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William Ockham, mnich franciszkaƒski zmar⌅ w Monachium w czasie straszliwej epidemii d˝umy,
która w po⌅owie XIV wieku zabi⌅a po⌅ow´ mieszkaƒców Europy, zbierajàc najwi´ksze ˝niwo w miastach. Niektóre z miast zosta⌅y wyludnione doszcz´tnie. Ucieka⌅ przed papieskà jurysdykcjà, a dopad⌅a go czar na Êmierç w Bawarii.
Zapami´tany zosta⌅ dzi´ki swojej brzytwie. A nie chodzi tu rzecz jasna o narz´dzie balwierza.
Brzytwa Ockhama jak podaje Wikipedia „W metodzie naukowej [...] ma znaczenie heurystyczne,
tzn. jest u˝ytecznym narz´dziem wspomagajàcym tworzenie modeli teoretycznych zjawisk oraz ogólnà wskazówkà pozwalajàcà oceniç prawdopodobieƒstwo tego, która z dost´pnych teorii naukowych
mo˝e okazaç si´ bli˝sza rzeczywistoÊci w przysz⌅oÊci.”
We wspó⌅czesnej filozofii równie skutecznym i polecanà metodà post´powania jest redukcja fenomenologiczna.
Mgr Na ta lia Pietruszewska je Êli nawet s⌅y sza ⌅a o tych na rz´ dziach, to z ca ⌅à pew no Êcià nie ro bi
z nich u˝ytku. Domoros⌅y polski filozof i ciekawy ar tysta, Stanis⌅aw Ignacy Witkiewicz, w swoim
znakomitym dramacie „Szewcy” ka˝e Pierwszemu Czeladnikowi cz´sto powtarzaç kwest´: „Nie b´dziemy gadaç niepotrzebnych rzeczy”.
I tak, jak moim zdaniem, herbata nie staje si´ si´ s⌅odsza od mieszania, nie mog´ si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e mgr Pietruszewska wierzy jednak w si⌅´ sprawczà tej czynnoÊci. Cz´ste powtarzanie, czytaj:
cytowanie, kogoÊ czy czegoÊ, nie nie ma równie˝ zdolnoÊci sprawczej. Podobnie, metoda przedstawia nia opi nii w to nie nie zno szà cym sprze ci wu jest efek tyw na tyl ko wte dy, gdy czy tel nik pra cy
doktorskiej nale ˝y do niestety zbyt jeszcze licznego grona tych, którzy uznajà, ˝e jeÊli coÊ zosta⌅o
wydrukowane, znaczy musi to byç prawda.
SzeÊçdziesi´cio cztero stronicowe dzie⌅o Natalii Pietruszewskiej w formacie zbli˝onym do A5 po wielokrotnej lekturze, pozostawia w czytelniku (prof. Maciej Buszewicz) nieodpar te wra˝enie, ˝e pomie sza nie pól na któ rych sta ra si´ po ru szaç au torka nie tyl ko nie u⌅a twia per cep cji tekstu,
a na dodatek pozostawia czytelnika w poczuciu bezradnoÊci wobec doÊç bez owocnych poszukiwaƒ
autorki. Nie pomagajà tu ani liczne cytaty i przytoczenia z ró˝nych êróde⌅ o ró˝nej wiarygodnoÊci,
nie po ma ga te˝ bogac two an giel skie go s⌅ow nic twa, bardzo nie kon se kwent nie przy ta cza ne go, raz
z próbà doszukania si´ precyzyjnych polskich odpowiedników, popadajàc od czasu do czasu w semantyczne dywagacje, kiedy indziej pozostawione w tekÊcie bez t⌅umaczenia. (Dla przyk⌅adu patrz
tekst przed 13. numerem przypisu na stronie 46.).
S⌅owo „interfejs” zawar te w tytule pojawia si´ wielokrotnie w treÊci publikacji. Nigdzie jednak nie
ma rzetelnej próby zdefiniowania tego czym jest to poj´cie. Na stronie 34. znajduj´ najpierw coÊ,

co jest poniekàd poetyckà w formie próbà uj´cia zjawiska. Ma⌅o trafne i ca⌅kowicie rozmyte w war stwie znaczeniowej. Cytuj´: „Interfejs jest metaforà organizacji danych; opisuje sposób manipulowa nia ni mi, czy li gra ma ty k´ dzia ⌅aƒ któ re u˝yt kow nik mo ˝e wy ko naç, ale rów nie˝ opi su je
urzàdzenia wejÊcia i wyjÊcia.” Koniec cytatu. W innym miejscu czytamy: „Mówiàc w du˝ym uprosz cze niu, in ter fejs mo ˝e my opi saç ja ko struk tu r´, któ ra umo˝ li wia jà ca ko mu ni ka cj´; za k⌅a da my
przy tym, ˝e zarówno nadawcà, jak i odbiorcà wiadomoÊci nie zawsze jest cz⌅owiek, a przynajmniej
niebez poÊrednio”. Dalej autorka cytuje innego autora wyjaÊniajàc ja on, ten autor, rozumie to, czym
jest komunikacja. Nale ˝y domniemywaç, ˝e pani Pietruszewska podziela jego opini´. „W najogólniejszym sensie mamy do czynienia z komunikacjà zawsze wtedy, gdy jeden system (êród⌅o) oddzia⌅uje na drugi system (cel) poprzez manipulacj´ symbolami (kodem), które mogà byç transmitowane
(nadawane) przez kana⌅ ⌅àczàcy odbiorc´ i nadawc´”. (C. E. Osgood, cyt. za: D. Mcquail, S. Windahl Communication Models for the Study of Mass Communications. Nowy Jork 1993, s. 4.)
Pod stawowà wa dà tej de fi ni cji jest, ˝e od no si si´ tyl ko do ko mu ni ka cji ma sowej, cze go Na ta lia
Pietruszewska nie zauwa˝y⌅a. Cz⌅owiek, podobnie jak inne zwierz´ta odbiera komunikaty za pomocà zmys⌅ów i za pomocà zmys⌅ów równie˝ je wysy⌅a. Nasza wiedza na ten temat jest jesz cze doÊç
ograniczona. Zacytuj´ Mickiewicza. Fragment wier szyka Przyjaciele.
[...]
Ledwie Mieszkowi by⌅ czas zmru˝yç oczy,
Zbladnàç, paÊç na twarz: a ju˝ niedêwiedê kroczy.
Trafia na cia⌅o, maca: jak trup le ˝y;
Wàcha: a z tego zapachu,
Który móg⌅ byç skutkiem strachu
Wnosi, ˝e to niebosz czyk i ˝e ju˝ nieÊwie ˝y.
Wi´c mruknàwszy ze wzgardà odwraca si´ w kniej´,
Bo niedêwiedê Litwin miàs nieÊwie ˝ych nie je.
Wszelkie inne for my komunikowania sà tworem cywilizacji, nie zale˝nie od tego w jaki sposób infor macja jest kodowana i w jaki sposób, i za pomocà jakiego zmys⌅u jest odbierana. Kwestià spor nà po zo sta je czy ko dy te (j´ zy ki) do tyczà tyl ko ko mu ni ka cji mi´ dzy ludê mi, bez po Êred nio lub
na odleg⌅oÊç, zarówno w czasie jak i przestrzeni; tysiàce lat, tysiàce kilometrów; czy równie˝ te˝ komunikacji cz⌅owiek – maszyna, czy maszyna – maszyna.
Czas si´gnàç po s⌅ownik Cambridge English Dictionary.
Czytamy:
interface
* a connection between two pieces of electronic equipment,
or between a per son and a computer:
My computer has a network interface, which allows me to get to other computers.
The new version of the program comes with a much better user interface
(= way of showing infor mation to a user) than the original.
** a situation, way, or place where two things come together and affect each other:
the interface between technology and tradition
We need a clearer interface between management and the workforce.
* po⌅àczenie mi´dzy dwoma urzàdzeniami elektronicznymi
albo mi´dzy cz⌅owiekiem i komputerem:
Mój komputer ma sieciowy interfejs, który pozwala dostaç si´ do innego komputera.
Nowa wersja tego programu posiada znacznie lepszy interfejs u˝ytkownika (= sposób przekazywania infor macji u˝ytkownikowi) ni˝ pierwotna jego wersja.
** sytuacja, sposób lub miejsce, gdzie dwie rzeczy si´ spotykajà i wp⌅ywajà na siebie wzajemnie:
wzajemne relacje mi´dzy technologià i tradycjà
Musimy jaÊniej okreÊliç wzajemne relacje mi´dzy kierownictem i pracownikami.

Mam wra˝enie, ˝e Pietruszewskà interesuje jeden, specyficzny rodzaj interfejsu. Interfejs u˝ytkownika i to jedynie w aspekcie u˝ytej tam typografii.
I nie pomogà nieustanne odwo⌅ywania si´ do norm ISO. Nie pomo˝e te˝ nazbyt cz´ste powo⌅ywanie si´ na opinie i z⌅o te my Êli czyn nych u˝ytkowników ty pogra fii czy pro jek tan tów graficznych.
Na przyk⌅ad:
Kryszta⌅owy kielich, czyli druk powinien byç niewidoczny
(…) ksià˝ka nieu˝ytkowana, zamkni´ta, jest komunikatem funkcjonalnym, lecz nie funkcjonujàcym.
s⌅owo drukowane, którego nie da si´ przeczytaç, jest produktem bezsensownym.
Praca doktor ska koƒczy si´ kolejnym cytatem zakoƒczonym konkluzjà autor stwa mgr Pietruszewskiej. „R. Lipton we wst´pie do ksià˝ki The Practical Guide to Infor mation Design napisa⌅a,
˝e wi´k szoÊç znanych jej projektantów pytanych o ró˝ne istotne kwestie z dziedziny projektowania infor macji, której typografia jest istotnym elementem, odpowiada: To zale˝y. Jest to w⌅aÊciwie je dy na s⌅usz na po stawa, ja kà mo ˝e przy jàç pro jek tant Êwia do my te go, jak skom pli kowa nym
i wieloaspektowym procesem jest czytanie”.
R´ce opadajà. I po co ten ca⌅y trud?
Teraz troch´ uwag do obiektu z którym si´ spotykam oko uzbrojone ver sus zadrukowany czar nà
farbà papier Munken, z⌅o˝ony i pi´knie zszyty czar nà nicià, oprawiony w mi´kkà ok⌅adk´ z obwolutà. Kontrast buduje z czar nego barwionego w masie papieru wyklejka. Ca⌅oÊç idealnie przyci´ta.
Nie jestem typografem, ale jedynie jej u˝ytkownikiem w sposób bier ny (czytanie) i czynny (projektowanie graficzne i tworzenie tekstów w⌅asnych, jak ten choçby). Kocham starodruki, mam ich sporo, choç nie wszystkie mog´ czytaç ze zrozumieniem tekstu. Greki i hebrajskiego w ogóle nie czytam.
Nie umiem. Z racji wieku i wykszta⌅cenia mam poj´cie o zecer skim rzemioÊle. Z wszystkich rzemios⌅ wyros⌅ych w Êredniowieczu drukarze byli najlepiej i najwszechstronniej wykszta⌅ceni. Przyjaênili si´ z królami i najwybitniejszymi umys⌅ami swoich czasów.
CoÊ si´ w tej materii zmieni⌅o.
Jesz cze stosunkowo niedawno, starannoÊç i kunszt pracy zecera mo˝na by⌅o oceniç oglàdajàc zrobiony przez przez niego sk⌅ad. Jak by⌅ zwar ty, jak justunek budowa⌅ for m´ bloku. Ma⌅o kto pami´ta, ˝e drobny justunek bywa⌅ uzupe⌅niany dla precyzji i urody sk⌅adu paskami cienkiego papieru
wk⌅adanymi mi´dzy czcionki.
Sk⌅ad elektroniczny, ca⌅a komputerowa typografia, choç wybudowana na bazie narz´dzi klasycznego zecer stwa i edytor stwa dostarcza projektantowi ogromne mo˝liwoÊci. Byle tylko z nich korzystaç.
Ksià˝ka „Rola typografii w projektowaniu interfejsów” jest skromna, zaprojektowana z wyczuciem
wagi i proporcji, ciemniejsze elementy, pewne dyskretne choç mocne graficznie elementy nawigacji w for mie pionowych wier szy ze strza⌅kami wskazujàcymi miejsca w tekÊcie, ciemne cyferki numerów przypisów, czar ne nici, wszystko to robi dobre wra˝enie.
Niestety autorka nie ustrzeg⌅a si´ b⌅´dów. B⌅´dy te dotyczà zarówno b⌅´dy projektowo-koncepcyjne oraz b⌅´dy w sk⌅adzie, wynikajàce z poÊpiechu i braku nale ˝ytej starannoÊci.
Po kolei.
Nie wierzy⌅em w⌅asnym oczom. Strona przedtytu⌅owa nie ró˝ni si´ niczym od strony tytu⌅owej.
To samo przez to samo. Tyle w tej ksià˝ecz ce potem s⌅ów o roli wa˝noÊci precyzji skutecznoÊci czy telnoÊci celowoÊci dzia⌅aƒ, a tu na dzieƒ dobry coÊ takiego. Mam takie same narz´dzia co doktorantka, wi´c nie szcz´dz´ trudu i sprawdzam czy aby si´ nie myl´.
Drugi wiersz tytu⌅u zarówno na obwolucie i ok⌅adce ma 49,916 mm d⌅ugoÊci.
Taki sam drugi wiersz na stronie 1 i 3 ma identycznie, 48,506 mm d⌅ugoÊci.
Ró˝nica niespe⌅na pó⌅tora milimetra. Skàd ta ró˝nica? Po co?
Przy okazji okazuje si´, ˝e napis na grzbiecie obwoluty i ok⌅adki jest zmniejszeniem napisu z frontu obwoluty. Czysto mechaniczna czynnoÊç. Po co te hektolitry czar nego atramentu na temat typogra fii, czy tel no Êci pi sma, psycho fi zjo logii wi dze nia, ki lo me trowe przy pi sy na ten te mat (s. 23,

przypis 2). Teoria teorià, a proste skalowanie jest szybkie i skuteczne. Kto by si´ bawi⌅ w regulacje
Êwiate⌅ mi´dzy znakami. (Przypominam o papierkach mi´dzy czcionkami!)
Pierwszy wiersz tekstu ksià˝ki koƒczy si´ przeniesieniem wyrazu. Autorka tekstu i zecer w jednej
osobie mog⌅aby zadbaç o to, by by⌅o to pe⌅ne s⌅owo. Na tej samej stronie. Przypisy. Niepotrzebnie
przenoszone s⌅owa w choràgiewce. O ile lepiej czyta⌅o by si´ ten drobny tekst bez koniecznoÊci,
z sylabà w ustach, przechodziç do wier sza ni˝ej. Uwaga ta dotyczy oczywiÊcie ca⌅ej publikacji.
Generalnie przypisy w tej ksià˝ ce to pora˝ka projektanta. Autorka nosi⌅a si´ z zamiarem umiesz czania przypisów na w⌅aÊciwej stronie, klasyczne footnotes. Rozmiar kl´ski mo˝na oceniç oglàdajàc
strony 23 i 24. Z ca⌅à pewnoÊcià lepszym rozwiàzaniem by⌅oby umiesz czanie treÊci przypisów w obr´bie rozk⌅adówki. Zresztà sposobów na radzenie sobie z d⌅ugimi przypisami jest mnóstwo.
Autorka projektu mog⌅a te˝ namówiç autork´ tekstu, by ta cz´Êç treÊci przypisu przenios⌅a do tekstu zasadniczego. Da⌅o by si´ zrobiç.
Z⌅ote myÊli, nie uwzgl´dnione w spisie treÊci.
Funkcja za pew ne bardziej perswazyjna ni˝ in for ma cyj na, wszak sà cytatami wy j´ ty mi doÊç
arbitralnie, z tekstu zasadniczego. Trzynastka jest dla doktorantki pechowa. Z⌅ota myÊl na tej stronie nie tylko jest w cudzys⌅owie, zakoƒczona cyferkà przypisu, z referencjà zapewne do poprzedniej strony, ale równie˝ kropkà w gór nej frakcji pomniejszonej. I pewnie przebudzi⌅ si´ chochlik
drukar ski, bo zamkni´cie cudzys⌅owu jest, o dziwo, w gór nej frakcji odwróconej. Tak po polsku si´
nie pisze. MyÊl´ równie˝, ˝e jeden typ wyró˝nieƒ w z⌅otych myÊlach w for mie podkreÊlenia by wy starczy⌅.
Stare ⌅aciƒskie przys⌅owie mówi: Discimus quam diu vivimus. Wierzàc w prawdziwoÊç tej maksymy i ufajàc w dalszy rozwój talentów mgr Natalii Pietruszewskiej, pami´tajàc o interesujàcym i sporym ju˝ do rob ku ja ko pro jek tant ki na pa pier i na szk⌅o, oce niam jej pra c´ dok tor skà za do brà
z minusem.
Rekomenduj´ Wydzia⌅owi Projektowemu Akademii Sztuk Pi´knych w Katowicach przyznanie pani mgr Natalii Pietruszewskiej stopnia doktora w dziedzinie Sztuk Plastycznych w dyscyplinie Sztuki Pi´kne.
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Materia⌅y w for mie elektronicznej otrzyma⌅em na dwóch dyskach DVD.
Poni˝ej ich opis.
DVD Pietruszewska zawar toÊç 78 200 832 bytes (78,2 MB on disk)
PojemnoÊç dysku 4,7 GB (5 046 586 573 bytes)
Oznacza to wykorzystanie dysku w 1,549578727498429%
DVD Pietruszewska_2 zawar toÊç 1 875 968 bytes (1,9 MB on disk)
PojemnoÊç dysku 4,7 GB (5 046 586 573 bytes)
Oznacza to wykorzystanie dysku w 0,037173007395468%
Dlaczego na 2 dyskach?
Dlaczego dokument: wykaz_osiagniec_pietruszewska. pdf
jest identyczny z dokumentem: portfolio_pietruszewska. pdf

