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• „-2“

(…) Duchaplné poznámky pronesené na večerním banketu vyznívají následného rána značně pošetile (…).

• 4

Lidi nic nedonúti přestat zpívat či skládat nové písně, přestože hudba „po drátě“ dokáže uspokojit většinu
poptávky.

• 4

(…) A nejdůležitější ze všeho je víra. Ta navzdory svému založení sice v současné době nemá žádný vliv
na politiku, zničit ji však nelze. I kdyby stát dokázal vypudit všechna institucionalizovaná náboženství,
každý člověk by si vytvořil své vlastní náboženství, neboť nikdo se nemůže vyhnout chvíli, kdy se pokusí
odpovědět na otázku: „K čemu vlastně je vše¬chen ten pokrok?“.

• 6

Náš svět se ještě nestačil odít do padnoucích šatů; ať už jde o architekturu, nábytek či oblečení, všichni stále
užíváme a nosíme věci, jež ve skutečnosti s duchem doby nemají pražádnou souvislost. Nosíme a užíváme
je prostě proto, že jsme na ně zvyklí. Intelektuální vzrušení, jež žene kupředu jednotlivé tvůrce, nechává
širokémasy zcela klidnými. Většina má stále za to, že ke kostelům se hodí gotická architektura, a to i přesto,
že gotická architektura není nic jiného než stavební postup související s prací s kamenem a není nikterak
více křesťanská než hinduistická. Stále vyrábíme stoly a židle (i když s pomocí strojů) s týmiž ozdobnými
prvky, lištami atd., jako v dobách, kdy se výrobou nábytku zabývali odpovědní řemeslníci. Stále nosíme
límce a kravaty, ať už jsme králi, úředníky či slévárenskými dělníky, přestože v žádném z těchto zaměstnání
nejsou límce ani kravaty potřebné. Vše je to pouhá lenost přemýšlet; nikomu se nechce žít podle rozumu(…).

• 7

Není pochyb o tom, že nedůvěra v lidský rozum je rozumná(…).

• 7

Hlavním a nejzrůdnějším rysemnaší doby (ačkoli tímto tvrzením zrazujeme své osobní záliby) je, že výrobní
postupy, jež používáme a na něž jsme hrdí, znemožňují, aby se obyčejný dělník stal umělcem, tedy dělník
odpovědný, člověk, který nekoná odpovědně jen to, co mu řeknou, ale také nese odpovědnost za rozumový
rozměr toho, co svou činností ovlivňuje.

• 9

(…) Krásné je to, co těší oko, a potěšení přinášejí takové věci, které se ve svém přizpůsobení se funkci
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co nejvíce blíží dokonalosti. V tomhle tkví krása kostí, hmyzu, dobře postavených železničních oblouků,
továrních komínů (pokud je dobrý vkus ušetří ornamentálních ozdůbek na jejich vrcholu), nového betono-
vého mostu přes Rýn poblíž Kolína či prostých cihlových zdí.

• 12

(…)V továrnách (…) je dělba práce co nejdůslednější a výslednýprodukt standardizován,musí být vynechá-
no vše, co je svou podstatou ornamentální, a nesmí zde zůstat nic, co by nebylo přísně logicky nutné. Takto
se musí vyrábět domy, šaty, nábytek a všechny přístroje i zařízení zajišťující pohodlný život; a není tomu
tak proto, že bychom ornamenty a zdobnost nesnášeli, nýbrž proto, že takové věci již vyrábět nemůžeme;
nemáme k dispozici takový systém průmyslové výroby, který by je dokázal přirozeně vyrobit, a především,
kdybychom na zdobnosti trvali, nevyužívali bychom náš systém průmyslové výroby nejlepším možným
způsobem; nezískávali bychom produkty, které tento systém dokáže vyrábět nejlépe.

• 16

Jsou zde (…) dva světy a tato dvojice nikdy nemůže být z téhožmasa a kostí. Navzájem se nedoplňují; v nej-
živějším smyslu slova jsou si nepřáteli na život a na smrt. Na jedné straně je svět mechanizovaného průmys-
lu, který prohlašuje, že lidem do¬káže přinést štěstí i veškeré požitky lidského života – za předpokladu, že
se s nimi spokojíme ve volném čase a nebudeme po nich bažit v práci, jíž si vyděláváme na živobytí; svět
řízený tovární píšťalou a mechanickým časoměrem; svět, v němž nikdo netvoří nic v celistvosti, v němž
je produkt standardizován a člověk je jednoduše nástrojem, zubem kola. Na druhé straně je chřadnoucí,
avšak nezničitelný svět drobných obchodníků, malých dílen, ateliérů a kanceláří – svět, v němž se jen stěží
setkáme s pojmem volného času, neboť je to tu něco téměř neznámého a jen pramálo žádaného; svět, v němž
je práce životem a kde práci doprovází láska.

• 17

(…) Industrialismus osvobodil umělce od potřeby tvořit užitečné věci.

• 21

Umělci nejsou o nic méně než inženýři nuceni zpochybňovat samotné kořeny svého řemesla a pokoušet
se objevovat ono první slovo, to, jež bylo na počátku. A nám nezbývá než se modlit, aby ti, kdo uplatňují
metody průmyslové výroby, se tyto metody snažili dotáhnout do logických, přísných důsledků – jen tak
totiž může naše doba po sobě zanechat p omník hodný svého světského ducha a triumfu techniky – a ti, kdo
odmítají podlehnout vábenímoci či snadnosti nezodpovědného přístupu, zjistili, že při důkladném rozboru
je tím jediným, co dokáže ospravedlnit lidskou práci, její niterná posvátnost.

• 24

Ačkoli existovaly všemožné další druhy písma (na voskových tabulkách, na papyru, atd.), nejběžnějším
druhem formálního zápisu byly nápisy vytesané do kamene. To vedlo k tomu, že když tehdejší člověk
zapisoval písmena, „jak nejlépe dovedl“, za vzor mu sloužila písmena z kamenných nápisů. Netvrdil, že
ten a ten nástroj či materiál přirozeně nutí či nabádá k tvorbě takových či onakých forem. Naopak tvrdil,
že písmena mají takový či onaký tvar; a proto, ať už používáme jakékoli nástroje či materiály, musíme tyto
tvary tvořit tak, jak nám naše nástroje a materiály dovolí.

• 24

Arbitrem tvarů písmen je mysl, a nikoli nástroj či materiál. Tím nechceme popírat, že nástroje a materiály
měly velký vliv na formu písmen. Tento vliv byl však druhotný a většinou se uplatňoval bez řemeslníkova
vědomého úmyslu.

• 34

(…)Nedostatečný kontrast mezi tlustými a tenkými liniemi písem (…) vede při rychlém čtení k nečitelnosti.

• 39

Jedna z nejběžnějších neuspokojivých podob je důsledkem zbytečného, a tedy nerozumnéhomísení mnoha
různých typů písmen na jedné stránce téže knihy. Platí jisté pravidlo, že se nemají míchat různé styly písma
na jedné stránce a rodiny písem v téže knize. Kniha vytištěná méně kvalitním druhem písma bude lepší,
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pokud bude takové písmo použito všude a nebude se míchat s jinými, byť i lepšími, druhy písma.

• 52

(…) Bez ohledu na to, co lze tvrdit o odvozenosti našich písmen z rytých či perem psaných písmen dob mi-
nulých, není vůbec pochyb, že rydlo ani pero dnes již nemají žádný vliv. Dokonce i vliv nástrojů písmorytců
je dnes prakticky bezvýznamný.

• 72

Snaha devatenáctého století spojit průmysl a lidskost byla nutně odsouzena k neúspěchu a její selhání je dnes
zřejmé. Abychom z této situace získali co nejvíc, musíme si přiznat, že nenímožné činit kompromisy; jelikož
jsme lidmi doby průmyslové, industrialismus a jeho schopnost vyrábět masově musíme velebit, musíme
vidět, že dobrý vkus jeho výrobků spočívá v jejich naprosté strohosti & užitnosti(…).

• 83

Podle plodů práce se li¬dé poznávají navzájem, avšak podle utrpení zjišťují, kým sami jsou.

• 84

Řemeslník nezná nekonečné množství různých papírů, písem & inkoustů. Může pro něj existovat jen jeden
druh papíru, jedna písmová sada, a jelikož si inkoust vyrábí sám, jen jeden druh inkoustu dvou či tří barev.
A jakkoli paradoxní nám to může připadat, jeho oprávněné osobní rozmary jsou mnohem rozmanitější než
těch, kdo jsou až po práh šílenství obklopeni všelijakými složitýmimožnostmi výběru. Když před člověkem
z „velkého podniku“ řeknete „černá“, nebude to pro něj mít téměř žádný význam, jelikož toto slovo má
významůbezpočet.Na druhou stranupro řemeslníka je černá prostě tou černou, kterou vyrábí – to slovo pro
něj překypuje význámem; řemeslník svou barvu zná stejně dobře jako vlastní ruce. A stejné je to s červenou
a modrou. Z tohoto důvodu si tedy může s barvou hrát – tak jako si dítě může hrát s párem dřevěných
vojáčků, ale když podlahu ve školce pokrývá od stěny ke stěně celá armáda olověných vojáčků z hračkářství
Gamages, nedokáže vymyslet ani tu nejjednodušší hru.

• 97

(…) Vůbec se nepokoušíme tvrdit, že věci vyráběné stroji jsou špatné nebo že řemeslník je jediným typem
člověka, jenž si zasluhuje spásu. Průmyslníkovi nechť podle libosti připadne veškeré uznání, jež se mu coby
služebníkovi humanity může dostat. Nastal čas, kdy by se vůči němu měl řemeslník přestat vymezovat či
mu závidět. Ať si každý jde svou vlastní cestou. Řemeslník musí chápat, že pokud milion lidí chce mít
ráno u snídaně na stole svůj výtisk novin Daily Mail, není to jeho věc, neboť jim jej v žádném případě není
s to dodat. Na druhou stranu obchodník by měl jako první uznat, že pokud si jsou řemeslníci stále schopni
obstarat živobytí tiskařinou, nechť tak činí. Průmyslník si nijak nenárokuje produkci uměleckých děl; přesto
tak však činí – když nenapodobuje umělecká díla minulosti. Umělec si nijak nenárokuje službu bližním;
nicméně tak činí – když nesejde na scestí z přesvědčení, že umění je sebevyjádřením či vyjádřením pocitů.
Obchodník bude právem a patřičně využívat průmyslových metod (dokud se jim budou lidé podvolovat)
a strojní výroby (dokud ji bude schopen zajistit). Umělec se přirozeně omezí na takové nástroje, jaké dokáže
ovládat svýma rukama.

• 104

(…) Dobrý typ písma je vhodný pro kteroukoli libovolnou knihu a velikost knihy neomezuje to, co je uvnitř,
nýbrž fakt, zda ji čtenář bude při čtení držet v ruce (např. román), položí ji na stůl (např. dějiny či encyklo-
pedie s mapami, případně jinými velkými ilustracemi) nebo na čtecí stolek či pultík (např. misál či církevní
zpěvník) nebo ji bude nosit v kapse (např. modlitební knížku nebo cestovatelský slovník)

Jiní mají naopak za to, že velikost knihy a styl písma by seměl vybírat pro každou knihu zvlášť; že určitá ve-
likost se hodí k Shakespearovi; jiná zas kWellsovým románům; další k Eliotovým básním; že písmo vhodné
pro jednu knihu se nehodí k jiné; že elegantní poezie by měla být tištěna elegantním písmem aWhitmanův
hrubý, přerývavý styl hrubým, přerývaným písmem; že nová vydání Maloryho Artušovy smrti mají vy-
cházet v „gotickém“ písmu a knihy o technologii v bezserifovém písmu. To vše je jistě vcelku přijatelné,
snad je to i do určité míry rozumné. Nedůstojná sazba ročenky plátku Daily Mail je jistě nevhodná pro Bib-
li; jemná kurzíva se snad hodí k Miltonovi, ale nikoli k Tono-Bungayovi; bezpatkové písmo je snad vhodné
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pro překlad Jeana Cocteaua, ale nemusí se hodit pro kapesní modlitební knížku. A pokud jde o velikost:
sebevětší výtisk Bible nikdy nebude příliš velký, ale mizerné verše by vypadaly i působily směšně, pokud
by byly vytištěny v tak rozměrné knize, že by bylo nutné ji odkládat na čtecí stolek. Nicméně rozumný
výrobce knih začíná u principu, že rozměr knihy a styl písma určuje čtení a nikoli obsah; další úvahy pak
už jen jemně korigují jeho rozhodnutí. První otázky, které si klade, když se chystá na novou knihu, jsou:
kdo ji bude číst a za jakých okolností?

• 106

(…) Tím, co by mělo určovat tvar a proporce stránky, jsou ruka a oko; ruka proto, že příliš široké knihy se
nedrží pohodlně; a oko proto, že řádky s více než i o či 12 slovy se nedobře čtou. (Udelších řádků vysázených
bez prokladu, tedy těsně pod sebou, je obtížný přechod z jednoho řádku na druhý, a i pokud je sazba
proložená, dlouhý řádek vyžaduje výrazný pohyb očního svalu a v extrémních případech i otáčení hlavy.)
Pokud jde o výšku stránky, i ta se řídí potřebami ruky a oka;moc vysoká stránka vyžaduje, aby čtenář buďto
citelně pohyboval krkem neboměnil úhel, v němž knihu drží v rukou – podobné pohyby jsou však na obtíž.

• 107

Vnitřní okraje existují jednoduše proto, aby odlišily dvě sousedící stránky, a nemusí být o nic širší, než kolik
postačí k tomu, aby slova nebyla vytištěná na ohnutém papíru v místech, kde je prošit vazbou. Horní okraj
opět musí být dostatečně široký je k tomu, aby oddělil písmo od okolní krajiny nábytku a koberců (tak jako
malíři používají rám k oddělení obrazu od tapety atd.). Na druhou stranu šířka vnějšího a spodního okraje
je potřebná z jiných důvodů než kvůli pouhému oddělení, neboť držíme-li knihu v ruce, držíme ji právě
za tyto okraje; musí nabízet dostatek místa pro prsty a spodní okraj vyžaduje více místa než boční či vnější.

• 116

Máme zde tedy dva principy a máme dva světy. Princip nejvyšší možné kvality a princip největšího mož-
ného zisku. A mezi nimi nekonečný prostor pro kompromis. Zda industrialismus definitivně zvítězí, jak
se zdá pravděpodobné, či se znovu prosadí lidská přirozenost a industrialismus svrhne, není naše starost.
Prozatím se tedy pouze držíme svého přesvědčení, že oba tyto principy jakož i oba světy mohou existovat
bok po boku, přičemž industrialismus spolu s tím, jak bude poznávat své vnitřní hranice, bude čím dál tím
přísněji a vznešeněji utilitární, zatímco svět lidské práce s ním konečně přestane soupeřit a stane se přísněji
a střízlivěji lidským.

• 118

Pokud to vůbec kdy možné bylo, dnes už nelze tvrdit, že to či ono písmeno vždy a všude označuje ten či
onen zvuk – a například kombinace písmenOUGH se užívá k označení sedmi znatelně a dokonce výrazně
odlišných zvuků: „Though the tough cough and hiccough plough me through, my thought remains clear.“.
Nadále předstírat, že naše písmena jsou rozumným prostředkem pro převod naší řeči do psané či tištěné
podoby, je tedy zkrátka hloupé.

• 120

(…) Pohled na kvalitní písmo je stejně úchvatný jako na kteroukoli sochu či namalovaný obraz.

• 136

JT: Pár odstavců poznámek nakladatele

• Každému zájemci o studium typografie bych doporučil, aby si vzal dílo, které z hlediska typografické
úpravy obdivuje, a pokusil se jej znovu vysázet, aby takříkajíc nechal génia, ať vede jeho ruce.
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