M∏ody ∏ódzki grafik-typograf Martyn Kramek zróci∏ mi
uwag´, na umieszczony w Internecie dramatyczny apel mi´dzynarodowej spo∏ecznoÊci drukarzy, wydawców i w ogóle –
ludzi kultury. Dotyczy on jednego z najbardziej zas∏u˝onych
europejskich centrów cywilizacyjnych – paryskiej Imprimerie Nationale (pierwotnie Imprimerie Royale) za∏o˝onej
w 1640 roku przez Ludwika XIII. Niespodziewana decyzja
w∏adz paƒstwowych o wyprzeda˝y nieruchomoÊci Drukarni
Narodowej wywo∏a∏a sprzeciw wielu osób i instytucji, którym nie jest oboj´tny los dziedzictwa Gutenberga i Garamonda oraz rozumiejà (doskonale znane równie˝ w innych
krajach) problemy lokalowe instytucji muzealnych, edukacyjnych i naukowych.
Sprawa jest g∏oÊna dzi´ki Internetowej stronie stowarzyszenia Graph˘: http://www.garamonpatrimoine.org, gdzie
opublikowano w kilkunastu j´zykach apel-petycj´ i pe∏nà
list´ jego sygnatariuszy.
Apel jest skierowany do Prezydenta Francji powsta∏ z inicjatywy kilku organizacji: Association Typographique International (ATypI), Convention Typographique, «Graph˘»
Association pour la Promotion de l’Art Typographique, Association pou le Patrimoine Industriel oraz dwie szwajcarskie instytucje – Écomusée Voltaire i European Monotype
University z Genewy. Do tej pory zosta∏ podpisany przez:
Adobe Systems, mi´dzynarodowà TEX Users Group, kanadyjskà Scienctech Communications, francuskà Gutenberg

& Compagnie i wiele innych.
WÊród ponad pi´ciu tysi´cy
osób indywidualnych – sygnatariuszy petycji – widniejà
nazwiska profesorów i studentów, bibliotekarzy i archiwistów,
drukarzy i grafików, dziennikarzy i informatyków z wielu paƒstw europejskich lub spoza Europy,
nawet z tak egzotycznych krajów, jak Argentyna, Filipiny,
Meksyk, Peru, Urugwaj czy wyspa Réunion.
Na liÊcie mo˝emy spotkaç m.in. Jadwig´, Janusza i Paw∏a
Tryznów i ich znanà ∏ódzkà placówk´ kulturalnà. Strona Internetowa http://book.art.pl/ nale˝àca do Tryznów jest polskim miejscem, gdzie mo˝na przy∏àczyç si´ do grona sygnatariuszy apelu manifestujàcych przywiàzanie do tradycji naszego pi´knego zawodu. Goràco do tego namawiam równie˝
czytelników POLIGRAFIKI.
Jednym z klejnotów mojej domowej biblioteki jest pi´kne, wr´cz bibliofilskie wydanie Le cabinet des poin˜ons de
l’Imprimerie Nationale (troisi¯me édition) z 1963 roku. Zasadnicza cz´Êç tej ksi´gi to wzornik czcionek kilkudziesi´ciu
pism alfabetycznych i ideograficznych z ca∏ego Êwiata. Poemat drukarskiego giserstwa! CoÊ wi´c po s∏ynnej Imprimerie mi pozostanie. A inni, m∏odsi, którzy si´ nieco spóênili
– co b´dà mieli?
Andrzej Tomaszewski

Apel Ratujmy dziedzictwo

braku ciàg∏oÊci zaniknà. Muzealna placówka nie powinna
byç podzielona, ani w swej zawartoÊci, ani te˝ w swej dzia∏alnoÊci, która obok muzeum i pracowni konserwacji obejmuje projektowanie krojów pism drukarskich, edytorstwo,
nauczanie oraz badania. Dzia∏alnoÊç ta powinna zostaç
uniezale˝niona od jakiegokolwiek ministerstwa kierujàcego
si´ wzgl´dami rentownoÊci czy op∏acalnoÊci ekonomicznej.
Powinna zostaç przej´ta przez instytucj´, najlepiej w Pary˝u, obdarzonà znacznymi Êrodkami finansowymi, zdolnà jà
wzbogacaç i rozwijaç. Muzealny zbiór móg∏by staç si´ celem dzia∏ania fundacji o charakterze niekomercyjnym i spo∏ecznie kontrolowanej, która zapewni∏aby mu konserwacj´,
ale tak˝e udost´pnia∏aby go do badaƒ. Nale˝y ju˝ od dzisiaj
podjàç takie równoleg∏e decyzje, aby przewiezienie sprz´tu oraz przekazanie kompetencji odby∏o si´ jak najszybciej,
bez zatrzymywania aktywnoÊci produkcyjnej, konserwacyjnej, badawczej i edukacyjnej. Dziedzictwo francuskiej
Drukarni Narodowej to nie tylko cenne obiekty, które nale˝y ratowaç, ale to równie˝ ludzie, doÊwiadczenie zawodowe i wiedza, które by∏yby utracone dla kultury.
˚àdamy podj´cia wszelkich dzia∏aƒ powstrzymujàcych
niszczenie tej zas∏u˝onej oficyny. Francuska Drukarnia Narodowa jest jednym z fundamentów naszej historii oraz
miejscem, które przez stulecia s∏u˝y∏o rozprzestrzenianiu
Êwiat∏ych myÊli. Nie pozwolimy jej zniszczyç.

francuskiej Drukarni Narodowej
Paƒstwo francuskie wyprzedaje poszczególne budynki
i oddzia∏y grupy Drukarnia Narodowa S.A., której jest jedynym akcjonariuszem. Nie proponuje przy tym dla gromadzonego przez wieki dziedzictwu kultury – w du˝ej cz´Êci
formalnie zaklasyfikowanemu jako zabytek historyczny –
innego rozwiàzania, ni˝ spakowanie w pud∏a. W pierwszej
po∏owie 2005 roku ma nastàpiç przeprowadzka w miejsce
nieznane. Sprawa dotyczy unikalnej w skali Êwiatowej, bezcennej kolekcji b´dàcej Êwiadectwem historii drukarstwa
i pisma od XVI w. do naszych czasów. Na zbiory sk∏adajà si´:
– gabinet matryc i punconów z tysiàcem krojów pism,
zarówno zachodnich jak i orientalnych;
– funkcjonujàce pracownie: giserska, pras typograficznych, litograficznych i wkl´s∏odrukowych oraz warsztaty
introligatorskie;
– biblioteka zawierajàcà ponad 30 tys. woluminów;
– archiwa historycznej Drukarni Paƒstwowej.
Zbiór zapoczàtkowano ju˝ w 1539 roku, w tym samym
czasie co Collége de France. Zgromadzona wiedza, piel´gnowane w miejscu tworzenia umiej´tnoÊci, w przypadku
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estetyka i funkcje druku

Mi´dzynarodowa akcja

