, klocki drewniane zużywają się 
pod prasą, łatwo się niszczą przez wodę czy ogień, wreszcie – zajmują 
bardzo dużo miejsca (argument ważny w ciasnych średniowiecznych 
kamienicach).

2.2. biogram wynalazcy

Johann Gutenberg (właśc. Gensfleish vel Gensleisch) pochodził z Mo-
guncji (Mainz) nad Renem, nazwisko Gutenberg otrzymał od kamieni-
cy, w której przyszedł na świat. Urodził się ok. 1394-1399 r. w rodzinie 
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złotnika. Jak zwykle w przypadku ludzi z epok dawnych niewiele wiemy 
o jego młodości, a wiedzę o nich czerpiemy z dokumentów sądowych 
– z natury jednostronnych. W 1428 lub w 1430 roku opuścił Moguncję 
w wyniku walki rzemieślników z patrycjuszami o władzę nad miastem, 
w 1434 roku spotykamy go w Strasburgu (Alzacji). Doprowadził tam 
do uwięzienia jednego z mogunckich patrycjuszy tytułem niewypła-
cenia Gutenbergowi renty od miasta Moguncja, gdzie miał prawo do 
dożywotniej renty jako właściciel nieruchomości. Ten proces Guten-
berg wygrał. Drugi, z 1436 roku, dotyczył już zupełnie innej sprawy. 
Sądowy spór z dziewczyną o imieniu Emmelin spod Żelaznych Wrót 
miał za temat niedotrzymanie przez Johanna obietnicy małżeństwa. Nie 
wiemy, jak proces się skończył, czy pozwany był wówczas żonaty, czy 
kawalerem. Warto na ten epizod zwrócić uwagę, bo potem drukarze 
wędrowni często będą mieć tego rodzaju przypadki.

 W Strasburgu Gutenberg trudnił się obróbką metali, szlifował 
drogie kamienie, próbował robić lustra z polerowanego metalu. Musiał 
mieć, wyniesione z domu, zdolności złotnika.

 W 1438 roku zawiązał wraz z trzema osobami niezwykłą spół-
kę. Jej członkowie mieli się parać nieznanym rzemiosłem, a przedsię-
wzięcie miało przynieść ogromne zyski. Wspólnicy zobowiązali się do 
tajemnicy pod przysięgą. Ustalili też, że w razie śmieci któregoś z nich 
rodzina zmarłego nie będzie dopuszczona do spółki, tylko wypłacony 
będzie kapitał wniesiony przez zmarłego. Niestety, już rok później 
zmarł jeden ze wspólników, a jego bracia chcieli przyłączyć się do 
spółki. Sprawa stanęła przed sądem. W trakcie procesu okazało się, 
że tajemnicza spółka pochłonęła wielkie sumy, a nie przyniosła dotąd 
żadnych zysków. Pieniądze poszły na ołów, który Gutenberg kupował 
w dużych ilościach. Z niego robił metalowe „formy” (wiemy dziś, że 
chodziło o czcionki). U tokarza zamówił prasę papierniczą. Gutenberg 
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chciał ją nawet zniszczyć, ale bracia zmarłego ukryli ją tak dobrze, że 
znalazła się dopiero po siedmiu latach. Sąd uznał rację dwu wspólni-
ków, jednak w atmosferze skandalu spółka przestała działać. Gutenberg 
stopił czcionki i w 1444 roku opuścił Strasburg. Być może jeszcze 
przed wyjazdem z miasta albo rok później wydrukował Księgę Sybilli. 

 Sybille były w starożytnym Rzymie wieszczkami, w średnio-
wieczu Księgi Sybilli (Księgi Sybillińskie) to teksty popularnych prze-
powiedni, wróżb, napisane w alegoryczny, zakamuflowany sposób. 
Z druku z 1445 roku zachowała się tylko jedna karta (tego typu publi-
kacje szybko „zaczytywano”). Widać, że druk wykonany jest jeszcze 
niedołężnie:

 – brzegi liter są faliste, a więc czcionki musiały być wykonane w ca-
łości z miękkiego ołowiu, dopiero potem Gutenberg dodał do stopu 
twardszą miedź;

 – litery chwieją się w przód i w tył, bo stemple drukarskie nie zostały 
ściśle dopasowane w kasztach (pudełkach na stemple);

 – długość wersów jest niejednakowa (dziś powiedzielibyśmy, że tekst 
jest niewyjustowany), tymczasem tekst rękopiśmienny miał zawsze 
równą długość wierszy ze względu na stosowanie abrewiatur i liga-

tur (zob. Historia książki, podrozdział 2) i z racji wprawy kopistów.

Gutenberg, owszem, użył abrewiatur i ligatur, ale najwyraźniej nie miał 
jeszcze wprawy w justowaniu tekstu. Chciał go upodobnić do rękopi-
śmiennego, choć wprowadzenie tych znaków skrótowych kosztowało 
go wiele pracy (odlewanie bardzo wielu nowych czcionek). Dlaczego? 
Albo pragnął dostosować się do gustów, przyzwyczajeń czytelników, 
albo chciał pokazać, że nowa sztuka nie jest gorsza od dawnej, albo 
wreszcie chodziło mu o mistyfikację: sprzedaż druku w cenie rękopisu. 
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2.3.  Biblia 42-wierszowa, czyli Biblia Gutenberga

W 1448 roku widzimy Gutenberga w rodzinnej Moguncji. Zaciąga tam 
przed rokiem 1452 ogromne długi: najpierw od Johanna Fusta pożycza 
800 guldenów, później kolejne 800 i dopuszcza Fusta do spółki. Za 
1600 guldenów można było kupić w Moguncji dziesięć kamienic lub 
2 tys. wołów. 

 W latach 1455-1456 wydrukował Biblię 42-wierszową, książkę 
będącą do dziś arcydziełem sztuki typograficznej. Data 1456 r. łączona 
jest niekiedy z przełomem renesansowym (w 1453 roku upadł Konstan-
tynopol), choć sam Gutenberg był człowiekiem średniowiecza. Nazwa 
książki pochodzi od liczby wersów na karcie, tekst zapisano w dwu 
kolumnach (jak w rękopisach o treści sakralnej). Biblia Gutenberga ma 
wymiary 285 x 276 mm (format folio – arkusz papierniczy składano 
na pół). Liczy łącznie 641 kart w dwóch tomach, wydrukowanych na 
papierze (ok. 150-180 egz.) i na pergaminie (ok. 25-30 egz.). Obliczo-
no, że na druk jednego, dwutomowego pergaminowego wydania Biblii 
wykorzystano skóry 170 cieląt. Do jej wydania Gutenberg użył aż 290 
rodzajów czcionek: 24 litery alfabetu – wielkie (majuskuły) i małe 
(minuskuły) litery, znaki interpunkcyjne i przede wszystkim w wiel-
kiej ilości ligatury i abrewiatury (ponad 140!). Średnio do złożenia 
jednej strony potrzeba było około 2600 czcionek. Wytłoczone książki 
zdobili rubrykatorzy i iluminatorzy, ręcznie wpisywano też numerację 
rozdziałów. Samych drukarzy i ich pomocników było co najmniej dwu-
nastu, obsługiwali oni początkowo cztery, potem sześć pras. Korekta 
drukarska była świetna – w tekście znaleziono bardzo mało błędów. To 
wszystko tłumaczy, dlaczego praca nad pierwszą drukowaną książką 
trwała przynajmniej trzy lata.
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 Z około 200 Biblii, które wydrukował Gutenberg, do naszych 
czasów przetrwało 44-48 egzemplarzy: 12 pergaminowych i 36 pa-
pierowych. Każdy z nich jest chlubą państwa, w którym się znajduje, 
potwierdza jego kulturalne aspiracje, jak najlepiej świadczy o jego 
dziedzictwie cywilizacyjnym. I tak: Niemcy posiadają 12 egz., USA 
i Wielka Brytania po 9, Włochy – 3, Watykan – 2, Francja – 4, Hiszpa-
nia – 2, Austria, Dania, Portugalia, Rosja i Polska – po 1. Dla porów-
nania – Biblii 42-wierszowej nie ma Szwajcaria, Szwecja czy Holandia. 
Ile kosztuje dziś dzieło Gutenberga – nie sposób określić, bo ostatni 
raz sprzedano egzemplarz na aukcji w 1926 roku za 250 tys. dolarów 
(obecnie powinna być to kwota cztero- lub pięciokrotnie wyższa, ale 
na rynku antykwarycznym ceny zależą od bardzo wielu czynników).

 Polska Biblia Gutenberga nazywana jest Biblią Pelplińską, bo 
pochodzi z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie (k. Gdań-
ska). Ciekawe, że na karcie 46. naszej Biblii znajduje się odcisk całej 
czcionki, co pozwoliło na dokładne określenie parametrów czcionek 
używanych przez drukarza. Jako skarb narodowy w czasie II wojny 
światowej Biblia Pelplińska była zdeponowana, wraz z arrasami wa-
welskimi, w Bank of Montreal w Kanadzie.

2.4. katastrofa gutenberga

 Czy interes się opłacił? Szacunkowo Gutenberg zainwestował 
w wydanie Biblii 2500 guldenów, a jej druk przyniósł 5000. Porównaj-
my ceny (w guldenach) i czas pracy:
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biblia per-
gaminowa 

gutenberga

biblia perga-
minowa rę-

kopiśmienna

biblia 
papierowa 

gutenberga

biblia papie-
rowa rękopi-

śmienna 
cena (jeden wół 
kosztował osiem 
guldenów) 

42-50 60-100 34-40 do 60

czas pracy trzy lata 1,5 roku trzy lata 1,5 roku

ilość egzemplarzy ok. 25-30 1 ok. 175 1

 Wielki zysk stał się jednak powodem wielkiej życiowej klęski 
Gutenberga. Johann Fust, który pożyczył mu wcześniej 1600 guldenów 
pod zastaw drukarni, zażądał natychmiastowego zwrotu długu, z zale-
głymi procentami (ponad 2000). Co gorsza, w procesie przeciw Guten-
bergowi stanął jego własny pracownik Piotr Schöffer, który w między-
czasie ożenił się z córką Fusta. Drukarz przegrał proces i aby spłacić 
wierzyciela, musiał oddać drukarnię wraz z cennymi czcionkami. Na 
ironię losu z czcionek mistrza jego były pracownik wydał w 1457 roku 
piękny Psałterz moguncki, a drukarnia Schöfferów prosperowała przez 
ponad sto lat. Gutenberg próbował jeszcze odbudować swój warsz-
tat. Bezskutecznie, poniósł finansową klęskę. Pod koniec życia został 
przygarnięty przez arcybiskupa Moguncji Adolfa von Nassau. Pionier 
drukarstwa zmarł 3 lutego 1468 roku.

2.5. Inkunabuły

Inkunabuł (łac. in cunabulis – „w kołysce”) to druk powstały do 
1500 roku, a więc w ciągu pierwszego półwiecza sztuki drukarskiej. 
Był on jeszcze wzorowany na książkach rękopiśmiennych. Cechy 
inkunabułów:

 – ręczne zdobnictwo: rubrykowanie, inicjały, iluminacje (miniatury)
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 – występowanie wielkiej ilości abrewiatur i ligatur
 – kroje czcionek naśladują pismo ręczne – głównie gotycką minuskułę
 – dane o tekście: explicit wraz z tytułem dzieła, imieniem pisarza, 

drukarza, datacją, zamieszczano na końcu książki, w kolofonie. 
Kolofon jest więc metryką książki, do dziś spotykaną (tzw. stopka 
drukarska).

Pod koniec XV wieku zanikło zróżnicowanie czcionek, gdyż nie druka-
rze, a odlewnicy (giserzy) produkowali w giserniach jednakowe czcion-
ki, kupowane przez różne oficyny. W tym czasie krój czcionki gotyckiej 
zmieniono pod wpływem czcionki romańskiej, nadając literom kształty 
bardziej szerokie i zaokrąglone, krój ten nazywamy szwabachą. W Pol-
sce czcionka gotycka (najogólniej), czyli szwabacha, występowała do 
połowy XVIII wieku.

Pierwszym inkunabułem jest Księga Sybilli (1445 r.), pierwszym 
drukiem datowanym – Psałterz moguncki (1457) Fusta i Schöffera. 
Pierwszym drukiem polskim jest Almanach Cracoviense (Almanach 
krakowski) z 1473 roku – wydrukowany przez Kaspra Straubego ka-
lendarz na rok 1474. 

Ceny książek spadały z roku na rok, już Biblia 42-wierszowa była 
o połowę tańsza od rękopiśmiennej. Obliczono, że druk z 1480 roku 
kosztował trzy razy taniej niż tej samej objętości druk z 1470 r. (nie 
oznacza to bynajmniej, że książka „trafiła pod strzechy”!, stało się to 
dopiero w drugiej połowie XIX w.). Pod koniec XV w. w Europie było 
w obiegu od dwu do dziewięciu milionów druków, a tylko kilkadzie-
siąt tysięcy książek rękopiśmiennych. Mimo to inkunabuły są obecnie 
niezwykle cenne i rzadkie, np. Biblioteka Uniwersytecka KUL szczyci 
się posiadaniem 138 inkunabułów. 
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3. krótka historia liternictwa:  
od gutenberga do współczesności

liternictwo to nauka o czcionkach. Edytor musi znać podstawowe typy 
czcionek, bo oprócz walorów estetycznych krój pisma jest też nośnikiem 
sensu. zauważali to już drukarze XVI-wieczni, a obecnie fakt ten wyko-

rzystują na przykład twórcy reklam czy podróbek znanych firm. 

Podstawowe pojęcia z zakresu liternictwa i edytorstwa: minuskuła – 
mała litera, majuskuła (wersalik) – wielka litera. Pismo proste (anty-
kwa, zob. niżej) – pismo pochyłe, czyli kursywa (italika – zob. niżej). 
Kursywę stosuje się obecnie do tytułów dzieł, niekiedy do cytowania 
ich fragmentów (tylko w książkach popularnonaukowych), czasem, by 
zaznaczyć prywatność, intymność tekstu (w literaturze pięknej). bol-
dem nazywamy pismo wytłuszczone, wytłuszczeń używa się wyłącznie 
w literaturze popularnonaukowej, w podręcznikach, skryptach. Boldu 
nie można stosować zbyt często.

3.1. W półwieczu inkunabułów wykształciło się pięć 
głównych typów pisma gotyckiego:

tekstura – monumentalne pismo gotyckie używane do ksiąg kościel-
nych (mszałów, psałterzy);

rotunda – północnowłoska forma pisma późnogotyckiego, od lat 80. 
XV w. popularna na północ od Alp i tam znana jako litterae venetae;

bastarda – ma złagodzone, bardziej kaligraficzne formy gotyckiej 
kursywy;

fraktura – pismo bardzo ozdobne, ostrokanciaste, wąskie (łac. fractum 
– „złamany”), popularna od pocz. XVI w., charakterystyczne są „wąsy” 
i „trąba słonia” przy majuskułach;
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szwabacha – czcionka dość szeroka, ze złagodzonymi kantami, zła-
maniami, ma nieco zaokrąglone kształty, popularna w Polsce do poł. 
XVIII w.

Jeszcze do połowy XVI wieku funkcjonowało aż 200 typów czcionek, 
bo produkowali je sami drukarze. Z czasem ich produkcję przejęli 
giserzy (odlewnicy), drukarze kupowali więc czcionki, co sprzyjało 
ujednoliceniu kroju pisma drukowanego. 

3.2. W XVI wieku czcionki redukują się do trzech typów 
krojów: pisma gotyckiego, antykwy, kursywy. 

antykwa jest wynalazkiem Mikołaja Jensona (zm. 1480 r.), francuskie-
go drukarza działającego w Wenecji. Dzięki przejęciu jej przez Alda 
Manucjusza, najsławniejszego drukarza weneckiego (zob. niżej), była 
kojarzona z tym miastem i drukiem tekstów antycznych klasyków. An-
tykwa, zgodnie z nazwą, jest pismem „łacińskim”, przypomina inskryp-
cje na rzymskich pomnikach. Zachowana jest harmonia między starymi 
rzymskimi wersalikami a zachodnią, XV-wieczną minuskułą, zakoń-
czenia wersalików miękko przechodzą w główną linię. Najważniejsze 
cechy antykwy: prostota, estetyczny wygląd, czytelność. Pierw-
szym tekstem wydrukowanym antykwą był Cycerona List do Brutusa 
(1470 r.), spotykamy ją na autoportrecie Albrechta Dürera (1500 r.), 
gdzie ma oznaczać przynależność malarza do grona humanistów. Po 
licznych modyfikacjach (zob. niżej) antykwa obowiązuje do dziś. 
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kursywa (italika) została wynaleziona przez Alda Manucjusza. To 
lekko pochylona na prawo antykwa. Aldo drukował nią łacińskie pisma 
klasyków w małych formatach, rozpowszechniając humanizm w Euro-
pie. Zob. więcej w podrozdziale 5.

garamond – nazwa pochodzi od wynalazcy, francuskiego drukarza 
Clauda Garamonda (1480-1561), pracownika słynnej paryskiej drukar-
ni Estiennów. Czcionka garamond nazywana bywa antykwą królewską, 
jest bliska jensonowskiej, ale lżejsza, doskonalsza w konturach. Uważa 
się ją do dziś za jedną z najpiękniejszych, najbardziej proporcjonalnych 
czcionek, jakie kiedykolwiek wynaleziono.
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Nowy karakter polski – czcionka polskiego wybitnego drukarza XVI 
wieku – Jana Januszowskiego. Chciał on wyeliminować z druków 
polskich szwabachę, niestety, nowy karakter polski nie upowszechnił 
się. Krój jest bardzo wyraźny, upodobniony do kursywy, Januszowski 
zespolił w niej doświadczenia Jensona i Manucjusza. 

W wiekach późniejszych, wraz z rozwojem drukarstwa, wynaleziono 
jeszcze kilkaset krojów pisma, a ambicją wielu państw było stworzenie 
narodowego kroju pisma. Liternictwo szczególnie bujnie rozwijało się 
pod koniec XIX w. i na początku XX, kiedy pod wpływem secesji 
(w Anglii: Arts and Crafts Movement) powrócono do kunsztu w rze-
miośle. W Polsce wielką wagę do liternictwa przywiązywał Stanisław 
Wyspiański, który sam projektował czcionki i winiety do pisma „Życie” 
(był jego kierownikiem artystycznym) i stronę graficzną własnych dra-
matów. Nowym impulsem były ruchy awangardowe z początków XX 
wieku, poeci ściśle współpracowali z grafikami w wydawaniu tomików 
wierszy, np. Julian Przyboś i Władysław Strzemiński. Poniżej prezen-
tujemy dwie najpopularniejsze czcionki powstałe po epoce renesansu.

baskervill – czcionka wynaleziona przez Johna Baskervilla, drukarza 
angielskiego z XVIII wieku. Baskervill przez pierwsze 20 lat pracy 
zawodowej kierował szkołą kaligrafii, sporządzał napisy na nagrobkach 
i pomnikach. Jego czcionka jest zmodernizowaną antykwą: pismo jest 
bardzo proste, uniwersalne, ma doskonałe proporcje. Widać skłonność 
do zaokrąglania liter, kaligraficzny dukt pisma (widoczny zwłaszcza 
w kursywie). Baskervill ma częściowo krój renesansowy, ale też cechy 
nowe: ostry kontrast między liniami konturowymi a włoskowatymi, 
niewielką poziomą rozciągłość (np. litery „o”). Wytworzone przez 
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Baskervilla stemple stały się własnością Cambridge University Press 
i wraz z ekspansją nauki anglosaskiej zdominowały świat. 

O prawdziwej dominacji można jednak mówić w przypadku times new 
roman. Czcionkę tę wynalazł Stanley Morison (1889-1967), angielski 
projektant i rysownik (wg niektórych był nim William Starling Burgess 
z Bostonu). W latach 20. XX wieku Morison wydawał pismo „The 
Fleuron”, które zajmowało się stroną estetyczną grafiki książkowej. 
Jako doradca wielkiej korporacji drukarskiej Monotype, stworzył 
nowe, wiodące dotąd pismo gazetowe i książkowe. Pierwszy numer 
gazety „The Times” z czcionką times new roman wyszedł w 1931 roku. 
Times new roman jest zmodernizowanym garamondem i baskervillem. 
Ma krótkie laski dolne i górne, dolne brzegi pisma są zaokrąglone, jest 
ono dość wąskie i dobrze czytelne, co miało znaczenie na początku, 
gdy była to czcionka gazetowa. Obecnie jest ona uniwersalna i seman-
tycznie „przezroczysta”, nie niesie dodatkowych znaczeń.

 W edytorstwie i grafice użytkowej krój pisma odgrywa dużą 
rolę, bo ma ono swą semantykę i niesie określone skojarzenia czy-
telnika. Na przykład za niechlujne uważane są czcionki arial i calibri 
– pierwsze z brzegu na liście czcionek w komputerze, a z westernami 
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kojarzymy pewien XIX-wieczny francuski krój pisma, który zadomowił 
się na Dzikim Zachodzie. Zwróćmy uwagę, że czcionki raczej proste 
i kanciaste stosowane są do reklamy kosmetyków czy samochodów dla 
mężczyzn, dla kobiet zaś – bardziej okrągłe i ozdobne, a jeszcze inne 
odwołują się do wrażliwości nastolatków czy dzieci.

4. rola druku we wczesnym renesansie. Pionierzy 
drukarstwa w Polsce

Polska może szczycić się wczesnym rozwojem drukarstwa. Czy wpłynęło 
to na narodziny renesansu w Polsce? „Czarna sztuka” w drugiej połowie 
XV w. z jednej strony utrwalała średniowieczne przyzwyczajenia czytel-
nicze, z drugiej – promowała nowe idee. krótkie biogramy pierwszych 
drukarzy w Polsce ukazują ich osiągnięcia i – w zalążku – przyszłe ten-

dencje drukarstwa.

1. Druk jest mnożnikiem dóbr kultury i nauki. Zwiększa ilość ksią-
żek, przyśpiesza ich obieg, a zmniejszając koszt wytwarzania sprawia, 
że są one bardziej dostępne. Na przykład w XIV i pierwszej połowie 
XV wieku krążyło w Europie ok. 200 egzemplarzy Historii naturalnej 
Pliniusza Starszego, natomiast już 40 lat później, pod koniec XV stu-
lecia, było 3500 egzemplarzy tego dzieła. Inny przykład: gdy pewien 
florencki właściciel skryptorium, zatrudniający 45 kopistów, chwali 
się, że w ciągu 22 miesięcy jego zakład wykonał 200 książek, drukarz 
odpowiada mu, że w ciągu dnia potrafi wydać tyle książek, ile skryp-
torium konkurenta w ciągu roku.

Czy drukarstwo było sojusznikiem idei renesansowych? Odpowiedź 
nie jest prosta. Z jednej strony „czarna sztuka” jest sojusznikiem każdej 
modnej idei, bo przyspiesza jej obieg. Druk szybko zaznajamia z ak-
tualnościami bardzo wielu czytelników. Na przykład list Krzysztofa 
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Kolumba z lutego 1493 roku o odkryciu „nowych wysp” był znany 
w ciągu najbliższych miesięcy z dwu wydań hiszpańskich i sześciu ła-
cińskich. Z kolei tzw. renesans XII wieku nie miał kontynuacji w wieku 
następnym, bo zabrakło medium jego rozpowszechnienia. Z drugiej 
strony – wielu drukarzom zależało po prostu na zysku, nie na promo-
waniu nowych treści czy postaw. Zauważmy, że w drugiej połowie XV 
wieku wydawano głównie łacińskie Biblie (wg różnych szacunków od 
109 do 129 edycji), listy odpustowe, znaną od wczesnego średniowie-
cza szkolną gramatykę języka łacińskiego Donata, księgi liturgiczne.

2. Już w drugiej połowie XV wieku zauważa się dynamiczny wzrost 
liczby drukarni. Do 1470 roku jest w Europie 14 oficyn, w tym aż 
9 w osi Renu, jedna w Paryżu, cztery we Włoszech. W ciągu dziesię-
ciolecia obserwujemy prawdziwą eksplozję: do 1480 roku powstają 
aż 104 drukarnie. „Czarna sztuka” kojarzona jest początkowo z nacją 
niemiecką, dopiero w XVI wieku pojawiają się drukarze Włosi, Fran-
cuzi czy Polacy.

3. Poczet drukarzy w Polsce otwiera kasper Straube, mistrz, a może 
czeladnik drukarski z Bawarii. Pojawił się w 1473 roku w Krakowie 
ze swoją wędrowną drukarnią. Tu wydał Almanach Cracoviense ad 
annum 1474. Polska miała więc swój pierwszy druk w tym samym roku 
co Niderlandy czy Hiszpania, a wcześniej niż Wiedeń lub Sztokholm. 
Kalendarz Straubego był drukiem zaledwie jednokartkowym: zawierał 
informacje o świętach ruchomych, koniunkcjach planet, ich wykładnię. 
Straube, działając na zamówienie krakowskich bernardynów, wydał 
jeszcze trzy większe dzieła teologiczne. W 1477 roku opuścił jednak 
stolicę Polski po zatargu z balwierzem i po tym, jak sąd zasądził mu 
płacenie alimentów niejakiej Marcie z Czarnej Wsi.

Drukarnia braci wspólnego życia działała w Chełmnie nad Wisłą 
w latach ok. 1473-1478. Bracia wspólnego życia pochodzili z Holan-
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dii, wszędzie, gdzie się osiedlali, prowadzili szkoły i drukarnie. Pro-
weniencję ich druków zdradza niderlandzki krój czcionki. Ciekawe, 
że oprócz sześciu druków o przeznaczeniu kościelnym bracia wydali 
humanistyczne Facecje Poggia Braccioliniego.

Pierwszym wykształconym drukarzem działającym na ziemiach pol-
skich był kasper Elyan. Był licencjatem (bakałarzem) sztuk wyzwo-
lonych uniwersytetu w Lipsku, studiował też w Erfurcie, stopniem 
licencjata zakończył studia prawa kanonicznego w Krakowie (1461 r.). 
Prawdopodobnie drukarstwa nauczył się w Kolonii. W 1475 roku 
otworzył drukarnię we Wrocławiu, zapewne dzięki pomocy finansowej 
tamtejszych mieszczan i kanoników. Do roku 1482 jego oficyna wytło-
czyła dziewięć tytułów w 12 wydaniach. Były to – z wyjątkiem Facecji 
Braccioliniego – druki liturgiczne i teologiczne. Na uwagę zasługuje 
edycja łacińskich statutów synodalnych biskupów wrocławskich z 1475 
roku, a w niej tekst trzech modlitw po polsku: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Mario” i „Wierzę w Boga”.

Szwajpolt Fiol (zm. ok. 1526 r.) przybył do Krakowa z niemieckiej 
Frankonii. Był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym, trudnił się złot-
nictwem, hafciarstwem, kopalnictwem. Pod koniec lat 80. XV wieku 
zapożyczył się i założył w Krakowie pierwszą na świecie drukarnię 
ksiąg cyrylickich – napisanych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. 
U gisera w Niemczech zamówił 230 czcionek cyrylickich. W 1491 
roku wydał cztery księgi w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, były 
to teksty liturgiczne. Zawędrowały one aż do Moskwy. Działalność 
Szwajpolta wywołała sprzeciw krakowskiego duchowieństwa: w 1492 
roku został on oskarżony o herezję i wtrącony do więzienia. Wyszedł 
z niego szybko, ale pod przysięgą i z zakazem tłoczenia ksiąg cyrylic-
kich. Była to zatem pierwsza ingerencja cenzury w Polsce.
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Podsumowanie

1. Do 1502 roku nie ma w Polsce stałej oficyny drukarskiej, wymie-
nione wyżej są efemerydami. Pierwszą stałą drukarnię w Polsce 
otworzył kasper Hochfeder w Krakowie w 1503 roku.

2. W latach 1473-1502 wyprodukowano na ziemiach polskich (Kra-
ków, Chełmno, Wrocław) 32 publikacje. Dla porównania: Czesi 
do końca XV wieku wydali 40 pozycji.

3. Potrzebę książki drukowanej zaspokajano poprzez import z Nie-
miec i Włoch. 

4. Drukowano głównie podręczniki, druki liturgiczne, teksty 
prawnicze.

5. zasługi alda Manucjusza dla drukarstwa

Włoski drukarz aldo Manucjusz dokonał przełomu humanistycznego 
w drukarstwie. zawdzięczamy mu wynalezienie kursywy i formatu ósem-

kowego książki, upowszechnienie antykwy i książki w formacie in quarto. 
aldo zapoczątkował etos drukarza – humanisty, zainteresowanego warto-

ściową literaturą, poprawnie wydaną klasyką. Odkrył, że piękno książki 
nie musi wynikać z wielkości jej formatu czy zasobności w ilustracje – 
ozdobą mogą być krój liter czy odpowiednie proporcje między tekstem 
a światłem.

1. Aldo Manucjusz (właśc. Aldo Manuzio, forma zlatynizowana: Al-
dus Manutius) był najwybitniejszym drukarzem XVI wieku, uczynił 
Wenecję przodującym ośrodkiem drukarstwa. Żył w latach 1449- 
-1515. Świetnie wykształcony, studiował na uniwersytecie w Ferrarze, 
znał łacinę, grekę, wysoko cenił autorów klasycznych. W młodości 
pełnił funkcję nauczyciela synów książęcych, więc starał się uczynić 
druk medium dydaktyki. Jednocześnie kreował modę na różne aspekty 
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humanizmu. Przyjaźnił się między innymi z Erazmem z Rotterdamu, 
Pico della Mirandolą. Dewiza jego weneckiej drukarni brzmiała: Fe-
stina lente („Śpiesz się powoli”). Sygnetem drukarskim, a więc logo 
jego oficyny, była kotwica, wokół której oplatał się delfin (herb Bejrutu 
wzięty z antycznej monety rzymskiej). Jest on do dziś rozpoznawalny 
na całym świecie.

2. Zasługi:

a) „zbawca mowy helleńskiej”. Wraz z emigrantami greckimi we 
Włoszech i Erazmem propagował politycznie neutralną kulturę 
grecką, słusznie uważając, że jest ona niezbędnym elementem 
wykształcenia humanisty. Aldo wymyślił czcionkę grecką na bazie 
pisma odręcznego (kursywnego). Kształt liter był jednak skom-
plikowany, mało elastyczny (akcenty i przydechy zecer montował 
osobno), zbyt wiele było w nim ligatur. Pół wieku później grecka 
czcionka Alda została zastąpiona „greką królewską” Roberta Es-
tienne’a – drukarza paryskiego. 

b) Aldo upowszechnił antykwę – jego teść kupił drukarnię po Mikoła-
ju Jensonie i stąd Aldo posiadał czcionki. Skutecznie wyparł pismo 
gotyckie, zastępując je antykwą. Czcionka ta stała się wyraźnym 
znakiem renesansowego odwołania do starożytności. Litery są pro-
porcjonalne, subtelnie cieniowana jest grubość ich linii. Antykwa 
uchodzi za idealny krój dla formatu quarto (czwórka). 

c) Aldo wprowadził do druku kursywę, czyli italikę (od 1501 roku). 
Kursywa pozwala pomieścić na stronie więcej tekstu niż dotychczas 
używane kroje pisma. Ponadto zbliża czytelnika do autora, a hu-
maniści pojmowali czytanie klasyków jako ich uobecnienie. Druk 
italiką imituje więc pismo odręczne (łac. cursus – szybki) i jest 
idealny do książek formatu octavo. Kursywą drukował Aldo pisma 
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klasyków. Do dziś kursywy używamy w pisowni tytułów utworów, 
niekiedy podczas ich cytowania.

d) Manucjuszowi zawdzięczamy też druk książek w formacie octavo 
(ósemki). Nazwano to rewolucją libretto da mano – książki pod-
ręcznej. Była ona tania, dostępna dla studentów, miłośników lite-
ratury. Piękno takiej niewielkiej książki uzyskiwał Aldo nie przez 
np. obecność drzeworytów, ale przez odpowiednie proporcje ko-

lumny i marginesów, logiczne gospodarowanie światłem dzięki 
operowaniu interlinią, przez szlachetność kroju czcionki, czy-

stość wydruku. Jedynym drukiem Manucjusza z wieloma (aż 200!) 
drzeworytami była Hypnerotomachia Poliphili Francesca Colonny 
(1499 r.). Potem jedynymi ozdobami stały się inicjały drzewory-
towe i winiety. Aldo wraz z książką zapewniał oprawy – tekst był 
gotowy do czytania. Obecnie aldyny – książki wytworzone w ofi-
cynie Alda, jego syna i wnuka – są skarbem każdej biblioteki, ich 
światowy katalog prowadzi instytut w Los Angeles.

e) Drukarnia Alda była jednocześnie ośrodkiem naukowym i pierw-
szym w świecie domem wydawniczym. Manucjusz skupiał wokół 
siebie autorów, uczonych, redaktorów, pracowników drukarni (m.in. 
Pietra Bembo, Pico della Mirandolę, Erazma z Rotterdamu). Swą 
drukarnię nazwał Neacademia – Nową Akademią. Celem była praca 
naukowa, druk był tylko elementem, wytworem jej działalności. 
Aldo nie chciał być jedynie rzemieślnikiem, pragnął ocalić i pro-
pagować dorobek antyku. Jego dom wydawniczy stał się centrum 
kulturalnym ze względu na editio princeps (zob. niżej) i kontak-
ty (listowne i osobiste) z uczonymi. Na przykład Erazm spędził 
w domu Alda w 1508 roku aż dziewięć miesięcy. Drukował u niego 
Adagia, Antybarbarzyńców. Sam autor był ich korektorem; w trak-
cie pracy dokonywał wielu poprawek stylistycznych i spostrzegł, że 
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inaczej się czyta swój tekst, gdy jest on wydrukowany. (Ta uwaga, 
na pozór banalna, nie straciła na aktualności).

f) Editio princeps. Aldo stworzył aż 28 pierwszych w historii edy-
cji krytycznych, tj. wydań klasyków, poprzedzonych łowami na 
dostępne rękopisy i żmudną filologiczną pracą, której celem było 
danie tekstu poprawnego, oczyszczonego z błędów kopistów, zgod-
nego z intencją twórczą autora. Wydał m.in. dzieła Arystotelesa, 
Sofoklesa, Arystofanesa, Herodota, Platona, Owidiusza, Horacego, 
Cycerona. Były to edycje bez komentarzy, bardzo rzadko obecne 
były w nich noty. Aldo ufał wiedzy czytelnika. W editio princeps 
Sofoklesa (1502) napisał: „Margines pozostawiono szeroki i pusty, 
aby czytelnik mógł, jeśli będzie chciał, na owym marginesie no-
tować, jak to się zwykle zdarza ludziom uczonym”. Był to wyraz 
sprzeciwu wobec tradycji średniowiecza i ówczesnych drukarzy 
francuskich, którzy publikowali teksty literackie lub naukowe oko-
lone komentarzami. 

Cechy książki renesansowej

Dzięki innowacjom Manucjusza, a także wiodącym w XVI wieku 
drukarniom: w Bazylei Jana Frobena i w Paryżu dynastii drukarskiej 
Estiennów, wykształciły się nowe cechy książki:

A. Zerwano z barwnymi dodatkami rękopiśmiennymi rubrykatora 
i iluminatora;

B. Znacznie zredukowano abrewiatury i ligatury;

C. Wprowadzono kartę tytułową książki, która reklamowała druk. 
Karta tytułowa zawierała: imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, 
datę i miejsce wydania, często dane o drukarzu i jego sygnet 
(choć sygnet drukarski drukowano czasem na ostatniej stronie 
tekstu). Ponieważ karta tytułowa miała jednocześnie charakter 
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anonsu reklamowego, starano się przyciągnąć uwagę czytelni-
ka jej ozdobnością i odróżnić ją od innych. Dlatego informacje 
o książce zamieszczano w drzeworytowej ramie, często była nią 
kompozycja architektoniczna. Jest to już całkowicie wykształco-
na, do dziś stosowana karta książki nowożytnej.

D. Druki ilustrowano drzeworytami (niekiedy wybitnych artystów: 
Albrechta Dürera, Hansa Holbeina, Łukasza Cranacha), wprowa-
dzano też inicjały drzeworytowe;

E. Upowszechnia się format quarto (czwórka) i octavo (ósemka), 
choć dalej występuje folio;

F. Wprowadzono nowe czcionki drukarskie: antykwę i kursywę 
(zwłaszcza do wydawania klasyków), w książkach w językach 
narodowych Europy Środkowej stosowano odmiany czcionki go-
tyckiej (zwłaszcza szwabachę i frakturę);

G. Upowszechnia się oprawa tekturowa, obok dawnej oprawy skórza-
nej, tłoczonej na ślepo pojawia się oprawa z tłoczeniami w złocie.

5.1.  Officina Plantiniana – mechanizmy przedsiębiorstwa. 
książka barokowa

krzysztof Plantin jest XVI-wiecznym wcieleniem historii „od pucybuta 
do milionera”. talent, pracowitość i cechy charakteru antwerpskiego ty-

pografa sprawiły, że słusznie nazywany jest królem wśród drukarzy. jego 
przykład posłuży do sformułowania uniwersalnych reguł dotyczących 
pracy edytora i scharakteryzowania książki barokowej, której Plantin 
i jego zięć Moretus byli prekursorami. 

Krzysztof Plantin (ok. 1514/1520-1589) to self-made man. Urodzony 
we Francji jako syn służącego, w Lyonie i Paryżu nauczył się drukar-
stwa, po czym przeniósł się do Antwerpii (Niderlandów Hiszpańskich, 
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obecnie Belgii). Antwerpia była w II poł. XVI wieku jednym z więk-
szych miast Europy, liczyła 45 tys. mieszkańców, dziennie przebywało 
tam 15 tys. cudzoziemców. Była wielkim portem i ośrodkiem handlu 
między północą a południem Europy. Poniekąd ówczesna Antwerpia 
przypomina dzisiejszy Nowy Jork: istniała tam największa w świe-
cie giełda, działały wielkie banki, produkowano wyroby luksusowe 
(brylanty, kurdybany, karoce, cukier z trzciny cukrowej), sprowadzano 
wino, przyprawy, jedwab, biżuterię. Ponieważ w XVI wieku piękna 
książka była również przedmiotem zbytku, osiedlenie się Plantina 
w tym mieście w 1548 lub 1549 roku było trafną decyzją. Po 40 latach 
ciężkiej pracy we Francji i w Antwerpii majątek drukarza można było 
mierzyć w milionach, Plantin zapoczątkował dynastię drukarzy, która 
działała do XVIII wieku.

 Na przykładzie działalności oficyny Plantina-Moretusa (nazwi-
sko zięcia) zapoznamy się z mechanizmami przedsiębiorstwa drukar-
skiego, czynnikami, które umożliwiły Plantinowi osiągnięcie sukcesu 
komercyjnego i artystycznego:

1. Oszczędność i pracowitość. W domu Plantina jeszcze siedem lat 
po otwarciu drukarni (1555 r.) brak było sprzętów luksusowych. 
Drukarz inwestował w firmę, nie w przedmioty zbytku. Sygnet 
drukarni przedstawiał cyrkiel z banderolą, na której widniała de-
wiza Plantina: Labore et constantia (pracą i wytrwałością). Był 
jej wierny całe życie. W ciągu 34 lat pracy w Antwerpii wydał 
1500 tytułów (dla porównania: w całej Rzeczypospolitej w XVI w. 
wydano sześć tys. tytułów).

2. Dywersyfikacja działalności. Od ok. 1555 roku Plantin zajmo-
wał się drukarstwem, zaś jego żona (niepiśmienna) firmą galan-
teryjno-pasmanteryjną. Ponieważ handel galanterią zapewnia 
podstawy ekonomiczne rodzinie, Plantin może ryzykować finan-
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sowo, wydając książki od początku bardzo starannie. Jakością 
pracy zdobywa stopniowo uznanie. Drukarnia wytwarza zarówno 
książki luksusowe, jak i skromniejsze, na potrzeby studentów czy 
zwykłych mieszczan. Obok druków religijnych – także świeckie, 
obok adresowanych do szerokiego grona – teksty filozoficzne, np. 
odnowiciela stoicyzmu w nowożytnej Europie, Justusa Lipsjusza. 

3. Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa. W latach 1563-1567 Plan-
tin wszedł w spółkę z bogatym antwerpskim mieszczaninem, który 
włożył w firmę kapitał. W efekcie w ciągu dziesięciu miesięcy 
liczba pras drukarskich wzrosła z jednej do pięciu, a w 1567 było 
już siedem pras. Plantin zatrudniał wtedy 33 pracowników i wydał 
207 pozycji w ciągu czterech lat. Po wycofaniu się (z powodów 
politycznych) wspólnika umiał rozstać się z nim w sposób satys-
fakcjonujący obie strony. W szczytowym momencie działalności 
drukarni (1574) pracuje w niej 150 ludzi, obsługujących 16 lub 
22 prasy drukarskie. Ten rekord został pobity dopiero w XIX w.

4. „Chwytaj okazję” i miej znajomych w elitach władzy. Po sobo-
rze trydenckim (1567) nastąpiła reforma brewiarza, mszału. Otwo-
rzył się więc ogromny rynek zbytu dla nowych (zmodernizowa-
nych) ksiąg liturgicznych. Plantin uruchomił znajomości w Rzymie 
i uzyskał monopol na druk brewiarzy w Niderlandach, przywilej 
i monopol papieski na druk mszałów (Niderlandy, część Cesar-
stwa Niemieckiego, Węgry) oraz monopol na modlitewniki (dla 
wszystkich krajów świata). Układność, skromność i inteligencja 
sprawiły, że miał znajomych zarówno polityków, jak i hierarchów 
kościelnych. Wiadomości od nich pozwalały mu na przetrwanie 
zawirowań historycznych i religijnych oraz na czerpanie zysków 
z tej wiedzy. 
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5. Ekspansja międzynarodowa. Plantin otwiera księgarnię przy 
drukarni w Antwerpii (1566), następnie księgarnię w Paryżu, filię 
w hiszpańskiej Salamance (tu jednak poniósł fiasko). Hurtowo 
sprzedaje książki księgarzom, wiosną i jesienią jeździ na naj-
większe w świecie targi książki do Frankfurtu nad Menem. Córki 
sprzedają książki na targach w Antwerpii.

6. Ostrożność i lojalność. W czasie antyhiszpańskiej rewolty w Ni-
derlandach unika drukowania tekstów antyhiszpańskich. W 1582 
roku wprowadza drastyczny zakaz wynoszenia przez pracowników 
druków poza księgarnię, nie mogą oni ponadto opowiadać na mie-
ście, co tłoczą. Kara za złamanie zakazu wynosi dziesięć florenów 
(równowartość dwutygodniowego zarobku). Plantin wprowadził 
zatem zasadę lojalności pracownika wobec własnej firmy.

7. umowa między nierównymi (przykład negatywny). W 1571 roku 
Plantin zawarł z królem Hiszpanii Filipem II umowę na monopol 
w druku i sprzedaży brewiarzy oraz mszałów na Hiszpanię i jej 
kolonie. Król występował w niej jako agent: miał procentowy zysk 
od sprzedaży. Ale władca wciąż zalegał ze zwrotem zarobionych 
pieniędzy. Ostatecznie drukarz stracił na tej umowie 41 tysięcy 
florenów.

8. Strajk i lokaut. Pracownicy drukarni, widząc, że Plantin rozsze-
rza produkcję i rynki zbytu, że zawarł umowę z królem, zażądali 
podwyżki. Gdy im jej nie udzielił, rozpoczęli strajk. Zdesperowa-
ny drukarz nie ustąpił i zapowiedział zamknięcie firmy (on jeden 
wiedział, że w istocie traci na umowie z Filipem II). Ostatecznie 
„hultaje przyszli prosić o przyjęcie ich z powrotem”. Był to pierw-
szy w historii cywilizacji przemysłowej lokaut. 

9. Firma rodzinna. Plantin wychowywał dzieci tak, by były wy-
kwalifikowaną pomocą do pracy w drukarni. Margarita prowadziła 
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księgarnię, Catarina od trzynastego roku życia prowadziła trans-
akcje i rachunki księgarni w Paryżu i w firmie pasmanteryjnej, 
Magdalena była korektorem w trakcie pracy nad Biblia polyglotta 
(zob. niżej), czytała teologowi wersję hebrajską, aramejską, syryj-
ską, łacińską i grecką. Ponadto pomagała ojcu w wypłacie tygo-
dniówek i była supervisorem. Martina szyła bieliznę i handlowała 
nią. Zięć Franciscus Raphelengius pracował przy Biblia polyglotta 
jako korektor i orientalista, drugi zięć Jan Moretus był korektorem 
i drukarzem, menadżerem handlowym, zastępował teścia w trak-
cie jego wyjazdów na targi do Frankfurtu. Żona doglądała służby 
i nadal prowadziła firmę galanteryjną.

10. Hobby. Było nim zbieranie przez Plantina stempli i matryc dru-
karskich. Właściciel oficyny zgromadził największą kolekcję ma-
teriału typograficznego na świecie. 

11. Dbałość o dobrych pracowników. Plantin, sam bardzo praco-
wity i skromny, potrafił być tolerancyjny dla artystów, z którymi 
współpracował. Na przykład dbał o wybitnych grafików – braci 
Wiericxów. Byli oni znakomitymi miedziorytnikami, ale prowa-
dzili egzystencję burzliwą i rozpustną. Plantin płacił za Wiericxów 
grzywny, wyciągał z aresztu.

12. Sprawy spadkowe. Odczytanie testamentu Plantina w 1589 roku 
wywołało rodzinny skandal. W spadku prawie 50 proc. majątku 
przekazał córce z zięciem Janem Moretusem. Drukarz poznał war-
tość swoich współpracowników i chciał przekazać firmę w dobre 
ręce – miał nią kierować najzdolniejszy z zięciów. Dzięki temu 
drukarnia nie utraciła płynności finansowej i nie zaprzestała pro-
dukcji do początków XIX wieku.

zasługi oficyny Plantina-Moretusa dla kultury:
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A. Opus magnum Plantina jest druk Biblia polyglotta (1568-1573), 
która zwana jest też Biblia Plantiniana, dla odróżnienia od 
wcześniejszej wielojęzycznej Biblii wydanej w Hiszpanii (Biblia 
Complutensis, 1517) i późniejszych, wydanych w Paryżu (1645) 
i Londynie (Biblia Waltoniana, 1654-1657). Było to osiem tomów 
w językach (równolegle): łacińskim, greckim, hebrajskim, ara-
mejskim i syryjskim. Nad Biblią wielojęzyczną pracował teolog 
– biblista doktor Arias Montanus (narzucony Plantinowi przez 
inkwizycję, ale drukarz bardzo się z nim zaprzyjaźnił), orientalista 
Franciscus Raphelengius (który został zięciem drukarza), bracia 
Le Fevre de La Boderie. Montanus pracował przez cztery lata, po 
11 godzin dziennie: pisał, poprawiał korektę, tłumaczył z aramej-
skiego, w korekcie pomagała mu Magdalena Plantin. Do składu 
Biblii drukarz oddelegował 40 robotników. Pięć tomów zawiera 
tłumaczenie równoległe, zaś trzy – Apparatus – traktaty o oby-
czajach, miarach, historii w Biblii, gramatykę aramejską i słownik 
syryjsko-aramejski. Apparatus stał się summą wiedzy historycz-
nej, językoznawczej i religioznawczej XVI wieku, niedoścignioną 
przez dwa stulecia. Nakład pięciu tomów wyniósł 1200 egz., zaś 
trzech ostatnich – 600. Drukarz uzyskał aprobatę papieża, a potem 
musiał wdać się w spory z kilkoma niedouczonymi biblistami.

B. Od początku pracy pisarskiej justusa lipsjusza (1568) Plantin, 
a potem Moretus drukowali dzieła tego najwybitniejszego filozofa 
przełomu renesansu i baroku, odnowiciela stoicyzmu w Europie, 
propagatora prozy Tacyta, reformatora myśli politycznej.

C. Plantin wywarł wielki wpływ na ewolucję antykwy i kursywy. 
Rozpropagował garamonda, wprowadził francuską kursywę na 
północ od Francji. Współczesna antykwa i kursywa wywodzą się 
z XVI-wiecznego liternictwa via Plantin.
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D. Officina Plantiniana dokonała przełomu w drukowaniu książek 
ilustrowanych, wprowadzając miedzioryty braci Wiericxów, po-
tem ideę druku książek z miedziorytami kontynuował Moretus 
– nawiązując współpracę z Pieterem Paulem Rubensem. Miedzio-
rytu nie da się drukować razem z tekstem, tak jak drzeworytu. 
Książka wymaga większego nakładu pracy, ale miedzioryty są 
o wiele bardziej subtelne, precyzyjne i eleganckie od drzeworytu. 
Przełomem w kierunku barokowej książki miedziorytowej stał się 
atlas anatomii człowieka Andreasa Vesaliusa (1566) zawierający 
42 plansze.

E. Wprowadzenie ozdobnego, alegorycznego frontyspisu (karty 
tytułowej). Frontyspis ma objaśniać cel i sens książki. Zadzi-
wiać, zaciekawiać, reklamować ją. Alegoryczne miedzioryty na 
frontyspisie mają zwykle efekt konceptystyczny: łączą pozornie 
sprzeczne porządki.

Cechy książki barokowej:

Zob. p. C, D, E oraz:

 – pojawienie się stosunkowo dużej ilości wydawnictw kartograficznych
 – książka naukowa zaopatrzona jest w precyzyjne wykonane miedzio-

ryty (dotyczy to nauk przyrodniczych, zwłaszcza zoologii, botaniki 
– bardzo piękne zielniki, ilustracje do książek z dziedziny medycy-
ny, astronomii)

 – dynastia drukarska Elzewirów z Niderlandów promuje książki 
w formacie dwunastki (zwane elzewirami), najsławniejsze z nich 
to tzw. małe republiki – seria tomików o współczesnych państwach.

Z racji wojny trzydziestoletniej oraz ostrej cenzury prewencyjnej we 
Francji, państwach włoskich, Anglii czy Hiszpanii najważniejsze ini-
cjatywy drukarskie XVII wieku miały miejsce w Niderlandach (pół-
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nocnych – Amsterdam, Lejda, i południowych – Antwerpia do połowy 
XVII wieku).

6. Historia druku w XVIII wieku

Historia druku w wieku oświecenia nie przyniosła rewolucji podobnej do 
tej z czasów renesansu. jednak drukarzom XVIII wieku zawdzięczamy 
podniesienie prestiżu drukarstwa i niebywałą modę na książkę, która 
odtąd staje się niemal rekwizytem osób z wielu sfer czy zawodów. Oświe-

ceniowe książki bardzo dobrze oddają też cechę, którą spotkamy odtąd 
stale w drukarstwie i liternictwie: łączność książki ze stylami czy modami 
w sztuce. 

6.1. atmosfera kulturalna

Oświecenie panujące w Europie Zachodniej w XVIII w., w Rzeczypo-
spolitej w latach ok. 1750-1822, nazywane było już przez ówczesnych 
„wiekiem światła”, w każdej narodowej nazwie tej epoki występuje 
rdzeń „światło”. Uważano bowiem, że jest to czas postępu, zwycię-
stwa rozumu nad zabobonami. Względny spokój w Europie do 1789 r. 
(do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej) pozwalał na uprawianie 
nauki i kultury. Charakterystyczny dla tej epoki jest prymat kultury 
francuskiej i języka francuskiego na całym kontynencie. Ważną rolę 
w krzewieniu nowych oświeceniowych idei miały salony oświecenio-
we, prowadzone głównie przez damy, co miało pozytywny wpływ na 
język: łacina utraciła prymat w nauce, a język francuski (za nim inne 
języki narodowe) stał się bardziej klarowny, prosty. Dzięki sentymen-
talizmowi w literaturze zwrócono większą niż dotąd uwagę na dzieci 
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(zob. podpunkt 4.). Główne idee epoki to: racjonalizm, agnostycyzm, 
deizm, ateizm, libertynizm.

Efekty tego stanu rzeczy widzimy w stosunku racjonalistów czy 
zwłaszcza ateistów do religii. Udział książek naukowych w ogólnej 
produkcji drukarskiej we Francji z 35 proc. w 1700 roku wzrósł do 55 
proc. w 1788. W Rzeczypospolitej odnotowujemy trzykrotny wzrost 
edycji książek naukowych w oświeceniu. Natomiast wyraźny jest spa-
dek produkcji książek religijnych we Francji: w 1700 roku – 35 proc., 
w 1788 roku już tylko 15 proc. ogólnej liczby publikacji. Wraz z modą 
na rozmaite hobby, czy nawet snobowaniem się na naukowca, obser-
wujemy specjalizację wydawnictw na ściśle naukowe (nowością jest 
tu wprowadzenie subskrypcji) i popularyzatorskie. Zainteresowanie 
libertynizmem powoduje, że pojawiają się książki o tematyce erotycz-
nej, graficy ilustrują sceny miłosne. Poniekąd sprzyja temu zniesienie 
cenzury prewencyjnej w anglii w 1695 roku. Ideałem człowieka staje 
się galante homme, człowiek „światowy”, salonowiec, podróżnik, hob-
bysta, a jego nieodłącznym rekwizytem jest książka. Tworzono wów-
czas „gabinety literatury” (także w Warszawie), gdzie pito czekoladę, 
czytano gazety lub książki i dyskutowano. Na niespotykaną dotąd skalę 
rozwinęło się bibliofilstwo, wybitnych kolekcjonerów książek spoty-
kamy w całej Europie, np. w 1784 roku aukcja książek po księciu Lu-
dwiku de La Valliére trwała 181 dni i przyciągnęła bibliofilów z całego 
kontynentu. Moda na posiadanie własnego księgozbioru spowodowała 
upowszechnienie się ekslibrysu (łac. ex libris – „z książek”) – zna-
ku własnościowego. Ma on postać grafiki, na której widnieją zwykle 
motywy heraldyczne lub alegoryczne, odnoszące się do upodobań czy 
osobowości właściciela zbioru.
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6.2. książka francuska czy angielska?

Dla Francji sprzed rewolucji charakterystyczna jest książka rokokowa, 
reprezentująca cechy stylu rokoko, upowszechnionego w Europie przez 
dwór Ludwika XV i zwłaszcza Ludwika XVI. książkę rokokową 
cechuje mały format: to zwykle ósemka, dwunastka lub almanach 
– ozdobna książeczka bibliofilska, zawierająca próby literackie, mu-
zyczne, teatralne. Większych rozmiarów były weduty: rodzaj albumu 
zawierającego sztychy przedstawiające widoki miast, sławnych ruin 
(ich kolekcjonerem był np. Ignacy Krasicki). Dla książki rokokowej 
charakterystyczne były motywy zdobnicze: muszle, girlandy róż, owo-
ców, bukiety, amorki. Cechował ją wykwint, ozdobność, gdyż książka 
stała się przedmiotem zbytku, atrybutem „damy modnej”. Na jej cenę 
wpływała wielka ilość miedziorytowych ilustracji, a wykonywali je 
najwięksi artyści epoki jak François Boucher, Jean Honoré Fragonard. 
Cenę podnosiły też oprawa koronkowa z delikatnej skóry (maroquin) 
oraz papier welinowy. Jego produkcję rozpoczął w 1780 roku paryski 
drukarz François Ambroise Didot. Papier welinowy jest niesłychanie 
gładki, cechę tę uzyskuje się przez prasowanie arkuszy polerowanymi 
metalowymi płytami.

książka klasycystyczna wiele zawdzięcza wykopaliskom w Herkula-
num i Pompejach, kiedy w XVIII wieku odkryto znakomicie zachowa-
ne starożytne miasta rzymskie. Zapoczątkowało to odrodzenie mody na 
antyk. Do książek wprowadzono, jako motywy ozdobne, czyste linie 
antyczne, „grecki szlak”, liście akantu, wazy, kandelabry. Powstająca 
początkowo głównie w Anglii i w Italii książka klasycystyczna swą 
lekkość i elegancję zawdzięcza też wpływowi rokoka. Nastąpiło też 
odnowienie antykwy dzięki wynalazkowi nowych czcionek przez 
Giambattistę Bodoniego i Johna Baskervilla (1757 r., zob. podrozdział 
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3.). W Niemczech nastąpiło unowocześnienie czcionek gotyckich – 
fraktury (Johann Breitkopf). Warto wspomnieć, że jego fraktura funk-
cjonowała w drukach niemieckich do czasów Hitlera, a w lokalnych 
gazetach szwajcarskich do połowy XX w. W książce klasycystycznej 
piękno ilustracji zastąpione zostało pięknem układu graficznego (świa-
tło, interlinia, czystość, czytelność, kontrast czerni z bielą). Drukowano 
autorów klasycznych i dzieła naukowe (Baskervill w Cambridge, Bodo-
ni w rzymskiej drukarni Kongregacji Propagandy Wiary – „Ojcze nasz” 
w 155 językach). Po roku 1789 we Francji ma miejsce negatywna re-
akcja na książkę rokokową, zwycięża ideał surowości republikańskiej, 
prostoty. Książka klasycystyczna dominuje odtąd w całej Europie.

6.3. Nowości w zakresie drukarstwa w XVIII wieku

 W okresie oświecenia powstają pierwsze podręczniki drukar-
skie (Pierre’a Simona Fouriera, Bodoniego). Drukarze – dotąd trakto-
wani jak rzemieślnicy – pojawiają się na salonach, wielu z nich zyskuje 
nobilitacje. Z punktu widzenia techniki wyrobu czcionek i drukarstwa 
ważne jest ustalenie punktu typograficznego (P.S. Fourier, F.A. Di-
dot), unifikacja systemu metrologicznego: p.t. = 0.3759 mm; 1 m = 
2660 p.t.; kwadrat = 48 p.t. Punkt typograficzny ma zastosowanie przy 
projektowaniu wszystkich stopni pism oraz w składzie. Wprowadzono 
też osiem równoległych linii pomocniczych do tworzenia czcionki.

 Nowością są książki dla dzieci (łac. ad usum Delphini – dosł. 
„na użytek Delfina”, tj. następcy tronu). Już w 2. poł. XVI wieku pur-

gowano (oczyszczano) dzieła klasyków w drukach na użytek uczniów 
kolegiów jezuickich, usuwając z tekstów fragmenty o treści erotycznej 
czy bałwochwalczej. Od 1671 roku król Ludwik XIV nakazał wydawa-
nie autorów klasycznych dla następcy tronu, seria edytorska liczyła 64 
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tomiki. Pierwszym oświeceniowym drukarzem serii książek dla dzieci 
był François Ambroise Didot, działający z polecenia Ludwika XVI. 
Dla młodego następcy tronu przygotował serię klasyków, oczywiście 
purgowanych. Obejmowała 64 autorów w 47 tomikach, zaopatrzona 
była w odpowiednie ilustracje. Troska o książkę dla dzieci, stymulowa-
na refleksją sentymentalistów nad psychiką dziecka, widoczna jest też 
w działaniach polskiego Towarzystwa Ksiąg Elementarnych (kierował 
nim Grzegorz Piramowicz), które wydało pierwszy polski elementarz. 
Natomiast w Rosji powstało pierwsze czasopismo dla dzieci „Diet-
skoje Cztienije” w 1779 roku. W całej Europie powstają opowiadania, 
czytanki, powieści przeznaczone dla młodego czytelnika, zaopatrzone 
w ilustracje.

 W oświeceniu, w związku z rozwojem nauk i zwiększeniem 
popytu na książkę, ma miejsce specjalizacja wydawnictw. Na przy-
kład Pierre Beaumarchais w Alzacji, tuż za granicą ówczesnej Fran-
cji, wydaje dzieła Woltera – emigranta politycznego przebywającego 
w Szwajcarii. Powstają wydawnictwa muzyczne (np. Breitkopf), ency-
klopedyczno-słownikowe, techniczne, popularne. Te pierwsze na sze-
roką skalę stosują metodę subskrypcji, bez niej niemożliwy byłby druk 
35 tomów folio Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (1751-1780) czy 78 
tomów folio niemieckiej encyklopedii ekonomiczno-technologicznej 
(1773). Pomysł na subskrypcję zrodził się jeszcze w XVII wieku, 
podczas wydawania londyńskiej Biblia polyglotta (Biblia Waltoniana) 
w latach 1654-1657.

 Polepszenie jakości książki skutkowało podniesieniem honora-
riów dla autorów i grafików, to zaś powodowało wzrost cen (w Niem-
czech od kilku fenigów za arkusz przed oświeceniem do dziesięciu 
i więcej). Dlatego nieuczciwi drukarze dokonywali przedruków książek 
niemieckich w Austrii, Holandii, Anglii. Po 30 latach monitów niemiec-
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kich drukarzy ustanowiono wreszcie nowe przepisy: po raz pierwszy 
prawo ściga z urzędu za nielegalny przedruk, Prusy 1791 rok.

6.4. katastrofa późnego oświecenia

Wielka rewolucja Francuska, rozpoczęta w 1789 roku, znacząco 
wpłynęła na los drukarń i książek. Upadły ekskluzywne drukarnie 
produkujące książkę rokokową, zresztą ceny książek (nowych i uży-
wanych) drastycznie spadły. Odgórna ateizacja we Francji spowodo-
wała upaństwowienie bibliotek kościelnych i zakonnych. Rewolucyjne 
państwo nie troszczyło się jednak o ich stan. W ramach represji wobec 
arystokracji w 1792 roku nastąpiła konfiskata księgozbiorów emigran-
tów, zbiory publiczne powiększyły się o osiem mln książek. Częste 
było plądrowanie bibliotek przez rewolucyjny plebs. W efekcie władze 
państwowe, nie mogąc uporać się z ogromnym przyrostem książek, 
utworzyły „składy literatury” (w samym Paryżu było ich dziewięć). 
Książki były tam przechowywane w fatalnych warunkach, niszczały 
i były rozkradane. Stopniowo, od czasów napoleońskich rozpoczyna 
się absorpcja książek prywatnych przez biblioteki publiczne. Francuska 
Biblioteka Narodowa podwoiła zasoby, ale skatalogowanie nabytków 
trwało aż 100 lat.

 Analogiczna sytuacja, choć na mniejszą skalę, miała miejsce 
w rzeczypospolitej. Przegrane powstanie kościuszkowskie pośrednio 
spowodowało w 1794 roku zagładę Biblioteki Załuskich, jej przewie-
zienie do Petersburga. W drodze między Warszawą a stolicą Rosji 
zginęło ponad 120 tys. książek. Klęska powstania kościuszkowskiego 
i III rozbiór Rzeczypospolitej spowodowały upadek najważniejszych 
polskich oświeceniowych drukarni: Michała Grölla i Pierra Dufoura 
(obu w Warszawie). 
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Podstawowa bibliografia do rozdziałów Historia książ-
ki. Wybrane zagadnienia i Historia druku. Wybrane 
zagadnienia

1. D.J. Boorstin, Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, 
przeł. M. Stopa, Warszawa 1998. 

2. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, 
J. Trznadlowski, Wrocław 1971. (Obecnie przygotowywana jest 
zmodernizowana edycja tej publikacji).

3. S. Dahl, Dzieje książki, red. B. Kocowski, przeł. E. Garbacik, 
T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965.

4. G.A. Glaister, Encyklopedia of the Book, London 1996.

5. J.S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi 
w świecie książki, Kraków 2002.

6. J. Grycz, Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951. 

7. F. de Nave, L. Voet, Plantin-Moretus Museum Antwerp, Ghent-
-Amsterdam, 2004.

8. J. Kiliańczyk-Zięba, Czcionką i piórem. Jan Januszowski w roli 
pisarza i tłumacza, Kraków 2007. 

9. J. Okopień, Poczet wydawców książki polskiej, t. 1, współpraca 
J. Czarkowska, Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600, Warszawa 
2002.

10. H. Szweykowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys hi-
storyczny, Wrocław 1983.

11. A. Świderkówna, Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku, 
Warszawa 2009. 
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ŚrODkI MaSOWEj INFOrMaCjI

 Pod koniec lat trzydziestych, a zwłaszcza w latach czterdzie-
stych XX wieku, nauki humanistyczne traciły swoje znaczenie, ponie-
waż rządy faszystowskie w Europie i zniszczenia wojenne na całym 
świecie zmniejszały zainteresowanie głoszonymi przez humanistów 
tezami i teoriami oraz podważały wiarygodność niektórych z nich, np. 
upadła wiara w dobro człowieka, a humanistyka nie miała żadnego 
praktycznego znaczenia. Uwagę badaczy i społeczeństw przyciągać 
zaczęły zatem nauki ścisłe – matematyka, chemia, fizyka oraz przede 
wszystkim oparta na teorii liczb dyskretnych i metodzie zero-jedynko-
wej cybernetyka. Jednocześnie rosło znaczenie informacji i zdobywa-
nej dzięki niej wiedzy oraz możliwości przekazywania wiadomości do 
najbardziej odległych zakątków globu, docierania jej w niezmienionej 
formie do jak najszerszego grona osób. Zupełnie świadomie i w pełni 
racjonalnie rządy państw i społeczeństwa stawiały zatem na rozwój 
mediów, udoskonalanie ich działania jako najskuteczniejszych środków 
masowej informacji. Od początku tych zmian społecznych i informa-
cyjnych wiadomo było także, że „liczby i wykresy” spróbują wkroczyć 
również na terytoria zarezerwowane dotychczas jedynie dla filozofii, 
socjologii, psychologii i językoznawstwa, a więc jedynie kwestią czasu 
była matematyczna, cybernetyczna koncepcja komunikacji i języka.
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1. Cybernetyczne modele i schematy przekazywania 
informacji – na drodze ewolucji1

 Rozwój telekomunikacji i informatyzacja oraz automatyzacja 
wielu gałęzi przemysłu, które miały początek w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki w latach trzydziestych XX wieku, zmieniły oblicze ówcze-
snych społeczeństw w państwach uprzemysłowionych. Coraz większą 
rolę w ich prawidłowym funkcjonowaniu zaczęły odgrywać zarówno 
komunikacja, jak i sprawny oraz nowoczesny przekaz informacji. Psy-
chologowie, socjologowie i politolodzy prześcigali się i prześcigają 
nadal w wyszukiwaniu najwłaściwszych określeń, które oddałyby istotę 
zachodzących od połowy XX wieku zmian w odhumanizowanym, zdo-
minowanym przez nowe technologie świecie. Popularne i chwytliwe 
stały się formuły zaproponowane w latach późniejszych przez Petera 
Druckera (społeczeństwo wiedzy [Drucker 1999]), Alvina Tofflera (era 

informacji trzeciej fali [Toffler 1997]), Marshalla McLuhana (globalna 
wioska [McLuhan 2004]), Jamesa Martina (społeczeństwo telematyczne 
[Martin 1983]) oraz Tadao Umesamy i Kenichi Koyamy – za Tomaszem 
Goban-Klasem (społeczeństwo informacyjne [Goban-Klas 2005: 289- 
-292]). Pojawienie się tych etykietek w obiegu naukowym poprzedziła 
praca Claude’a Shannona i Warrena Weavera [Shannon i Weaver 1949], 
w której amerykańscy badacze zaproponowali pierwszy cybernetyczny 
model komunikacji.

1 Charakteryzowane w tej części książki modele i schematy komunikacji są prezentowa-
ne i omawiane w większości publikacji poświęconych komunikowaniu społecznemu i mass 
mediom [por. np. McQuail 2007; Goban-Klas 2005; Fiske 1999]. Z tego powodu opis w tym 
rozdziale wybranych schematów i modeli komunikacyjnych ma charakter uzupełnienia do już 
opublikowanych prac poświęconych schematowym ujęciom komunikacji.
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1.1. komunikacja jako transmisja danych (wersja I) – model 

Claude’a Shannona i Warrena Weavera (1949 r.)

 Porozumiewanie się między dwojgiem ludzi, a zwłaszcza 
pomiędzy osobami reprezentującymi medium masowe i odbiorcami, 
C. Shannon i W. Weaver ujmowali następująco:

rysunek 1.  Model C. Shannona i W. Weavera (1949)  
[Fiske 1999: 22].

Źródło 
informacji

Przekaźnik Odbiorca 

Źródło 
szumu

 

Przeznaczenie 

 W modelu tym nadawca został zastąpiony przez źródło informa-
cji, które przygotowuje tekst do wysłania do odbiorcy. Przygotowanie 
nie polega wyłącznie na odpowiednim zakodowaniu informacji, ale 
przede wszystkim na wyborze tematu, zakresu i stopnia szczegóło-
wości wiadomości, spośród ogromnej liczby danych, które mogłyby 
być wysłane, są znane bowiem źródłu informacji, a nieznane odbiorcy. 
Jednym z elementów wpływających na charakterystykę przygotowanej 
informacji jest przekaźnik, czyli urządzenie/sposób, którym posługuje 
się źródło informacji, aby wysłać tekst do odbiorcy. Jest nim zarówno 
aparat fonacyjny człowieka, jak i telefon, radio, prasa, telewizja, list, 
a współcześnie także internet i SMS. Po raz pierwszy jako składnik 
schematu pojawia się także źródło szumu i sam szum. Przekazywanie 
informacji nie przebiega w próżni, a w związku z tym oprócz same-
go tekstu do odbiorcy równocześnie docierają także inne świadome/
nieświadome, zamierzone/przypadkowe znaki, które według C. Shan-
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nona i W. Weavera utrudniają (ułatwiają jedynie w wyjątkowych sytu-
acjach) dekodowanie sygnału otrzymanego przez odbiorcę. Ostatnim 
elementem jest przeznaczenie, czyli to, co odbiorca zrobi z otrzymaną 
informacją, w jaki sposób wykorzysta ją w procesie komunikacji lub 
w życiu społecznym.

 Paradoksalnie najwięcej uwagi badacze amerykańscy poświęcili 
elementowi, który w ich modelu jest oznaczony przez pusty prostokąt. 
Ze współczesnej perspektywy można byłoby go określić mianem wiązki 
informacji/przekazów/komunikatów, w której skład wchodzi quantum 
informacji zaplanowane i wyemitowane za pośrednictwem przekaźnika 
przez źródło informacji, inne formy komunikacji oraz wszystkie szumy, 
które docierają do odbiorcy wraz z właściwą wiadomością. C. Shannon 
i W. Weaver uważali, że każdy tekst zawiera określoną liczbę bitów 
informacji. Źródło informacji, przygotowując tekst o wartości informa-
cyjnej, musi, po pierwsze, wziąć pod uwagę przepustowość przekaź-
nika, a po drugie, uwzględnić nieczytelność niektórych z fragmentów 
wypowiedzi ze względu na pojawienie się w kanale komunikacyjnym 
szumów zewnętrznych. Kluczową w tej sytuacji kwestią stała się więc 
proporcja pomiędzy entropią (nowymi, zaskakującymi dla odbiorcy da-
nymi lub nietypowym, nieoczekiwanym sposobem ich sformułowania) 
i redundancją (znanymi już odbiorcy faktami, informacjami, których 
się spodziewa, oraz typowym, oczekiwanym sposobem ich wyrażenia) 
w emitowanym przekazie2. Po uwzględnieniu czynników matematycz-
nych, psychologicznych, socjologicznych i biologicznych C. Shannon 
i W. Weaver doszli do wniosku, że przekaz musi za każdym razem być 
konstruowany w oparciu o wiedzę o sytuacji komunikacyjnej, o stop-

2 Szerzej o stosunku „oryginalności” i „banalności” w teorii informacji pisał w latach 
pięćdziesiątych francuski badacz Abraham André Moles [Moles 1958], który skonstruował 
dziesięciostopniową skalę oryginalności tekstu językowego [por. Mayen 1981: 12-18].
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niu konwencjonalizacji prezentowanych faktów, o wybranym kanale 
komunikacyjnym oraz o biologicznej i psychologicznej charakterystyce 
odbiorcy. 

 Wnioski te, łatwe do utrzymania w komunikacji bezpośredniej, 
nie znajdują w pełni zastosowania w komunikacji medialnej. Nie spo-
sób bowiem, przynajmniej z perspektywy C. Shannona i W. Weavera, 
skonstruować tekstu wysyłanego do masowego odbiorcy, który mógłby 
uwzględniać wszystkie wymienione parametry, a zwłaszcza biologicz-
ne i psychologiczne charakterystyki odbiorców (muszą być one z na-
turalnych względów sprzeczne i nietożsame ze sobą).

 Poza tym informowanie prezentowane jest w tym modelu jako 
zjawisko jednowymiarowe, jednokierunkowe i linearne. Dodatkowo, 
każdy akt powiadamiania jest traktowany jako proces zamknięty, 
a wprowadzenie do schematu elementu: przeznaczenie wcale tego 
izolacjonizmu nie przełamuje. Pomimo wykorzystania pojęcia redun-
dancji i entropii nie ma w tym schemacie także wyraźnego wskaza-
nia na możliwość wcześniejszego lub równoczesnego z otrzymaniem 
informacji kontaktu odbiorcy z faktem będącym przedmiotem tekstu. 
Również przypisanie temu modelowi odniesienia jedynie do mass me-
diów nie przekonuje do uznania go za właściwy i uniwersalny obraz 
komunikowania. A nawet pozwala postawić dość kontrowersyjne, ale 
niepozbawione sensu pytanie: Czy jest to model komunikacji? Czy też 
opis innego procesu, który jedynie przypomina porozumiewanie się 
między nadawcą i odbiorcami?
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1.2. komunikacja jako transmisja danych (wersja II) – model 

theodora Newcomba (1953 r.)

 Znacznie prostszym niż model C. Shannona i W. Weavera, ale 
jednocześnie przebudowującym myślenie o przekazywaniu informacji 
nie tylko w kategoriach technicznych i matematycznych, był minimal-
ny system ABX T. Newcomba. W trakcie swoich badań dostrzegł on, 
że wszelkie relacje zachodzące w procesie przesyłania wiadomości 
opierają się na związkach pomiędzy trzema zmiennymi elementami: 
A – nadawcą; B – odbiorcą i X – wydarzeniem, faktem. Powstałe w ten 
sposób powiązania przedstawił w postaci równoramiennego trójkąta:

rysunek 2.  Model T. Newcomba (1953) [Newcomb 1953].

B A 

X 

 Z zaprezentowanych związków wynika, że w porozumiewaniu 
się istotne są cztery relacje:

A. AX – wiedza o wydarzeniu i stosunek nadawcy do faktu, o którym 
mówi odbiorcy, np. pozytywny, neutralny lub negatywny;

B. BX – wiedza o wydarzeniu i stosunek odbiorcy do faktu, 
o którym komunikuje mu nadawca, np. pozytywny, neutralny lub 
negatywny;
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C. AB – stosunek nadawcy do odbiorcy, zaangażowanie w komuni-
kowanie, więź, stopień bliskości z odbiorcą lub zainteresowanie 
przedstawianą przez nadawcę informacją, tekstem wiadomości;

D. BA – stosunek odbiorcy do nadawcy warunkujący sposób deko-
dowania tekstu i ewentualną reakcję na jego zawartość.

 Nie jest to schemat, na którym można w wyczerpujący sposób 
budować obraz współczesnej komunikacji, ale T. Newcomb jako pierw-
szy podkreśla tak wyraźnie fakt, że odbiorca może i z reguły dysponuje 
nie tylko wiedzą o prezentowanym wydarzeniu, ale ma także swoją 
opinię o przedmiocie przekazu, które musi brać pod uwagę nadawca 
przy tworzeniu tekstu informacji (BX). Wydaje się, że wbrew temu 
modelowi, wiedza nadawcy i odbiorcy o wydarzeniu nie może być taka 
sama (jak sugerują to równe ramiona trójkąta i centralne położenie X), 
bo wtedy, zgodnie z terminologią C. Shannona i W. Weavera, informa-
cja byłaby zbyt redundantna i zakłócałaby sprawny przebieg transmisji 
danych (w zasadzie taka transmisja byłaby w tej sytuacji całkowicie 
zbędna). Nadawca powinien po prostu dysponować większą liczbą bi-
tów informacji o X i w zależności od stosunku odbiorcy do tego faktu, 
a przede wszystkim wiedzy o tym wydarzeniu, jaką posiada adresat 
wypowiedzi, zmieniać entropiczność swojego tekstu. Według T. New-
comba sterowanie procesem komunikacji3 przez nadawcę umożliwia 
istnienie relacji BA, ponieważ odbiorca poprzez sprzężenie zwrotne 
wysyła informacje do nadawcy o stopniu i sposobie przyswojenia oraz 
stosunku zarówno do X, jak i do samego przekazu o X. Jest to z pewno-
ścią zerwanie z tradycją jednostronnego, jednokierunkowego traktowa-
nia komunikacji jako przekazu informacji, ale w dalszym ciągu obecne 
są w tej koncepcji: izolowanie poszczególnych aktów komunikacji oraz 
ich jednowymiarowość.

3 Ale nie procesem przekazu informacji, który ze swej natury jest jednokierunkowy.
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 Niestety, schemat komunikacji zaproponowany przez T. New-
comba nie próbuje rozstrzygnąć, jakim dokładnie zasobem wiedzy musi 
dysponować odbiorca, aby z jednej strony w pełni zrozumieć tekst, 
a z drugiej strony nie nudzić się i nie „wyłączać’ (dekoncentrować), 
kiedy nadawca przekazuje odbiorcy informacje już dobrze mu znane.

1.3. komunikacja jako transmisja danych (wersja III)  

– model george’a gerbnera (1956 r.)

 Twórczym powrotem do koncepcji C. Shannona i W. Weavera 
stał się dwuwymiarowy model G. Gerbnera. W odróżnieniu od swych 
poprzedników G. Gerbner nie chciał przedstawić jedynie modelu ko-
munikacji masowej czy przekazu informacji. Jego ambicją było stwo-
rzenie uniwersalnego zestawu elementów, które objaśniałyby proces 
komunikowania we wszystkich jego odmianach i rodzajach. Powstały 
dzięki jego badaniom schemat był niewątpliwie znacznie bardziej zło-
żony niż propozycje C. Shannona i W. Weavera oraz T. Newcomba:

rysunek 3.  Model G. Gerbnera (1956) [Fiske 1999: 42].
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 Według tego modelu komunikowanie zaczyna się od zaistnienia 
pewnego faktu w rzeczywistości (W – wydarzenia). Aktu odbioru tego 
zdarzenia dokonuje CZ, którym może być zarówno człowiek, jak i urzą-
dzenie audio (mikrofon) lub wideo (kamera, aparat fotograficzny). Nie 
jest to jednak wierny odbiór, nie można go nazwać, używając języka 
logiki i filozofii, prawdziwym, ponieważ jakość percepcji wydarzenia 
jest uzależniona od trzech czynników: selekcji, kontekstu i dostępności 
(wymiar horyzontalny):

a) selekcja – nikt i nic nie jest w stanie odwzorować wiernie i w peł-
ni otaczającej rzeczywistości. Odbiorca4 (zarówno człowiek, jak 
i maszyna) interpretują świat, tłumaczą go sobie w akcie poznania 
w swoisty sposób. Zrozumienie jakiegoś faktu opiera się na wy-
borze spośród docierających na dany temat informacji tylko tych, 
które odbiorca uznaje za zajmujące, ciekawe, istotne. Najczęściej 
o sposobie i jakości selekcji decyduje kultura, w jakiej został 
ukształtowany i w jakiej funkcjonuje podmiot poznający.

b) kontekst – każde wydarzenie rozgrywa się w jakimś miejscu i cza-
sie, jest sprzężone z rzeczywistością lub tylko otoczone przez inne 
fakty, które mogą rzutować na jego interpretację przez odbiorcę. 
Jakość komunikowania zależy także od nastawienia odbiorcy, jego 
stanu psychicznego i fizycznego. Wszystkie te czynniki tworzą kon-
tekst/otoczenie zjawiska, w którym i o którym także informacja 
dociera do odbiorcy.

c) dostępność – najbardziej relatywny aspekt odbioru wydarzenia. Pra-
widłowość interpretacji poznawanego faktu zależy w dużej mierze 
od kompetencji i wiedzy odbiorcy. Brak ich w wystarczającym 
stopniu prowadzi do zakłóceń poznania danego faktu, ponieważ 

4 Dla G. Gerbnera jest to na tym etapie w zasadzie nadawca, ponieważ człowiek odbiera, 
czyli zbiera informacje o wydarzeniu po to, aby przygotować kompetentny przekaz.
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odbiorca nie jest w pełni świadomy tego, o czym właśnie się do-
wiaduje, czego doświadcza, na co reaguje.

 Efektywność aktu odbioru decyduje o kolejnym etapie komu-
nikowania, jakim jest tworzenie i przesyłanie przekazu (wymiar wer-
tykalny). Odbiorca po zinterpretowaniu wydarzenia staje się nadawcą 
komunikatu i przekazuje swoje wnioski poznawcze innym uczestnikom 
komunikowania. Kształt przekazu zależy od dwóch czynników – do-
stępu do kanałów komunikacyjnych i kontroli środków przekazu:

a) dostęp do kanałów komunikacyjnych – wpływa przede wszystkim 
na formę komunikatu. W zależności od tego, jakim kanałem może 
i posłuży się odbiorca/nadawca wiadomości, decyduje on o długości 
komunikatu, stopniu jego redundancji i entropii, „przezroczystości” 
lub „nietransparentności”5 jego kształtu. Kanał bezpośredni, komu-
nikacja z jedną lub kilkoma znanymi nadawcy osobami umożliwia 
umieszczenie w kanale długiej, entropicznej i „nietransparentnej” 
wypowiedzi, ponieważ każde nieporozumienie czy każdą usterkę 
komunikatu można korygować, obserwując reakcje odbiorców. 
Kanały pośrednie uwalniają przekaz, czynią go prawie natychmiast 
samodzielnym bytem, niezwiązanym z nadawcą. Przekaz w tym 
kanale jest tworem kompletnym, nie ma możliwości jego korekty 
czy uzupełnienia. Zaletą tego kanału jest natomiast możliwość roz-
szerzenia grona odbiorców do całej rzeszy słuchaczy, widzów czy 
czytelników.

b) kontrola środków przekazu – wpływa na treść przekazu. Sposób 
interpretacji wydarzenia, selekcja informacji na jego temat uzależ-
niona jest od samodzielności nadawczej autora komunikatu. Osoba, 
która jest niezależna komunikacyjnie, może umieszczać w swojej 

5 Terminy wprowadzone przez Charlesa S. Peirce’a [Peirce 1997: 130-191].
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wypowiedzi dowolne treści i idee – dzieje się tak z reguły w komu-
nikacji bezpośredniej, a zwłaszcza w komunikacji interpersonalnej6. 
Zakres przekazywanych informacji ogranicza w tym wypadku jedy-
nie kompetencja odbiorcza adresata przekazu. Jeśli jednak nadawca 
nie jest samodzielny, a wprowadzenie jego przekazu do komuni-
kowania zależy także od innych osób lub czynników, strona infor-
macyjna komunikatu musi uwzględniać oczekiwania kontrolerów 
środków przekazu. Największy wpływ wywierają oni na przekazy, 
które mają pojawić się w pośrednich, a zwłaszcza medialnych, ka-
nałach komunikacji.

 Gotowy przekaz (F i Z) dociera do kolejnego, tym razem rozu-
mianego w sposób tradycyjny, odbiorcy (odbiorcy komunikatu). Ten 
podmiot komunikowania poznaje już nie wydarzenie, tylko przekaz mu 
poświęcony. Pomimo tej istotnej ontologicznie różnicy proces inter-
pretacji komunikatu powiela schemat odbierania samego wydarzenia, 
znów opiera się na selekcji, kontekście i dostępności. Dopóki wyda-
rzenie i przekazy o nim są aktualne, przedstawiona powyżej sekwencja 
działań powtarza się wielokrotnie, aż do wygaśnięcia zainteresowania 
komunikowanym faktem. Za każdym razem, przy każdym powtórzeniu 
opisywanego ogniwa komunikowania, poznanie świata dokonywane 
przez odbiorcę dotyczy coraz mniej wydarzenia, a coraz bardziej jedy-
nie przekazu o nim7.

 Pomimo wprowadzenia dwóch wymiarów w opisie komunika-
cji (wertykalnego i horyzontalnego) model G. Gerbnera powiela błędy 
propozycji poprzedników badających przesyłanie informacji. Akt po-

6 Współcześnie wolność informowania i komunikacji ma gwarantować internet i telefonia 
komórkowa. Według ich użytkowników kontroli zewnętrznej wymykają się zwłaszcza blogi 
(tradycyjne i wideoblogi), fora internetowe, komunikatory oraz SMS-y i MMS-y.
7 W każdym kolejnym akcie porozumiewania się przedmiotem komunikacji staje się w coraz 
mniejszym stopniu fakt, a w coraz większym kolekcja tekstów na jego temat.
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wiadamiania jest ponownie strukturą zamkniętą, izolowaną od pozo-
stałych wydarzeń komunikacyjnych, a odbiorca ma w zasadzie kontakt 
jedynie z tekstem, a nie z wydarzeniem, którego on dotyczy. Więcej 
w tym schemacie niż w poprzednich poświęcono miejsca zasadom kon-
struowania i przebiegu procesu porozumiewania się, ale w stosunku np. 
do modelu T. Newcomba zabrakło w tej propozycji dwukierunkowości 
komunikacji – sprzężenia zwrotnego.

G. Gerbner pominął także zupełnie charakterystykę semiotyczną, 
a zwłaszcza językową przekazu danych. Przede wszystkim selekcja 
danych o fakcie, ale także kontekst i dostępność wskazują na podobień-
stwo tak rozumianej transmisji danych do teorii interpretacji rzeczywi-
stości w każdym znaku, a zwłaszcza w znaku językowym, czyli można 
dostrzec pokrewieństwo koncepcji G. Gerbnera z językowym obrazem 
świata8. O ile jednak pierwszy etap przekazywania wiadomości – od 
faktu przez medium do odbiorcy, który staje się nadawcą, jest w mass 
mediach właściwym przekazywaniem informacji, a więc lokucja ta-
kiego przekazu powinna przypominać warstwę formalno-semantyczną 
wiadomości z modelu C. Shannona i W. Weavera, ponieważ właściwy 
odbiorca tego przekazu nie ma żadnego kontaktu z zaistniałym faktem, 
o tyle dalszy ciąg transmisji danych jest już czymś innym niż infor-
mowanie. Dzielenie się przez odbiorców otrzymanymi informacjami, 
na co jako pierwszy zwrócił uwagę G. Gerbner, wprowadza zmiany 
do pierwotnego przekazu medialnego, a więc zmienia się także język 

8 Pojęcie językowego obrazu świata jest na tyle znane w językoznawstwie, a w ostatnich 
latach także w medioznawstwie (krakowskie „Zeszyty Prasoznawcze” rozpoczęły w 2006 roku 
na swoich łamach ogólnopolską, interdyscyplinarną dyskusję nad relacją pomiędzy medialnym 
i językowym obrazem świata), że nie wymaga ani definiowania, ani szczegółowego referowa-
nia w tej pracy. Wystarczy odesłanie do kilku wybranych publikacji [JAK 1991-2006; JOŚ 
1999; Pajdzińska 1993; Tokarski 1995; Anusiewicz 1995; Nowak 2002; Bartmiński 2006; 
Kępa-Figura, Nowak 2006], w których koncepcja JOŚ została zaprezentowana z różnych per-
spektyw i naukowych punktów widzenia.
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i warstwa lokucyjna kolejnych tekstów. Każda następna wypowiedź 
nosi znamiona interpretacji faktu przez wielu odbiorco-nadawców, 
a więc pojawiają się w niej oprócz selekcji, kontekstu i dostępności 
także: wartościowanie, hiperbolizacja i inne środki językowe, które 
czynią z wyjściowego „przezroczystego” przekazu wiadomości nie-
transparentny komunikat, który ma być przede wszystkim ciekawy, 
a nie informacyjny. Dzieje się tak również w obrębie samych mediów. 
Dziennikarze korzystają w swych tekstach z materiałów z agencji infor-
macyjnych lub innych mediów albo z wypowiedzi znanych osób i zwy-
kłych ludzi, a ponieważ chcą być wiarygodni, mieć alibi dla ewentual-
nych własnych niedociągnięć i błędów oraz wzmocnić kooperacyjność 
swych wypowiedzi powołują się na wykorzystane w wiadomościach 
źródła. Każdy kolejny etap przekazywania wiadomości zmniejsza in-
formacyjność, liczbę danych przekazywanych przez nadawcę odbiorcy, 
a zwiększa komunikacyjność następnej w łańcuchu wypowiedzi. Kon-
sekwencją opierania się przez kolejnych nadawców na wcześniejszym 
komunikacie, a nie na wiedzy o fakcie czy na pierwszym przekazie na 
ten temat, może być zjawisko przypominające „głuchy telefon”, tzn. 
fakty mogą zostać całkowicie zmienione albo przestać odgrywać istotną 
rolę w procesie porozumiewania się, ponieważ najważniejszy staje się 
stosunek emocjonalny i wartościowanie opisywanego w tekście faktu9.

9 Stąd pojawiające się później w prasie i innych mediach sprostowania (Opublikowany 11 
lipca w „Gazecie Stołecznej” artykuł „Makulatura jedzie do nas aż z Niemiec” zawiera niedo-
kładny cytat mojej wypowiedzi. Zdanie: „Oddajemy je [gazety] przetwórcom, ale nie chcą ich 
brać nawet za darmo”, powinno być zastąpione słowami: „Oddajemy je [gazety] przetwórcom 
i to najczęściej za darmo. Wynika to z niewielkiego popytu na ten surowiec”. W tej sytuacji 
nie ma uzasadnienia także komentarz autora, że „rzecznik MPO nie potrafi wyjaśnić, co się 
dzieje z gazetami, które są wyrzucane do pojemników MPO” GW 27.07.2007) i przeprosiny 
(Chcę zwrócić uwagę na fenomen bezkarności, egzemplifikowany choćby tylko pomawianiem 
Lecha Wałęsy o agenturalne kontakty, po którym, gdy sprawa została ostatecznie wyjaśniona, 
nie nastąpiły głośne przeprosiny i pomówionego, i słuchaczy „Rz”. 04.01.2006) oraz krążące 
w społeczeństwie plotki i poglądy, które mają uzasadnić i objaśnić obecny stan otaczającej 
odbiorców rzeczywistości.
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1.4. komunikacja jako transmisja przekazu (wersja IV) – model 

bruce’a H. Westleya i Malcolma H. Macleana (1957 r.)

 Kolejna propozycja technicznej i matematycznej analizy prze-
kazu informacji jest rozszerzeniem i uszczegółowieniem propozycji T. 
Newcomba. Pierwsza faza pracy nad tym modelem polegała na takim 
przetworzeniu schematu ABX, aby podkreślić różnicę w stopniu zna-
jomości omawianych faktów pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W ujęciu 
B.H. Westleya i M.H. MacLeana trójkąt T. Newcomba przybrał nastę-
pującą postać:

rysunek 4.  Podstawowy model komunikacji B.H. Westleya i M.H. 
MacLeana [Westley, MacLean 1957: 34].

 Tekst (X’) jest konsekwencją zasobu wiedzy nadawcy (A) 
o zdarzeniach i faktach symbolizowanych w tym modelu przez X1-X∞. 
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Poszczególne bity informacji docierają do A w różny sposób i z różną 
intensywnością. Jądro komunikatu stanowią w pełni świadome i przy-
swojone przez nadawcę dane (X1, X2 i X3), uzupełnione przez infor-
macje dodatkowe (X3m). Jest jednak także wiele danych, które albo do 
nadawcy nie dotarły (X4-X∞), albo pominął je w swym komunikacie, 
ponieważ uznał je za zbędne. Interpretacja przekazu (X’) przez od-
biorcę (B) odwołuje się także do jego wiedzy o X, którą symbolizuje 
strzałka X1b. Podobnie jak u T. Newcomba, w modelu B.H. Westleya 
i M.H. MacLeana pojawia się dwustronność komunikacji sygnalizowa-
na przez krzywą fBA, której przerywana linia zwraca uwagę jedynie na 
możliwość, a nie konieczność zaistnienia tego sprzężenia zwrotnego.

 Właśnie potencjalność, a nie obligatoryjność pojawiania się 
reakcji odbiorcy skłoniła twórców tego modelu do wykorzystania jego 
rozszerzonej wersji w analizach komunikacji masowej. Schematyczny 
obraz procesu porozumiewania się pomiędzy nadawcą i masowymi 
odbiorcami przybiera w tej koncepcji następującą postać:

rysunek 5.  Rozszerzony model B.H. Westleya i M.H. MacLeana 
[Westley, MacLean 1957: 37].
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 X-y ponownie oznaczają wydarzenia, zjawiska lub ludzi, z któ-
rymi zetknął się nadawca (A), X’ tym razem symbolizuje wiadomość/
przekaz masowy przygotowany przez nadawcę (A) w oparciu o wyab-
strahowane, wyselekcjonowane dla potrzeb komunikatu (X’) elementy 
świata zewnętrznego (X1-X3). C wskazuje na element redakcyjno-ko-
munikacyjny, który także wpływa na kształt wypowiedzi X’, ponieważ 
ma inny zasób wiedzy o X niż A (X3c, X4). Dzięki tej wiedzy C może 
zweryfikować i często weryfikuje przekaz przygotowany przez A (pełni 
funkcję nadawcy instytucjonalnego [Nowak 2002: 24-27]) przed jego 
wysłaniem do odbiorcy (B) w poprawionej przez C wersji (X”). Linie 
przerywane, skierowane od prawej do lewej, są sygnałami obecności 
sprzężenia zwrotnego, które pojawia się w sposób świadomy lub zu-
pełnie nieuświadomiony po odebraniu komunikatu przez C i B.

 Z jednej strony zaproponowany przez B.H. Westleya i M.H. 
MacLeana model komunikacji jest pełniejszy i bardziej szczegóło-
wy niż propozycja T. Newcomba. Z drugiej strony jest to kolejna, co 
prawda dwustronna, ale w dalszym ciągu linearna wersja komuniko-
wania, która w stosunku do figuratywnej koncepcji T. Newcomba, jest 
w wersji medialnej krokiem wstecz. Jej niedoskonałość polega przede 
wszystkim na ponownym (obecnym we wcześniejszych modelach ko-
munikacji jako transmisji danych) odebraniu odbiorcy (B) możliwości 
równoprawnego bezpośredniego kontaktu z wydarzeniami, zjawiskami 
i ludźmi (X-ami). Prawie wszystko (a w przypadku schematu komuni-
kacji medialnej wszystko), co odbiorca (B) wie na ich temat, według 
tego schematu, pochodzi jedynie z przekazów wysłanych przez A i/
lub C. Krytycy tej koncepcji podkreślają przesadną izolację odbiorcy 
od świata zewnętrznego, próbę sztucznego odcięcia człowieka od rze-
czywistości, a co za tym idzie – zbyt kategoryczny determinizm świata 
medialnego [Fiske 1999: 51-54].
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 Trudność z realizacją i oceną proponowanego przez B.H. We-
stleya i M.H. MacLeana sposobu informowania w mediach, który łą-
czyłby jasność i nietransparentność tekstu, wynika zatem z tego, że 
informacja dostarczana do odbiorcy za pomocą tak skonstruowanej 
lokucji przestaje być powiadomieniem, a staje się aktem komunikacji, 
który współtworzą wszystkie podmioty porozumiewające się ze sobą 
w danej chwili.

 Informacja zbliża się zatem do publicystyki albo mówiąc bar-
dziej kategorycznie, nie ma już miejsca we współczesnych mediach dla 
„czystej” informacji wyrażonej za pomocą prostej i jasnej asercji.

1.5. komunikacja jako transmisja danych – miejsca 
wspólne, rozbieżności i teraźniejszość

 Przedstawione cybernetyczne modele i schematy przekazu in-
formacji były i są podstawą wielu prac medioznawczych – począwszy 
od publikacji M. McLuhana i jego najsłynniejszej tezy: „środek przeka-
zu sam jest przekazem” [McLuhan 2004: 39], na pracach Johna Brook-
shire’a Thompsona, Lisy Taylor, Andrew Willisa, Armanda Mattelarta, 
Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, Walerego Pisarka, Tomasza 
Gobana-Klasa lub Tomasza Piekota skończywszy. W dalszym ciągu 
jednak opis mediów jako źródła i dostarczyciela informacji respektuje 
linearność i separację poszczególnych aktów informowania, choć co-
raz częściej podkreśla się także niedoskonałość takiego opisu odbioru 
mediów oraz dążenie do interakcyjności, zwrotności we współczesnych 
środkach masowej informacji. 

 Ciągłe próby przekroczenia ograniczeń pośredniego kanału 
komunikacji medialnej, zmiana charakteru gatunków informacyjnych 
w mass mediach oraz stworzenie trwałej iluzji podmiotowego współ-
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uczestnictwa odbiorców w przekazie informacji prowadzą do koniecz-
ności przedefiniowania, a przynajmniej reinterpretacji koncepcji poro-
zumiewania się mediów z odbiorcami jako transmisji danych.

2. Informowanie w mediach współczesnych 
a granice komunikacji

 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie kwestionował tezy, że 
media stały się czwartą władzą, nikt nie dyskutował z opinią, w któ-
rej podkreślano, że ten, kto ma informację, ma wszystko, a zupełnie 
nieważny, zwłaszcza w mniemaniu polityków, był sposób jej zdoby-
cia i sposób przekazu. Liczyło się jedynie quantum wiedzy zawartej 
w wiadomości, stopień jej szczegółowości i istotności. Przekonanie 
o dominacji w społeczeństwach osób, które dysponują wiadomościa-
mi, a w konsekwencji także wiedzą, miało i ma znaczący wpływ na 
rozumienie komunikacji jako transmisji danych. Nie ma, co prawda, 
pewności, czy takie funkcjonowanie informacji wpłynęło na pojmo-
wanie komunikacji, czy też na odwrót, rozumienie komunikacji jako 
przesyłania/przekazywania wiedzy/danych/informacji spowodowało, 
że znajomość faktów zaczęła odgrywać tak wielką rolę. Tej kwestii 
nie wyjaśnia także chronologia, bo fakt, że rozumienie mediów jako 
„czwartej władzy” pojawiło się po raz pierwszy w XVIII w. i w wieku 
XIX i miało już charakter popularnego sądu, podczas gdy pierwsze 
schematy komunikacji jako transmisji danych pochodzą z lat czter-
dziestych XX wieku, nie oznacza wcale, że wcześniej nie postrzegano 
porozumiewania się jako dostarczania informacji10. Bez względu na to, 

10 Od wieków w języku potocznym funkcjonują zwroty i wyrażenia, w których rozmowa 
jest traktowana jako sposób zdobycia wiedzy, np. potrzebuję informacji o/na temat…, muszę 
porozmawiać z…; zasięgnąć informacji u…, udzielić komuś informacji; nie wiem, co się dzieje 
w domu, muszę zadzwonić do…
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co było pierwsze, współczesne prace poświęcone komunikacji bardzo 
często definiują ją także jako:

 wyrównywanie poziomu wiadomości między nadawcą i odbiorcą infor-
macji (…). [Filipiak 2003: 14]11

 Przyjęcie takiej perspektywy opisu komunikacji w ogóle, 
a zwłaszcza potoczne i powszechne ujmowanie w tych kategoriach ko-
munikacji w mass mediach, również w zaprezentowanych w poprzed-
niej części koncepcjach komunikacji jako transmisji danych, pozwala na 
podjęcie próby określenia lingwistyczno-komunikologicznych zasad, 
według których odbywa się informowanie we współczesnych gazetach, 
stacjach radiowych i telewizyjnych, internecie i serwisach SMS-owych. 

2.1. Informowanie a komunikacja

 Nazwanie procesu przekazywania wiadomości informowaniem, 
a nie komunikowaniem, nie jest przypadkowe. O ile w teoriach lingwi-
stycznych funkcja poznawcza/informacyjna/informatywna jest jedną 
z kilku funkcji obecnych w każdym komunikacie, a więc informowa-
nie stanowi część komunikacji lub też jest jedną z form, określonym 
rodzajem porozumiewania [Jakobson 1989; Bühler 2004 i inni], o tyle 
w koncepcjach medioznawczych, semiotycznych i komunikologicz-
nych, a także filozoficznych, socjologicznych i logicznych wyraźnie 
rozgranicza się te dwie formy przekazu znaków od nadawcy do od-
biorcy i wytycza granicę pomiędzy informowaniem i komunikacją [Mi-
kułowski Pomorski 1988; Thompson 2001; Mattelart 2004]. Rozbież-
ność poglądów w tej kwestii wynika po części z przyjęcia w koncepcji 

11 Podobne definicje komunikacji znajdują się w wielu innych pracach, np. Zbigniewa Nęc-
kiego [Nęcki 2000], Johna Stewarta [Stewart 2005].
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komunikacji jako transmisji danych matematyczno-logicznej definicji 
informacji. Jest to zatem najczęściej w tych teoriach:

(…) treść zaczerpnięta ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostoso-
wania się do niego i przystosowania się do niego naszych zmysłów [Wiener 
1961: 18];

(…) wyizolowane z poszczególnych kontekstów abstrakcyjne cechy repre-
zentacji, które mogą pozostać niezmienne przy przeformułowaniu; to, co 
jest niezmienne wobec wszystkich odwracalnych operacji kodowania i de-
kodowania, czyli klasa równoważności wszystkich takich tłumaczeń lub też 
najmniejsza liczba binarnych decyzji, które pozwalają odbiorcy odtworzyć 
to, czego musi dowiedzieć się z przekazu na podstawie danych, które już zna 
[Jakobson 1989: 259-260];

albo w ujęciu psychologii i socjologii:

(…) ludzka aktywność polegająca na zbieraniu, przekazywaniu i odbieraniu 
wiadomości lub treści ludzkiego poznania, zarówno aktualne, jak i potencjal-
ne [Mikułowski Pomorski 1988: 7] (…) różnorodnością, jaką jeden obiekt 
zawiera o innym obiekcie, jest wzajemną i względną różnorodnością [Kuli-
kowski 1978: 44];

(…) takie dane, które człowiek może aktualizować w pamięci i na których 
zdolny jest koncentrować swą uwagę, ponadto umie je przekazywać za po-
mocą komunikatów językowych [Kozielecki 1995: 74].

Przytoczone definicje są jedynie wyborem spośród kilkuset formuł po-
święconych informacji, które zostały stworzone przez badaczy różnych 
specjalności w ostatnim pięćdziesięcioleciu [por. Gabor 1968; MacKay 
1969; Stefanowicz 2004]. Trwające wciąż poszukiwania ostatecznej 
definicji dla tego pojęcia potwierdzają, że informacja jest zjawiskiem 
złożonym, wieloaspektowym, poddającym się oglądowi z bardzo róż-
nych perspektyw i punktów widzenia, przez co niemożliwym do jedno-
znacznego zdefiniowania. Być może zatem rację miał C. Shannon i W. 
Weaver, którzy w swej teorii w ogóle zrezygnowali z wyjaśniania tego 
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pojęcia, ponieważ uznali, że informacja jest aksjomatem, a zatem nie 
wymaga żadnego definiowania. Jako zjawisko trudne lub wręcz nie-
możliwe do wyjaśnienia traktuje również informację język i językowy 
obraz świata, ponieważ objaśnienia słownikowe znaczenia leksemu in-
formacja: ’powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiado-
mość, wskazówka, pouczenie’ i ‚każdy czynnik, dzięki któremu ludzie 
lub urządzenia automatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać’ 
[SJPSz], mają albo charakter plezjonimiczny, w pierwszym przypadku, 
lub są definicją zbyt szeroką, a co za tym idzie, zupełnie nieoperacyjną 
(użycie w drugiej definicji wyrazu każdy, zestawienie ludzi i urządzeń 
automatycznych, stwierdzenie bardziej sprawnie, celowo dyskwalifiku-
ją objaśniający charakter takiego opisu znaczenia). Również w języku 
potocznym słowo informacja nie znajduje wytłumaczenia. Użytkowni-
cy języka na pytanie: Co to jest informacja? odpowiadają: wiadomość, 
przekaz, dane, wiedza, a zatem tworzą ciągi plezjonimiczne zamiast 
skonstruować parafrazę definiującą to zjawisko. W ostatnim okresie 
coraz częściej wyraz informacja kojarzy się natychmiast użytkowni-
kom języka z mediami, jest w języku potocznym jednym ze słów klu-
czy określających działania dziennikarzy. Fakt ten odnotował w swym 
słowniku z początku XXI w. Stanisław Dubisz [USJP 2003], który na 
drugim miejscu w haśle informacja umieścił następujące objaśnienie: 
’powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób 
zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za pomocą środków 
masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach 
mających znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne itp. 
lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców’ [USJP]. 
Przedstawiona przez S. Dubisa definicja informacji wskazuje na brak 
granicy pomiędzy dziennikarskimi tekstami informacyjnymi i publicy-
stycznymi. Jak inaczej bowiem wytłumaczyć obecność prognozowa-
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nych wydarzeń, które z punktu widzenia teorii informacji i semiotyki 
nie są faktami/zdarzeniami, oraz co należy rozumieć przez wyrażenie 

wzbudzają szczególne zainteresowanie odbiorców, skoro we wszystkich 
zaprezentowanych w pierwszej części modelach odbiorca mógł reago-
wać na przekaz, ale nie mógł go wywoływać. Mówiąc inaczej, w sferze 
faktów to odbiorca musiał dostosować się do przekazu, a na poziomie 
lokucyjnym to tekst musiał dostosować się do odbiorcy. Współcześnie 
jest już jednak inaczej.

 Przedefiniowanie w ostatnich latach w językowym obrazie 
świata znaczenia leksemu informacja, podkreślone przez S. Dubisza, 
musiało wpłynąć także na językową interpretację zjawiska komunikacji. 
W słowniku interesujące dla tej pracy znaczenie leksemu komunikacja/
komunikowanie jest wytłumaczone następująco: ‚porozumiewanie się, 
przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości’ (USJP). Jest to zatem 
w zasadzie definicja plezjonimiczna (zwłaszcza porozumiewanie się), 
a dodatkowo po raz kolejny zaciera się w niej granica pomiędzy in-
formowaniem i komunikacją. O ile jeszcze wyrażenie przekazywanie 
myśli nie wskazuje w oczywisty i niepodważalny sposób na asercyjny 
cel komunikacji, bo może także oznaczać dążenie do zmiany rzeczy-
wistości lub wywarcie wpływu na odbiorcę, o tyle udzielanie wiado-
mości jest już zdecydowanie informacyjne, a nie komunikacyjne. Nie 
jest to jeszcze sytuacja pełnej synonimii informowania i komunikacji, 
bo znaczenie wyrażenia udzielanie wiadomości zakłada dyrektywny 
charakter wcześniejszej wypowiedzi innego podmiotu komunikacji. 
Udzielenie informacji następuje z reguły po zadaniu pytania lub in-
nym akcie mowy skierowanym do późniejszego nadawcy informacji 
(tego, który jej udziela)12. Jest więc aktem perlokucyjnym, który musi 

12 Jest naturalną reakcją na dyrektywy wypowiedziane przez odbiorcę informacji. Najczęściej 
są to pytania o wiedzę (Co…?, Kto…?, Kiedy…?, Jak…?, Gdzie…? itp.) lub polecenia i prośby 
o komunikację (Powiedz mi…, Odpowiedz mi, proszę…, Podziel się ze mną wiedzą o… itp.).
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zostać wywołany przez wcześniejszy akt illokucyjny, zrealizowany 
przez innego uczestnika procesu porozumiewania się. I to jest chyba 
główna, w dalszym ciągu obecna w językowym obrazie świata różni-
ca pomiędzy komunikacją i informowaniem. Według użytkowników 
języka komunikacja w obligatoryjny sposób zakłada bowiem obec-
ność dwóch podmiotów komunikacyjnych, które mogą zamieniać się 
rolami nadawcy i odbiorcy. W informowaniu ta wymiana ról nie jest 
możliwa, odbiorcy wiadomości są bezimiennymi ludźmi, o których 
niewiele wiadomo, a dodatkowo nadawca musi wiedzieć o rzeczywi-
stości zdecydowanie więcej niż odbiorca. Zatem informowanie i ko-
munikacja/komunikowanie są pojęciami nieostrymi z płynną i trudną 
do określenia granicą wyznaczającą tereny ich wpływów w przestrze-
ni życia społecznego. Można byłoby nawet stwierdzić, że ta granica, 
jeśli jeszcze istnieje, przebiega pomiędzy dwoma określeniami, które 
są powiązane z informowaniem i komunikacją/komunikowaniem. Są 
to czasowniki poinformować i zakomunikować. Leksykografowie 
leksemowi poinformować przypisują następujące znaczenie: ’udzie-
lić informacji, wskazówek, objaśnić, powiadomić o czymś, podać do 
wiadomości; zawiadomić’ (USJP). Z semantycznego punktu widzenia, 
a zwłaszcza z perspektywy semantyki strukturalistycznej przytoczone 
znaczenie zbliża leksem poinformować do leksemu informować i in-
formowanie. Jednak wprowadzenie kontekstu pragmatycznego oraz 
kognitywna analiza znaczenia czasownika poinformować wskazuje na 
dodatkowe uwarunkowania komunikacyjne, które odsuwają poinfor-
mowanie od informowania, a zbliżają je do komunikowania. Obecne 
w słownikowej parafrazie semantycznej wyrażenie udzielić informacji 
wskazuje bowiem na wcześniejszą aktywność drugiego obok agensa 
podmiotu komunikacji – adresata. Doświadczenia komunikacyjne użyt-
kowników języka wiążą z reguły udzielanie informacji z urzędami lub 
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osobami, które w ten sposób reagują na pytania lub znaki niewerbalne 
późniejszego adresata informacji. W taki sam sposób odbywa się z re-
guły udzielanie wskazówek i objaśnianie. Również pozostałe wyrazy 
użyte w parafrazie semantycznej słowa poinformować nawiązują zde-
cydowanie bardziej do komunikacji niż informowania. Powiadomić 
o czymś, podać do wiadomości czy zawiadomić to także określenia 
innych sytuacji komunikacyjnych niż informowania. Trudno byłoby 
zaaprobować konstrukcje językowe, w których te połączenia wyrazowe 
i leksemy nazywają przekazywanie informacji przez media. Oczywi-
ście, media powiadamiają o czymś, podają coś do wiadomości albo 
zawiadamiają o czymś, ale zmienia się wtedy ich komunikacyjna rola. 
W informowaniu dziennikarze są podmiotem komunikacji (nadawcą/ 
agensem), w procesach powiadamiania, zawiadamiania czy podawania 
do wiadomości stają się jedynie medium/kanałem komunikacyjnym/
przekaźnikiem pomiędzy nadawcą (najczęściej instytucjonalnym lub 
innym źródłem danych) a odbiorcami. Zdarza się zresztą, że przekaz 
realizowany w taki sposób nie jest jedynie asercją, ale ma wywołać 
określone skutki w rzeczywistości, doprowadzić do jej zmiany (jest 
performatywą). Dla pojęcia komunikacji taką samą funkcję ogranicza-
jącą, co poinformować dla informowania, pełni leksem zakomuniko-
wać, czyli ’podać coś do wiadomości, zawiadomić o czymś’ (USJP). 
Parafraza semantyczna jednoznacznie wskazuje na związki znaczenia 
tego leksemu z procesem informowania, a nie komunikowania. Może 
zatem jest to synonim/plezjonim informować? Druga część definicji 
słownikowej – zawiadomić o czymś – wskazuje na istnienie rozbieżno-
ści w zakresach semantycznych zakomunikować i informować. Według 
tego samego słownika zawiadomić oznacza ’przekazać komuś wiado-
mość o czymś; powiadomić, poinformować’ (USJP), a zatem dotyczą 
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tego wyrazu wszystkie uwagi poczynione przy semantycznej charakte-
rystyce poinformować. 

Informować zakłada przewidywalność, oczekiwanie odbiorcy na prze-
kaz danych od nadawcy, ma wpisaną w swą strukturę semantyczną 
i kontekst pragmatyczny swoistą redundancję przekazu. Rzeczona 
redundancja wynika z faktu, że odbiorca jest gotowy na przyjęcie in-
formacji, spodziewa się jej otrzymania, uwarunkowania kontekstowe 
sprzyjają jej przesłaniu (sala wykładowa, urząd, włączony odbiornik 
radiowy albo telewizyjny, uruchomiony komputer, kupiona gazeta itp.) 
Tej przewidywalności, gotowości na przyjęcie danych nie ma zaznaczo-
nej w semantyce leksemu zakomunikować. Wręcz przeciwnie, wypo-
wiedzenia, w których pojawia się to określenie, są z reguły entropicz-
ne – odbiorca nie jest przygotowany na otrzymanie przekazu w takiej 
formie i na taki temat albo w ogóle się go nie spodziewa. W niektórych 
z przywołanych cytatów z prasy widać wyraźną opozycję pomiędzy 
tym, czego można było oczekiwać po wypowiedzi nadawcy/bohatera 
komunikatu, o którym mowa w informacji, a faktyczną treścią przeka-
zu. W tekście piętnastym, w którym to przeciwieństwo ujawnia się naj-
wyraźniej, polega ono na antonimicznej relacji pomiędzy zwolnieniem 
ze stanowiska trenera a zakomunikowaniem przez Janusza Wójcika, że 
pomiędzy bohaterami informacji „nie ma rozbieżności”. Czy tego typu 
przekazy, nazywane zakomunikowaniem, służą komunikacji? Wydaje 
się, że tak, ale dopiero na następnym etapie. W relacji dziennikarz – 
odbiorca, czy bohater wydarzeń – dziennikarz są to bardzo entropiczne 
informacje, które wymagają uporządkowania i oswojenia przez odbior-
cę, a dopiero w następnej fazie, kiedy informacja zmienia się w zin-
terpretowany, nacechowany emocjonalnie i wartościująco komunikat, 
zaczynają funkcjonować jako składnik procesu porozumiewania się.
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Opisaną powyżej różnicę pomiędzy dwoma medialnymi procesami: 
informowaniem i komunikowaniem ilustrują schematy przekazu infor-
macji oparte na zaprezentowanych w punkcie I modelach i schematach:

rysunek 6.  Schemat tradycyjnego informowania medialnego (lek-
sem informować i poinformować) [Nowak 2006a: 255].
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W efekcie procesu informowania odbiorca uzyskuje dane, które posze-
rzają jego wiedzę, ale nie mają charakteru sprawczego, a ich interakcyj-
ność jest wygaszona, odbiorcy stają się z reguły milczącymi, biernymi 
adresatami wypowiedzi dziennikarza. Proces przekazu danych kończy 
się zatem na poznaniu i ewentualnym zapamiętaniu informacji przez 
odbiorców.

Połączenie entropii poznawczej, charakterystycznej dla tradycyjnych 
gatunków informacyjnych, z atrakcyjnością, sprawczością, oryginal-
nością wypowiedzi publicystycznych we współczesnych newsach 
prowadzi do ożywienia komunikacji. Odbiorca nie tylko percypuje in-
formację o fakcie, ale jednocześnie przyswaja, przetwarza i czyni swoją 
własnością coś, co wcześniej było mu obce, odnajduje własny punkt 
odniesienia do danej informacji i wykorzystuje ją w życiu. Informacja 
medialna staje się początkiem procesu komunikacji, który rozciąga się 
daleko poza czas samego trwania przekazu, angażują się w niego inne 
osoby, otoczenia i komunikaty, które związane są z pierwotnie odebra-
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nymi danymi [Thompson 2001: 113-121]. Już sam nadawca medialny 
wykorzystuje swoje lub pochodzące z innych mediów informacje lub 
ich fragmenty do tworzenia kolejnych newsów, wprowadzając roz-

szerzoną mediatyzację13, a jeśli uwzględni się także fakt, iż odbiorcy 
wykorzystują te informacje dla własnych celów, zamiast jednostronnej 
i jednowymiarowej informacji powstaje rozbudowana sieć komunika-
cyjna, którą można byłoby w uproszczeniu przedstawić następująco:

rysunek 7.  Schemat współczesnego informowania medialnego (lekse-
my zakomunikować i komunikować) [Nowak 2006a: 256].
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13 Powszechnie mediatyzacja rozumiana jest jako: „przenoszenia coraz większej liczby do-
świadczeń ze świata realnego do medialnego, oraz technopolizacja życia, polegająca — w du-
żym uproszczeniu — na tym, że do współczesnego człowieka dociera różnorodna informacja 
wieloma niezależnymi kanałami, z których — obok internetu — najczęściej stosowanymi są 
telewizja, programy multimedialne, radio i prasa” [Morbitzer 2004]. Termin rozszerzona me-
diatyzacja jest wprowadzony do tej pracy w celu określenia zjawiska polegającego m.in. na 
wywoływaniu wydarzenia przez mass media, kreowaniu faktów w serwisach informacyjnych, 
wprowadzaniu do wiadomości newsów opartych jedynie na pogłosce, niesprawdzonej plotce 
bardzo często osadzonej w przestrzeni komunikowania społecznego przez inne medium, poli-
tyka lub celebrities. 
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Wysłana przez nadawcę medialnego informacja jest prekomunikacją, 
którą wykreowała wiadomość nie tylko o charakterze poznawczym, 
ale także mocy sprawczej, która aktywizuje odbiorcę do właściwej 
komunikacji w oparciu o dostarczoną przez dziennikarza informację. 
Z jednej strony odbiorca może nawiązać interakcję z samym nadawcą 
medialnym, skomentować ją, dzwoniąc do redakcji, wysyłając e-maila 
lub tradycyjny list. Z drugiej zaś strony komentuje i umieszcza w swo-
ich komunikatach wysyłanych do innych członków społeczeństwa 
zdobytą dzięki dziennikarskim wiadomościom wiedzę, nadając jej in-
tegracyjną wartość, której brakuje informowaniu i w pewnym stopniu 
także poinformowaniu14.

 Schemat współczesnego informowania ukazuje jeszcze jedną, 
istotną dla językowego rozumienia pojęcia informacji medialnej i ko-
munikowania w mediach właściwość. W języku polskim za nie w pełni 
zgodne z regułami systemu i językowym obrazem świata uznaje się 
wypowiedzenia: Jurek komunikował się z mediami15; Radio zakomu-
nikowało Jurkowi, że…; Jesteśmy świadkami komunikacji z „Rzecz-
pospolitą”. Relacja pomiędzy prasą, radiem czy telewizją a odbiorcą 
nie może być określona mianem komunikowania czy porozumiewania 
albo komunikowania się lub porozumiewania się. W polskim języko-
wym obrazie świata czyta się/czyta gazetę, ogląda się/ogląda program 
telewizyjny i słucha się/słucha audycji radiowej. Charakterystyczna dla 
tych trzech czynności jest konotacja ‚bierności, pasywności i samotno-

14 W informowaniu i poinformowaniu jest uzewnętrzniona i akcentowana, albo przynajmniej 
wynikająca z kontekstu, wyższość nadawcy informacji nad jej odbiorcą. Przekaz informacyjny 
indywidualizuje zatem i dzieli społeczeństwo na poinformowanych i niepoinformowanych, 
podczas gdy komunikacja oparta na informacji, wykorzystująca ją w komunikacie, z reguły 
zrównuje nadawcę i odbiorcę, służy ich integracji.
15 W znaczeniu ’Jurek odbierał informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie’, bo w sensie 
’Jurek miał jakąś sprawę do załatwienia w mediach (instytucji)’ zdanie to jest całkowicie 
poprawne.
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ści/samodzielności działania’16, co wyraźnie wskazuje na brak utrwale-
nia w języku polskim możliwości interakcji z mediami. Nawet „mass 
media XXI w.”, jak określa się komputer, internet i platformy cyfrowe 
oraz telefony komórkowe, tylko w popularnonaukowych publikacjach 
lub w stricte naukowych tekstach są postrzegane interakcyjnie (Jurek 

komunikuje się z komputerem; Jurek porozumiewa się z satelitą; *Jurek 

poinformował o czymś stronę WWW; Word for Windows powiadomił 
Jurka o konieczności zapisu danych17). Interesujące jest natomiast me-
taforyzowanie i postrzeganie „przestrzenne” tych mediów, bo przecież 
do internetu użytkownik wchodzi; w programie się jest albo się z niego 
korzysta; po sieci się surfuje lub żegluje albo się w niej znajduje [por. 
Goban-Klas 2005: 230-257]. Być może ta „terenowość/obszarowość” 
użytkowania nowych technologii wynika z nieefektywnego poszu-
kiwania drugiego podmiotu komunikacji, stąd tylko niektóre z tych 
metaforycznych konstrukcji pokazują skutki tych „wypraw” (można 
wprawdzie zatrzymać się na stronie, ale nie można zacumować czy 
zakotwiczyć w sieci). Wykorzystanym w tych zdaniach konstrukcjom 
brakuje koherencji i strukturalnych relacji z używanymi w komuni-
kacji metaforami, nie są zatem w pełni przygotowanymi i zaakcep-
towanymi przez społeczności schematami interpretacyjnymi. Mogą 
więc znajdować się na etapie tworzenia i utrwalania takich znaczeń 
wyrazów w systemie leksykalnym lub zostały odrzucone przez polski 

16 Ciekawa jest także konotacja ’podporządkowania, wykonywania woli innych’, charaktery-
styczna zwłaszcza dla leksemu słuchać, ale możliwa do eksplikacji także przy czytać i oglądać. 
To do tej właśnie konotacji odwołali się autorzy jednego z 20 najlepszych sloganów reklamowych 
lat dziewięćdziesiątych w Polsce – Słucham tylko mamy i... Radia Zet [Wasilewski 1999: 164].
17 Komputery często komunikują coś użytkownikowi lub powiadamiają o czymś. Jednak 
według Byrona Reevesa i Clifforda Nassa [Reeves, Nass 2000] jest to efekt personifikującej 
metaforyzacji komputera przez użytkowników, utożsamienie go z człowiekiem, wynikające 
z interakcyjności tej maszyny i niewielkiego dystansu, jaki dzieli komputer i użytkownika 
podczas komunikacji, nazywanego przez komunikologów dystansem interpersonalnym lub 
przestrzenią komunikacji prywatnej [Knapp, Hall 2000: 153-192]. 
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językowy obraz świata jako interpretacje nieuzasadnione. A może po 
prostu przyjęte sposoby metaforyzacji procesu komunikowania wiążą 
się z istnieniem kulturowych schematów interpretacyjnych obecnych 
w ludzkim umyśle i wspomagających proces poznawania rzeczywisto-
ści odsłoniętej przed odbiorcami przez nadawców medialnych.

 Powyższe uwagi potwierdzają chyba, że proces komuniko-
wania/komunikacji zaczyna się dopiero po przyjęciu przez odbiorcę 
tekstu informacji. Pierwszym komunikatem, a nie transmisją danych, 
jest tekst odbiorcy informacji przekazany w akcie komunikacji innemu 
odbiorcy po odczytaniu sensu wypowiedzi dziennikarza i próbie jej in-
terpretacji zgodnie z istniejącymi w świadomości człowieka wzorcami 
kulturowymi.

2.2. ramy doświadczeniowe w medialnych tekstach 
informacyjnych

 Coraz bardziej jasne i niewymagające żadnego uzasadnienia 
staje się w naukach humanistycznych przekonanie, że kultura/cywili-
zacja wpływa nie tylko na język, tworząc językowy obraz świata, ale jej 
składniki, prawidła i reguły przez nią wyznaczone wpływają także na 
inne sfery działalności człowieka i zjawiska obecne w świecie, w tym 
w bardzo wyraźny sposób na media [Fiske 1998; Sorlin 2001; Klusz-
czyński 2002; Rothenbuhler 2003; Pułka 2004; Manovich 2006; Kępa- 
-Figura, Nowak 2006]. Oczywiście, podobnie jak w przypadku hipo-
tezy Sapira-Whorfa18 [Anusiewicz 1995: 19-20], opisującej związek 
pomiędzy kulturą i językiem, interakcja między kulturą i innymi zja-
wiskami rzeczywistości ma także charakter dwustronny. W przypadku 

18 Najczęściej cytowaną w uproszczonej formie: „Tyle kultur, ile języków. Tyle języków, ile 
kultur”. 
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mass mediów wzajemne oddziaływanie kultury i mediów można było-
by opisać za pomocą formuły parafrazującej przywołaną już hipotezę: 
„Tyle i takie media, ile i jakie kultury. Tyle i takie kultury, ile i jakie 
media”.

 Najistotniejsze procesy kulturowe i językowe, które zacho-
dzą na linii mass media/nadawca medialny/dziennikarz – odbiorca 
wypowiedzi, wiążą się z semantyką kultury, wartością poznawczą 
współczesnych i dawnych znaków, które determinują zarówno ludzkie 
postrzeganie poszczególnych zjawisk, jak i sposób odbioru informacji 
wysyłanych przez nadawcę medialnego. Nieprzypadkowo Olga Freu-
denberg pisała na początku XX w. w jednej ze swoich prac:

[…] semantyka każdego z tych zjawisk [jedzenia, śmierci, narodzin i poczęcia 
– P.N.] zawiera w sobie interpretację nie śmierci, nie obcowania płciowego, 
nie głodu, ale interpretację rzeczywistości, widzialnej natury, interpretację 
dającą się rozciągnąć na wszystkie elementy życia. Sam system interpretacji, 
któremu podlega realność, kieruje się zasadami myślenia stworzonymi przez 
tę właśnie rzeczywistość. […] Wielopłaszczyznowość, wielowariantywność 
wzajemnie nieredukowalnych metafor tworzy obraz na pozór chaotyczny, 
lecz w istocie jednolity znaczeniowo [Freudenberg 2005: 181].

Podobnie przekaz medialny, niezależnie od swojego charakteru, jest 
zawsze interpretacją rzeczywistości, która z tej rzeczywistości wyrasta 
i jest przez nią tworzona. Inaczej mówiąc, transmisja danych od nadaw-
cy do odbiorcy jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie 
przygotowana i przekazana w akcie informowania w sposób znany od-
biorcom i przez nich zaakceptowany. Postulowaną przez tekstologów 
akceptabilność [Beaugrande, Dressler 1990: 26] informacji medialnej 
(i to zarówno w wymiarze komunikacyjnym, jak i lingwistycznym) 
osiągają dziennikarze m.in. przez właściwe wykorzystanie ram do-
świadczeniowych, czyli „schematów interpretacyjnych, które pozwa-
lają na rozpoznanie i umieszczenie sytuacji życia codziennego w pew-
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nej kategorii” [Goffman 1984: 364; Miczka 2002: 75; Bobryk 1987: 
67]. Koncepcja ram doświadczeniowych wprowadzona do psychologii 
i tekstologii w oparciu o socjologiczną koncepcję Ervinga Goffmana 
[Goffman 1991] wskazuje na wiele podobieństw i związków z innymi 
epistemologicznymi teoriami kognitywnymi: domeną (bazą) kogni-
tywną19 Ronalda W. Langackera, skryptami/scenariuszami/framesami20 
Rogera C. Schanka i Roberta P. Abelsona [Schank, Abelson 1977] 
czy Teuna A. van Dijka, ICM-ami21 G. Lakoffa, schematami zdarzeń22 
Jeana M. Mandlera czy wreszcie z ramami i scenami interpretacyjny-
mi23 Charlesa J. Fillmore’a [Fillmore 1982] i Marvina L. Minsky’ego 
[Minsky 1986]. 

 Popularność i operacyjność teorii ramowych/skryptowych/ge-
staltowych w badaniach humanistycznych i społecznych prowadzonych 
w ostatnich dziesięcioleciach dowodzi jednoznacznie pojęciowego 
i schematycznego (opartego na wzorcach i modelach przedjęzyko-
wych) charakteru semantyki znaków werbalnych i pozawerbalnych 

19 Domena kognitywna jest rodzajem doświadczenia, prostym pojęciem, pojęciowym zło-
żeniem, całym złożonym systemem wiedzy, czasem doświadczeniem zmysłowym. Każde 
wyrażenie językowe przywołuje jedną lub więcej domen kognitywnych [Langacker 1987: 147].
20 Scenariusz/frames jest sekwencją wydarzeń, których oczekuje się w danej sytuacji [van 
Dijk 1989: 62].
21 ICM (idealized cognitive models) to ustrukturyzowana, mająca określone znaczenie ca-
łość; struktura pojęciowa, która organizuje doświadczenie i wiedzę podmiotu (strukturyzuje 
przestrzenie umysłowe) i stanowi tło pojęciowe, w odniesieniu do którego dany element inter-
pretuje się jako aspekt bądź fragment całości [Lakoff 1987: 68-69 i 284].
22 Schemat zdarzeń to hierarchicznie zorganizowany zbiór jednostek opisujący uogólnioną 
wiedzę o sekwencji zdarzenia. Uwzględnia wiedzę o tym, co stanie się w danej sytuacji, i często 
również kolejność, w jakiej występują poszczególne zdarzenia. Posiada organizację podobną 
strukturze hierarchicznej w tym sensie, że wiedza jest uporządkowana w hierarchię, w której 
bardziej ogólne klasy zdarzeń zawierają zagnieżdżone w nich zdarzenia bardziej szczegółowe 
[Mandler 2004: 27].
23 Rama to swoiste dla danego języka środki leksykalne i gramatyczne z przypisanymi im 
sensami, używane w odniesieniu do konkretnego zdarzenia, rzeczy czy jej właściwości. (…) 
Scena jest rozumiana jako pewien uschematyzowany, wspólny przynajmniej dla części użyt-
kowników danego języka, obraz fragmentu otaczającego świata [Tokarski 2006: 38-39].
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oraz istnienia uporządkowanych, zhierarchizowanych i skonwencjo-
nalizowanych sposobów konstruowania wypowiedzi, przekazywania 
w procesach informowania i komunikowania przygotowanych tekstów 
oraz ich interpretacji (zwłaszcza tekstów nieartystycznych) przez od-
biorców. W badaniach nad informacjami medialnymi szczególną war-
tość wydaje się mieć koncepcja ram doświadczeniowych E. Goffmana.

 Regularne i miarodajne badania czytelnictwa tekstów praso-
wych, słuchania audycji radiowych czy oglądania programów telewi-
zyjnych oraz sięgania po informacje do sieci komputerowych i serwisów 
SMS-owych24 wskazują na niespotykaną w żadnych innych grupach25 
heterogeniczność odbiorców informacji i komunikatów medialnych bez 
względu na wykorzystane w badaniach kryterium. Polski wyobrażony/
wirtualny odbiorca medialny, podobnie jak i każdej innej narodowości, 
może mieć od trzech do 100 lat, być kobietą lub mężczyzną, mieć nie-
pełne podstawowe lub profesorskie wykształcenie, mieszkać w miej-
scowości, w której żyje 20 tys. lub 2-3 miliony osób, interesować się 
pornografią lub późnym okresem twórczości Erika Satie. Nawet jeśli 
założy się, że większość z ujmowanych w statystykach jako aktywni 
odbiorcy mediów ludzi korzysta tego samego dnia z informacji wy-
drukowanej w gazecie, pokazanej w telewizji, przedstawionej w radio 

24 Dane statystyczne z czerwca i lipca 2006 roku wskazują na dzienną sprzedaż dzienników 
ogólnopolskich na poziomie 1,6 mln egzemplarzy (prowadzi „Fakt”, minimalnie przed „Ga-
zetą Wyborczą” (każda z gazet sprzedaje średnio codziennie 400 tys. egzemplarzy), która ma 
sprzedaż prawie dwa razy większą niż znajdujący się na trzeciej pozycji „Dziennik”), oglą-
dalność programów informacyjnych w stacjach otwartych na poziomie 11 mln (na pierwszych 
miejscach programy TVP1: „Wiadomości’ i „Teleexpres” (każdy z nich z oglądalnością 3,4 
mln), a za nimi „Fakty” TVN – 2,5 mln widzów), słuchalność stacji radiowych – prawie 20 
mln osób (na pierwszym miejscu RMF FM (4,5 mln), a za nim Radio Zet (3,6 mln) oraz PR 
I PR (2,8 mln)) i na przeglądanie informacji z portali internetowych – codziennie przez ponad 
9 mln Polaków (przede wszystkim Onet i Wirtualna Polska) (dane za: www.wirtualnemedia.
pl).
25 Może poza odbiorcami przekazów reklamowych, ale te komunikaty mają również medialny 
charakter.
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i umieszczonej w internecie, to i tak najmniejszy możliwy zbiór od-
biorców mediów w Polsce waha się w granicach 10-15 mln osób. Co 
zatem w tej sytuacji z lokucją, zrozumiałością i interpretacją tekstów 
dziennikarskich wiadomości, skoro kompetencja językowa, znajomość 
kodu, wiedza o świecie oraz zdolności percepcyjne i skojarzeniowe ad-
resatów wiadomości są do siebie tak nieprzystawalne i w tak wyrazisty 
sposób nieporównywalne?26

 Wystarczy sięgnąć do tradycyjnych modeli komunikacji jako 
transmisji danych, aby uświadomić sobie, że zoperacjonizowane w tych 
koncepcjach chociażby przez C. Shannona i W. Weavera pojęcia en-
tropii i redundancji albo selekcji, dostępności i kontekstu G. Gerbnera 
nie znajdują zastosowania w odniesieniu do adresatów współczesnych 
informacji medialnych, a jeżeli nawet są w jakimś stopniu użyteczne, to 
w zupełnie inny sposób, niż proponowały to teorie z lat pięćdziesiątych. 
W sytuacji tak olbrzymiej heterogeniczności odbiorców medialnych 
każda z tych kategorii staje się kategorią rozmytą, w której nie da się 
wyznaczyć granic entropiczności, redundancji, selekcji, dostępności, 
kontekstu itd. To, co jest zupełnie nieentropiczne dla wykształconego 
w danej dziedzinie mężczyzny z dużego miasta o zainteresowaniach zbli-
żonych do tematu informacji, będzie całkowicie nieredundantne (czytaj 
– w koncepcji transmisji danych – zupełnie niezrozumiałe) dla kobiety 
z wykształceniem podstawowym, która nigdy nie zajmowała się daną 
dyscypliną, i na odwrót27. Zaznaczona nieprzystawalność tych teorii do 

26 Według danych GUS w 2002 r. w grupie Polaków powyżej 15-ego roku życia wyższe wy-
kształcenie miało 10,2 proc. (2,5 mln) ludzi, a średnie i policealne kolejne 32,6 proc. (8 mln), 
czyli w Polsce jest w miarę sprawnych komunikacyjnie [Grabias 1994] około 10,5 mln osób.
27 Trudno zgodzić się bowiem z propagowaną w pracach poświęconych oddziaływaniu tra-
dycyjnych mediów i językowi komunikacji medialnej tezą, że człowiek wykształcony rozumie 
wszystko [Mayen 1981; Pisarek 1999; Pisarek 2002]. Za entropiczny dla wielu wykształconych 
osób można na przykład uznać szczegółowy opis w serwisie informacyjnym stroju królowej 
angielskiej, w którym pojawia się wiele specjalistycznych określeń, a jest on całkowicie redun-
dantny dla krawcowej i dla osób, które szyją dla przyjemności.
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praktyki przekazywania informacji odbiorcom przez nadawcę medial-
nego nie jest jedyną niejasną kwestią w tej formie komunikacji. W wielu 
tekstach poświęconych serwisom informacyjnym, wiadomościom tele-
wizyjnym czy informacjom prasowym, a także publicystycznym i naj-
nowszym formom komunikacji medialnej zaznacza się ekskluzywność 
używanych przez dziennikarzy wyrażeń i sformułowań, które należą 
do kompetencji komunikacyjnej tylko kilku bądź kilkunastu procent 
odbiorców tego komunikatu, podkreślając jednocześnie brak zrozumie-
nia tych tekstów przez „zwykłych” odbiorców [Nowak 1993; Bralczyk, 
Mosiołek-Kłosińska 2000]. Czy jednak jest to brak zrozumienia tekstu 
informacji, czy tylko nieznajomość pojedynczego wyrażenia lub słowa, 
które razem z innymi tworzą cały tekst wiadomości? 

 Okazuje się bowiem, że najmniej nad niezrozumiałością infor-
macji ubolewają sami odbiorcy. Mówiąc inaczej, to, co niepokoi ba-
daczy języka mediów, nie jest problemem dla czytelników, słuchaczy, 
widzów i internautów, którzy z reguły nie czują się niedoinformowani 
albo źle poinformowani przez nadawców-dziennikarzy.

 Wydaje się, że rozwiązaniem tego mediowego paradoksu może 
być analiza sposobu tworzenia i odbioru informacji medialnych z per-
spektywy komunikacyjno-pragmatycznej i stricte lingwistycznej.

 Słuchacz, czytelnik, widz, internauta, użytkownik telefonu 
komórkowego rozumie nawet niezrozumiały (kolejny paradoks) z per-
spektywy jego kompetencji komunikacyjnej i sprawności językowej 
tekst informacji dzięki odbieraniu go jako całości, dostrzeganiu w nim 
makrostruktury opartej na znanym mu z kultury i wcześniejszych do-
świadczeń komunikacyjnych wzorcu/modelu zarówno tego, co jest 
przedmiotem informacji, jak i tego, jak jest o tym informowany.
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 Każda wiadomość medialna niezależnie od wykorzystywane-
go środka transmisji danych jest dla dowolnego odbiorcy realizacją 
jednej z Goffmanowskich ram pierwotnych, czyli w oparciu o znany 
wcześniej schemat interpretacyjny pozwala mu umieścić prezentowane 
wydarzenie w pewnej kategorii. W przypadku ram pierwotnych jest to 
na tyle znany odbiorcy schemat interpretacyjny i na tyle bliska mu kate-
goria, że „aktywowane podczas percepcji danego zjawiska, nie odsyłają 
do żadnej wcześniejszej interpretacji” [Miczka 2002: 76]. Mówiąc ina-
czej, są w pełni samodzielne, a z perspektywy lingwistyki, a zwłasz-
cza semantyki, kognitywnej należą z reguły do pojęć podstawowych, 
prymarnych modeli poznawczych [Lakoff 1987; Lakoff, Johnson 1988; 
Kalisz 2001], które następnie w procesie komunikacji stają się bardzo 
często zmetaforyzowanymi pojęciami, pomagającymi poznać i zrozu-
mieć ludziom abstrakcyjne i złożone desygnaty [Lakoff, Johnson 1988; 
Lakoff 1987; Kalisz 2001]. Dla kognitywizmu tymi podstawowymi 
pojęciami/zjawiskami/modelami/ schematami interpretacyjnymi/rama-
mi są przede wszystkim niepodzielne dalej wyobrażenia, zawierające 
tylko konieczne elementy strukturalne, typu: POJEMNIK – CZĘŚĆ; 
CAŁOŚĆ – CZĘŚĆ; ŹRÓDŁO – ŚCIEŻKA – CEL; OGNIWO/WIĘŹ; 
CENTRUM – PERYFERIE; GÓRA – DÓŁ; PRZÓD – TYŁ; RÓWNO-
WAGA; PRZYMUS. Dla przekazywanych za pośrednictwem mediów 
i innych kanałów komunikacyjnych tekstów istotniejsze z perspektywy 
uświadamiania sobie ich istnienia przez odbiorcę i wywierania wpływu 
na jego postawy i poglądy od wymienionych powyżej kinestetyczno-
-wyobrażeniowych schematów prekonceptualnych [Lakoff 1987: 271] 
są podstawowe struktury/pojęcia kognitywne (wyidealizowane mo-
dele kognitywne [Lakoff 1987: 283]), do których zalicza się przede 
wszystkim: WOJNĘ/WALKĘ; PODRÓŻ/TRASĘ; WIDOWISKO/
PRZEDSTAWIENIE; BUDOWLĘ/INWESTYCJĘ; ZJAWISKO AT-
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MOSFERYCZNE/PROCES NATURALNY [Lakoff, Johnson 1988; 
Nowak 2002].

 Dotychczasowe analizy zawartości serwisów i rubryk infor-
macyjnych we współczesnych i dawnych mass mediach potwierdzają 
przypuszczenie, że większość wiadomości przekazywanych przez te 
media odbiorcom wiąże się z wydarzeniami opisywanymi przez wy-
mienione powyżej struktury pojęciowe [Piekot 2006; Fiske 1998; Tay-
lor, Willis 2006; Stuart 2006].

 Istotniejsze jednak od wskazania, że autorzy wiadomości me-
dialnych, przekazując dane na temat faktów, aktualizują znane z do-
świadczeń społecznych od wieków ramy wojny, podróży, przedsta-
wienia itp.28, jest dla analizowanego w tej pracy problemu zrekonstru-
owanie nadrzędnej dla przekazywania informacji ramy informowania 
odbiorców przez dziennikarza czy mówiąc inaczej, opracowanie mode-
lu komunikacji jako transmisji danych z perspektywy współczesnej ko-
munikologii oraz nowoczesnej pragmatyki i semantyki lingwistycznej.

2.3. Schematy prekonceptualne a modele komunikacji jako 
transmisji danych

 O ile z punktu widzenia semantyki tekstów medialnych oraz 
teorii analizujących zawartość przekazów dziennikarskich prekon-
ceptualne schematy poznawcze wyróżnione przez G. Lakoffa [Lakoff 
1987] nie odgrywają większej roli, a wręcz są całkowicie29 ignorowane 
przez tego rodzaju analizy, o tyle znajdują one swoje, niedostrzegane 

28 Były one już bowiem przedmiotem opisu w wielu pracach językoznawczych i medioznaw-
czych (por. np. van Dijk 1988; Jäkel 2003; Fiske 1987; Miczka 2002).
29 Wyjątkiem jest tu niewątpliwie analiza semantyczna, w której nazwy schematów pre-
konceptualnych pojawiają się jako cechy znaczenia leksykalnego lub konotacji opisywanych 
leksemów.
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dotychczas w badaniach medioznawczych i komunikologicznych, od-
zwierciedlenie w opracowanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesię-
ciu lat schematach i modelach komunikacyjnych (nie tylko dotyczących 
transmisji danych).

 Pierwszą wyraźną ramą wykorzystaną w większości schema-
tycznych prezentacji reguł informowania i komunikowania jest mo-
del ŚCIEŻKI. G. Lakoff i M. Johnson twierdzą, że komunikacja jest 
interpretowana i rozumiana przez ludzi w kategoriach PRZEWODU/ 
PRZESYŁANIA POJEMNIKÓW/PACZEK z informacjami od nadaw-
cy do odbiorcy [Lakoff, Johnson 1988]. Jednak podkreślany przez 
nich sposób mówienia o porozumiewaniu się ludzi jest konsekwen-
cją aktualizacji prekonceptualnego schematu ŚCIEŻKI. Wystarczy 
przyjrzeć się graficznym efektom prac C. Shannona i W. Weavera czy 
B.H. Westleya i M.H. MacLeana, aby schemat ścieżki w transmisji 
danych stał się aż nadto widoczny. Prekonceptualny obraz ścieżki jest 
także wiernie odwzorowywany w leksyce zarówno informacyjnych 
tekstów naukowych, jak w słownictwie tworzącym teksty wiadomości 
dziennikarskich.

Ścieżka jako słowo oraz ŚCIEŻKA jako schemat prekonceptualny 
w naturalny sposób konotują ’przestrzenność’, ’obszar’, ’teren’, ’po-
wierzchnię’. Do tych cech odsyła zresztą podstawowa leksykograficzna 
definicja ścieżki: ’wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzę-
ta albo specjalnie wytyczony i ubity dla pieszych’ (USJP). Zarówno 
w wypowiedziach, jak i w schemacie prekonceptualnym aktualizowa-
nym w modelach transmisji danych istotnym składnikiem ŚCIEŻKI jest 
zatem przede wszystkim ’kierunek’, ’skierowanie ścieżki’, ’podążanie 
nią w określonym celu’ oraz ’ograniczenie przestrzeni’. Stworzone do-
tychczas modele transmisji danych, odwzorowując schemat ŚCIEŻKI, 
ukazują zatem jedynie wąski wycinek przestrzeni komunikacyjnej. Ich 
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autorzy ignorują zatem fakt, że obok wytyczonego i ograniczonego 
przez transmisję aktualnych danych obszaru znajduje się także jakaś 
inna, mówiąc językiem schematów prekonceptualnych, PRZESTRZEŃ 
KOMUNIKACYJNA, która nie jest nieruchomym tłem, tylko wpływa 
w istotny sposób na przebieg obecnie zachodzącego procesu infor-
mowania odbiorców. Schemat ŚCIEŻKI został zaktualizowany przez 
twórców wielu schematów informowania ze względu na jej linearność, 
ograniczenie wymiarów i jednokierunkowość ruchu30. Prekonceptu-
alna ŚCIEŻKA jest także prawdopodobnie przyczyną izolacjonizmu 
odbiorcy od świata zewnętrznego, podkreślanego w wielu schematach 
– wszak ścieżką nie można iść obok siebie, trzeba poruszać się nią 
samotnie i podążać do kogoś, ewentualnie za kimś.

 Z kolei rozszerzanie i modyfikowanie schematu ŚCIEŻKI 
o nowe cechy semantyczne oraz zmianę hierarchii już istniejących 
składników we współczesnych wypowiedziach wykorzystujących tę 
ramę interpretacyjną w tekstach o gospodarce, polityce, nauce i innych 
formach ludzkiej działalności (chociażby szybka ścieżka legislacyjna) 
jest efektem transformacji tego schematu prekonceptualnego i prowa-
dzi do komunikatyzacji i/lub mediatyzacji tekstów informacyjnych.

 Podobieństwo pierwszych modeli komunikacyjnych do kineste-
tyczno-wyobrażeniowych schematów prekonceptualnych, a w zasadzie 
ich całkowitą zgodność z tymi schematami, oparcie się na ich istocie 
w konstruowaniu modeli komunikacyjnych potwierdza i jeszcze bar-
dziej unaocznia wprowadzenie pozostałych elementów struktury wy-
obrażeniowej związanej ze ŚCIEŻKĄ – ŹRÓDŁA i CELU. 

30 Stąd najprawdopodobniej w modelach komunikacji pojawia się tylko potencjalne sprzęże-
nie zwrotne. Zgodnie z właściwościami ścieżki nie można się na niej minąć, tylko trzeba obejść 
osobę, która się na niej znajduje.
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 Słowo źródło jest w wielu informacjach użyte w znaczeniu, któ-
re jest efektem połączenia w mediach i w mówieniu o wiadomościach 
dwóch znaczeń odnotowanych przez USJP: ’to, skąd coś pochodzi, co 
stanowi początek czegoś’ i ’książka, dokument, zdjęcie itp. dostarcza-
jące informacji z jakiejś dziedziny, będące podstawą do dalszych badań 
i studiów’. Oznacza bowiem początek informacji, jej praprzyczynę, 
prewiadomość, która doprowadziła do pojawienia się tych danych 
w mass mediach. Na skutek obecności i funkcjonowania w kulturze 
ludzkiej przedwyobrażeniowej struktury ŹRÓDŁA  – pojawia się ono 
w wielu modelach komunikacji, zastępując nadawcę lub też będąc 
dla niego określeniem plezjonimicznym. Wyrażenie źródło informacji 
oznacza w modelu C. Shannona i W. Weavera składnik procesu trans-
misji danych, który w innych schematach określany jest najczęściej 
mianem nadawcy. Zaś w modelu G. Gerbnera źródło informacji określa 
rzeczywistość, a w zasadzie jej wycinek, wydarzenie, które staje się 
przedmiotem przekazu informacji przez nadawcę odbiorcy. Elementem 
łączącym wskazane znaczenia źródła informacji jest ’początek, pierw-
sza przyczyna przekazu danych’.

 Ostatnim elementem struktury prekonceptualnej, w której skład 
wchodzi ŚCIEŻKA, jest CEL, którego pierwotny charakter dla kon-
struowania modeli i wyobrażeń nie tylko komunikacji, ale większości 
działań człowieka unaocznia wielość znaczeń, które powiązano z tym 
leksemem na przestrzeni wieków. Odnotowane przez słownik USJP 
sześć znaczeń celu nie pozostawia wątpliwości co do ich związku ze 
znaczeniem wynikającym z przedwyobrażeniowego ciągu ŹRÓDŁO 
– ŚCIEŻKA – CEL. W każdym z nich w znaczeniu leksykalnym lub 
jedynie w semach konotacyjnych znajduje się komponent, ’to, do cze-
go się dąży, zmierza, to, co chce się osiągnąć’. W przypadku modeli 
komunikacji ważniejsze od tego, co jest kto, ponieważ celem transmisji 
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danych jest dostarczenie ich do odbiorcy, zapoznanie z nimi słuchacza, 
czytelnika, widza czy internauty. W przypadku tradycyjnie rozumia-
nych informacji i wiadomości czy to naukowych, czy to, szczególnie, 
medialnych trudno mówić o jakimś innym celu poza przekazaniem 
wiedzy innemu człowiekowi. W odróżnieniu od komunikacji medial-
nej informowanie w demokratycznym systemie politycznym opiera się 
na pluralizmie mediów, a zatem główne quantum wiedzy musi być 
identyczne i niezależne od wybranego przez odbiorcę źródła infor-
macji. Stąd powiadomienie odbiorcy wydaje się tym jedynym celem 
informowania pozbawionego charakteru komunikacyjnego. Co prawda 
w żadnym modelu informowania nie pojawia się w miejsce odbiorcy 
element określany mianem celu, ale nie jest to raczej efekt istnienia 
innego zamiaru poza dostarczeniem informacji odbiorcy, tylko sku-
tek reizacji CELU na przestrzeni wieków31. Nic zatem dziwnego, że 
w wiadomościach medialnych nie spotyka się konstrukcji typu: *Dzien-
nikarz na cel informacji o powodzi wybrał sobie ludzi z Małopolski; 
*Celem tej wiadomości byli katolicy uczestniczący w pielgrzymce, bo 
wypowiedzenia w rodzaju: Ona była głównym celem przeprowadzenia 
przez niego rozmowy; Stał się celem tych nieprawdziwych oskarżeń 
i pomówień32, uprzedmiotawiają podmiot komunikacyjny, jakim jest 
odbiorca. Odbiorca-cel w znaczeniu: ’to, do czego się celuje, w co 
próbuje się trafić’, a zatem i cały schemat prekonceptualny ŹRÓDŁO 
– ŚCIEŻKA – CEL znalazły się u podstaw kilku koncepcji oddziaływa-
nia mediów, które narodziły się w XX wieku, np. teorii „magicznego 

31 Drugi człowiek albo sam wykonawca czynności był pierwotnie celem wszystkich działań 
i tak zresztą jest do dzisiaj. Jednak wielość podejmowanych przez ludzi czynności spowodo-
wała, że miejsce człowieka jako celu każdej formy aktywności zajęły w oparciu o genetyczne/
etymologiczne metonimie rzeczy i zjawiska, które jednak w dalszym ciągu służą człowiekowi.
32 Nie spotyka się chyba konstrukcji: *Stał się celem tych informacji/wiadomości, trudno 
więc byłoby uznać je za poprawne i warte analizy, choć można stać się celem słownego ataku; 
celem, który miały zniszczyć przedstawione informacje i pomówienia. 
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pocisku” [Goban-Klas 2005: 243-247] czy modelu hipodermicznego 
(teorii „zastrzyku podskórnego”) [Cwalina, Falkowski 2005: 250-256], 
w których schemat CELU łączy się w warstwie konceptualnej, seman-
tycznej i nazewniczej z metaforą pojęciową WOJNY i CHOROBY.

Odstąpieniem od tej prekonceptualnej wizualizacji (ŹRÓDŁO – 
ŚCIEŻKA – CEL) wydają się być z pozoru modele G. Gerbnera i T. 
Newcomba. W przypadku schematu G. Gerbnera można doszukiwać 
się jeszcze inspiracji schematem ŚCIEŻKI, choć nie jest to tak prosta 
i czysta przestrzeń jak w przypadku schematów poprzednich. Nato-
miast z całą pewnością model ten aktualizuje inny prekonceptualny 
schemat – schemat OGNIWA. Wyobrażenie informowanie zaprezen-
towane przez tego pochodzącego z Węgier amerykańskiego badacza 
jest po prostu ciągiem ogniw połączonych w jednym modelu. Leksyko-
grafowie znaczenie słowa ogniwo wiążą przede wszystkim z „jednym 
z kółek tworzących łańcuch; spojeniem”, ale prekonceptualne OGNI-
WO to raczej głównie „identyczność”, „powtarzalność”, „składnik”, 
a zwłaszcza‚ „element tworzący razem z innymi takimi samymi lub 
podobnymi jakiś układ, system”. 

 Zatem – konsekwencją aktualizacji w schemacie G. Gerbne-
ra prekonceptualnego OGNIWA jest podkreślenie, wyeksponowanie 
„łączności”, „spójności” i „powtarzalności” przekazywania informacji. 
Horyzontalne i wirtualne ułożenie poszczególnych ogniw w schema-
cie różnicuje pozornie sposób transmisji danych w mediach i innych 
kanałach komunikacyjnych, ale faktycznie jest to jedynie różnica 
w wizualizacji, a nie w konceptualizacji zachodzącego procesu. Brak 
konsekwencji w wykorzystaniu OGNIWA jako podstawy tego sche-
matu widać chociażby w tym, iż usunięcie niektórych ogniw z modelu 
prowadzi co najmniej do zakłócenia przekazywania informacji, zmia-
ny sposobu ich dostarczania lub całkowitego zerwania, unicestwienia 
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i uniemożliwienia informowania, podczas gdy w przypadku prototy-
powych ogniw usunięcie jednego z nich jedynie skraca przedmiot lub 
proces, a na pewno nie prowadzi do jego zniszczenia.

 W modelu T. Newcomba prekonceptualny schemat OGNIWA, 
którym są poszczególne ramiona trójkąta ABX, uzupełnia wyraźnie 
inny obraz przedwyobrażeniowy: CAŁOŚĆ – CZĘŚĆ. Oczywiście, 
jego wpływ widać także w pozostałych modelach komunikacji, po-
nieważ ich twórcy żywili nieuzasadnione z perspektywy współcze-
snej przekonanie, że akt komunikacji jest, po pierwsze, zbudowany 
z oddzielonych od siebie składników (CZĘŚCI), a po drugie, stanowi 
zamkniętą CAŁOŚĆ, którą da się odciąć i oddzielić od innych prze-
kazów. Obecność w świadomości człowieka założenia dotyczącego 
zamknięcia, ograniczenia wydarzenia czy informacji jest zresztą do 
dzisiaj widoczne w sposobie mówienia o faktach i wypowiedziach.

Przywoływanie schematu CAŁOŚCI, podobnie jak i posługiwanie 
się określeniem wszystkie, np. wszystkie dane, wszystkie fakty, jest, co 
prawda, uzasadnionym kognitywnie, ale jednak nadużyciem i uprosz-
czeniem. Tworzone w umyśle człowieka pojęcia są konkretyzowane 
przez wypowiedzenie, ujęzykowienie w przekazywanej informacji czy 
w akcie komunikacji, jednak nie można zgromadzić wszystkich faktów 
czy znać całości informacji lub panować nad całością spraw. Jedy-
nym uzasadnieniem takiego sposobu przedstawiania rzeczywistości jest 
odwołanie się do prekonceptualnych schematów CAŁOŚĆ – CZĘŚĆ. 
Nadawca potrzebuje tych prewyobrażeń, aktualizuje je w wypowiedzi, 
aby przekonać odbiorcę, że oswoił rzeczywistość, zapanował nad jej 
ogromem i różnorodnością, przez co daje odbiorcy poczucie bezpie-
czeństwa i pewność, że świat da się zrozumieć i wyinterpretować, 
a w zasadzie, że to on zrozumiał go i podzieli się tą wiedzą z odbiorcą 
jak nikt inny, a zwłaszcza jak żaden inny środek masowej informacji.
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 Błędność takiego pojmowania rzeczywistości, a zwłaszcza ro-
zumienia w tych kategoriach transmisji danych, ilustruje analizowany 
model T. Newcomba. Bardzo wyraziste i efektowne wpisanie transmisji 
danych w całość, jaką stanowi trójkąt, powoduje, że dostarczanie infor-
macji odbiorcy zostało nadmiernie spłycone i uproszczone.

 Wykorzystanie przedwyobrażenia CAŁOŚĆ – CZĘŚĆ do kon-
strukcji tego modelu nie byłoby może aż tak nieefektywne i sprawia-
jące wrażenie zbyt łatwego, gdyby nie został na ten schemat prekon-
ceptualny nałożony jeszcze jeden ze schematów prewyobrażeniowych: 
CENTRUM – PERYFERIE. Usytuowanie wierzchołków trójkąta ABX 
jest świetną ilustracją wprowadzenia także tego schematu prekon-
ceptualnego do modeli komunikacji. Wierzchołki A i B oznaczające 
nadawcę i odbiorcę ograniczają przestrzeń komunikacyjną, są pery-
feriami komunikacji33. Natomiast wierzchołek X jest centrum infor-
mowania z perspektywy horyzontalnej i jednocześnie peryferiami od 
góry z perspektywy wirtualnej. Przywiązanie T. Newcomba i innych 
badaczy komunikacji do schematu CENTRUM – PERYFERIE zaowo-
cowało w przypadku modelu ABX błędem logicznym, polegającym na 
umieszczeniu zdarzenia (X) centralnie i zgodnie z zasadami symetrii 
w połowie odległości między peryferyjnie usytuowanymi nadawcą (A) 
i odbiorcą (B). W efekcie przywiązanie do tego schematu prekonceptu-
alnego prowadzi do wniosku, że przekazywanie danych przez nadawcę 
odbiorcy jest całkowicie zbędne, ponieważ oba podmioty komunikacyj-
ne dysponują dokładnie taką sama wiedzą o wydarzeniu, a zatem trans-
misja wiadomości jest nieskuteczna i niepotrzebna. We współczesnych 

33 Wszak A to początek, a B koniec przekazywania wiadomości, a zgodnie z europejskim 
i polskim podstawowym schematem narracyjnym opowiadania centralną jego częścią jest 
rozwinięcie, a początek i koniec to peryferia przekazu [Owczarek B., Mitosek Z., Grajewski 
W. 2001]. Jednak jednocześnie z perspektywy wirtualnej oba wierzchołki: A i B, znajdują się 
w centrum.
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wypowiedziach medialnych ze schematu CENTRUM – PERYFERIE 
wykorzystuje się powszechnie jedynie CENTRUM.

 Także pozostałe schematy prekonceptualne wyróżnione przez 
G. Lakoffa [Lakoff 1987] legły u podstaw konstruowania i prezento-
wania modeli transmisji danych i komunikacji, tworzonych w ostatnim 
stuleciu. Pokrewną ze schematem CAŁOŚĆ – CZĘŚĆ jest struktura 
POJEMNIK – CZĘŚĆ widoczna zarówno w pieczołowicie wyznacza-
nych i oddzielanych przez ich twórców elementach większości modeli 
(są to najczęściej prostokątne pudełka lub koła, w których znajdują się 
nadawca, odbiorca, przekaz itp.), jak i w strukturze pojęciowej wygene-
rowanej, derywowanej od tego schematu przedwyobrażeniowego: KO-
MUNIKACJA TO PRZEWÓD/KOMUNIKAT TO PACZKA/PAKIET. 
Ze schematem CENTRUM – PERYFERIE wiążą się z kolei dwa inne 
wzorce prekonceptualne: GÓRA – DÓŁ i PRZÓD – TYŁ, choć oba 
nastręczają z perspektywy informowania i komunikacji dużo proble-
mów interpretacyjnych. Czy wskazane w tych schematach kierunki są 
peryferiami? Patrząc na modele komunikacji, trudno nie żywić takiego 
przekonania, ponieważ ograniczają obszar wydzielony przez akt komu-
nikacji lub transmisji danych, a w centrum większości modeli znajduje 
się komunikat lub informacja. Złożoność takiej interpretacji, podobnie 
jak i cała teoria opisu modeli komunikacji za pomocą schematów pre-
konceptualnych, wynika z oderwania objaśniania, tłumaczenia ich kon-
strukcji od wartościowania, oceniania ich wagi. Według kognitywizmu 
pojęcia GÓRY, DOŁU, PRZODU, TYŁU zostały w procesie rozwoju 
kultury poddane procesowi, który można chyba określić mianem ko-

munikalizacji, i uzyskały w ten sposób moc wartościującą. Z tego 
powodu oparte na tych schematach metafory orientacyjne pełnią przede 
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wszystkim funkcję oceniającą, którą autorzy modeli komunikacyjnych 
próbowali neutralizować, z całkiem dobrym skutkiem34.

 Ostatnie dwa schematy przedwyobrażeniowe: RÓWNOWAGA 
i PRZYMUS, i ich widoczna obecność w konstruowaniu modeli ko-
munikacyjnych wynikają m.in. z nadrzędnej dla autorów większości 
wizualnych przedstawień zasady ich konstrukcji – SYMETRII. We 
wszystkich analizowanych dotychczas modelach informowania jako 
transmisji danych zasada „lustrzanego odbicia” i wyznaczanie środko-
wej osi symetrii są podstawami ich organizacji. Kilka z nich ma zresztą 
więcej niż jedną taką oś, a opisywany już wcześniej błąd trójkąta ABX 
bierze się również z pragnienia zachowania pełnej symetrii, która gwa-
rantuje RÓWNOWAGĘ w „dzianiu się” informowania i komunikacji. 
W wielu modelowych ujęciach pojawia się zatem równa liczba elemen-
tów po stronie nadawcy i po stronie odbiorcy, w skład modeli wchodzą 
identyczne ogniwa z wyznaczoną osią symetrii, a ulubionymi POJEM-
NIKAMI używanymi w modelach przez teoretyków komunikacji są: 
koło, kwadrat, prostokąt i inne regularne, płaskie figury geometryczne. 
W modelach transmisji danych widać także wpływ prekonceptualnego 
schematu PRZYMUSU na rozumienie informowania. Nadawca wy-
raźnie przewyższa odbiorcę w trakcie przekazywania informacji, jest 
podmiotem aktywnym, który zmusza odbiorcę do przyjęcia informa-
cji35. Być może to ten schemat gwarantuje nadawcy w większości prac 
komunikologicznych uprzywilejowaną pozycję inicjatora informowa-
nia, podmiotu, do którego musi dostosować się odbiorca.

34 Nie ma przecież znaczenia dla ich rangi i wagi, który ze składników modelu znajduje się 
na górze, a który poniżej, podobnie jak i to, że nadawca jest z przodu, a odbiorca z tyłu nie 
powoduje w zasadzie dysproporcji w ich znaczeniu dla procesów informowania i komunikacji.
35 Stąd popularność w drugiej połowie XX wieku teorii magicznego pocisku i podskórnego 
zastrzyku.
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 Wydaje się, że bardziej lub mniej świadome respektowanie za-
łożeń kinestetyczno-wyobrażeniowych schematów prekonceptualnych 
[Lakoff 1987: 271] w konstruowaniu modeli komunikacji jako trans-
misji danych stało się przyczyną ich niedoskonałości oraz podkreśla-
nej przez komunikologów archaiczności oraz braku zastosowania przy 
analizie współczesnych przekazów informacyjnych.

2.4. Chaos i ruch. W poszukiwaniu nowego schematu 
informowania

 Funkcjonujące dotychczas modele i schematy informowania 
i komunikowania spełniają znakomicie rolę edukacyjną, ponieważ 
w prosty i przystępny sposób przedstawiają etapy i składniki procesów 
informowania i/lub komunikowania. Jednak ubocznym skutkiem każ-
dego uczenia i objaśniania, a zatem również opisu transmisji danych 
w tych schematach, swego rodzaju antyfunkcją prezentowanych po-
wyżej koncepcji, jest nadmierne uproszczenie przedstawianego zjawi-
ska, interpretacja prowadząca do zafałszowania jego istoty. Niestety, 
konsekwencją uproszczeń odwołujących się do kultury, opartych na 
modelach i schematach konceptualnych jest stworzenie w społeczeń-
stwie fałszywych przekonań i oczekiwań, które w zderzeniu z rosnącą 
świadomością cywilizacyjną i kulturową prowadzą do kryzysu po-
znawczego, dezorientacji społecznej, którą w kontaktach z mediami 
i w komunikowaniu społecznym przewidywali już w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych Alvin Toffler [Toffler 1998] i M. McLuhan 
[McLuhan 2004], a którą obecnie opisują i próbują wyjaśnić m.in. 
Jürgen Habermas [Habermas 1999-2002; Habermas 2005] i John Bro-
okshire Thompson [Thompson 2001].
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 Jednym z głównych przejawów niezgodności przedstawianych 
przez dziennikarzy i innych nadawców informacji w przestrzeni komu-
nikowania społecznego z oczekiwaniami, wyobrażeniami i przekona-
niami odbiorców opartymi na prekonceptualnych i wyidealizowanych 
modelach kognitywnych są mity komunikacyjne, dotyczące sfery 
informowania i komunikacji publicznej. Do opisywanych w pracach 
kognitywnych mitu obiektywizmu i subiektywizmu [Lakoff, Johnson 
1988] z perspektywy informowania w mass mediach należy dołączyć 
sygnalizowane w wielu wcześniejszych pracach medioznawczych 
i komunikologicznych [Tetelowska 1967; Mikułowski Pomorski 1988; 
Pisarek 2007] mity: neutralności światopoglądowej, zrównoważenia 
opinii i jednoznaczności treści i języka. Ryszard Kapuściński, podob-
nie jak N. Postman, za przyczynę niezgodności oczekiwań odbiorców 
z przekazami medialnymi uznawał wzrastającą populistyczność mass 
mediów: 

 To jest problem kryzysu naszej kultury przytłoczonej komercją, tyranią 
chwili, wydarzeniami, natłokiem chaotycznych komunikatów. Pogubiliśmy 
się w tym, więc szukając jakiegokolwiek punktu odniesienia, staramy się sku-
piać choćby na doraźności. Brakuje natomiast refleksji, szerszego spojrzenia. 

Dziennikarstwo, które kiedyś zajmowało się dostarczaniem wiedzy o świecie, 
dziś pochłonięte jest bez reszty tanią sensacją albo makabrą, które sprzedaje 
się najłatwiej. Bardziej przypomina dziś działalność rozrywkową niż infor-
macyjną. Informuje się niemal wyłącznie o wydarzeniach, nie dochodząc 
jednocześnie do ich źródeł, prawdziwych przyczyn. Nawet te wiadomości 
o bieżących wydarzeniach wyrywane są z szerszego kontekstu. A wydarze-
nie wyrwane z kontekstu może mieć zupełnie inną wymowę i znaczenie, 
niż ma w rzeczywistości. W ten sposób, zamiast informować, dziennikarze 
wprowadzają w błąd. 

Nie mówię o poważnych gazetach wciąż stawiających sobie ambitne cele, 
ale o mediach masowych, tych najpowszechniejszych. Kiedyś w porządnych 
brytyjskich gazetach zatrudniano dziennikarzy dostarczających informacji 
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oraz takich, którzy zajmowali się ich analizowaniem. Ten podział na specja-
lizacje dziś osłabł, a w wielu gazetach w ogóle zaniknął. Komentatora czy 
analityka zastąpił lubiany telewizyjny sprawozdawca, który w kilkudziesię-
ciosekundowej relacji podsumowuje najważniejsze sprawy świata. Refleksja, 
analiza stały się domeną uniwersytetów, wydawnictw książkowych. Stały się 
dziedziną niszową, wyłącznie dla pasjonatów. (GW 06.08.2005).

 Nie jest to jednak jedyny powód rozmijania się zawartości 
serwisów medialnych z oczekiwaniami medioznawców i teoretyków 
komunikacji masowej formułowanymi kilkanaście czy kilkadziesiąt lat 
temu, a trudnymi do objaśnienia, ujęcia w reguły, schematy i zasady do 
dzisiaj.

 Najłatwiej i najprościej, choć jednocześnie do pewnego stop-
nia zgodnie z faktycznym stanem rzeczy, byłoby przyjąć, że jedynym 
wytłumaczeniem widocznych w transmisji danych nieścisłości, mito-
logizacji i archaiczności jest teoria chaosu, postmodernizm czy świat 
złożony z symulakrów i virali [por. Baudrillard 2001; Drożdż 2005; 
Nycz 1998; Prigogine, Stengers 1990; Stuart 2006]. W tak skonstru-
owanej przestrzeni komunikacyjnej nie istnieją obowiązujące wszyst-
kich reguły i zasady, każdy akt informowania czy komunikacji jest 
indywidualnym, oryginalnym zdarzeniem, które poza bardzo ogólnymi 
i banalnymi zasadami nie ma nic wspólnego z innymi, a wszystkie 
wiadomości mówiące na pozór o faktach nie podlegają kryterium praw-
dziwości, bo są konstruktami komunikacyjnymi i tylko z perspektywy 
komunikologicznej można je oceniać.

 Zjawisko informowania stanęłoby zatem w jednym rzędzie 
z nierozstrzygniętymi i nieopisanymi w ostateczny i jednoznaczny spo-
sób koncepcjami referencjalności znaku werbalnego i pozawerbalnego 
oraz pojęcia dyskursu. Zresztą te oba nierozstrzygnięte wielkie tematy 
badawcze poruszane we współczesnej filozofii, lingwistyce, antropolo-
gii kulturowej i innych naukach szczegółowych wiążą się bezpośrednio 
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z poszukiwaniem nowoczesnego modelu/schematu informowania i/lub 
komunikacji.

2.4.1. Od rzeczywistości do informacji czy od wiadomości do 

faktu?

 Powracający niezmiennie w badaniach humanistycznych pro-
blem referencji znaku [Bińczyk 2007] zaczyna odgrywać także inną 
niż dotychczas rolę w informacjach medialnych. Przytaczana już 
poprzednio we fragmencie słownikowa definicja informacji‚ 2. publ. 
‹‹powiadamianie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w spo-
sób zobiektywizowany, systematyczny i konkretny za pomocą środków 
masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach 
mających istotne znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kultu-
ralne itp. lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców››’ 
[USJP 2003] jest powielaniem opisanych powyżej mitów komunika-

cyjnych opartych na tradycyjnym i logicznym rozumieniu referencji 
i społecznej funkcji mediów. W dotychczasowych pracach, a zwłaszcza 
w tekstach prezentujących modele i schematy transmisji danych/prze-
kazu wiadomości za pomocą środków masowego informowania, przy-
czyną rozpoczęcia procesu informowania było wydarzenie/fakt/rzeczy-
wistość. Zakładano zatem, że referencja36 jest niezbędnym elementem 
wiadomości, a jej związek ze światem zewnętrznym jest permanentnie 
aktualizowany i ma charakter jednostronnego wektora o zwrocie od 
świata do tekstu informacji. Dodatkowo wektor ten powinien być jak 
najkrótszy, a na jego kształt i przebieg nie mają wpływu żadne czyn-
niki dodatkowe (język, ideologia, kultura itp.). Schematy i modele 

36 Rozumiana w tym miejscu w najprostszy, podstawowy sposób jako: „relacja między każ-
dym językowym znakiem ekstratekstualnym (…), a przedmiotem lub przedmiotami należącymi 
do universum pozajęzykowego [EJO 1993].
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prezentujące przebieg procesu informowania ilustrują bardzo wyraź-
nie porzuconą już przez większość językoznawców i filozofów tezę, 
że język i wypowiedzi językowe opisują rzeczywistość [Anusiewicz 
1995, Grzegorczykowa 2001; Kępa-Figura, Nowak 2006]. Efektem tak 
przebiegających procesów przekazu informacji, co widać zwłaszcza 
w modelach C. Shannona i W. Weavera oraz T. Newcomba, byłyby 
dokładnie takie same teksty wiadomości we wszystkich mediach.

 Nietautologiczność przekazywanych przez dziennikarzy róż-
nych37 mediów informacji, a wręcz logiczne/semantyczne i ideologicz-
ne sprzeczności widoczne w newsach poświęconych temu samemu 
wydarzeniu nie dadzą się wytłumaczyć przez odwołanie do licentia 
poetica danego środka masowego informowania. Nie wytłumaczy ich 
chyba także interpretacyjna teoria referencji widoczna w koncepcji 
językowego obrazu świata:

Przeklęte mięso i polska rusofobia. Siergiej Jastrzembski, który doradza 
prezydentowi Rosji w sprawach Unii Europejskiej, nie przebierał wczoraj 
w słowach. W przeddzień szczytu Rosja-UE ubolewał, że nie wszyscy nowi 
członkowie Unii dorównują poziomowi kultury ogólnoeuropejskiej i zara-
zem „usiłują wprowadzić swoje kompleksy do stosunków Rosji i całej UE”. 
Oskarżeniom Jastrzembskiego towarzyszył przeciek z rosyjskiego MSZ do 
mediów o tym, że Moskwa od marca nie może się doczekać jakiejkolwiek 
odpowiedzi na zaproszenie dla polskiej minister spraw zagranicznych Anny 
Fotygi do przyjazdu do Rosji. Polski MSZ przyznaje, że zaproszenie rzeczy-
wiście do nich trafiło. – Odpowiedzielibyśmy pozytywnie, gdyby Rosjanie 
znieśli embargo – powiedział nam wczoraj rzecznik MSZ Robert Szaniaw-
ski. Oficjalnie do spotkania nie doszło, bo minister Fotydze nie pasował 
proponowany przez Rosjan termin. Zdaniem Szaniawskiego, Polska czeka, 
aż Rosja będzie traktowała ją tak samo jak inne kraje UE. – Nie można 
w nieskończoność nadstawiać drugiego policzka – tłumaczy. Wyczerpali-

37 W przypadku jednego środka masowego informowania tautologia wiadomości nie tylko 
jest możliwa, ale często wymagana lub konieczna ze względu na wywołane wcześniej przez 
medium oczekiwania i przekonania odbiorców.
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śmy wszelkie środki, teraz czekamy na pozytywny ruch ze strony Rosji. 
Nieoficjalnie dowiadujemy się, że odmowa przyjazdu Fotygi do Moskwy to 
nasza nowa strategia postępowania wobec Kremla. Eksperci polskiego MSZ 
uważają, że Rosjanie nie mieli nic konkretnego do przekazania szefowej 
polskiej dyplomacji. Chcieli tylko pokazać Zachodowi, jak bardzo zależy 
im na kompromisie z Warszawą. Polski MSZ uważa również, że sprawę 
wciąż obowiązującego embarga na import polskiego mięsa do Rosji powinna 
negocjować za nas Komisja Europejska i przewodzące Unii Niemcy, bo one 
mają większy wpływ na politykę Rosji niż Warszawa. Do naszego kolejnego 
spięcia z Rosjanami dochodzi na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem 
szczytu Rosja – UE pod nadwołżańską Samarą. Trudno będzie tam ogłosić 
jakikolwiek sukces, bo mimo wysiłków Niemiec nie rozpoczną się oficjal-
ne negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między Rosją i UE. 
Rokowania blokuje Polska, domagając się od Moskwy uprzedniego znie-
sienia embarga na polskie mięso. – To przeklęte mięso służy już tylko jako 
katalizator nowych konfliktów oraz wrogości – przyznaje rosyjski politolog 
Fiodor Łukianow, naczelny pisma „Rossija w Głobalnoj Politikie”. – Powo-
dem najnowszej eskalacji jest kolizja dwóch polityk historycznych. Według 
Łukianowa rosyjskie władze chcą budować na pamięci o II wojnie światowej 
tożsamość historyczną poradzieckiej Rosji. – A Polacy wspierają Estończy-
ków i sami chcą likwidować pomniki – dodaje politolog. – Polską postawę 
trudno przeniknąć z rosyjskiego punktu widzenia. Warszawa postanowiła 
odgrzebywać komunistyczną przeszłość i rozliczać Rosję z historii. Znany 
moskiewski publicysta Wadim Dubnow przyznaje z kolei, że „Polska i kraje 
nadbałtyckie są dla Rosji dyżurnymi wrogami”: – Ataki, zrzucanie na was 
winy za niepowodzenia i klęski, także w polityce zagranicznej, to sposób na 
uniknięcie szczerej rozmowy o własnych błędach. – Kreml doskonale wie, że 
granie na antypolskich czy antyestońskich nastrojach konsoliduje dużą część 
naszego społeczeństwa – dodaje Dubnow. – Ale przyznajmy, że bracia Ka-
czyńscy bardzo mu pomagają, bo nawet życzliwym Polsce Rosjanom trudno 
teraz tłumaczyć, że oni nie są antyrosyjscy. – Polskie elity nie są zarażone 
żadnym bakcylem rusofobii – mówi „Gazecie” Adam Daniel Rotfeld, b. 
minister spraw zagranicznych. – W Polsce rusofobii nie ma. Wręcz przeciw-
nie, nasze społeczeństwo ma dużo sympatii do Rosjan, ale nie znajduje ona 
odzwierciedlenia w polityce Moskwy wobec Polski. Mamy prawo oczekiwać 
od Rosjan partnerskiego traktowania. W wypowiedzi pana Jastrzembskiego 
widzę próbę szukania winnych obecnego kryzysu w stosunkach Rosji z UE, 
takiego Czarnego Piotrusia. Najłatwiej zrobić go z Estonii czy Polski, kra-
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jów, które bezskutecznie oczekują od Moskwy traktowania na tych samych 
zasadach co reszty członków UE. (GW 17.05.2007).

Polska-rosja: Mimo zaproszenia 

Minister Fotyga nie pojechała do Moskwy. Polska minister spraw za-
granicznych Anna Fotyga otrzymała w kwietniu zaproszenie do złożenia 
wizyty w Moskwie, ale z niego nie skorzystała. – Rzeczywiście, było 
takie zaproszenie – przyznał rzecznik MSZ Robert Szaniawski. Według 
Szaniawskiego powód odrzucenia zaproszenia jest prosty: „Czekamy na 
zniesienie embarga na polskie produkty. Czekamy, żeby Rosja zaczęła 
traktować nas jak inne kraje Unii Europejskiej, a nie bezpodstawnie blo-
kowała handel z Polską”. O zaproszeniu poinformowała wczoraj agencja 
Interfax, podkreślając, że strona polska pozostawiła je bez odpowiedzi. 
Podobno zaproszenie przekazał kanałami dyplomatycznymi szef rosyjskiej 
dyplomacji Siergiej Ławrow. Anonimowy rozmówca Interfaksu podkre-
ślił, że „strona polska, niestety, w żaden sposób na zaproszenie nie zare-
agowała”. Poproszony o komentarz wiceszef PO Bronisław Komorowski 
powiedział, że rozumie zachowanie pani minister. – W polityce cenna jest 
konsekwencja – stwierdził. – Logiczne jest ograniczanie symbolicznych 
i kurtuazyjnych wizyt, jeśli są rzeczywiste trudności w relacjach polsko- 
-rosyjskich. Komorowski przypomniał wyjazd minister Fotygi w czerwcu 
2006 r. do Moskwy. Oficjalnie powodem był udział w konferencji, ale do 
spotkania z ministrem Ławrowem wówczas doszło. („Rz” 17.05.2007).

Warszawa (PAP) – wiceszef PO Bronisław Komorowski powiedział w środę 
PAP, że rozumie zachowanie minister spraw zagranicznych Anny Fotygi 
w sprawie rosyjskiego zaproszenia do złożenia w kwietniu wizyty w Mo-
skwie. „W polityce cenna jest konsekwencja” – powiedział Komorowski, 
pytany, czy słusznie zaproszenie pozostało bez odpowiedzi. W środę agencja 
Interfax podała, że Anna Fotyga pozostawiła bez odpowiedzi przekazaną 
przez stronę rosyjską propozycję złożenia wizyty roboczej w Moskwie. Ro-
syjska agencja powołała się „na dobrze poinformowane źródło w Moskwie”. 
Rzecznik MSZ Robert Szaniawski potwierdził w środę, że szefowa polskiej 
dyplomacji otrzymała zaproszenie do złożenia w kwietniu wizyty w Mo-
skwie. Pytany, dlaczego Fotyga nie skorzystała z niego, odparł: „My czekamy 
na zniesienie embarga na polskie produkty. Czekamy, aby Rosja traktowała 
nas jak inne kraje Unii Europejskiej, a nie bezpodstawnie blokowała handel 
między Polską i Rosją”. Według Komorowskiego „w tej chwili logiczne jest 
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ograniczanie jakichś symbolicznych i kurtuazyjnych wizyt, w sytuacji, kiedy 
są rzeczywiste trudności w relacjach polsko-rosyjskich”. „To jest zrozumiałe 
i oczywiste, aczkolwiek pamiętam (...) kiedy pani minister jechała do Rosji 
nawet bez oficjalnego zaproszenia, na jakąś sesję naukową, ale okazało się, 
że głównym celem było spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicz-
nych” – powiedział Komorowski. W czerwcu 2006 roku minister Fotyga 
spotkała się w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem 
Ławrowem. Szefowa polskiej dyplomacji brała udział w międzynarodowej 
konferencji na temat zwalczania handlu narkotykami. Komorowski powie-
dział, że nie potrafi ocenić, czy zachowanie polskiego MSZ w sprawie za-
proszenia do Rosji „to długotrwała konsekwencja w działaniu, czy jest to 
konsekwencja na krótki dystans”. Ale – dodał – „ja tego rodzaju zachowanie 
rozumiem”. Z kolei szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Za-
lewski (PiS), który przebywa za granicą, wstrzymał się w rozmowie z PAP 
od komentarza w sprawie zaproszenia do Moskwy. Jak powiedział, ma za 
mało informacji w tej kwestii. (PAP 16.05.2007).

Zestawienie powyższych tekstów na ten sam temat, dotyczących wizy-
ty minister Anny Fotygi w Rosji, ukazuje, w jaki sposób do wydarzeń 
i faktów odnoszą się współczesne mass media (w tym wypadku gazety 
i agencje informacyjne). Z pewnością nie jest to tylko przedstawienie 
wydarzenia, choć wszystkie teksty miały semiotyczne znamiona infor-
macji (pierwsza strona w gazecie (GW), oznaczenie kategorii „Świat” 
(„Rz”), news serwisu informacyjnego (PAP)). Komunikacyjnej istoty 
tych wypowiedzi nie objaśni także termin interpretacja, bo jest to 
pojęcie niewystarczające do przedstawienia semantyczno-pragmatycz-
nych procesów, które zostały przeprowadzone przez nadawców anali-
zowanych informacji. 

 Przed próbą określenia charakteru referencji obecnej we współ-
czesnych przekazach medialnych warto ocenić zawartość informacyjną 
poszczególnych przekazów.

 Najobszerniejszy tekst z „Gazety Wyborczej” zawiera kilka 
prawdopodobnych danych: wystąpienie Siergieja Jastrzembskiego; 
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brak odpowiedzi minister Fotygi na zaproszenie ze strony rosyjskiego 
MSZ; zapowiedź szczytu UE-Rosja; trudności w rokowaniach umowy 
o partnerstwie między Rosją i UE. Z kolei w tekście z „Rzeczypospo-
litej” przekazane zostały następujące fakty: zaproszenie minister Fotygi 
do Moskwy; informacja agencji Interfax; wizyta w Moskwie minister 
Fotygi w 2006 r. i spotkanie z ministrem Ławrowem. I wreszcie naj-
wcześniejszy i teoretycznie najbardziej referencyjny komunikat PAP-u: 
brak reakcji minister Fotygi na zaproszenie do Moskwy, informacja 
agencji Interfax; spotkanie minister Fotygi z Siergiejem Ławrowem 
w 2006 r. przy okazji udziału w międzynarodowej konferencji na te-
mat zwalczania handlu narkotykami. Wynikałoby z tego zestawienia, 
że wydarzenie, a w zasadzie brak wydarzenia (minister Fotyga n i e 
o d p o w i e d z i a ł a  na zaproszenie rosyjskiego MSZ) jest prawdziwą 
referencją przedstawionych informacji. Trudno jednak mówić o prostej 
referencji w sytuacji, gdy faktem jest niepodejmowanie działań, brak 
bowiem dla takiego przekazu desygnatu w rzeczywistości. I o ile fakt 
informowania o tym, że coś się nie stało, nie jest niczym nowym, to 
określenie wartości poznawczej takiej informacji może budzić i budzi 
wiele wątpliwości. Zbiór niejasności i podejrzeń powiększa rozbieżno-
ści i nieścisłości w przekazywanych przez różne media faktach na ten 
sam temat. Tylko w „Gazecie Wyborczej” pojawia się informacja o wy-
stąpieniu Siergieja Jastrzembskiego, tak samo jak tylko PAP informuje 
o charakterze konferencji, na którą przybyła w 2006 r. minister Fotyga 
i przy okazji której spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Rosji. 
Pojawiają się także niezgodności dotyczące innych kwestii, a zwłasz-
cza dotyczącej źródła informacji dla agencji Interfax (nie wspomina 
o niej w ogóle „Gazeta Wyborcza”). Według „Rzeczpospolitej” był to 
anonimowy rozmówca, a zdaniem PAP – dobrze poinformowane źródło 
w Moskwie. I to jest chyba najbardziej istotna kwestia nie tylko dla re-
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ferencji, ale w ogóle dla informowania medialnego przełomu XX i XXI 
wieku. Tradycyjne modele transmisji danych nie oddają istoty informo-
wania odbiorców przez współczesne media, ponieważ w modelach tych 
mamy do czynienia z ilustracją prostej, naturalnej referencji, która nie 
pozostawia żadnych złudzeń co do źródeł informacji albo w ogóle nie 
zastanawia się nad tym zagadnieniem, bo jest ono całkowicie oczywiste 
lub nieistotne. Tymczasem wiarygodne źródła, anonimowy rozmówca, 
a dodatkowo opatrywanie informacji o tym, czego nie było albo co do-
piero nastąpi, wypowiedziami poważnych, uchodzących za fachowców 
lub autorytety w danych kwestiach ludzi prowadzi do rozproszenia 
prawdziwości. Tego rodzaju rozbieżności albo nic niemówiące przeka-
zy poddają w wątpliwość nie tylko wiarygodność medium, ale i auten-
tyczność wydarzenia, o którym mowa. Przeniesienie uwagi odbiorców 
z przestrzeni faktów i zdarzeń do przestrzeni komunikacji społecz-

nej, zawłaszczenie ich uwagi przez transmitowanie plotek albo przy-
taczanie lub komentowanie wypowiedzi dotyczących faktu, a w tym 
wypadku nawet jego braku, a nie przedstawianie samych wydarzeń 
wywołuje referencyjne i informacyjne wątpliwości, które podważają 
zasadność twierdzenia, że to fakt wywołuje wypowiedź informacyjną 
(neguje klasyczną referencję). 

 Transmisję wiadomości we współczesnych środkach masowego 
informowania można przedstawić tylko za pomocą wielowymiarowe-
go i wielopłaszczyznowego modelu, a jednym z wymiarów w takim 
schemacie musi być opozycja referencja klasyczna (od faktu do 
przekazu) – referencja kreowana (od przekazu do faktu). Wybór 
wariantu klasycznego powoduje, że najistotniejsze fakty związane 
z jakimś wydarzeniem powtarzają się we wszystkich wiadomościach, 
niezależnie od środka masowego informowania. Oczywiście, pod wa-
runkiem, że wszyscy nadawcy medialni uznają, że dane wydarzenie 
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jest godne znalezienia się w ich serwisach informacyjnych i tekstach 
wiadomości. Badania prowadzone w Polsce i za granicą [Fiske 1999; 
Kunczik, Zipfel 2000; Piekot 2006 i inni] ujawniają, że tego rodzaju 
faktów z każdym rokiem jest coraz mniej, ale w dalszym ciągu trudno, 
żeby jakieś mass medium nie poinformowało o ważnym wydarzeniu 
politycznym (np. powstaniu koalicji rządowej), społecznym (np. ma-
sowej emigracji młodych Polaków), gospodarczym (np. krachu lub 
hossie na warszawskiej giełdzie), sportowym (np. wicemistrzostwie 
świata polskich siatkarzy) czy jakiejś tragedii (np. śmierci Jana Pawła 
II; tsunami lub huraganach). Nie byłyby to jednak przekazy na miarę 
XXI wieku, gdyby w pełni zgadzały się ze sobą i przedstawione zostały 
w ten sam sposób. Interwencja, a w zasadzie interpretacja, dzienni-
karska, widoczna zarówno w mniejszych bądź większych różnicach 
i rozbieżnościach dotyczących szczegółów wydarzenia, jak i w zasto-
sowanych zabiegach semantycznych, pragmatycznych i komunikolo-
gicznych, które nadają przekazowi zindywidualizowany, „nieprzezro-
czysty” charakter, prowadzi do zniekształcenia wydarzenia, rozmycia 
jego struktury, czy używając terminologii G. Lakoffa [Lakoff 1987], 
rozszczepienia CENTRUM faktu, o którym mowa. Rozszczepienie to 
nie ma ani uporządkowanego, ani regularnego charakteru, uzależnione 
jest bowiem od zbyt wielu czynników i zmiennych, które powodują, że 
to samo wydarzenie zostaje w opisie rozbudowane w każdym z mediów 
w innym kierunku lub z różnym stopniem szczegółowości.
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MarkEtINg, rEklaMa, PrOMOCja

1.  Marketing-mix (ekonomia i teoria rynku)

 Wolny rynek, konkurencję i rozwój kapitału (finansowego, 
technologicznego, towarowego) trudno sobie dziś wyobrazić bez to-
warzyszącej człowiekowi od ponad 5 tys. lat – reklamy. Niechęć, kry-
tyczne nastawienie odbiorców, wynikające z nachalności, uciążliwości 
reklamy – są równoważone jej wkładem w budowanie dynamiki rynku. 
A zatem – stała się ona nieodłącznym elementem „kulturowego krajo-
brazu” współczesności.
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rysunek 1. Reklama jako jedno z narzędzi promocji (marketing-
-mix, promotion-mix).

Promotion - mix 

PR Sponsoring Sprzedaż 
osobista 

Publicity 

Marketing-mix        
(4xP/4xC) 

Product        
(produkt)/ 
Customer 

(wartość dla 
klienta) 

 

Price       
(cena)/ Cost 

(koszt)        

Promotion     
(promocja)/ 
Communication 
(komunikacja) 

Place            
(miejsce)/ 

Convenience 
(wygoda 
nabycia) 

Promocja 
sprzedaży 

Reklama 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

 Termin marketing-mix obejmuje grupę klasycznych instrumen-
tów rynkowych; jednym z nich jest promocja. Reklamę należy zatem 
zdefiniować jako „jeden z kilku instrumentów promocji, jakimi posłu-
guje się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie oraz 
zachęcenia ich do wyboru właśnie tej oferty, a nie ofert konkurencyj-
nych”1. Promocja (komunikacja marketingowa), jako termin szerszy 
niż reklama, obejmuje kilka klasycznych instrumentów – obok reklamy 
wymienia się na ogół: sponsoring, PR, promocję sprzedaży, publicity, 
sprzedaż osobistą (promotion-mix). W dzisiejszych realiach granice 
między poszczególnymi narzędziami promocji zacierają się, stają się 

1 J. Kall, Reklama, Warszawa 1999, s. 17.
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wyraźnie płynne; powstają też nowe techniki, łączące cechy klasyczne 
z całkiem nowymi pomysłami. 

 Reklama nie jest zatem narzędziem autonomicznym. Jej sto-
sowanie wymaga całościowej wiedzy z zakresu marketingu, a także 
– interdyscyplinarnej wiedzy z różnych dziedzin.

2. Historia reklamy

 Badacze zauważają, że powstanie i rozwój reklamy związane 
były z trzema procesami:

• z rozwojem wytwórczości, handlu, wymiany towarowej;

• z powstaniem i rozwojem środków komunikowania masowego;

• z doskonaleniem technik perswazji handlowej, politycznej 
i społecznej.

Szczególnie istotna jest także konkurencja między podmiotami rynku; 
status quo reklamy stanowi bowiem funkcja konkurowania o klienta. 
Gdy popyt jest większy niż podaż (wszystkie produkty znajdują zbyt), 
gdy jeden podmiot uzyskuje monopol lub w innych warunkach wyklu-
czających konkurowanie – reklama staje się fikcją. Rozwój reklamy 
należy zatem powiązać również z czwartym czynnikiem:

• z konkurencją między podmiotami działającymi na rynku. rus-

sell i lane wskazują trzy ery rozwoju reklamy:

• Era przedmarketingowa – obejmuje okres od początków wymiany 
towarowej w czasach prehistorycznych aż po połowę XVIII wieku. 
Przez większą część tego okresu powszechnie stosowane nośniki 
reklamy to znane wówczas ludzkości formy przekazywania infor-
macji, np.: gliniane tabliczki, papirus, kamienne i terakotowe szyl-
dy, malowidła na ścianach budynków i – głos ludzki. 
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• Era informacji masowej – trwa od II połowy XVIII wieku do 
początku XX stulecia. Nazwa tego okresu wiąże się z rozwojem 
i ekspansją mass mediów: prasy, radia, telewizji. Reklama zyskuje 
wówczas nowe nośniki, a wkraczając do środków masowego prze-
kazu, staje się elementem komunikacji masowej i zyskuje nowy 
status w życiu społeczeństw.

• Era badań – rozpoczyna się w wieku XX. Jej podstawowym wy-
znacznikiem jest uznanie reklamy za przedmiot interdyscyplinar-
nych badań, prowadzonych w celu zintensyfikowania skuteczności 
działań marketingowych. Reklamą zajmują się m.in.: ekonomia, 
marketing, nauki o komunikacji, językoznawstwo, socjologia, 
psychologia, kulturoznawstwo, teoria sztuki czy medioznawstwo. 
Profesjonalizacja, interdyscyplinarność teoretycznej refleksji o re-
klamie, a także dynamika, specjalizacja praktycznych działań ko-
munikacji marketingowej, zaawansowanie metod badania efektyw-
ności reklam to niektóre z charakterystycznych procesów ery badań.

Wydaje się, że obecnie można mówić o kolejnym przełomie w historii 
reklamy. XXI wiek jest bowiem erą nowych mediów i komunikacji 
globalnej, co niewątpliwie na nowo kształtuje postać i zmienia zakres 
funkcjonowania komunikacji marketingowej – w tym – reklamy. Dlate-
go można zaproponować wskazanie kolejnego etapu rozwoju reklamy: 
ery reklamy globalnej.

• Era reklamy globalnej – reklama globalna to po pierwsze – „używa-
nie w różnych rejonach świata tego samego komunikatu reklamo-
wego”, zwłaszcza przy promowaniu ogólnoświatowych marek. Po 
drugie jednak, globalizacja w reklamie oznacza coraz wyraźniejszą 
współzależność, integrację międzynarodowego rynku reklam, co 
znajduje podstawy w globalizacji społeczeństw, gospodarek i kul-
tur. Po trzecie zaś (i to wydaje się w perspektywie periodyzacji 
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historii reklamy najważniejsze) – następuje globalizacja procesów 
komunikowania ze względu na stosowanie nowych narzędzi komu-
nikacji, dzięki którym pojemność informacyjna i tempo przekazu 
danych osiągnęły poziom wcześniej niewyobrażalny. Reklama staje 
się więc elementem globalnej komunikacji – sięga po nowe media, 
czyli media cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne, usieciowione, 
symulowane, mobilne. Udział internetu w rynku reklam dyna-
micznie rośnie. Nie oznacza to rezygnacji z mediów tradycyjnych, 
jednakże Internet i media mobilne – rewolucjonizują komunikację 
marketingową.

 Najstarsze formy reklamy (prareklama, protoreklama) to rekla-
ma zewnętrzna oraz ustna. Stan badań pozwala wskazać fakty potwier-
dzające istnienie reklam już 3 tys. lat przed naszą erą:

W ruinach Pompejów odkryto ściany domów pokryte ogłoszeniami najlep-
szych łaźni, mleczarni, tawern, zajazdów i zakładów ciesielskich i nie były 
to wcale najstarsze przekazy reklamowe w historii ludzkości. Wśród znale-
zionych przez archeologów glinianych tabliczek babilońskich, datowanych 
na trzecie tysiąclecie przed naszą erą, były też takie, na których widniały 
ogłoszenia szewca, skryby oraz kupca handlującego jakąś maścią2.

Swoistą formą reklamy była instytucja herolda („zachwalacza”), który 
– wynajęty przez kupca – na placach i ulicach miast zachęcał prze-
chodniów do kupna towarów, wykrzykując treści o charakterze rekla-
mowym. Można przypuszczać, że właśnie ta forma zachowania została 
utrwalona w samej nazwie reklama:

Etymologii słowa reklama należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie 
czasownik reclamo oznacza „krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, 
odbrzmiewać echem, odbijać się”3.

2 D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 13.
3 E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 13.
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Pierwsze formy reklamy są zespolone z kulturą danej nacji: w Babilonii 
utrwalano treści reklamowe na glinianych tabliczkach; w ruinach Teb 
odnaleziono dowody, iż Egipcjanie zapisywali je na papirusach; Gre-
cy wykorzystywali heroldów i towarzyszących im często muzyków; 
w rzymskich Pompejach odnaleziono kamienne i terakotowe szyldy, 
reklamujące towary, oferowane przez sklepy; również w rzymie odna-
leziono napisy na ścianach domów, informujące o walkach gladiatorów 
i targach niewolników.

 Rozkwit miast, mieszczaństwa, kultury kupieckiej pod koniec 
średniowiecza to czynniki wpływające pozytywnie na sytuację reklamy. 
Ze względu na masowy analfabetyzm ludności Europy – w dalszym 
ciągu istotne są reklamy jarmarczne (wykrzykiwane) oraz graficzne 
formy reklamy zewnętrznej: szyldy, malowane ogłoszenia. Pojawiały 
się jednak i teksty reklamowe, stanowiące integralną część umiesz-
czanych na bramach i murach miejskich oraz na bramach kościelnych 
afiszów, reklamujących np. żywność, usługi czy spektakle teatralne.

 Coraz częściej spotyka się także godła kupieckie, cechowe, 
gmerki (pierwotnie rodzinne lub osobiste znaki garncarskie, kamie-
niarskie, budowlane, następnie herby mieszczańskie) – są to pierwsze 
„znaki firmowe”, przodkowie dzisiejszych logotypów. Wynalezienie 
druku, czcionki ruchomej przez Johannesa Gutenberga nie od razu 
znalazło powszechne zastosowanie w reklamie. Pojedyncze fakty mia-
ły jednak miejsce już w połowie XV wieku: po roku 1450 pojawiła 
się pierwsza drukowana ulotka – księgarz Laubert zachęcał do zakupu 
książki; zaś po roku 1480 (prawdopodobnie w 1487) umieszczono na 
drzwiach londyńskich kościołów ogłoszenia zachęcające do kupna 
książki opisującej reguły rządzące życiem kościoła4.Wraz z pojawie-
niem się pierwszych gazet zaczyna istnieć reklama prasowa: najpierw 

4 Por. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 7-8.
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do gazet dołączane były kartki z informacjami handlowymi, następnie 
ogłoszenia drukowano na stronach gazet, a wreszcie – powstały gazety 
ogłoszeniowe: 

Angielscy historycy reklamy twierdzą, że pierwsza prawdziwa reklama za-
chęcała do kupna herbaty i zamieszczona została na łamach londyńskiego 
„Mercurius Politicus” w 1658 roku5.

Reklama prasowa powstawała w Europie stopniowo między XVII 
a XVIII wiekiem. Najbardziej dynamicznie rozwijała się w Anglii, 
Francji czy Niemczech. Duże zainteresowanie ogłoszeniami doprowa-
dziło do powstania gazet ogłoszeniowych. Pierwsza z nich powstała we 
Francji w 1633 roku. W Polsce zaś podobne wydawnictwa powstały 
w XVIII wieku: „Warszawskie Ekstraordynaryjne Tygodniowe Wiado-
mości” oraz „Krakowskie Kointeligencyjne Wiadomości”.

 Stopniowo reklama wchodzi do obiegu masowego i zaczyna 
przybierać formy znane współcześnie. Jak zaznacza Z. Bajka: „praw-
dziwa reklama zaczęła funkcjonować wraz z powstawaniem prasy 
adresowanej do masowego czytelnika”6. W 1710 r. pojawił się w an-
gielskiej prasie po raz pierwszy termin advertising – w znaczeniu ‚re-
klama’. Ogłoszenia i reklamy stawały się coraz bardziej atrakcyjne, 
gdy do prasy wprowadzono ilustracje (około 1840 roku). Zaczęto też 
wykorzystywać obrazy takich wybitnych artystów, jak m.in. Antoine 
Watteau i Louis-Leopold Boilly. 

 XIX stulecie można nazwać wiekiem prasy. Jej dynamicznemu 
rozwojowi sprzyjało wówczas wiele czynników: reklamy i ogłoszenia 
pozwalały obniżać cenę egzemplarza gazety, co czyniło ją dostępną dla 
większej liczby odbiorców. 

5 Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 
1993, r. 36, nr 3-4, s. 28.
6 Ibidem
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 Na początku ogłoszeniami prasowymi zajmowali się redakto-
rzy gazet. Następnie zaczęły powstawać agencje reklamowe. Pierwsza 
powstała w 1841 roku w Stanach Zjednoczonych (w Filadelfii), a jej 
założycielem był V.B. Palmer. W Polsce także pojawiają się pierwsze 
instytucje profesjonalnie zajmujące się reklamą:

Początki profesjonalizmu w reklamie datują się w Polsce na połowę wie-
ku XIX. Redaktorzy przestają wówczas sami ‚składać’ inseraty, oddając 
je w ręce specjalistów. Z końcem XIX wieku powstają pierwsze agencje 
reklamowe7.

 Wiek XIX przynosi także wiele wynalazków technicznych. Nie-
które z nich stały się potężnymi narzędziami komunikacji reklamowej. 
Jednym z takich ponadczasowych środków wyrazu jest fotografia.

 Stopniowo reklama staje się nie tylko praktyczną działalnością. 
Zaczyna także być przedmiotem refleksji teoretycznej: kształcenia 
i badań naukowych. Pierwsza szkoła reklamy powstała w 1897 roku 
w USA. W Europie miało to miejsce niewiele później:

 Dla nauki o reklamie w Europie należałoby przyjąć jako początkowy 
rok 1914. W tym bowiem roku powstało pierwsze w Europie Archiwum 
Reklamy (...). W latach następnych przekształciło się ono w Instytut Wiedzy 
Reklamowej w Mannheim”8.

W Polsce także – w dwudziestoleciu międzywojennym – reklama za-
czyna być przedmiotem studiów i rozpraw naukowych. Jednym z naj-
bardziej znanych ekspertów z tej dziedziny jest wówczas Oskar Langer, 
wykładowca Lwowskiej Wyższej Szkoły dla Handlu Zagranicznego, 
autor podręcznika „Zasady Ogłaszania” (1927). 

 Wiek XX to okres przełomowy dla rozwoju reklamy ze względu 
na pojawienie się radia i telewizji. Nowości te pojawiają się po raz 

7 Ibidem, s. 45.
8 Ibidem, s. 38.
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pierwszy w USA (reklamy telewizyjne: 1921 r. – Pittsburgh; 1939 r. 
– Milwaukee). 

 Wczesne reklamy radiowe były długie – trwały czasami nawet 
kilka minut, podczas których aktor czy prezenter śpiewał i głosił tre-
ści reklamowe. Niekiedy były to scenki humorystyczne lub „scenki 
z życia”. Popularne były także „seriale reklamowe” o formie zbliżonej 
do słuchowiska, którego bohaterowie zachwalali określone produkty 
i usługi (forma ta przypomina product placement). Reklamy radiowe 
z początku nie były rejestrowane – miały charakter „jednorazowy”. 
Stopniowo jednak nadające je stacje odkryły opłacalność rejestrowania 
reklamy i – skuteczność jej powtarzalności. 

 Wiek XX to także powstanie i rozwój kina, które również staje 
się nowym, atrakcyjnym obszarem dla reklamodawców. Rodzi ono 
i ugruntowuje technikę product placement, w którą już od lat 30-tych 
angażuje największe gwiazdy ekranu.

 Prawdziwa rewolucja w świecie reklamy dokonała się jed-
nak dzięki telewizji, która do dziś pozostaje medium o największym 
udziale w rynku reklam. Co ciekawe, Europa przyjmuje i akceptuje 
reklamę telewizyjną później niż Ameryka. II wojna światowa odracza 
rozwój telewizji i wyklucza lokowanie sił i środków w działaniach 
marketingu komercyjnego. Europa powojenna to z kolei nowy układ 
sił politycznych: kraje komunistyczne nie wprowadzają do telewizji 
reklam z przyczyn ideologicznych, zaś Europa Zachodnia zachowu-
je do reklamy telewizyjnej stosunek bardzo powściągliwy. Dominuje 
przekonanie, że reklamy w ogóle nie powinny zostać dopuszczone do 
telewizji, którą uznano za medium publiczne, służące społeczeństwu 
i realizujące misje społeczne, edukacyjne czy kulturowe. Wiele państw 
(Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, kraje skandy-
nawskie) objęło reklamę telewizyjną całkowitym zakazem. Inne kraje 
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(Włochy) zezwalały na emisję treści reklamowych jedynie w godzinach 
nocnych. Stopniowo jednak telewizja ugina się pod ciężarem finansów; 
mechanizmy ekonomiczne decydują o wtargnięciu reklam do progra-
mów na szeroką skalę. Pierwsze reklamy telewizyjne – podobnie jak 
pierwsze spoty radiowe – są długie i przekazywane na żywo. Nie są one 
rejestrowane, toteż nie mogą być odtwarzane, powielane. Już w latach 
50-tych zaczęto jednak emitować reklamy wcześniej nakręcone – były 
one powtarzane wielokrotnie, by zapewnić skuteczność oddziaływa-
nia. Przełom wieku XX i XXI to wkroczenie nowych mediów. Internet 
i media mobilne otwierają erę komunikacji globalnej i rewolucjonizują 
reklamę. 

 Wraz z rozwojem środków technicznych zmienia się oblicze re-
klamy, zachodzi bowiem wiele procesów, które stawiają przed komuni-
kacją marketingową nowe wyzwania. Przenikanie się sektorów rynku: 
mediów, telekomunikacji i informatyki (e-prasa, telefonia internetowa, 
Internet mobilny – np. w telefonach komórkowych, telewizja interne-
towa i in.), sprawia, że kampania reklamowa staje się zintegrowanym 
procesem działań marketingowych, obejmujących różne media i formy. 

3. reklama jako interdyscyplinarny przedmiot 
badań

 Interdyscyplinarność jest nieuniknionym efektem profesjona-
lizacji i specjalizacji wiedzy o reklamie oraz wzrastającego poziomu 
zaawansowania nowoczesnych rozwiązań komunikacji marketingo-
wej. Nadawcy komunikatów reklamowych w warunkach nasilającej 
się konkurencji poszukują wsparcia specjalistów (z różnych dziedzin) 
w kreowaniu innowacyjnych metod, narzędzi i technik skutecznego od-
działywania oraz w wyjaśnianiu efektywności prowadzonych działań. 
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Przy tym wszystkim rynek reklam w skali globalnej angażuje coraz 
potężniejsze środki finansowe, a zatem postępująca profesjonalizacja 
narzuca wysokie standardy wiedzy specjalistycznej.

 Wielość obszarów badawczych sprawia, że istnieje wiele kom-
plementarnych definicji reklamy, funkcjonujących równolegle w ob-
rębie różnych nauk. Poniższe punkty przedstawiają wybrane aspekty 
badań interdyscyplinarnych. W krótkiej analizie zostaną kolejno 
omówione: 

• ekonomia i teoria rynku

• aspekt komunikacyjno-perswazyjny 

• aspekt psychologiczny

• aspekt estetyczny (reklama jako sztuka użytkowa)

• ramy prawne reklamy w Polsce.

3.1. reklama jako komunikat perswazyjny

 Najważniejsze funkcje komunikatu reklamowego dotyczą infor-
macji oraz perswazji. 

Funkcja informacyjna – jasno sformułowana informacja ofertowa – jest 
warunkiem poprawnego odbioru treści reklamowych. Wraz z rozwo-
jem rynku i nasilaniem się konkurencji rola informacji i komunikacji 
wzrasta coraz bardziej:

Obserwowaną od lat na rynkach komercyjnych ogólną tendencją jest stopnio-
we przesuwanie akcentów z konkurowania ceną i szeroko rozumianą jakością 
na rzecz wyróżniania oferty na płaszczyźnie przekazywanych do otoczenia 
informacji. Konkurowanie w warstwie informacyjnej jawi się jako szcze-
gólnie skuteczne, ponieważ nie wyklucza konkurowania za pomocą innych 
atrybutów oferty. Może zatem stanowić wsparcie zarówno dla instrumentu 
cenowego i jakościowego, jak i – co nie mniej istotne – autonomiczny wy-
różnik oferty poprzez przypisanie jej pewnych niematerialnych atrybutów, na 
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przykład znaczeń symbolicznych lub skojarzeń, czyli szeroko rozumianego 
wizerunku9.

 Coraz większa ilość generowanych informacji (tzw. szum infor-
macyjny) sprawia jednak, że informacja ma szansę trafić do odbiorcy 
tylko w bardzo starannie zaaranżowanej sytuacji komunikacyjnej. Po-
nadto skuteczność reklamy wzrasta, gry informacja jest wzmocniona 
odpowiednio wykorzystaną perswazją, usiłowaniem wywierania real-
nego wpływu na zachowanie czy postawę, sposób myślenia odbiorcy. 
Perswazja jest często zestawiana i porównywana z manipulacją. Podob-
na intencja – wywieranie wpływu na odbiorcę – nie stanowi jednakże 
o tożsamości obu procesów, choć niekiedy – trudno je od siebie w prak-
tyce odróżnić. Z perswazją mamy do czynienia, gdy nadawca ujawnia 
swoje intencje: wówczas odbiorca jest świadomy tego, że ktoś próbuje 
wywierać wpływ na jego decyzję. Perswazja daje zatem wolność podej-
mowania decyzji, jednocześnie stawiając odbiorcę przed koniecznością 
wyboru. W perspektywie komunikacji perswazja jest zatem działaniem 
partnerskim, opartym na współpracy komunikacyjnej i równości ról 
nadawczo-odbiorczych.

 Manipulacja jest natomiast działaniem, w którym intencje 
nadawcy komunikatu pozostają ukryte, niejawne; w związku z tym 
odbiorca może nie być świadomy, że ktoś próbuje wywierać na niego 
wpływ, traci wolność decydowania; innymi słowy nadawca doprowa-
dza do tego, że odbiorcy wydaje się, iż ma do czynienia z bezalterna-
tywnym, obiektywnym obrazem sytuacji czy sądem, więc przyjmuje 
go jako własny. 

 W reklamie można dostrzec przede wszystkim perswazję, więk-
szość odbiorców reklam ma bowiem świadomość, iż są przekonywani, 

9 K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, War-
szawa 2011, s. 9.
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nakłaniani do podjęcia określonych decyzji. Co istotne, jawność dzia-
łań reklamowych w mediach jest gwarantowana prawnie. Nie można 
jednak zaprzeczyć, że reklama stosuje także elementy manipulacji, 
zwłaszcza odwołując się do nieuświadamianych przez odbiorców me-
chanizmów psychologicznych, wykorzystując wrodzone instynkty czy 
biologiczną determinację ludzkich zachowań. Jest to możliwe także 
w sytuacjach, gdy odbiorca nie ma świadomości, że dany komunikat 
zawiera treści reklamowe i odczytuje go np. jako tekst informacyjny 
czy rozrywkowy.

 Wzmocnieniu efektu perswazyjnego w reklamie mogą służyć 
odwołania do mechanizmów retorycznych, takich jak: dowodzenie, 
argumentowanie, wyjaśnianie, uzasadnianie, wnioskowanie. W rekla-
mach znajdują zastosowanie tropy i figury, takie jak: metafora, meto-
nimia, hiperbola, synekdocha, akronim, homonim, powtórzenie i wiele 
innych. Język reklam jest bowiem „tworzywem” gry, zabawy, mającej 
zaabsorbować odbiorcę, podnosić sugestywność przekazu, a co za 
tym idzie – skuteczniej realizować cel perswazyjny. W dzisiejszych 
badaniach również akcentuje się zależność powodzenia perswazji od 
chronologicznego układu działań – etapów perswazji. Pięć koniecznych 
„kroków” skutecznej perswazji wskazuje np. William McGuire, są to 
kolejno:

 – podjęcie uczestnictwa w dyskursie
 – zrozumienie przedmiotu perswazji
 – poddanie się perswazji (osłabienie oporu)
 – utwierdzenie nabytych przekonań
 – działanie10.

10 P.H. Lewiński, Retoryka reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009, 
s. 181.
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 Analizując perswazyjną funkcję języka, można zaś wskazać 
cztery mechanizmy stojące niejako na granicy perswazji i manipula-
cji11, w dużym stopniu przystające do praktyki tekstów reklamowych: 
mechanizm emocjonalizacji odbioru; wspólnoty świata i języka; sym-
plifikacji rozkładu wartości; odbioru bezalternatywnego. Mechanizm 
emocjonalizacji odbioru to inaczej spełnienie warunku bezrefleksyjnej 
percepcji. Zakłada on, iż uwolnienie silnych emocji może być czynni-
kiem blokującym zdolność racjonalnej analizy i podejmowania wywa-
żonych decyzji. Wykorzystanie prostych, oczywistych „instrumentów 
emocjonalizacji” w reklamie zwiększa szanse na uwolnienie pozytyw-
nych emocji i skojarzenie ich przez odbiorcę z ofertą reklamodawcy. 
W tak skonstruowanym przekazie w dużym stopniu neutralizowane 
są argumenty racjonalne. Mechanizm wspólnoty świata i języka, czyli 
spełnienie warunku pełnego porozumienia, ma sprzyjać wytworzeniu 
poczucia więzi między nadawcą a odbiorcą lub wrażenia pewnej za-
żyłości, ewentualnie wspólnoty przekonań czy doświadczeń. Sygnali-
zuje więc zwłaszcza wspólnotę interesów i wartości między nadawcą 
i odbiorcą reklamy. Mechanizm symplifikacji rozkładu wartości, czyli 
spełnienie warunku łatwej orientacji aksjologicznej, jest także bardzo 
nośnym elementem reklam. Konstrukcja komunikatu musi być na tyle 
dokładnie przemyślana, aby pozytywne aspekty oferty zdecydowanie 
przeważały, aby były w stanie zniwelować każdy element mogący bu-
dzić wątpliwości odbiorcy. Zanim odbiorca pomyśli, że słodycze są 
niezdrowe, kaloryczne, zawierają tłuszcze nienasycone, psują zęby, 
odbierają dzieciom apetyt itp., reklama musi dostarczyć kontrargumen-
tów: reklamowany produkt wykonano z naturalnych składników (np. 
mleka, ziaren), zawiera on witaminy, stanowi źródło energii dla dziec-
ka, doskonale smakuje i sprawi dziecku ogromną radość. Mechanizm 

11 S. Barańczak, Słowo-perswazja-kultura masowa, „Twórczość” 1975, nr 7, s. 49.
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odbioru bezalternatywnego, czyli spełnienie warunku zwolnienia od 
decyzji, to konsekwencja oddziaływania technik omówionych powyżej. 
Jeśli nawet odbiorca ma wybór (kupić – nie kupić; skorzystać z oferty 
– nie skorzystać z niej), to powinien zostać przez reklamę przekonany, 
iż „dobra”, „właściwa” decyzja jest tylko jedna; wybór nie może bu-
dzić wątpliwości. Na ogół więc „decyzja reklamowa” dotyczy bardzo 
podstawowych, wręcz instynktownie odbieranych tez: każdy odbiorca 
„woli” być zdrowy, piękny, młody, elegancki, zadowolony niż chory, 
zaniedbany, brzydki, smutny, samotny itp. „Słuszny wybór” jest zatem 
tylko jeden – opowiedzenie się po stronie reklamowanej oferty. 

3.2. Cechy języka reklam

 Jednym z najistotniejszych elementów reklamy jest jej warstwa 
językowa. W niektórych komunikatach reklamowych jest ona ograni-
czona do minimum, jednakże trudno sobie wyobrazić całą kampanię 
reklamową przeprowadzoną „bez słów”, gdyż tylko język pozwala 
w pełni precyzyjnie przekazać niezbędne informacje, a także wyrazić 
argumentację i uzasadnić słuszność decyzji:

 Język jest najbardziej naturalnym narzędziem perswazji, także publicz-
nej, a reklama jest jej rodzajem najczęściej spotykanym. (…) To, co w komu-
nikacie reklamowym najciekawsze, a także to, co najskuteczniejsze, zależy 
w znacznej mierze od indywidualnej inwencji, talentu i natchnienia oraz od 
przypadku, który często pozwala tworzyć teksty znakomicie skuteczne12.

 Pożądaną cechą reklamy jest harmonia wszystkich elementów 
komunikatu (języka – obrazu – koloru – dźwięku – muzyki), ich wła-
ściwy dobór i prawidłowe zastosowanie. Zawsze jednak są one wto-
pione w całokształt działań promocyjnych, w których muszą zawierać 

12 J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 13.
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się przekazywane za pomocą słów informacje. Język pozostaje bowiem 
podstawowym narzędziem komunikacji człowieka z człowiekiem. 

 Wymagania stawiane tekstom reklamowym muszą być bardzo 
wysokie. Komunikat ma bowiem być oryginalny – by mógł przycią-
gnąć uwagę odbiorcy. Oryginalność nie może jednak stanowić warto-
ści „samej w sobie” – zbyt daleko posunięta mogłaby zagrozić innym 
atutom tekstu, takim jak: zrozumiałość, konkretność czy sensowność. 
Skuteczny komunikat powinien zatem być odważny, ale jednocześnie 
zrozumiały, zwięzły, łatwy do zapamiętania. Musi zawierać informacje 
aktualne, być wiarygodny oraz budzić zaufanie i sympatię. Istotne, by 
był zgodny z normami prawnymi, obyczajowymi czy dobrym gustem 
– w zakresie oczekiwanym przez potencjalnych odbiorców, by był 
– mówiąc najogólniej – dostosowany do ich potrzeb13. Skuteczność 
wypowiedzi zależy od talentu i kreatywności twórcy. Pisanie tekstów 
reklamowych o różnych formach (strona WWW, e-mail reklamowy, 
komunikat prasowy, radiowy, telewizyjny, broszura, katalog, list sprze-
dażowy itd.) – czyli copywriting – jest zatem zadaniem wymagającym 
dużego wyczucia językowego oraz świadomości, jak potężna jest siła 
oddziaływania języka jako narzędzia komunikacji. Copywriter jest 
więc jednym z najważniejszych twórców kampanii reklamowej.

 Tworzenie tekstów reklam to poszukiwanie oryginalnych, cie-
kawych, przykuwających uwagę form, np. wykorzystywanie różnego 
typu tropów (metafor, porównań, epitetów, hiperboli, animizacji, per-
sonifikacji) oraz gier językowych, twórczo nawiązujących do różnego 
typu relacji znaczeniowych (synonimii, antonimii, polisemii) czy do 
powszechnie znanych związków frazeologicznych. Można w nich za-
obserwować odwołania do różnych tekstów kultury (filmu, literatury 

13 Por. ibidem, s. 9-10.
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i in.), do tradycji, wartości wspólnych, kultury, historii. Teksty reklam 
posługują się zróżnicowanymi składniowo i stylistycznie typami zdań, 
a także różnymi odmianami słownictwa (neologizmami, wyrazami eks-
presywnymi, słownictwem środowiskowym, gwarowym itp.); odwołują 
się do różnych odmian i gatunków wypowiedzi, wykorzystują wszelkie 
konwencje i kategorie estetyczne (tragizm, komizm). „Wciągają” też 
odbiorcę w różne relacje nadawczo-odbiorcze, kreują różne sytuacje 
komunikacyjne. Starają się zatem za wszelką cenę ominąć najtrudniej-
szą do pokonania przeszkodę – nudę, jednorodność, przewidywalność.

 Bardzo istotnym elementem warstwy językowej w reklamie jest 
slogan. Słowo slogan wywodzi się z języka celtyckiego (slugh gairm), 
w którym pierwotnie oznaczało zawołanie – okrzyk bojowy. Taka „po-
budzająca” funkcja sloganu pozostaje jego najistotniejszym wyróżni-
kiem. Obecnie slogany są określane jako teksty wyrażające „główną 
myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów, których sens, dobór, 
brzmienie i rytm umożliwiają wywarcie dużego wrażenia i sprzyjają 
zapamiętaniu”.

 M. Kochan określa slogany reklamowe jako krótkie komunika-
ty, które m.in.:

• stanowią zamkniętą całość: mogą być wyróżnione z całości tekstu 
reklamowego lub występują samodzielnie

• cechują się lapidarną formą

• często są nieprzezroczyste językowo (zwracają uwagę samą for-
mą językową, np. budową zdania, rytmem, oryginalną wartością 
semantyczną)

• pełnią funkcję perswazyjną14. 

 Nowacki podkreśla, że slogan powinien być krótki i sugestywny:

14 M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002, s. 74-75.
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ma bowiem streszczać lub podsumowywać treść całego przekazu. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że z pięciu podanych słów odbiorca potrafi 
zapamiętać wszystkie, z dziesięciu – przeciętnie cztery lub pięć, a z dwu-
dziestu pięciu – tylko od czterech do ośmiu. Szczególny efekt daje użycie 
tylko jednego słowa15.

 Russell i Lane sygnalizują zaś, że slogan ma utrwalić treści, na 
których nadawcom szczególnie zależy:

 Slogan różni się od innych form twórczości, gdyż jest on skonstruowany 
w taki sposób, aby został zapamiętany i powtarzany słowo w słowo, utrwa-
lając konsumentowi w pamięci markę i treść jej przesłania reklamowego16.

 W. Budzyński, podsumowując cechy sloganu, zauważa, że slo-
gan powinien:

 – być zwięzły (3-5 słów), oryginalny, sugestywny i konkretny
 – uwzględniać potrzeby i pragnienia nabywcy
 – zwrócić uwagę odbiorcy na reklamę, firmę, towar lub usługę
 – być prawdziwy
 – potwierdzać styl firmy i pozostawać w zgodzie z wyobrażeniem 

o niej (zgodność z treścią public relations)
 – wykazywać dużą zrozumiałość dla przeciętnego odbiorcy
 – zachowywać umiar w zachwalaniu towaru/usługi
 – wykorzystywać aktualne trendy w zachowaniu się nabywców
 – byś spójny wewnętrznie i spójny z koncepcją towaru lub usługi
 – wpadać w ucho
 – mieć odpowiednie brzmienie i rytm
 – być uniwersalny
 – streszczać i podsumowywać
 – nakłaniać do działania

15 R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 60.
16 J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2002, s. 516.
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 – uwzględniać przepisy prawne i zwyczaje na rynku17.

M. Kochan wskazuje typy sloganów, wśród których znajdują się:

• slogan właściwy – najbliższy cechom postulowanym w powyż-
szych charakterystykach sloganu – streszcza i podsumowuje prze-
kaz, utrwala najważniejsze treści; co istotne – jest on przypisany 
do jednej konkretnej kampanii reklamowej. W tekście występuje 
najczęściej jako wyróżniona (wielkością, krojem czcionki) ca-
łość, zamieszczona w połowie lub w drugiej części komunikatu 
reklamowego.

• Headline występuje w funkcji „tytułu” czy „nagłówka”; w reklamie 
graficznej jest ulokowany na górze, w spotach filmowych czy radio-
wych – na początku komunikatu. Często jest rodzajem zapowiedzi 
treści reklamowej, niekiedy ma postać pytania (Masz już dość pro-
blemów z włosami? Potrzebujesz szybkiej pożyczki?).

• slogo – pojawia się na ogół w sąsiedztwie logotypu (pod koniec, 
na dole komunikatu), jest tekstem przypisywanym konkretnej 
marce, firmie, występującym przez całe lata we wszystkich jej 
kampaniach18. 

3.3. Psychologia reklamy

 Jeden z pierwszych psychologów zajmujących się reklamą 
Walter D. Scott poświęcił swoje prace naukowe analizie takich ele-
mentów reklamy, jak: sugestia, percepcja, wyobrażenie, złudzenie. 
Jego odkrycia wiązały się z tezą, iż reklama ma w pewnym tylko stop-
niu przesłanki ekonomiczne; ogromne znaczenie mają w niej przede 
wszystkim czynniki irracjonalne, emocjonalne. Pisał on, iż: „człowiek 

17 W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 1999, s. 109.
18 M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002, s. 80-85.
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jest nazywany zwierzęciem myślącym, ale równie dobrze można go 
nazwać stworzonym do przyjmowania sugestii. Jest rozumny, ale też 
w dużym stopniu podatny na sugestię”19. Inny psycholog – Harry L. 
Hollingworth, wyznaczył kolejną nową ścieżkę badań nad reklamą – 
rozpoczął badania skuteczności oddziaływania reklamy, porównując 
własne analizy, oparte na przesłankach psychologicznych, z wynikami 
sprzedaży, uzyskanymi od firm, dla których pracował20. W ten spo-
sób zainicjował współczesne badania marketingowe. Jak pisze Bogu-
sław Kwarciak, mimo upływu lat zakres badań psychologii reklamy 
pozostaje kwestią otwartą. Niektórzy badacze uznają, że „obejmuje 
on wyłącznie zagadnienia percepcji, pamięci i uczenia, postaw oraz 
perswazji”21, inni zaś twierdzą, że „problematykę należy uzupełnić 
o proces podejmowania decyzji o zakupie oraz modele konsumpcji”22. 
Poszukując „recepty na skuteczną reklamę”, twórcy odwołują się do 
wiedzy o reakcjach człowieka na bodźce, o ludzkim świecie wartości 
i kultury, a nawet do niektórych założeń psychoanalizy. 

 Wielu badaczy reklamy jest zainteresowanych psychologiczny-
mi motywacjami ludzkich zachowań. Ich analizy pozwalają porządko-
wać wiedzę o czynnikach kształtujących postępowanie konsumentów. 
Można wymienić dwie grupy takich czynników: czynniki zewnętrzne 
oraz czynniki wewnętrzne. 

 Do czynników zewnętrznych zalicza się:

 – czynniki o charakterze socjologicznym i kulturowym

19 L.T. Benjamin, jr, Historia współczesnej psychologii, przekł. J. Radlewska, PWN, Warsza-
wa 2008, s. 130.
20 Ibidem, s. 131-132.
21 B. Kwarciak, Podstawy psychologii reklamy [w:] Wiedza o reklamie, praca zbiorowa 
(K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nieren-
berg, E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 149.
22 Op. cit., s. 149.
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 – czynniki charakteryzujące konsumenta pod względem cech demo-
graficznych i ekonomicznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce 
zamieszkania, dochody, wydatki)

 – czynniki związane z marketingiem-mix, stosowanym na rynku przez 
różne firmy (produkt, cena, dystrybucja, promocja)

 – czynniki związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje konsument23.

rysunek 2. Hierarchia potrzeb według A.H. Maslowa.

Fizjologiczne 
głód, pragnienie, schronienie, sen

 

Uznania i szacunku 

prestiż, osiągniecie czegoś, 
wyróżnienie się

 

Samourzeczywist-
nienia 

samorealizacji 

Bezpieczeństwa 

pewność, opieka, porządek, stałość
 

Przynależności 

miłości, czułości, przynależności do grupy 

 

Źródło: R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 209.

23 R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 208.
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 Czynniki wewnętrzne zaś to tzw. profil psychologiczny kon-
sumenta, są one związane z oddziaływaniem elementów „wypływają-
cych z wnętrza człowieka”, a wśród nich – najistotniejsze są potrzeby. 
Potrzebę można zdefiniować jako odczucie braku czegoś, wynikające 
z dostrzegania różnicy między istniejącym stanem rzeczy a stanem po-
żądanym (oczekiwanym). Potrzeby kierują działaniem człowieka, który 
dąży do ich zaspokojenia. Niektóre są determinowane biologicznie, 
inne kulturowo. Biologiczna determinacja ludzkich zachowań wyzna-
cza najsilniejszą grupę potrzeb podstawowych, bez których zaspokoje-
nia zagrożone jest zdrowie i życie człowieka.

 Analizując piramidę hierarchii potrzeb Maslowa, zauważamy 
potrzeby podstawowe oraz potrzeby wyższego rzędu. Aby zrealizować 
potrzeby wyższego rzędu, najpierw człowiek musi zadbać o potrze-
by podstawowe (niższego rzędu). Zanim zatem zacznie działać, np. 
w kierunku samorealizacji, musi najpierw zatroszczyć się o potrzeby 
podstawowe, a wśród nich głód, pragnienie, sen itd. Pamiętając o tym, 
agencje reklamowe prześcigają się w tworzeniu reklam, które sugerują 
klientowi, że bez reklamowanych produktów potrzeby człowieka nie 
mogą zostać właściwie zaspokojone.

 Precyzyjne określenie potrzeb odbiorcy reklam jest traktowane 
jako mocny fundament kampanii, zwłaszcza w fazie definiowania stra-
tegii reklamowej pod kątem psychograficznej sylwetki osób z grupy 
docelowej (styl życia, osobowość, potrzeby, system wartości). 

3.4. Modele skuteczności reklamy

 Jeden z najstarszych modeli przekazu reklamowego (XIX w.) 
opisuje efekt „reklamowej czarnej skrzynki”. Jego istotą jest założenie, 
iż „gwarantem zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa jest wyłącznie 
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dotarcie komunikatu reklamowego do odpowiedniej grupy konsumen-
tów”24: REKLAMA – KONSUMENT – OBROTY. Model ten jednak 
szybko okazał się niewystarczający. W kolejnych analizach stopniowo 
zwracano uwagę na różne grupy czynników wpływających na skutecz-
ność przekazu reklamowego. Podkreślano między innymi, że reklama 
to proces, złożony z kilku elementów (faz). Model SLB wyodrębnia 
trzy pożądane etapy oddziaływania reklamy:

Stand – zatrzymaj się

Look – patrz, przyglądaj się

Buy – kup. 

Proces AIDA składa się zaś z czterech elementów: 

Attention – uwaga (w niektórych wersjach: Awarness 
– świadomość)

Interest – zainteresowanie

Desire – pragnienie

Action – działanie. 

Pierwszy ze wskazanych etapów odbioru (Attention) wiąże się z ko-
niecznością zwrócenia uwagi na reklamę: ilość generowanych komu-
nikatów reklamowych sprawia, że nie wszystkie mogą zostać dostrze-
żone; komunikat musi zatem przeniknąć do świadomości odbiorcy 
(Awarness). Etap drugi – Interest – uświadamia, że nie wystarczy na 
chwilę przyciągnąć uwagę odbiorcy, trzeba ją jeszcze utrzymać na 
tyle długo, aby – nie tracąc zainteresowania – zapoznał się z treścią 
komunikatu. Trzeci element procesu AIDA – Desire (pragnienie), 
wiąże się ze wzbudzeniem chęci posiadania produktu: jeśli odbiorca 
zapragnie skorzystać z oferty, staje się potencjalnym klientem. Ostatni 

24 Ibidem, s. 18-19.
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etap – Action – oznacza, że reklama powinna wzbudzić motywację 
do podjęcia określonej aktywności (dokonania zakupu, skorzystania 
z usługi, zmiany poglądów, złożenia zamówienia itd.). Kolejne ob-
serwacje pozwoliły wzbogacić model o nowe elementy: Conviction – 
przekonanie odbiorcy o słuszności decyzji (AIDCA) oraz Satisfaction 
– zadowolenie z podjętego działania (AIDCAS); w literaturze można 
spotkać jeszcze dodatkowe elementy, np.: Confidence – zaufanie, Com-
prehension – zrozumienie.

 Jednym z pierwszych modeli uwzględniających potrzeby kon-
sumenta był zaś model DIPADA: Definition – definicja, Identification 
– identyfikacja, Proof – próba, Acceptance – akceptacja, Desire – pra-
gnienie, Action – akcja (działanie, zakup).

 Z kolei Russel Colley zaproponował model znany pod nazwą 
DAGMAR (Defining Advertising for Measured Advertising Results). 
Jego istotą jest założenie, że konsumenci przyjmują określoną postawę 
wobec konkretnych marek, a zadaniem reklamy jest kreowanie zacho-
wań odbiorców wobec danej marki.

 Kolejny model – znany jako model hierarchii efektów, repre-
zentuje schemat AKLPCP Lavidge’a-Steinera. Nazwę AKLPCP można 
rozszyfrować jako literowy skrótowiec terminów: Awarness (świado-
mość) – Knowledge (wiedza) – Liking (sympatia, upodobanie) – Pre-
ference (preferencja, upodobanie) – Conviction (przekonanie) – Pur-
chase (zakup, transakcja). Teoria zakłada, że odbiorca – zaangażowany 
w proces odbioru i zdolny do świadomego uczenia się – przetwarza in-
formacje reklamowe i podejmuje najkorzystniejszą decyzję. Model ten 
wskazuje trzy fazy oddziaływania reklamy na konsumenta: poznawczą/
kognitywną (percepcja, dostarczanie informacji i faktów – Awarness, 
Knowledge); uczuciową/afektywną (wpływanie na uczucia, postawy – 
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Liking, Preference) i behawioralną/wolicjonalną (podjęcie ostatecznej 
decyzji i działanie, np. dokonanie zakupu – Conviction, Purchase). 

 Inny sposób analizy czynników wpływających na skuteczność 
określonej strategii reklamowej uwzględnia zależność skutecznej kam-
panii od typu produktu oraz zaangażowania klienta w zakup. Przykła-
dem może być model Raya. Wskazuje on trzy typy produktów i łączy 
je z określonymi postawami konsumentów:

• produkty specjalne i wybierane – duże zaangażowanie klienta; 
istotne jest przekonanie na podstawie konkretnych przesłanek, argu-
mentów, rzeczowo przedstawionych danych, precyzyjnie podanych 
informacji (prasa, internet, ulotki, broszury);

• produkty wyrażające osobowość – duże zaangażowanie klienta, 
zakup pod wpływem emocji (racjonalność jest tu w dużej mierze 
wyłączona); o zakupie decyduje tzw. osobowość marki (media re-
klamowe: prestiżowe czasopisma, telewizja);

• produkty nabywane rutynowo – małe zaangażowanie klienta, mniej 
istotna jest marka, bardziej istotna jest konkretna potrzeba klienta 
(reklama zewnętrzna, ulotki, broszury, direct mail). 

 Współczesna klasyfikacja rodzaju zakupów jest nieco bardziej 
rozbudowana, ale opiera się na czytelnej zasadzie: istnieje grupa zaku-
pów codziennych, związanych z zaspokajaniem potrzeb podstawowych, 
oraz grupa produktów nabywanych okazjonalnie, np. dóbr trwałych, 
luksusowych. 
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tabela 1. Klasyfikacja rodzaju zakupów dla celów strategicznych 
kampanii reklamowej

rodzaj zakupu Przykład
codzienny, artykuły tanie pieczywo, mięso
codzienny, artykuły tanie środki czystości
okazjonalny, mniej luksusowy drogie kosmetyki
rozważny, artykuły trwałe sprzęt AGD
poważny, większe artykuły 
trwałego użytku samochód, dom, ubezpieczenie

Źródło: M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, 
Warszawa 2007, s. 21.

Powyższa klasyfikacja może sygnalizować, że pewne rodzaje zakupów 
sprzyjają przyjęciu przez konsumenta określonej postawy. Do niej wła-
śnie powinna zostać dostosowana reklama. 

Aby opracować strategię dostosowania kampanii do rodzaju zakupu 
– odwołano się także do podstaw neuropsychologii, do wiedzy o funk-
cjonowaniu ludzkiego mózgu. W pewnym uproszczeniu – uważa się, że 
lewa półkula mózgowa odpowiada za odbiór kognitywny – przetwarza-
nie informacji (logiczną kontrolę, analizę danych, czynności werbalne), 
zaś półkula prawa – za odbiór afektywny (intuicyjność, odczuwanie, 
a także kształty, kolory, orientację przestrzenną). Informacje te zostały 
wykorzystane przy tworzeniu macierzy FCB. Poniżej model ukazuje 
zależność odbioru reklamy od zastosowanych mechanizmów perswazji:

W zależności od wykorzystania środków perswazji komunikat reklamowy 
odbierany może być w sposób afektywny lub kognitywny. Jest to szczególnie 
ważne w procesie projektowania kampanii, następnie przy doborze mediów 
i konkretnych nośników25.

25 Ibidem, s. 37.
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tabela 2. Macierz FCB

Duże zaangażowanie 
konsumenta

Reklama 
informacyjna Reklama emocjonalna

Małe zaangażowanie 
konsumenta Reklama tworząca nawyk

Reklama dająca 
satysfakcję

Źródło: M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, 
Warszawa 2007, s. 36.

Model ten wyodrębnia cztery typy strategii reklamowych:

• reklama informacyjna – duże zaangażowanie klienta w zakup, ko-
gnitywne przetwarzanie informacji; nabywając artykuły trwałego 
użytku (samochód), drogie (sprzęt elektroniczny, droższy sprzęt 
AGD), odbiorca oczekuje wyczerpujących informacji, toteż komu-
nikat reklamowy powinien być starannie przygotowany meryto-
rycznie i przekazywać jak najwięcej danych;

• reklama tworząca nawyk – zaangażowanie odbiorcy jest niewielkie, 
dokonuje on codziennych zakupów nie tyle dla przyjemności, ile 
z konieczności; zaspokaja potrzeby podstawowe (produkty spożyw-
cze, środki higieniczne, artykuły chemii domowej); nawyk oznacza 
tu przyzwyczajenie do określonej marki, reklama musi zatem wiązać 
markę z typem produktu i trafiać do odbiorcy poprzez „codzienne” 
nośniki – telewizję, radio, prasę codzienną, ulotki;

• reklama emocjonalna – duże zaangażowanie odbiorcy, odbiór tre-
ści reklamowych jest związany z afektywnością: kampania nie tyle 
dostarcza racjonalnych argumentów, ile porusza emocje; najczęściej 
w ten sposób reklamowane są produkty wyrażające osobowość, 
czyli perfumy, markowe ubrania, buty, akcesoria; jako nośników 
należy używać mediów typu ATL – prestiżowych, współtworzących 
wizerunek marki;
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• reklama dająca satysfakcję – zaangażowanie odbiorcy przeciętne, 
ale zakup kojarzy się z przyjemnością – słodycze, kawa, napoje to 
artykuły, które wybieramy ze względu na poziom satysfakcji, który 
mogą nam zapewnić, w związku z tym ten typ kampanii akcentuje 
pozytywne emocje i jest nastawiony na odbiór afektywny.

Stopień zaangażowania odbiorcy w zakup został uwzględniony także 
w schemacie ELM (Elaboration Likelihood Model). Jego autorzy: Ri-
chard Petty, John Cacioppo i David Schumann ukazują dwie możliwe 
drogi perswazji – centralną i peryferyjną.

• Droga centralna – jest odpowiednim sposobem przekazywania infor-
macji odbiorcy, który jest zaangażowany w zakup. Klient oczekuje 
jasnych i bezpośrednio wyrażonych informacji, które świadomie 
analizuje, by podjąć decyzję. 

• Droga peryferyjna – jest efektywna w wypadku niewielkiego zaan-
gażowania klienta w zakup; odbiorca nie ma motywacji, by prze-
twarzać dużą ilość skomplikowanych treści. Reklama musi więc 
„omijać” sferę racjonalności, działać na emocje, ukazywać jeden 
prosty atrybut produktu, by „skusić” klienta inną drogą niż otwarte 
racjonalne argumentowanie.

Wyodrębnienie jednego, wiodącego atrybutu, który wyróżni dany pro-
dukt na tle innych, konkurujących z nim w tym samym sektorze rynku, 
stało się podstawą strategii USP, czyli Unique Selling Proposition (Uni-
katowego Twierdzenia Sprzedażowego):

Świetnie ilustruje to przykład pastylek czekoladowych M&M, które zdobyły 
niezagrożoną pozycję lidera, gdyż producent na poziomie technologicznym 
dokonał zabiegu, by topiły się w ustach, a nie w rękach (Melt in your mouth 
but not in your hand). Pokrył je mianowicie cieniutką warstwą sacharozy – 
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skutecznym izolatorem termicznym, na dodatek łatwo rozpuszczalnym przez 

ślinę!26

3.5. Psychoanaliza i reklama podprogowa

 Reklama podejmuje próby adaptacji metod i narzędzi psycho-
analizy. Andrzej Pitrus zwraca uwagę na:

(…) pionierską pod wieloma względami pracę Vance’a Packarda The Hidden 
Persuaders (1957). Jej autor przekonany był o możliwości wpływania na 
podświadomość odbiorców. Miał zresztą po temu powody – niektóre agen-
cje w istocie podejmowały próby wykorzystania wiedzy psychoanalityków 
w prowadzonych przez siebie kampaniach. Poglądy te Packard potwierdził 
także w latach 80. w epilogu, w którym pisze, że niektóre obrazy oferowane 
przez reklamę mają w sposób zastępczy rozładowywać lęki odbiorców i ka-
nalizować je podobnie jak czynią to sny27.

Zauważono, że reklama, podobnie jak sen w ujęciu Freuda, stara się 
pełnić funkcję obszaru zastępczego spełnienia. Niezrealizowane „na 
jawie” ludzkie marzenia, ukryte pragnienia, podświadome dążenia, 
odwieczne archetypy – stanowią, podobnie jak sny, obszar eksploracji 
wielu twórców reklam. Oddziałują one silnie na zakodowane w pod-
świadomości człowieka instynkty, emocje.

 Z powodzeniem wykorzystywana jest symbolika odwołująca 
się do podstawowych, podświadomych instynktów, zwłaszcza do sym-
boli związanych z erotyką. Niekiedy warstwa symboliczna realizuje 
się poprzez „mowę barw”, innym razem w podświadomość człowieka 
„mierzą” bodźce słuchowe (niski, głęboki głos itd.). 

26 B. Kwarciak, Podstawy psychologii reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), 
Warszawa 2009, s. 171.
27 A. Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, s. 113.
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 Wspomniana powyżej książka Vince’a Packarda The Hidden 
Persuaders (1957) stała się wydarzeniem także z tego powodu, że za-
wierała opis eksperymentu, którego echa ciągle powracają we współ-
czesnej teorii reklamy, a postawione wówczas pytania nie uzyskały 
ostatecznej odpowiedzi. Eksperyment ten dotyczył reklamy podpro-
gowej, której istotą jest przekazywanie obrazów, treści, które nie są 
rejestrowane przez świadomość odbiorcy, mają jednakże działać per-
swazyjnie, gdyż odnotowuje je podświadomość:

Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku firma Kodak wynalazła 
tachistoskop, urządzenie pozwalające otwierać i zamykać soczewkę aparatu 
fotograficznego w czasie 1/60000 sekundy, a więc tak szybko, że oko ludzkie 
nie może tego zarejestrować. Kilka miesięcy później James Vicary ogłosił, 
że dzięki temu urządzeniu obrazy przedostaną się do ludzkiego mózgu, choć 
nie zostaną zarejestrowane świadomie. W 1957 roku przeprowadził w jed-
nym z kin eksperyment, podczas wyświetlania filmu prezentowano trwający 
trzy milisekundy przekaz: „Pij colę” oraz „Jedz prażoną kukurydzę”. Vi-
cary utrzymywał, że sprzedaż coli w tym kinie zwiększyła się o 18 proc., 
a sprzedaż prażonej kukurydzy aż o 57 proc. Nie przedstawił jednak żadnej 
hipotezy tłumaczącej, dlaczego niedostrzegalne dla oka komunikaty bardziej 
zwiększały apetyt niż pragnienie. Amerykanie, obawiając się wywierania 
wpływu przez reklamę podprogową, jako zagrożenia dla wolności i praw 
człowieka, zaczęli domagać się wydania zakazu wykorzystywania obrazów 
docierających do odbiorcy poza jego świadomością. Jame Vicary powtórzył 
eksperyment w obecności członków Kongresu, dziennikarzy i przedstawicie-
li różnych agend rządowych. Ostatecznie, mimo że badanie nie przyniosło 
żadnych efektów, reklamy podprogowej zakazano prawnie28.

3.6. „Instruktaże” wywierania wpływu

 Wywieranie wpływu na odbiorcę komunikatów stało się głów-
nym tematem książki profesora psychologii społecznej Roberta Cial-

28 M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007, 
s. 42.
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diniego Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka29. Książka ta 
stała się popularnym podręcznikiem „szkoleniowym”, instruktażowym, 
wprowadzającym w arkana skutecznej sprzedaży. Autor wyróżnia sześć 
prostych zasad wywierania wpływu: wzajemności, zaangażowania 
i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, 
autorytetu oraz niedostępności. 

 Reguła wzajemności wynika z faktu, iż człowiek czuje się 
zobowiązany odwdzięczyć się osobie, która wyświadczyła mu ja-
kąś przysługę lub obdarowała jakimś dobrem: „(…) na mocy reguły 
wzajemności jesteśmy zobowiązani do przyszłego rewanżowania się 
za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie sami 
otrzymaliśmy”30. Cialdini nazywa ten mechanizm zasadą „daję i zabie-
ram”: dając coś komuś, jesteśmy przekonani, że w przyszłości gest ten 
stanie się źródłem zysku. Reguła ta najczęściej wykorzystywana jest 
w procesie promocji sprzedaży (darmowe próbki, degustacje produk-
tów, jazda próbna samochodem, bezpłatne korzystanie „na próbę” – np. 
przez tydzień – z oferowanej usługi itp.).

 Mechanizm zaangażowania i konsekwencji polega zaś na nakło-
nieniu potencjalnego klienta do podjęcia – choćby najmniejszej, pro-
stej – aktywności związanej z ofertą. Do działań motywowanych tym 
mechanizmem można zaliczyć podobne przykłady promocji sprzedaży 
jak wymienione powyżej (jazdę próbną, darmowe testowanie usługi 
– np. mobilnego internetu). Często bowiem sprzedawca może liczyć 
na zakorzenione w kulturze i w samej naturze człowieka „pragnienie 
bycia konsekwentnym”: „kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy 

29 Wyd. polskie w przekładzie B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 1996.
30 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 1996, s. 34.
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stanowisko w jakiejś sprawie, napotykamy, zarówno wewnątrz nas, jak 
i w innych, silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, 
w co już się zaangażowaliśmy”31. 

 Kolejna zasada – społeczny dowód słuszności – głosi, że „o tym, 
czy coś jest poprawne czy nie, decydujemy poprzez odwołanie się do 
tego, co myślą na dany temat inni ludzie”32. Reklamy często informują, 
że dany produkt osiąga „najwyższą sprzedaż”, „jest najczęściej kupo-
wany”, jego skuteczność „została potwierdzona przez 90 proc. kobiet” 
itp.: „nie muszą nas wprost przekonywać, że jest to produkt najlepszy. 
Wystarczy poinformować, że inni klienci tak myślą”33. 

 Mechanizm lubienia i sympatii zakłada natomiast, że chętnie 
spełniamy prośby czy też kierujemy się opiniami osób, które znamy 
i lubimy. Dlatego reklama „stara się być lubiana” – urzekać pięknem, 
prawić komplementy odbiorcy lub wywołać wrażenie „sympatycznej 
wspólnoty”. Reklamy często wykorzystują wizerunki znanych i lubia-
nych osobistości, takich jak: sportowcy, aktorzy, modelki, piosenkarze. 
Reklamują oni produkty niekoniecznie związane z ich profesją; rzeczą 
istotną dla producenta jest wytworzenie pozytywnego skojarzenia z pro-
duktem, nawet jeśli nie ma ono żadnego logicznego z nim związku. 

 Reguła autorytetu pozwala klientom na „zwolnienie z koniecz-
ności myślenia”: ulegamy autorytetom, ponieważ reprezentują większą 
wiedzę niż nasza. Jeśli eksperci, specjaliści, komisje itp. uznają okre-
ślony produkt za dobry, klient zyskuje przekonanie, że taki jest w isto-
cie. Dlatego też reklamodawcy powołują się na opinie specjalistów lub 
sugerują, że specjaliści uczestniczyli w tworzeniu produktu. Informują 
o zdobytych certyfikatach, nagrodach, pucharach, wyróżnieniach. Siła 

31 Ibidem, s. 67.
32 Ibidem, s. 113-114.
33 Ibidem, s. 115.
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autorytetu jest widoczna np. w dziedzinie medycyny: wizerunek osoby 
wyglądającej jak lekarz jest zatem powszechnie wykorzystywany w re-
klamach środków farmaceutycznych i niektórych kosmetyków. 

 Klienci często oceniają wartość produktów na podstawie ich 
osiągalności, dlatego kolejnym mechanizmem stymulującym decyzje 
konsumenckie jest reguła ograniczonej dostępności. Reklamodawcy 
używają określeń: „limitowana seria”, „ostateczny termin”, „oferta 
dostępna tylko do wyczerpania zapasów”, „tylko dziś” itp. Informacja 
o ograniczonej dostępności towaru może być prawdziwa lub fałszywa: 
zawsze jednak chodzi o to, aby podnieść jej atrakcyjność w oczach 
klienta:

 Nie tylko bardziej pożądamy jakiegoś dobra, gdy staje się ono nie-
dostępne – pożądamy go najbardziej wtedy, gdy niedostępność wynika 
z pożądania danego dobra przez innych ludzi. Prawidłowość tę starają się 
wykorzystać autorzy reklam, z których dowiadujemy się, że „musimy się 
pospieszyć”, ponieważ popyt na jakiś produkt jest tak wielki, iż wkrótce 
może go zabraknąć34. 

3.7. reklama jako odmiana sztuki użytkowej

 Skonstruowanie komunikatu reklamowego, który spełnia stan-
dardy współczesnego rynku, często wymaga zdolności artystycznych 
oraz przygotowania, sprawności warsztatowej w zakresie różnych dzie-
dzin sztuki. Przekaz reklamowy podlega bowiem ocenie estetycznej. 
Wiele reklam może zatem stanowić przykład kreatywnej działalności 
artystycznej w zakresie sztuki użytkowej. Dzisiejsi odbiorcy niechętnie 
przyjmują przekazy reklamowe pozbawione walorów estetycznych; ko-
munikaty są więc tworzone przez ludzi utalentowanych i kreatywnych, 

34 Ibidem, s. 234.
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a branża reklamowa nagradza ich wyróżnieniami, przyznaje nagrody 
za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Dbałość o aspekt estetyczny – 
o czym doskonale wiedzą twórcy kampanii reklamowych – znacząco 
podnosi atrakcyjność przekazu i wzmaga siłę perswazji. Estetycznie 
chybiony plakat, źle skomponowana fotografia reklamowa czy film, 
nieudolny językowo slogan – odpychają zamiast przyciągać uwagę, 
angażować emocje i pobudzać wyobraźnię. Większość badaczy zgadza 
się zatem, że reklamę można zaliczyć do obszaru sztuki użytkowej. 
Oprócz walorów estetycznych – sztuka użytkowa (przedmiot, zjawisko, 
działanie) – posiada też konkretną wartość użytkową, czyli – praktycz-
ne zastosowanie. 

Reklama jest fenomenem niezwykle złożonym, który poza aspektem komu-
nikacyjno-perswazyjnym i marketingowym posiada jeszcze bardzo ważny 
aspekt estetyczny. (…) Reklamę można potraktować jako rodzaj twórczości 
i mówić o specyficznej estetyce reklamy, podobnie jak mówi się o estetyce 
powieści czy filmu. Bywa, że komunikat reklamowy posiada cechy typo-
we dla przekazu artystycznego, a proces jego powstawania często posiada 
twórczy charakter. Ponadto odbiorca spotów telewizyjnych, plakatów lub 
billboardów niejednokrotnie doświadcza przyjemności estetycznej, zbliżonej 
do tej, jaką przeżywa się w kontakcie ze sztuką. O trafności proponowane-
go spojrzenia na reklamę świadczą takie wydarzenia, jak: Międzynarodowy 
festiwal reklamy w Cannes, polski Crack-Film i inne festiwale, na których 
przyznaje się analogiczne wyróżnienia i nagrody jak na festiwalach filmo-
wych, tzn. stosując kryteria artystyczne35.

 Design jako „projekt, koncepcja estetyki obiektu” obejmuje 
wiele obszarów reklamy – poczynając od opakowań (w przemyśle ko-
smetycznym np. słynne flakoniki perfum Salvadora Dalego), kończąc 
na działaniach z zakresu Web Design – grafice komputerowej, obej-
mującej projektowanie, szatę graficzną stron internetowych, interfejsy 
użytkownika. 

35 L.D. Drążek, Estetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 7.
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 Branża reklamowa może się zatem poszczycić wybitnymi twór-
cami, którzy swoje talenty oddali w służbę komunikacji marketingowej. 
Jednakże, jak to bywa we wszystkich dziedzinach sztuki, nie każdy 
wytwór jest wybitnym dziełem o wartościach artystycznych:

Znaczna część reklam to zwykły kicz, są one z reguły skierowane do ma-
sowego odbiorcy, a w tym ludzi niewykształconych, o pospolitych gustach 
i preferencjach estetycznych, np. przysłowiowe już reklamy proszków do pra-
nia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że o poziomie artystycznym 
komunikatu reklamowego decyduje to, do jakiego segmentu rynku został on 
skierowany. Producenci reklam produktów luksusowych, adresowanych do 
wąskiej grupy odbiorców, mogą sobie pozwolić na więcej twórczej inwencji, 
oryginalność, a nawet kontrowersyjność, niż ma to miejsce w przypadku ko-
munikatów skierowanych do tzw. statystycznego, przeciętnego konsumenta36.

 Za specyficzną cechę reklamy należy uznać to, iż nie tworzy 
ona jednorodnego „kodu artystycznego”. Wchłania elementy wszyst-
kich dziedzin sztuki, wykorzystując estetykę wypracowaną zarówno 
przez malarstwo, jak i przez fotografię artystyczną, czerpiąc inspirację 
z literatury, „anektując” tradycję filmu fabularnego czy posługując się 
muzyką jako środkiem wyrazu:

 Reklama chętnie sięga po motywy znane z malarstwa, literatury, baśni, 
a nawet mitów (…). Zapożyczenia pochodzą z różnych epok i dziedzin twór-
czości, twórcy reklam odwołują się do tego, co w danym momencie najbar-
dziej ich inspiruje, zapewne dlatego jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech sztuki reklamy jest eklektyzm i pluralizm; współczesna kultura wizu-
alna wchłonęła wiele tradycji (…) film, tradycje fotografii, tradycje sztuki 
nowoczesnej, średniowiecze (…) renesans, starożytność, romantyzm, barok, 
Chiny, Japonię (…), szczególnie jest to widoczne w reklamie (A. Kisielewski, 
Reklama masowa i kultura wizualna [w:] „Konteksty” nr 1, 1995, s. 44)37.

 Badacze, analizujący przekaz reklamowy z perspektywy teorii 
literatury, biorą pod uwagę konkretne cechy języka komunikatów rekla-

36 Ibidem, s. 8.
37 Ibidem, s. 23.
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mowych. Słownik terminów literackich jednoznacznie wiąże reklamę 
ze sztuką użytkową oraz współczesną kulturą masową:

 reklama (ang. advertising, publicity, fr. publiciate, niem. Werbung, 
Reklame (…)) – jedna z odmian sztuki użytkowej, służąca zachwalaniu 
towarów i usług, stanowiąca ważny składnik współczesnej kultury maso-
wej i wykorzystująca wszystkie dostępne jej media. (…) Niekiedy reklama 
korzysta z motywów literackich i z cytatów ze znanych dzieł („Ociec prać!” 
z „Trylogii” H. Sienkiewicza w reklamie proszku do prania Pollena 2000). 
Częste są bezpośrednie zwroty do odbiorcy („Korzystając z usług Indian 
Airlanes, będziesz się czuł jak maharadża”), odwołania do stereotypów 
i wszelkiego rodzaju społecznych mitów38. 

 Wspomniana w powyższej definicji reklama Polleny („Ociec 
prać!” – Pollena 2000) wykorzystała literacki wątek z „Potopu” Hen-
ryka Sienkiewicza, przywołując postaci Kiemliczów; wątek sienkie-
wiczowski kontynuowała reklama proszku Pollena Kolor, cytując jako 
slogan kampanii słowa Danuśki z „Krzyżaków” – „Mój ci on”. Inne 
odniesienia intertekstualne budowane są w reklamach nawiązujących 
do literatury dziecięcej39, mitów, baśni czy do Biblii – np. odwołanie do 
motywu rajskiego jabłka i kuszenia w reklamie Red Delicious DKNY 
czy motyw siedmiu grzechów głównych w reklamie piwa Okocim40. 

38 Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-
-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 2005.
39 Por. tekst reklamy (posiłki dla dzieci Gerber): „Była raz sobie lokomotywa, a w jej wago-
nach uczta prawdziwa”, nawiązanie do: Julian Tuwim, Lokomotywa.
40 Por. tekst reklamy (Okocim): „Pycha to butelka stojąca na piedestale, tworzonym przez 
kapitel kolumny doryckiej; chciwość to cała skrzynka piwa; żądza to układ dwóch butelek: 
w kierunku stojącej na pierwszym planie i ociekającej pianą pełzną nalepka i kapsel, pochodzą-
ce z drugiej, stojącej dalej; zazdrość to nadnaturalnych rozmiarów butelka na tle rzędu innych, 
z których połowa jest zielona; nieumiarkowanie to długi, ginący na horyzoncie szereg butelek; 
gniew to buzująca butelka piwa, mająca zaraz wystrzelić lenistwo to butelka leżąca” – por. P.H. 
Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 130.
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 Naśladowanie stylu artystycznego niekiedy owocuje różnego 
typu grami językowymi, metaforyką41, wykorzystaniem humoru. Re-
alizacja funkcji poetyckiej jest, rzecz jasna, ograniczona komercyjną 
i perswazyjną orientacją komunikacji reklamowej.

 Sztuki plastyczne stanowią bardzo istotne „zaplecze” reklamy. 
Związki przekazu reklamowego z tą dziedziną twórczości są bardzo bli-
skie i przybierają wiele form. Niekiedy polegają one na bezpośrednim 
przywołaniu dzieła malarskiego – np. Mona Lisy Leonarda da Vinci 
z hasłem „Oki wydrukuje nawet twój uśmiech” (reklama Oki) i wielu 
innych42. Niekiedy nawiązania te mają charakter wysoce kreatywny 
i przyjmują postać:

sięgania do pewnego stylu bądź techniki artystycznej w celu zaadaptowania 
jej do potrzeb reklamy. Najbardziej lubianym stylem malarskim wydaje 
się być surrealizm, reklama zegarka Swatch w magazynie „Sukces” „(…) 
przypomina pop-art lub Dalego, niebiesko-szare tło, japonka trzyma papugi, 
przez jej ramię jak szarfa przepasany jest prostokątny zegarek Swatch” (S. 
Kuśnierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 1996, s. 153)43.

Inspiracją reklam jest często pop-art, wykorzystywane są w nich techni-
ki wypracowane przez A. Warhola – np. w reklamie coca-coli, w której 
wieża Eiffla ma kształt firmowej butelki. 

 Również fotografia reklamowa buduje swój warsztat, wykorzy-
stując talent twórców i doświadczenia fotografii artystycznej:

Sam proces fotografowania produktu jest czynnością pod względem stopnia 
trudności porównywalną z fotografią artystyczną i również wymaga talentu. 
„Przede wszystkim zdjęcie musi być odzwierciedleniem produktu, po części 

41 Przykłady metafor i gier językowych w tekstach reklamowych są bardzo liczne, por.: 
„Miętowych płatków śniegu w noc gęstą jak czekolada życzy After Eight” (Nestle); „Pięcio-
gwiazdkowy model życia” (Mitsubishi Motors) „Informacje na śniadanie” (Newsweek) itp.; 
„Weź mnie, sprawdź mnie, podziwiaj mnie przez trzy dni” (Opel).
42 Por. L.D. Drążek, Estetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 23-25.
43 Ibidem, s. 25.
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w pewien emocjonalny sposób. Sztuką jest stworzenie specyficznej atmos-
fery dla produktu” (R. Hicks i F. Schulz, Fotografia produktu, profesjonalne 
techniki oświetlenia w fotografii, Warszawa 1997, s. 1)44.

3.8. reklama w świetle prawa

 Jak każdy aspekt działalności rynkowej reklama podlega regu-
lacjom prawnym. Funkcjonowanie reklamy w Polsce jest regulowane 
różnymi aktami prawnymi. Odwołując się do wybranych pozycji z li-
teratury przedmiotu, sygnalizuję poniżej niektóre z nich. 

 Jak podają (w książce Nieuczciwa lub zakazana reklama) P. Bia-
łecki i H. Tuchołka:

(…) po zmianach, jakie miały miejsce w naszym kraju po 1989 r., i lawino-
wym wręcz wzroście zarówno drobnych, jak i ogromnych przedsiębiorstw, 
problemy związane z prawnym uregulowaniem wzajemnych relacji tych 
podmiotów stały się szczególnie palące. Prawna regulacja tych wzajemnych 
relacji, a co za tym idzie, ograniczenie posługiwania się reklamą w sposób 
żywiołowy, znalazło wyraz w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji45.

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993 r.)46 zdefiniowała 
(art. 3, ust. 1) czyn nieuczciwej konkurencji, a także podała przykłady 
(art. 3, ust. 2) niedozwolonych przepisami działań:

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub do-
brymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy 
lub klienta47.

44 Ibidem, s. 43.
45 P. Białecki, H. Tuchołka, Nieuczciwa lub zakazana reklama. Nowe regulacje ustawowe. 
Teksty aktów prawnych. Wzory umów, Warszawa 2002, s. 6.
46 Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, ze zm.
47 Ibidem, art. 3, ust. 1.
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Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające 
w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie 
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd 
oznaczenie towarów albo usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo pro-
duktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do 
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa 
lub zakazana reklama48.

 Cytowany artykuł ustawy (art. 3) wymienia (jako czyn nieuczci-
wej konkurencji) nieuczciwą lub zakazaną reklamę. Sformułowanie 
to zostało dokładnie wyjaśnione w artykule 16 ustawy o nieuczciwej 
konkurencji, ust. 1-4. Ustęp 1 (pkt 1-5) wymienia sytuacje naruszające 
zasady uczciwej reklamy:

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybia-
jąca godności człowieka; 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca 
przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi; 3) reklama 
odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, wykorzystywa-
nie przesądów lub łatwowierności dzieci; 4) wypowiedź, która zachęcając 
do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji; 
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczegól-
ności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, 
przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie 
technicznych środków przekazu informacji49.

 Jak wynika z cytowanego aktu prawnego (pkt 1), reklama nie 
może być sprzeczna z przepisami prawa. Polskie akty prawne (np. 
ustawy o środkach farmaceutycznych, o wychowaniu w trzeźwości, 
o wyrobach tytoniowych i in.) szczegółowo regulują zasady reklamo-
wania poszczególnych produktów. Od roku 2000 obowiązuje w Polsce 
zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych. W roku 2001 doko-

48 Ibidem, art. 3, ust. 2.
49 Ibidem, art. 16, ust. 1, pkt 1-4.
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nano zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi: zakazano reklamowania wszelkich wyrobów alkoho-
lowych o stężeniu alkoholu przekraczającym 0,5 procent. Jak podaje 
E. Nowińska:

Przepisy bądź wyłączają, bądź ograniczają możliwość prowadzenia reklamy 
określonych produktów. Bezwzględny zakaz dotyczy np. reklamy alkoholu 
(oprócz piwa), wyrobów tytoniowych, niektórych gier losowych i zakładów 
wzajemnych, zasad pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. 
Względny zakaz reklamy dotyczy produktów leczniczych, dozwolone jest 
bowiem reklamowanie leków dostępnych w sprzedaży odręcznej50.

 Szczególnie trudnym zagadnieniem, poruszonym w cytowanym 
artykule ustawy o nieuczciwej konkurencji, jest kwestia naruszania 
przez reklamę dobrych obyczajów oraz uchybiania godności czło-
wieka. Dotyczy ona często subiektywnej i nie zawsze jednoznacznie 
pojmowanej sfery wartości, światopoglądu. Warto jednakże podkreślić, 
że ocenzurowaniu mogą podlegać reklamy, które mierzą w uczucia 
religijne, poglądy polityczne, dyskryminują ze względu na płeć czy 
rasę, propagują akty przemocy bądź przekraczają kulturowe granice 
związane z rozpowszechnianiem treści erotycznych. 

 Punkt 4 ust. 1 art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji porusza zaś kwestię jawności reklamy, ma przeciwdziałać 
reklamie ukrytej, kryptoreklamie.

 Kolejny fragment (ust. 2) artykułu 16 omawianej ustawy precy-
zuje pojęcie reklamy wprowadzającej w błąd:

2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie 
jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wy-
konania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji 
reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta51.

50 E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009.
51 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 16, ust. 2.
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 Ustępy 3 i 4 art. 16 omawianej ustawy dotyczą reklamy po-
równawczej. Została ona zdefiniowana, określono także zasady jej 
uczciwego stosowania. Za reklamę porównawczą należy uznać reklamę 
„umożliwiającą bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta 
albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta”52. Stwierdza 
się też, że nie jest ona czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli nie po-
zostaje sprzeczna z dobrymi obyczajami (nie wprowadza w błąd, jest 
rzetelna, jest obiektywna i sprawdzalna, nie powoduje pomyłek, nie 
dyskredytuje konkurencji i in.53). 

Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji

 Bardzo ważnym aktem prawnym, regulującym zasady umiesz-
czania reklamy w prasie, jest ustawa Prawo prasowe. Wskazuje ona 
granice odpowiedzialności prasy za treść i formę ogłoszeń i reklam, 
nakłada też na dziennikarzy obowiązek zachowania jawności działań 
reklamowych, np. poprzez oddzielanie ogłoszeń i reklam od materia-
łów pochodzących od redakcji, czy przestrzeganie zakazu prowadzenia 
przez dziennikarzy ukrytej działalności reklamowej.

 Zagadnienia dotyczące reklamy zostały szeroko omówione 
w ustawie o radiofonii i telewizji. Ustawa ta w art. 4 pkt 6 formułuje 
prawnie rozpoznaną definicję reklamy radiowej i telewizyjnej, stwier-
dzając, iż jest nią:

 Każdy przekaz niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji, 
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania 
określonych spraw lub idei albo osiągania innego efektu pożądanego przez 
reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia54.

52 Ibidem, ust. 3.
53 Ibidem, ust. 3-4.
54 Ustawa o radiofonii i telewizji, art. 4, pkt 6.
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 Ustawa ta – podobnie jak prawo prasowe – podkreśla, że reklamy 
telewizyjne i radiowe muszą być wyraźnie wyodrębnione i „oznaczone 
w sposób niebudzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od 
nadawcy”55. Nowińska zauważa, iż art. 16b ust. 3 omawianej ustawy 
wskazuje, że reklama nie może:

1) naruszać godności ludzkiej

2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub 
narodowość

3) ranić przekonań religijnych lub politycznych

4) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
ochronie środowiska56.

 Co istotne, ustawa o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji formułują szczegółowe przepi-
sy dotyczące długości bloków reklamowych. Zgodnie z aktualnymi 
przepisami w ciągu jednej godziny emisji programu TV reklamy mogą 
trwać maksymalnie 20 proc. czasu (12 minut), a długość pojedynczego 
bloku reklamowego nie może przekraczać czterech minut. Stacje ko-
mercyjne starają się wydłużyć bloki reklamowe, łącząc je w ten sposób, 
że pomiędzy jednym a drugim z nich występują zapowiedzi audycji 
telewizyjnych (autopromocja). Ustawa o radiofonii i telewizji wskazuje 
też programy, które nie mogą być przerywane reklamami. Należą do 
nich np.: serwisy informacyjne (wiadomości), audycje o treści religij-
nej, audycje dokumentalne i publicystyczne o czasie trwania krótszym 
niż 30 minut, audycje dla dzieci.

55 Ibidem, art. 16, ust. 1.
56 E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie, (K. Janiszewska, R. Korsak, 
B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny), 
Warszawa 2009, s. 353.
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 Istotnymi dla rynku reklamowego w Polsce aktami prawnymi 
są także m.in.: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemy-
słowej czy ustawa o języku polskim, która powoduje m.in., że reklamy 
przeznaczone na polski rynek nie mogą być formułowane wyłącznie 
w języku obcym; musi w nich być obecny komunikat w języku pol-
skim, gwarantujący zrozumiałość oferty.

kodeks Etyki reklamy

 Omawiany tu dokument nie jest aktem prawnym, ma jednakże 
realny wpływ na sytuację reklamy w Polsce. Powstał jako działanie 
o charakterze samoregulacji – w obrębie instytucji branżowej ukształto-
wanej na wzór podobnych stowarzyszeń w wielu krajach świata. Orga-
nizacja ta to Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, który stoi na straży 
standardów komunikacji marketingowej, promując wzorce pozytywne, 
a piętnując działania nieetyczne lub nieuczciwe. Przy Radzie Reklamy 
istnieje komisja Etyki reklamy. Jest to organ szczególny, w którego 
skład wchodzi 30 arbitrów, reprezentujących: reklamodawców, media 
oraz agencje reklamowe. Komisja dysponuje szczególnym dokumen-
tem: Kodeksem Etyki Reklamy. Do Komisji można kierować skargi, 
w których można przedstawić dowody naruszania norm Kodeksu lub 
niezgodności konkretnej reklamy z przepisami prawa. Skarżącymi 
mogą być zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Prosty formu-
larz skargi znajduje się na stronie internetowej Komisji. Po wpłynięciu 
skargi specjalnie powołany arbiter-referent odpowiada za formalnie 
poprawny przebieg wszystkich działań. Na skutek pozytywnego roz-
patrzenia skargi stwierdzona zastaje niezgodność reklamy z Kodeksem 
lub z prawem; reklama może wówczas zostać wycofana lub ocenzu-
rowana. Taki los spotkał np. reklamę Mobilking, której zarzucono, iż 
„uwłacza godności kobiet”, „utrwala negatywne stereotypy i podział 
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na płeć lepszą i gorszą”57. Pełny tekst Kodeksu Etyki Reklamy jest 
dostępny na stronie internetowej Komisji Etyki Reklamy.

4. klasyfikacja przekazów reklamowych

4.1. Podział reklam ze względu na treść i cel komunikatu

 Treść i cel działań marketingowych to kryteria, które pozwa-
lają wyodrębnić kilka obszarów działania reklamy i marketingu. Kla-
syfikacja taka obejmuje np.: reklamę komercyjną, reklamę społeczną, 
marketing polityczny, marketing administracji publicznej, marketing 
w edukacji, marketing służby zdrowia, reklamę religijną i in.

reklama komercyjna 

 Reklama komercyjna to jeden z instrumentów promocji, 
wpisany w całościową koncepcję funkcjonowania biznesu na rynku, 
wspomagający dążenie do osiągnięcia korzyści materialnych z działań, 
prowadzonych według reguł gry rynkowej i zasad konkurencji. Podsta-
wowy cel reklamy komercyjnej to pozyskanie i utrzymanie nabywców 
oferowanych towarów i usług.

 W komercyjnej kampanii reklamowej – w zależności od przyję-
tej strategii – dominować może cel ekonomiczny lub psychograficzny. 
Cel ekonomiczny wpisany jest w założenia kampanii sprzedażowych, 
promujących konkretny produkt, dążących do szybkiego osiągnięcia 
pożądanego poziomu zysku ze sprzedaży. Cel psychograficzny stanowi 
zaś strategiczne założenie kampanii wizerunkowych, których założenia 
są związane nie tylko z doraźnym dążeniem do zysku; działania te 
mają bowiem na celu pozyskiwanie trwałej przychylności klientów, 

57 Cyt. wg: E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie, Warszawa 2009, s. 332.
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utrzymanie lub podnoszenie pozycji firmy (marki, produktu) na rynku, 
budowanie wizerunku czy walkę o pozyskanie konkretnie profilowanej 
grupy docelowej dla danego segmentu rynku.

 Cel i charakter kampanii komercyjnej może być różnicowany 
szczegółowo. Przykładowo można wyróżnić takie kategorie reklam, 
jak:

 reklama informująca – jej celem jest poinformowanie klientów 
o produkcie, jego cechach, o możliwościach skorzystania z oferty; 
szczególnie pożądana jest w początkowej fazie cyklu życia produktu, 
na etapie wchodzenia na rynek jeszcze nieznanej klientom oferty czy 
firmy;

 reklama przypominająca – dotyczy oferty, która już od jakiegoś 
czasu znajduje się na rynku; zadaniem takiej kampanii jest utrwalenie 
informacji o produkcie w pamięci odbiorców, przypomnienie o atrak-
cyjności oferty, niedopuszczenie do zacierania się, zapomnienia nazwy, 
marki, cech produktu;

 reklama agresywna – walczy o zapewnienie produktowi (zwłasz-
cza nowemu) uwagi odbiorców; jej głównym zadaniem jest wywołanie 
zainteresowania; poszukuje wszelkich dróg dotarcia do świadomości 
klienta, jest rodzajem „zmasowanego ataku” na odbiorcę;

 reklama defensywna – ma bronić pozycji oferty na rynku, za-
pobiegać spadkowi sprzedaży;

 reklama prestiżowa – jest wpisana w strategię budowania, pod-
kreślania wysokiej pozycji, wyjątkowości, elitarnego wizerunku marki 
czy produktu; w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu symboliki 
luksusu, prestiżu czy wysokiego statusu samego odbiorcy58.

58 M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007, 
s. 15-16.
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reklama społeczna 

 Reklama społeczna jest definiowana jako „proces komunika-
cji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie 
pożądanych postaw lub zachowań”59. Cel i charakter podejmowanych 
działań jest zatem niekomercyjny. W związku z tym mogą powsta-
wać wątpliwości: czy akcje społeczne w ogóle można określać mia-
nem reklamy? W 1971 r. Kotler & Zaltman „doszli do wniosku, że 
te same koncepcje i techniki, które są używane w marketingu, można 
zastosować w promowaniu społecznych idei”60. W działaniu na rzecz 
organizacji dobra publicznego i organizacji non profit można zatem 
wykorzystać doświadczenia marketingu komercyjnego: w ten sposób 
kształtuje się dziedzina działalności określana jako marketing społecz-
ny. Reklama społeczna dysponuje tymi samymi środkami przekazu, 
mediami; wykorzystuje te same techniki, nośniki i formy, a ponadto – 
podobnie jak reklama komercyjna – jest komunikatem perswazyjnym. 
Marketing społeczny w coraz większym stopniu przystosowuje się do 
nowych instrumentów komunikowania:

 Sektor organizacji non profit, stopniowo i nie bez oporów adaptujący 
rozwiązania kojarzone wcześniej wyłącznie z działalnością komercyjną, staje 
przed koniecznością modyfikacji i unowocześniania strategii oraz podejmo-
wanych działań marketingowych w związku z zaostrzającą się konkurencją, 
a w konsekwencji słabnącym oddziaływaniem dotychczas stosowanych instru-
mentów konkurowania. Coraz więcej organizacji dostrzega niezaprzeczalne 
korzyści płynące z wykorzystania spójnie i starannie zaprojektowanej strategii 
komunikacyjnej, pozwalającej nie tylko na komunikowanie otoczeniu swojej 
tożsamości (misji, wizji, kultury organizacyjnej) oraz wyjaśnianie celów i spo-
sobów ich osiągania, ale także zapewniającej skuteczność perswadowania61.

59 D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna [w:] D. Maison, P. Wasilewski, 
Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Kraków 2008, s. 9.
60 Ibidem, s. 13-14.
61 K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, War-
szawa 2011, s. 9.
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 Maison i Maliszewski zauważają jednak – między reklamą ko-
mercyjną i społeczną – istotne różnice. Przedstawia je poniższa tabela.

tabela 3. Reklama społeczna a reklama komercyjna

Reklama komercyjna Reklama społeczna
Złożoność posta-
wy (siła, trwałość 
i stabilność zmie-
nianej postawy)

Na ogół niewielka Na ogół duża

Pożądany poziom 
zmiany postawy

zazwyczaj płytki – zmia-
na w obrębie stosowanego 
repertuaru zachowań, np. 
zmiana marki pitego soku

często głęboki – zrezygnowanie 
z pewnych zachowań na rzecz 
innych – zaprzestanie niebez-
piecznej jazdy, zaprzestanie 
palenia papierosów

Charakter 
przekazu

zazwyczaj przyjemny, 
gratyfikujący – reklamy 
komercyjne mówią o sta-
nach przyjemnych i obie-
cują przyjemne odczucia

często nieprzyjemny, awersyjny – 
reklamy społeczne mówią często 
o rzeczach, o których ludzie nie 
chcą myśleć, które wypierają 
i do których sami przed sobą nie 
chcą się przyznać, np. o ryzyku 
zachorowania na raka, przemocy 
w rodzinie

Rodzaj korzyści bliska perspektywa 
korzyści obiecywanych 
w reklamie – „kupisz 
lody, poczujesz, jakie są 
smaczne”

odroczona perspektywa i często 
trudna do wyobrażenia – „prze-
staniesz palić, zmniejszy się 
w przyszłości prawdopodobień-
stwo zachorowania na serce”

Intencje przypi-
sywane nadawcy

chęć zysku i próba oszu-
kania – w konsekwencji 
niska wiarygodność 
nadawcy i brak zaufania

chęć pomocy innym – w konse-
kwencji wysoka wiarygodność 
nadawcy i zaufanie

Budżet większe budżety – na ba-
dania, kreację i realizację 
kampanii reklamowej

mniejsze budżety – często wręcz 
brak środków finansowych na 
badania i profesjonalną reklamę

Źródło: D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna [w:] D. Maison, 
P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 
2008, s. 10.
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 Kampanie społeczne mogą mieć dwojaki charakter. Po pierw-
sze, mogą one ukazywać negatywne skutki działań społecznie niepo-
żądanych, przestrzegając odbiorców przed tragicznymi czy niebez-
piecznymi konsekwencjami różnych szkodliwych działań (palenia 
papierosów, zbyt szybkiej jazdy samochodem, prowadzenia pojazdów 
po spożyciu alkoholu itp.). Po drugie zaś – mogą ukazywać przykłady 
postaw pozytywnych, wzorów godnych naśladowania, upowszech-
nienia (np. akcje „Pij mleko, będziesz wielki”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”). Najczęściej operują one silnymi emocjami, mocnymi 
i wyrazistymi kontrastami. Chcąc zmusić odbiorcę do decyzji trudnych, 
często wymagających przewartościowania własnej postawy życiowej, 
twórcy reklam społecznych nie starają się „retuszować” dramatycznego 
wymiaru, rzeczywistych rozmiarów problemu, wręcz przeciwnie – 
działają metodą wstrząsu, który może sprowokować pożądane zmiany. 
Wyjątek – z powodów psychologicznych – stanowią reklamy społeczne, 
kierowane do dzieci – mają one najczęściej pogodny charakter i stanowią 
„wzmocnienie pozytywne”, budują pozytywną motywację pożądanych 
działań.

Marketing społecznie zaangażowany

 Koncepcja tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (corpo-
rate social responsibility – CSR) coraz częściej jest wykorzystywana 
w działaniach marketingowych przez podmioty, których status quo 
stanowią cele czysto komercyjne. Przedsiębiorstwa, firmy starają się 
zaprezentować na rynku jako organizacje społecznie zaangażowane, 
w związku z tym misja firmy i jej strategiczne założenia uwypuklają 
społeczny wymiar podejmowanych działań. Ocena tej koncepcji mar-
ketingu jest niełatwa, często niejednoznaczna. Jak zauważa M. Pacut: 
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 Chociaż ukierunkowanie na cele ekonomiczne oczywiście nie wyklu-
cza osiągania równolegle efektów społecznych, otwarte pozostaje pytanie 
o granicę pomiędzy traktowaniem tych działań jako samoistnego celu a in-
strumentalnym wykorzystaniem ich do osiągania celów ekonomicznych62.

 Niestety, wiele z tych działań ma w istocie charakter krypto-
reklamy, choć z pozoru przypominają one kampanie społeczne. Nie 
oznacza to jednak, że biznes nie powinien angażować się w realizację 
celów społecznych: przekraczanie granicy między działaniami komer-
cyjnymi a działaniami prospołecznymi może być tendencją pozytywną 
i przynosić namacalne korzyści społeczne. 

 Z jednej zatem strony, zdecydowaną niechęć powinny budzić 
manipulacyjne działania marketingowe, których podmioty ukrywają 
prawdziwe – czysto merkantylne – intencje, a ujawniają czy też „nagła-
śniają” społecznie użyteczny wymiar kampanii. Z drugiej jednak strony 
– dyskretny udział biznesu w działaniach realizowanych z pobudek 
altruistycznych, podejmowanych dla dobra społecznego, zawsze będzie 
wzbudzał przychylność i szacunek. 

Marketing polityczny

 Obecna postać marketingu politycznego ujawniła się w II po-
łowie wieku XX, początkowo w amerykańskich kampaniach wybor-
czych – ograniczona do spotkań polityków z wyborcami i wygłaszania 
przemówień na terenie kraju. Istotną rolę odegrały tu mass media, 
zwłaszcza telewizja, która w dużym stopniu ukształtowała współcze-
sny marketingowy model kampanii politycznych (apele do szerokich 
mas społeczeństwa, rozwój profesjonalnych instytucji zajmujących 

62 M. Pacut, Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecz-
nych [w:] K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, 
Warszawa 2011, s. 66-67.
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się kreowaniem wizerunku, debaty polityczne, przedwyborcze, panele 
dyskusyjne).

 P. Kotler, tworząc teorię marketingu jako procesu wymiany war-
tości, zwrócił uwagę na uniwersalne mechanizmy, które mogą dotyczyć 
nie tylko aspektu komercyjnego, ale także – społecznego i politycznego 
profilu marketingu. Zdefiniował on marketing jako „proces społeczny 
i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, 
czego potrzebują i co pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie 
i wymianę posiadających wartość produktów”63. W ujęciu marketingo-
wym wartością staje się zatem to, co posiada własność zaspokajania 
oczekiwań czy potrzeb odbiorców. Koncepcja ta obejmuje ogół relacji 
ekonomicznych, społecznych i politycznych. Zauważono i uznano, że 
w kategoriach marketingowych można rozpatrywać rywalizację pod-
miotów politycznych. Rynek polityczny można traktować jako ekwi-
walent rynku ekonomicznego, na którym występują „kupujący” (np. 
wyborcy) i „sprzedający” (np. kandydaci, ugrupowania polityczne). 
Produkt polityczny – to oferowane wyborcom wartości, idee; często 
„gotowym produktem” czy też „kapitałem” rynku politycznego są sami 
politycy, ich kwalifikacje, doświadczenie, zaufanie społeczne. 

tabela 4. Marketing polityczny a marketing ekonomiczny

Marketing ekonomiczny Marketing polityczny

Produkt Osoby publiczne, grupy, projekty polityczne, 
idee, programy polityczne

Cena Udzielone poparcie społeczne (oddany głos)

Promocja Budowanie wizerunku, techniki prezentacyjne 

Dystrybucja Docieranie do obywateli w kontekście prowa-
dzonej kampanii politycznej

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o literaturę przedmiotu.

63 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999, s. 6.
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Marketing polityczny obejmuje więc zespół działań wspierających 
promowanie osób publicznych, partii, ugrupowań (bądź innych grup) 
walczących o poparcie społeczne. Rozwija się on – podobnie jak mar-
keting ekonomiczny – w warunkach „wolnego rynku” wyborczego, 
w warunkach stałej konkurencji.

 Postępujący proces marketyzacji komunikowania politycznego 
sprawia, że dynamicznie rozwija się profesjonalny rynek „usług mar-
ketingu politycznego”: doradztwo polityczne, kreowanie wizerunku, 
planowanie kampanii wyborczych, badanie rynku politycznego oraz 
planowanie strategii politycznych dla zbiorowych oraz indywidualnych 
„produktów” politycznych. Współczesny marketing polityczny coraz 
częściej sięga po nowe narzędzia i techniki komunikacyjne: strony 
internetowe, wortale polityczne, portale społecznościowe (Facebook, 
Twitter), platformy dyskusyjne (fora, czaty, komunikatory), interaktyw-
ne sondaże, blogi, wideoblogi, telewizję internetową, a nawet gry kom-
puterowe. Nie wszyscy politycy są przychylnie nastawieni do takiego 
poszerzenia medialnej przestrzeni komunikacji politycznej, jednakże 
– w dłuższej perspektywie – takie zmiany wydają się nieuchronne. 

4.2. Systematyka reklam ze względu na media i nośniki

 Termin media pochodzi od łacińskiego słowa medium „wska-
zującego na pośrednika, środek, przekaźnik”64. Termin ten ma różne 
definicje, w zależności od przyjętej perspektywy badawczej. W ujęciu 
wiedzy o komunikowaniu oznacza on „narzędzie przekazywania zna-
ków, czyli środek komunikowania”65. W klasycznych badaniach medio-
znawczych terminu tego używano zwykle w odniesieniu do „mediów 

64 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2006, s. 11.
65 Ibidem, s. 11.
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komunikacyjnych” oraz wyspecjalizowanych odrębnych instytucji 
i organizacji, w których pracowali ludzie i które obejmowały: media 
drukowane i prasę, fotografię, reklamę, kino, media elektroniczne (ra-
dio i telewizję), przemysł wydawniczy itp.66. W perspektywie systema-
tyki przekazu reklamowego termin media może zaś oznaczać „grupę 
środków przekazu o identycznym lub podobnym systemie działania, 
przekazu, nadawania i odbierania informacji przez odbiorcę. Do me-
diów reklamy zalicza się: telewizję, radio, prasę, reklamę zewnętrzną 
i internet”67. Definicję powyższą należałoby uzupełnić o nowe media, 
obejmujące nie tylko internet, ale też szereg różnorodnych zjawisk, 
wszelkie media „cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne, usieciowione 
i symulowane”68. Nowe media odgrywają bowiem coraz większą rolę 
jako przekaźniki komunikatów reklamowych.

 Termin nośnik (środek reklamowy) ma natomiast znaczenie 
węższe niż słowo medium: określone medium może być na konkret-
nym rynku medialnym reprezentowane przez wiele podmiotów (stacji, 
redakcji), które mogą stać się nośnikami komunikatów reklamowych. 
Nośnik będzie tu więc rozumiany jako konkretny środek przekazu, 
posiadający nazwę własną (TVN, „Wprost”, Radio Zet i in.). 

 Projekt kampanii reklamowej musi zatem uwzględniać zarówno 
media mix – wskazanie mediów, które zostaną uwzględnione w kampa-
nii (np. telewizji, radia, prasy), jak i inter media selection – wskazanie 
konkretnych nośników, np. konkretnych stacji telewizyjnych, dzien-
ników, czasopism, stacji radiowych, w których umieszczone zostaną 

66 M. Lister, J. Dover, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wydaw-
nictwo UJ, Kraków 2009, s. 15.
67 M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007, 
s. 49.
68 M. Lister., J. Dover, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wydaw-
nictwo UJ, Kraków 2009, s. 22.
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komunikaty reklamowe kampanii. Wybór konkretnych mediów i no-
śników to kluczowa dla kampanii reklamowej kwestia. Musi on zostać 
poprzedzony dokładną analizą grupy docelowej kampanii, budową pro-
filu demograficznego oraz psychologicznego potencjalnych klientów 
reklamodawcy. Szczególnie istotna jest tu wiedza o ich preferencjach 
i przyzwyczajeniach dotyczących sposobu korzystania z mediów. 

 Efektem takiej wszechstronnej analizy i projektowania działań 
medialnych kampanii jest media plan, czyli „dokładny harmonogram 
emisji reklam opracowany na podstawie przyjętej strategii mediów”69. 
Zawiera on wskazanie poszczególnych mediów, konkretnych nośni-
ków, a ponadto również „kosztorys emisji oraz zestawienie terminów 
dostarczania materiałów i płatności względem mediów”70. Wzrastająca 
konkurencja na rynku reklam i mediów, powstawanie nowych środków 
i przestrzeni komunikacji, dynamika rynku mediów – to czynniki, które 
sprawiły, że reklamodawcy coraz częściej korzystają z usług wyspe-
cjalizowanych przedsiębiorstw, zajmujących się planowaniem udziału 
poszczególnych mediów w kampanii oraz zakupem przestrzeni w me-
diach – domów mediowych. 

 Dla planowanych w kampanii komunikatów reklamowych istot-
na jest także konkretna forma przekazu. Za formę przekazu reklamy 
uznać należy jedną z fizycznych możliwości eksponowania treści re-
klamowych w danym medium, np. dla telewizji może to być: spot re-
klamowy, product placement, audycja sponsorowana, czy patronat nad 
programem. Konkretne formy reklamy zewnętrznej to np.: billboard, 
plakat czy mobile. Istnieje wiele szczegółowych klasyfikacji mediów 

69 K. Janiszewska, Agencje reklamowe i domy mediowe [w:] Wiedza o reklamie, praca zbio-
rowa, (K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. 
Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 229.
70 Op. cit., s. 229.



193

Dorota Filar

i nośników reklamowych. Podziały te mają często wymiar praktyczny, 
a zatem w zależności od rozpatrywanego aspektu, zastosowania, celu – 
można zaproponować konkretne kryteria podziału i kategorie mediów. 
Jedna z klasyfikacji o wymiarze praktycznym wyodrębnia reklamę typu 
ATL oraz BTL. Najprostsza interpretacja tych nazw zakłada, że ATL 
(Above-the-Line – ’nad linią’) to działania reklamowe wykorzystujące 
pierwszoplanowe mass media (prasę, radio, telewizję, kino, outdoor). 
Natomiast BTL to działania promocyjno-reklamowe, które nie wyko-
rzystują mass mediów. Wybór reklamy ATL lub BTL powinien zale-
żeć od wielu czynników, z których najważniejsze to – charakter i cel 
kampanii. 

 Kreowanie wizerunku, budowa świadomości marki – to cele 
kampanii wizerunkowych, dla których najbardziej odpowiednia jest 
strategia ATL. Dysponuje ona najbardziej spektakularnymi formami 
reklamy, podkreślającymi prestiż, realizującymi cele psychograficzne 
kampanii. 

 W kampaniach typowo sprzedażowych (ukierunkowanych na 
ugruntowanie czy wzrost sprzedaży, cel ekonomiczny) dobrze spraw-
dzają się również reklamy BTL. Do klasycznych narzędzi BTL zali-
cza się POS (Point-of-Sale) i Consumer Promotions. POS to reklama 
w punktach sprzedaży, salonach firmowych, stanowiskach (np. ban-
kowych), sklepach detalicznych i hurtowniach, centrach handlowych 
i siedzibach firm. Wykorzystuje ona system identyfikacji wizualnej 
firmy (np. kolorystykę, logo itp.), a także proste środki typu: firmowe 
stojaki, regały ekspozycyjne i przeznaczone na ulotki stoiska sprzeda-
żowe. Consumer Promotions – to promocje czy demonstracje produktu 
w miejscach sprzedaży. Reklama typu BTL jest bardzo ekspansywna 
i coraz bardziej doceniana: mimo iż nie ma tak prestiżowego charakteru 
jak ATL, może być wysoce efektywna, opiera się bowiem na komunika-
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cji bezpośredniej (Direct Marketing), „bliższej” klientowi, decydującej 
w momencie dokonywania zakupu, zwłaszcza gdy wysoko wykwalifi-
kowany personel może pomóc w wyborze drogiego, mocno angażują-
cego w zakup produktu. Działania BTL specjalizują się i wzbogacają 
o nowe formy: w Polsce od 1997 r. powszechnie stosowany był direct 
mail (bezpośrednia, imiennie adresowana reklama pocztowa), obecnie 
doskonale uzupełnił ją mailing. Na współczesnym rynku reklamowym 
istnieją wyspecjalizowane agencje świadczące usługi właśnie (wyłącz-
nie) w zakresie działań reklamowych BTL.

 Wyodrębnienie mediów tradycyjnych oraz nowych mediów 
wiąże się z rozwojem technicznym, z poszukiwaniem nowych form 
i nośników komunikacji. Trudno ustalić sztywną cezurę między me-
diami konwencjonalnymi a nowymi, choć niektórzy badacze zakładają, 
że w Polsce media tradycyjne to media używane przynajmniej od 1991 
roku71. Do tradycyjnych mediów reklamowych można zatem zaliczyć:

• Telewizję (spot reklamowy, sponsoring programu, product 
placement)

• Radio (spot reklamowy, sponsoring programu, audycje radiowe)

• Prasę (reklamy modułowe, tekst promocyjny, sponsoring)

• Outdoor (reklama zewnętrzna)

• Kino (spoty reklamowe, product placement).

Termin „nowe media” oznacza zaś wszelkie media „cyfrowe, interak-
tywne, hipertekstualne, usieciowione i symulowane. Dominującą pozy-
cję wśród nowych mediów ma internet, komunikacja za pośrednictwem 
komputera, akcentowana jest także rola marketingu mobilnego, czyli 

71 M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007, 
s. 61.
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prowadzonego za pomocą urządzeń bezprzewodowych, głównie przez 
telefony komórkowe72. 
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aDIuStaCja I kOrEkta tEkStu

1. redagowanie, adiustacja, korekta

 Praca, jaką wykonują osoby zatrudniane w celu zredagowania 
tekstu, obejmuje szereg różnorodnych działań, których ostatecznym 
efektem ma być przygotowanie powierzonego redaktorowi materiału 
do publikacji. Adiustacja i korekta stanowią istotną część pracy redak-
cyjnej, nie wyczerpują jednak całkowicie zakresu działań dokonywa-
nych na tekście przez redaktora. Różnice między zadaniami redaktora, 
adiustatora i korektora czasami ulegają zatarciu1, dotyczy to zwłaszcza 
kompetencji redaktora i adiustatora (warto zatem przed przystąpieniem 
do pracy sprecyzować zakres obowiązków osoby opracowującej dany 
materiał).

 Zakresy działań podejmowanych w ramach redakcji, adiustacji 
i korekty, chociaż zbliżone w niektórych punktach, nie mogą być utoż-

1 W najmniejszym stopniu owo nakładanie się kompetencji dotyczy korektora, chociaż roz-
poczynając pracę, warto upewnić się, jakie są oczekiwania zleceniodawcy (jak rozumie on 
korektę).
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samiane ze sobą. Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczysława 
Szymczaka podaje następujące definicje interesujących nas pojęć:

1. Redakcja to „opracowanie tekstu (książki, czasopisma, gazety 
itp.) pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygo-
towanie tekstu do druku; sposób wyrażenia, napisania czegoś: 
sformułowanie”2.

2. Adiustacja to „przygotowanie tekstu do druku pod względem sty-
listycznym, ortograficznym i graficznym”3.

3. Korekta to „poprawianie błędów, nanoszenie poprawek na prób-
nych odbitkach drukarskich za pomocą odpowiednich znaków 
korektorskich”4.

1.1. redagowanie

 Zestawienie definicji wskazuje, iż do obowiązków redaktora 
oprócz adiustacji i korekty należy również merytoryczna kontrola po-
wierzonego materiału. Wymóg ten na co dzień jest bardzo trudny do 
realizacji – nie można bowiem wymagać, by redaktor opracowujący 
materiały z różnych dziedzin znał się na wszystkim; najczęściej we-
ryfikowane zatem bywają jedynie błędy oczywiste (np. lapsus calami) 
lub pomyłki, które ujawnia sama publikacja (np. sprzeczne informacje 
przywołane przez autora w opracowywanym tekście, wykluczające się 
dane czy fakty, niekonsekwencje logiczne itp.). Do rzadkości należą 
dziś sytuacje, gdy redaktor sprawdza zgodność przywoływanego przez 
autora cytatu ze źródłem, kontroluje lokalizację cytatu, sprawdza infor-
macje pojawiające się w adresie bibliograficznym itp.

2 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 3, R-Z, PWN, Warszawa 1998, s. 27.
3 Tamże, t. 1, A-K, s. 8.
4 Tamże, s. 950.
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 W istniejących warunkach ekonomicznych i społecznych, gdy 
redaktor postawiony zostaje z jednej strony przed koniecznością moż-
liwie szybkiej realizacji zlecenia, z drugiej zaś często pracuje nad ma-
teriałami z wielu dziedzin, adresowanymi do odmiennych odbiorców, 
mających realizować różne cele, przygotowanie materiału do publikacji 
oznacza tak naprawdę rezygnację z merytorycznej weryfikacji. Redak-
tor poprzestaje na adiustacji i korekcie. 

1.2. adiustacja

 Adiustacja obejmuje szereg działań przygotowujących tekst do 
druku w zakresie poprawności:

 – stylistycznej (usunięcie błędów wynikających ze złamania zasady 
decorum, kontaminacje związków frazeologicznych, powtórzenia, 
aliteracje itp.); 

 – ortograficznej (dotyczy zarówno tekstu głównego, jak i cytatów);
 – gramatycznej (usunięcie błędów, a także ujednolicenie form obocz-

nych, np. lm M postać: postaci lub postacie; skontrolowanie popraw-
ności koniugacyjnej i deklinacyjnej);

 – interpunkcyjnej (skontrolowanie zgodności interpunkcji 
z obowiązującymi normami językowymi, zróżnicowanie znaków 
przestankowych);

 – składniowej (zdania, w których liczba wyrazów przekracza 25, za-
zwyczaj są skomplikowane składniowo, co może sprzyjać powsta-
waniu błędów; uwagę należy poświęcić zdaniom wtrąconym oraz 
odpowiedniemu szykowi wyrazów w zdaniu);

 – graficznej (podział tekstu na akapity, części, podrozdziały, rozdziały; 
wprowadzenie wykresów, diagramów, schematów, tabel, wyliczeń; 
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rozplanowanie graficzne poszczególnych elementów publikacji; 
ujednolicenie przypisów itp.).

 Należy pamiętać, iż celem pracy adiustatora jest usunięcie 
barier komunikacyjnych, uczynienie tekstu poprawnym i czytelnym 
(również graficznie), nie oznacza to jednak pisania od nowa, ulepszania 
autorskiego tekstu (w miarę możliwości, o ile jest to zgodne z profilem 
publikacji, nie należy ingerować w specyfikę stylu autora). Redaktor 
powinien umieć nie tylko rozpoznać i usunąć błędy, lecz również wska-
zać mechanizm powstawania błędu, podać naukową podstawę wprowa-
dzenia zmiany, uzasadnić proponowane zmiany.

1.3. korekta

 Korekta stanowi końcowy etap pracy nad powierzonym ma-
teriałem i polega na nanoszeniu poprawek (głównie ortograficznych, 
interpunkcyjnych, gramatycznych, rzadziej stylistycznych) na prób-
nych odbitkach drukarskich za pomocą odpowiednich znaków korek-
torskich. Nanoszeniu ostatecznych poprawek w celu uniknięcia błędów 
i przekłamań powinno towarzyszyć skontrolowanie korekty z podstawą 
(tekstem autorskim). Na tym etapie pracy szczególną uwagę zwracamy 
na literówki, przestawienia liter, pominięcia znaków lub słów, różnice 
w zapisie nietypowych nazw własnych i pospolitych, błędy w przeno-
szeniu wyrazów, zbędne odstępy (zwłaszcza po znakach interpunkcyj-
nych), niekonsekwencje w stosowanych skrótach itp.

 Korekta dotyczy wszystkich elementów tekstu – należy skon-
trolować zarówno tekst główny, jak i przypisy; częstym błędem począt-
kujących korektorów jest pomijanie w pracy korektorskiej elementów 
eksponowanych (np. zapisu w „czwórce”, spisów treści, tytułów, za-
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wartości pagin, podpisów i numeracji ilustracji, wykresów, schematów, 
aneksów, zestawień bibliograficznych).

 Korekta powinna być wykonywana dwukrotnie (najlepiej, by 
sporządzały ją dwie osoby); jeśli wykonuje ją jedna osoba, dwukrotne 
„sczytanie” winno odbywać się w odstępie czasowym. Korekta jest 
czasochłonna, gdyż:

 – materiał dzielimy na części i po sprawdzeniu każdej z nich robimy 
przerwy; 

 – czytamy nie zdania, ale słowa litera po literze; 
 – konfrontujemy opracowywany tekst z podstawą.

Należy zarezerwować na jej wykonanie odpowiednio dużo czasu (po-
śpiech jest w tym przypadku niewskazany!). Jeżeli nad tekstem pra-
cuje tylko jedna osoba, warto ostatnią korektę wykonać „od końca” 
– materiał, który znamy już całkiem dobrze, przestaje być wówczas 
przewidywalny, co pozwoli wyeliminować błędy przeoczone we wcze-
śniejszych czytaniach. Odwrócenie kierunku lektury oznacza również, 
iż skoncentrowany i wypoczęty korektor rozpoczyna pracę od partii 
tekstu czytanych uprzednio nieco mniej uważnie (np. pod wpływem 
zmęczenia czy pospiechu wynikającego z chęci zakończenia pewnego 
etapu pracy, dotrzymania terminu). 

 Planując pracę nad powierzonym materiałem, należy pamiętać 
o zarezerwowaniu czasu na korektę autorską. Korekta autorska jest 
jednym z etapów procesu wydawniczego. Przeprowadza się ją po opra-
cowaniu redakcyjnym tekstu i łamaniu komputerowym. Celem korekty 
autorskiej wykonywanej po redakcyjnym opracowaniu materiału jest 
sprawdzenie przez autora, czy dokonane przez redaktora/adiustatora 
zmiany nie naruszyły treści i formy utworu oraz czy twórca akceptuje 
propozycje zmian.
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Ćwiczenie 

W podanych zdaniach proszę odnaleźć błędy lub niepoprawne kon-
strukcje, a następnie je poprawić. Jakiego typu mechanizmy doprowa-
dziły do powstania błędów, w jaki sposób można je poprawić, jak ich 
unikać? Podjęcia jakiego typu działań wymagają odnalezione błędy 
(adiustacji/korekty)?

1. Eleganckie suknie przykuwały oczy młodych dziewcząt.

2. Matka posiada istotny wpływ na wychowanie dzieci.

3. W tym roku obserwowaliśmy, jak ceny wędliny pikowały w górę.

4. Zapalony filatelista dzięki wieloletnim staraniom zdołał zgro-
madzić pełny komplet przedwojennych znaczków o tematyce 
florystycznej.

5. Całkowicie się z tobą zgadzam.

6. We wczorajszej debacie niezrzeszony poseł swoją wypowiedzią 
postawił przysłowiową kropkę nad i. 

7. Paweł dla Franki przeciwstawił się całej wiosce, a zwłaszcza naj-
bliższym osobom – siostrze i uznał Oktawiana (syna Franki) za 
swoje dziecko.

8. Nie należy, jak to się mówi, wpuszczać ludzi w maliny.

9. W pierwszym rzędzie musimy zając się zatrudnieniem dla tysięcz-
nej rzeszy polskich robotników.

10. Pana dziadek na wojnie przelewał krew za ojczyznę, a z pana jest 
taki patriota jak ze mnie caryca Katarzyna.

11. Wczoraj udało mi się wreszcie całkowicie sfinalizować kwe-
stię przygotowania Szekspirowskiego planu wyeliminowania 
konkurencji.
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12. Wczoraj wybrano Miss Polonia 2012 roku. Nowa Miss jest zarów-
no piękna jak i mądra.

13. Półtorej grama złota pozwoli nam wyprodukować półtorej tony 
stopu łączącego różne metale.

14. Sędzia wraz z żoną interesuje się każdą plotka w mieście, którą 
roznoszą plotkujące stare panny, dlatego po śmierci Cynadrow-
skiego w gronie innych mieszkańców Iksinowa rozprawia na temat 
przyczyn samobójstwa.

15. Wszyscy zamieszani w kradzież maszyn trzymają języki na wodzy

16. Bliscy Pawła ostrzegali go, że związek z tą kobietą nie przyniesie 
nic dobrego w jego życie, że ta znajomość stworzy tylko wiele 
nieszczęść i problemów. 

17. Rząd, który od lat z uporem reformuje szkolnictwo, miał naprawdę 
ciężki orzech do zgryzienia z nową maturą.

18. Obserwując ich przyjazne pogaduszki, nasuwają mi się pewne 
refleksje natury tak zwanej ogólnej.

19. Wczoraj przyszła do mnie koleżanka, proponując mi udział w wy-
darzeniu, które ma szanse stać się wielką sensacją dnia.

20. Listę sprzeczności, która ujawnia się w charakterze i zachowaniu 
bohaterki możemy rozwinąć, wpisując na nią miłość, nienawiść, 
zaciekawienie i zniecierpliwienie, szybko przeradzające się w jed-
no i drugie.

21. Polska reprezentacja piłkarska nie zaspokoiła oczekiwan chciwych 
zwycięstwa kibiców oglądających kolejne mecze.

22. Mimo licznych prób do tej pory nie wypłynął na szerokie wody 
biznesu.

23. Nauczyciele postanowili stawić opór kolejnej reformie propono-
wanej przez Ministerstwo Edukacji.
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24. Po tym jak obejrzala go na własne oczy w trudnej sytuacji, posta-
nowiła się z nim pobrać.

25. Ola nie potrafi pełnić roli mediatora w swojej firmie, zawsze opo-
wiada się po jednej z dwóch skrajnych stron.

2. Pomoce logistyczne, techniczne i naukowe 
w pracy adiustatora

 Praca adiustatora wymaga wiedzy, cierpliwości, dokładności 
i skupienia. Wybór sposobu działania – opracowywanie wersji papie-
rowej lub nanoszenie poprawek w wersji elektronicznej – zależy od 
redaktora, w obu przypadkach warto zadbać o odpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy, przygotowanie „planu działania”, zgromadzenie nie-
zbędnych pomocy technicznych (materiałowych) i naukowych. 

2.1. Plan działania – logistyka

 Przed przystąpieniem do pracy redakcyjnej warto przygotować 
harmonogram działań, który uwzględni następujące etapy:

a) wstępne rozpoznanie obejmujące: pierwsze czytanie; ustalenie celu 
i funkcji tekstu; określenie założonych przez autora odbiorców oraz 
zdiagnozowanie dostosowania komunikacyjnego przekazu do po-
tencjalnych czytelników; scharakteryzowanie specyfiki językowej 
publikacji (styl, ton, cechy charakterystyczne języka); sprawdzenie 
struktury, kompozycji i spójności tekstu; wstępne rozpoznanie bra-
ków w materiale oraz kwestii kłopotliwych;

b) opracowanie zasad redakcyjnych;

c) adiustację;
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d) konsultacje z autorem (wyjaśnienie nieścisłości, uzupełnienia infor-
macyjne i bibliograficzne, omówienie propozycji zmian);

e) korekty (z uwzględnieniem korekty autorskiej).

 Faza wstępna pozwala redaktorowi określić specyfikę przygo-
towywanej publikacji, rozplanować w czasie pracę, rozpoznać stopień 
trudności tekstu i charakter koniecznych poprawek, ustalić zakres 
niezbędnych pomocy naukowych, a jednocześnie – dzięki wstępnej 
orientacji w opracowywanym materiale – pozwala uniknąć błędów 
wynikających ze zbyt pochopnego nanoszenia zmian. 

 Pobieżne zapoznanie się z tekstem stanowi podstawę do usta-
lenia obowiązujących w publikacji zasad redakcyjnych (szczególnie 
ważne jest to w przypadku publikacji zbiorowych, których autorzy 
stosowali różne rozwiązania redakcyjne). Wytyczne przyjęte przed 
rozpoczęciem pracy adiustacyjnej pozwalają uniknąć niekonsekwencji, 
ułatwiają podejmowanie decyzji, pomagają eliminować konflikty.

Zasady obowiązujące w opracowywanym materiale podzielić można 
na trzy grupy:

a) ogólne/zwyczajowe – obowiązujące w większości publikacji (są 
powszechnie stosowane, lecz nie wykluczają innych rozwiązań);

b) szczegółowe – wymagają rozstrzygnięcia, który z zapisów przyj-
mujemy za obowiązujący w publikacji, a następnie ujednolicenia 
tekstów;

c) specyficzne – formułowane w oparciu o właściwości opracowywa-
nego tekstu, traktowane jako obowiązujące w konkretnej publikacji.
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2.2. zasady ogólne/zwyczajowe:

 – gdy przywołujemy daną osobę po raz pierwszy, rozwijamy literę ini-
cjalną imienia do pełnego brzmienia imienia, później posługujemy 
się samym nazwiskiem, bez litery inicjalnej5;

 – tytuły książek, artykułów, utworów muzycznych, filmów itp. zwy-
czajowo piszemy czcionką pochyłą bez cudzysłowów (Między usta-
mi a brzegiem pucharu, Alternatywy 4);

 – jeśli w tytule dzieła (zapisywanym kursywą) pojawia się inny tytuł, 
ten drugi również zapisujemy kursywą w cudzysłowie, np. Plotka 
o „Weselu”;

 – tytuły czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie (np. 
„Polityka”, „Uważam Rze”, „Pamiętnik Literacki”) 6;

 – cytatów krótkich (poniżej trzech wersów) nie wyróżniamy graficz-
nie, większe powinny zostać wyróżnione graficznie7;

 – w publikacjach specjalistycznych nazwy własne zawierające obce 
litery podawane są zgodnie z oryginalną pisownią, w publikacjach 
niespecjalistycznych dopuszcza się transliterację znaków nieobec-
nych w polskiej ortografii;

 – obcojęzyczne nazwy pospolite w miarę możliwości dostosowuje-
my do polskiej pisowni (dotyczy ortografii i fleksji, np. komputer) 
i zapisujemy czcionką prostą bądź zapisujemy kursywą, jeżeli nie 

5 Inicjał imienia ma zazwyczaj postać pierwszej litery danego imienia. W przypadku imion 
zaczynających się od dwuznaku „ch” inicjał przyjmuje postać Ch. (np. Chrystian).
6 Warto pamiętać, iż od 8 grudnia 2008 roku ujednolicono pisownię tytułów od-
miennych i nieodmiennych – decyzją Rady Języka Polskiego w tytułach czasopism 
wielką literą piszemy wszystkie wyrazy z wyjątkiem występujących wewnątrz nazwy 
przyimków i spójników.
7 O sposobie wyróżniania cytatów decydują: autor, redaktor lub wydawnictwo (patrz: Zasady 
szczegółowe).
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są odmienione (dotyczy to zapisu pojedynczych słów lub krótkich 
wyrażeń pochodzących z języka obcego, np. sacrum, sui generis);

 – jeśli zachodzi konieczność zastosowania cudzysłowu w obrębie 
cudzysłowu (np. w cytatach), używamy znaku «___» (np.: Można 
przyjąć, że „inwestowanie pieniędzy w zakup ilustrowanego wyda-
nia «Wyspy skarbów» stanowi priorytet”);

 – w przypadku publikacji anglojęzycznych między tytułem i podty-
tułem stawiamy dwukropek (np. Printed Voices: The Renaissance 
Culture of Dialogue), w przypadku pozostałych publikacji między 
tytułem i podtytułem stawiamy kropkę (np. Rewolucja i niepodle-
głość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920); 

 – numer przypisu (zazwyczaj oznaczany cyfrą arabską) w tekście 
umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie 
lub jego część;

 – przypis traktujemy jak zdanie: zaczynamy wielką literą, kończymy 
kropką;

 – w przypisach stosujemy zapis inicjalnych liter imion np. S.I. Wit-
kiewicz (między S. i I. nie stawiamy spacji; stawiamy ją dopiero 
pomiędzy inicjałem/inicjałami imienia a nazwiskiem);

 – gdy wskazujemy konkretną stronę i następną, stosujemy zapis: s. 16 
n. lub wiersz 5 n.;

 – gdy wprowadzamy do tekstu skrótowce, za pierwszym razem po-
dajemy pełną nazwę, później posługujemy się odpowiednim skró-
towcem (np. Główny Urząd Statystyczny – GUS, Polski Związek 
Motorowy – PZMot)8;

 – przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać: autora, tytuł 
utworu, „adres” internetowy oraz w nawiasie datę korzystania ze 

8 O pisowni i odmianie skrótowców patrz np. Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, 
Warszawa 2006, s. 443-444.
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strony. Na przykład Z. Kletowski, O świątyniach i ulicach Kioto, 
[w:] http://www.int.pan.wroc.pl/gm/wystawajaponia/wystawa/ga-
weda13.htm (1.12.2004) lub [1.12.2004];

 – w zapisie stuleci posługujemy się cyframi rzymskimi (np. XX wiek).

2.3. zasady szczegółowe:

 – decydujemy o sposobie zapisu adresu bibliograficznego książek 
i czasopism (np. Dopierała K., 1983, Adampol-Polonezköy. Z dzie-
jów Polaków w Turcji, Poznań; M.M. Drozdowski, Józef Ignacy 
Paderewski: pianista, kompozytor, mąż stanu, Warszawa 2001; J. 
Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, PWN, Warsza-
wa 1985), artykułów (I. Matuszewski, Ex oriente lux?, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1918, nr 15, s. 98; K. Bartoszewicz, Erotyzm i ekstaza, 
„Tygodnik Ilustrowany” 31/1914, s. 208);

 – wybieramy typ stosowanych skrótów (polskie: tamże, tejże, tegoż, 
dz. cyt.; lub łacińskie: ibidem, idem, eadem, op. cit.);

 – ustalamy zapis po cyfrach, roku, wieku (skrócona wersja czy pełny 
zapis po cyfrze; przed cyfrą zawsze pełne brzmienie rzeczownika);

 – wybieramy typ opisu okresów (od 1943 do 1976 lub 1943-1976);
 – ustalamy zapis nazw walut (np. złoty lub PLN, lub zł);
 – wybieramy sposób oznaczania miar i wag (np. kg lub kilogram);
 – ustalamy zapis znaków szczególnych (np. proc. czy procent, § czy 

paragraf itp.);
 – wskazujemy typ przypisów (dolne lub końcowe);
 – decydujemy o kształcie zapisu dziesięcioleci (np. w latach 70., w la-

tach siedemdziesiątych);
 – ustalamy zapis dat (np. 4 lipca 2009 lub 4 VII 2009, lub 04.07.2009);
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 – decydujemy, czy liczby zapisywane będą słownie, czy cyframi9;
 – ustalamy zasadę zapisu krótkich cytatów (poniżej trzech wersów) 

umieszczonych w tekście i w przypisach (np. piszemy czcionką pro-
stą i ujmujemy w cudzysłów lub piszemy kursywą bez cudzysłowu);

 – decydujemy o kształcie zapisu wierszy (z zachowaniem graficznego 
kształtu wiersza lub w zapisie ciągłym z ukośnikami);

 – dokonujemy wyboru dotyczącego graficznego zaznaczania skrótów 
w obrębie cytowanych w tekstach wypowiedzi (nawias okrągły (…) 
czy nawias kwadratowy […]);

 – gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, 
parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej 
informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio dobranym skrótem 
(por. albo zob.);

 – wybieramy typ wyróżnień (pogrubienie, podkreślenie,  

r o z s p a c j o w a n i e, kursywę, kapitaliki);
 – przy cytatach dłuższych należy stosować układ blokowy – decy-

dujemy o jego układzie (np. odstęp z góry i z dołu, bez wcięcia 
akapitowego, bez cudzysłowu, mniejsza czcionka, większe wcięcia 
z lewej i prawej strony – decydujemy o wielkości wcięć, światłach 
między górnym a dolnym tekstem);

 – ustalamy wielkość i typ wyróżnienia tytułów części/działów/roz-
działów/paragrafów (np. czy powinny być stosowane bez numera-
cji, czy z numeracją; jaki ma być rozmiar i krój czcionki; w jakim 
miejscu w stosunku do tekstu głównego mają się znajdować; jaki typ 
wyróżnień ma być zastosowany; jak ma być zorientowany w stosun-
ku do osi strony itp.);

9 Zalecane jest posługiwanie się cyframi, gdy publikacja dotyczy pomiarów, zakresów licz-
bowych, statystyk, liczb obejmujących ułamki zwykłe i dziesiętne.
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 – ustalamy graficzny kształt tytułu (wybór liter – wielkie, małe; poło-
żenie – wyśrodkowanie, wyrównanie do lewej; czcionkę – rozmiar, 
typ, pogrubienie itp.);

 – przy uwagach edytorskich lub wyjaśnieniach/dopowiedzeniach kwe-
stii w cytatach zapisujemy informację w nawiasie kwadratowym [], 
wybierając jeden sposób zapisu: np. [uzup. moje] lub [uzup. M.G.], 
lub [uzup. – M.G.].

2.4. zasady specyficzne:

 – zależnie od charakteru i typu publikacji decydujemy o sposobie za-
pisu czasu (dziewiąta wieczorem, 21.00; 21:00; 2100); 

 – ujednolicamy typ wypunktowań (cyfry, litery, punktory), jeśli chce-
my zaznaczyć hierarchię, staramy się konsekwentnie różnicować 
oznaczenia10;

 – decydujemy o kształcie tabel (układ tabeli, układ wierszy w główce 
i boczku tabeli – pionowy lub poziomy, sposób rozmieszczenia tre-
ści w rubrykach, wielkość czcionki, typ wyróżnienia itp.);

 – wybieramy sposób zaznaczania odsyłaczy przypisowych lub – gdy 
przypisy mają dwa typy odsyłaczy – dokonujemy rozróżnienia przy-
pisów za pomocą odpowiednio dobranych znaków (np. 1, 2, 3; *, **, 
***)11;

 – planujemy podpisy do tabel, wykresów, schematów, diagramów 
(ustalamy format, czcionkę i układ graficzny podpisów, typ wyróż-
nienia informacji), np.:

10 Por. Polszczyzna na co dzień, s. 569-570, 589-590.
11 Drugi z wymienionych przypadków ma miejsce np. wtedy, gdy przypisy pochodzą od 
dwóch osób – autora tekstu i jego edytora; autora i komentatora; kolejnych edytorów itp.
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Tabela 1. Tytuł tabeli 

Źródło: ……….

tabela 1. tytuł tabeli

Źródło: ……….

Tabela 1. Tytuł tabeli; źródło: ……  Tabela 1. Tytuł tabeli; źródło: ……..

Tabela 1. Tytuł tabeli

Źródło: ……….

tabela 1. tytuł tabeli

Źródło: ……….

 – ustalamy wyrazy i konstrukcje, których należy unikać, gdyż są nad-
używane przez autora;

 – ustalamy (w razie potrzeby) sposób skracania tytułów lub zapisów 
bibliograficznych (jeśli autor odwołuje się do danego źródła wiele 
razy, to za pierwszym razem po pełnym brzmieniu tytułu możemy 
podać skrót/skrótowiec i przy okazji kolejnych przywołań lokali-
zujemy źródło przyjętym skrótem/skrótowcem, np. Słownik Języka 
Polskiego [dalej: SJP], „Gazeta Polska” [dalej GP]; 

 – planujemy podpisy do ilustracji (miejsce, czcionkę, sposób numera-
cji, pełną nazwę lub skrót: np. rycina, ilustracja, ryc., il.).

 Lista zasad redakcyjnych powinna być zgodna z kanonem 
obowiązującym w wydawnictwie i zaakceptowana przez autora lub re-
daktorów naukowych publikacji. Ustalenie zasad optymalizuje pracę, 
pozwala zaoszczędzić czas, pomaga w eliminowaniu pomyłek, ułatwia 



215

Monika Gabryś-Sławińska

dostrzeżenie niekonsekwencji autora/autorów, zapobiega nieporozu-
mieniom między redaktorem a wydawnictwem czy autorem. 

2.5. Pomoce techniczne

 Równie istotne jak opracowanie zasad jest zgromadzenie odpo-
wiednich pomocy technicznych. Niezależnie od tego, czy pracujemy na 
wersji papierowej, czy elektronicznej, przed przystąpieniem do pracy 
należy wykonać kopię opracowywanego materiału (dotyczy to zwłasz-
cza redaktorów rozpoczynających pracę zawodową). W pracy na kopii 
papierowej pomocne okazać mogą się także: 

 – kolorowe długopisy lub kredki (wybieramy barwy wyraziste, które 
nie będą stapiały się z barwą/barwami wydruku); 

 – markery;
 – zakładki indeksujące (warto wypracować indywidualny system 

oznaczeń, np. kolor niebieski – braki bibliograficzne, czerwony – 
wątpliwości merytoryczne, żółty – kwestie do rozstrzygnięcia przez 
autora);

 – fiszki informacyjne (w razie wątpliwości – zwłaszcza w odniesie-
niu do powtarzających się, powracających kwestii – warto pytania 
i sugestie notować na niedużych kartkach, dzięki którym szybko 
odnajdziemy miejsca wątpliwe);

 – dostęp do źródeł elektronicznych (np. baz danych, zasobów biblio-
tecznych, komputerowych tezaurusów).

2.6. Pomoce naukowe

 Ważnym wsparciem dla każdego redaktora są źródła naukowe, 
które pomagają adiustatorowi w rzetelnym wykonywaniu pracy. Dzięki 
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wstępnemu rozpoznaniu (faza a planu działania) redaktor może zaopa-
trzyć się w 2-3 podstawowe publikacje odnoszące się do dziedziny 
wiedzy będącej przedmiotem rozważań w opracowywanym materiale 
(wskazane są zwłaszcza poradniki przybliżające język i tematykę). 

 Wśród publikacji słownikowych i encyklopedycznych, przy-
datnych na co dzień osobom zajmującym się redagowaniem różnych 
typów publikacji, na uwagę zasługują między innymi:

a) publikacje książkowe:

I. Bartmińska, J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk ob-
cych, Olsztyn 1992.

S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, 
Warszawa 2002.

A. Dąbrowska, Słownik eufemizmów polskich, Warszawa 1998.

S. Kania, Słownik argotyzmów, Warszawa 1995.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
wyd. osiemnaste, Warszawa 1989 (i wyd. nast.).

Z. Kurzowa i in., Słownik synonimów polskich, Warszawa 1998.

Mały słownik odmiany nazw własnych, red. A. Cieślikowa, Kraków 
2002.

S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników 
polskich, Kraków 2005.

P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wro-
cław 2007.

Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 1999.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, War-
szawa 1999.
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J. Podracki, Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami 
przestankowania, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, Warszawa 2010.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej 
i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003. 

Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, red. 
A. Markowski, Warszawa 1995.

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 
1967 (i wyd. nast.).

Słownik języka polskiego, red. nacz. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 
1958-1969.

Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski i H. Kurkowska, 
Warszawa 1973 (i wyd. nast.).

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 
1996.

Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki, wyd. szóste, 
Warszawa 1971 (i wyd. nast.).

Słownik wyrazów kłopotliwych, red. M. Bańko, M. Krajewska, wyd. 
drugie poprawione, Warszawa 1995.

Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1971 (wyd. 
25., uzup. i popr., Warszawa 1991).

Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosiń-
ska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.

b) źródła internetowe:

Poradnik językowy, strona internetowa PWN, http://poradnia.pwn.pl
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Porady i opinie językowe, strona internetowa Rady Języka Polskiego, 
http://www.rjp.pan.pl

Słownik synonimów, strona internetowa http://synonimy.ux.pl

Słownik wyrazów bliskoznacznych, strona internetowa http://www.sy-
nonimy.proffnet.com/zrodlo.html

Uchwały ortograficzne, strona internetowa Rady Języka Polskiego, 
http://www.rjp.pan.pl

Wielki słownik ortograficzny, strona internetowa PWN, http://so.pwn.pl/

Ćwiczenie

W podanych zdaniach proszę odnaleźć formę/formy poprawne oraz 
wskazać źródło naukowe potwierdzające słuszność dokonanego 
wyboru. 

1. W tym roku będziemy obchodzili XX-lecie/dwudziestolecie/20-
-lecie istnienia naszej organizacji.

2. To były czasy. Chodziło się na rendez-vous/randez vous/randevous.

3. Muszę jak najszybciej odpowiedzieć na email/e-mail/imejl/emejl/
mejl.

4. Zapisz te słowa w cudzysłowiu/cudzysłowie.

5. W XXI wieku najczęściej szukamy informacji w internecie/
Internecie.

6. Postanowiłam podarować tacie w prezencie swetr/sweter.

7. Nie zwracaj uwagi na jej opryskliwość, ma w firmie audit/audyt, 
więc trudno się z nią dogadać.

8. Znakiem rozpoznawczym spiskowców był/była żółty gerber/żółta 
gerbera.
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9. Omówiliśmy wszystkie sporne kwestie, można więc powiedzieć, 
że sprawa jest ustalona od a do zet/od A do Zet/od A do Z/od 
a do z.

10. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w/we Wrocławiu, ale nasz klub 
będzie działał w/we Warszawie.

11. Nie wiedziałam, czy uda mu się zdążyć z/ze zobowiązaniami 
finansowymi.

12. A na stołach będą leżały obrusy w kolorze écru/ekri/ecru.

13. Na dzień dzisiejszy/na dzisiaj/dzisiaj nie możemy podać liczby 
poszkodowanych.

14. Część posłów głosowała/głosowało za przyjęciem poprawki.

15. Nie znam dokładnie historii polskich luteran/luteranów.

16. Profesorowie/profesorzy zajmujący się literaturą mają kłopot 
z ustaleniem, którzy bohaterowie/bohaterzy literaccy powinni 
znaleźć się w przygotowywanym do druku leksykonie.

17. Brzytew/brzytwa należąca do znanego pisarza została kupiona 
przez anonimowego kolekcjonera.

18. W restauracji zamówił duży kotlet/dużego kotleta.

19. Michał podał/poddał w wątpliwość ustalenia włoskich fizyków.

20. Michał posiadał/miał nowe wydanie Wiernej rzeki.

3. Poprawność w pracy redakcyjnej

 Jednym z warunków koniecznych właściwego wykonywa-
nia pracy redakcyjnej jest bardzo dobra znajomość zasad polskiej 
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pisowni12. W tej części rozdziału przedstawione zostaną wybrane 
zasady ortograficzne przydatne w codziennej praktyce adiustacyjno- 
-korektorskiej13. 

Pisownia przysłówka i imiesłowu odmiennego (lub przymiotnika)

Zestawienia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi jest 
imiesłowem odmiennym (lub przymiotnikiem), piszemy rozdzielnie: 
wolno stojący, ostro zakończony, dziko świeżo malowany, trudno roz-
poznawalny, rdzennie polski.

Warto jednak pamiętać, że niektóre wyrażenia tego typu scaliły się 
i traktowane są jako wyrazy pisane łącznie (trwałe zestawienia wyra-
zowe, a nie doraźne), np. dalekowidzący, jasnowidzący, krótkowidzący, 
równouprawniony, szybkoschnący (klej), głośnomówiący (zestaw).

Pisownia przyimków złożonych

Przyimki złożone piszemy łącznie, np. sprzed, zza, ponad, poprzez, 
spod, spomiędzy, sponad; wyjątek stanowi z ponad w znaczeniu „z wię-
cej niż”, np. Udało mu się trafić do celu z ponad dwudziestu metrów; 
Został wybrany do komitetu organizującego jubileusz z ponad stu 
kandydatów. 

12 Równie ważna jest znajomość zasad interpunkcyjnych, która nie będzie przedmiotem 
rozważań w niniejszym rozdziale. Osoby zainteresowane problematyką mogą sięgnąć między 
innymi po: A. Dzigański, Nowy słownik interpunkcyjny, Kraków 2009; A. Hącia, Język polski: 
365 ćwiczeń z pisowni i wymowy: ortografia, interpunkcja i wymowa, Warszawa 2007; T. 
Karpowicz, Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redak-
torów językowych: skrypt z tekstami ćwiczeniowymi dla studentów specjalizacji redaktorskiej 
i dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu redakcji językowej tekstów, Warszawa 2011.
13 Dokonany wybór ma charakter subiektywny, o doborze prezentowanych zasad zdecy-
dowały z jednej strony doświadczenia redaktorskie autora, z drugiej obserwacje poczynione 
w trakcie praktyki ze studentami kierunków filologicznych.
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Pisownia wyrażeń przyimkowych

a) Zazwyczaj połączenia przyimka z rzeczownikiem, przysłówkiem, 
liczebnikiem, zaimkiem pisze się rozdzielnie (np. mimo woli, za 
pomocą, w poprzek, za mało, ze wszystkimi, po troszkę, przeze mnie, 
poza tym). 

b) Łączną pisownię mają dawne połączenia przyimkowe, które współ-
cześnie są zrostami, np. dlaczego, dlatego, dokoła, donikąd, do-
okoła, doprawdy, nadaremnie, nadto, naprawdę, naprędce, naprze-
ciwko, naprzód, naraz, nareszcie, nieomal, niespełna, niezadługo 
(= wkrótce), pojutrze, pokrótce, pomaleńku, pomalutku, pomału, 
ponadto, poniewczasie, popojutrze, wniwecz, wonczas, wpław, 
wpośród, wprawdzie, wprost, wprzód (= najpierw), wspak, wstecz, 
wszerz, wtenczas, wzdłuż, wzwyż, zaiste, zanadto, zanim, zapewne, 
zarazem, zarówno, zatem, zawczasu, zazwyczaj, zgoła, znienacka, 
zresztą.

Należy jednak pamiętać o różnicach w pisowni wynikających z różnic 
znaczenia, np.:

 – zazwyczaj (= z reguły): Zazwyczaj rano nie piję kawy;
 – ale za zwyczaj: Poranną kawę pitą z mężem uważała za zwyczaj, 

który warto było zachować;
 – zapewne (= prawdopodobnie): Zapewne jutro będę mogła złożyć 

podanie o stypendium;
 – ale za pewne: Braki w zaopatrzeniu były uznawane za pewne 

utrudnienia; 
 – naraz (= nagle): Naraz rozległ się potworny huk;
 – ale na raz: Na raz biegniemy, na dwa stajemy.
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Pisownia przymiotników złożonych – łączna

a) Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo, 
w których główne znaczenie zawarte jest w członie drugim, nato-
miast człon pierwszy określa intensywność, charakter, typ, rodzaj 
itp. pisze się łącznie, np. bladoróżowy, ognistopomarańczowe, ja-
snoniebieski, ciemnozielony.

b) Przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów określające kolory 
mieszane, gdy kolor główny określany jest przez człon ostatni, np. 
siwoniebieskosrebrzysty, różowopomarańczowołososiowy, sinonie-
bieskofioletowy, żółtobrunatnozielony.

c) Przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów, rozpoczynające 
się od członu nieimiennego (a więc nie od członu rzeczowniko-
wego, przymiotnikowego, liczebnikowego lub zaimkowego) albo 
rozpoczynające się od członu imiennego, ale niezakończonego na 
o, np. ponadmetrowy, dwudziestodwuipółwieczny, wczesnośrednio-
wieczny, późnojesienny.

Pisownia przymiotników złożonych z łącznikiem

Przymiotniki złożone z dwóch (lub więcej) członów równorzędnych 
znaczeniowo piszemy zawsze z łącznikiem (jeśli zamiast łącznika mo-
żemy postawić spójnik „i” bez zmiany znaczenia), np. polsko-francu-
ski, górniczo-hutniczy.

Pisownia rzeczownikowych zestawień

a) Z łącznikiem pisze się zestawienia rzeczownikowe o członach 
równorzędnych, oznaczających równoważne cechy lub funkcje, np. 
fryzjerka-kosmetyczka, człowiek-ryba.

b) W zestawieniach składających się z dwóch różnych członów zna-
czeniowo nierównorzędnych piszemy wyjątkowo łącznik wtedy, 
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gdy kolejność tych członów została przestawiona, np. herod-baba, 
cud-dziewczyna, cud-dieta.

Pisownia zestawień z niby-, quasi-

W połączeniach, które wskazują na pozorność pewnych zjawisk (by-
cia kimś, czymś), stosuje się zapis z łącznikiem, np. niby-Ameryka-
nin, niby-artysta, niby-odrodzeniowy, quasi-nauka, quasi-religijny, 
quasi-filozoficzny.

Wyjątki: 

 – niby w terminach przyrodniczych pisze się łącznie, np. nibynóżka (= 
pseudopodia, wypustka plazmatyczna), nibytkankowce (= parazoa, 
podkrólestwo zwierząt, które nie wykształciły właściwych tkanek);

 – niby w terminach astronomicznych pisze się łącznie, np. nibygwiaz-
da (= kwazar, bardzo odległy obiekt we wszechświecie).

Należy odróżnić cząstkę niby- od przyimka niby (pisanego rozłącznie), 
występującego w funkcji porównawczej: miękki niby plastelina, postać 
niby zjawa, piękna niby księżniczka.

Pisownia liczebnika pół z nazwami własnymi

W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika, który jest nazwą 
własną, stosujemy łącznik, np. pół-Polka, pół-Francuz.

Uwaga! Gdy mamy „całość” w zapisie, rezygnujemy z łącznika, np. 
Mój nowy kolega jest ciekawym człowiekiem, jako pół Polak i pół 
Czech stara się łączyć obie kultury, dlatego zawsze nas zaskakuje. 

Pisownia przedrostków z nazwami własnymi (pisanymi wielką literą)

W wypadku połączenia przedrostków z nazwami własnymi: nazwiska-
mi, nazwami członków narodów, nazwami państw, nazwami grup et-
nicznych itp., czyli wyrazami pisanymi wielką literą, po tych przedrost-
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kach stosuje się łącznik, np. arcy-Europejczyk, eks-Amerykanin, post- 
-Jugosławia, pseudo-Polak.

Pisownia partykuły nie

a) łączna: 
 – z rzeczownikami, np. niepokój, niepowodzenie, nieszczerość, nie-

wiara (ale: Nie wiara, ale praca pozwoli ci osiągnąć sukces); 
 – z przymiotnikami w stopniu równym, np. niemiły, niedobry, niecie-

kawy, niewesoły (ale: To nie dobry, ale wprost genialny pomysł);
 – z przysłówkami (pochodzącymi od przymiotników), np. niemiło, 

niedobrze, nieciekawie, niewesoło (ale: Ania ubrała się wczoraj nie 
ładnie, lecz wręcz groteskowo).

b) rozdzielna:
 – przed czasownikami, np. nie zrobić, nie dopisała, nie jesteś, nie 

odwzajemniła (ale wyjątek stanowią czasowniki utworzone od rze-
czowników z przedrostkowym nie, np. niepokoić, Nie będę cię już 
dzisiaj niepokoić); 

 – przed rzeczownikami, np. nie dziewczyna, nie samochód, nie niena-
wiść, nie wiatr;

 – przed liczebnikami, np. nie jeden, nie drugi, nie wszyscy, nie troje 
(ale: niejeden w znaczeniu wielu);

 – przed zaimkami, np. nie wy, nie nasze, nie ten, nie swój (ale: nieswój 
= niezdrów, skrępowany, spięty; Otoczony fotoreporterami, tłumem 
fanów debiutujący aktor czuł się nieswój w nowej roli życiowej);

 – przed partykułami byle, lada, np. Dzięki przypadkowi udało mu się 
zdobyć nie lada prezent; Na otwarcie galerii zaprosiliśmy nie byle 
kogo; 
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 – przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników: nie bar-
dzo, nie wszędzie, nie dosyć, nie zaraz (ale: niebawem, nieraz ( = 
często), niezbyt);

 – przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i naj-
wyższym, np. nie lepsza, nie gorsza, nie najgorsza, nie najlepszy, 
nie najgorszy (ale: niegrzeczny – najniegrzeczniejszy, niegrzecznie 
– najniegrzeczniej).

Pisownia cząstki -by

a) rozdzielna: 
 – po nieosobowych formach czasownika – bezokolicznikach, np. 

Można spróbować by zakończyć te jałowe dyskusje;
 – po wyrazach o funkcji czasownikowej – można, trzeba, warto, wol-

no, np. Trzeba by przygotować się do zajęć; Można by się dowie-
dzieć; Warto by zajrzeć do notatek;

 – po formach bezosobowych zakończonych na -no, -to, np. Zrobiono 
by to znacznie lepiej; Zaproszono by je później; 

 – po wyrazach – winien, powinien, np. Powinna byś już wyjść; Winien 
by się wreszcie ustatkować; 

 – po rzeczownikach, przymiotnikach, imiesłowach przymiotnikowych, 
przysłówkach, liczebnikach: Pociągiem byś mógł do nas przyjechać; 
Miło by spędziła czas z mamusią; Dziesięciu by go nie podniosło; 
Wy byście mogli go zaprosić do zabawy;

 – po zaimkach (dlaczego, dlatego, dokąd, dopóki, dopóty, dotąd, 
gdzie, jak, kiedy, którędy, odkąd, odtąd, stąd, stamtąd, wtedy), np. 
Dlaczego by chciał tak głupio ryzykować?; Gdzie by dzisiaj zjeść 
kolację?; Myślał, jak by poprawić swoje wyniki.
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b) łącznie:
 – jeśli ten sam wyraz w jednym kontekście pełni funkcję zaimka przy-

słownego, a w innym kontekście przyjmuje rolę spójnika lub party-
kuły: Gdzieżby wstała tak rano!; Jakbyśmy dali radę, to wstąpimy;

 – z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobo-
wej, np. Pracowałoby mu się dobrze w tym pokoju; Wypadałoby 
odmalować ten dom; Zrobiłoby mu dobrze zdystansowanie się do 
wszystkich problemów;

 – z partykułami (ależbym, anibyście, bodajbyś, chybabym, czybym, 
czyżbyście, gdzieżbym, jakżebym, niechby, niechajby, obym), np. 
Bodajby nigdy nie ujrzał świata zza więziennych krat; Niechajby 
wreszcie się na coś zdecydował;

 – z większością spójników, a zwłaszcza z następującymi: abyśmy, 
aczkolwiekby, albobym, alebym, gdybym, gdyżbym, iżbym, jakobym, 
jeślibym, jeżelibyś, nimbym, niżbym, zanimby, żebym.

Pisownia przedrostków

W języku polskim wszystkie przedrostki – rodzime i obce – pisze się 
łącznie z wyrazami pospolitymi, np. a- (anormalny, awykonalny), 
anty- (antybakteryjny, antypoślizgowy), arcy- (arcyksiążęcy, arcymi-
strzowski), bez- (bezdotykowa, bezkolizyjny), ekstra- (ekstranowocze-
sny, ekstraordynaryjny), hiper- (hiperpoprawny, hiperwentylacja), 
kontr- (kontrreformacyjny, kontrpropozycja), mini- (minirozmówki, 
minikonferencja), między- (międzypokoleniowy, międzygalaktyczny), 
po- (ponowoczesny, pojezuicki), post- (postimpresjonistyczny, postko-
lonialny), wice- (wiceprezes, wicemistrz).
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Pisownia przedrostka z-

a) Piszemy z- przed:
 – samogłoskami: zorganizować, zignorować, zubożeć, zużyć, ziryto-

wać, zanalizować;
 – spółgłoskami dźwięcznymi: zgrać, zlać, zbić, zmatowieć, zmrużyć, 

zniszczyć, zrównać, zredagować, złamać;
 – h (dawną spółgłoską dźwięczną): zhańbić, zheblować, zhumanizo-

wać, zhierarchizować; 
 – bez względu na wymowę przed s i si (oznaczającymi spółgłoskę ś) 

oraz sz: zsinieć, zsadzić, zsypać, zszargać, zszarzeć.

b) Piszemy s- przed:
 – spółgłoskami bezdźwięcznymi: spoliczkować, skopać, sfrustrować 

się, scharakteryzować, sczesać, scementować.

c) Piszemy ś- przed:
 – przed połączeniem ci wskazującym na ć: ściąć, ścisnąć, ściągnąć, 

ściszyć, ściec.

Pisownia imiesłowów

 – łszy piszemy po spółgłoskach (gdy temat czasownika kończy się na 
spółgłoskę): poszed-łszy, zjad-łszy, znalaz-łszy;

 – wszy piszemy po samogłoskach (gdy temat czasownika kończy się 
na samogłoskę): da-wszy, ujrza-wszy, zapią-wszy.

Ćwiczenie

Proszę wybrać poprawną wersję zapisu zaznaczonych wyrazów i wy-
rażeń, a następnie pogrupować wybrane formy i podać zasadę ortogra-
ficzną wyjaśniającą zapis oraz – w przypadku gdy zasada nie została 
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zaprezentowana w niniejszym rozdziale – źródło, z którego zaczerp-
nięto informacje dotyczące reguły.

 Opowieść o superśmiałym/super-śmiałym/super śmiałym planie

 Nie tak dawno temu, gdy komputery jeszcze nie rządziły w na-
szych domach, ludzie mieli przezabawny zwyczaj – rozmawiali ze 
sobą. Sprzed/Z przed buzujących kominków, sczerniałych/zczernia-
łych/szczerniałych palenisk, a nawet supernowoczesnych/super nowo-
czesnych/super-nowoczesnych kuchenek gazowych płynęły – niczym 
wartka rzeczułka – słowa miniopowieści/mini opowieści. Zaciekawione 
pyzate buzie brzdąców nieraz/nie raz otwierały się ze zdumienia, gdy 
ze sciśniętymi/zciśniętymi/ściśniętymi piąstkami słuchały opowieści 
o polowaniu na pralko-suszarkę/pralkosuszarkę, lodówkę-zamrażarkę/
lodówkę zamrażarkę czy dwudziestodwuipółcalowy/dwudziestodwu 
i pół calowy/dwudziestodwuipół calowy telewizor kolorowy marki 
„Rubin”/rubin. Na obrzeżach ich świadomości powoli zaczynał się 
pojawiać obraz dobrobytu, który ukrywał się w wolnostojącej/wolno 
stojącej hali kryjącej w swych wnętrznościach mega wspaniałe/mega-
-wspaniałe/megawspaniałe, mroczne obiekty pożądania rodziców.

 W jasno niebieskich/jasnoniebieskich/jasno-niebieskich oczach 
maluszków pojawiał się podziw, gdy pogryzając zczerstwiały/sczer-
stwiały/szczerstwiały chlebuś, śledziły meandry rodzicielskich polo-
wań. Chciałyby/Chciały by wziąć udział w bezkrwawych łowach, by 
zasłużyć na podziw i przyczynić się do wzrostu rodzinnego dobrobytu. 
Wszędobylskie szkraby mogłyby/mogły by wiele zdziałać – możnaby/
można by wykorzystać ich zdolności do wyszukiwania nienajwięk-
szych/nie największych urządzeń elektrycznych. 

 Nie dane im było jednak zrealizować swych marzeń. Czas 
pseudo-polowań/pseudo polowań/pseudopolowań minął, a ponad to/
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ponadto nadopiekuńczy rodzice nigdyby/nigdy by nie pozwolili, by 
ich drogocenne skarby narażały się na niebezpieczeństwo. Rozczaro-
wane szkraby nie zamierzały się jednak poddawać, przynajmniej nie 
wszystkie. Z ponad/Zponad/Sponad dwudziestoosobowej/dwudziesto 
osobowej zgrai, która poznała przygody starszego pokolenia, związane 
z nabywaniem deficytowych produktów, co najmniej/conajmniej pię-
cioro brzdąców postanowiło rozpocząć własną zabawę w myślistwo/ 
myśliwstwo. Rozgorączkowane maluchy, zająwszy/zająłwszy/zająłszy 
miejsca w prowizorycznym kręgu, zaczęły/zaczęły burzliwe obrady:

 – Musimy wykazać się nie lada/nielada odwagą!
 – Będziemy silni i skuteczni jak arcyeuropejczyk/arcy Europejczyk/

arcy-Europejczyk/Arcyeuropejczyk, mądrzy jak wszystkie sowy 
Ziemi/ziemi, charakterni jak Herod-baba/herod-baba/Herod Baba/
Herod-Baba.

 – Nie damy się usunąć na margines.
 – Bodaj by/Bodajby chociaż raz się wykazać! Niech by/Niechby dali 

nam szansę w jednym, jedynym polowaniu!
 – A w ogóle/wogóle to my im jeszcze niejedno/nie jedno pokażemy!
 – No właśnie, na prawdę/naprawdę mamy wiele do zrobienia!
 – Będziemy coś znaczyli.

 Po długich kłótniach mali myśliwi postanowili opracować plan 
działania. Rozentuzjazmowane dzieciaczki skupiły się wokół makiety, 
którą za pomocą szybko schnącego/szybkoschnącego kleju przygoto-
wał nie lada/nielada majsterkowicz Michał. Wszystkim od razu wpadł 
w oko czerwony prostopadłościan na co dzień/na codzień/nacodzień 
zwykły klocek, w makiecie udający centrum handlowe. Postanowiono 
tak zaplanować akcję, iż by/iżby ominąć w działaniach militarnych 
pierwsze piętro, na którym znajdowała się nowo powstała/nowopow-
stała kawiarenka z arcysmakowitymi/arcy-smakowitymi/arcy smako-
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witymi lodami. Nie można wszak ryzykować, iż destrukcja dotknie 
miejsca, gdzie słodycz i orzeźwienie tworzą zharmonizowane/sharmo-
nizowaną rozkosz dla podniebienia.

 Plan pozornie był prosty. Należałoby/Należało by po prostu 
szybko przebiec wzdłuż/w zdłuż schodów, skręcić w prawo i szyb-
ciutko, ominąłszy/ominąłwszy/ominąwszy budkę z maksi wytwornymi/
maksiwytwornymi kapeluszami, dobiec do sklepu. Niestety, w galerii 
było aż sześć ciągów schodów! Dzieciaki nie wiedziałyby/nie wiedzia-
ły by, o które schody mogłoby/mogło by chodzić.

 - Zróbrze/Zróbże szczegółowy plan galerii – krzyknęli zdespe-
rowani chłopcy do Michała.

 - A cóż że/cóżże/cóże się mnie tak uczepiliście? Dlaczego ja? 
Czy jesteście ćwierćinteligentami/ćwierć inteligentami? Jakkolwiekby-
ście/Jakkolwiek byście nie szli, zawsze dojdziecie do sklepu!!!

 Ale koledzy byli nie wzruszeni/niezwruszeni.

Ćwiczenie 

Proszę dopisać zakończenie Opowieści, wykorzystując w niej wyrazy 
i wyrażenia potencjalnie trudne (przynajmniej 10). Kłopotliwe jednost-
ki proszę podkreślić, a następnie wyjaśnić ich pisownię (podać zasadę). 
Wśród zasad przynajmniej sześć powinny stanowić zasady, które nie 
pojawiły się w objaśnieniach do poprzedniego ćwiczenia.
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4. kompetencje redaktora – stylistyka

 Najczęściej pojawiającymi się błędami, które powinien wykryć 
i poprawić redaktor, są błędy stylistyczne. Eliminowanie niefortunnych 
sformułowań wymaga dobrej znajomości języka, rozpoznania celu 
i stylu redagowanego tekstu, uwzględnienia potencjalnego odbiorcy. 
W kontekście stylistycznego opracowywania powierzonego materiału 
warto zwrócić uwagę na:

 – niefortunne konstrukcje językowe (np. niepotrzebne lub niepopraw-
ne użycie wyrazów obcych zamiast polskich odpowiedników, zbyt-
nią skrótowość sformułowań, uleganie modom językowym, dyshar-
monię stylistyczną między komponentami zdania, kalki z obcych 
języków);

 – pomyłki w zapisie wyrazów trudnych, często obcego pocho-
dzenia (np. kontrefekt →konterfekt, pantonima→pantomima, 
kooprodukcja→koprodukcja);

 – odpowiednie posługiwanie się związkami frazeologicznymi (zwłasz-
cza poprawność konstrukcji, ale również nienadużywanie frazeolo-
gii potocznej);

 – tautologie (np. całkowicie wyeliminować, wzajemna współpraca, 
w miesiącu wrześniu, okres czasu);

 – pleonazmy (np. twórczy i kreatywny, moralny i etyczny, prawidłowy 
i zgodny z zasadami, zwięzły i lapidarny);

 – nadużywanie zaimków (zwłaszcza wówczas, gdy forma osobowa 
jest wyrażona w czasowniku);

 – powtórzenia wyrazów, wyrażeń, konstrukcji;
 – nadużywanie wyrazów obcego pochodzenia (szczególną uwagę na-

leży zwrócić na nadużywanie przez autora profesjolektu);
 – eliminowanie „jałowych wyrażeń” (zbędnych sformułowań).
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 Dokonując zmian związanych z odpowiednim doborem jed-
nostek leksykalnych, należy pamiętać o poprawnym posługiwaniu się 
synonimami, które pozwalają uniknąć rażących powtórzeń, modyfikują 
ładunek emocjonalny wypowiedzi, kształtują styl tekstu. Wyrazy bli-
skoznaczne pozwalają uatrakcyjnić redagowany materiał, ich wymiana 
jednak nie może mieć charakteru automatycznego, gdyż znaczenia tych 
wyrazów, chociaż podobne, w większości przypadków nie są identycz-
ne14. Wyrazy takie różnią się między sobą:

 – nacechowaniem emocjonalnym (np. ojciec-tatuś);
 – nacechowaniem stylistycznym (np. umrzeć-wykitować);
 – łączliwością (np. mieć książkę, posiadać jacht);
 – cechami znaczeniowymi (np. felerny-trefny-zniszczony);
 – zasięgiem chronologicznym (np. niewiasta-kobieta).

 O doborze odpowiedniej jednostki decydują – oprócz zna-
czenia – kontekst oraz sytuacja komunikacyjna (cel, temat, odbiorca, 
nadawca).

Ćwiczenie

Spośród podanych słów zaznacz najlepiej pasujące do kontekstu. Do-
pisz konteksty do drugiego wyrazu/pozostałych wyrazów. 

Przykład: W okresie jesiennych chłodów należy DOSTOSOWAĆ/
ZAADAPTOWAĆ ubranie do temperatury.

W okresie jesiennych chłodów należy DOSTOSOWAĆ ubranie do 
temperatury.

14 Identyczne znaczenie ma stosunkowo nieliczna grupa synonimów absolutnych (np. auto 
i samochód, dentysta i stomatolog). 
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Zaadaptować – dotyczy działań budowlanych; zdanie: Mój brat zaadap-
tował strych na mieszkanie.

1. Dopiero uczę się lepić z gliny, więc mój dzbanek jest troszkę 
ZNIEKSZTAŁCONY/NIEKSZTAŁTNY.

2. Podczas naukowego spotkania specjaliści DYWAGOWALI/DE-
BATOWALI/ROZMAWIALI na temat korzyści wynikających 
z wprowadzenia nowego sposobu leczenia nerek.

3. Pracownicy naszego biura wczoraj dokonali ELEKCJI/WYBORU 
nowego reprezentanta grupy do rozmów z dyrekcją.

4. Jako prezent dostałam PAPUZI/PSTROKATY/WIELOBARW-
NY/KOLOROWY szal, który idealnie pasuje do mojego płaszcza 
w kolorach ziemi.

5. Ojciec Darka, który potrafił znaleźć dobre rozwiązanie każdego 
problemu, WYWARŁ/ODCISNĄŁ piętno na moim życiu.

6. Nikt tak dobrze jak Michał nie rozwiązuje konfliktów, dlatego 
w drużynie piłkarskiej pełni FUNKCJĘ/ROLĘ rozjemcy.

7. Jan Nowak został ZWOLNIONY/ZDJĘTY z funkcji rzecznika 
prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

8. Tematem WIODĄCYM/GŁÓWNYM dzisiejszej rozmowy będzie 
poprawa warunków życia najbiedniejszych mieszkańców miasta.

9. W założonej rok temu bibliotece znajduje się już ponad tysiąc 
WOLUMENÓW/TOMÓW/POZYCJI książkowych.

10. Nie możemy liczyć na INGERENCJĘ/INTERWENCJĘ służb po-
rządkowych, gdyż wszyscy ochroniarze pilnują wejścia głównego.

11. Jedną z atrakcji wycieczki do Lublina było zwiedzanie SŁYNNEJ/
SŁAWNEJ katedry z cudownym obrazem.
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12. Musisz z nami wpaść do KLIMATYCZNEJ/PRZYTULNEJ 
knajpki.

13. NIEJEDNOKROTNIE/WIELOKROTNIE nie wywiązywał się ze 
swoich obowiązków.

14. W najbliższym czasie zamierzam ZLOKALIZOWAĆ/ZNALEŹĆ/
NAMIERZYĆ miejsce ukrycia skarbu pradziadka.

15. Ostatnie wydanie mojej książki uzupełniono o interesujący DO-
DATEK/SUPLEMENT, w którym zamieszczono ciekawostki 
i anegdoty uatrakcyjniające publikację.

16. Przestań wreszcie PAJACOWAĆ/BŁAZNOWAĆ/ZGRYWAĆ SIĘ 
– nie uda ci się osiągnąć sukcesu, gdy robisz z siebie pośmiewisko.

17. UTENSYLIA/EKWIPUNEK/WYPOSAŻENIE potrzebne w pra-
cy kosmetyczki udało jej się zgromadzić w ciągu tygodnia.

18. Doktor Nowak jest specjalistą od DOLEGLIWOŚCI/SCHORZEŃ/
CHORÓB układu pokarmowego.

19. Z punktu widzenia interesów państwa polityka IZOLACJI/IZO-
LACJONIZMU /ODOSOBNIENIA nie wpłynie dobrze na gospo-
darkę kraju.

20. Wczorajsza burza ZDEWASTOWAŁA/ZNISZCZYŁA/SPONIE-
WIERAŁA wiele ogródków działkowych.

Ćwiczenie

Podane poniżej pary wyrazów są do siebie podobne (np. pod względem 
brzmienia, zapisu), chociaż mają odmienne znaczenie. Proszę podać 
znaczenie każdego z wyrazów. 

1. zdezawuować – zdewaluować

2. emanować – epatować
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3. kulturalny – kulturowy

4. status – statut

5. magnez – magnes

6. dziecinny – dziecięcy

7. formułować – formować

8. autorytarny – autorytatywny

9. specjalizacja – specjalność

10. kolacjonować – kolekcjonować

11. kampania – kompania

12. parlamentariusz – parlamentarzysta

13. technika – technologia

14. ludyczny – ludowy

15. prognostyk – prognosta

16. efektowny – afektowny

17. okrąg – okręg 

18. pryncypalny – pryncypialny

19. unikalny – unikatowy

20. ekstremum – ekstrema

Ćwiczenie

W podanych poniżej zdaniach proszę odnaleźć błędy frazeologiczne, 
a następnie je poprawić.

1. Kwestia refundowania zakupu podręczników do nauki języków 
obcych wciąż stanowi ciężki orzech do zgryzienia.
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2. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia. Michał gra tu główne 
skrzypce.

3. Nie wiem, co zrobię z tym fantem. Muszę jednak jakoś ukarać 
dziennikarza, który naważył nam piwa.

4. Podczas dzisiejszego spotkania reprezentant firmy remontowej 
wreszcie odchylił przyłbicę.

5. Miałam mieszane uczucia, ale gdy zobaczyłam, jak wyciąga 
szczupaka z wody, natychmiast chwyciłam bakcyla wędkarstwa.

6. Nie mamy żadnych sukcesów: prywatyzacja nie została zakończo-
na, ustawy wciąż są pisane, reformy leżą bykiem. 

7. Między Bogiem a prawdą, nie wiem, czym się tak zachwycali. 
Narzeczonemu ani się śni wziąć się do roboty, a uroda narzeczonej 
to już przeszłość.

8. Najważniejsze w tej sytuacji to nie zasypywać gruszek w popiele. 
Zanim zabiorą nam wszystko, trzeba zadać mu kłam.

9. Trudno nie wrzucić kamienia do ogródka zarządu firmy. Skoro są 
tak uczciwi, dlaczego każą swoim pracownikom chować język za 
zębami?

10. Wiedziałam, że ma wybujałą fantazję. Ale wczoraj to już przeszedł 
siebie i popuścił wodze fantazji tak, że wywołał w słuchaczach 
salwy śmiechu.
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5. znaki korektorskie

 Znaki korektorskie to umowne znaki umieszczane w tekście 
oraz na jego marginesach, używane przez redaktorów w celu zaznacze-
nia i poprawienia błędów. System znaków został ujednolicony zgodnie 
z normą PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty 
drukarskiej z 6 czerwca 1972 roku. 

 Zmiany powinny być zaznaczone zarówno w tekście, jak i na 
marginesie (na wysokości wiersza, w którym dokonano zmiany). Nale-
ży pamiętać, by wstawiane znaki były czytelne, jednoznaczne, dobrze 
widoczne15. 

15 Wykonując korektę, nie używamy korektorów, gdyż korektory w postaci płynów i pasków 
korekcyjnych sklejają kartki, utrudniają ponowne naniesienie poprawek, zacierają kontury 
znaków, uniemożliwiając odczytanie fragmentów tekstu.
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Ćwiczenie

 Proszę poprawić zdania za pomocą znaków korektorskich.

1. Ta sukienka podobała jej się bardziej jak wszystkie inne.

2. Zraz po urlopie wziął, się za robotę.

3. Był posiadaniu dewodów, ale i tak mu nie więrzono.

4. Miaał nieniewygodne buty, które co i rusz kaleczyły mu Stopy.

5. Aby zrozumieć dzieję tego Państwa, 

musimy cofnąć się się o kilkaset lat wstecz.

6. W tej wypowiedzi nie można dopatrzeć się sensu.

7. wymyślił fałszywy pretekstem, który miał mrzu 

pomóc zdobyć dane.

8. W osta tnim dziesięcioleciu spadła ilość dzieci w szkołach.

9. Napissał to wyprktacowanie na kolanie idącpo najmniejzsej linii 
oporu.

10. Jedo syn wyrosnnie nadobrego człowieka a nie na lumpa.

11. rozliczenie zużycia wody będzie na podstawie zdłoszonych upu-
przednio st a n ó w licznika

12. Niemniej niż dwa lata temu też MIAŁAM kłopoy z gryzoniami.

13. Więcej informacji znajdziesz w akademickich podreczni-
kach wykładowcę zalecanych przez.

14. Polisa wygaśnie w tym roku więc muisz pomyśleć o nowy 
ubezpieczeniu.
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6. redagowanie komputerowe

 W redagowaniu komputerowym pomocne są niektóre funkcje 
edytorów tekstowych dostępne w standardowym oprogramowaniu. 
Korzystając z nich, należy jednak pamiętać, by weryfikować suge-
stie zmian podsuwane przez komputer. Program komputerowy nie 
rozpoznaje:

 – różnic semantycznych (rozpozna jako poprawny zarówno zapis żą-
dze, jak i rządze);

 – niektórych błędów literowych (gdy zmiana litery powoduje pojawie-
nie się innego wyrazu rozpoznawanego przez system jako poprawny, 
np. więc – wiec);

 – poprawności podziału wyrazów na sylaby (podział dokonywany jest 
automatycznie, co sprzyja powstawaniu błędów);

 – części błędów gramatycznych;
 – zasad interpunkcji syntaktycznej (np. wbrew obowiązującym zasa-

dom edytory tekstowe konsekwentnie sugerują wstawianie przecin-
ka w konstrukcji „mimo że”).

komentarz

 Narzędziem służącym do komunikowania się z autorem jest 
funkcja Komentarz. Funkcja ta pozwala redaktorowi wstawiać adnota-
cje do tekstu – za ich pomocą wpisujemy nasze pytania, wątpliwości, 
sugestie, prośby, uwagi. 

 Aby skorzystać z tej funkcji, należy wejść do zakładki Recen-
zja, a następnie do sekcji Komentarze. Wstawianie komentarza doko-
nywane jest przez zaznaczenie elementu tekstu, którego ma dotyczyć 
komentarz (ewentualnie zaznaczenie konkretnego akapitu). Po zazna-
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czeniu fragmentu należy wybrać przycisk Nowy komentarz (na karcie 
Recenzja w grupie Komentarze)

 Następnie wpisujemy treść komentarza w dymku w okienku 
recenzowania. Warto pamiętać, by nie nadużywać tej funkcji; uwagi 
zamieszczone w dymkach powinny być zwięzłe i konkretne, formuło-
wane w sposób neutralny.

 Aby odpowiedzieć na komentarz, należy „kliknąć” jego dymek, 
a następnie wybrać przycisk Nowy komentarz w grupie Komentarze 
i wpisać odpowiedź w nowym dymku komentarza. Aby szybko usunąć 
pojedynczy komentarz, który nie wymaga odpowiedzi, trzeba „kliknąć” 
go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Usuń 

komentarz.

 Wyświetlanie komentarzy można wyłączać – sczytywanie tekstu 
„obciążonego” komentarzami dekoncentruje odbiorcę. Jeśli komentarze 
mają być niewidoczne podczas przeglądania dokumentu i akceptowa-
nia wprowadzonych przez redaktora zmian, należy oczyścić dokument 
z komentarzy, usuwając je. Aby dowiedzieć się, czy dokument zawiera 
komentarze, kliknij Pokaż adiustację na karcie Recenzja w grupie Śle-
dzenie. Jeśli chcesz, by komentarze były niewidoczne – usuń zaznacze-
nie przy opcji Komentarz.

 Aby szybko usunąć wszystkie komentarze z dokumentu, klik-
nij dowolny komentarz w dokumencie. Na karcie Recenzja w grupie 
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Komentarze kliknij strzałkę pod przyciskiem Usuń, a następnie kliknij 
polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Nanoszenie poprawek (adiustacja)

 Funkcja Śledzenie zmian pozwala autorowi i redaktorowi od-
tworzyć zaproponowane przez osobę opracowującą tekst modyfikacje.

 Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć opcję Śledzenie 

zmian podczas edytowania. Uruchamiamy tę funkcję, wybierając na 
karcie Recenzja w grupie Śledzenie przycisk Śledź zmiany – klikamy 
wówczas prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie wybie-
ramy polecenie Śledzenie zmian. Kolejne kliknięcie wskaźnika Śledze-
nie zmian na pasku stanu likwiduje śledzenie zmian.

 Gdy funkcja śledzenia zmian zostanie aktywowana, zmiany 
będą pojawiały się jako:

a) tekst zapisany kolorową czcionką i podkreślony, dodatkowo za-
znaczony na lewym marginesie czarną pionową linią. Elementy 
usunięte zostaną również zaznaczone kolorem i przekreślone. Taki 
efekt uzyskujemy przy zapisie z włączoną opcją Pokaż wszystkie 
poprawki w wierszach (bez dymków).

b) tekst może również być zapisany w dymku na marginesie, w dymku 
pojawią się informacje dotyczące działań na tekście dokonanych 
przez adiustatora.

 Wprowadzenie dymków dokonywane jest za pomocą ikony 
Dymki, w której wybieramy opcję Pokaż poprawki w dymkach. W dym-
kach pojawia się informacja o charakterze poprawki, wpisany tekst 
będzie zaznaczony kolorową czcionką i podkreślony. 
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 Ponowne naciśnięcie ikony Śledź zmiany powoduje wyłącze-
nie wskaźnika i nanoszenie poprawek bez zaznaczania dokonywanych 
zmian. Kliknięcie przycisku Śledź zmiany w grupie Śledzenie także 
spowoduje wyłączenie wskaźnika na pasku stanu.

 Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych 
zmian z dokumentu. Aby się upewnić, że dokument nie zawiera śle-
dzonych zmian, należy sprawdzić, czy wszystkie śledzone zmiany są 
wyświetlane, a następnie w przypadku każdej z nich użyć polecenia 
Zaakceptuj lub Odrzuć (w sekcji Zmiany).

Słowniczek

antykwa – pismo proste, służy do składania tekstu (z wyjątkiem ele-
mentów wyodrębnianych np. za pomocą kursywy).

arkusz wydawniczy to 40 tys. znaków ze spacjami (uwzględniamy 
przypisy!). Inaczej przeliczane są: ilustracje, tabele, schematy, wykre-
sy, wzory, nuty; wówczas arkusz to 3000 cm2.

bękart – błąd w łamaniu tekstu, polegający na pozostawieniu na po-
czątku następnego łamu pojedynczego końcowego wiersza akapitu.

kanalik – pojawiające się w tekście białe miejsca układające się w pio-
nowe, ukośne lub kręte korytarze.

kapitaliki – litery i cyfry o wyglądzie wersalików i wielkości liter 
tekstowych bez wydłużeń górnych i dolnych.
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Waka – strona publikacji niepokryta drukiem.

Wersalik – wielka litera (większego formatu i innego kształtu w sto-
sunku do małej).

Wdowa – błąd w łamaniu tekstu, polegający na pozostawieniu w za-
kończeniu akapitu krótkiego, zazwyczaj jednowyrazowego, wiersza.
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rEDakCja CYtatu

 Cytat to dosłowne przytoczenie w dziele wypowiedzi obcego 
autorstwa. Cytatem stricto sensu nie jest parafraza czyichś słów, wyra-
żenie cudzej idei własnymi słowami, choćby autor publikacji zawiera-
jącej parafrazę zaznaczył ją jako pochodzącą z obcego dzieła. Cytaty 
są ważnym i często spotykanym elementem publikacji naukowych i po-
pularnonaukowych. Także utwory o charakterze popularnym zawierają 
cytaty, choć w tym typie wydań mogą nie towarzyszyć cytatom inne 
elementy, zwykle skojarzone z nimi, jak przypisy czy bibliografia. Jeśli 
dzieła traktować jak struktury perswazyjne, wówczas właśnie cytatom 
przypada w takich strukturach doniosła rola. Dzięki nim poznajemy 
kluczowe fragmenty analizowanych czy interpretowanych źródeł, 
z nich uzyskujemy wiedzę o stanowiskach badawczych dotyczących 
danego tematu. Problematyka wyboru cytowanych wypowiedzi oraz 
sposobu podawania cytatów wykładana jest zwykle studentom przy 
okazji zajęć z metodyki pracy naukowej. Opracowanie redakcyjne cy-
tatów wiąże się jednak ze szczególną odpowiedzialnością za kształt 
publikacji i dokonuje się w innym rygorze niż postępowanie twórcze, 
naukowe. Autorzy bardzo często nie są świadomi (bo nie muszą być 
tego świadomi) reguł procesu redakcyjnego. Dlatego znaczna część 
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wysiłku związanego z nadaniem temu elementowi dzieła właściwej 
formy spada na barki redaktorki/redaktora.

 Niniejszy artykuł jest w zamierzeniu zwięzłym przewodnikiem 
po zagadnieniach związanych z tym aspektem pracy redaktora tekstów. 
Wprawdzie wiedza o tym, jak poprawnie redagować cytat, domaga się 
kontekstu, informacji o zasadach organizujących zatrudnienia redak-
torskie nad innymi elementami dzieła (choćby nad przypisami i biblio-
grafią), jednak można podjąć próbę wypreparowania tej problematyki 
z całości kursu redakcyjnego. W Polsce najbardziej aktualny wykład 
tematu został przedstawiony w roku 2008 przez Adama Wolańskiego 
w książce Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. W artykule przyjmuję 
najważniejsze propozycje podawane przez tego autora, gdyż są one 
mocno zakorzenione w praktyce redakcyjnej w Polsce oraz odpowia-
dają istocie i funkcji cytatu. Dopowiadam jednak kilka zagadnień, 
które nie znalazły w tej książce miejsca, a które wydają mi się istotne. 
W nielicznych miejscach proponuję inne niż Wolański rozwiązania.

 Artykuł zawiera następujące części: wykład podstawowych ter-
minów, ogólne zasady dotyczące pracy redakcyjnej, problem wyboru 
podstawy cytowania, zaznaczania cytatu, postaci tekstowej cytowane-
go fragmentu, łączenie cytatu z innymi elementami dzieła (z tekstem 
głównym, przypisami, bibliografią załącznikową) i problem wyróżnień 
w cytacie.

 Ze względu na specyfikę tematu, dla klarowności wywodu zde-
cydowałem się w tym artykule zrezygnować z cytatów dokumentują-
cych moje opinie; tym samym nie ma tu także przypisów. Wszystkie 
cytaty pełnią tutaj wyłącznie rolę ilustracyjną, są przykładami, które 
ukazują zastosowanie konkretnych zasad redakcyjnych.
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1. Podstawowe terminy

 Poniżej podaję definicje pojęć, którymi będę się dalej posłu-
giwał. Aby ułatwić uchwycenie różnicy między terminami, podam 
również przykładowe, poprawne ich użycia. Moim zdaniem, w sposób 
terminologicznie poprawny co innego możemy bowiem orzekać o dzie-
le, co innego o tekście, a jeszcze co innego o przekazie. W potocznej 
mowie często zamiennie używa się słów: utwór, tekst, książka (np. 
„Przeczytałem już tę powieść” można wyrazić w określonym kontek-
ście słowami „Przeczytałem już tę książkę” lub „Przeczytałem już ten 
tekst”), a znaczenie w danym kontekście pozostanie zawsze to samo. 
Poprawne określenie terminologii ma jednak znaczenie praktyczne 
w postępowaniach redakcyjnych oraz umożliwia prezentację metody 
redakcyjnej w sposób uporządkowany.

 Dzieło to ludzki wytwór ukształtowany z określonej materii 
przez autora (lub autorów) w celowo zorganizowaną całość. Nas in-
teresować będzie wytwór ukształtowany z materii słownej, szeroko 
rozumiane dzieło literackie, a więc nie tylko literatura piękna, ale prak-
tycznie każdy komunikat słowny. Dziełem będzie np. wiersz liryczny, 
dramat, powieść, esej, rozprawa naukowa, artykuł prasowy.

 O dziele możemy orzekać sądy wartościujące (utwór piękny, 
nijaki, arcydzielny, wtórny, ciekawy…), możemy jemu przypisywać 
jakości (utwór bądź jego fragment/element może mieć charakter gro-
teskowy, komiczny, tragiczny, epicki…) oraz możemy go kwalifikować 
ze względu na przynależność rodzajową czy gatunkową.

 Tak rozumiane dzieło literackie wspiera się na dwóch funda-
mentach: tekście i przekazie.

 Tekst to językowa warstwa dzieła, utrwalony, uporządkowany 
ciąg znaków językowych. Moim zdaniem (ze względu na fenomen 
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współczesnego wiersza, dla którego istotna jest warstwa wersyfikacyj-
na), należy dodać, że w przypadku niektórych dzieł tekstowe uniwersum 
nie tylko zbudowane jest ze znaków językowych, ale i uporządkowane 
graficznie. Tekst dzieła jest czasami w celowy sposób zorganizowany: 
poszczególne wersy mają określoną długość, poprzedzone są odpo-
wiednimi wcięciami. Jeśli redaktor będzie traktował dzieło wyłącznie 
jako sekwencję znaków językowych, jeśli nie będzie brał pod uwagę 
choćby aspektu graficznego, może w swojej pracy dzieło okaleczyć, 
a nie poprawić i uporządkować. Redaktora interesuje tekst, który został 
utrwalony w postaci pisemnej; taka jest tradycja edytorstwa, dyscy-
pliny praktycznej, ukształtowanej jako wiedza o dziełach spisanych, 
a nie przekazywanych ustnie. (Piszę o tym świadomy istnienia całej 
gałęzi edytorstwa dzieł przekazywanych ustnie, choćby tekstów folk-
loru. Sytuacja takiego edytora jest szczególna. Jednak nawet on dąży 
ostatecznie do pisemnego utrwalenia dzieła, cokolwiek słowo „dzieło” 
w tym przypadku oznacza.)

 Tekstu nie można utożsamić z dziełem. Dzieło jest jedno, ale 
tekstów dzieła może być wiele. A przynajmniej: może być kłopot ze 
wskazaniem spośród wielu postaci tekstowych tej, która może uchodzić 
za tekst dzieła. I tak np. jest jedno tłumaczenie wiersza Głód Artura 
Rimbauda dokonane przez Józefa Czechowicza. Teksty opublikowane 
za życia poety są jednak dwa. W roku 1932 Czechowicz wydrukował 
swoje tłumaczenie na łamach czasopisma „Barykady”; cechą charak-
terystyczną tej wersji utworu jest brak wielkich liter oraz specyficzna 
postać wersyfikacyjna, skomplikowany układ wcięć poszczególnych 
wersów. Trzy lata później poeta wydał wiersz powtórnie, w drugim 
numerze „Miesięcznika Literatury i Sztuki”, tym razem zgodnie z obo-
wiązującą wówczas interpunkcją oraz rezygnując z wcięć wersów. (Nie 
rejestruję tutaj wszystkich różnic, poprzestaję na tych najwyraźniej-
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szych.) Różnice tekstowe są znaczne, jednak dzieło jest jedno. Nie ist-
nieją dwa tłumaczenia Głodu dokonane przez Józefa Czechowicza. Jest 
jedno tłumaczenie, ale istnieje ono w dwóch postaciach tekstowych; 
jest tekst redakcji pierwszej i tekst redakcji drugiej, następnej.

 O tekście dzieła można orzec przede wszystkim (i taka kwali-
fikacja interesuje edytora najbardziej), że jest poprawny albo błędny. 
Ponieważ (można to wyczytać z powyższych uwag) tekst jako taki dla 
edytora nie istnieje, zwykle używa się tego pojęcia, dodając do niego 
określenia. Możemy więc mówić o tekście autoryzowanym bądź nie-
autoryzowanym (a więc akceptowanym bądź nieakceptowanym przez 
autora), o tekście pierwszej bądź drugiej, trzeciej itd. redakcji, o tekście 
ustalonym, kanonicznym. Takich określeń może być wiele.

 Inaczej przedstawia się sprawa z przekazem. Jak już zauważy-
łem powyżej, warunkiem istnienia dzieła jest jego utrwalenie. Oczy-
wiście, dzieło literackie może być zapamiętane, jego tekst może zostać 
odtworzony z pamięci. W przypadku niektórych dzieł niemal zawsze 
oznaczać to będzie niepełne bądź wręcz skażone istnienie dzieła. Warto 
przeprowadzić eksperyment polegający na tym, że jedna osoba odczyta 
dla nas głośno dowolny wiersz Tadeusza Różewicza albo Zbigniewa 
Herberta (nie określając wcześniej zasad recytacji), a my spróbujemy 
zapisać ten wiersz ze słuchu. Bardzo prawdopodobne, że „nasza” wer-
syfikacja będzie odbiegać od tej zadysponowanej przez autora w pu-
blikacji, z której wiersz odczytywano. Przykład ten pozwala dostrzec 
ciekawą właściwość dzieła, a mianowicie, że w pełni poprawnie istnieje 
ono dopiero po utrwaleniu w nośniku przy użyciu pisma. Taki nośnik 
będziemy określali mianem przekazu.

 Warto jednak zwrócić uwagę, że przekaz nie oznacza zawsze 
określonego egzemplarza. Jeśli nauczyciel poleci uczniom przeczyta-
nie wiersza Cypriana Norwida z edycji Vade-mecum, która ukazała się 
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w opracowaniu Józefa Ferta w Lublinie w roku 2004, to niezależnie 
od tego, czy uczeń skorzysta z egzemplarza, który ma w swojej domo-
wej bibliotece, czy też sięgnie do egzemplarza z biblioteki publicznej, 
będzie to ten sam przekaz. Będą to bowiem identyczne egzemplarze, 
identyczne, jeśli chodzi o postać, w jakiej opuściły drukarnię. (Pomijam 
problem błędów drukarskich, introligatorskich, jako niezamierzonych 
dla ostatecznego kształtu dzieła.) Może się jednak również zdarzyć, 
że dwa egzemplarze wyglądają jak pochodzące z jednego nakładu, 
ale drobiazgowa analiza bibliologiczna ujawni, że mamy do czynie-
nia z dwoma różnymi realizacjami drukarskimi, oddalonymi w czasie, 
z których jedna imituje drugą, została upodobniona do niej, ale nie jest 
z nią tożsama (edycja piracka). Mamy wtedy do czynienia z dwoma 
różnymi przekazami.

 Kompetencje bibliologiczne są dla edytora konieczne. Jakkol-
wiek interesuje go bowiem dzieło, swoje postępowanie zaczyna on „od 
dołu”, od przekazu, w którym szuka wskazówek pozwalających mu 
wyrokować, czy ma do czynienia z przedmiotem, który został wypro-
dukowany w kręgu oddziaływania woli autora (np. za jego życia), czy 
też nie (np. po śmierci poety lub w miejscu odległym od tego, w którym 
zwykle publikował, a więc poza oddziaływaniem jego woli). Ustalenie 
takie ma fundamentalne znaczenie dla kolejnych etapów postępowania 
edytorskiego.

 O przekazie możemy orzec, czy jest autentyczny (a więc, 
czy powstał w kręgu oddziaływania woli autora), czy też nie, czy 
jest uszkodzony czy kompletny. Możemy też scharakteryzować jego 
kształt, posługując się kategoriami z zakresu analizy bibliologicznej, 
manuskryptologii, kodykologii, grafologii, historii pisma i drukarstwa.

 Jeśli dotychczasowe rozważania terminologiczne osadzić 
w siatce pojęć użytkowy/nieużytkowy, okaże się, że zarówno tekst, jak 
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i przekaz traktowane muszą być jak narzędzia, przedmioty użytkowe, 
których celem jest skuteczne, zgodne z oczekiwaniem autora i czytelni-
ka dostarczenie dzieła. Interes autora i czytelnika są tutaj tożsame. Obaj 
chcą, aby dzieło było dostępne w postaci bezbłędnej i zgodnej z wolą 
autora. Tekst i przekaz służą temu właśnie.

 Redaktor nie może dobrze pracować (a więc: nie może też po-
prawnie zredagować cytatu), jeśli nie potrafi rozróżnić tych trzech po-
rządków: dziełowego, tekstowego i przekazu. Argumenty na potwier-
dzenie tej tezy znajdzie czytelnik w dalszej części niniejszego studium.

2. zasady i konwencje w pracy redakcyjnej

 Zanim publikacja trafi do rąk czytelników albo zanim zostanie 
umieszczona w sieci, powinna zostać poddana działaniom redakcyjnym. 
Celem redakcji jest zapewnienie poprawności dzieła oraz dostosowanie 
publikacji do określonych standardów wydawniczych. Poprawność do-
tyczy aspektów dzieła: językowego, merytorycznego oraz logicznego. 
Podczas redagowania cytatu poprawność dotyczy przede wszystkim 
dokładności przytoczenia. Redaktor powinien sięgnąć do podstawy, 
z której cytował autor, i porównać tekst w podstawie z tekstem w cyta-
cie. Poprawny cytat to cytat zgodny z oryginałem. Ta oczywista prawda 
warta jest przypomnienia z powodu licznych, często poważnych błę-
dów, opuszczeń i przeinaczeń, których dopuszczają się, cytując, nawet 
najbardziej doświadczeni autorzy. Często cytują oni z pamięci, często 
zmęczeni pisaniem lub rozproszeni nie zauważają wprowadzonych 
przez siebie zmian. Rola pierwszego czytelnika dzieła (a kimś takim 
jest de facto redaktor) sprowadza się do przywrócenia cytatowi wła-
ściwej formy tekstowej. Oczywiście, poprawne cytowanie nie zawsze 
jest po prostu dokładnym kopiowaniem (o tym dalej.) Co do zasady nie 
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może być jednak wątpliwości: cytat ma być podany poprawnie, a więc 
zgodnie z tym, co jest w źródle. 

 Standardy, o których wspomniałem powyżej, wynikają, najogól-
niej rzecz ujmując, z konieczności dostosowania publikacji do konwen-
cji przyjętych w wydawnictwie. Konwencje te w znacznej mierze zako-
rzenione są w tradycji wydawniczej właściwej dla kultury książkowej 
w danym kraju. Nie oznacza to jednak, że ich przyjęcie jest sprawą 
dowolną, że można je odrzucić, przełamać bez szkody dla publikacji. 
Zasady określające strukturę książki, stosowanie wyróżnień, sposób 
zapisu bibliograficznego, wiązanie przypisów z tekstem głównym roz-
wijały się przez wiele lat i ich konwencjonalna forma jest wynikiem 
wysiłku zmierzającego do jak najlepszego dostosowania publikacji do 
możliwości i oczekiwań przeciętnego czytelnika, do możliwości dawa-
nych przez sztukę drukarską, introligatorską, a także do innych zasad 
(np. jeśli książka ma się ukazać w serii, powinna zostać przygotowana 
do druku zgodnie z zasadami przyjętymi dla tej serii). Część tych zasad 
i konwencji została spisana i jest powszechnie dostępna.

 Zasady językowe (ortograficzne, interpunkcyjne, dzielenia 
wyrazów, stosowania wielkich liter) opisują słowniki (w częściach 
ogólnych) oraz szczegółowe instrukcje odpowiednich komisji języko-
wych (np. zasady pisowni słownictwa religijnego sformułowane przez 
Komisję Języka Religijnego, działającą przy Radzie Języka Polskiego). 
Nie powinno się dopuszczać odstępstw od tych zasad, gdyż wszelkie 
innowacje w tej dziedzinie będą przez potencjalnego czytelnika odbie-
rane jako błąd. Oczywiście, wyjątkiem są te dzieła, w których autorzy 
podejmują grę z konwencją językową. I tak na przykład błędem będzie 
wstawienie w utworach poetyckich autorstwa Tadeusza Różewicza zna-
ków interpunkcyjnych oraz wielkich liter, gdyż będzie to niezgodne 
z planem artystycznym realizowanym w tych utworach przez poetę.
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 Konwencje redakcyjne mają charakter szczegółowych zasad, 
określających sposób uporządkowania poszczególnych części/warstw 
publikacji. Zasadą zasad jest konsekwencja. Niektóre konwencje 
mają swoje warianty. Na przykład zapis bibliograficzny może zostać 
dokonany zgodnie z kilkoma modelami. Możemy posłużyć się zapi-
sem przecinkowym lub kropkowym. (Choć od razu należy dodać, że 
istnieją i odmiany tych dwóch modeli zapisu, odbiegające od siebie 
nieznacznie). Zastosowanie zasady konsekwencji oznacza, że w jednej 
publikacji (albo w jednej serii wydawniczej) posługujemy się tylko 
jedną konwencją zapisu bibliograficznego, a używanie obu (choćby 
w artykułach różnych autorów, którzy publikują w jednym czasopiśmie 
lub w jednej książce zbiorowej) należy uznać za błąd wynikający z nie-
zastosowania zasady konsekwencji.

 Zasada ta dobrze wprowadza nas w problem umowności kon-
wencji redakcyjnych. Jaka jest racja dla posługiwania się tą regułą? 
Jest to sprawa czysto umowna. Umawiamy się, że będziemy tak przy-
gotowywać do druku książki. Zgadzamy się, że lepiej jest przygotować 
dzieło do druku tak, aby jego poszczególne elementy były uformowane 
według jednego wzorca. Jednak rezygnacja z zasady konsekwencji nie 
sprzyja ergonomii czytania, może wprowadzić czytelnika w zakłopota-
nie, może zwrócić jego uwagę na konwencję jako taką, na formę, która 
powinna być przezroczysta, a nie komunikowana. Jeśli więc w jed-
nej publikacji cytat prozą raz będę wyróżniał kursywą, a raz pismem 
prostym w cudzysłowie, to łamiąc zasadę konsekwencji, odróżniam 
od siebie dwa cytaty. Odbiorca zupełnie słusznie może zadawać sobie 
pytanie: Dlaczego? Co różni te dwa cytaty, że zostały złamane w od-
mienny sposób?
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 Niekiedy (o tym dalej) wybór konwencji powodowany jest jed-
nak innymi racjami niż dowolnym przebieraniem w równoważnych 
modelach.

 W przypadku cytowania konwencje obejmują przede wszyst-
kim dwa aspekty: wyróżnienie cytatu, zaznaczenie źródła cytowania. 
Pozostałe konwencje i reguły postępowania nie dotyczą wyłącznie 
cytowania, są stosowane także w innych działaniach redakcyjnych.

 Zaznaczanie cytatu oraz podawanie jego źródła związane są 
z kwestiami prawnymi. Warto pamiętać, że cytując, poruszamy się 
w obszarze unormowanym legislacyjnie. Wypowiedź obcego autorstwa 
(dzieło) jest objęta gwarancjami nakazującymi respektowanie praw au-
torskich osobistych (które nie podlegają zrzeczeniu się), jak i majątko-
wych (które mogą zostać odsprzedane lub udostępnione komuś innemu, 
osobie fizycznej, prawnej lub wielu podmiotom). Cytując bez zaznacze-
nia tego faktu, ewentualnie cytując bez wskazania źródła, naruszamy 
prawa autorskie. Tym samym możemy narazić autora i wydawnictwo 
na zarzut plagiatu. Trzeba podkreślić, że samo cytowanie, jeśli jest ono 
poprawne, nie oznacza konieczności uiszczenia jakichkolwiek należno-
ści z tytułu korzystania z praw autorskich o charakterze majątkowym. 
Prawo cytatu jest prawem tzw. dozwolonego użytku. Jeśli publikacja 
tego wymaga – możemy swobodnie cytować (pod warunkiem, że nie 
podamy w całości długiego utworu – wówczas nie jest to cytat, ale 
kryptoedycja).

 Poprawne cytowanie w publikacji nie jest więc wyłącznie spra-
wą zorganizowania przestrzeni książki w zgodzie z pewną tradycją. 
Poprawne cytowanie umożliwia autorowi i wydawcy pozostanie w zgo-
dzie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim. Jeśli mówimy 
o cytowaniu w pracach naukowych i popularnonaukowych – jest to też 
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sprawdzian rzetelności naukowej badacza, co ma istotne znaczenie dla 
przebiegu jego kariery naukowej.

 Świadomość tych wstępnych warunków, w których pracuje re-
daktor opracowujący dzieło z cytatami, jest niezbędna do właściwego 
zrozumienia dalszej części wykładu.

3. Podstawa cytowania

 Jeśli cytowane przez nas dzieło zostało opublikowane tylko raz, 
nie ma dylematu, z czego cytować. W przypadku prac polonistycznych 
nader często mamy jednak do czynienia z sytuacją, że dzieło funkcjo-
nuje w kulturze w różnych edycjach. Czy obojętne jest wówczas, do 
którego wydania sięgamy? Czy można się spodziewać, że recenzent 
naszej pracy potraktuje wybór takiej, a nie innej podstawy cytowania 
jako błędny i błąd ten wytknie nam przy ocenie?

 Przede wszystkim, kolejne edycje tego samego dzieła nierzadko 
łączą się ze zjawiskiem wariantywności tych dzieł. Autorzy dokonują 
reedycji dzieła, ale przy okazji wprowadzają do niego jakieś zmiany. 
Wprowadzenie takich zmian w dziele nie oznacza, że powstaje nowe 
dzieło. Tak jak fakt, że w pewnym wieku mężczyźnie wypadają z gło-
wy włosy, nie oznacza, że staje się on inną osobą. Choć niekiedy przy-
jaciele z dzieciństwa z trudem rozpoznają go na ulicy. Czasami jednak 
te drobne niekiedy zmiany w dziele nabierają wyjątkowego znaczenia, 
dzieło po takich poprawkach jest jednak inne, jest inaczej. Polonista nie 
może o tym zapomnieć, powinien też umieć wyciągnąć z tego konkret-
ne wnioski.

 Weźmy jako przykład utwór Tadeusza Różewicza pt. Sen Jana. 
W roku 1964 poeta opublikował ten wiersz w tomie Twarz. Utwór po-
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przedzony tam został dedykacją „Jerzemu Nowosielskiemu”. Cztery 
lata później Różewicz wydał tom Twarz trzecia, w zbiorku opublikował 
ponownie Sen Jana, ale dedykacja uzyskała tam postać „J.N.” W ko-
lejnych edycjach po dedykacji w Śnie Jana nie ma śladu. Którą wersję 
tego utworu należy cytować: tę z dedykacją, z dedykacją skróconą czy 
tę bez dedykacji? Oczywiście, w niektórych pracach wybór podstawy 
cytowania określony jest tematem rozprawy. I tak np. student, którego 
celem jest przebadanie zjawiska wariantywności w tekstach Różewicza 
publikowanych w latach sześćdziesiątych XX wieku, będzie musiał 
cytować zarówno z publikacji z roku 1964, jak i z tej z roku 1968. 
Jaką podstawę cytowania powinna jednak wybrać osoba, która pisze 
na temat motywów pasyjnych w utworach Tadeusza Różewicza? Temat 
pracy nie determinuje tutaj wyboru edycji. Jak widzimy jednak, nie jest 
to rzecz bez znaczenia.

 Co do zasady można powiedzieć, że jeśli temat rozprawy nie 
wymaga przyjęcia innego rozwiązania, powinniśmy kierować się na-
stępującymi wytycznymi:

W przypadku dzieł autorów zmarłych trzeba cytować z istniejących 
edycji krytycznych; dlatego cytując liryki Juliusza Słowackiego, po-
winniśmy sięgnąć raczej po wielotomową edycję dzieł wszystkich 
tego poety przygotowaną do druku przez Juliusza Kleinera, a nie po 
wybór tych dzieł w edycji Juliana Krzyżanowskiego. Utwory Alek-
sandra Fredry cytujemy za edycją Stanisława Pigonia, a nie za jednym 
z popularnych wydań, choćby nawet te książki opatrzone były notą 
zapewniającą, że podstawą danego wydania jest edycja Pigonia.

 W przypadku dzieł autorów zmarłych, ale takich, którzy nie 
doczekali się edycji krytycznej, powinniśmy korzystać z najlepszych 
istniejących wydań danej twórczości. Rozeznanie w tej sprawie jest 
zawsze wyznacznikiem rzetelności osoby prowadzącej dane badania; 
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w środowisku fachowców od danej twórczości pozwala zorientować się 
od razu, czy młody badacz pewnie porusza się w dziedzinie, w której 
chce być specjalistą. Dlatego początkujący znawca twórczości Prusa 
sięgnie raczej po edycję Lalki z „Biblioteki Narodowej” niż po tę po-
wieść w edycji Wydawnictwa Greg.

 Jeśli chodzi o cytowanie dzieł żyjących autorów (oraz więk-
szości autorów współczesnych, którzy nie doczekali się jeszcze po-
ważnych edycji zebranych swoich dzieł – poważnych tzn. niebędących 
tylko przedrukiem z innych wydań), należy sięgnąć po ostatnią edycję 
dzieła przygotowaną pod ich nadzorem. W przypadku Snu Jana należy 
sięgnąć po tzw. czerwoną serię – ostatnią edycję zebraną przygotowaną 
przez Różewicza.

 W wyjątkowych przypadkach można cytować dzieło „za kimś”, 
a więc z publikacji, w której zostało ono już zacytowane. Zdarza się, że 
jakieś dzieło zaginęło, zachował się jednak wypis z tego utworu, wy-
pis włączony do innego dzieła. W takich przypadkach oczywiste jest, 
że cytowanie „za” jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Co więcej, 
ukrywanie faktu, że nie cytujemy z oryginalnej edycji (której przecież 
nie ma), ale powtarzamy cytat za innym badaczem – będzie błędem.

 Istnieje wiele reguł określających wybór podstawy cytowania, 
właściwych dla poszczególnych dyscyplin badawczych. Na przykład 
w rozprawach teologicznych przyjęło się cytować Pismo Święte 
z ostatniego wydania Biblii Tysiąclecia. Redaktor, jeśli nie zna tradycji 
badawczej danej dyscypliny, powinien w tej sprawie zasięgnąć opinii 
specjalisty.

 Są wreszcie reguły bardziej szczegółowe. Jedna z nich dotyczy 
sytuacji, gdy ten sam utwór ukazał się dwa razy bez zmian. Jeśli arty-
kuł został opublikowany w niszowym czasopiśmie specjalistycznym, 
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a następnie przedrukowany w książce, powinniśmy zaznaczyć, że cytat 
pochodzi z książki. Należy bowiem przyjąć, że czytelnik, który zechce 
sięgnąć do dzieła, z którego pochodzi przytoczenie, łatwiej znajdzie 
książkę niż specjalistyczne czasopismo.

 Nigdy nie jest bez znaczenia, z czego cytujemy. Pewna stu-
dentka pisała pracę o wierszach Anny Kamieńskiej z tomu Rękopis 
znaleziony we śnie (Warszawa 1978). W pracy tej cytowała m.in. 
wiersz Psalm opublikowany w tym tomie. Wersy 17-18 brzmią w tej 
publikacji następująco:

a nam już w głuchych uszach

szumią wszystkie drzewa.

 Dwa lata przed śmiercią Kamieńskiej znaczna część tekstów 
poetyckich z tego zbiorku została przez autorkę przedrukowana w to-
mie Dwie ciemności (Poznań 1984). Zacytowane powyżej słowa w tej 
ostatniej edycji brzmią:

a nam już w uszach

szumią wszystkie drzewa.

 Cytaty są różne, oba pochodzą z autoryzowanych przez poetkę 
edycji, lecz jeśli studentkę interesuje dzieło Kamieńskiej, nie jego prze-
miany, tylko jeden cytat jest poprawny: ten z edycji ostatniej za życia 
poetki, a więc drugi. Interpretując wiersze z korpusu tekstów zatytuło-
wanego Rękopis znaleziony we śnie, musi więc sięgnąć po publikację 
inną niż ta, która kryje się pod tym tytułem.
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4. zaznaczanie cytatu

 Co do zasady, cytat zawsze powinien być odpowiednio za-
znaczony. Odpowiednio znaczy tak, aby bez trudu można go było zi-
dentyfikować jako wypowiedź obcego autorstwa, aby nie można było 
uznać autora cytującego za autora cytowanego. Rzecz z pozoru błaha, 
ale zapomnienie o niej może autora pracy narazić na zarzut plagiatu. 
Odstępstwa od tej zasady mają miejsce tylko w dwóch przypadkach. 
Pierwszy dotyczy literatury pięknej, dzieł, w których pisarz wtapia 
w swój utwór fragment innego utworu, prowadząc dialog z innym au-
torem. Jedyny sposób na zaznaczenie takiego cytatu to skomentowanie 
fragmentu utworu w przypisie, wskazanie w nim utworu, z którego 
dana fraza pochodzi.

Dymy nozdrzom miłe
szyby słońcowe,
miła drogo – wehikuł
powrotu do domu.
In lieblicher Bläue
die Fenster wie die Thore
der Schönheit... Dichterisch
wohnet der Mensch auf dieser

 Erde.

 Zacytowany powyżej fragment pochodzi z Aleksandra Wata IV 
Pieśni wędrowca (zacytowałem za Wierszami śródziemnomorskimi wy-
danymi w Warszawie w roku 1962). Autorski tekst połączył Wat z frag-
mentami pochodzącymi z Fryderyka Hölderlina wiersza zaczynającego 
się słowami: „In lieblicher Bläue”. Gdyby ten cytat zaznaczyć zgodnie 
z zasadami przyjmowanymi w polskich wydawnictwach, wyglądałby 
mniej więcej tak:

Dymy nozdrzom miłe
szyby słońcowe,
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miła drogo – wehikuł
powrotu do domu.
„In lieblicher Bläue [...]
die Fenster [...] wie die Thore [...]
der Schönheit [...] Dichterisch
wohnet der Mensch auf dieser

 Erde”.

 Łatwo zauważyć, że to, co w utworze Wata wyglądało na spójną 
całość, po przepisaniu uwzględniającym oryginał zaczyna przypominać 
rozsypankę słów, fraz, dość swobodnie skomponowaną przez polskiego 
poetę. Wat poprzestał na umieszczeniu w Objaśnieniach autora, zamy-
kających ten tom, wzmianki o wierszu niemieckiego twórcy.

 Drugi przypadek, w którym nie zaznaczamy obcej wypowie-
dzi, dotyczy tzw. fraz utartych, powiedzeń i przysłów. Choć nie my 
jesteśmy ich autorami, weszły one do skarbnicy polszczyzny na równi 
z frazeologizmami. I tak np. nie zaznaczymy cytatu w wypowiedzeniu:

 Przed Polakami stanął wówczas dylemat najwyższej rangi: być albo nie 
być.

 W pozostałych przypadkach powinniśmy jednak konsekwentnie 
zaznaczać cytaty.

 Jest kilka sposobów zaznaczania cytatów, które jeśli stosowane 
są konsekwentnie, na pewno zostaną uznane za poprawne.

 Najprostszy sposób polega na ujmowaniu cytowanej wypowie-
dzi w cudzysłów. Istnieją różne cudzysłowy, ale w Polsce przyjęło się 
stosować dla cytatów tzw. cudzysłów prosty apostrofowy: cudzysłów 
w dolnym indeksie „ – otwierający cytat, i w górnym indeksie ” – za-
mykający cytat. Znaków tych nie oddziela się spacją od tekstu cytatu. 
Poniżej przedstawiam przykład tak oznaczonego cytatu.
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 W niedatowanym, ale powstałym nie wcześniej niż w roku 1989 
wspomnieniu o poetce, Maria Wołoszyńska napisała: „Pastorałki te grałam 
z dziećmi w świetlicy PCK przy ulicy Dominikańskiej 5 w 1943 roku”.

 Dosyć częstym błędem (wynikającym z nieumiejętnego obsłu-
giwania przez autorów popularnych procesorów tekstu) jest stosowanie 
tzw. cudzysłowu prostego " (ten sam znak w pozycji otwierającej i za-
mykającej cytat). W publikacjach należy go bezwzględnie zamienić na 
cudzysłów apostrofowy.

 Warto zwrócić uwagę na pewien szczegół związany z cytowa-
nym powyżej fragmentem. Cytowane jest całe zdanie: od wielkiej litery 
do kropki kończącej to zdanie. Cytat został umieszczony wewnątrz 
innego zdania, które też kończy się kropką. Nie powinno się jednak do-
puścić do sytuacji, w której znaki interpunkcyjne są dublowane. Cytat 
ten uzyskałby niepoprawną postać, gdyby zachować kropkę z podsta-
wy cytowania i dołożyć jeszcze kropkę kończącą całe wypowiedzenie, 
a więc za niewłaściwy należy uznać zapis:

przy ulicy Dominikańskiej 5 w 1943 roku.”.

 (Gdzie pierwsza kropka sygnalizuje koniec cytowanego zda-
nia, a druga kropka oznacza koniec całego wypowiedzenia). Jedyna 
poprawna forma zapisu to taka, gdzie cytat kończy cudzysłów zamy-
kający, a kropka stoi dopiero po tym cudzysłowie (jak w przykładzie 
pierwszym).

 W przypadku, gdyby na końcu cytowanego zdania widniał skrót 
„r.” zamiast pełnej formy „roku”, podwojenie kropki, bez względu na 
to, w jakiej funkcji występuje, byłoby błędem. Tym razem powinniśmy 
jednak pozostawić kropkę oznaczającą skrót, rezygnując z kropki po 
cudzysłowie.

przy ulicy Dominikańskiej 5 w 1943 r.”



265

Wojciech Kruszewski

 W przypadku, gdy cytowane zdanie kończy się pytajnikiem, 
wykrzyknikiem, wielokropkiem lub kombinacją tych znaków, a całe 
wypowiedzenie ma charakter zdania oznajmującego, należy zrezygno-
wać z kropki kończącej całe wypowiedzenie.

 A tu tato dostaje rozstroju nerwowego i zaczyna nam wymyślać: „Wy 
skurwysyny, po moim trupie moją Magdę będziecie oglądać!”

 Pod gazem wracam do swojego oddziału w Nieborowie, nucąc sobie 
wesoło pod nosem: „Od Rzeszowa jadą kupcy, jeden trzyma, drugi dupczy...”

 Ten etap swojego życia puentuje Stefan Dąmbski, przywołując nurtujące 
go wtedy wątpliwości: „Może trzeba będzie złożyć broń, przejść do cywila 
i co wtedy? Kończyć szkołę? Zacząć uczciwie pracować na życie? Może na-
wet AK pójdzie z armią sowiecką aż do Berlina, ale jak długo to potrwa?...”

 (W literaturze poświęconej zasadom redakcyjnym czytelnik 
znajdzie odmienne propozycje w tej sprawie. Proszę jednak zwrócić 
uwagę, że dublowanie znaków interpunkcyjnych w miejscach jak te 
omówione powyżej, może doprowadzić do sytuacji kuriozalnych. 
Jeśli cytat kończy się wielokropkiem, a bezpośrednio po nim będzie 
kropka kończąca całe wypowiedzenie, otrzymamy sekwencję znaków: 
...”. (trzy kropki, cudzysłów, kropka). Proszę teraz wyobrazić sobie, 
że redaktor zadysponował łamanie cytatów kursywą. Jaki znak będzie 
kończył tak złamane wypowiedzenie? Czterokropek?)

 W przypadku odwrotnym, gdy cytowane zdanie jest zda-
niem oznajmującym, a całe wypowiedzenie ma charakter pytania 
bądź wykrzyknienia – pozostawiamy wyłącznie znak kończący całe 
wypowiedzenie.

 Innego problemu nastręcza tzw. cytat w cytacie. Weźmy np. 
takie zdanie:

 To skandal! wy się skarżycie! ja z taką hołotą nie będę pracował!



266

Redakcja cytatu

 Zdanie to wypowiada jeden z bohaterów artykułu opublikowa-
nego w międzywojennej prasie lubelskiej. Wprowadzenie tej wypo-
wiedzi na prawach cytatu i posłużenie się cudzysłowem prostym na 
oznaczenie cytatu sprawi, że otrzymam postać następującą:

  Nauczyciel matematyki wszedł w ostry zatarg z klasą piątą. Ucznio-
wie poskarżyli się dyrektorowi gimnazjum, który robił wymówki owemu 
pedagogowi. Tegoż dnia „pedagog” z pasją wpadł do klasy, krzycząc: „To 
skandal! wy się skarżycie! ja z taką hołotą nie będę pracował!” – poczem 
wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Natychmiast zjawił się inspektor z notesem 
w ręku i pytał uczniów kolejno, notując ich wypowiedzi, co mają przeciw 
nauczycielowi matematyki.

 Jak powinniśmy się zachować, cytując cały powyższy fragment 
w naszej wypowiedzi? Używamy cudzysłowu ostrego na oznaczenie 
cytatu w cytacie, tzw. cytatu zagnieżdżonego.

 „Nauczyciel matematyki wszedł w ostry zatarg z klasą piątą. Ucznio-
wie poskarżyli się dyrektorowi gimnazjum, który robił wymówki owemu 
pedagogowi. Tegoż dnia »pedagog« z pasją wpadł do klasy, krzycząc: »To 
skandal! wy się skarżycie! ja z taką hołotą nie będę pracował!« – poczem 
wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Natychmiast zjawił się inspektor z notesem 
w ręku i pytał uczniów kolejno, notując ich wypowiedzi, co mają przeciw 
nauczycielowi matematyki”.

 Przyjrzyjmy się jeszcze sytuacji, gdy dochodzi do zdublowania 
identycznych znaków interpunkcyjnych (cudzysłowu zamykającego). 
Sytuacja taka jest nie do przyjęcia. W polskiej normie interpunkcyjnej 
obowiązuje zasada, że dla oznaczenia cytatu w cytacie stosujemy tzw. 
cudzysłów ostry: » – otwierający, i « – zamykający. Wyjściowo cyto-
wane zdanie ma następującą postać:

 Tom nazwałam: „Milczenia i psalmy najmniejsze”, bo główny zrąb wy-
boru to wydane przez Wydawnictwo Literackie „Milczenia”.
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 Jeśli zamierzam zacytować to zdanie, nie wolno mi pozostawić 
cudzysłowu prostego dla wyróżnienia. Gdybym to zrobił, uzyskałbym 
postać:

 Tak o tym pisze sama poetka: „Tom nazwałam: „Milczenia i psalmy naj-
mniejsze”, bo główny zrąb wyboru to wydane przez Wydawnictwo Literackie 
„Milczenia””.

 Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch identycznych znaków inter-
punkcyjnych jest niezgodne z zasadą zabraniającą dublowania takich 
znaków. Powinniśmy zastosować cudzysłów ostry, a wypowiedzeniu 
nadać formę:

 Tak o tym pisze sama poetka: „Tom nazwałam: »Milczenia i psalmy 
najmniejsze«, bo główny zrąb wyboru to wydane przez Wydawnictwo Lite-
rackie »Milczenia«”.

 (Uwagę czytelników kieruję do części artykułu, która dotyczy 
wyróżnień w cytacie. Zdublowane znaki interpunkcyjne możliwe są 
do uniknięcia w przypadkach jak powyżej także wtedy, gdy zdecyduję 
się na konsekwentne wyróżnianie tytułów, np. kursywą, rezygnując 
z cudzysłowów.)

 Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że cudzysłów ostry to je-
den znak. Nie powstaje on poprzez wstawienie obok siebie dwóch 
nawiasów ostrych. Tak więc nie >> <<, ale » «. Znak ten odnajdujemy 
w tablicy symboli (w programie Word: Wstaw → Symbol i klikamy 
w odnaleziony znak) lub wstawiamy, wprowadzając kod znaku.

 W przypadku cytatów z utworów wierszem można zastosować 
dwa rozwiązania. Pierwsze z nich polega na wiernym zachowaniu wer-
syfikacji cytowanej podstawy.

W jednym z brulionów Różewicza znajdujemy słowa:
wyżłobienia liter
napełnia woda po burzy
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napełnia piasek krzem
potem mech.

 W powyższym przykładzie wiersz został zacytowany z zacho-
waniem oryginalnego układu wersyfikacyjnego, jednak jego ułożenie 
w kolumnie jest specyficzne: każdy wers został złamany jak nowy aka-
pit, z wcięciem akapitowym. Nie jest to zbyt eleganckie, dlatego często 
można spotkać się z praktyką łamania zgodnego z zasadą optycznego 
środka kolumny wierszowej. Problem ten jednak nie ma nic wspólnego 
z poprawnością cytowania. 

 Ten sam cytat można złamać w postaci linearnej, rezygnując 
z wiernego, zgodnego z podstawą oddania podziału na wersy. Musimy 
jednak jakoś ten podział zasygnalizować. W tym celu wstawiamy uko-
śnik (/) w miejscu końca wersu i dwa ukośniki (//) w miejscu podziału 
na strofy.

 Oto jak Różewicz przetworzył ten fragment w kolejnym brulionie: „oto 
poezja / dla niewidomych / przez włożenie rąk / w moje słowa // odczytają / 
negatywy moich liter / i obrazów”.

 Warto zwrócić uwagę, że ukośnika nie wstawiamy bezpośred-
nio po ostatnim znaku danego wersu, ale poprzedzamy go spacją. Nie 
wstawiamy też spacji pomiędzy dwa ukośniki.

 Czy któryś ze sposobów cytowania poezji jest lepszy? Moim 
zdaniem lepiej, jeżeli zacytujemy wiersz, zachowując wiernie wersy-
fikację z podstawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cytujemy tylko jeden 
werset utworu; wówczas możemy „bezstratnie” zacytować go w cu-
dzysłowie, w jednym rządku pisma z tekstem wprowadzającym cytat. 
Bezwzględnie natomiast należy tak cytować utwór, w którym mamy 
do czynienia z wyróżnianiem poszczególnych wersetów podcięciami. 
W przypadku transkrypcji linearnej stosunkowo trudno jest oddać 
skomplikowany układ wersyfikacyjny z Hymnu „Bogarodzico, Dzie-
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wico” autorstwa Juliusza Słowackiego. (Należałoby chyba wówczas 
wprowadzić jakieś dodatkowe znaki oprócz ukośników, ale stopień 
skomplikowania zapisu wzrósłby wówczas znacznie i chyba gra nie 
byłaby warta świeczki).

 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden drobny 
aspekt związany z cytowaniem poezji. Chodzi przede wszystkim o po-
ezję współczesną, pozbawioną jakże często znaków przestankowych, 
w tym również kropki kończącej wypowiedź. Tak jest choćby w przy-
padku wiersza Anny Kamieńskiej pt. Przyszedł:

Przyszedł stanął przede mną
pod postacią ciemności
więc nie poznałam
dopiero ból znajomy mi powiedział
to On.

 Powyżej zacytowałem ten wiersz i na końcu postawiłem krop-
kę. W cytowanej podstawie tej kropki nie ma. Stojąca na końcu kropka 
nie zamyka jednak cytatu, ale całe wypowiedzenie, zaczynające się 
słowami: „Tak jest choćby”, w skład którego wchodzi zarówno moja 
wypowiedź, jak i cytat z poezji Kamieńskiej. Sytuacja ta stanie się 
jaśniejsza, gdy podam to wypowiedzenie poniżej raz jeszcze, ale tym 
razem przetranskrybuję wiersz w formie linearnej.

 Tak jest choćby w przypadku wiersza Anny Kamieńskiej pt. Przyszedł: 
„Przyszedł stanął przede mną / pod postacią ciemności / więc nie poznałam 
/ dopiero ból znajomy mi powiedział / to On”.

 Ostatni sposób cytowania, który tutaj omówię, stosowany jest 
przy dłuższych cytatach prozą i polega na wyróżnieniu całej wypowie-
dzi w czymś, co przypomina tekstowe okienko. Cytat wprowadza się 
bez użycia cudzysłowu, ale całą cytowaną wypowiedź formatuje się, 
stosując pismo mniejszego stopnia, wprowadzając przed cytatem i po 
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nim dodatkowe światło (odstęp), nierzadko też podcinając cały cytat 
z lewej lub z obu stron kolumny tekstowej.

 Dalej jednak dystansuje się od takiej propozycji metodologicznej:

 Kompetencje edytora przejawiają się w umiejętności (która jest także 
obowiązkiem) wyobrażenia sobie pokrytego poprawkami rękopisu w jego 
nieskażonym stanie, jako czystego arkusza papieru, w celu rozpoznania 
i ustalenia, na ile to tylko możliwe, jak ten arkusz był krok po kroku zapeł-
niany literami i znakami, „tekstem”, i jak oraz dlaczego niektóre części tego 
tekstu podlegały zmianie, a inne pozostawały niezmienione. [...] definiując 
„tekst” w znaczeniu edytorskim, [edytor] powinien postępować tylko tak, aby 
„tekst” był rozumiany i interpretowany jako proces historyczny.

 Scheibe w intrygujący sposób widzi więc zadanie edytora.

 Podstawowy problem przy podejmowaniu decyzji, który cytat 
prozą wyróżnić w ten sposób, związany jest z długością cytatu. (Zasada 
konsekwencji nie ma tu zastosowania.) Z pewnością nie warto wyróż-
niać w okienku tekstowym cytatów krótkich. Trzy wyrazy, pięć wyra-
zów złamanych w ten sposób będzie wyglądało po prostu źle, a jeśli 
na danej stronie tak sformatowanych cytatów będzie więcej, kolumna 
tekstowa zamiast przyciągać oko łagodnym efektem jednolitej szaro-
ści, będzie straszyła wyszczerbionym, rozsypanym układem rządków 
pisma. Zwykle przyjmuje się jakąś sztywną miarę, której przekroczenie 
kwalifikuje cytat do wyróżnienia w okienku. Dla mnie taką miarą są 
trzy pełne rządki pisma w okienku cytatu po jego sformatowaniu. Jeśli 
tak złamany cytat będzie dłuższy niż te trzy pełne wersy, decyduję się 
na taki sposób jego sformatowania.

 Niekiedy spotkać się można z manierą wyróżniania cytatów 
kursywą, bez cudzysłowu. Nie uważam, by był to sposób godny po-
lecenia. Przede wszystkim, długie fragmenty dzieła złamane kursywą 
męczą w czytaniu. Zastosowanie kursywy dla cytatu oznacza koniecz-
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ność odwracania konwencji wyróżnień. Jeśli więc w tekście głównym 
zadysponowaliśmy kursywę dla tytułów dzieł i dla zwrotów oraz wy-
rażeń obcojęzycznych, to w cytacie złamanym kursywą te elementy 
powinny być podane prosto. To dosyć kłopotliwe dla redaktora, który 
musi zwykle pilnować konsekwencji w wielu elementach dzieła. Do-
dawanie redaktorowi pracy na pewno jest sytuacją potencjalnie rodzącą 
błędy. To tylko dwa przykłady kłopotów związanych z wyróżnianiem 
cytatów kursywą. Jeśli jednak zdecydujemy się na taki sposób zazna-
czania cytatów, należy pamiętać, że wszelkie ingerencje w cytat, znak 
opuszczenia […] lub wtrącenia w nawiasie kwadratowym – powinny 
być wówczas formatowane pismem prostym.

5. ustalenie tekstu w cytacie

 Co do zasady powinniśmy uznać, że redaktor nie redaguje cy-
tatu merytorycznie. Redakcja merytoryczna tekstu autorskiego polega 
na wprowadzeniu zmian koniecznych (ewentualnie także zmian dosko-
nalących), których celem jest poprawienie treści dzieła. Jak adiustacja 
dotyczy strony formalnej (dyspozycje dla składacza, osoby łamiącej 
tekst), tak redakcja merytoryczna dotyczy zawartości treściowej, se-
mantycznej utworu. W przypadku typowej roboty redakcyjnej wszelkie 
zmiany merytoryczne są konsultowane z autorem, choćby na etapie 
korekty autorskiej. W przypadku cytatu w dziele – takiej możliwości 
najczęściej nie ma. Pomijając przypadek, gdy redaktor sprawdza, czy 
autor poprawnie przetłumaczył cytowane zdanie obcojęzyczne (i tu 
możliwe jest zaproponowanie zmian natury merytorycznej), pracowni-
cy wydawnictwa poprzestają na działaniach adiustacyjnych na cytacie. 
Co to jednak znaczy konkretnie?
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 Może się zdarzyć, że sprawdzając cytat, zauważymy błąd na-
tury merytorycznej. Prowadząc badania nad literaturą socrealizmu, 
dotarłem do wypowiedzi prasowej Stefana Żółkiewskiego, w której 
postulował on, aby wartość utworu mierzyć tym, co wniósł on do od-
budowy socjalizmu w Polsce. Nie było żadnej wątpliwości: odbudowy. 
Tymczasem na początku lat pięćdziesiątych socjalizm w Polsce nie był 
odbudowywany, lecz w najlepszym razie budowany. Oczywista omyłka 
może zostać w cytacie usunięta, jeśli zdecydujemy się tę wypowiedź 
zacytować i możemy na podstawie swojego domysłu nadać cytatowi 
poprawny kształt. Na pewno należy taką interwencję odnotować we 
właściwym miejscu dzieła, np. w przypisie odnoszącym się do tak zmo-
dyfikowanego cytatu. Dużo bezpieczniejszą i częściej stosowaną me-
todą jest jednak wpisanie po kwestionowanym, wątpliwym fragmencie 
formuły „tak!” albo „sic!”, umieszczając ją w nawiasie kwadratowym. 
Otrzymamy wówczas zapis:

 „niech wartość dzieła sprawdza się odpowiedzią na pytanie, co zdziałało 
dla odbudowy [sic! – W.K.] socjalizmu w Polsce”.

 Inicjały W.K. wskazują na autora interwencji w cytacie; rzecz 
szczególnie istotna, gdy podobne interwencje w dziele pochodzą od 
różnych instancji, np. od autora i od redakcji.

 Owego sic! nie należy jednak nadużywać. Jego funkcja jest po-
dobna do wskazania palcem, gestu niezbyt eleganckiego i nieużywane-
go zwykle w towarzystwie. Wskazanie palcem na czyjąś gafę niekiedy 
o wiele mocniej informuje czytelnika o wskazującej osobie niż o kimś, 
kto się omylił. Dlatego drobne usterki ortograficzne czy interpunkcyjne 
w cytowanym tekście można poprawić. (Chyba że pragniemy podkre-
ślić czyjąś indolencję; wówczas po błędzie rzeczowym, ortograficznym 
lub innym językowym można wpisać: [tak! – W.K.] lub [pisownia ory-
ginalna – W.K.].) Inną sprawą jest, czy o tym informować. Być może 
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dobrym miejscem na powiadomienie czytelnika o takich ingerencjach 
jest krótka wzmianka o tym w uwagach wstępnych. Może to mieć np. 
postać: „Drobne potknięcia językowe w cytatach poprawiałem milczą-
co”. Poprawiać milcząco znaczy – bez dokumentowania w publikacji 
wszystkich zmian.

 Nawias kwadratowy powinien być stosowany także w przypad-
ku specyficznych modyfikacji w cytacie: opuszczeń oraz dodatków. 
Jeśli rozważyć rzecz rygorystycznie, opuszczenie jest chwytem fun-
dującym cytat. Każdy cytat jest wyrwany z kontekstu, każdy powstał 
poprzez wyrwanie określonego fragmentu z całości. Jednak nie zawsze 
ten fakt zaznaczamy.

 Opuszczenia służą najczęściej uproszczeniu cytatu, pomagają 
skrócić go do niezbędnego minimum. Znak opuszczenia [...] wstawia-
my w środku wypowiedzi. Dopiski wstawiamy, informując inicjałami 
lub skrótem, od kogo pochodzą, podobnie jak to miało miejsce w przy-
kładzie powyżej.

 Najwięcej problemu przysparza jednak problem właściwej 
transkrypcji oraz modernizacji języka cytatu. Językowa postać cyto-
wanego fragmentu nie zawsze jest dla autora oczywista. Cytując, powi-
nien on pamiętać, że to, co widzi w podstawie, z której cytuje, jest nie 
tylko wynikiem realizacji planu twórczego autora, ale i wynikiem do-
stosowania tej intencji do możliwości, które dawał przekaz. Nie w każ-
dym przekazie dzieło może uzyskać taką postać, jaką autor zamierzał. 
Ważniejsze jednak jest, że nie wszystko, co dostrzegamy w przekazie, 
należy uznać za właściwość dzieła. Ograniczony formatem, stopniem 
pisma czy interlinią zadysponowaną przez redaktora technicznego lub 
łamacza, redaktor musi „zmieścić” dzieło w formie, która może dziełu 
nie we wszystkim odpowiadać.
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 Dobrym polem do sprawdzenia tego problemu są edycje współ-
czesnej poezji, np. książki z wierszami Tadeusza Różewicza. Cechami, 
które uderzają już przy pierwszym kontakcie z tą twórczością, jest re-
zygnacja przez poetę z wielkich liter oraz nieregularny podział stro-
ficzny. Cytując te utwory, autorzy rozpraw literaturoznawczych mają 
zwykle dwa problemy: z zapisem tytułów oraz z zapisem strof. Kłopoty 
te wynikają właśnie z nieumiejętności rozpoznania, co jest właściwo-
ścią przekazu, a co dzieła. Jeśli w zbiorku wierszy tytuł utworu został 
złamany wersalikami, to przepisując go do własnego tekstu, znający 
ortografię Różewiczowską badacz może zupełnie zasadnie zapytać, 
czy tytuł ten zaczyna się wielką literą czy też minuskułą. Uzna, że 
konwencja graficzna przyjęta podczas opracowywania tytulatury (np. 
wersaliki) nie może zostać przeniesiona do jego tekstu. W takich sy-
tuacjach zwykle pomaga sprawdzenie w spisie treści. Niekiedy należy 
sięgnąć do innych autentycznych przekazów. W przypadku nieregular-
nego podziału stroficznego kłopot pojawia się w sytuacji, gdy wiersz 
wydrukowany został na więcej niż jednej stronie. Można wtedy nabrać 
wątpliwości, czy ostatni werset na stronie jest też ostatnim wersem 
strofoidy, czy też jest po prostu ostatnim wersem, który zmieścił się 
w druku, a kolejny werset tej strofoidy zaczyna kolejną stronę. (Warto 
zauważyć, że począwszy od lat dwutysięcznych Różewicz zdecydował 
się pomóc w tym swoim czytelnikom, drukując w kolejnych swoich 
książkach poetyckich znaki ułatwiające rozeznanie w tym zakresie.)

 Redaktor musi niejednokrotnie podjąć decyzję: jak przepisze 
z podstawy określony fragment. Najprostszym rozwiązaniem jest prze-
pisać tak, jak widzi. Jeśli pamiętać o zastrzeżeniach sformułowanych 
powyżej, okaże się jednak, że nie zawsze jest to pożądane, że często 
oznacza to wprowadzenie czytelnika w błąd. Przepisując, redaktor 
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powinien zapis uporządkować zgodnie z określonymi regułami; albo 
przetransliterować, albo przetranskrybować.

 Zajmę się tutaj tylko tą drugą czynnością, i to w odniesieniu 
do wybranych problemów związanych z cytowaniem literatury współ-
czesnej. (Powyższe dwa przykłady służą jedynie zasygnalizowaniu 
problemu, którego definitywne, wyczerpujące rozstrzygnięcie nie jest 
możliwe na łamach krótkiego artykułu.) Każda epoka literacka to inna 
polszczyzna. Nie sposób zadekretować tutaj zasady transkrypcyjne dla 
siedemnastowiecznej prozy i dla dwudziestowiecznej poezji.

 W numerze 8. „Kameny” z roku 1938 ukazało się tłumaczenie 
utworu Marcela Prousta pióra Józefa Czechowicza. Zaczyna się ono 
zdaniami: „W ogrodzie Tuileries tego ranka słońce zasypiało zwolna 
na każdym z kamiennych stopni, jak jasnowłosy młodzieniec, którego 
lekki sen przerywa także i przesunięcie się cienia. Nawprost starego pa-
łacu zielenią się młode pędy”. Słowa „zwolna” oraz „nawprost” zostały 
wydrukowane zgodnie z obowiązującą wówczas ortografią, łącznie. 
Cytując, można zaznaczyć, że nie będziemy modernizować pisowni 
oryginału. W przypadku gdy nie czujemy się na siłach przetranskry-
bować poprawnie, takie postępowanie być może należałoby nawet 
pochwalić. Jednak poprawne cytowanie (zakładam, że cytat nie będzie 
pochodził z pracy poświęconej ortografii dwudziestolecia międzywo-
jennego) dopuszcza uzgodnienia pisowni z zasadami obowiązującymi 
współcześnie. Intencją Czechowicza z pewnością nie było epatowanie 
czytelnika archaizmami pisownianymi, pisał zgodnie z zasadami przy-
jętymi w jego czasie. Dlatego bez szkody dla dzieła, a z pożytkiem 
dla wielu odbiorców można i należy ten fragment przepisać w postaci: 
„W ogrodzie Tuileries tego ranka słońce zasypiało z wolna na każdym 
z kamiennych stopni jak jasnowłosy młodzieniec, którego lekki sen 
przerywa także i przesunięcie się cienia. Na wprost starego pałacu zie-
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lenią się młode pędy”. (Proszę zwrócić uwagę na wprowadzoną drobną 
zmianę interpunkcyjną.)

 Powyższy cytat jest poręczny również z tego powodu, że po-
kazuje, czym transkrypcja nie jest. Na pewno nie polega ona na po-
prawianiu autora. Drobna redundancja w pierwszym zdaniu („także 
i”) podczas adiustacji tekstu (gdy Czechowicz żył) powinna zostać 
usunięta (pozostawić samo „także” albo samo „i”). Jednak na pewno 
nie wolno tego zrobić na etapie transkrypcji cytatu.

 Podczas modernizowania konieczna jest umiejętność odróżnie-
nia cech językowych, które są wyrazem konwencji ortograficznej czy 
interpunkcyjnej od takich cech, które są właściwością języka autora. 
Dobrym przykładem jest tutaj kłopot z modernizowaniem końcówek 
fleksyjnych -em (l. poj.), -emi (l. mn) na końcówki (odpowiednio) -ym, 
-ymi. Końcówki te były aż do reformy z lat trzydziestych XX wie-
ku właściwe dla narzędnika rodzaju nijakiego i niemęskoosobowego. 
Zdaniem historyków polszczyzny, właściwe one były tylko języko-
wi pisanemu; mówiono -ym, -ymi. Jako takie były więc one zwykle 
wyłącznie wyrazem konwencji ortograficznej i podczas transkrypcji 
powinny zostać zmodernizowane, zamienione na sufiksy fleksyjne sto-
sowane dzisiaj. I tak powinniśmy zamieniać: niemi – nimi, czerwonem 
– czerwonym, bocianiem – bocianim.

 Zdarza się jednak, że ta końcówka przestaje mieć walor wy-
łącznie umowny, a zaczyna charakteryzować język pisarza, zaczyna 
być istotna dla dzieła. Tak jest np. wówczas, gdy jest to końcówka 
rymotwórcza. Jeśli -em, -emi znajduje się w pozycji rymowej, jeśli 
współtworzy sferę brzmień w utworze, wówczas należy ją pozostawić.

 Co do zasady tak też postępujemy zawsze. Nie zmodernizu-
jemy więc pisowni słowa fijołki na fiołki, jeśli litera j pełni funkcję 
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zgłoskotwórczą w wierszu, w którym istotne są miary wierszowe. Nie 
poprawimy też końcówek -em, -emi w przypadku, gdy są one wyraź-
nym sygnałem archaizacji wypowiedzi, gdy stanowią one archaizm 
ortograficzny.

 Szczególne trudności stają przed redaktorem, który redaguje 
pracę z obcojęzycznymi cytatami. W językach obcych obowiązują za-
sady interpunkcyjne odmienne od naszych. Nie chodzi nawet o to, że 
Niemcy czy Francuzi posługują się innymi zasadami, określającymi 
właściwe miejsce dla przecinka czy średnika. Ważniejsze, że wstawiają 
te znaki nieco inaczej niż my. W języku francuskim średnik, dwukropek 
czy wykrzyknik są poprzedzane odstępem, jak między wyrazami.

 Restez donc tranquilles ! continuait le professeur indigné, et s’essuyant 
le front avec son mouchoir qu’il venait de prendre dans sa toque : Quant à 
vous, le nouveau, vous me copierez vingt fois le verbe ridiculus sum.

 Przepisując taki fragment, zalecałbym zachowanie właściwości 
interpunkcyjnych oryginału.

6. łączenie cytatu z innymi elementami dzieła

 Wszystkie cytaty w podanych powyżej przykładach zostały 
połączone z tekstem głównym w najprostszy sposób – cytat wprowa-
dzono po dwukropku. Jeśli jednak między tekstem głównym a cytatem 
istnieje składniowy związek, który nadaje całemu wypowiedzeniu wa-
lor zdania, można z tego dwukropka zrezygnować i ewentualnie, jeśli 
to potrzebne ze względów poprawności interpunkcyjnej, posłużyć się 
innym znakiem.

 Najlepszym rozwiązaniem istniejącej wówczas sytuacji była według 
niego wojna, gdyż „lepiej zginąć jak żyć i być pod panowaniem naszych 
sprzymierzeńców”.
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 Warto zwrócić uwagę, że składniowa spójność wypowiedzenia 
nie wymaga, by początek cytatu został poprzedzony znakiem opuszcze-
nia [...]. Powód jest prosty: taka jest logika cytowania. Cudzysłów sam 
w sobie sygnalizuje, że cytowana wypowiedź jest prawdopodobnie czę-
ścią większej całości. Nie ma uzasadnienia dla tego znaku poza jakąś 
wyjątkową skrupulatnością, która poddaje w wątpliwość kompetencje 
intelektualne potencjalnego odbiorcy. Znak [...] powinien być, moim 
zdaniem, wstawiany wyłącznie wtedy, gdy opuszczenie znajduje się 
w środku cytatu. Praktyka redakcyjna nie jest jednak jednolita. Dlatego, 
biorąc tę praktykę pod uwagę, na ile to możliwe, pozostając jednak 
wiernym własnym przekonaniom, proponuję następujące rozwiązania:

 Gdy cytujemy całe zdanie prozą, od wielkiej litery do kropki 
(lub wykrzyknika, znaku zapytania, wielokropka), nie wstawiamy [...] 
ani po cudzysłowie otwierającym, ani przed zamykającym cytat.

 Gdy cytujemy zdanie prozą, opuszczając pierwsze słowo/słowa, 
wstawiamy znak [...], jeśli cytujemy po dwukropku, a nie wstawiamy, 
jeśli cytat został połączony w jedną całość składniową z frazą wprowa-
dzającą cytat.

 Gdy cytujemy zdanie prozą od pierwszych słów, ale opuszczając 
zakończenie do kropki (wykrzyknika, wielokropka, znaku zapytania), 
nie wstawiamy znaku opuszczenia.

 Gdy cytujemy wiersz, cudzysłów na początku wstawiamy tylko 
wówczas, gdy cytat nie zawiera początku wersetu.

 Wyjątkowy znak opuszczenia zarezerwowany jest dla cytatów 
z poezji, w których opuszczono cały wers w środku cytatu. Zgodnie 
z przedstawionym przez Wolańskiego uzusem, należy wówczas umie-
ścić zamiast tego wersu (lub wersów, Wolański wspomina po prostu 
o środkowym fragmencie cytowanego wiersza) znak opuszczenia, 
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w którym liczba kropek będzie zmienna; w efekcie powinniśmy otrzy-
mać znak opuszczenia o długości mniej więcej równej długości naj-
dłuższego z cytowanych wersów.

 W przypadku długich opuszczeń (np. kilka zdań, czasami na-
wet kilka stron) Wolański zaleca zamknięcie cytatu w dwóch osobnych 
cudzysłowach i nieposługiwanie się znakiem opuszczenia. Praktyka 
redakcyjna, którą znam, jest zgodna z tym postulatem.

 Ostatnią kwestią wartą omówienia w tym miejscu artykułu jest 
łączenie cytatu z tekstem głównym za pomocą kreski, półpauzy lub 
pauzy. Narracja odautorska może być wprowadzona do środka cyta-
tu lub może zamykać cytat. Posłużmy się jako przykładem zdaniem: 
„niech wartość dzieła sprawdza się odpowiedzią na pytanie, co zdzia-
łało dla odbudowy [sic! – W.K.] socjalizmu w Polsce”, do którego 
będziemy wprowadzali wstawkę „postulował Stefan Żółkiewski”.

 Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy wstawka ma się zna-
leźć w miejscu, w którym nie stoi żaden znak interpunkcyjny:

 „niech wartość dzieła – postulował Stefan Żółkiewski – sprawdza się 
odpowiedzią na pytanie, co zdziałało dla odbudowy [sic! – W.K.] socjalizmu 
w Polsce”.

 Druga sytuacja dotyczy okoliczności, gdy wstawka zostaje 
umieszczona w środku cytatu, w miejscu, w którym w oryginale stał 
przecinek:

 „niech wartość dzieła sprawdza się odpowiedzią na pytanie – postulował 
Stefan Żółkiewski – co zdziałało dla odbudowy [sic! – W.K.] socjalizmu 
w Polsce”.

 Wstawka może także zamykać cytat, jak w poniższym 
przykładzie:
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 „niech wartość dzieła sprawdza się odpowiedzią na pytanie, co zdzia-
łało dla odbudowy [sic! – W.K.] socjalizmu w Polsce” – postulował Stefan 
Żółkiewski.

 Jeśli wstawka narracyjna do cytatu zamyka cytat wyróżniony 
w okienku tekstowym, wstawka ta musi być sformatowana jak tekst 
główny.

7. łączenie cytatu z przypisem

 W publikacjach o charakterze popularnym cytat może zostać 
wprowadzony bez potrzeby skrupulatnego odnotowywania podstawy, 
z której został wzięty. Niekiedy zdarza się nawet, że jedyny wskaź-
nik źródła cytatu to skrótowo podany adres bibliograficzny w tekście 
głównym, we fragmencie wprowadzającym cytat. Tak jak w poniższym 
przykładzie:

 Inny pionier radia, J.S. Stone, zajmujący się dziedziną, w której działali 
Lodge, Marconi i Thomson, powiedział: „Spośród nich wszystkich nazwisko 
Nikoli Tesli świeci najjaśniej”.

 Dzienniki na całym świecie donosiły o tej tragedii: „Praca połowy życia 
poszła z dymem”, „Owoce pracy Geniusza przepadły”.

 Cytaty te pochodzą z wydanej w Chorzowie w roku 2011 książki 
Przemysława i Krzysztofa Sowińskich Władca piorunów: Nikola Tesla 
i jego genialne wynalazki. To popularna, miejscami fabularyzowana 
opowieść o życiu wynalazcy, rzecz adresowana do ludzi, którzy nie 
prowadzą badań nad jego biografią, ale są po prostu zaciekawieni eks-
centrycznym geniuszem. Dlatego autorzy zrezygnowali ze skrupulatne-
go odnotowywania wszystkich cytatów. Należy sądzić, że potencjalny 
odbiorca takiego dzieła nie będzie bowiem zainteresowany żmudnymi 
kwerendami, których celem będzie weryfikacja każdego cytatu. 
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 W publikacjach, które przekraczają horyzont popularności, 
wymagane jest jednak podanie informacji koniecznych do zidentyfi-
kowania źródła cytatu. Adres bibliograficzny może być włączony do 
dzieła na kilka sposobów. Zależnie od wyboru tego sposobu autorzy 
posługują się różnym systemem odsyłaczy wiążących cytat z notką 
bibliograficzną.

 Najpowszechniej stosowany jest system przypisów dolnych. 
W tym przypadku odsyłacz po cytacie wyrażony jest cyframi, zwykle 
wpisanymi w górnym indeksie. Należy zwrócić uwagę na miejsce, 
w którym wstawiamy ten odsyłacz: zawsze po cytacie, ale przed zna-
kiem kończącym część lub całość wypowiedzenia. Tak jest na dwóch 
przykładach poniżej (w pierwszym cytat jest w środku zdania, w dru-
gim – na jego końcu):

 Istotą tej różnicy jest, że „autor nie widzi rozwijającego się dzieła hi-
storycznie”1, podczas gdy dla edytora poszczególne wersje są co do zasady 
równoważne w sensie historycznym.

 Zastanawiające słowa Hansa-Georga Gadamera: „[...] tekst wielkiej lite-
ratury chce być »zawsze« słyszany, to znaczy chce być »zawsze« odpowie-
dzią – a to oznacza, że chce być jednym z czynników, które z konieczności 
budzą pytanie, na które dany tekst jest odpowiedzią”1.

 W niektórych publikacjach autorzy korzystają z innego syste-
mu przypisów. Na końcu takiej publikacji znajduje się bibliografia. Po 
cytacie w nawiasie znajduje się skrót pracy wykazanej w bibliografii; 
to z tak zaznaczonego dzieła pochodzi cytat:

 „Nasza religia – ponieważ przejawia się w wierze ludowej i w nabożeń-
stwach – jest całkowicie prawosławna. Rosyjska Cerkiew, ponieważ stoi na 
straży prawd wiary, ciągłości sukcesji apostolskiej i ważności sakramentów, 
z samej swej istoty uczestniczy w jedności Kościoła powszechnego założo-
nego przez Chrystusa” (Sołowjow 2007a: 42).
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 W powyższym przykładzie odsyłacz kieruje uwagę czytelnika 
na bibliografię załącznikową. Rzecz pochodzi z 38. teki „Pressji” z roku 
2012. Na końcu tego numeru czasopisma znajduje się uporządkowana 
alfabetycznie bibliografia. Pod nazwiskiem Włodzimierza Sołowjowa 
wymienione tam zostały dwie publikacje z roku 2007; pod numerem 
2007a figuruje Idea rosyjska w przekładzie Filipa Memchesa; to wła-
śnie z niej, ze strony 42., pochodzi powyższy cytat.

 Ten system odsyłaczy może zostać jeszcze bardziej uproszczo-
ny; jeśli nie będzie potrzeby dołączania do pracy bibliografii. Najczę-
ściej z sytuacją taką mamy do czynienia w rozprawach teologicznych. 
Po cytacie biblijnym następuje skrócony zapis źródła, przy czym należy 
to czytać jako odesłanie do dzieła, ale nie do konkretnej edycji czy do 
konkretnego tłumaczenia; ewentualne drobne różnice tekstowe w tym 
systemie cytowania są ignorowane.

 „Była piękna i na wejrzenie bardzo miła. Mąż jej Manasses pozostawił 
jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i rolę. A ona tym zarządzała” 
(Jdt 8, 7).

 „Głosząc Ewangelię, Kościół zachęca słuchających do wierzenia 
i wyznawania wiary, przygotowując ich do chrztu, wyrywa z niewoli błędu 
i wciela w Chrystusa, aby przez miłość ku Niemu dorastali do pełności” 
(LG 17).

 W pierwszym z powyższych cytatów źródłem jest Pismo Świę-
te. Tytuł księgi oznaczono zgodnie z konwencją tradycyjnych abrewia-
tur, sigli biblijnych; autor założył (słusznie), że potencjalny czytelnik 
zna ten system oznaczeń i nie wyjaśnia w żadnym miejscu znaczenia 
skrótu oraz systemu notacji rozdziałów i wersów. (Ewentualnie można 
w którymś miejscu takiej publikacji, np. na zakończenie uwag wstęp-
nych, podać informację, że system odsyłaczy do ksiąg biblijnych zo-
stał wykonany zgodnie z wykazem sigli biblijnych stosowanym np. 
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w ostatnim wydaniu Biblii Tysiąclecia). System oznaczeń biblijnych 
stosowany w Polsce umożliwia notację w sposób skrócony bardziej 
skomplikowanych cytatów, m.in. takich, w których nie cytuje się całe-
go wersetu albo opuszcza się dłuższe fragmenty. Temat ten powinien 
jednak zostać omówiony szerzej w osobnym studium redakcyjnym, 
poświęconym przypisom.

 Przykład drugi zawiera cytat z jednego z dokumentów Soboru 
Watykańskiego II; to także czytelny odsyłacz dla projektowanego od-
biorcy takiego dzieła. Również w tym przypadku można zażegnać moż-
liwe nieporozumienia, kierując czytelnika do odpowiedniego wykazu 
skrótów. W tradycji piśmiennictwa teologicznego w Polsce takim wy-
kazem skrótów jest wykaz przygotowany przez redakcję Encyklopedii 
Katolickiej. Wielu autorów rozpraw teologicznych ułatwia sobie pracę 
nad cytatami, posługując się na początku pracy formułą: „Wszystkie 
skróty w niniejszej publikacji, o ile nie zaznaczono inaczej, stosuję 
za wykazem skrótów z Encyklopedii Katolickiej”. W tym przypadku 
możliwe są odmienne notacje. Posłużyłem się skrótem LG, pierwszymi 
słowami dokumentu: Lumen gentium. Teologowie posługują się jednak 
także skrótem KK, oznaczającym: Konstytucja dogmatyczna o Koście-
le Lumen gentium. Notka odsyła do kolejnego, siedemnastego artykułu 
tej konstytucji. Znajduje się on w drugim rozdziale, jednak ponieważ 
kolejne artykuły numerowane są w sposób łączny, nie ma potrzeby 
sygnalizowania numeru rozdziału.

 Rozwiązanie to można z powodzeniem stosować w pracach 
z innych dyscyplin badawczych, np. w pracach polonistycznych. Warto 
jednak pamiętać, że zapis jest taki jak poniżej:

 Prawie dwa lata po śmierci Jana Śpiewaka, 7 listopada 1969 roku, poet-
ka zapisuje w swoim notatniku frazę: „Aby choć jeden mit nie był odwołany” 
(NP’69-70, k. 26 r.).
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 Niekiedy w publikacjach system identyfikacji źródeł jest mocno 
skracany. Przyjrzyjmy się niniejszemu fragmentowi:

Forma jest ironiczną interpretacją:
Będzie burza, w miasteczku sino, koguty pieją.
Fryzjerzy się boją, chodzą prędko – już grzmi,
Fryzjerzy płaczą, fryzjerzy śpiewają, fryzjerzy szaleją,
Zwalniają kroku i nagle chodzą à ralenti.

(Fryzjerzy)

 Autor wskazał tylko tytuł utworu. Z jakiej edycji pochodzi ten 
cytat, tego z powyższego fragmentu się nie dowiemy. Taki sposób 
wiązania cytatu z podstawą cytowania właściwy jest tylko wówczas, 
gdy we wcześniejszej części publikacji znajduje się informacja o wy-
korzystanych przez autora źródłach. Te wcześniejsze części to mogą 
być uwagi wstępne albo jeden z przypisów, najlepiej pierwszy przypis 
o charakterze bibliograficznym dołączony do cytatu. Jedynie w krót-
kich artykułach o wyraźnie popularnym charakterze można zrezygno-
wać z takich uwag i poprzestać na wskazaniu samego tytułu dzieła 
w nawiasie po cytacie.

 Powyższy cytat pochodzi z książki poświęconej twórczości 
Juliana Tuwima. Treść akapitu, najbliższy kontekst wyjaśnia, czyjego 
autorstwa jest to cytat. Dlatego uwaga w nawiasie może zostać skróco-
na do samego tytułu dzieła. Jeśli jednak w dziele o Tuwimie cytujemy 
innego autora, to w takim systemie identyfikowania źródeł należy in-
formację powiększyć. Tak jak w poniższym przykładzie:

Tyś mnie przestraszył, bracie, twa dłoń mi spichrze pali,
Ja żebrząc pokory się uczę, twa dusza na głód się żali.

(L. Staff, O miłości wroga)

 W polskiej tradycji wydawniczej taki odsyłacz w nawiasie 
składany jest tak, że jego koniec jest mniej więcej zbieżny z końcem 



285

Wojciech Kruszewski

najdłuższego wiersza w cytacie. Proszę zwrócić uwagę, że nie wstawia 
się tutaj kropki ani w nawiasie, ani po nim.

 Nie każdy cytat, nawet w publikacji naukowej, musi być 
skrupulatnie opatrywany przypisem. Poniżej przedstawiam fragment 
z książki Michała Głowińskiego Poetyka Tuwima a polska tradycja 
literacka (Warszawa 1962). Wprawdzie miejsce wstawienia odsyłacza 
jest niezgodne z proponowanym w niniejszej pracy rozwiązaniem, jed-
nak poniższy przykład służy ilustracji innego przypadku:

 W metodzie łączenia ujawnia się bowiem najlepiej moment zgodności 
obydwu elementów:
A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.11

 Jest to swego rodzaju „podsumowanie” części obrazowej, o tej funkcji 
fragmentu świadczy również budowa stroficzna: jest to jedyny wyodrębnio-
ny dwuwiersz. Pełni on też rolę łącznika: prowadzi do epizodu, w którym 
podmiot liryczny bezpośrednio prezentuje swe racje uczuciowe:

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czoła,
I błyskawice – pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć, płynąć.

_______

11 A. Mickiewicz, Dzieła, cyt. wyd., t. I, s. 415-416.

 W powyższej wypowiedzi są dwa cytaty, ale tylko przy pierw-
szym z nich znajduje się odsyłacz wskazujący na źródło cytatu. Powód 
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jest prosty: w przypisie zostały podane informacje wystarczające do 
identyfikacji również drugiego cytatu. Oba cytowane fragmenty sąsia-
dują ze sobą bardzo blisko w tekście dzieła. Z tego powodu nie ma 
potrzeby wskazywania podstawy źródłowej po raz drugi.

8. Wyróżnienia w cytacie

 Wyróżnienia to fragmenty tekstu, które zostały zapisane pismem 
o cechach odmiennych od pisma zadysponowanego dla składu pod-
stawowego (druku) lub opatrzone wyjątkowymi znakami graficznymi 
(podkreśleniami, zakreśleniami w autografach). Środki, którymi posłu-
żono się dla wyróżnienia, zależą od typu przekazu (innymi środkami 
dysponuje autor posługujący się kartką i długopisem, innymi osoba 
korzystająca z procesora tekstu, jak Libra czy Microsoft Word).

 Jedna z zasad redakcyjnych przyjętych w wydawnictwach 
określa, że nie powinno się stosować wielu rodzajów wyróżnień. Je-
śli więc zamierzamy wyróżnić jakieś słowo, wskazując na jego wagę, 
posłużymy się za każdym razem w edycji tym samym wyróżnieniem, 
np. rozspacjowaniem. Jeśli jedno słowo wyróżnimy rozspacjowaniem, 
inne pismem półgrubym, a jeszcze inne kursywą, odbiorca może nabrać 
wątpliwości co do waloru tych wyróżnień i może zapytać, czy zmiana 
wyróżnienia nie wprowadza jakichś dodatkowych informacji.

 W redakcjach przyjmuje się też powszechnie pewne rodzaje 
wyróżnień i konsekwentnie rezygnuje z innych. I tak np. słowa, wyra-
żenia i zwroty obcojęzyczne wyróżnia się kursywą (tak jak w niniej-
szej publikacji), a nie wyróżnia się słów w tekście głównym mocnym, 
wyraźnie wyłamującym się z jednolitej szarości kolumny pismem 
półgrubym.
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 Z powodów graficznych rezygnuje się z pewnego rodzaju wy-
różnień. Tak jest zarówno w tekście głównym, jak i w cytacie. Kursywa 
i pismo rozstrzelone będą dobrze wyglądać i nie będą męczyć czy-
telnika tylko wówczas, gdy wyróżnimy niezbyt długi odcinek tekstu. 
(Wyjątkiem są te części książki, które mają charakter osobisty; słowo 
wstępne, pochodzące od autora, może zostać w całości złamane kursy-
wą, co sugeruje pismo odręczne, a więc bardziej osobisty charakter tej 
części publikacji.)

 W tym miejscu jeszcze raz trzeba przypomnieć o konieczności 
odróżnienia cech przekazu od cech dzieła. Jeżeli zamierzam cytować 
fragment ze słowa wstępnego, które w całości zostało w książce złama-
ne kursywą, to w moim cytacie nie muszę tego wyróżnienia powtarzać.

 Co do zasady przyjmuje się, że wszystko, co było wyróżnione 
w cytowanej podstawie, powinno też zostać wyróżnione w cytacie. 
Na pewno jednak nie ma obowiązku wyróżniać przy użyciu tych sa-
mych środków. (Wyjątkiem byłaby edycja dzieła literackiego.) Powód 
jest prosty: rodzaj wyróżnienia jest właściwością przekazu, nie tekstu 
dzieła. Właściwością tekstu dzieła jest wyłącznie sam fakt wyróżnie-
nia. Jeśli transkrybujemy np. do cytatu z podstawy rękopiśmiennej 
i zauważamy, że jakieś słowo zostało podkreślone, to w druku mamy 
prawo zadysponować np. kursywę albo pismo rozstrzelone. Skryba nie 
mógł pisać kursywą, dysponował ograniczonymi środkami do wyróż-
nienia danego fragmentu. My dysponujemy innymi środkami, dlatego 
nie ma powodu, żeby powtarzać graficzne środki wyrazu z podstawy. 
Natomiast błędem będzie niewyróżnienie w cytacie tego, co zostało 
wyróżnione w podstawie.

 Jeśli autor posługujący się cytatem zamierza wyróżnić jakiś 
fragment (fragment, który nie był wyróżniony w podstawie) – należy 
o tym wspomnieć. Jeśli do takiego cytatu dodany jest przypis, to w nim 
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właśnie znajduje się właściwe miejsce, żeby o tym wspomnieć, choćby 
przy użyciu formuły „Podkreślenie moje – W.K.”
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PrOgraMOWaNIE kOMPutErOWE  
– WYbraNE zagaDNIENIa

1. Wprowadzenie

Obecnie jednym z głównych ośrodków wymiany informacji jest miej-
sce potocznie nazywane Internetem. W rzeczywistości Internet jest 
rozległą siecią komputerową, udostępniającą wiele usług sieciowych, 
a najpopularniejszą z nich jest niewątpliwie usługa World Wide Web, 
w skrócie WWW. Usługa WWW, zresztą tak jak większość usług 
sieciowych, bazuje na architekturze „klient-serwer”. W strukturze tej 
szczególnie ważne są serwery, to za ich pośrednictwem tysiące ludzi 
na całym świecie ma nieograniczony dostęp do informacji. Informacje 
są przechowywane na serwerach jako strony WWW, które w istocie są 
dokumentami HTML, czyli „zwyczajnymi” plikami tekstowymi. Użyt-
kownik ma do nich dostęp za pośrednictwem oprogramowania zwa-
nego Przeglądarką internetową. Przeglądarka internetowa – nazywana 
„klientem” – jest oprogramowaniem, które interpretuje i wyświetla 
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informacje zakodowane na stronach internetowych. Obecnie na rynku 
występuje kilka wiodących przeglądarek:

• Mozilla Firefox

• Opera

• Google Chrome

• Microsoft Internet Explorer

• Safari.

Wszystkie wymienione przeglądarki można pobrać za darmo ze stron 
internetowych ich producentów. Bardzo ważne jest, by podczas pro-
jektowania stron sprawdzić sposób ich wyświetlania na kilku prze-
glądarkach, przynajmniej na tych najpopularniejszych. Popularność 
przeglądarek internetowych można sprawdzić na stronie publikującej 
rankingi dotyczące usług internetowych (np.: http://www.ranking.pl).

Jednym ze sposobów połączenia się z żądaną stroną WWW jest 
wprowadzenie w pasku adresu przeglądarki (rysunek 1.), jej adresu 
URL (ang. Uniform Resource Locator – „uniwersalny lokalizator za-
sobów”). URL jest po prostu adresem strony WWW, ale może być 
również adresem innych zasobów przechowywanych w Internecie tj. 
plików graficznych, plików muzycznych, plików video.
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rysunek 1. Pasek adresu przeglądarki internetowej, w który wpisu-
jemy adres URL strony. Przeglądarka Mozilla Firefox.

Chcąc podejrzeć kod źródłowy strony, czyli sposób, w jaki została 
„zakodowana” (napisana), klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) 
w obrębie tła wyświetlanej strony i z menu podręcznego, które się 
wyświetli, wybieramy polecenie „Pokaż źródło strony” (rysunek 1). 
W nowym oknie wyświetlone zostanie źródło strony zakodowane przy 
użyciu języka HTML lub XHTML. Za specyfikację obydwu języków 
odpowiedzialne jest konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) – 
jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z różnych 
dziedzin, która opracowuje i publikuje standardy internetowe. Standar-
dy publikowane są na stronie internetowej konsorcjum: http://w3c.org.
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2. Historia HtMl i XHtMl

HTML (ang. Hyper Text Markup Language) jest to hipertekstowy ję-
zyk znaczników napisany w oparciu o język SGML (ang. Structured 
Generalized Markup Language) przez Tima Bernersa-Lee w 1980 
roku. Pierwsza oficjalna specyfikacja HTML została zaprezentowana 
w 1991 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego funkcjonowało wiele 
oficjalnych wersji HTML (rysunek 2.). W 1999 roku zaprezentowano 
specyfikację HTML 4.01, znakomita większość stron WWW napisana 
jest zgodnie z tą specyfikacją. Jednak ze względu na swe ograniczenia 
związane z semantyką języka, jak i z ograniczeniami funkcjonalnymi, 
w 2000 roku zaprezentowano nową specyfikację XHTML (ang. Exten-
sible HyperText Markup Language), napisaną na bazie HTML 4.01 

w języku XML 1.0 (ang. Extensible Markup Language).

rysunek 2. Ewolucja koncepcji HTML i XHTML.

Źródło: Strona internetowa The Online Home of Jason Cranford Teague, http://www.
jasonspeaking.com/, „The Evolution of HTML & CSS”, 17 IV 2010.

Według założeń W3C XHTML 1.0 miał być identyczny jak HTML 
4.01, poza pewnymi wyjątkami będącymi następstwem ograniczeń wy-
nikających ze specyfikacji XML-a w stosunku do bardziej złożonego 
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SGML-a. XHTML 1.0 tak jak HTML 4.01 wyposażony jest w trzy wer-
sje: strict, transitional i frameset. Poza deklaracją otwierającą różnice 
pomiędzy HTML 4.01 i XHTML 1.0 są w większości syntaktyczne. 
Składnia języka HTML daje więcej swobody projektantom stron pod-
czas pisania kodu niż składnia XHTML. Należy pamiętać, że pewne 
fragmenty kodu języka XHTML mogą stwarzać problemy starszym 
przeglądarkom, które nie będą potrafiły prawidłowo zinterpretować 
tego kodu. 

Ze względu na brak kompatybilności wstecznej XHTML powrócono 
do koncepcji HTML i w roku 2008 opublikowano szkic HTML 5.0. 
Szacuje się, że oficjalna specyfikacja HTML 5.0 będzie opublikowana 
w 2014 roku.

1. Wymagania dotyczące oprogramowania Internet i jego usługi są 
ponadplatformowe, oznacza to, że na przykład strony internetowe 
interpretowane są w ten sam sposób na komputerach pracujących 
pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. W związku z tym 
proces tworzenia stron WWW będzie przebiegał tak samo w śro-
dowisku Windows, jak i w środowisku Linux. Do edycji stron 
WWW wystarczy chociażby systemowy Notatnik, jednak zalecane 
jest, by edytor posiadał kilka przydatnych funkcji:

• Podświetlanie składni.

• Obsługę różnych stron kodowych (dla nas najważniejsze z nich: 
ISO-8859-2 lub Unicode).

Niektóre firmy oferują tzw. edytory WYSIWYG (ang. What You See Is 
What You Get), w wolnym tłumaczeniu – „To, co widzisz, to dostajesz”. 
Edytory te, ze względu na mniejszą kontrolę nad kodem strony oraz 
dużą ilość tzw. śmieci, czyli części kodu, która jest generowana przez 
program podczas edycji, nie są polecane. 
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W podręczniku opisywany jest program kED („http://www.dobrepro-
gramy.pl”). Jest to polski program wyposażony w intuicyjny, polski 
interfejs. Oferuje on kolorowanie składni, wstawianie gotowych frag-
mentów kodu, wyposażony jest w dużo kreatorów oraz wiele innych 
funkcji przydatnych podczas pisania stron WWW. W edytorze edyto-
wany jest kod strony WWW, natomiast do podglądu używa się kilku 
przeglądarek internetowych, żeby móc wychwycić różnice w interpre-
towaniu elementów przez różne przeglądarki.

Do przygotowania materiałów graficznych na strony WWW niezbęd-
ny jest edytor graficzny, komercyjny Photoshop lub darmowy GIMP 
(„http://www.gimp.org”).

3. język znaczników

Obecnie nowoczesne, zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek in-
ternetowych (SEO), o odpowiedniej strukturze i dobrze dobranej treści 
strony WWW buduje się w oparciu o trzywarstwowy model strony 
internetowej (rysunek 3.).

rysunek 3. Trzy warstwy strony internetowej (ang. Three Layers of 
Web).

Źródło: http://html-css-ajax.com.
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Jako pierwszą opiszemy „Zawartość”, inaczej „strukturę” strony 
WWW, którą koduje się przy użyciu języka XHTML (w podręczniku 
będziemy posługiwali się koncepcją XHTML). Hipertekstowy język 
znaczników umożliwia zakodowanie zawartości strony, określenie jej 
wyglądu, wyświetlanie na stronie obrazków oraz innych elementów 
multimedialnych. Jednak najważniejszą cechą hipertekstu są hiperłącza 
potocznie nazywane „linkami”, to właśnie one w głównej mierze przy-
czyniły się do tak dużej popularności HTML-a/XHTML-a. Hiperłącza 
pozwalają „przechodzić” z jednej strony WWW na drugą, dzięki tym 
połączeniom strony tworzą globalną pajęczynę, której „rozrost” bar-
dzo trudno jest ograniczyć. W XHTML wykorzystywany jest system 
znaczników, inaczej tagów. W3C bardzo precyzyjnie opisuje budowę 
znaczników i sposób ich stosowania. Na stronach WWW znaczniki 
występują w parach: znacznik otwierający – znacznik zamykający, na 
przykład:

<html> </html>

Znacznik zamykający różni się od znacznika otwierającego znakiem 
ukośnika – „/”. Ukośnik jest bardzo ważnym elementem, pozwala on 
przeglądarce poprawnie zinterpretować znacznik i jego zawartość oraz 
umieścić w odpowiednim miejscu w strukturze strony WWW. Specyfi-
kacja HTML dopuszcza stosowanie znaczników „pojedynczych”, które 
posiadają tylko znacznik otwierający, na przykład:

<img>, <br>, <hr>

Znaczniki te nazywane są znacznikami „pustymi”. W przypadku spe-
cyfikacji XHTML każdy znacznik otwierający musi posiadać znacznik 
zamykający, analogicznie do poprzedniego przykładu:

<img></img>, <br></br>, <hr></hr>
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Dopuszczalne jest też stosowanie pojedynczego znacznika, ale musi 
on być „domknięty” poprzez umieszczenie na końcu ukośnika („/”), 
na przykład:

<img />, <br />, <hr />

Oprócz nazwy, znacznik może posiadać dodatkowe informacje – tzw. 
atrybuty:

<znacznik atrybut_1=”wartość_atrybutu” 
atrybut_2=”wartość_atrybutu”>...</znacznik>

Atrybuty umieszczane są wewnątrz znacznika otwierającego, oddzielo-
ne są od nazwy znacznika i od innych atrybutów spacją. Wartość atry-
butu podawana jest w cudzysłowie po znaku równości. Atrybuty mogą 
zmieniać na przykład sposób wyświetlania (formatowania) zawartości 
znaczników czy dodawać do znaczników dodatkowe funkcjonalności 
(funkcje JavaScript). Obecnie jednak funkcje formatowania zawartości 
stron WWW przejęły zewnętrzne arkusze stylów CSS, natomiast za 
interakcję z użytkownikiem odpowiadają skrypty JavaScript umiesz-
czane w zewnętrznych plikach, tak jak zostało to przedstawione na 
rysunku 3. Korzystanie z atrybutów znaczników, odpowiedzialnych za 
formatowanie zawartości i interakcję z użytkownikiem, nie jest zale-
cane przez W3C. 

Wśród elementów strony internetowej wyróżniamy „znaczniki bloko-
we”, inaczej „znaczniki strukturalne” oraz „znaczniki liniowe” nazy-
wane zamiennie „znacznikami prezentacyjnymi”. Znaczniki blokowe 
wydzielają określony obszar strony internetowej. Znaczniki liniowe 
formatują (wyróżniają) fragmenty tekstu, które obejmują na przykład:

<i>tekst pochylony</i><strong>tekst pogrubiony</strong>
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Innymi słowy, znaczniki liniowe nie zmieniają struktury strony. Ele-
mentem liniowym jest też znacznik <img /> umożliwiający wstawianie 
obrazów na strony WWW. Nie powoduje on przejścia kursora do no-
wej linijki, osadzony obraz staje się elementem tekstu i zachowuje się 
jak tekst. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wstawienie „entera” 
(znaku przełamania linii) w edytorze nie spowoduje przełamania linii 
w strukturze strony wyświetlanej w oknie przeglądarki. Przełamanie 
wiersza wymuszają znaczniki <br />, <hr /> oraz każdy znacznik blo-
kowy. W przypadku „spacji” (odstępu między wyrazami) przeglą-
darka interpretuje tylko jedno wystąpienie znaku spacji, nawet jeżeli 
wstawionych znaków jest więcej. Więcej niż jeden odstęp uzyskamy, 
korzystając z „encji”, czyli znaków specjalnych. Encje są sposobem 
kodowania znaków spoza zestawu ASCII, na przykład „spacja” kodo-
wana jest jako „&nbsp;”. W edytorze kED możemy znaleźć listę encji, 
korzystając z polecenia „XHTML >> &Encje”.

3.1. Struktura strony 

Strona WWW zamknięta jest w pewnej strukturze:

<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-2”?>
<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” 
 „http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”pl”>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

W pierwszym wierszu struktury umieszczona jest informacja o tym, że 
plik zapisany jest zgodnie z zasadami standardu XML. W drugim wier-
szu wpisana jest tzw. deklaracja typu dokumentu zapisana w znaczniku 
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<!DOCTYPE>. Deklaracja ta zawiera informacje dla przeglądarki, 
jak ściśle ma trzymać się standardów w trakcie interpretowania kodu 
strony. Obydwa elementy nie wymagają i nie dopuszczają stosowania 
znaczników zamykających.

Następnym elementem jest znacznik <html>, znacznik ten otwiera fak-
tyczny obszar strony WWW, natomiast znacznik zamykający </html> 
definitywnie go zamyka. Kolejna jest sekcja zamknięta w znacznikach 
<head></head>. Jest to sekcja nagłówkowa, zawierająca metaznacz-
niki, których zadaniem jest sterowanie pracą wyszukiwarki oraz prze-
kazywanie jej określonych informacji. Zawartość tych znaczników nie 
jest wyświetlana na stronie. Wyjątkiem jest znacznik <title></title>, 
jest to znacznik, w którym należy umieścić tytuł strony. Będzie on 
wyświetlony na pasku tytułu przeglądarki.

Po sekcji „nagłówkowej” występuje „ciało dokumentu”, czyli sekcja 
zamknięta w znacznikach <body></body>. Informacje w tej sekcji 
tworzą faktyczną zawartość strony, która jest wyświetlana w oknie 
przeglądarki.

3.2. Strona kodowa

Strona kodowa jest odpowiedzialna za poprawne wyświetlanie polskich 
znaków w przeglądarce. Do wykorzystania w Internecie zalecana jest 
jedna z dwóch stron kodowych:

• Pierwsza z nich jest starszą metodą kodowania znaków i obejmuje 
zestaw tylko kilkuset znaków. Polskie znaki zawiera kodowanie 
ISO-8859-2, zwane ISO-Latin2.

• Druga z nich to metoda kodowania – UNICODE. Jest ona uniwer-
salną metodą obejmującą wszystkie używane rodzaje pisma i sym-
bole. Dla języka polskiego najodpowiedniejsza jest wersja UTF-8.
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Stronę kodową należy ustawić zarówno w sekcji „nagłówkowej”, uży-
wając do tego celu odpowiedniego metaznacznika, oraz w edytorze. 
W metaznaczniku stronę kodową ustawiamy w atrybucie „charset”:

<meta http-equiv=”Content-type” content=”application/xhtml+xml;  
charset=iso-8859-2” />

lub

<meta http-equiv=”Content-type” content=”application/xhtml+xml;  
charset=utf-8” />

Na rysunku 4. został przedstawiony sposób ustawiania strony kodowej 
w edytorze kED. Okienko do zmiany strony kodowej wywoływane jest 
przyciskiem [F4]. W okienku rozwijamy listę „Kodowanie docelowe” 
i wybieramy właściwą stronę kodową.

rysunek 4. Zmiana strony kodowej w edytorze kED.
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3.3. znaczniki tekstowe

Struktura strony WWW została skopiowana ze struktury stosowanej 
w ramówkach gazet. Można tam wyróżnić kilka zasadniczych elemen-
tów, tj. nagłówek, paragraf, stopka, etc., z takich samych elementów 
składają się strony WWW. 

rysunek 5. Przykład zastosowania znaczników nagłówka 
– stopniowanie.

A. Kod w edytorze kED. B. Podgląd w przeglądarce 
internetowej.

Do zakodowania paragrafów, czyli spójnych fragmentów tekstu, uży-
wamy znacznika „p”:

<p> 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum nec 
nisi leo. Integer ligula dui, lobortis in tristique nec, rutrum in est. Sed ut 
nisi nec tortor fringilla lacinia et a leo. Vivamus vulputate odio adipiscing 
lacus lacinia tincidunt. Sed dui tortor, tristique nec iaculis imperdiet, fau-
cibus id augue. 

</p>

Listy elementów mają dwa rodzaje znaczników: „ul” (ang. Unordered 
List) – lista wypunktowana, i „ol” (ang. Ordered List) – lista numero-
wana. W obydwu przypadkach elementy listy osadzane są przy użyciu 
znacznika „li” (ang. List Item). Przykłady zostały przedstawione na 
rysunku 6.
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rysunek 6. Sposoby osadzania list elementów w dokumentach 
XHTML.

A. Kod w edytorze kED. B. Podgląd w przeglądarce internetowej.

Listy elementów można zagnieżdżać, tworząc w ten sposób listy wie-
lopoziomowe, na przykład:

<ol>
<li>Suspendisse dignissim convallis urna.</li>
<li>Praesent ornare accumsan quam, ac bibendum.

<ul>
<li>Suspendisse dignissim convallis urna.</li>
<li>Praesent ornare accumsan quam, ac bibendum.</li>
<li>Curabitur at elit ante.</li>

</ul>
</li>  
<li>Curabitur at elit ante.</li>

</ol>

Oprócz list elementów mamy do dyspozycji listy definicji. Na rysunku 
7. przedstawiono sposób kodowania listy definicji.
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rysunek 7. Listy definicji.
A. Kod w edytorze kED. B. Podgląd w przeglądarce 

internetowej.

3.4. Hiperłącza

Przyglądając się adresom stron WWW, można zauważyć, że są one 
zbudowane z następujących elementów:

• Protokołu (np.: „http://”, „news://”, „ftp://”). Strony WWW prze-
syłane za pośrednictwem protokołu http lub jego zabezpieczonej 
wersji.

• Nazwy adresu w postaci tekstowej, np.: „www.onet.pl” lub jego 
wersji numerycznej w postaci adresu IP, np.: „212.168.0.1”.

• Nazwy katalogu, jeżeli adres nie dotyczy dokumentu znajdującego 
się w katalogu głównym, np.: „/vod/film_tygodnia”.

• Nazwy pliku, np.: „okazje.html”, „cennik.php”. Nazwa domyślna 
to „index.html” lub „default.html”.

Do osadzania odsyłaczy na stronach WWW używamy znaczników „a”, 
na przykład:

<a>tekst odnośnika</a>

Tak zapisany odnośnik, oczywiście, nigdzie nas nie przeniesie, po-
nieważ miejsce docelowe nie zostało określone. Do określenia adresu 
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docelowego używamy atrybutu „href” (ang. http reference) znacznika 
„a”. Atrybut może przyjmować wartość w postaci:

• Ścieżki bezwzględnej – podany adres definiuje bezpośredni sposób 
dotarcia do żądanego elementu, np.: http://www.onet.pl.

• Ścieżki względnej – adres zasobu podawany jest względem pliku, 
z którego został wywołany, np.: „cennik.html”, tak podany adres 
oznacza, plik wywoływany znajduje się w tym samym katalogu, co 
plik, z którego zostało wysłane żądanie lub „oferta/cennik_2011.
html”, kiedy plik wywoływany znajduje się w podkatalogu „oferta”. 

Poniżej przedstawiono przykłady użycia odnośnika:

<a href=”http://www.onet.pl”>Przejdź do Onet</a>
<a href=”cennik.php”>Pokaż cennik</a>

Tekst odsyłacza możemy zastąpić dowolnym elementem strony WWW, 
tzn., że odnośnikiem może być paragraf, nagłówek czy obrazek, na 
przykład:

<a href=”galery.html”><img src=”obrazek.jpg” /></a>

3.5. Obrazy 

W celu umieszczenia na stronie obrazu należy posłużyć się znaczni-
kiem <img />. Jego głównym atrybutem jest atrybut „src” (ang. source 
– źródło), którego wartością jest ścieżka dostępu do żądanego pliku 
graficznego, na przykład:

<img src=”zdjecie_babci.jpg” />
<img src=”http://www.galeria.pl/obraz_1.png” />

Wpisując ścieżkę do zasobów, istotne jest, aby dokładnie podać nazwę 
i rozszerzenie pliku, w razie pomyłki zdjęcie nie zostanie wyświetlone. 
Rozszerzenie składa się najczęściej z trzech znaków i jest elementem 
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nazwy pliku, oddzielonym od niej kropką, Rozszerzenie informuje 
o typie zawartości pliku. Domyślnie w systemie Windows rozszerze-
nia plików są ukryte, aby je wyświetlić, należy w oknie Eksploratora 
Windows wybrać polecenie „Organizuj >> Opcje folderów i wyszuki-
wania”, następnie należy wybrać zakładkę „Widok”, odznaczyć opcję 
„Ukryj rozszerzenia znanych typów plików” i wcisnąć przycisk „OK”. 
Od tego momentu przy nazwie wszystkich plików będą wyświetlane 
nazwy rozszerzeń.

4. kontrolowanie prezentacji na stronach WWW

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets w skrócie CSS) 
nie mogą i nie funkcjonują samodzielnie, wynika to z faktu, że CSS nie 
kodują zawartości strony, a definiują jedynie sposób formatowania (wy-
gląd) elementów dokumentu. Elementy strony muszą wcześniej zostać 
wstawione do dokumentu w postaci znaczników, np. za pomocą języka 
XHTML lub HTML. Aby reguły zawarte w arkuszu stylów CSS mogły 
formatować zawartość znaczników, muszą być w jakiś sposób z nimi 
połączone. Rozróżniamy kilka sposobów osadzania stylów do goto-
wych dokumentów. Każdy sposób jest przydatny w innych sytuacjach. 
Większość witryn stosuje jednocześnie wszystkie z przedstawionych 
metod osadzania CSS – w zależności od konkretnej potrzeby.

Bez względu na sposób osadzania, style zapisuje się wg jednej uniwer-
salnej reguły:

selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2:wartość2;}

Na przykład:

p{text-align: center;}
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Jednym ze sposobów formatowania znaczników przy użyciu CSS jest 
osadzenie stylu bezpośrednio w formatowanym znaczniku. Deklarację 
stylu przypisujemy do atrybutu „style” znacznika:

<selektor style=”cecha:wartość; cecha2:wartość2...”>...</selektor>

Na przykład:
<p style=”text-align: center;”}

Selektorem może być praktycznie każdy znacznik lub jego identyfika-
tor. Właściwość jest to odpowiedni parametr, który formatuje znacznik 
lub jego zawartość w określony dla danej właściwości sposób. Nato-
miast wartość, jaką przyjmuje, jest ściśle związana z opisywaną właści-
wością. Jednemu selektorowi możemy nadać kilka właściwości, muszą 
być one rozdzielone średnikami.

Style, ze względu na sposób oddziaływania na znaczniki XHTML, 
dzielimy na trzy grupy:

• Styl lokalny – „inline” – osadzany bezpośrednio w formatowanym 
znaczniku:

<p style=”font-family: Arial;”>Jakiś tekst akapitu</p>

• Styl wewnętrzny – osadzony w sekcji <head> – formatuje tylko ten 
dokument .html, w którym jest osadzony.

<head>
(...)

<style type=”text/css”>
/* <![CDATA[ */
selektor { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
selektor2 { cecha: wartość; cecha2: wartość2... }
(...)
/* ]]> */
</style>

(...)
</head>
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• Styl zewnętrzny – jest to plik z rozszerzeniem .css zawierający 
zbiór reguł opisujących wygląd dokumentu XHTML, z którym jest 
powiązany. Łącze do zewnętrznego arkusza stylów umieszcza się 
w sekcji <head> przy użyciu znacznika <link />:

<head>
 (...)
 <link rel=”Stylesheet” type=”text/css” href=”style.css” />
 (...)

</head>

4.1. rozciąganie stylu <span>

Znacznik liniowy <span>...</span> pozwala na objęcie pewnego większe-
go fragmentu dokumentu. Element ten dobrze nadaje się do osadzania 
stylów, ponieważ sam w sobie nie ma określonego żadnego formatowa-
nia, które mogłoby kolidować z efektem, jaki chcemy uzyskać:

<span style=”cecha: wartość; cecha2: wartość2...”>...</span>

4.2. Wydzielone bloki <div>

Fragment dokumentu wydzielony za pomocą znacznika blokowego 
<div>...</div> możemy swobodnie formatować. Element ten podob-
nie jak <span> nie ma określonego żadnego formatowania. Metoda ta 
w odróżnieniu od metody z użyciem <span> obejmuje zwykle większe 
fragmenty dokumentu (może zawierać w sobie różne znaczniki, jak 
również inne znaczniki blokowe). 

<div style=”cecha: wartość; cecha2: wartość2...”>...</div>

Generalnie element blokowy <div> może zawierać wewnątrz siebie zwykły 
tekst, jak również inne elementy blokowe. Został on pomyślany do 
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tworzenia obszerniejszych struktur. Natomiast elementy wyświetlane 
w linii, tj. <span>, nie mogą zawierać elementów blokowych, ale mogą 
inne elementy wyświetlane w linii oraz zwykły tekst. Wewnątrz <div> 
można oczywiście wpisać również <span>. Przykład:

<div style=”background-color: yellow”>
<span style=”color: red”>

<b>To jest pogrubienie w ramach DIV oraz SPAN i dlatego jest 
czerwone na żółtym tle</b>,a to jest zwykły tekst – również we-
wnątrz DIV i SPAN.

</span>
To jest zwykły tekst, ale tylko wewnątrz DIV – dlatego nie jest czer-
wony, ale ma żółte tło.

<p>A to jest akapit (element blokowy) w ramach DIV.</p>
</div>

4.3. kaskadowość CSS

Kaskadowość stylów określa pierwszeństwo w oddziaływaniu stylów 
z różnych źródeł na te same elementy strony. Jeżeli wygląd dokumen-
tu formatowany jest przez kilka stylów, pierwszeństwo mają te, które 
znajdują się „bliżej” formatowanego elementu. Priorytet ważności sty-
lów (pierwszeństwo) przedstawia się następująco:

1. Styl lokalny (inline)

2. Rozciąganie stylu (<span>)

3. Wydzielone bloki (<div>)

4. Wewnętrzny arkusz stylów

5. Zewnętrzny arkusz stylów

6. (Atrybuty prezentacyjne HTML – np. align=”...”, bgcolor=”...”, 
color=”...”, height=”...”, width=”...” i inne).
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Style o wyższym priorytecie ważności (na początku listy) mają pierw-
szeństwo w modyfikowaniu elementów dokumentu. Style niżej w hie-
rarchii mogą zmienić formatowanie jakiegoś elementu, tylko jeśli 
style o wyższym priorytecie nie dotyczą tego konkretnego elementu. 
Podkreślić należy fakt, że style CSS z dowolnego źródła zawsze są 
ważniejsze niż atrybuty prezentacyjne przypisane elementom bezpo-
średnio w kodzie HTML, mimo iż wydawać by się mogło, że powinna 
tutaj zachodzić zasada taka jak w przypadku stylu lokalnego.

Kaskadowość stylów pozwala zatem pracować z kilkoma źródłami 
stylów, bez obawy o wystąpienie konfliktów. Takie rozwiązanie jest 
bardzo wygodne, ponieważ możemy np. zdefiniować ogólny wygląd 
naszego serwisu w zewnętrznym arkuszu i dodatkowo zmienić nieco 
wybrane strony poprzez wewnętrzny arkusz, a jeśli zajdzie koniecz-
ność, zmodyfikować pojedyncze elementy za pomocą stylu lokalnego. 
Kaskadowość stylów w odniesieniu do formatowanych znaczników jest 
„sumowaniem” ich właściwości.

4.4. Przykłady formatowania selektorów

Poniżej przedstawione zostały przykłady formatowania selektorów 
z użyciem CSS:

• Reguły stylów

/* Pierwsza reguła: */

p { color: red; }

/* Druga reguła: */

p b { color: red; background-color: yellow; }

• Dziedziczenie stylów
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rysunek 8. Hierarchia selektorów w drzewie dokumentów.

Źródło:http://kurshtml.edu.pl.

• Selektor uniwersalny

* { cecha: wartość; }

• Selektor potomka

przodek1 przodek2 ... potomek { cecha: wartość; }

Przykład:

p b { color: red; } – czerwone będzie pogrubienie zawarte w p

• Selektor dziecka

rodzic > dziecko { cecha: wartość; }

Przykład:

p > b { color: red; } – czerwone będzie tylko pogrubienie zawarte w p

• Selektor brata

brat1 + brat2 { cecha: wartość }

Przykład:

i + b { color: red }

Dzięki temu, jeśli wewnątrz tego samego znacznika (rodzica) będą 
znajdowały się po sobie znaczniki <i> oraz <b>, to ten drugi uzyska 
określone atrybuty.
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• Grupowanie selektorów

selektor1, selektor2, selektor3... { cecha: wartość }

Przykład:

b, i { color: red }

zarówno tekst wpisany w znacznik <b>, jak i wpisany w <i> będzie 
czerwony|

• Selektor specjalny – CLASS

Selektorem może być dowolny znacznik, np. <p> – akapit, <h1> 
– tytuł czy <td> – komórka tabeli i inne, natomiast klasa to war-
tość atrybutu class=”...” nadanego selektorowi z poziomu języka 
XHTML.

selektor.klasa { cecha: wartość }

Przykład:

XHTLM

<p class=”przyklad_klasa”>To jest akapit.</p>

CSS

p.przyklad_klasa { color: red }

lub

.przyklad_klasa { color: red }

• Selektor specjalny – identyfikatora ID

Selektorem może być dowolny znacznik, np. <p> – akapit, <h1> 
– tytuł czy <td> – komórka tabeli i inne. Identyfikator to wartość 
atrybutu id=”...” nadanego selektorowi z poziomu języka XHTML.

selektor#identyfikator { cecha: wartość }
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Przykład:

HTLM 
<p id=”przyklad_identyfikator”>To jest akapit.</p>

CSS 

p#przyklad_identyfikator { color: red }

lub
#przyklad_identyfikator { color: red }

• Selektory pseudoklas

Pseudoklasy mogą być dynamiczne, tzn. że nabierają i tracą wła-
ściwości pod wpływem działania użytkownika. Przykładem niech 
będzie tu pseudoklasa :hover, która formatuje dany element po na-
jechaniu na niego myszką.

a:link { cecha: wartość }
a:visited { cecha: wartość }
a:hover { cecha: wartość }
a:active { cecha: wartość }

W tym przypadku bardzo ważna jest kolejność występowania 
selektorów.

• Łączenie selektorów

Reguła ta kojarzy każdy znacznik <a> (czyli odsyłacz), który bę-
dzie posiadał klasę class=”przyklad_selektory”, kiedy zostanie on 
wskazany myszką:

a.przyklad_selektory:hover { font-weight: bold }

Przykłady zastosowania:

HTML
<div class=”odnosniki”>
<a href=”...”>Link1</a>
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<a href=”...”>Link2</a>
<a href=”...”>Link3</a>

</div>

CSS

.odnosniki a:hover { font-weight: bold }

HTML

<a href=”link.html”><img src=”foto1.jpg” class=zdjecie /></a>

CSS

img.zdjecie { border: 5px solid black }
a:hover img.zdjecie { border: 5px solid red }

tabela 1. Wykaz wybranych selektorów i przykłady zastosowań.

FORMATOWANIE CZCIONKI

Właściwość Wartości Przykład

font-family

Times New Roman, Arial, Verdana, Ta-
homa, Courier New, Times, Georgia, etc.
Rodziny ogólne
Oprócz podania rodzaju czcionki wprost, 
możliwe jest także wpisanie rodziny 
ogólnej:
• serif – czcionka szeryfowa, np.: 

Times New Roman.
• sans-serif – czcionka bezszeryfowa, 

np.: Arial.
• monospace – czcionka o stałej 

szerokości znaków – monotypiczna 
(wygląda jak pisana na maszynie), np.: 
Courier, ‚Courier New’

• cursive – czcionka mająca pewne 
cechy pochyłej (wygląda jak pisana 
ręcznie)

• fantasy – czcionka fantazyjna 
(dekoracyjna)

<p style=”font-family: 
Times, Arial;”> To 
jest akapit napisany 
czcionką, która będzie 
dostępna z dwóch wy-
mienionych definicji </
p>
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font-style

Dostępne style
• normal – czcionka normalna 

(podstawowa)
• italic – czcionka pochylona (jeżeli 

niedostępna, automatycznie wybiera-
ny jest styl oblique)

• oblique – również czcionka pochylo-
na (podobna jak poprzednio)

<p style=”font-style: 
normal;”> Czcionka 
napisana stylem normal-
nym </p>

font-variant

Dostępne warianty
• normal – czcionka normalna 

(podstawowa)
• small-caps – kapitaliki

<p style=”font-variant: 
normal;”> Czcionka 
napisana wariantem 
normalnym </p>

font-weight

Wartości absolutne:
• normal – czcionka normalna 

(podstawowa)
• bold – czcionka pogrubiona
• 100, 200, 300, 400 (odpowiednik 

„normal”), 500, 600, 700 (odpo-
wiednik „bold”), 800, 900 – każdy 
następny numer wskazuje wagę 
czcionki przynajmniej tak samo 
wytłuszczonej jak dla poprzedniej 
wartości w sekwencji

• Wartości względne:
• lighter – czcionka mniej wytłuszczo-

na od odziedziczonej lub przypisanej 
do znacznika (np. typowo znaczniki 
<b>...</b> oraz <strong>...</strong> 
mają przypisaną domyślną wagę 
„bold”)

• bolder – czcionka bardziej 
wytłuszczona

<p style=”font-weight: 
700;”> Czcionka pogru-
biona </p>
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font-size

1. Imienne wartości absolutne:
• xx-small – najmniejsza
• x-small – mniejsza
• small – mała
• medium – średnia
• large – duża
• x-large – większa
• xx-large – największa
2. Wartości względne:
• smaller – mniejsza od bieżącej
• larger – większa od bieżącej
3. Jednostki długości
Jednostka „em” jest w tym przypadku 
miarą względną i odnosi się do rozmiaru 
czcionki zdefiniowanej dla elementu 
rodzica, czyli: 1 em = 100 proc.
4. Procent wielkości bieżącej

<p style=”font-size: 
large;”> Czcionka po-
grubiona </p>

domyślna wielkość 
czcionki w większości 
przeglądarek = 14 pkt

word-spa-
cing

1. Jednostki względne:
• em – wysokość aktualnej czcionki
• ex – wysokość litery „x, czyli małej 

litery (w aktualnej czcionce)
• px – piksele ekranowe (są uzależnio-

ne od urządzenia wyświetlającego)
2. Jednostki bezwzględne:
• in – cale (1 in = 2.54 cm)
• cm – centymetry
• mm – milimetry
• pt – punkty (1 pt = 1/72 in) – często 

używane przy definiowaniu rozmiaru 
czcionki w edytorach tekstu

• pc – pika (1 pc = 12 pt)

<p style=”word-spacing: 
1cm;”>Ten tekst będzie 
rozstrzelony, w prze-
rwach między wyrazami 
</p>

letter-spa-
cing jednostki jw.

<p style=”letter-spacing: 
1 cm;”>Ten tekst będzie 
rozstrzelony, w prze-
rwach między literami 
</p>
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line-height jednostki jw.

<p style=”text-indent: 1 
cm;”>Ten tekst będzie 
miał 1 cm odstępu mię-
dzy liniami tekstu </p>

text- 
-decoration

• none – bez zmian
• underline – podkreślenie
• line-through – przekreślenie
• overline – nadkreślenie
• blink – migotanie tekstu 

<a href=”index.html” 
style=”text-decoration: 
none;”>To jest link </a>

text-trans-
form

• none – bez zmian
• capitalize – zamiana pierwszych liter 

wszystkich wyrazów na wielkie
• uppercase – zamiana wszystkich liter 

na wielkie
• lowercase – zamiana wszystkich liter 

na małe

<span style=”text-trans-
form: none;”>Ten tekst 
będzie napisany bez 
zmian </span>

text-align

• left – wyrównanie tekstu do lewego 
marginesu (domyślnie)

• right – wyrównanie do prawego 
marginesu

• center – do środka (wyśrodkowanie)
• justify – do obu marginesów jedno-

cześnie (justowanie)

<p style=”text-align: 
center;”>Ten tekst 
będzie wyrównany do 
środka </p>

text-indent 
(wcięcie) jednostki jw.

<p style=”text-indent: 1 
cm;”>Ten tekst będzie 
miał wcięcie pierwszej 
linii tekstu na 1 cm </p>

FOrMatOWaNIE lISt

Właściwość Wartości Przykład

list-style-type

1. disc – koło
2. circle – okrąg
3. square – kwadrat
4. decimal – liczby arabskie
5. lower-alpha – małe litery
6. upper-alpha – duże litery
7. upper-roman – duże liczby rzymskie
8. lower-roman – małe liczby 
rzymskie9. none – brak wyróżnika 
(markera)

<ul style=”list-style-type: 
disc;”>
<li></li>
</ul>



317

Paweł Rowiński

List-style- 
-image

<ul style=”list-style-ima-
ge: url(image.jpg)”>
<li></li>
</ul>

rysunek 9. Model pudełkowy (ang. box model).

Właściwość Wartości Przykład

marginpad-
dingborder

margin: górny prawy dolny lewy
padding: górny prawy dolny lewy
border: górny prawy dolny lewy
1 wartość – wszystkie cztery marginesy 
takie same margin: 10px;

2 wartości – szerokość górnego i dolnego, 
szerokość lewa i prawa margin: 20px 50px;

3 wartości – góra, lewy i prawy, dół margin: 20px 50px 
10px;

border-style none, dotted, dashed, solid, double, 
groove, ridge, inset, outset

<table style=”border-
-style: double;”> </
table>
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border 
border: grubość_ obramowania, styl_ 
obramowania, kolor_ obramowania

<img src=”image.jpg” 
style=”border: 1px solid 
Green;” />

tła

Właściwość Wartości Przykład

Background- 
-color

red, yellow
#eeefff
RGB(0,255,122)

<p style=” background-
color:red;”></
p>

Background- 
-image url()

<p style=” background-
image: url(zdjecie.
jpg);”></p>

Background- 
-repeat

repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat

<p style=” background-
repeat: repeat-x;”></p>

Background- 
-attachment

scroll – tło przewijalne
fixed – tło stojące

Background- 
-position

1. Jedną wartość:
• center – obrazek na środku 

(w centrum)
• left – obrazek po lewej
• right – po prawej
• top – na górze
• bottom – na dole
• jednostka długości – odległość od 

lewej krawędzi
2. Dwie wartości (oddzielone spacją):
• left top – lewy-górny róg
• left bottom – lewy-dolny róg
• right top – prawy-górny róg
• right bottom – prawy- 

-dolny róg
• dwie jednostki długości, z których 

pierwsza oznacza odległość od lewej 
krawędzi, a druga – od górnej

background łączenie właściwości
<p style=”background: 
url(zdjecie.jpg) no-
repeat fixed; ”>… </p>

Źródło: http://kurshtml.edu.pl.
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tabela 2. Tabela predefiniowanych wartości kolorów.

kolor Nazwa angielska Definicja 
rgb

Symbol

czerwony zielony niebieski

  aliceblue F0F8FF 240 248 255

  antiquewhite FAEBD7 250 235 215

  agua 00FFFF 0 255 255

  aquamarine 7FFFD4 126 255 212

  azure F0FFFF 240 255 255

  beige F5F5DC 245 245 220

  bisque FFE4DC 255 228 220

  black 000000 0 0 0

  blanchedalmond FFEBCD 255 235 205

  blue 0000FF 0 0 255

  blueviolet 8A2BE2 138 43 226

  brown A52A2A 165 42 42

  burlywood DEB887 222 184 135

  cadetblue 5F9EA0 95 158 160

  chartreuse 7FFF00 127 255 0

  chocolate D2691E 210 105 30

  coral FF7F50 255 127 80

  cornflowerblue 6495ED 40 149 237

  cornsilk FFF8DC 255 248 220

  crimson DC143C 220 20 60

  cyan 00FFFF 0 255 255

  darkblue 00008B 0 0 139

  darkcyan 008B8B 0 139 139

  darkgoldenrod B8860B 184 134 11

  darkgray A9A9A9 169 169 169

  darkgreen 006400 0 100 0

  darkkhaki BDB76B 189 183 107

  darkmagenta 8B008B 139 0 139
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  darkolivegreen 556B2F 85 107 47

  darkorange FF8C00 255 140 0

  darkorchid 9932CC 153 50 204

  darkred 8B0000 139 0 0

  darksalmon E9967A 233 150 122

  darkseagreen 8FBC8F 143 188 143

  darkslateblue 483D8B 72 61 139

  darkslategray 2F4F4F 47 79 79

  darkturquoise 00BFFF 0 191 255

  darkviolet 9400D3 148 0 211

  deeppink FF1493 255 20 147

  deepskyblue 00BFFF 0 191 255

  dimgray 696969 105 105 105

  dodgerblue 1E90FF 30 144 255

  firebrick B22222 178 34 34

  floralwhite FFFAF0 255 250 240

  forestgreen 228B22 34 139 34

  fuchsia FF00FF 255 0 255

  gainsboro DCDCDC 220 220 220

  ghostwhite F8F8FF 248 248 255

  gold FFD700 255 215 0

  goldenrod DAA520 218 165 32

  gray 808080 128 128 128

  green 008000 0 128 0

  greenyellow ADFF2F 173 255 47

  honeydew F0FFF0 240 255 240

  hotpink FF69B4 255 105 180

  indianred CD5C5C 205 92 92

  indigo 4B0082 75 0 130

  ivory FFFFF0 255 255 240
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  khaki F0E68C 240 230 140

  lavender E6E6FA 230 230 250

  levenderblush FFF0F5 255 240 245

  lawngreen 7CFC00 124 252 0

  lemonchiffon FFFACD 255 250 205

  lightblue ADD8E6 173 216 230

 lightcoral F08080 240 128 128

 lightcyan E0FFFF 224 255 255

  lightgoldenrodyellow FAFAD2 250 250 210

  lightgreen 90EE90 144 238 144

  lightgrey D3D3D3 211 211 211

  lightpink FFB6C1 255 182 193

  lightsalmon FFA07A 255 160 122

  lightseagreen 20B2AA 170 178 32

  lightskyblue 87CEFA 135 206 250

  lightslategray 778899 119 136 153

  lightsteelblue B0C4DE 176 196 222

  lightyellow FFFFE0 255 255 224

  lime 00FF00 0 255 0

  limegreen 32CD32 50 205 50

  linen FAF0E6 250 240 230

  magenta FF00FF 255 0 255

  maroon 800000 128 0 0

  mediumaquamarine 66CDAA 102 205 170

  mediumblue 0000CD 0 0 205

  mediumorchid BA55D3 186 85 211

  mediumpurple 9370DB 147 112 219

  mediumseagreen 3CB371 60 179 113

  mediumslateblue 7B68EE 123 104 238

  mediumspringgreen 00FA9A 0 250 154
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  mediumturquoise 48D1CC 72 209 204

  mediumvioletred CD1585 205 21 133

  midnightblue 191970 25 25 112

  mintcream F5FFFA 245 255 250

  mistyrose FFE4E1 255 228 225

  moccasin FFE4B5 255 228 181

  navajowhite FFDEAD 255 222 173

  navy 000080 0 0 128

  oldlace FDF5E6 253 245 230

  olive 808000 128 128 0

  olivedrab 6B8E23 107 142 35

  orange FFA500 255 165 0

  orangered FF4500 255 69 0

  orchid DA70D6 218 112 214

  palegoldenrod EEE8AA 238 232 170

  palegreen 98FB98 152 251 152

  palaturquoise AFEEEE 175 238 238

  palevioletred DB7093 219 112 147

  papayawhip FFEFD5 255 239 213

  peachpuff FFDAB9 255 218 185

  peru CD853F 205 133 63

  pink FFC0CB 255 192 203

  plum DDA0DD 221 160 221

  powderblue B0E0E6 176 224 230

  purple 800080 128 0 128

  red FF0000 255 0 0

  rosybrown BC8F8F 188 143 143

  royalblue 4169E1 29 105 225

  saddlebrown 8B4513 139 69 19

  salmon FA8072 250 128 114
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  sandybrown F4A460 244 164 96

  seagreen 2E8B57 46 139 87

  seashell FFF5EE 255 245 238

  sienna A0522D 160 82 45

  silver C0C0C0 192 192 192

  skyblue 87CEEB 135 206 235

  slateblue 6A5ACD 205 90 205

  slategray 708090 112 128 144

  snow FFFAFA 255 250 250

  springgreen 00FF7F 0 255 127

  steelblue 4682B4 70 130 180

  tan D2B48C 210 180 140

  teal 008080 0 128 128

  thistle D8BFD8 216 191 216

  tomato FF6347 255 99 71

  turquoise 40E0D0 64 224 208

  violet EE82EE 238 130 238

  wheat F5DEB3 245 222 179

  white FFFFFF 255 255 255

  whitesmoke F5F5F5 245 245 245

  yellow FFFF00 255 255 0

  yellowgreen 9ACD32 154 205 50

Źródło: Strona internetowa magazynu „Chip”, http://www.chip.pl, „HTML i Java”, 
strona 150 i 151, IV 1997.
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INFOgraFIka I graFIka 
kOMPutErOWa – WYbraNE 

zagaDNIENIa

1. Wprowadzenie

Podręcznik ten napisany został, aby przybliżyć studentom informacje 
związane z grafiką komputerową oraz programami służącymi do jej 
przetwarzania. Omawiane tutaj zagadnienia, w wyniku założeń progra-
mowych, dotyczą oprogramowania firmy Adobe. Oprogramowanie tej 
firmy, z programem o nazwie Photoshop na czele, jest obecnie (mimo 
swej wysokiej ceny) najbardziej popularnym oprogramowaniem wśród 
programów do przetwarzania grafiki komputerowej. W podręczniku 
tym zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące obsługi progra-
mu Photoshop firmy Adobe. W tym miejscu należy wspomnieć również 
o oprogramowaniu na licencji GNU, które z powodzeniem może być 
używane do zastosowań nie tylko amatorskich, ale i profesjonalnych. 
Odpowiednikiem Photoshopa jest GIMP ze swoją najnowszą wersją 
2.8.2. 
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Przed przystąpieniem do omawiania zagadnień związanych z obsługą 
programu graficznego należy zdefiniować kilka podstawowych pojęć 
związanych z grafiką komputerową. 

Na początku powinno się zdefiniować pojęcie grafiki komputerowej 
oraz zagadnień z nią powiązanych. Podstawowa definicja brzmi – gra-
fika komputerowa to dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem 
komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych 
danych. Inna bardziej praktyczna definicja opisuje grafikę komputero-
wą jako kilka złożonych procesów, tj. pozyskiwanie obrazów, tworze-
nie obrazów oraz przetwarzanie obrazów. Łącząc ze sobą powyższe, 
otrzymamy definicję opisującą GK jako proces lub procesy, w których 
do pozyskiwania, edycji i prezentacji obrazów używa się urządzeń 
procesorowych. Przez pozyskiwanie obrazów rozumiemy procesy 
związane z zamianą obrazów pochodzących ze świata rzeczywistego 
w formę cyfrową, przy użyciu urządzeń elektronicznych, tj. cyfrowego 
aparatu fotograficznego, skanera, cyfrowej kamery video, etc. Uzyska-
ny w ten sposób obraz cyfrowy można poddawać dalszym przekształ-
ceniom komputerowym przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. 
Przekształcenia mogą mieć charakter odwracalny lub nieodwracalny. 
Kolejna grupa procesów to procesy związane z tworzeniem obrazów. 
Dotyczą one projektowania przy użyciu komputera syntetycznych 
obrazów cyfrowych, które odtwarzają rzeczywistość częściowo lub 
w całości (projektowanie graficzne, projekty architektoniczne, doku-
mentacja techniczna, fotografia cyfrowa, filmy, etc.), a także projek-
tów, które są tworem wyobraźni twórcy (digart, grafika artystyczna, 
grafika użytkowa, etc.). Ostatnią grupą procesów są procesy związane 
z przetwarzaniem obrazów cyfrowych. Składają się one z różnorodnych 
przekształceń form cyfrowych, czyli obrazów statycznych i obrazów 
dynamicznych, mających na celu uzyskanie określonych efektów zależ-
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nych od wykorzystywanego oprogramowania (AutoCAD, CorelDraw, 
PhotoPaint, PhotoShop, Illustrator, QuarkXPress, FLASH, etc.). Biorąc 
pod uwagę przeznaczenie przetwarzanych obrazów, przekształcenia te 
mogą mieć charakter artystyczny lub techniczny.

2. Podział grafiki komputerowej

Obraz cyfrowy może by przechowywany jako:

1. obraz rastrowy

2. obraz wektorowy.

2.1.  grafika rastrowa

Obraz rastrowy, potocznie nazywany bitmapą (ang. bitmap – mapa 
bitów), jest zbudowany z prostokątnej siatki leżących blisko siebie 
punktów, zwanych „pikselami”. Piksel (ang. pixel – wyraz utworzony 
ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element) jest to najmniejszy 
jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu wyświe-
tlanego na ekranie (monitora komputerowego, telewizora itp.), druko-
wanego (dotyczy technologii druku punktowego) lub uzyskiwanego za 
pomocą urządzeń przetwarzania obrazu (aparatu cyfrowego, skanera). 
Na rysunku 1. przedstawiono przykładowy obszar obrazu składający 
się z punktów o proporcji 1:1, natomiast fizyczne piksele ekranu wyni-
kają z rozdzielczości ekranu.

Jednym z parametrów świadczących o jakości monitorów kompu-
terowych jest tak zwana wielkość plamki, czyli wielkość piksela. 
W zdecydowanej większości monitorów wielkość plamki wynosi 0,28 
mm. Pojęcie piksel jest związane z pojęciem rozdzielczości obrazu 
i rozdzielczości ekranu, czyli z liczbą pikseli opisujących je w pio-
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nie i poziomie. Rozdzielczość obrazu jest to skończona liczba pikseli, 
z której składa się obraz, dlatego ma ona olbrzymi wpływ na jakość 
wyświetlanych obrazów. Im większa rozdzielczość obrazu, tym więcej 
informacji zapisanych w obrazie.

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na ekranie monitora określa pa-
rametr ppi (ang. pixels per inch – ilość pikseli na cal (1cal = 2,54cm)), 
nie należy jej mylić z rozdzielczością wydruku dpi (ang. dots per inch 
– ilość kropek na cal).

rysunek 1. Opis punktowy (pikselowy) obrazu.

Źródło: http://www.ap.krakow.pl/~apw.

Jednostka dpi określa stopień, w jakim zostaną odzwierciedlone szcze-
góły obrazu za pośrednictwem układu plamek ułożonych w stałych od-
ległościach względem siebie w rzędach i kolumnach (tabela 1.). Układ 
taki nazywany jest układem mozaikowym, jest on zupełnie inny niż ten, 
który odwzorowuje obrazy rastrowe na wyświetlaczach monitorów. Im 
wyższa liczba dpi, tym więcej szczegółów na wydruku.
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tabela 1. Różnice pomiędzy dpi a ppi.

Obraz 
o rozdzielczości 100 

ppi

Obraz wydrukowany 
z rozdzielczością 200 

dpi

Obraz wydrukowany 
z rozdzielczością 400 

dpi

Grafikę rastrową stosuje się tam, gdzie niezbędne jest odwzorowanie 
dużej ilości szczegółów i kolorów. Wielkość obrazu determinuje roz-
miar pliku, w którym jest przechowywany, czym większy obraz (skła-
dający się z większej liczby pikseli), tym większa pojemność pliku. 
Dodatkowo pliki rastrowe dają się skalować w niewielkim stopniu. 
Przy zbyt dużym powiększeniu obraz zamienia się w układankę róż-
nokolorowych kwadratów, natomiast przy zbyt dużym pomniejszeniu, 
w wyniku usunięciu pikseli z obrazu, staje się on nieostry (rysunek 2.).

Jak wspomniano wcześniej, piksel jest najmniejszym elementem obrazu 
o jednolitym kolorze, pojęcie koloru wiąże się z pojęciem barwy i głębi 
kolorów, a te zostaną omówione w dalszej części tego podręcznika.

2.2.  grafika wektorowa

W przypadku grafiki wektorowej elementy obrazu opisane są przy 
użyciu figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) 
lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiej-
scowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, 
odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Grafika wektorowa często 
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nosi miano grafiki obiektowej. Nazwa ta związana jest z faktem, iż 
obraz opisany jest za pomocą tzw. obiektów, które zbudowane są z pod-
stawowych elementów nazywanych prymitywami, czyli prostych figur 
geometrycznych takich jak odcinki, krzywe, okręgi czy wielokąty. 
Prymitywy opisywane są za pomocą parametrów, np. współrzędnych 
końców odcinka, czy w przypadku okręgu – współrzędnych środka 
i długości promienia. Obiekty takie cechują różnego rodzaju atrybuty 
mówiące np. o grubości i kolorze linii, kolorze wypełnienia figury lub 
wypełnieniu niejednolitym, takim jak wypełnienie gradientem, wzo-
rem czy wypełnieniem o określonym stopniu przezroczystości. Obrazy 
wektorowe nawet przy dużej złożoności cechuje mała pojemność pliku 
oraz pełna skalowalność, dodatkowo można je swobodnie poddawać 
procesowi rasteryzacji, czyli przekształcać w bitmapy. Proces odwrotny 
do rasteryzacji – wektoryzacja (rysunek 2 C) jest możliwy, powodu-
je jednak dużą utratę szczegółów. Grafikę wektorową stosuje się do 
tworzenia schematów naukowych i technicznych, map i planów. Z jej 
pomocą projektuje się logotypy, herby, flagi, godła, różnego typu znaki, 
np. drogowe.

Poza podziałem na grafikę rastrową i wektorową stosowane są dodat-
kowe podziały GK:

• ze względu na wymiar, którego odwzorowaniem jest dany obraz:

• 2D – dwuwymiarowe, czyli płaskie (bitmapy, obrazy wektorowe)

• 3D – trójwymiarowe, czyli przestrzenne (bitmapy, obrazy 
wektorowe).

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż edytory graficzne operują na 
warstwach, których zadaniem jest przypisanie priorytetu zasłaniania 
w celu określenia, w jaki sposób obiekty umieszczone na odpowied-
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nich warstwach nakładają się. W związku z tym w istocie mamy do 
czynienia z grafiką 2,5D. 

• ze względu na dynamikę obrazu:

• Statyczne, czyli nieruchome (bitmapy, obrazy wektorowe)

• Dynamiczne, czyli ruchome (film, animacja).

rysunek 2. Różnice pomiędzy grafiką rastrową a wektorową.

grafika wektorowa grafika rastrowa 

A)

Źródło: Strona internetowa Uniwersytetu Mary Washington we Fredericksburgu, 
„Vector vs. raster”, http://advancement.umw.edu, 2011.

B)

Źródło: Strona internetowa agencji marketingowej, „Raster or vector?”,  
http://virtual-persuasion.blogspot.com, 2012.
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3. Światło i barwa

Oko ludzkie postrzega obiekt rzeczywisty jako zbiór jego cech, tj. 
kształt, rozmiar czy barwę. Aby oko mogło zarejestrować ten obiekt 
zgodnie z rzeczywistością, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Narząd wzroku musi być pozbawiony wady, ponieważ w znacz-
nym stopniu zaburzają i zniekształcają one postrzeganie obiektu.

2. Natężenie oświetlenia musi być odpowiednie, ponieważ światło 
jest elementem niezbędnym w procesie „widzenia”, jak i rozróż-
niania barw. Obiekty niedoświetlone czyli obserwowane w słabym 
oświetleniu postrzegane są jako monobarwne. Oko ludzkie w ta-
kich warunkach przełącza się w tryb wysokiej czułości i rozróżnia 
tylko odcienie szarości. Duże natężenie oświetlenia sprawia, że 
obserwowany obiekt staje się prześwietlony. W tym przypadku 
następują zaburzenia w widzeniu kształtu, kolory natomiast prze-
chodzą w kierunku barwy białej.

3. Dodatkowo w celu zarejestrowania jak największej ilości szczegó-
łów odległość do obserwowanego obiektu nie może być za duża. 

Barwa jest wrażeniem zmysłowym, jest reakcją odbiorcy na odbiera-
ne przez jego oko światło widzialne. Wrażenie związane z odbiorem 
barwy przez niezależnych obserwatorów, w takich samych warunkach 
obserwacji, zależy od ich indywidualnych cech. Subiektywny sposób 
postrzegania barw uniemożliwia opracowanie teorii jednolicie opisu-
jącej wszystkie zjawiska związane z pojęciem barwy. 

Do właściwego odbioru barw niezbędne są trzy czynniki – nazywane 
triadą optyczną (rysunek 3.).
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rysunek 3. Triada optyczna. 

Źródło: Strona internetowa Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej w Łodzi, 

http://it.p.lodz.pl/, Wykład z grafiki komputerowej, 6 XI 2005.

Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po 
odbiciu od obiektu. Na siatkówce oka tworzony jest pomniejszony 
i odwrócony obraz obserwowanego obiektu. Receptory siatkówki prze-
kształcają informację o natężeniu światła i częstotliwości fal świetlnych 
na impulsy, które przez nerw wzrokowy przesyłane są do mózgu. Mózg 
interpretuje te informacje jako jasność i barwę. 

Światło barwne to fala elektromagnetyczna, pochodząca z wąskiego pa-
sma częstotliwości (rysunek 4.). Najniższa fala widoczna dla człowieka 
to czerwień, a najwyższa to fiolet. 



335

Paweł Rowiński

rysunek 4. Typy promieniowania – światło widzialne.

Źródło: Strona internetowa Akademii Technik Malarskich, http://atm.edu.pl, „Po-
strzeganie barw – podstawy”, luty 2009.

Od długości fal elektromagnetycznych zależy kolor odbierany przez 
nasz mózg. Oko postrzega i rozróżnia barwy dzięki komórkom światło-
czułym zwanym pręcikami i czopkami. Czopki to receptory wrażliwe 
na barwę. Rozróżnia się trzy grupy czopków, a każda z grup wrażliwa 
jest na inny zakres barwy: niebieski, zielony, czerwony. Zakresy te 
nachodzą na siebie, stąd oko posiada możliwość widzenia wszystkich 
barw. Natomiast pręciki są wrażliwe na jasność i mają dużą czułość, i to 
im zawdzięczamy możliwość widzenia w ciemności. Niestety, widze-
nie w ciemności jest czarno-białe. Działanie obydwu typów receptorów 
możemy przetestować, wyłączając oświetlenie w ciemnym pokoju lub 
odwrotnie. Przy nagłej zmianie oświetlenia nasz wzrok będzie potrze-
bował paru sekund, żeby zadziałać poprawnie.

Barwa posiada trzy atrybuty, które ją definiują:
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1. Odcień barwy (kolor, ton, Hue) – różnica jakościowa barwy (np. 
czerwony, zielony). Przy widzeniu fotopowym (widzenie dzienne), 
obserwując poszczególne pasma widma o różnych długościach fali 
(od 400 do700 nm), stwierdzimy, że istnieje różnica między tymi 
wrażeniami. Wrażenia te określamy poprzez predefiniowane na-
zwy: fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony 
(Rysunek 4.). Tę cechę wrażenia wzrokowego nazywamy kolorem. 

2. Nasycenie (Saturation) – odstępstwo barwy od bieli (np. czer-
wień, róż, biel). Nasycenie pozwala ocenić udział koloru białego 
w barwie. 

3. jasność (wartość, Value) – wskazuje, czy barwa jest bliższa bieli 
czy czerni (np. czysta biel, odcienie szarości, czerń). 

Kolor, jasność i nasycenie są ze sobą ściśle związane i silnie na sie-
bie oddziałują, tzn. zmieniając jeden atrybut, powodujemy zmianę 
pozostałych. Zwiększając jasność barwy (np. rozjaśnienie monitora), 
kolory pasma czerwono-pomarańczowego ulegają przesunięciu w kie-
runku żółtych, a pasma niebiesko-fioletowe w kierunku błękitu. Gdy 
zmniejszymy jasność poniżej granicy dziennego widzenia, następuje 
znikanie kolorów żółtych i błękitnych, aż do widma trójkolorowego 
RGB. Wrażenie zmiany barwy można zaobserwować również wtedy, 
gdy zmniejszymy nasycenie, jednocześnie nie zmieniając koloru ani 
jasności. Kolory czerwone i żółtozielone pozornie żółkną, natomiast 
błękitno-zielone stają się bardziej niebieskie. 
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4. Modele barw

Nie istnieje takie urządzenie wyjściowe, które byłoby w stanie odtwo-
rzyć wszystkie kolory rozpoznawane przez ludzkie oko. Każde urzą-
dzenie dysponuje ograniczonym zakresem kolorów (nazywanym też 
„gamutem”) i nie jest w stanie odtworzyć kolorów spoza tego zakresu.

Model kolorów określa relacje między wartościami, a przestrzeń kolo-
rów wyznacza bezwzględną interpretację tych wartości jako kolorów. 
Niektóre modele kolorów (np. CIE L*a*b) mają niezmienną przestrzeń 
kolorów, ponieważ odnoszą się bezpośrednio do sposobu postrzegania 
kolorów przez człowieka. Modele takie określa się jako „niezależne od 
urządzeń”. Inne modele kolorów (np. RGB, HSL, HSB i CMYK) udo-
stępniają wiele różnych przestrzeni kolorów. Ponieważ modele takie 
zmieniają się w zależności od skojarzonej z nimi przestrzeni kolorów, 
a ta jest często wyznaczana przez urządzenie, określa się je jako modele 
„zależne od urządzeń”.

Ze względu na różnice między poszczególnymi przestrzeniami kolo-
rów przenoszenie dokumentów między różnymi urządzeniami może 
powodować zmiany kolorystyki. Różnice kolorów mają najczęściej na-
stępujące przyczyny: różne źródła tego samego obrazu; różne metody 
definiowania kolorów w różnych aplikacjach, różne właściwości nośni-
ków (na przykład na zwykłym papierze gazetowym można odtworzyć 
mniej kolorów niż na lepszej jakości papierze do druku czasopism), 
a także inne naturalne rozbieżności, takie jak odmienne właściwości 
monitorów wynikające z różnych metod produkcji i różnego czasu 
eksploatacji.
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rysunek 5. Gamuty kolorów różnych urządzeń i dokumentów.  
(A. Przestrzeń kolorów Lab, B. Dokumenty (przestrzeń 
robocza), C. Urządzenia)

Źródło: http://help.adobe.com.

4.1. Model rgb

Model RGB jest modelem stworzonym na bazie sposobu postrzegania 
barw przez ludzkie oko. Składa się z trzech kolorów podstawowych: 
Red (czerwony), Green (zielony) i Blue (niebieski), ich suma daje kolor 
biały. Odcienie są rezultatem dodawania do siebie udziałów poszcze-
gólnych kolorów podstawowych.
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rysunek 6. Model barw RGB.

Model RGB jest modelem ukierunkowanym na urządzenia wyświetlające 
(monitory, wyświetlacze LCD), a także na urządzenia pozyskujące ob-
razy (aparaty cyfrowe, skanery).

Barwę w wygenerowanym obrazie cyfrowym cechują dwa parametry:

1. Wartość barwy

2. Głębokość bitowa (głębia kolorów).

Wartość barwy jest to liczbowa reprezentacja barwy piksela, natomiast 
głębokość bitowa informuje o całkowitej liczbie bitów przeznaczonych 
do zapisu wartości barwy. 

Bit jest najmniejszą jednostką informacji używaną w informatyce, 
oznacza się ją jako „b”. Przeważnie stosuje się podstawowe przed-
rostki wielokrotności SI, czyli o mnożniku 1000. Bit jest utożsamiany 
z cyfrą w systemie dwójkowym, przyjmuje jedną z dwóch wartości, 
które zwykle określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden). Osiem bitów to 1 
bajt, oznaczany za pomocą „B”. Na jednym bicie można zapisać jedną 
wartość, natomiast 8 bitów (1 bajt) umożliwia zapis 256 wartości (2 
do potęgi 8).
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Wracając do pojęcia głębokości bitowej, jest to ilość informacji prze-
kazywana w każdym pikselu. Im obraz posiada większą głębię bitową, 
tym jest dokładniejszy, ale także tym więcej miejsca na dysku zajmie 
plik. Na przykład: jeśli mamy 8-bitową głębię koloru na obrazie można 
będzie wyświetlić 28 = 256 odcieni danego koloru. Głębia kolorów 
określa także zakres barw wyświetlanych na monitorze.

Obraz dwubarwny – inaczej monochromatyczny, charakteryzuje 1-bito-
wa głebia kolorów (rysunek 7.). W tym przypadku obraz czarno-biały, 
piksel przyjmuje wartość 1 (czarny) lub 0 (biały).

rysunek 7. Obraz o głębokości bitowej równej jeden bit.

Liczba możliwych do 
uzyskania barw: 2

wartość barwy: {0, 1}

głębokość bitowa: 1

Obraz w odcieniach szarości (ang. grayscale) składa się z jednego 
kanału barwnego – czarnego i jego odcieni. Jeden piksel obrazu kodo-
wany jest na ośmiu bitach i może przyjmować wartość jednego z 256 
rozmaitych odcieni szarości, od bieli do czerni.
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rysunek 8. Obraz o głębokości 8 – bitowej (256) równej jeden bajt.

Liczba możliwych do 
uzyskania barw:

28 = 256

wartość barwy: {0,1,2, 
... 255}

głębokość bitowa: do 8

Obraz w kolorach indeksowanych – paleta kolorów (rysunek 8.). Każdy 
piksel obrazu kodowany jest na ośmiu bitach i dlatego może być jed-
nym z kolorów indeksowanych w danej palecie kolorów (maksymalnie 
256 kolorów). Dzięki użyciu określonej liczby kolorów plik obrazu zaj-
muje mniejszą pojemność. Pliki, które bazują na palecie indeksowanej, 
mogą być wykorzystane do prezentacji na wyświetlaczach (pliki typu 
gif), nie nadają się do wykorzystania w poligrafii.
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rysunek 9. Obraz w kolorach indeksowanych.

Liczba możliwych do 
uzyskania barw:

28 = 256

wartość barwy: {0,1,2, 
... 255}

głębokość bitowa: 8

rysunek 10. Obraz w TrueColor – 24 bity.

Liczba możliwych do 
uzyskania barw:

28x3 = 16 777 216

wartość barwy: { r, 
g, b }

gdzie R, G, B ∈<0, 
255>

inaczej 8 bitów na 
kanał

głębokość bitowa: 24
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rysunek 11. Obraz w HighColor – 15 lub 16 bitów.

Liczba możliwych do 
uzyskania barw:
23 x 5 lub 2(5+6+5) = 32 
768 lub 65 536
wartość barwy: { r, 
g, b }
gdzie R, G, B ∈<0, 
255>
inaczej 8 bitów na 
kanał
głębokość bitowa: 15 
lub 16

4.2. Model CMY i CMYk

Modele CMY i CMYK są to modele barw ukierunkowane na sprzęt 
drukujący (drukarki, maszyny drukarskie, ogólnie poligrafię). Wrażenie 
barwy uzyskuje się dzięki światłu odbitemu od zadrukowanego podło-
ża. Pigment farb pochłania fale o określonych długościach (barwach), 
odbijając pozostałe. Dlatego farby druku C, M, Y nazywa się subtrak-
tywnymi. Trzy barwy podstawowe: Cyan (niebieskozielony), Magenta 
(purpurowa) i Yellow (żółta), pochłaniają selektywnie światło białe. 
Pozostałe odcienie otrzymywane są poprzez odejmowanie udziałów 
barw podstawowych od światła białego.

zielony = światło białe – żółty (Yellow) – niebieskozielony (Cyan)

Aby poprawić kolorystykę druku, do atramentów C, M, Y dołączono 
atrament czarny K (black), który zastępuje (całkowicie lub częściowo) 
tę część atramentów C, M, Y, która w barwie CMY tworzą neutralną 
szarość. 
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rysunek 12. Modele substraktywne – CMY i CMYK.

Źródło: Strona internetowa „Remote PC Support”, RGB vs. CMYK, http:// knewance.

com, marzec 2010.

5. Formaty plików

Formaty plików graficznych różnią się między sobą pod względem 
sposobu reprezentacji danych obrazu (piksele lub wektory) oraz obsłu-
giwanych technik kompresji i opcji programu Photoshop. Aby zacho-
wać wszystkie opcje programu Photoshop (warstwy, efekty, maski itd.), 
należy zapisać kopię obrazu w formacie programu Photoshop (PSD). 
Standardowa głębia bitowa obrazów to 8 bitów na kanał. 

W przypadku wielu formatów stosuje się kompresję, która ma na celu 
redukcję danych obrazów rastrowych (czyli w praktyce: zmniejszenie 
rozmiaru ich plików). Techniki „bezstratne” dokonują kompresji pliku 
bez usuwania z obrazu szczegółów lub informacji o kolorach, natomiast 
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techniki „stratne” usuwają szczegóły. Poniżej opisano powszechnie sto-
sowane techniki kompresji:

• RLE (Run Length Encoding) – kompresja bezstratna obsługiwa-
na przez niektóre powszechnie używane formaty plików systemu 
Windows.

• LZW (Lempel-Zif-Welch) – kompresja bezstratna obsługiwana 
przez formaty TIFF, PDF, GIF i formaty plików w języku Post-
Script. Jest ona najbardziej przydatna w przypadku obrazów o du-
żych obszarach jednolitego koloru.

• JPEG (Joint Photographic Experts Group) – kompresja stratna ob-
sługiwana przez formaty JPEG, TIFF, PDF oraz formaty plików 
w języku PostScript. Zalecana jest w przypadku obrazów o płyn-
nych przejściach tonalnych, takich jak fotografie. Format JPEG 
odpowiada zatem pewnej kompresji stratnej. Aby określić jakość 
obrazu, należy wybrać opcję z menu Jakość, posłużyć się podręcz-
nym suwakiem lub wprowadzić wartość z przedziału od 0 do 12 
w polu tekstowym Jakość. 

• CCITT – rodzina technik kompresji bezstratnej dla obrazów czarno-
-białych, obsługiwana przez formaty plików PDF i języka Post-
Script. (CCITT to skrót od francuskiej nazwy Telegraph and Tele-
keyed Consultive Committee (Międzynarodowy Komitet Doradczy 
Telefonii i Telegrafii)).

• ZIP – kompresja bezstratna obsługiwana przez formaty PDF i TIFF. 
Tak jak LZW, kompresja ZIP jest najskuteczniejsza w przypadku 
obrazów zawierających duże obszary jednolitego koloru.

Obrazy poddane obróbce w programach graficznych, w zależności od 
przeznaczenia (strony WWW, poligrafia), można zapisać do dowolnego 
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typu pliku, poniżej przedstawione zostały najczęściej używane formaty 
plików graficznych.

• BMP jest to standardowy format obrazów w systemie Windows, ob-
sługiwany przez komputery zgodne z systemami Windows i DOS. 
Format BMP obsługuje tryby RGB, koloru indeksowanego, skali 
szarości i bitmapy. 

• Format GIF (Graphics Interchange Format) to format umożliwiają-
cy zapis grafiki w kolorze indeksowanym, powszechnie stosowany 
do wyświetlania grafiki na stronach internetowych w języku HTML 
oraz za pośrednictwem innych usług sieciowych. Zapis danych 
w tym formacie poprzedza kompresja metodą LZW, kompresja po-
zwalająca zminimalizować rozmiar pliku i czas transferu. Format 
GIF zachowuje przezroczystość obrazów w kolorze indeksowanym 
(tzw. przezroczystość monochromatyczną), jednak nie obsługuje 
kanałów alpha. W tym formacie możliwe jest zapisanie prostych 
animacji.

• Format JPEG (Joint Photographic Experts Groupformat) jest po-
wszechnie stosowany do wyświetlania fotografii i innych obrazów 
o płynnych przejściach tonalnych na stronach internetowych oraz za 
pośrednictwem różnych usług sieciowych. Format JPEG obsługuje 
obrazy w trybie CMYK, RGB i skali szarości, ale nie obsługuje 
przezroczystości. W przeciwieństwie do formatu GIF, JPEG za-
pewnia zachowanie wszystkich informacji o kolorze, jednak w jego 
wypadku kompresja plików odbywa się w drodze selektywnego 
odrzucania danych. Przy otwieraniu obrazy JPEG są automatycz-
nie dekompresowane. Wyższy stopień kompresji skutkuje niższą 
jakością obrazu, natomiast przy niższym stopniu kompresji jakość 
jest lepsza. W większości wypadków opcja maksymalnej jakości 
zapewnia wynik niedający się odróżnić od oryginału. 
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• Format PDF (Portable Document Format) to elastyczny format za-
pisu plików obsługiwany przez wiele platform i aplikacji. Oparty 
jest na modelu obrazowania PostScript, pozwala precyzyjnie wy-
świetlać czcionki, układ strony oraz grafikę wektorową i rastrową. 
Ponadto pliki PDF mogą zawierać elektroniczne funkcje przeszu-
kiwania dokumentu i nawigacji, takie jak łącza. Format PDF obsłu-
guje obrazy o 16 bitach na kanał. 

• Format PNG (Portable Network Graphics) stanowi nieopatentowa-
ną alternatywę dla formatu GIF. Zapewnia kompresję bezstratną, 
a używa się go do zapisu obrazków wyświetlanych w Internecie. 
W odróżnieniu od formatu GIF format PNG obsługuje obrazy 
24-bitowe i pozwala uzyskać przezroczyste tło bez postrzępionych 
krawędzi. Niektóre przeglądarki internetowe nie obsługują go jed-
nak. Format PNG obsługuje tryby RGB, koloru indeksowanego, 
skali szarości i bitmapy bez kanałów alfa. Pozwala zachować prze-
zroczystość w obrazach w skali szarości i kolorze RGB.

• Format TIFF (Tagged-Image File Format) jest używany do wymiany 
plików między aplikacjami i różnymi platformami komputerowymi. 
Jest to elastyczny format obrazów rastrowych, obsługiwany przez 
praktycznie wszystkie programy graficzne i aplikacje DTP. 

• Format pliku Encapsulated PostScript (EPS) służy zarówno do za-
pisu grafiki wektorowej, jak i bitmapowej. Jest obsługiwany przez 
właściwie wszystkie programy do edycji grafiki i DTP. Format EPS 
jest używany do przenoszenia kompozycji postscriptowych między 
różnymi aplikacjami. Po otwarciu pliku EPS zawierającego grafikę 
wektorową program Photoshop rasteryzuje dany obraz, czyli kon-
wertuje dane wektorowe na piksele. Format EPS obsługuje tryby 
kolorów Lab, CMYK, i RGB oraz tryb kolorów indeksowanych, 
skali szarości, bichromii i bitmapy, jednak nie obsługuje kanałów 
alfa. Format EPS zapewnia obsługę ścieżek przycinających.
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6. Wprowadzenie do programu adobe Photoshop

W tym rozdziale opisane zostaną interfejs programu Photoshop oraz 
najważniejsze i najczęściej używane narzędzia. Program Photoshop 
jest programem do obróbki grafiki rastrowej. Oferuje wiele narzędzi 
od retuszu zdjęć, przez fotomontaże do projektowania materiałów gra-
ficznych na wyświetlacze i do poligrafii. Na początku opisane zostaną 
zasadnicze okna programu. 

rysunek 13. Główne okno programu.

B.  PASEK MENU 
A. PASEK 

WŁAŚCIWOŚCI 

C.  PRZYBORNIK –
NARZĘDZIA 

D. PASEK BOCZNY 

Po wczytaniu do programu pliku graficznego lub utworzeniu nowego 
w panelu bocznym (rysunek 13 D) pojawiają się informacje i dodatkowe 
opcje dotyczące tego pliku. Pasek właściwości (rysunek 13 A) udostęp-
nia dodatkowe opcje dla aktualnie wybranego narzędzia w Przyborniku 
(rysunek 13 C).
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rysunek 14. Pasek menu – Opis zakładek.

tabela 2. Opis elementów Paska Menu (rysunek 14.).

Polecenie „Plik” zawiera polecenia związane z operacjami na plikach: 
tworzenie nowego pliku, otwieranie istniejącego, zapisywanie do 
pliku, eksport do innych formatów, ustawienie strony, opcje wydruku 
i wydruk.
W tej pozycji znajdują się funkcje edycyjne zarówno te bardzo ogól-
ne, jak „Kopiuj”, „Wytnij”, „Wklej’, jak i te ściśle związane z edycją 
bitmap. Dodatkowo tutaj możemy dostosować opcje programu do 
preferencji użytkownika.
Pozycja „Obraz” zawiera funkcje pozwalające na manipulowanie ob-
razem, czyli: zmiana rozmiaru obrazka, model barw, sterowanie obra-
zem: zmiana jasności, kontrastu, nasycenia, etc., oraz narzędzia, dzięki 
którym będziemy mogli zmieniać odcienie, kolory, nasycenie itp. 
Narzędzia znajdujące się w tym miejscu służą do pracy na warstwach. 
Warstwy są bardzo ważnym narzędziem Photoshopa. Funkcje znajdu-
jące się w tej zakładce należą do grupy narzędzi bardzo często używa-
nych podczas obróbki obrazów.
Tutaj znajdują się opcje związane z zaznaczeniem, kolejnym bardzo 
ważnym narzędziem. Opcje zaznaczenia umożliwiają: usuwanie za-
znaczenia, odwracanie zaznaczenia, rozszerzanie lub zwężanie zazna-
czenia itp. 
Tutaj znajdują się filtry Photoshopa. Filtry są to predefiniowane, go-
towe przekształcenia i funkcje stosowane podczas pracy z obrazem. 
Jedne z najczęściej używanych filtrów to „Maska wyostrzająca”, „Roz-
mycie gaussowskie” czy „Efekty świetlne”.
Pozycja „Widok” zawiera funkcje związane z wyświetlaniem aktualnie 
edytowanego obrazu. Znajdują się tu opcje związane z dopasowaniem 
wielkości wyświetlanego obrazu do wielkości okna programu, włą-
czeniem i wyłączaniem linijek ekranowych („Miarki”), dodawaniem 
i usuwaniem prowadnic („Linie pomocnicze”) i wiele innych opcji.
Znajdują się tu opcje związane z wyświetlaniem elementów osadzo-
nych w „Panelu bocznym” (rysunek 13 D). Można dodawać i odej-
mować elementy panelu bądź też skorzystać z gotowych zestawów 
elementów, dobranych pod kątem konkretnych zastosowań (obróbka 
zdjęć, typografia, etc.).
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Przejdziemy teraz do opisania „Paska narzędziowego” potocznie na-
zywanego „Przybornikiem” (rysunek 13 C). Zawiera on wszystkie 
narzędzia niezbędne do pracy z obrazem. W przypadku gdyby okazało 
się, że „Przybornika” nie ma po lewej stronie okna, należy go włączyć 
w zakładce „Okno >> Narzędzia”. Z „Paskiem narzędziowym” jest 
ściśle związany pasek „Opcji”, który też można włączyć w zakładce 
„Okna >> Opcje”. W tabeli 3. opisane zostały narzędzia znajdujące się 
w „Przyborniku”.

tabela 3. Opis narzędzi z Przybornika.

  Narzędzie służące do przesuwania warstw, obiektów i innych 
elementów obrazu. Przesuwa obiekty na aktywnej warstwie. Przez poje-
cie „aktywnej warstwy” rozumiemy warstwę obrazu wybraną w zakładce 
„Warstwy” w „Panelu bocznym” (rysunek 13 D).

 Grupa narzędzi zaznaczania. Klikając prawym przyciskiem myszy 
w czarny trójkąt znajdujący się w prawym dolnym rogu, uzyskamy dostęp 
do dodatkowych narzędzi zaznaczania. Narzędzia z grupy „zaznaczanie” 
służą do wyodrębniania fragmentów obrazu. W tym przypadku mamy do 
dyspozycji narzędzia zaznaczania w kształcie prostokąta, okręgu lub za-
znaczanie jednowierszowe (zaznaczenie o szerokości 1 piksela) poziome 
lub pionowe.

 Grupa narzędzi „zaznaczanie odręczne”, w tym przypadku mo-
żemy rysować zaznaczenie o dowolnym kształcie. Dostępne jest również 
narzędzie – tzw. Lasso magnetyczne, które pozwala obrysowywać obrazy 
o zróżnicowanym kontraście. Czym większy kontrast, tym obrys jest bar-
dziej dokładny.

 Różdżka – narzędzie służące do zaznaczania pikseli o tym samym 
kolorze. W opcjach narzędzia możemy ustawić „Tolerancję”, z jaką porów-
nywane są kolory sąsiadujących pikseli.
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 Narzędzia służące do kadrowania obrazów.

 Kroplomierz służy do pobierania koloru wskazanego piksela obra-
zu. Możliwe jest wskazywanie obszaru składającego się z większej liczby 
pikseli o różnym zabarwieniu, wartość pobranego wówczas koloru będzie 
uśrednioną wartością pikseli wchodzących w skład próbkowanego obszaru.

 Łatka – narzędzie służące do lokalnej korekcji obrazów.

 Pędzel – narzędzie służące do rysowania po bitmapie. Zamienia 
kolor pikseli.

 Stempel – narzędzie służące do klonowania fragmentów obrazu, 
Klonowanie może odbywać się w obrębie jednego obrazu bądź pomiędzy 
dwoma różnymi obrazami.

 „Pędzel historii”. W przypadku zastosowania w obrazie dowol-
nego przekształcenia możemy przy użyciu „Pędzla historii” zastosować 
to przekształcenie tylko do wybranego obszaru obrazu.

 „Gumka” służy do wycierania koloru z poszczególnych pikseli.

 Narzędzie „Wypełnienia” służy do wypełniania obszarów ob-
razu o tym samym kolorze innym kolorem. Podobnie jak w przypadku 
„Różdżki” w opcjach możemy ustawić tolerancję zakresu koloru.

 Grupa narzędzi służąca do lokalnej zmiany przetwarzanego 
obrazu: rozmycie, wyostrzenie, rozmazanie.

 Grupa narzędzi służąca do lokalnej zmiany przetwarzanego 
obrazu: rozjaśnianie, ściemnianie, zmiana nasycenia koloru.

 Grupa narzędzi służąca do pracy ze ścieżką (narzędzi do ryso-
wania elementów wektorowych)

 Grupa narzędzi służąca do umieszczania warstw tekstowych 
w bitmapach.
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 Narzędzie do zaznaczania ścieżek.

 Narzędzie do rysowania kształtów: kwadrat, okrąg, kwadrat 
z zaokrąglonymi rogami oraz innych zdefiniowanych kształtów.

 „Rączka” – narzędzie do swobodnego przesuwania obrazu. Po 
powiększeniu obrazu do wymiarów większych od obszaru roboczego 
programu „Rączką” możemy ten obraz swobodnie przesuwać.

 „Lupa”, narzędzie służące do powiększania wybranych obsza-
rów obrazu.

A.	 Kolor w górnym kwadracie jest kolorem aktywnego narzędzia. 
Dolny kwadrat to kolor tła. Klikając w jeden z nich, wywołuje-
my okienko zmiany koloru i tam możemy ustawić nowy kolor. 
Kolor narzędzia i tła możemy zmienić również w pokazanym 
na rysunku 16. „panelu kolor”.

B.	 Przywraca domyślne kolory: czarny dla koloru pierwszoplano-
wego, biały dla koloru tła.

C.	 Klikając w strzałkę, zamieniamy kolory miejscami.

6.1. tworzenie nowego obrazu

W celu utworzenia nowego obrazu należy wykonać następujące pole-
cenia: Plik >>> Nowy.
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rysunek 15. Tworzenie nowego obrazu.

Na rysunku 15. zostało przedstawione okienko dialogowe „Nowy”, za 
jego pomocą ustalamy parametry nowego obrazu. W polach „E” i „F” 
(rysunek 15.) podajemy szerokość i wysokość nowego obrazu, jed-
nostki definiujemy poprzez wybranie z list rozwijalnych znajdujących 
się po prawej stronie opisywanych okien. W polu oznaczonym literą 
„G” wpisujemy rozdzielczość obrazu w pikselach na cal. Tryb kolorów 
(pole oznaczone literą „H”) ustalamy w zależności od przeznaczenia 
tworzonego obrazu. W przypadku obrazów drukowanych wybieramy 
tryb CMYK, natomiast w przypadku tworzenia obrazów na wyświetla-
cze wybierzemy tryb RGB. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania 
trybu kolorów CMYK Photoshop udostępnia tylko część opcji i narzę-
dzi edycyjnych. Jednocześnie w polu oznaczonym literą „I” możemy 
ustawić głębokość bitową. Ustawiona tam wartość dotyczy ilości bitów 
na każdy kanał obrazu. 

Photoshop umożliwia wybranie predefiniowanych ustawień obrazu 
z szablonu (pole oznaczone literą „B”). Można stworzyć własny sza-
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blon, z którego będzie można korzystać przy tworzeniu innych obra-
zów, w tym celu należy ustawić parametry obrazu, następnie podać 
nazwę tworzonego szablonu (pole oznaczone literą „A”) i zapisanie 
ustawień (pole oznaczone literą „D”). 

Po utworzeniu nowego obrazu bardzo ważne jest dostosowanie usta-
wień obszaru roboczego i okien narzędziowych. Na rysunku 16. za-
znaczone zostały najważniejsze elementy, na które ustawienia trzeba 
zwrócić szczególną uwagę przed rozpoczęciem pracy z obrazem.

rysunek 16. Najważniejsze elementy przestrzeni roboczej w progra-
mie Photoshop.

Pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, to jednostki, w jakich są wyskalo-
wane linijki („Miarki”). Jeżeli pracujemy z obrazem przeznaczonym 
na wyświetlacze, to linijki skalujemy w pikselach. W przypadku kiedy 
tworzymy materiały do druku linijki, skalujemy w milimetrach lub cen-
tymetrach, natomiast w fotografii w calach. W celu wywołania menu 
podręcznego miarek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) 
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w miarkę i wybrać odpowiednią jednostkę. Kolejnym bardzo istotnym 
elementem jest przycisk umieszczony w prawym górnym rogu okna 
programu (rysunek 16.). Przycisk ten odpowiada za ustawienie prze-
strzeni roboczej, dotyczy to głównie aktywnych paneli i ich elementów 
otwieranych w panelu bocznym. Na początku pracy z Photoshopem za-
lecanym ustawieniem przestrzeni roboczej jest „Podstawowy”, zawiera 
on najczęściej używane panele. Początkujący użytkownik bardzo często 
całkiem przypadkowo może wyłączyć poszczególne okna ekranu, przy-
cisk odpowiedzialny za zmianę przestrzeni roboczej przywróci okna 
przypadkowo wyłączone. W panelu historii można kontrolować listę 
przekształcenia obrazu. Domyślnie program Photoshop zapamiętuje 20 
operacji wykonanych na jednym pliku obrazu. Należy pamiętać, że lista 
zmian działa tylko do zapisania zmian, po zapisaniu zmian do pliku 
lista zmian zostaje wykasowana. Panel nawigator umożliwia nawigację 
po miniaturze obrazu, gdy obraz jest znacznie większy od okna pro-
gramu. W panelu „kolor” możemy ustawić kolor aktualnie używanego 
narzędzia, zarówno pierwszoplanowy, jak i kolor tła. W programach 
graficznych pracuje się na warstwach, są one jednym z najważniejszych 
narzędzi do obróbki obrazów rastrowych. Warstwy wykorzystuje się 
zarówno do złożonych, jak i do prostych przekształceń obrazów, kształ-
tów czy warstw tekstowych. Do pracy z warstwami wykorzystuje się 
panel warstwy (rysunek 16.).

Podczas pracy z tekstem, szablonami stron WWW czy projektami 
zawierającymi dużo elementów składowych nieocenione okazują się 
być prowadnice, w Photoshopie nazywane „Liniami pomocniczymi” 
(rysunek 16.). Prowadnice są szczególnie przydatne przy precyzyjnym 
zaznaczaniu, pozycjonowaniu elementów składowych obrazu, jak 
i przy wyrównywaniu tekstów. 
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Otwieranie zapisanych obrazów

Natywnym formatem zapisu plików w Photoshopie jest dwuwymiaro-
wy format .psd (PhotoShop Document), jest to format otwarty w pełni 
edytowalny. Bardziej szczegółowy opis tego formatu można znaleźć 
w Rozdziale 5. niniejszego opracowania.

Aby otworzyć obraz w Photoshopie, można posłużyć się jego we-
wnętrznym poleceniem „Plik >> Otwórz” i w okienku dialogowym 
wybrać obraz, który zostanie otwarty do dalszej edycji. Alternatywny 
sposób wykorzystujący technikę „Przeciągnij i upuść” polega na prze-
ciągnięciu wybranego pliku obrazu do przestrzeni roboczej programu. 
Od wersji CS5 Photoshopa obraz można otworzyć jako warstwę innego 
obrazu lub jako niezależny obraz.

zaznaczanie elementów obrazu

Podczas pracy z obrazem rastrowym, czyli bitmapą składającą się 
ze skończonej liczby pikseli, Photoshop „postrzega” te obrazy jako 
zbiór punktów o różnym położeniu, kolorze, kontraście, etc. Program 
nie jest w stanie określić, jakie obiekty znajdują się na obrazie. Żeby 
wyodrębnić pewne części obrazu z bitmapy, użytkownik ma do dyspo-
zycji narzędzia do zaznaczania. Zaznaczenie określonego obszaru lub 
obszarów pozwala ograniczyć operacje, tj. edycja, stosowanie filtrów 
czy efektów itp., tylko do tych obszarów, podczas gdy pozostała część 
obrazu pozostaje niezmieniona. W Photoshopie mamy do dyspozycji 
kilka rodzajów zaznaczenia: prostokątne, eliptyczne, odręczne (Lasso, 
Lasso wielokątne, Lasso magnetyczne), automatyczne – działające na 
zasadzie porównywania pikseli (Różdżka, Szybkie zaznaczanie). Poni-
żej przedstawiono rodzaje zaznaczeń (rysunek 17.).
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rysunek 17. Rodzaje zaznaczeń (każde z zaznaczeń miało włączoną 
opcję: „dodawanie zaznaczenia”).

Ze względu na fakt, iż zaznaczenie ogranicza edycję obrazów do za-
znaczonego obszaru, równie ważne jak samo zaznaczenie jest usuwanie 
zaznaczenia. Zaznaczenie usuwamy poleceniem „Zaznacz >>> Usuń 
zaznaczenie” lub korzystając z klawisza skrótu „Ctrl+D”. Każde z na-
rzędzi zaznaczania ma dodatkowe opcje (rysunek 18.).
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rysunek 18. Opcje narzędzia „Zaznaczenie”.

A. Nowe zaznaczenie – podczas rysowania nowego zaznaczenia wcześniejsze 
zaznaczenie znika. Dodatkowo, będąc wewnątrz zaznaczenia, można to za-
znaczenie przesuwać.

B. Dodawanie zaznaczeń – rysowanie nowego zaznaczenia dodaje się do zazna-
czeń wcześniej narysowanych.

C. Odejmowanie zaznaczeń – rysowanie nowego zaznaczenia odejmuje się od 
obszarów wcześniej zaznaczonych.

D. Część wspólna – rysowane zaznaczenia muszą na siebie nachodzić, efektem 
jest część wspólna z dwóch zaznaczeń.

E. Ustawienie szerokości „Wtapiania” na określoną liczbę pikseli sprawi, że 
zaznaczony obszar staje się przezroczysty na obwodzie o ustalonej szerokości.

Dodatkowe opcje zaznaczenia znajdują się w pozycji menu „Zaznacz”.

Do zaznaczenia można również używać narzędzi z grupy piór i kształ-
tów, pozwalają one tworzyć precyzyjne kontury nazywane ścieżkami. 
Narysowane w ten sposób kształty można zamieniać na zaznaczenia, 
natomiast zaznaczenia na kształty. Posługiwanie się narzędziami z gru-
py zaznaczeń jest jedną z ważniejszych umiejętności w procesie obrób-
ki obrazów rastrowych. 

Praca na warstwach

W procesie tworzenia kompozycji graficznych warstwy stanowią bardzo 
ważny element. Mają one szeroki wachlarz zastosowań od składania 
wielu obrazów do budowania skomplikowanych efektów graficznych 
i kompozycyjnych. Warstwy w programie Photoshop są jak arkusze 
przezroczystych folii ułożonych jedna nad drugą (rysunek 19.). 
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rysunek 19. Warstwy i efekt przezroczystości warstw w programie 
Photoshop.

A. Struktura obrazu zapisanego w ro-
boczym pliku Photoshopa *.psd.

A. Obraz po spłaszczeniu zapisany 
w formacie *.jpg.

Warstwy można swobodnie przemieszczać na stosie, można zmieniać 
ich krycie, by częściowo lub całkowicie odsłonić całą warstwę spodnią 
lub tylko jej elementy. Sposób organizacji warstw został przedstawiony 
na rysunku 20. Każdy nowy obraz zawiera jedną warstwę. W trak-
cie pracy nad obrazem można dodawać nowe warstwy, grupy warstw 
i efekty do nich przypisane. Jedynym ograniczeniem liczby warstw 
jest „wyobraźnia autora” i wielkość pamięci komputera. Praca z war-
stwami odbywa się w „Panelu warstwy”. Łączenie warstw w „Grupy 
warstw” porządkuje je w panelu i ułatwia zarządzanie nimi. Przykłado-
wo, gdy projektujemy layouty (inaczej szablony) stron WWW, funkcji 
grupowania warstw używamy do łączenia elementów nawigacyjnych, 
tekstowych, graficznych, etc. 
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rysunek 20. Organizacja warstw w Photoshopie.

„Panel warstwy” zawiera następujące elementy:

A. Tryb mieszania warstw – bardzo ciekawe narzędzie, zostało opi-
sane w dalszej części niniejszego podręcznika.

B. Krycie warstw – tak jak wspomniano wcześniej, krycie służy do 
ustawiania przezroczystości warstwy (0 proc. – warstwa całkowi-
cie przezroczysta, 100 proc. – warstwa nieprzezroczysta).

C. Grupa warstw. Podwójne kliknięcie w nazwę grupy lub warstwy 
umożliwia zmianę nazwy.

D. Warstwa zaznaczona na niebiesko jest warstwą aktywną.

E. Miniaturka warstwy.

F. Dodatkowe funkcjonalności „Panelu warstw” – od lewej: łączenie 
kilku warstw, dodawanie stylu warstwy, dodawanie maski war-
stwy, dodawanie warstwy dopasowania, tworzenie nowej grupy, 
tworzenie nowej warstwy, usuwanie warstwy i/lub grupy warstw.
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Po lewej stronie każdej miniaturki znajduje się „oko”, za pomocą któ-
rego możemy kontrolować widoczność warstwy. Kliknięcie w „oko” 
wyłącza lub włącza widoczność warstwy.

W każdym obrazie nieprzezroczysta warstwa znajdująca się na spodzie 
stosu warstw jest wskazywana jako „Tło”. Warstwa tła jest w pewnym 
sensie zablokowana, o czym informuje nas symbol kłódki znajdujący 
się po prawej stronie nazwy warstwy w panelu „Warstwy”. Jednak moż-
na zamienić ją w zwykłą warstwę, klikając dwukrotnie w jej miniaturę 
lub wybierając polecenie „Warstwa >> Nowa >> Warstwa z tła”. Po 
przekształceniu warstwę można przemieszczać w stosie, mieszać z in-
nymi warstwami oraz zmieniać jej krycie. Możemy też konwertować 
warstwę na „Tło”, służy do tego polecenie „Warstwa >> Nowa >> Tło 
z warstwy”. Po konwersji warstwa automatycznie przesuwa się na sam 
spód w stosie, a wszystkie przezroczyste piksele otrzymują kolor tła.

Na rysunku 21. została przedstawiona lista trybów mieszania warstw.
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rysunek 21. Tryby mieszania warstw.

tryb zwykły (Normal) – domyślny tryb wyświetlania, warstwa w ogó-
le nie jest mieszana z warstwami poprzedzającymi.

tryb rozpuszczanie (Dissolve) – jego działanie widać tylko i wyłącz-
nie wtedy, gdy warstwa nie jest w 100 procentach kryta, wtedy warstwa 
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wierzchnia nakłada na spodnią nierównomierną, chropowatą fakturę 
w kolorze zdjęcia wierzchniego. 

tryb Ciemniej (Darken) – piksele jaśniejsze niż kolor domieszkowany 
są zastępowane, a piksele ciemniejsze od koloru domieszkowego pozo-
stają niezmienione. Na obrazku zostają więc piksele charakteryzujące 
się najmniejszą jasnością.

tryb Mnożenie (Multiply) – tryb ten powoduje, że kolor wynikowy 
jest zawsze kolorem ciemniejszym. Jego działanie jest zbliżone do dzia-
łania trybu „Ciemniej”, jednak zastosowany tu algorytm jest bardziej 
złożony, co powoduje, że przejścia między kolorami są łagodniejsze. 
Mnożenie jakiegokolwiek koloru przez czarny daje czerń. Natomiast 
mnożenie dowolnego koloru przez biel pozostawia ten kolor bez zmian. 

tryb Ściemnianie (Color Burn) – ten tryb mieszania zwiększa kon-
trast, zaciemniając bazowy obrazek kolorem z obrazka z warstwy 
wierzchniej. Kolory jaśniejsze w warstwie wierzchniej nieznacznie 
zabarwią kolor warstwy bazowej. Tego trybu mieszania używa się 
m.in. do tworzenia delikatnych przejść tonalnych na zdjęciach oraz 
dostosowywania ich koloru, tworzenia nastroju mroku lub do zmiany 
scenerii dziennej w wieczorną.

tryb Ściemnianie liniowe (Linear Burn) – działa podobnie do po-
przedniego trybu, różnica polega na tym, że zamiast zwiększania kon-
trastu występuje przyciemnienie warstwy bazowej. Podobny też do 
trybu „Mnożenie”, ale efekt jest bardziej intensywny.

tryb Ciemniejszy kolor (Darker Color) – porównuje ogólną wartość 
wszystkich kanałów obrazu dla koloru domieszkowego i bazowego 
i wyświetla kolor o niższej jasności.
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tryb jaśniej (Lighten) – piksele ciemniejsze od koloru domiesz-
kowego zostają zastąpione, a piksele jaśniejsze od niego pozostają 
niezmienione.

tryb Ekran lub Mnożenie odwrotności (Screen) – odwrotność trybu 
„Multiply”. Mnożenie z czernią nie zmienia koloru bazowego, a mno-
żenie z bielą skutkuje zmianą koloru na biały. Tryb ten wykorzystywa-
ny jest do rozjaśniania ekspozycji zbyt ciemnego zdjęcia.

tryb rozjaśnianie (Color Dodge) – w tym trybie sprawdzane są in-
formacje dotyczące koloru, zawarte we wszystkich kanałach, a kolor 
bazowy rozjaśniany jest poprzez zmniejszenie kontrastu, w miejscach, 
gdzie kolor warstwy mieszającej jest jasny. Mieszanie z czernią nie 
zmienia koloru bazowego.

tryb rozjaśnianie liniowe (Linear Dodge) – ten tryb mieszania jest 
przeciwieństwem trybu „Ściemnianie liniowe” i jest bardzo podobny 
w działaniu do trybu „Ekran”, z tą różnicą rezultat jest bardziej wyraź-
ny szczególnie w jaśniejszych obszarach zdjęcia. 

tryb jaśniejszy kolor (Lighter Color) – tryb mieszania będący prze-
ciwieństwem trybu „Ciemniejszy kolor” (i równie rzadko używany). 
Rezultat działania bardzo ostry i „poszarpany”, to sprawia, że praktycz-
nie brak dla niego zastosowań.

tryb Nakładka (Overlay) – pierwszy z listy trybów kontrastujących 
i jednocześnie najpopularniejszy. Tryb ten działa jak połączenie try-
bu „Mnożenie” w obszarze cieni z trybem „Mnożenie odwrotności” 
w obszarze świateł. Te części zdjęcia, które są ciemniejsze niż 50 proc. 
szarości, stają się jeszcze ciemniejsze, a jaśniejsze niż 50 proc. zostają 
rozjaśnione. Pięćdziesięcioprocentowa szarość w warstwie mieszającej 
znika. Kolor biały i czarny nie ulegają zmianie.
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tryb łagodne światło (Soft Light) – ten tryb jest bardzo podobny do 
trybu „Nakładka”, jednak rezultat jego działania jest bardziej stonowa-
ny, porównywalny do działania rozproszonego światła. 

tryb Ostre światło (Hard Light) – działanie zbliżone do działania 
trybu „Nakładka”, ale efekt jest bardziej wyraźny. Efekt jest podobny 
do efektu oświetlenia obrazka ostrym światłem reflektora.

tryb Światło jaskrawe (Vivid Light) – ten tryb również działa podob-
nie jak „Nakładka”, ale jest mocniejszy nawet od trybu „Ostre światło”. 

tryb Światło liniowe (Linear Light) – działanie trybu zbliżone do 
„Światło jaskrawe” z tą różnicą, że rozjaśnia lub ściemnia obraz, 
zwiększając jego jasność lub zaciemnienie, a nie kontrast.

tryb Światło punktowe (Pin Light) – ten tryb mieszania zastępuje 
kolory w zależności od jasności koloru w warstwie mieszającej. Jeśli 
kolor mieszający jest jaśniejszy od 50 proc. szarości, piksele ciem-
niejsze od koloru domieszkowanego są zastępowane, a pozostałe nie 
ulegają żadnym zmianom. Efekt pozwala dodawać do obrazków efekty 
specjalne.

tryb Mieszanie twarde (Hard Mix) – do wartości RGB koloru bazo-
wego dodaje wartość kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego 
z koloru mieszanego. Jeśli wynikowa suma dla kanałów jest wyższa 
lub równa 255, otrzymuje on wartość 255. Natomiast jeżeli suma jest 
niższa od 255, to otrzymuje wartość 0. Po zastosowaniu tego trybu 
wszystkie piksele zostają zredukowane do kolorów podstawowych, jak: 
czerwony, zielony, niebieski, niebieskozielony (cyjan), żółty, karmazy-
nowy (magenta), biały lub czarny.

tryb różnica (Difference) – program wyszukuje informacje o kolo-
rach we wszystkich kanałach, po czym albo odejmuje od koloru podsta-
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wowego kolor mieszany, albo od koloru mieszanego kolor podstawowy 
– w zależności od tego, który jest jaśniejszy.

tryb Wykluczenie (Exclusion) – efekt podobny do efektu działania 
trybu „Różnica”, tyle że jest mniej kontrastowy.

tryb barwa (Hue) – powstaje kolor wynikowy o jasności i nasyceniu 
koloru podstawowego i barwie koloru mieszanego. 

tryb Nasycenie (Saturation) – powstaje kolor wynikowy o jasności 
i barwie koloru podstawowego oraz nasycenie koloru mieszanego.

tryb kolor (Color) – powstaje kolor wynikowy o jasności koloru ba-
zowego oraz barwie i nasyceniu koloru domieszkowego.

tryb jasność (Luminosity) – powstaje kolor wynikowy o barwie i na-
syceniu koloru bazowego oraz jasności koloru domieszkowego. Efekt 
końcowy stanowi odwrotność wyniku zastosowania trybu „Kolor”.

Zrozumienie zagadnień związanych z warstwami i trybami ich mie-
szania jest podstawą do stosowania technik retuszowania zdjęć oraz 
projektowania ciekawych efektów specjalnych.

6.2. Skróty klawiaturowe

Początkujący projektant musi nauczyć się korzystać w swej pracy nie 
tylko z myszki, ale również i z klawiatury. W tym celu programiści 
z Adobe opracowali długą listę skrótów klawiaturowych, które w zna-
czący sposób mogą pomóc w obsłudze programu. Poniżej przedsta-
wione zostały wybrane skróty klawiaturowe używane w Photoshopie.
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tabela 4. Wybrane skróty klawiaturowe stosowane 
w Photoshopie.

[Tab] skrót klawiszowy pozwalający na schowanie otwartych okienek 
i przybornika

[Caps Lock] przełącza kursory: standardowy/precyzyjny, kursor precyzyjny ma 
postać krzyżyka

[Ctrl] + 
[Shift] + N tworzy nową, pustą warstwę ponad aktywną warstwą

D
przywraca domyślne kolory narzędzi (Kolor pierwszoplanowy – 
czarny, i Kolor tła – biały)

W Różdżka

E Gumka/Gumka tła/Magiczna gumka – ([Shift] + E przełącza mię-
dzy narzędziami)

R
Rozmywanie/Wyostrzanie/Smużenie – ([Shift] + R przełącza mię-
dzy narzędziami)

T Tekst/Tekst pionowy/Pozioma maska tekstowa/Pionowa maska 
tekstowa – ([Shift] + T przełącza między narzędziami)

Y Pędzel historii/Artystyczny pędzel historii – ([Shift] + Y przełącza 
między narzędziami)

U Prostokąt/Zaokrąglony prostokąt/Elipsa/Wielokąt/Linia/Kształt 
własny – ([Shift]+ U przełącza między narzędziami)

I
Kroplomierz/Próbkowanie kolorów/Narzędzie Miarka/Narzędzie 
Notatki/Zliczanie obiektów (tylko wersja Extended) – ([Shift] + 
I przełącza między narzędziami)

O Rozjaśnij/Ściemnij/Gąbka (Desaturacja – Odbarwianie) – ([Shift] + 
O przełącza między narzędziami)

P Pióro/Pióro dowolne ([Shift] + P przełącza między narzędziami)

S Stempel/Stempel ze wzorkiem ([Shift] + S przełącza między 
narzędziami) 

H

Rączka, narzędzie służące do przesuwania obrazu, np. przy dużym 
powiększeniu. Dodatkowo, trzymając wciśnięty klawisz [Spacji], 
tymczasowo uruchomiamy narzędzie „Rączka”, i chwytając lewym 
przyciskiem myszy za obraz, możemy go swobodnie przesuwać.

J Punktowy pędzel korygujący/Pędzel korygujący/Łatka/Czerwone 
oczy – ([Shift] + J przełącza między narzędziami).

C
Kadrowanie/Narzędzie Cięcie na plasterki/Zaznaczanie plasterków 
– ([Shift] + C przełącza między narzędziami)

L Lasso/Lasso wielokątne/Lasso magnetyczne – ([Shift] + L przełą-
cza między narzędziami)
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Z narzędzie Lupa – powiększenie

X zamienia miejscami kolor pierwszoplanowy z kolorem tła

V Przesunięcie (narzędzie do przesuwania, kursor)

B Pędzel/Ołówek/Zastępowanie kolorów – ([Shift] + B przełącza 
między narzędziami)

A
Zaznaczanie ścieżek/Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie – 
([Shift] + A przełącza między narzędziami)

G Gradient/Wiaderko z farbą – ([Shift] + G przełącza między 
narzędziami)

M
Zaznaczenie kwadratowe/Zaznaczenie eliptyczne/Zaznaczanie po-
jedynczych wierszy/ Zaznaczanie pojedynczych kolumn – ([Shift] 
+ M przełącza między narzędziami)

[Ctrl] + C kopiuje zaznaczenie lub całą warstwę

[Ctrl] + V wkleja zaznaczenie lub warstwę

[Ctrl] + J duplikuje aktywną warstwę wraz ze stylami

[Ctrl] + E łączy aktywną warstwę z warstwą znajdującą się poniżej

[Ctrl] + L otwiera okno „Poziomy”

[Ctrl] + U otwiera okno „Barwa/Nasycenie” (kolorowanie)
[Ctrl] + 
[Shift] + U

uruchamia polecenie „Desaturacja” (usunięcie informacji 
o kolorze)

[Ctrl] + R włącza/wyłącza „Miarki”

[Ctrl] + T włącza polecenie „Przekształć swobodnie” dla aktywnej warstwy/
zaznaczenia

[Ctrl] + Y Przełącza obraz w tryb CMYK, a po ponownym wciśnięciu przełą-
cza w tryb RGB

[Ctrl] + I odwraca kolory

[Ctrl] + F powtarza ostatnio użyty filtr (wraz z użytymi parametrami)
[Ctrl] + 
[Shift] + I odwraca zaznaczenie

[Ctrl] + G tworzy grupę dla zaznaczonych warstw

[Ctrl] + K otwiera okno preferencji Photoshopa

[Ctrl] + Z
cofa o jedną operację, ponowne wciśnięcie tej kombinacji klawiszy 
przywraca tę operację (przełącza między dwoma ostatnio wykona-
nymi operacjami)

[Ctrl] + 
[Shift] + Z

cofa o dowolną ilość operacji, każde wciśnięcie to cofnięcie o jed-
ną operację z listy „Historia”
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[Ctrl] + B otwiera okno „Balans kolorów”

[Ctrl] + N tworzy „Nowy dokument”

[Ctrl] + M otwiera okno „Krzywe”

[Ctrl] + D usuwa zaznaczenie
[Shft] + 
[klawisz od 0 
do 9]

zmienia wartość wypełnienia warstwy

[ lub] zmiana wielkości narzędzia, np. „Pędzla”
[Shift] + 
[+lub -] zmienia tryb mieszania warstw

[Alt] + 
[Backspace] wypełnia warstwę/zaznaczenie kolorem pierwszoplanowym

Wszystkie wymienione funkcje, narzędzia, opcje to tylko część możli-
wości Photoshopa. Popularność tego programu sprawia, iż duża ilość 
informacji i darmowych materiałów jest dostępna w sieci Internet, 
zarówno dotyczących obsługi samego programu, jak i obróbki obra-
zów, retuszu fotografii czy projektowania różnego rodzaju materiałów 
graficznych.
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tWÓrCzE PrOjEktOWaNIE

 Twórcze projektowanie to kreatywny proces polegający na 
przygotowywaniu projektów związanych z komunikacją wizualną lub 
sztuką użytkową. Proces ten dotyczyć może m.in. architektury wnętrz, 
sztuki dekoracyjnej, mody, wzornictwa przemysłowego, a także projek-
towania publikacji. Przedmiotem naszych zainteresowań jest właśnie 
projektowanie publikacji. 

 Wykorzystany w nazwie projektowanie twórcze przymiotnik 
twórcze wymusza na projektancie, aby to, co powstaje, było czymś 
nowym – jeśli nie odkrywczym, to przynajmniej oryginalnym. Two-
rzony projekt to kompozycja elementów, z których niektóre (niekiedy 
ich większość) już funkcjonują jako elementy twórcze. Przykładem ta-
kich elementów, czyli utworów, są teksty, ilustracje, grafiki. Zadaniem 
projektanta jest nadanie spójności dziełu powstającemu na bazie ist-
niejących utworów. Projektant to artysta, ale artysta tworzący na zamó-
wienie, ściśle związany z machiną biznesową. Dobry projektant to ten, 
który potrafi dosłownie i w przenośni sprzedać swoją wizję, przekonać 
zleceniodawcę do swoich kreatywnych pomysłów. Projektant poprzez 
swoje dzieło chce wywołać u odbiorcy określone skojarzenia, pozy-
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tywne emocje. Największe studia projektowe współpracują z artystami 
różnych dziedzin sztuki – pisarzami, ilustratorami, fotografikami.

 Twórcze projektowanie jest jednak dziedziną sztuki podlegają-
cą pewnym ograniczeniom. Projektant wychodzi od pewnych „danych 
wyjściowych”. Do oczywistych danych należy temat publikacji oraz 
jej odbiorca. Przygotowując publikację, musimy bardziej niż w innych 
dziedzinach twórczego projektowania (np. bardziej niż w przypadku 
sztuki dekoracyjnej) uwzględniać odbiorcę – to, kim on jest, jakie ma 
upodobania, gdzie i w jakich warunkach będzie czytał książkę czy bro-
szurę. Znaczenie ma także kontekst, w jakim ma się pojawić publikacja 
– w innym kontekście funkcjonuje program sztuki teatralnej, a w innym 
katalog biura podróży. Przeznaczenie publikacji to najważniejszy czyn-
nik, którym kierujemy się w fazie projektowania. 

 Pamiętać należy, że projektant, uwzględniając dane wyjściowe, 
powinien umieć zachować kreatywność działania. W projektowaniu nie 
ma jednego najlepszego rozwiązania – to nie zadanie matematyczne. 
Projektant ma być także artystą, który potrafi zachować przestrzeń, 
w ramach której może realizować swoje pomysły. Kreatywność wiąże 
się ściśle ze swobodą działania. Jak wiemy, nie jest to pełna swoboda, 
ale wspomniane ograniczenia mogą być czynnikiem konstruktywnym, 
ponieważ pomagają znaleźć punkt odniesienia. 

 Proces projektowania rozpoczyna się od przyjęcia pewnych za-
łożeń twórczych. W trakcie pracy twórczej mogą pojawiać się nowe po-
mysły, nowe inspiracje. Pod ich wpływem projektant niekiedy decyduje 
się nawet na zmianę założeń projektu. Źródłem inspiracji może być 
właściwie wszystko – przyroda, muzyka, czytany tekst czy rozmowa 
z drugim człowiekiem. Trzeba utrwalać te pomysły i inspiracje, aby 
móc do nich wrócić i wykorzystać w swoich projektach.
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 Warto poznać i nauczyć się podstaw twórczego projektowania, 
chociażby po to, by zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać na 
własne potrzeby. Dobrze jest też wiedzieć, czego oczekiwać od tych, 
którzy będą projektować dla nas – np. jako autorzy tekstu miejmy świa-
domość, że można go „podać” odbiorcy w sposób wyszukany i zachę-
cający do czytania lub niedbale i nieczytelnie.

1. zasady projektowania

kontrast

 Kontrast to pojęcie opisujące różnicę pomiędzy co najmniej 
dwoma elementami postrzeganymi dzięki naszym zmysłom. Dzięki 
dobrze dobranemu kontrastowi możemy zwrócić uwagę na wybrany 
element projektu. Kontrast wpływa na odbiorcę, na jego emocje. Kon-
trast jest kategorią odnoszącą się do każdego zmysłu: wzroku, słuchy, 
dotyku, węchu i smaku.

W publikacjach wykorzystujemy kontrast związany z percepcją wzroku 
– a więc kontrast rozmiaru, kształtu i koloru. 

kontrast rozmiaru

 Kontrast rozmiaru dotyczy elementów graficznych i elemen-
tów typografii. Dzięki niemu tworzymy hierarchię ważności tych ele-
mentów, a przez to mamy możliwość kierowania wzrokiem odbiorcy 
i zwracania uwagi na to, co najważniejsze w danym projekcie. Dobrym 
przykładem wykorzystania kontrastu rozmiaru są nagłówki w gazetach 
– duże, czytelne, „zaczepiające” nasz wzrok. Kontrast rozmiaru doty-
czyć może nie tylko elementów grafiki (np. duże zdjęcie znanej postaci 
na pierwszej stronie ulotki reklamowej), ale także zaplanowania prze-
strzeni projektu. Projektując okładkę broszury czy ulotki reklamowej, 
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możemy podzielić je na mniejsze i większe obszary, czyniąc w ten 
sposób projekt dynamicznym.

kontrast kształtu

 Wykorzystanie różnych kształtów geometrycznych urozmaica 
i ożywia każdy projekt. Kontrast kształtu pomaga także skupić uwagę 
odbiorcy na wybranym elemencie w pierwszej kolejności. Przy braku 
tego kontrastu uwaga kierowana jest w pierwszej kolejności na środek 
kompozycji.

kontrast koloru

 Z uwagi na mnogość kolorów kontrastujące kolory można 
zestawić na bardzo wiele sposobów. Kolory same w sobie wywołują 
u większości z nas podobne emocje, a ich zestawienie oddziałuje do-
datkowo, tworząc klimat dzieła. W typografii, oprócz estetyki, ważna 
jest czytelność tekstu, o której decyduje między innymi właśnie od-
powiedni kontrast koloru. Niedozwolone jest tu zestawianie kolorów 
dopełniających się (na przykład czerwonego tekstu na zielonym tle), 
odbierane jako agresywne i wywołujące u odbiorcy dyskomfort.

równowaga

 Niezależnie od tego, czy stoimy prosto na dwóch nogach czy 
stoimy pochyleni na jednej – jesteśmy w równowadze. Dobra kompo-
zycja również musi zachować równowagę niezależnie od różnorodno-
ści poszczególnych elementów. Wyróżniamy równowagę symetryczną 
i asymetryczną. W symetrycznej zauważalna jest oś symetrii z takimi 
samymi elementami po jej obu stronach. Asymetryczna (trudniejsza 
do osiągnięcia, jak stanie na jednej nodze) jest ciekawsza i dotyczy 
elementów różnych wielkości, kształcie i kolorze. Na przykład duży 
element po jednej stronie równoważymy kilkoma mniejszymi po prze-
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ciwległej. Duży jasny element można zrównoważyć mniejszym o ciem-
nej barwie. Wynika to z tego, że jedne kolory wywołują u nas wrażenie 
lekkości (np. biały), a inne ciężkości.

Wyrównanie

 Wyrównanie elementów na stronach publikacji wpływa na jej 
spójność. Brak wyrównania wprowadza chaos, który w przypadku 
większości projektów jest niepożądany. Wyrównujemy zarówno ele-
menty grafiki, jak i typografii względem wybranych punktów odniesie-
nia. Pracę tę ułatwić nam może wykorzystanie siatki i konsekwencja 
dostosowywania się do niej na kolejnych stronach publikacji. Jednym 
za sposobów tworzenia układu strony (np. broszury) jest korzystanie ze 
złotej proporcji. Na przykład przy ustalaniu marginesów, wyznaczeniu 
miejsca kolumnie tekstu, a nawet przy wyborze formatu publikacji. 
Konstrukcja ta wprowadza harmonię i poczucie porządku. Złota pro-
porcja obecna jest w naturze, a jej poczucie ma każdy z nas. Sami 
przecież jesteśmy stworzeni, zbudowani według tej proporcji, zwanej 
przez starożytnych boską proporcją. W praktyce często stosuje się 
uproszczoną jej wersję zwaną regułą trójpodziału.

rytm

 Treści zawarte w publikacji powinniśmy przekazać w taki spo-
sób, aby nie znużyć odbiorcy. Powinniśmy nadać rytm naszemu dziełu 
poprzez przeplatanie tekstu i grafiki, poprzez stosowanie różnych barw, 
rozmiarów i kształtów. W ten sposób będziemy prowadzić odbiorcę, nie 
tracąc jego zainteresowania. Wyobraźmy sobie broszurę informacyjną 
zawierającą jedynie tekst i to bez urozmaiconej typografii – wielka 
nuda. Taki sposób projektowania sprawdzi się tylko w publikacji książ-
ki, gdzie rytm ukryty jest w samej jej treści.
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Podobieństwo

 Stosując jednolite kolory, typografię i ozdobniki do wybranych 
części publikacji o podobnym charakterze (np. dla produktów ekolo-
gicznych w katalogu reklamowym), ułatwiamy odbiorcy znalezienie 
tego, czego szuka. Jest to przykład zastosowania zasady podobieństwa. 
Wpływa ona na jednolitość i spójność całej publikacji, pomaga zorga-
nizować dużą ilość informacji. Wykorzystanie tej zasady nawet w przy-
padku małej formy, takiej jak wizytówka (poprzez powtarzające się 
ozdobniki, winiety i zwykłe linie), korzystnie wpływa na kompozycję. 
Dobrym i często spotykanym przykładem wykorzystania zasady spój-
ności są punktory wyróżniające kolejne z wybranych akapitów tekstu.

2. Omówienie elementów szaty graficznej

kolor

 Bardziej precyzyjnym pojęciem stosowanym w literaturze 
poligraficznej zamiast słowa kolor jest barwa. Barwa jest wielkością 
mierzalną i można ją, wykorzystując modele przestrzeni barw (np. 
CMYK), ująć w liczbach. Na modelach przestrzeni barw oparte zostały 
systemy barw (wzorce, tabele, palety kolorów). Dzięki systemom barw 
projektant i klient, ustalając na przykład kolor żółty jako kolor okładki, 
jednoznacznie określają atrybuty wybranej barwy. Najbardziej znane 
systemy to: Pantone, NCS i RAL.

 Barwę opisujemy za pomocą trzech atrybutów, są to: odcień, 
jasność i nasycenie.

• Odcień jest tym, co potocznie nazywamy kolorem (np. żółty, nie-
bieski) – fizycznie jest on związany z długością fali elektromagne-
tycznej odbieranej przez nasze oko.
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• Jasność to czynnik, który mówi nam o ilości docieranego do nas 
światła, odbijanego od na przykład barwnej ilustracji, na którą pa-
trzymy. W fizyce ilościowo wielkość tę podajemy w jednostkach 
fotometrycznych, a w systemach barw wyrażamy w procentach.

• Nasycenie barwy określa udział barwy achromatycznej (wszystkie 
szarości od bieli do czerni) w barwie chromatycznej (wszystkie 
kolory oprócz achromatycznych).

 W sztuce kolor zawsze odgrywał ogromną rolę. Oddziaływa-
nie koloru na postrzeganie rzeczywistości przez człowieka jest nie do 
przecenienia. Oddziaływanie to może być emocjonalne i symboliczne. 
Projektując publikacje, wykorzystujemy kolor jako jedno z podstawo-
wych narzędzi. Pozwala nam ono na tworzenie nastroju, przyciąganie 
uwagi odbiorców, porządkowanie wybranych informacji i ostrzeganie 
(informowanie). Barwa dodaje kompozycji dynamiki, głębi i bardziej 
niż druk czarno-biały przyciąga uwagę. Druk czarno-biały nie pozosta-
je jednak jedynie ekonomicznym wyborem. Sprawdza się na przykład 
w projektach, w których trzeba skupić uwagę odbiorcy na treści publi-
kacji. W fotografii barwy czarno-białe nadają autentyczności i wiary-
godności scenom na nich przedstawionym.

Każdy z nas ma zakodowane skojarzenia z poszczególnymi kolorami 
i w obrębie danej kultury podobnie interpretujemy znaczenie kolorów. 
Przygotowując każdy projekt, musimy brać to pod uwagę. Poszczegól-
ne kolory mają swoje walory komunikacyjne wykorzystywane przez 
projektantów w komunikacji wizualnej. Poniższa tabela przedstawia 
przykłady skojarzeń związanych ze sferą kulturową i psychologiczną 
w kulturze zachodniej.
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kolor Skojarzenia i symbolika

Biały lekkość, delikatność, czystość, jasność, niewinność, pustka

Czarny smutek, tajemnica, depresja, prestiż, elegancja, luksus, powa-
ga, odwaga, moc, ciężar, kompetencja

Czerwony
miłość, namiętność, ciepło, aktywność, młodość, agre-
sywność, drapieżność, śmiałość, dynamiczność, energia, 
niebezpieczeństwo

Brązowy dojrzałość, naturalność, stabilność, poczucie bezpieczeństwa, 
wiarygodność, solidność, spokój, ciepło

Pomarańczowy egzotyczność, dynamika, energia, otwartość, aktywność, 
radość, entuzjazm, potrzeba wyróżniania się

Żółty
radość, szczęście, ciepło, optymizm, aktywność, ostrożność, 
szacunek, potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, złośli-
wość, zazdrość

Zielony nadzieja, młodość, witalność, ekologia, zdrowie, spokój, har-
monia, pewność, optymizm, bezpieczeństwo, nieustępliwość

Niebieski

chłód, spokój, opanowanie, zaufanie, odprężenie, czystość, 
świeżość, wierność, potęga, przestrzeń, kreatywność, 
harmonia

(jest to kolor wykorzystywany w reklamach najczęściej ze 
wszystkich innych) 

Granatowy dojrzałość, doświadczenie, powaga

Fioletowy majestat, władza

Srebrny nowoczesność, wysoka jakość, luksus

Złoty bogactwo, luksus, tradycja, zbytek

Szary gotowość do pomocy, kompetencja, usłużność, samotność

layout

 Layout to, mówiąc najprościej, układ strony, organizacja prze-
strzeni strony publikacji przygotowana przez projektanta. Layout sta-
nowi wzorzec, na podstawie którego przygotowuje się kolejne wydania 
danej publikacji. Przygotowując układ strony, kierujemy się podstawo-
wymi zasadami projektowania. Dobrze przygotowany layout powinien 
być atrakcyjny dla odbiorcy, atrakcyjność ta jednak nie może przysłonić 
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i „zgubić” tego, co najważniejsze: treści. Większość projektantów pod-
porządkowuje layout siatce i w zależności od typu publikacji, pozwala 
na odejście od linii siatki lub nie.

Siatka

 Siatka to geometryczna konstrukcja zbudowana z linii pio-
nowych i poziomych, przecinających się zatem pod kątem prostym. 
Odległości między liniami mogą być równe lub nie – w zależności od 
pomysłowości i idei, którymi kieruje się projektant. Ustalając poło-
żenie linii, należy zwracać uwagę na to, aby odległości między nimi 
były proporcjonalne. Wielu projektantów wykorzystuje przy tek okazji 
wspomniane już klasyczne złote proporcje, a także uproszczoną wersję 
złotego podziału – regułę trójpodziału. W utworzonej siatce linie sta-
nowią podparcie dla elementów umieszczanych na stronie. 

 Siatka to bardzo przydatne narzędzie i dlatego warto nie szczę-
dzić czasu na jej przygotowanie. Korzystanie z siatki jest najlepszym, 
najbardziej efektywnym sposobem na przygotowanie layoutu. Pomaga 
także zachować spójność i jednolitość całej publikacji.

typografia

 Typografia jest terminem, który ma wiele znaczeń, ale w każ-
dym z nich dotyczy wizualności tekstu. Dla naszego przedmiotu zainte-
resowań typografię zdefiniujemy jako twórczy sposób opracowywania 
materiałów tekstowych na potrzeby publikacji. Typografią możemy 
nazwać również efekt pracy projektanta. Mówimy na przykład: Ta 
książka ma ciekawą typografię. Typografia traktuje tekst jak grafikę 
– zwiększamy przez to efektywność komunikacji wizualnej przygoto-
wywanej publikacji.
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 Podstawowe elementy typografii to: krój pisma, parametry 
kroju, wzajemne położenie tekstu i grafiki oraz wielkość powierzchni 
przeznaczona na tekst i jej proporcje.

 Istnieje wiele krojów pisma, a większość z nich zaprojektowana 
została z pewnym przeznaczeniem. Pogrupowane są one w rodziny 
krojów, różniące się na przykład grubością czy szerokością. Chcąc 
zachować spójność teksu, a jednocześnie go zróżnicować, projektan-
ci używają krojów pisma z danej rodziny. Podobnie jak kolory, kroje 
pisma wywołują w nas różne skojarzenia. Jednym z najważniejszych 
zadań projektanta jest dobór kroju pisma do treści publikacji.

Format publikacji

 Książka, którą bierzemy do ręki, to przykład formatu publikacji. 
Oprócz formatu książkowego najczęściej tworzone formaty to: czaso-
pisma (gazety, tygodniki itp.), broszury i katalogi. Wymienione forma-
ty mają pewne cechy wspólne, ale także cechy różniące. Projektant, 
przygotowując publikację, dostosowuje projekt do danego formatu. Dla 
formatu książkowego – na przykład – projekt powinien być ponadcza-
sowy, projekt broszury natomiast może być odważny i nowoczesny. 
Projektując czasopisma, projektant uwzględnia cykliczność pojawiania 
się publikacji i dba o rozpoznawalność tytułu.

Okładka

 Okładka jest bardzo ważnym elementem publikacji, od którego 
często zależy to, czy zdobędziemy odbiorcę. Okładka wywołuje pierw-
sze wrażenie. Wzbudza zainteresowanie czytelnika lub nie. Ważne są 
też wrażenia estetyczne związane z użytym materiałem. Okładka po-
winna jednoznacznie informować o treści publikacji, a w przypadku 
broszury reklamowej także o reklamowanej marce. 
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