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Wstęp

„Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że człowiek jest istotą, 
której potrzebne jest to, co jest niepotrzebne. Sztuka jest 
nigdy niekończącą się i niemożliwą próbą opisania 
fenomenu świata. I jakkolwiek by nie była wywrotowa, 
okrutna, negatywna — niosąc ze sobą pewien bagaż 
estetyczny, wprowadza stan rozedrgania, pobudza naszą 
wrażliwość.” mariusz treliński

Powielanie obrazu towarzyszy ludzkości przez całe jej 
dzieje, służąc względom praktycznym i estetycznym. 
Jednak najważniejsze, co zawdzięczamy dobrodziejstwu 
multiplikowania to rozpowszechnianie idei, wiedzy, myśli…
Od pierwszych, aż po ostatnie wynalazki i technologie 
druku, na Wschodzie i na Zachodzie mamy do czynienia 
z grafiką. Takie do niej podejście poszerza granice jej 
postrzegania i wykracza daleko poza jej postać artystyczną. 
Jednak założeniem tej książki jest przybliżenie Czytelnikowi 
zasad obowiązujących w klasycznej litografii na kamieniu, 
w kontekście dającej się zauważyć narastającej dominacji 
zapisu cyfrowego. Spośród wielu sposobów wykonywania 
druku płaskiego, występujących we współczesnym świecie, 
zostaną omówione tylko te, które wykorzystywane 
są w klasycznej, czarno białej litografii. Ograniczenie 
zakresu omawianego zagadnienia podyktowane zostało 
świadomą decyzją. U jej podstaw legło przekonanie, że 
we współczesnym świecie, zwłaszcza w dobie internetu, 
można dotrzeć bez trudu do szczegółowej informacji. 
Ale im więcej wiadomości rozsianych po licznych portalach, 
tym większy chaos i niezrozumienie, nietrafna interpretacja 
i w konsekwencji — bezużyteczność. Żeby rozumieć 
i potem świadomie posiłkować się dostępną wiedzą, trzeba 
wcześniej zaznajomić się biegle z niezmiennymi zasadami 

Preface

‘Someone said once these beautiful words that man 
is a creature for whom the unnecessary things are 
necessary. Art is a never-ending and impossible attempt 
to describe the phenomenon of the world. And however 
subversive, cruel, negative it may be, it takes us to a state 
of vibration, it stimulates our sensitivity.’ mariusz treliński

Lithography, like any other field of human activity, 
since many years has been subject to the inevitable 
influence of digitalization, which describes — as it may be 
expected — also a universal model of the civilization of 
tomorrow. What forms will the exchange of information 
take? What kind of equipment will generate images and 
in what way will we record them in our consciousness 
— or perhaps just in subconsciousness  is hard to predict. 
Who knows whether we are not going to be overwhelmed 
by the dirty filter of mass media? Will it not reduce the 
sense of living toconsuming highly processed products? 
Digital technology which constantly increases its presence 
and influence in the contemporary classical graphics is a 
herald of tomorrow. Its appeal is connected with liberating 
the artist from the technological, technical and logistic 
limitations, in comparison to the classical techniques of 
artistic graphics. It concerns both the stage of making 
the matrix, and the process of printing. However, has the 
digital print technology, equipped with ingenious, perfect 
realization procedures been followed by realizations 
that matched its potential? Will, in twenty years’ time, 
the generation ‘ctrl c, ctrl v’ of today be ready to describe 
the world in a coherent way, based on a redefined concept 
of originality? The reality formed from patches of another, 
virtual reality, deprived of rudiments that might give it 
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rządzącymi techniką. Narodziny litografii artystycznej 
w końcu XIX wieku były wynikiem potrzeby wyodrębnienia 
niskonakładowych druków o wyjątkowych walorach 
estetycznych z produkcji o charakterze typowo użytkowym. 
Dzięki temu litografia uwolniona została od wszelkich 
funkcji służebnych, co jednocześnie wiązało się ze 
zrównaniem jej rangi z malarstwem i innymi dyscyplinami 
artystycznymi.
Litografia, podobnie jak inne dziedziny 
aktywności ludzkiej, od dwudziestu z górą lat poddawana 
jest nieuchronnemu i narastającemu wpływowi 
dygitalizacji. Znajduje ona bezpośrednie zastosowanie 
w procedurach technologicznych. Dzięki niej można 
zrezygnować z szeregu pracochłonnych procedur druku 
płaskiego, wykonywanych tradycyjnymi metodami, 
zastępując rękodzieło pracą komputera. I jest to jedyny 
oczywisty i jednoznacznie korzystny aspekt aliansu 
tradycyjnej litografii i zapisu cyfrowego. Szybciej, 
łatwiej i bez konsekwencji w razie popełnienia błędu 
— to słowa najlepiej charakteryzujące dobrodziejstwo 
powszechnej dostępności narzędzia, jakim jest maszyna 
wyposażona w odpowiedni program. Patrząc szerzej, 
zauważamy wszakże kilka tematów, które nieustannie 
nurtują nie tylko teoretyków. Wiążą się one bezpośrednio 
z przemianami, jakie zaszły w rzeczywistości społecznej 
i politycznej świata pod wpływem wydarzeń ostatniego 
ćwierćwiecza (a nawet nieco więcej niż ćwierćwiecza), 
postępu technologicznego, przekształceń w strukturze 
relacji społecznych i rozwoju nowych form kultury. Kryją 
się one pod hasłami: postkolonializm, post polityczność, 
hybrydyzacja, hiper tekstualność, polityka różnicy. 
Nowe formy kulturowe adoptowały się do miejscowych 
zwyczajów. Zaszły złożone procesy interpretacji, translacji 
i mutacji treści globalnych. Byliśmy i jesteśmy świadkami 
rozkwitu nowego rodzaju kreacji — sztuki mediów. 
Powstały różnorodne dzieła, wykształcały się tendencje, 
sławę zdobyli artyści. Sztuce tej nadawano różne nazwy, 
co doprowadziło do zamieszania. Aby więc ponownie 
umieścić sztukę mediów w kontekście technicznym, 
historycznym i międzykulturowym, konieczne jest 
omówienie jej fundamentalnych cech, co jest zadaniem 
trudnym ze względu na ogromne różnice między wieloma 
przejawami tej sztuki. Z powodów praktycznych można 
określać tę trudną do nazwania sztukę terminem „sztuka 

a cognitive order, is starting to dominate the real order. 
The classical lithography understood as a visual art 
discipline based on an ethical code experiences today 
a deep crisis of disinterest. It is met with media dislike, 
which paradoxically is both an effect and a reason of 
the status quo. Artistic graphics is for visual arts what 
poetry is for literature. Exclusive, demanding exceptional 
sensitivity and substantial background both from the 
artist and the viewer on the one hand, and egalitarian 
on the other, because it is easily accessible compared to 
other original works of art. In the illusory weakness of 
printmaking lies itsgreatest power and prospect of survival. 
Being a defined discipline, founded on the ethical basis 
which calls for strict procedures it is a value in itself.
In view of the deepening chaos of iconosphere, in view of 
false esthetic choices, artistic graphics with its institutional 
and human armory may become an alternative to the 
temptation of an easy and smooth reception of the world.
Nowadays art is still understood in a very naïve way. On the 
one hand the totalitarian concept of ‘soul engineering’ 
is still alive. On the other hand there is the positive belief 
that art should support and awaken a better person in 
ourselves. I hope that in twenty years true art will serve 
nothing and this is exactly where its sense will be.
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mediów”, choć pojęcie mediacji (zapośredniczenia) 
nie nadaje się do opisu kreacji i przepływu informacji 
przetwarzanej interaktywnie w czasie rzeczywistym. 
Dzięki globalnemu internetowi tworzenie informacji i ich 
publikowanie dzieje się równocześnie. W ogólniejszym 
wymiarze wprowadza do ponowoczesnego obiegu 
kultury prymat świata wirtualnego nad rzeczywistym, 
prymat informacji nad artefaktem, którego dotyczy, 
w skutek czego rola dzieła materialnego zostaje 
zmarginalizowana. Nie tak dawno temu wydawało się 
niemożliwe rozerwanie związku przyczynowo—skutkowego 
w dyskursie na temat sztuki, polegającym na odnoszeniu 
się do wytworów sztuki. Dzisiaj prawdziwe jest tylko 
to, co przedostaje się do mediów i przez te media jest 
uwiarygodnione. Kryteria oceny, hierarchizowanie 
artefaktów, z jakim mieliśmy do czynienia przez wieki, 
przestały obowiązywać. W funkcjonowaniu takiego 
modelu trudność polega na selekcjonowaniu i dystrybucji 
informacji, które przeważnie żyją własnym życiem i są 
często dużo ważniejsze niż kanwa na jakiej powstały. 
Procesy cyfryzacji zmieniły przepływ i wymianę informacji 
i, jak należy się spodziewać, stanowią uniwersalny model 
nowo powstającej cywilizacji jutra. Na naszych oczach 
przeobrażeniu ulegają systemy gromadzenia i wymiany 
wszelkiego rodzaju dóbr.  Jakie formy przybierze wymiana 
informacji? Za pośrednictwem jakich urządzeń generowane 
będą obrazy i w jaki sposób będziemy je rejestrować 
w naszej świadomości — a może tylko w podświadomości 
— trudno przewidzieć. Kto wie, czy nie zawładnie nami 
bez reszty brudny filtr mediów? Czy nie sprowadzi sensu 
istnienia do konsumowania wysoko przetworzonych 
produktów? Poszerzająca stale swoją obecność i wpływy 
we współczesnej grafice klasycznej technologia cyfrowa 
stanowi także zapowiedź jutra. Jej powab polega na 
uwolnieniu artysty od ograniczeń technologicznych, 
technicznych i logistycznych w porównaniu do klasycznych 
technik druku artystycznego. Dotyczy to zarówno fazy 
tworzenia matrycy, jak i procesu drukowania. Ale czy w ślad 
za cyfrową technologią druku wyposażoną w genialne, 
nieporównanie doskonałe procedury wykonawcze podążą 
realizacje odpowiadające jej potencjalnym możliwościom? 
Na ile obecna generacja „ctrl c, ctrl v” gotowa będzie 
w perspektywie dwudziestu lat, do spójnego, opartego 
na odnowionej definicji oryginalności opisania świata. 

Rzeczywistość na niby, formowana ze strzępków innej 
wirtualnej rzeczywistości, pozbawiona rudymentów 
zapewniających poczucie ładu poznawczego, zaczyna 
dominować nad porządkiem realnym. Klasyczna litografia, 
rozumiana jako skodyfikowana, oparta na kanonie 
etycznym i estetycznym dyscyplina sztuk wizualnych już 
dzisiaj przeżywa głęboki kryzys braku zainteresowania. 
Spotyka się z niechęcią mediów, co paradoksalnie stanowi 
skutek i jednocześnie przyczynę takiego stanu rzeczy. 
Grafika dla sztuk wizualnych jest tym, czym poezja dla 
literatury. Z jednej strony elitarna, wymagająca zarówno 
od artysty, jak i widza szczególnego uwrażliwienia 
i merytorycznych przygotowań, z drugiej — egalitarna, 
bo w porównaniu z innymi oryginalnymi dziełami sztuki 
— łatwo dostępna. W pozornej słabości grafiki tkwi jej 
największa moc i perspektywa przetrwania. Jako dyscyplina 
zdefiniowana, wspierająca się na fundamencie etycznym 
wymagającym przestrzegania ścisłych procedur, stanowi 
wartość samą w sobie. Wobec narastającego chaosu 
ikonosfery, wobec fałszywych wyborów estetycznych 
grafika, z całym arsenałem instytucjonalnym i ludzkim, 
stanowić może alternatywę dla oferty łatwego i gładkiego 
przeżywania świata. Dominuje wciąż bardzo naiwny sposób 
rozumienia sztuki. Z jednej strony pokutuje totalitarna 
koncepcja inżynierii dusz, z drugiej zaś — pozytywistyczne 
przekonanie, że sztuka powinna budzić i umacniać w nas 
lepszego człowieka. Mam nadzieję, iż za dwadzieścia lat 
prawdziwa sztuka absolutnie niczemu nie będzie służyć 
i na tym właśnie polegał będzie jej sens.
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1.1 Co znaczy sztuka mediów i  jakie  ma 
związki  z  graf iką?

Po pierwsze: należy określić, co rozumiemy przez pojęcie 
sztuki mediów. Po drugie: zastanowić się, czy definicja 
sztuki mediów zasadniczo odbiega od pojmowania sztuki 
w całej rozciągłości. Nieuniknione wydaje się zwrócenie 
uwagi na znaczenie sztuki w ogóle, znaczenie już samo 
w sobie, w wielu miejscach spekulatywne. Pojmowanie 
sztuki mediów i sztuki generalnie nie różni się, choć 
w kontekście awangardy XX wieku to teza ryzykowna. 
Można wyodrębnić pola, gdzie zagadnienia ściśle opisujące 
problematykę mediów poszerzają, co więcej, wyznaczają 
nowe znaczenia — do tej pory dla sztuki niedostępne, 
bądź nowe perspektywy — do tej pory przed nią ukryte. 
Rozszerzenie znaczenia, znaczeń — samo określenie 
znaczenie nastręcza szereg kłopotów interpretacyjnych, 
bo możemy spytać, o jakie znaczenie chodzi i do jakich 
wartości się ono odnosi: formalnych, postrzeżeniowych, 
mentalnych, semantycznych czy może socjologicznych 
—to trzeci i chyba najistotniejszy punkt tych rozważań. 
Jakie rodzaje działań obejmuje sztuka mediów? 
Zasadne wydaje się skłanianie, z jednej strony, ku teorii 
sztuki elektronicznej i technologicznej Franka Poppera, 
a z drugiej ku teorii aparatu Vilema Flusera. Sztuka mediów 
to działania foto medialne, przede wszystkim fotografia 
i film. Działania bazujące na zdigitalizowanym obrazie, 
a szerzej na zdigitalizowanej informacji, gdzie w roli 
podstawowego narzędzia (aparatu) wykorzystywany jest 
komputer. Komplikacje w obrębie tych działań wynikają 
z niemożności precyzyjnej kategoryzacji istniejących 
zjawisk, bowiem do wspólnego mianownika sprowadzone 
zostają przedsięwzięcia o różnym natężeniu obecności 
cyfrowego medium. Od cyfrowej obróbki istniejącego 

1.1 What does media art  mean and what has 
i t  got  to do with graphics?

Firstly, we need to determine what we understand by 
the notion media art. Secondly, we have to consider 
whether the definition of media art strays from the broad 
understanding of art. It seems indispensable to focus our 
attention on the meaning of art in general which in itself 
is largely speculative. The understanding of media art 
and art in general do not differ although in the context of 
the 20th century avant-guarde, this statement may sound 
risky. It is possible to distinguish areas in which the issues 
precisely defining media art stretch their meanings, or even 
create new meanings — which were earlier unavailable 
to art, or new prospects — which were earlier hidden 
from art. What kinds of activities does media art include? 
It seems justified, on the one hand, to support the theory 
of electronic and technological art by Frank Popper, and 
to support the theory of the tool by Vilem Flusser, on the 
other. Media art comprises, among others, photography 
and film. These diverse activities are based on the 
digitalized camera, and more precisely, on the digitalized 
information, where the role of the crucial tool (camera) is 
played by the computer. Complications concerning these 
activities result from the inability to categorize the existing 
phenomena in a precise way because activities featuring 
diverse intensity of the presence of the digital medium are 
treated equally. From the digital processing of an image 
which exists in reality to creating fully virtual artpieces 
— the activities termed media art are multilayered and 
complex. The question about their common roots brings 
about various implications. Following Vilem Flusser’s 
thoughts we can ask: to what degree does media art 
suit the notion art of the ‘camera’ or even ‘art of the 
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w rzeczywistości obrazu do powoływania dzieł w pełni 
wirtualnych. Działania zaliczane do sztuki mediów są 
wielowątkowe i ogromnie złożone. Pytanie o ich wspólne 
korzenie wywołuje wielorakie implikacje, które przy 
rozwinięciu odsłaniają kolejne wątki. Idąc tropem myśli 
Vilema Flusera spytać można: w jakim stopniu sztuka 
mediów przystaje do pojęcia „sztuka aparatu”, a nawet 
„sztuka programu”, jako określeń precyzyjniej definiujących 
proces powstawania i późniejsze funkcjonowanie 
wytworów tego nurtu? Łączy on w sobie sztuki wizualne, 
filmowe, muzykę, i inne dokonania nie poddające się 
jednoznacznej kategoryzacji. Teoria sztuki elektronicznej 
i technologicznej jeszcze szerzej kreśli ramy zjawiska*, 
ponieważ Frank Popper obejmuje nią całość produkcji 
artystycznej powstałej w wyniku związku sztuk pięknych 
z naukami ścisłymi i technologią począwszy od XIX wieku. 
Sztuka mediów powstaje za pośrednictwem kreacji 
aparatu, precyzyjniej programu, w jaki został wyposażony, 
na niespotykaną dotąd w dziejach skalę. Pojawia się 
pojęcie intermedialności uzasadnione możliwością 
przenoszenia zapisu z jednego do drugiego medium. 
Cechą konstytutywną jest dla sztuki mediów obecność 
aparatu, czy programu. Cecha ważna, ale drugorzędna 
to inter medialność, która w mniejszym lub większym 
stopniu rozlewa się po wszystkich sztukach wizualnych, 
rozmywając granice między klasycznymi dyscyplinami 
artystycznymi. Przez inter medialność rozumiem zdolność 
do fuzji różnorodnych mediów w ramach jednego dzieła, 
dzięki czemu uzyskuje się nową jakość, stanowiącą 
efekt połączenia mediów reprezentujących pierwotnie 
jakości autonomiczne. Digitalizacja informacji stała się 
impulsem dla rozwoju inter medialności w sztukach 
wizualnych — szczególnie zaawansowane techniki 
obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku. Proces spowodował 
intensywną ekspansję nowych mediów na tereny do tej 
pory zarezerwowane dla grafiki. Rewolucja wywołana 
pojawieniem się technologii druku cyfrowego, czyli cały 
obszar niedopuszczalnie nazywany „grafiką komputerową” 
jest tego najbardziej jaskrawym przykładam. W działania 
graficzne wpisał się pierwotny nośnik — matryca cyfrowa, 
z której za pomocą odpowiednich procedur uzyskujemy 
odbitkę. Dopiero wydruk staje się artefaktem, zaś matryca 
ma znaczenie drugorzędne, finalnie ograniczone do 
technicznego procesu wytwórczego. Jeśli matryca jest bez 

programme’, as terms which more aptly define the process 
of creation and the successive impact of the products of 
this trend? It combines visual arts, film, music and other 
accomplishments that are not subject to unambiguous 
categorization. The theory of electronic and technological 
art defines the borders* of the phenomenon to be even 
broader because Frank Popper gives this name to the whole 
artistic production created as a result of the connections 
between fine arts, sciences and technology, starting from 
the 19th century. Media art is created by means of a camera, 
that is of a programme loaded into the camera to an extent 
that has never occurred before in the history of humanity. 
The term intermedia is created, referring to the possibility 
of transferring a recording from one medium to another. 
For media art the presence of a camera or a programme is 
a constitutive feature. The intermedia aspect is important 
but secondary — to a greater or smaller extent it spreads 
across all kinds of visual arts blurring the borders between 
the classical disciplines. The intermedia aspect means for 
me the ability to fuse diverse media in the frames of one 
piece of art, owing to which a new quality is obtained. 
This quality is an effect of the fusion of the media which 
were primarily autonomous qualities. The digitalization of 
information has become an impulse to develop intermedia 
visual arts — especially it concerns the advanced techniques 
of the digital processing of image and sound. The process 
has brought about an intensive expansion of new 
media into the realms that were previously reserved for 
graphics. The revolution caused by the introduction of the 
technology of digital print that is the whole area wrongly 
called ‘computer graphics’ is the best example. True 
graphical activities require a primary medium — the digital 
matrix which by means of appropriate procedures makes 
it possible to obtain a print. It is the print that becomes 
the artifact, while the matrix is of secondary importance, 
limited to the technology of the production process. If the 
matrix is not important, then so is its form, and thus its 
origin. It is not important if the matrix is a sheet of copper, 
or just a collection of bytes on the computer disc whose 
visible reflection is the image projected on the screen 
or a print-out on paper, foil, etc… The interactivity and 
separation of the art object from the material object are 
other important features which need to be mentioned 
next to the intermedia aspect and intermediary role of 

* vide: Frank Popper
L'art à l' âge électronique

Hazan, Paryż, 1993

* vide: Frank Popper
L'art à l' âge électronique

Hazan, Paris, 1993



1. Ogród graficzny The Graphical Garden 23

znaczenia, to bez znaczenia jest także jej forma, a tym 
samym i pochodzenie. Nieistotne, czy matryca to kawałek 
blachy miedzianej, czy jedynie zbiór bitów na dysku 
komputera, którego zauważalnym odzwierciedleniem jest 
obraz wyświetlany na ekranie lub wydruk na papierze, 
folii etc… Interaktywność i oderwanie obiektu sztuki od 
materialnego przedmiotu to kolejne, ważne cechy, które 
trzeba wymienić obok inter medialności i pośrednictwa 
aparatu. Fotografia analogowa, jako najbardziej pierwotne 
medium generujące obrazy techniczne, pozbawiona jest 
potencjału interaktywności, pozostaje silnie związana 
z materialnym nośnikiem wymaganym do jej zaistnienia. 
Jej  intermedialność jest ograniczona, ale pozostaje 
w stałym związku z pośrednictwem aparatu. Fotografia 
cyfrowa zmienia pierwotną wartość medium nadając 
mu wtórną interaktywność. Film jest bezpośrednim 
rozwinięciem idei fotografii analogowej. Jego percepcję 
umożliwia pośrednictwo materialnego ekranu, choć nie 
stanowi on integralnej części dzieła. Nośnikiem informacji 
służącej wygenerowaniu projekcji jest taśma filmowa, 
ale i ona nie jest przecież artefaktem. Film to układ 
strumieni światła, definiowanych kodem przesuwającej się 
w projektorze pozytywowej taśmy filmowej, rzutowanych 
na ekran. Podobnie jak w fotografii, tak i w filmie 
zasadniczą zmianą było wkroczenie digitalizacji i jej głęboka 
z nimi integracja. W video sytuacja wygląda jeszcze inaczej. 
Różnice spowodowane są odmiennym pochodzeniem. 
Obrazuje to teza jakoby fotografia i film wywodziły się 
z pnia ewolucyjnego zapoczątkowanego przez rysunki 
naskalne i malarstwo, zaś od tafli wody poprzez lustro 
przebiegała droga prowadząca ku video. Media cyfrowe, 
których sercem jest mikroprocesor, zawłaszczają coraz 
szersze obszary sztuki. Digitalizacja zaczyna dorastać do 
roli spoiwa łączącego poszczególne pola określane sztuką 
mediów. Ale digitalizacja jako proces aneksji jest tylko 
skutkiem ubocznym pojawienia się cyfryzacji w ogóle. 
Zapis zero—jedynkowy zasługuje na autonomię, ponieważ 
już w nim samym tkwi olbrzymi, dopiero rozpoznawany 
potencjał twórczy. Dzięki niemu swoje miejsce odnajduje 
i poszerza dynamicznie rosnący, globalny internet — także 
jako forum sztuki współczesnej. W sieci już teraz przenikają 
się swobodne światy materialne i wirtualne. Wywołuje 
to szereg pytań o sens istnienia takich dzieł sztuki, a co 
ważniejsze, o kondycje człowieka wobec digitalizacji.

the camera. Analogous photography, as the most primary 
medium generating technical images is devoid of the 
intermedia potential; it remains strongly connected with 
the material medium necessary for its creation. 
Its intermedia aspect is limited but remains dependent on 
the existence of the camera. Digital photography changes 
the primary value of the medium giving it a secondary 
interactive character. Film is a direct development of the 
idea of analogous photography. Its perception is made 
possible by means of the material screen despite the fact 
that it does not constitute an integral part of the artwork. 
The medium which is used to generate the projection 
is the film roll, however, it is still not an artifact. Film is 
a combination of streams of light, defined by a code of the 
positive film roll unwinding in the projector and shown on 
the screen. As in photography, film underwent changes 
with the introduction of digitalization. It has been deeply 
integrated with digitalization. The situation of video film 
is, nevertheless, different. The differences are caused 
by a different origin. It is illustrated by the opinion that 
photography and film come from one evolutionary stem 
initiated by wall drawings and paintings, whereas from the 
surface of water through the mirror ran the way leading 
to video. Digital media which have a microprocessor at 
heart steal broader and broader areas of art. Digitalization 
starts to become a binder combining various patches called 
media art. Yet digitalization as an annexing process is just 
a by-product of computerization as a whole. The zero-one 
notation deserves autonomy because it contains a huge, 
still discovered creative potential in itself. It enables the 
dynamically growing, global internet to find and broaden 
its place — also as a forum for contemporary art. The world 
wide web is already a place where independent worlds 
— the real and the virtual — overlap. It brings about a set 
of questions about the sense of existence of such works 
of art, and, more importantly, about the condition of man 
faced with digitalization.
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1.2 Graf ika klasyczna a digital izacja

Techniki druku unikatowego, przynajmniej w zakresie 
fundamentalnych zasad, nie uległy zmianie od czasu 
ich wynalezienia. Dwustuletnia litografia opiera się na 
wykorzystywaniu wzajemnego odpychania wody i tłuszczu. 
W opozycji do popularnych środków przekazu wizualnego, 
grafikę artystyczną konstytuuje wyrafinowany świat formy 
i treści. Dzięki technikom i technologiom wywiedzionym 
z klasycznego kanonu powielania obrazu, wnosi ona 
do dorobku sztuki wiano w postaci druków na papierze 
lub innych podłożach. Nierzadko są to także obiekty 
trójwymiarowe. W szerszej perspektywie, grafika stanowi 
zbiór procedur i zachowań, których przestrzeganie służy 
utrzymaniu jej spójności etycznej i autonomii estetycznej. 
Obecnie, podobnie jak w inne dziedziny aktywności 
ludzkiej, wkracza weń dygitalizacja… Za pośrednictwem 
jakich urządzeń generowane będą obrazy w przyszłości? 
Jak będziemy je rejestrować w naszej świadomości? 
A może tylko w podświadomości? Kto wie, czy nie 
zawładnie nami bez reszty brudny filtr mediów? Czy nie 
sprowadzi sensu istnienia do konsumowania wysoko 
przetworzonych produktów? Technologia cyfrowa we 
współczesnej grafice stanowi coraz bardziej konkretną 
zapowiedź jutra. Jej powab polega na uwolnieniu artysty od 
ograniczeń technologicznych, technicznych i logistycznych, 
zwłaszcza w porównaniu do klasycznych technik druku 
artystycznego. Ale czy w ślad za cyfrową technologią 
druku wyposażoną w genialne, nieporównanie doskonałe 
procedury wykonawcze, podążą realizacje odpowiadające 
jej potencjalnym możliwościom? Na ile obecna generacja 
„ctrl c, ctrl v” gotowa będzie w perspektywie dwudziestu 
lat do spójnego, opartego na odnowionej definicji 
oryginalności, opisania świata? Rzeczywistość na niby, 
formowana ze strzępków innej wirtualnej rzeczywistości, 
zaczyna dominować nad porządkiem realnym, którego 
emanacją, jeszcze nie tak dawno temu, były biblioteki pełne 
książek drukowanych na papierze i muzea pełne ręcznie 
malowanych obrazów. Digitalizację procesów w grafice 
artystycznej charakteryzuje żywiołowość i dynamiczna 
struktura. W trakcie pracy nad litografią lub innymi drukami 
klasycznymi, zapis binarny ułatwia i przyspiesza przejście 
przez wielu etapów technologii. Pełni on wtedy rolę 
służebną. Skutki stosowania, jeśli postrzegać je w kategorii 

1.2 Classical  graphics and digital izat ion

The techniques of unique print, at least when it comes 
to fundamental principles, have not been changed since 
their invention. The two hundred year old lithography is 
based upon the mutual repellence of water and grease. 
Contrary to the popular visual media, printmaking 
is constituted by a sophisticated world of form and 
content. Thanks to the technologies originating from the 
classical canon of image reproduction, it provides the 
arts with the dowry of prints on paper or other grounds. 
Quite often these can also be three-dimensional objects. 
From a broader perspective, graphics is a collection of 
procedures and activities which should be observed 
in order to preserve its ethical cohesion and aesthetic 
autonomy. Currently digitalization crosses its borders, as 
it does with other areas of human activity. What devices 
will generate images? How will we register them in our 
consciousness? Or may be solely in the unconsciousness? 
Who knows, maybe we will be overcome by the dirty filter 
of the media? Will it not reduce the sense of living into 
consuming highly processed products? Digital technology 
in the contemporary graphics heralds the tomorrow. Its 
appeal lies in liberating the artist from the technological, 
technical and logistic limitations, especially in comparison 
to the classical methods of printmaking. But will digital 
printing technology equipped with state-of-the-art, 
unsurpassedly perfect executing procedures be followed 
by realizations that stand up to its potential possibilities? 
To what extent will generation of ‘ctrl c, ctrl v’ be ready to 
describe the world in a coherent way, based on a renewed 
definition of the original, in the course of twenty years? 
The con-reality, formed from patches of another, virtual 
reality starts to dominate the real order which, not so 
long ago, used to be emanated from libraries full of books 
printed on paper and museums full of hand-painted works 
of art. Digitalization of processes in artistic graphics 
(printmaking) is characterized by liveliness and a dynamic, 
nonlinear structure. While working with lithography or 
other classical prints, binary recording facilitates and 
speeds up a lot of technological processes. It serves 
a secondary role then. The results of its implementation, 
if perceived in the category of individual cases of matrix 
preparation, do not influence or hardly influence the 
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jednostkowych przypadków przygotowywania matrycy, nie 
wpływają znacząco lub wcale na percepcję skończonych 
prac. Jednak, asymilacja technologii cyfrowej nie pozostaje 
bez znaczenia wobec postrzegania grafiki współczesnej. 
Współzależność pomiędzy narzędziami cyfrowymi 
a kreacją artystyczną występuje w relacji wynikającej 
z zastosowania modemu cyfrowej rejestracji danych, 
co umożliwia dowolne adresowanie utrwalonego dzieła 
w kierunkach wybranych przez zarządzającego obrazem. 
Mamy więc do czynienia z nadrzędnością informacji nad 
doświadczeniem warsztatowym i rozerwaniem zależności 
przyczynowo — skutkowych pomiędzy źródłem informacji 
a jej przetworzoną formą cyfrową. Skutkuje to także 
porzuceniem dyktatu wyobraźni na rzecz wariantowych 
rozwiązań wizualizowanych za pośrednictwem symulacji 
komputerowej. Klasyczne techniki grafiki artystycznej 
skonfrontowane z zapisem cyfrowym utraciły wiodącą 
rolę. Obecnie odbitki wygenerowane z cyfrowych matryc 
stanowią punkt odniesienia dla grafik wykonanych 
za pośrednictwem innych technik. Reprezentatywne, 
światowe wystawy są w zasadzie pokazami druków 
cyfrowych, poprzetykanych z rzadka pojedynczymi 
przykładami litografii, akwafort, sitodruków... Obecność 
zapisu cyfrowego, używanego w dowolnie wybranej fazie 
powstawania grafik, doprowadziła do maksymalnego 
uelastycznienia możliwości intermedialnych. Jednak 
wywołała także poważny kryzys tożsamości grafiki 
warsztatowej w tradycyjnym jej rozumieniu. Kryteria 
służące niegdyś ocenie doskonałości druku, jakości nakładu, 
wyrafinowanych technik tworzenia matryc analogowych 
uległy zatarciu. Technologia cyfrowa, w porównaniu 
z klasyczną, nie stawia ograniczeń w doborze podłoża, na 
jakim się drukuje. Może nim być papier, tworzywo sztuczne, 
tkanina, drewno, metal… Matryca cyfrowa pozwala na 
zmianę definicji obrazu w dowolnym momencie pracy 
nad dziełem. Porównywanie doświadczeń wynikających 
z posługiwania się warsztatem technik klasycznych 
i  cyfrowych ma kluczowe znaczenie w uchwyceniu 
istoty przemian zachodzących we współczesnej grafice 
artystycznej. Bez znajomości klasycznych technik druku, 
trudno sobie wyobrazić świadome korzystanie z oferty 
cyfrowej. Korelacja informacji w sferze wirtualnej ze 
środowiskiem realnym odbywa się za pośrednictwem 
internetu. W globalnej sieci tajemniczy warsztat staje 

perception of the finished works. However, the assimilation 
of digital technology does make an impact on the reception 
of contemporary graphics. The interrelation between digital 
tools and artistic creation is based on the implementation 
of the modem of digital data recording which makes 
it possible to address the artwork at directions selected by 
the person managing the image. Thus we deal here with 
a superiority of information over workshop experience 
and braking up the cause-result sequence between the 
source of information and its processed digital form. It also 
results in abandoning the dictatorship of imagination 
for the sake of variant solutions visualized by means of 
computer simulations. The classical printmaking techniques 
confronted with digital recording have lost their leading 
position. Nowadays the prints generated from digital 
matrixes become a reference point for the prints made 
by means of other techniques. The representative world 
exhibitions are basically shows of digital prints, sparsely 
interlaced with individual examples of lithographies, 
etchings or silkscreens. The presence of digital recording, 
utilized on freely selected stages of making a print, 
has brought about maximum flexibility of intermedia 
possibilities. However, it has also caused a serious identity 
crisis of printmaking in its traditional meaning. Criteria 
which in the past served to evaluate the perfect qualities of 
the print, the quality of the issue, sophisticated techniques 
of producing analogous matrixes, have been blurred. 
Digital technology, when compared with the classical 
one, poses no limitations in the choice of the ground, on 
which printing takes place. It can be paper, plastic, textile, 
wood, metal… The digital matrix creates the possibility 
of changing the definition of an image at any moment 
of working on the artpiece. Comparing the experience of 
utilizing the classical workshop and the digital workshop 
is crucial when it comes to capturing the essence of the 
transformations taking place in contemporary printmaking. 
Without the knowledge of the classical methods of printing 
it is hard to imagine how to consciously make use of the 
digital offer. The correlation of information in the virtual 
sphere with the real environment is carried out by means 
of the internet. In the world wide web the mysterious 
workshop becomes transparent in all its aspects. Acquiring 
the skill of utilizing the classical techniques is conducive to 
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się we wszystkich aspektach transparentny. Nabycie 
umiejętności posługiwania się technikami klasycznymi 
sprzyja budowaniu kryteriów ułatwiających doskonalsze 
wykorzystywanie narzędzi cyfrowych.

1.3.  Matryca

Dorota Folga-Januszewska w eseju „Homo Graphicus” 
pisze: „Rozwój technik cyfrowych i szybkiej, dobrej 
jakościowo reprodukcji uświadomił bowiem, że to 
nie wartość powielania jest specyfiką tej dziedziny 
(a przecież jeszcze kilka lat temu określenie nakładu 
uznawano za kwalifikację w konkursach graficznych), 
lecz raczej intelektualna konstrukcja procesu 
graficznego, która zakłada myślenie dwoma 
etapami”. Znak czasów w pojmowaniu grafiki odnosi się 
zwłaszcza do wyeksponowania jej waloru intelektualnego, 
uwolnionego od technologicznych rygorów drukarskiego 
rzemiosła oraz reorientacji w kierunku matrycy zapisanej 
cyfrowo. Teza zakładająca dominację digitalizacji 
współczesnej grafiki nad jej klasyczną postacią, wymaga 
analizy wzajemnych, niejednoznacznych asocjacji 
konstytuujących obie formy istnienia — wirtualną 
i realną, szczególnie w kontekście pojmowania matrycy. 
W porównaniu do swej klasycznej poprzedniczki, 
matryca cyfrowa jest bytem domyślnym. Zdajemy sobie 
sprawę z bezwarunkowej konieczności jej istnienie, ale 
z racji specyficznej, wirtualnej formuły, jej obecność 
manifestuje się wyłącznie poprzez artefakt z niej 
zrodzony. Bezcielesność matrycy cyfrowej powoduje 
skutki natury psychologicznej. Skoro o jej obecności 
informuje nas dopiero swego rodzaju „tłumaczenie” 
— dowolny wydruk lub projekcja ekranowa, a nie własny 
język, w jakim została zapisana, co jest oryginałem? 
Czy w ogóle można mówić o oryginale lub wiernej kopii 
wykonanej z takiej matrycy w tradycyjnym rozumieniu, 
zakładającym fizyczną przystawalność kopii do wzorca. 
Byt pierwotnie wirtualny zinterpretowany w wersji 
przedmiotowej uzyskuje przeważnie rangę dzieła 
samego w sobie, oderwanego od wzorca, chociaż jest 
jego wiernym odbiciem. Nieograniczone możliwości 
interpretowania matrycy wirtualnej prowadzą do równie 
nieograniczonej ilości artefaktów wywodzących się 

constructing the criteria which will in turn facilitate better 
implementation of digital tools.

1.3 The Matr ix

Dorota Folga-Januszewska in her essay ‘Homo Graphicus’ 
writes: ‘The development of digital techniques and fast 
good-quality reproduction made us realise that it is not the 
value of reproducing which is the specific feature of this 
discipline (not more than several years ago the statement 
of the number of copies was a qualification in print 
competitions) but rather the intellectual construction 
of the graphical process which requires thinking in 
two stages’. A sign of the times in understanding graphics 
refers mostly to exposing its intellectual value, free from 
the technological rigors of the printing workshop and 
re-orientation towards the digitally prepared matrix. 
The argument that the digitalization of contemporary 
graphics dominates its classical form requires an analysis 
of the mutual, ambiguous associations which constitute 
both forms of graphics — the virtual and the real, especially 
in the context of the understanding of the matrix. 
Compared with its classical predecessor, the digital matrix 
is a suspected being. We are aware of the unconditional 
necessity of its presence but because of its specific virtual 
formula it can be manifested only through the artifact 
which has been born out of it. The materiality of the 
digital matrix brings about psychological results. Since 
its presence can be visible only in a sort of ‘translation’ 
— a print-out or projection on the screen, not the original 
language in which it has been recorded, then what is 
the original? Can we talk about the original or faithful 
copy executed from such matrix in the traditional sense, 
which presumes a physical resemblance of the copy to the 
pattern? A virtual being interpreted in a concrete version is 
usually raised to the rank of the artwork in itself, separated 
from the pattern, even though it is the pattern’s faithful 
reflection. Unlimited possibilities of interpreting the virtual 
matrix lead to the equally unlimited number of artifacts 
rooted in the same recording. The characteristic feature 
of creation based on the digital method of registration 
of matrix transformations is the easiness of the variant 
multiplication of the image, avoiding any resemblances 



1. Ogród graficzny The Graphical Garden 27

z wspólnego pnia zapisu. Cechą charakterystyczną kreacji 
opartej na cyfrowej metodzie rejestracji przeobrażeń 
matrycy jest, wymykająca się wszelkim podobieństwom 
odnotowywanym dotąd w sztuce, łatwość wariantowego 
multiplikowania obrazu. Powodowane dominacją 
digitalizacji przerwanie ciągłości dziejów grafiki 
fundowanej na klasycznym kanonie tworzenia matrycy 
drukującej zmarginalizowało również rolę druku jako 
atrakcyjnego medium artystycznej ekspresji i ujednoliciło 
jego postrzeganie w kontekście autonomicznych estetyk 
opisujących niegdyś miedzioryt, akwafortę, litografię 
lub linoryt. Matryca przestała we współczesnej grafice 
pełnić rolę wzorca służącego uzyskiwaniu identycznych 
odbitek w danej technice i tym samym utraciła miejsce, 
jakie dotąd zajmowała w procesie tworzenia druku 
artystycznego. Jej tradycyjna definicja odwołująca się 
do technologii, uwarunkowana logiczną, przyczynowo 
— skutkową sekwencją procedur wykonawczych nie 
wyjaśnia istoty rzeczy. Aspekt technologiczny traktować 
należy jako warunek konieczny, ale nie wystarczający 
do wyczerpującego określenia — jaką rolę pełni obecnie? 
Można założyć, że współczesna matryca tym tylko różni się 
od swoich protoplastek, że jej istota oderwana została od 
materialnego nośnika informacji. Oznacza to każdorazową 
konieczność dekodowania utrwalonego zapisu binarnego, 
niezbędnego do jego przetwarzania ale pozbawionego 
autonomii przedmiotowej określającej matrycę jako osobny 
byt. Fascynacja wirtualnością przesłania niejednokrotnie 
istotę nieporozumień wynikających z nierozróżniania 
formy zapisu od treści, jakie niesie. Parafrazując 
słowa Romana Gajewskiego z eseju „Bogowie wielbią 
delikatny szkic” (J. Ashbery), poświęconego kondycji 
współczesnego rysunku, wypada stwierdzić za autorem, 
że: współczesna grafika, podobnie jak sztuka w ogóle, 
akcentuje i wyróżnia konceptualny wątek i w tym tkwi 
zapewne jej wyjątkowa moc zamieniania wielu domów 
sztuki w jeden interdyscyplinarny. Czy uprawianie grafiki 
nie jest dezercją z żywych dylematów współczesnej 
sztuki, z gorącej dzisiejszości? W jakim stopniu potrafi 
przyswoić sobie nową rzeczywistość, czy się do niej 
nadaje? Czy dotyka jeszcze ludzi i spraw, czy może uchyla 
się życiu, traci czujność, przestaje być jego zwierciadłem? 
Czy przykuwa uwagę, czy powoduje napięcie, i czy otwiera 
nowe horyzonty? Jakich prawd i praw broni? Czyich? 

observed in art so far. The breaking up of the continuity 
of the history of graphics based on the traditional canon 
of the printing matrix, brought about by the domination 
of digitalization, has marginalized the role of printing as an 
attractive medium of artistic expression and has caused 
its uniform perception in the context of autonomous 
aesthetics ofcooper-plate, etching, lithography or linocut. 
In contemporary graphics the matrix has ceased to play 
a role of a pattern used to obtain identical images in a 
given technique, thus losing its long-established position 
in the process of creating artistic prints. Its traditional 
definition which refers to technology and is conditioned 
by the cause—result sequence of the executed techniques 
does not explain the essence of the phenomenon. The 
technological aspect should be treated as a condition 
necessary but not sufficient to determine — what kind 
of function does it play now? It can be assumed that the 
contemporary matrix is different from its predecessors 
in the fact that its essence has been separated from 
the material medium. It means that each time there is a 
need to decode the binary code which is important for 
its processing but devoid of subject autonomy which 
might define it as an independent being. Fascination 
with the virtual aspect often obscures the essence 
of misunderstandings resulting from the inability 
to differentiate the form of the recording from its content. 
When  we paraphrase the words of Roman Gajewski from 
the essay ‘Gods adore a subtle sketch’ (J.Ashberry) devoted 
to the status of contemporary drawing, we should repeat 
after the author that contemporary graphics, just like art in 
general, emphasizes and distinguishes the conceptual line 
and this is perhaps its exceptional power in transforming 
many homes of art into one — interdisciplinary. Is making 
graphics not a defection from the living dilemmas of 
contemporary art, from the hot reality? To what extent 
is it able to assimilate the new reality, is it adapted to 
it? Does it touch people and matters, or does it perhaps 
evade life, loses alertness, stops being a mirror? Does it 
draw attention, does it arouse tension, does it open up 
new horizons? What truths and rights does it defend? 
And whose? If graphics is neither new nor old — then 
what is it like? Most probably in its essence it is neither 
conservative nor non-conservative. Maybe it has never lost 
its innocence and still keeps it? Maybe it has gained the gift 



28 Pamięć przyszłości The memory of the future

Grafika przyczepiona do sztuki czy sztuka do grafiki? 
Grafice pasuje stan ontologicznego zawieszenia, upodobała 
sobie byt niezależny. To sztuka „pomiędzy”, bez potrzeby 
ścisłego umocowania, zaszeregowania. Na jej temat dziś 
się milczy, historia o niej zapomina. Nie apoteozujemy 
jej, a tylko przypominamy jej obecność, jej kruchą urodę. 
Wzmacniamy wątlejące znaczenie. A może przekonamy 
siebie i innych o jej niesłabnącej sile oddziaływania? 
Na przekór wątpliwościom? Bo jeśli grafika nie jest ani 
nowa, ani stara — to jaka? Zapewne w swojej istocie nie 
jest ani konserwatywna, ani niekonserwatywna. Może 
nigdy nie utraciła niewinności i wciąż ją przechowuje? 
Może posiadła dar przystosowania, dar wymazywania 
schematów, którymi przesiąka oraz umiejętność zrzucania 
ciasnych skór, którymi obrasta? Może jest jak mumia; jądro 
istotnej pamięci otoczone kruszejącą materią — umiera 
tylko to, co ma umrzeć. Czy we wszystkich XX–wiecznych 
rewolucjach rola grafiki się wyczerpała?(…) Są już inne 
biegłe narzędzia determinujące rozwój lub zmianę. Syntezą 
naszego spojrzenia na grafikę jest właśnie porównanie 
dwóch pojęć: rozwój polega na tym, że idzie się naprzód, 
a istota pozostaje ta sama, zmiana zaś polega na zerwaniu 
tożsamości. Grafika przeżywa obecnie głęboki kryzys braku 
zainteresowania. Spotyka się z niechęcią środków masowej 
komunikacji, co paradoksalnie stanowi skutek i przyczynę 
takiego stanu rzeczy. Jednak, mimo pozostawania na 
uboczu głównego nurtu sztuki, nie ginie i wciąż ma przed 
sobą perspektywy rozwoju. Jako dyscyplina wspierająca 
się na fundamencie etycznym, wymagająca przestrzegania 
ścisłych procedur, stanowi wartość samą w sobie. Wobec 
pozornego bogactwa tandetnej ikonosfery, w obliczu 
fałszywych wyborów estetycznych, jakie piętrzy przed 
nami współczesność, grafika warsztatowa wzmocniona 
cyfryzacją procesów, jako naturalnym etapem ewolucji 
idei, stanowić będzie alternatywę dla pospolitego 
konsumpcjonizmu.

of adaptation, a gift of erasing schemes which soak it and 
the ability to dump the tight skins that grow on it? Maybe 
it is like a mummy, a heart of vital memory surrounded 
by cracking matter — death waits only for whatever is 
bound to die. Has the role of graphics been exploited in 
all 20th century revolutions?(…) Yet now there are new 
tools determining development or change. Our attitude to 
graphics can be synthesized in the comparison of these 
two terms: development means going forward while 
the essence remains the same, change means breaking 
with the identity. Nowadays graphics experiences 
a deep  crisis  connected with lack of interest. It is met 
with an aversion from mass media, which paradoxically is 
both a cause and a reason of such status quo. However, 
despite remaining on the edges of the main trends of 
art, it does not die and retains prospects of development. 
As a discipline based on ethical element, calling for strict 
procedures, is a value in itself. Faced with an apparent 
richness of cheap iconosphere, faced with false aesthetic 
choices which are piled up by modern times, printmaking 
enhanced by digital processes as a natural stage of the 
evolution of the idea will be an alternative for ordinary 
consumerism.

Paweł Frąckiewicz, W ogrodzie / In the Garden, litografia / lithography, 
38×33 cm, 1997 →
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Projektowanie warsztatu litograficznego wiąże się 
z uwzględnianiem wielu różnych czynników.  Wyposażenie, 
personel, finansowanie uzależnione są od typu, a co 
za tym idzie, od zadań stawianych przed konkretnym 
studiem. Istnieją jednak zasadnicze zagadnienia 
charakteryzujące proces litograficzny. Dobry warsztat, 
duży lub mały, publiczny lub prywatny musi być dobrze 
zaplanowany i starannie zarządzany. Bez względu na typ 
warsztatu należy zdefiniować precyzyjnie cele, jakie ma do 
zrealizowania, stworzyć plan biznesowy po to, by określić 
generalne zasady funkcjonowania.

2.1 Podstawowe wyposażenie / General 
Faci l i ty  Needs

Proces litograficzny wymaga stosowania ciężkiego sprzętu 
a procedury technologiczne mogą odbywać się w tylko 
stosownych warunkach przestrzennych, uwzględniających 
także temperaturę i wilgotność.

A.  Architektura / Architecture
Podłoga musi wytrzymać ciężar kamieni litograficznych, 
pras. Najlepszym rozwiązaniem jest betonowa podłoga 
w studiu na parterze. Jeśli warsztat znajduje się na 
piętrze potrzebny jest wytrzymały strop. W przestrzeni 
studia nie powinno być żadnych słupów lub filarów, 
które utrudniałyby rozplanowanie położenia pras 
i innych potrzebnych sprzętów a także komplikowałyby 
wyznaczanie traktów komunikacyjnych. Drzwi i korytarze 
muszą być na tyle szerokie, by bezpiecznie mieściły się 
w nich, przewożone wózkiem widłowym, największe 
kamienie i ryzy papieru. Powinny być wyznaczone osobne 
strefy przeznaczone dla drukowania, ucierania kamieni oraz 

ciemni wykorzystywanej w procedurach fotograficznych. 
Potrzebna jest również  czysta strefa przeznaczona do 
przechowywania druków i papierów oraz wykonywania 
czynności kuratorskich związanych z rejestrowaniem 
i oprawianiem w ramy gotowych litografii. Przestrzeń 
warsztatu litograficznego musi być zabezpieczona 
czujnikami przeciwpożarowymi. Musi posiadać odpowiednio 
oznakowane wyjścia ewakuacyjne oraz inne środki 
bezpieczeństwa: gaśnice, apteczkę pierwszej pomocy, 
myjkę do oczu.

B.  Woda / Water
W warsztacie, z wyjątkiem najmniejszych, powinny być 
przynajmniej dwa źródła zimnej i ciepłej wody. Jedno źródło 
powinno znajdować się w korycie do ucierania kamieni, 
drugie, zapewniające wodę używaną we wszystkich 
pozostałych procedurach litograficznych, należy ulokować 
blisko przestrzeni przeznaczonej do druku w sąsiedztwie 
magazynku do przechowywania chemikaliów. W związku 
z charakterystyką chemikaliów wykorzystywanych 
w procedurach technologicznych  zarówno zlewy, jak 
i wszelkie rury ściekowe, syfony powinny być wykonane 
ze stali kwasoodpornej lub innego materiału o podobnych 
cechach. Zużyte, niebezpieczne dla środowiska 
chemikalia powinny być magazynowane w specjalnych 
pojemnikach i ekspediowane do profesjonalnej utylizacji. 
Pod żadnym pozorem nie powinno się ich wylewać do 
kanalizacji. Woda wykorzystywana w procesie ucierania 
kamieni powinna być odprowadzana do kanalizacji 
za pośrednictwem trójkomorowego odstojnika, 
wykluczającego możliwość zamulenia rur odpływowych. 
Odstojnik powinien być regularnie oczyszczany 
ze zgromadzonych w nim osadów.
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C.  Elektryczność / Electr ic ity
Gniazda elektryczne przeznaczone do zasilania suszarek 
elektrycznych, kompresorów powietrza, podświetlanych 
stołów powinny być uziemione i ulokowane na wysokości 
blatów roboczych. Gniazda zasilające akumulatory 
w wózkach widłowych, silniki elektryczne w prasach 
litograficznych oraz inne urządzenia tego typu mogą być 
umieszczone w podłodze. Dostarczanie zasilania w prąd 
trójfazowy (380 V) wymaga każdorazowo konsultacji 
z uprawnionym elektrykiem.

D. Wentylacja / Venti lat ion
Właściwie zaprojektowana i stosowana odpowiednio 
w stosunku do potrzeb wentylacja ma kluczowe znaczenie 
dla zachowania bezpieczeństwa osób pracujących w studio 
i dla otoczenia. Otwarcie okna nie wystarczy. Do właściwego 
funkcjonowania warsztatu potrzebne są dwa niezależne 
systemy wentylacyjne. Jeden ogólny, którego zadaniem jest 
odbieranie powietrza zanieczyszczonego różnymi oparami 
pochodzącymi z rozpuszczalników i innych lotnych łatwo 
rozprzestrzeniających się substancji wraz z jednoczesnym 
uzupełnianiem w powietrze czyste, pochodzące z zewnątrz. 
Drugi lokalny, obsługujący poszczególne stanowiska 
procesu litograficznego. W zasięgu lokalnego systemu 
wentylacyjnego powinna znajdować się każda prasa, 

stanowiska do nadawania farby oraz strefy intensywnego 
używania rozpuszczalników.

E.  Temperatura i  wi lgotność / Temperature 
and Humidity
Szczególne warunki atmosferyczne panujące w studio, 
a zwłaszcza bardzo wysoka wilgotność powietrza 
i niska temperatura, mogą spowodować odmienne 
od spodziewanych rezultaty reakcji chemicznych i wydłużyć 
czas schnięcia farby drukarskiej. Wysoka wilgotność 
powietrza wpływa także na papier powodując zwiększenie 
tendencji do niekontrolowanego rozciągania się w trakcie 
druku. Dlatego w regionach, gdzie mamy do czynienia 
z ekstremalnymi skokami temperatury oraz wilgotności 
powietrza powinno się stosować klimatyzację przestrzeni 
studia, co pozwala utrzymywać stałe, pożądane warunki 
atmosferyczne. Jeśli to możliwe, kaloryfery i inne źródła 
ciepła systemu grzewczego nie powinny bezpośrednio 
oddziaływać na zbiorniki z rozpuszczalnikami, farby 
w puszkach i kamienie. Generalnie w technologii litografii 
zaleca się utrzymywanie stałej, umiarkowanej temperatury 
otoczenia 18—20 ºC i wilgotności ok. 40%.

F.  Oświet lenie / L ighting
W zależności od zastosowanych źródeł światła sztucznego 
zmienia się percepcja koloru. W warsztacie litograficznym, 
gdzie ocena jakości koloru i trafności jego doboru jest 
podstawowym zagadnieniem technologicznym, 
w miejscach gdzie przygotowuje się farby do druku, 
zestawia sekwencje kolorów i dokonuje zgodności nakładu 
z odbitką wzorcową oświetlenie powinno być neutralne 
i obiektywne. Skończone druki należy również chronić przed 
promieniowaniem ultrafioletowym obecnym w świetle 
słonecznym.

G.  Blaty robocze i  stoły / Countertops 
and Tables
Blaty robocze i stoły powinny być wykonane z odpornych 
na uszkodzenia, funkcjonalnych materiałów, które 
można podzielić na dwie grupy ze względu na sposób 
wykorzystywania. Grupę pierwszą determinują 
litograficzne procedury technologiczne oraz rysowanie 
kamieni litograficznych. Wymaga to stołów stabilnych, 
koniecznie wypoziomowanych. Ich powierzchnia powinna 

2.1 Ramię lokalnej wentylacji wyciągowej / Local ventilation exhaust hood
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być wykonana z kwasoodpornej lub ocynkowanej blachy, 
co zapewni swobodę używania rozpuszczalników 
i żrących substancji chemicznych a także wykluczy 
możliwość trwałego uszkodzenia powierzchni stołu 
wskutek przesuwania ciężkich kamieni litograficznych 
o ostrych krawędziach. Grupa druga to stoły i blaty 
robocze przeznaczone do zadań kuratorskich, 
magazynowania lekkich materiałów, oprawy grafik. 
Ich powierzchnię roboczą mogą stanowić płyty laminowane 
lub twarda sklejka zabezpieczona dodatkowo lakierem. 
Miejsca do mieszania, urabiania i rozwałkowywania 
farby drukarskiej powinny być wykonane z płyty szklanej 
o grubości 6—8 mm oszlifowanej na krawędziach.

2.2 Strefy robocze warsztatu l i tograf icznego 
Dedicated Work Areas

Aby praca w warsztacie litograficznym przebiegała 
płynnie i efektywnie, powinny zostać wydzielone miejsca 
do realizacji kolejnych etapów procesu litograficznego. 
Niektóre czynności mogą być wykonywane w tym samym 
miejscu studia. Inne nie.

A.  Strefa ucierania kamieni  /  Graining Area
Miejsce do szlifowania i poziomowania kamieni powinno się 
znajdować w sąsiedztwie ich magazynowania. Składa się z:
1. Koryta do ucierania kamieni; 
2. Blatu do odkładania kamieni gotowych do rysowania; 
3. Miejsca przeznaczonego dla kurantów, ściernic i innych 
narzędzi używanych do obróbki kamieni litograficznych; 
4. Półki na proszki ścierne (karborund, elektrokorund); 
5. Magazynu kamieni.
Jeżeli chcemy używać koryta do ucierania kamieni 
również do przeciw trawienia i procedur fotograficznych, 
powinniśmy je wyposażyć w wentylację w postaci 
miejscowego odciągu. Koryto do ucierania kamieni 
powinno być zbudowane z uwzględnieniem wymagań 
wynikających ze specyfiki obróbki kamieni litograficznych. 
Koryto musi sprostać ich ciężarowi i rozmiarom. Kamienie 
litograficzne to płyty o grubości od kilku do kilkunastu 
centymetrów, o średniej wadze przekraczającej 30, 
40 kg. Długość i szerokość kamieni odpowiada wymiarom 
standardowych papierów szeregu A i B. Dlatego najlepiej Blaty robocze i stoły / Countertops and tables 2.4

Blaty robocze i stoły / Countertops and tables 2.3

Blaty robocze i stoły / Countertops and tables 2.2
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sprawdzają się konstrukcje robione niejako na miarę. 
Podstawę i spoczywające na niej koryto przeważnie 
wykonuje się z drewna. Wodoszczelność zapewnia, 
wstawiona do niego, wanna wykonana ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej. W otworze ściekowym należy umieścić 
rurkę z tworzywa sztucznego wysokości nie przekraczającej 
krawędzi koryta. Wtedy zużyta woda spływać będzie 
do odstojnika łagodnym strumieniem, co zapobiegnie 
niebezpieczeństwu nagłego, masywnego wypłynięcia 
z koryta masy błota złożonego z wody, proszków ściernych 
i utartych kamieni litograficznych, mogącego nagle przelać 
się przez odstojnik.  Do ucierania kamieni litograficznych 
potrzebna jest ciepła i zimna woda dostarczana za 
pośrednictwem zwykłej baterii wyposażonej w końcówkę 

2.5 Koryto do ucierania kamieni wyposażone w elastyczny szlauch i prysznic obsługiwany jedną ręką / Graining area showing flexible hose attached to faucet and a shower

prysznicową oraz szlauch nasadzony na wylewkę. 
Ruszt, na którym ustawiane są kamienie litograficzne 
poddawane procesowi ucierania w korycie, jego kształt, 
wysokość, wystawanie ponad krawędź koryta, wreszcie 
materiał, z jakiego został wykonany, determinuje 
środek transportu używany w warsztacie do transportu 
kamieni litograficznych. Jeżeli dysponujemy wózkiem 
widłowym wyposażonym w standardowe widły musimy 
zapewnić swobodę operowania nim zarówno  w regale 
do przechowywania kamieni, jak i w korycie. Osiągniemy 
to zapewniając odpowiednią wysokość rusztu w regale 
do magazynowania kamieni i w korycie do ich szlifowania. 
Metalowe liniały, poziomice służące do kontroli jakości 
ziarnowania, gąbki, pumeksy, pilniki powinny znajdować 
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Karborund do ucierania kamieni / Abrasives 2.6

się w zasięgu ręki. Bez względu na potrzeby uwarunkowane 
procedurą litograficzną, bez względu na to, czy mamy 
do czynienia z kamieniem, czy płytą aluminiową, 
w sąsiedztwie koryta powinniśmy zawsze dysponować 
wolną powierzchnią blatu odpornego na działanie 
substancji chemicznych wykorzystywanych w technologii 
druku płaskiego.

B.  Strefa rysowania / Drawing Area
Strefa, gdzie artyści rysują swoje kamienie lub metalowe 
płyty litograficzne powinno być wyposażone w następujące 
sprzęty:
1. Wytrzymałe stoły mogące unieść najcięższe kamienie; 
2. Stałe, wystarczające do pracy źródło światła; Karborund do ucierania kamieni / Abrasives 2.7
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2.8 Pojemniki z karborundem gotowe do użcia / Abrasive containers ready to use

2.9 Materiały do szlifowania kamieni / The materials for graining the stone

2.10 Regał poziomego składowania kamieni, regał pionowego składowania kamieni i hydrauliczny 
wózek widłowy do ich transportu / Horizontal stone storage, vertical stone storage and hydraulic 
lift for moving stones

2.11 Stalowe kuranty używane do ucierania kamieni / Steel levigators used 
for graining stones

2.12 Upewnij się, czy zakręciłeś wodę i czy końcówka szlauchu jest w korycie?

3. Gniazda elektryczne do zasilania suszarek do włosów, 
opalarek, lamp itp.; 
4. Ekrany służące do swobodnego zawieszania szkiców, 
druków próbnych w trakcie tworzenia litografii. 
W profesjonalnym warsztacie zaleca się 
wygospodarowywanie wydzielonej przestrzeni 
przeznaczonej dla artystów rysujących swoje kamienie 
litograficzne. W warsztacie szkolnym przestrzeń do 
rysowania przeznaczona jest dla wielu osób. Dobrze, jeśli 
stoły do rysowania znajdują się w sąsiedztwie przestrzeni 
przeznaczonej do przygotowania kamieni do druku, 
szczególnie wtedy, gdy kamienie przenoszone są z miejsca 
na miejsce ręcznie. Jeśli dysponujemy wózkiem widłowym 
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Strefa przygotowania do druku / Processing area 2.14

Strefa rysowania / Drawing area 2.13

w przypadku napędu elektrycznego prasy. Po obu stronach 
prasy znajdują się miejsca przeznaczone na papier. Z tym,że 
papier do przekładania drukowanych litografii kładziemy 
zawsze na stronie przeciwnej w stosunku do stanowiska do 
stanowiska nadawania farby. Prasa powinna być ustawiona 
tak, aby jej czoło zwrócone było w stronę  wnętrza podkowy. 
Dystans pomiędzy prasą a otaczającymi ją stołami powinien 
umożliwiać wygodny transport kamieni na prasę i z prasy 
przy użyciu dostępnego w pracowni środka transportu. 
Suszarka powinna znajdować się w bezpośrednim 
sąsiedztwie stołu do odkładania wydrukowanych litografii. 
W zasięgu ręki powinny znajdować się wszystkie utensylia: 

trzeba pozostawić odpowiednią powierzchnię dedykowaną 
traktowi komunikacyjnemu wewnątrz warsztatu. 

C.  Strefa przygotowania do druku / Processing 
Area
Kamienie litograficzne i płyty są w tej strefie trawione, 
wymywane, nadawane farbą i tym samym przysposabiane 
do druku. Strefa musi być dobrze wentylowana i położona 
centralnie — blisko koryta do ucierania kamieni i strefy 
druku. Powinna być wyposażona w:
1. Stół pokryty blachą kwasoodporną lub innym materiałem 
odpornym na żrące działanie chemikaliów, położony 
w pobliżu miejsca do rozrabiania farby; 
2. Zestaw środków do wymywania i nadawania kamieni 
farbą; 
3. Zestaw środków i narzędzi do trawienia kamieni 
litograficznych i płyt metalowych; 
4. Stanowisko odciągu miejscowego.
Bywa, że kamienie są przygotowywane do druku 
bezpośrednio na prasie. Jednak specjalne miejsce 
dedykowane procedurom przygotowawczym uwalnia prasy 
i powoduje, że można je przeznaczyć wyłącznie do zadań 
związanych z drukiem. W strefie przygotowania do druku 
wykonuje się cały szereg operacji technologicznych 
wymagających sprawnej wentylacji na przykład: 
chine collé, wykorzystywanie techniki aplikacji pyłów 
metalicznych, nakładania szelaku lub lakieru offsetowego 
w celu tworzenia bazy drukującej.

D. Strefa drukowania / Press Area
Miejsce gdzie w pracowni znajdują się prasy drukujące 
powinno być wyposażone w:
1. Prasa litograficzna wraz z lokalnym 
systemem wentylacyjnym; 
2. Stoły po obu stronach prasy; 
3. Stanowisko do nadawania farby — dwie osobne płyty 
(jedna dla koloru, druga dla czarnej farby piórowej), 
wałki do nadawania farby kolorowej i czarnej, zmywacz 
ekologiczny do wałków i farby , szmaty; 
4. Suszarka do wydrukowanych litografii.
Najkorzystniejsza konfiguracja w strefie druku to układ 
przypominający podkowę z prasą ustawioną w środku. 
W jej otoczeniu znajduje się stanowisko do nadawania 
farby po stronie korby napędowej lub panelu sterującego 
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1. Prasa litograficzna / Lithographic Hand Press
2. Front prasy / Trailing End of Press
3. Tył prasy / Leading End of Press
4. Kamień litograficzny / Lithographic Stone
5. Płyta poślizgowa / Tympan (leaniung up)
6. Smar do płyty poślizgowej, szpachelka do smaru 
Tympan Grease, Grease Knife
7. Ramię lokalnej wentylacji wyciągowej (powyżej) 
Local Ventilation Exhaust Hood (above)
8. Kosz metalowy na odpady nasączone rozpuszczalnikami 
Solvent Raq Disposal Can (below)
9. Stół drukarza / Printer's Paper Table
10. Papier do druku nakładu / Editioning Paper
11. Wydrukowana odbitka / Printed Impression
12. Odbitka wzorcowa / Bon à tirer / Approved Impression
13. Suszarka na druki / Drying Rack
14. Stół pomocnika drukarza / Press Assistant's Paper Table

2.15 Schemat strefy druku / Layout of press area

15. Czyste i zużyte arkusze papieru przekładkowego 
Clean and Used backing Sheets
16. Strefa farb drukarskich / Inking Station
17. Płyta do farby kolorowej / Slab for Colour Ink
18. Wałek kompozytowy na stojaku / Composition Roller 
in Chock
19. Płyta do mieszania i modyfikowania farb kolorowych 
Slab for Colour Ink Modifying
20. Farby, werniksy i inne dodatki / Inks and Modifiers
21. Płyta do czarnej farby / Slab for Black Ink
22. Wałek skórzany na stojaku / Leather Roller in Chock
23. Zestaw narzędzi używanych na prasie w trakcie druku 
Press Kit: Pick, Registration Pins, ect.
24. Rękawice ochronne / Gloves
25. Maska przeciwgazowa / Respirator
26. Ogniotrwała szafka na rozpuszczalniki (pod blatem)
Fireproof Solvent Storage (below countertop)
27. Zmywacze do wałków, rozpuszczalniki i inne chemikalia 
Wash-out Solvents and Chemicals
28. Szmaty / Rags
29. Szczelny pojemnik na używane szmaty nasączone 
rozpuszczalnikiem / Metal Containers for Semiclean Rags 
(labeled with solvent)
30. Butelki z gumą arabską / Gum Arabic Bottles
31. Gaza lub inne tkaniny do zacierania gumy arabskiej 
na kamieniu / Cheesecloth or Gum—wiping Cloths
32. Gąbki wiskozowe i miednice / Sponges and Water Bowls
33. Chorągiewka do suszenia (wisi na ścianie) / Hand Fan 
(hung on wall)
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Strefa mieszania farb / Ink mixing area 2.16

Puszki z farbą na półkach / Ink shelf storage 2.17

zmywacze do wałków, farby, guma arabska, szmaty i gaza 
metrowa, wyposażenie prasy i wałki do nadawania farby.
Szmaty nasączone łatwopalnymi rozpuszczalnikami, zużyty 
papier, odpadki zawierające duże ilości farby powinny być 
selekcjonowane i odkładane do bezpiecznych pojemników 
wykluczających samozapłon i utylizowane zgodnie 
z obowiązującymi normami. W sąsiedztwie każdej prasy 
znajdują się dwie płyty do nadawania farby. Ważne, żeby 
były usytuowane w bezpośredniej bliskości nadawanego 
kamienia. Podczas gdy stanowisko do czarnej farby 
piórowej znajdujące się przy każdej prasie powinno mieć 
charakter stały, stanowisko przeznaczone do koloru może 
a nawet powinno być przenośne. Ażeby móc utrzymywać 
stoły otaczające prasę w porządku i nie zagracone także 
wałki na specjalnych stojakach i inne przedmioty związane 
z drukiem przetrzymujemy w wyznaczonych miejscach 
nie na środku blatu roboczego. Blaty przeznaczone na 
odbitki i szerzej na cały zestaw papierów potrzebnych 
do drukowania litografii powinny być na tyle duże, aby 
mieściły się na nich największe arkusze papieru, na 
jakich drukujemy w warsztacie. Położenie papieru 
przekładkowego na stanowisku w otoczeniu prasy zależy 
od tego czy drukarz pracuje samodzielnie, czy z pomocą 
asystenta. Jeśli wykonuje druki sam cały zestaw papierów 
musi leżeć w jego zasięgu, jeśli ktoś mu pomaga, przekładki 
powinny być po stronie asystenta. Pod blatami roboczymi 
powinniśmy dysponować otwartymi półkami, na których 
składuje się zestawy wałków drukarskich, tarników, 
przenośnych stanowisk do rozrabiania farby i innych 
materiałów wykorzystywanych w warsztacie.

E.  Stanowiska do mieszania farby / Ink Mixing 
Area
W warsztacie niezbędny jest stół pokryty taflą grubego 
szkła na białym tle, na którym można mieszać kolory 
i urabiać farbę dostosowując ją do konkretnych potrzeb 
poszczególnych druków. Stanowisko do mieszania farby 
powinno być oświetlone naturalnym światłem dziennym 
i sztucznym światłem imitującym światło dzienne, 
co warunkuje właściwą ocenę koloru. Ponadto obok, 
na wyciągnięcie ręki, przechowujemy zestawy drukarskich 
farb litograficznych i różnych mediów uzupełniających 
oraz narzędzi pomocniczych, szpachli, kawałków papieru 
potrzebnych do prób.

F.  Strefa papieru / Paper Area
Do przechowywania papieru i gotowych druków a także 
do dzielenia arkuszy na mniejsze kawałki, nanoszenia 
na nie znaków paserskich i innych, licznych czynności 
kuratorskich potrzebujemy czystego miejsca. Powinno być 
wyposażone w:
1. Odpowiednio duża powierzchnia czystych stołów 
kuratorskich; 
2. Szafy z szufladami do przechowywania gotowych 
nakładów litografii; 
3. Zapasy papieru do druku litografii.
Wszystkie miejsca, gdzie przechowujemy papier i nim 
operujemy powinny być utrzymywane w nieskazitelnej 
czystości, właściwej temperaturze i wilgotności. Zarówno 
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2.18 Szafy do przechowywania papieru i gotowych druków / Paper and prints storage cabinets

2.22 Ryzy papieru na półkach / Paper shelf storage

czysty, jak i zadrukowany papier nie powinien być 
narażony na gwałtowne zmiany wilgotności i temperatury, 
ze względu na szczególną tendencję do chłonięcia wody 
i trwałego odkształcania się po raptownym wyschnięciu. 
Papier, który namókł a następnie gwałtownie wysechł 
faluje, marszczy się — jest bezużyteczny w litografii. Strefy 
papieru ulokowane są bliżej pras drukujących niż koryt do 
szlifowania kamieni. Do darcia papieru, oceny wykonanych 
druków używamy dużych stołów wyposażonych w gładkie, 
zawsze czyste blaty. Narzędzia do darcia papieru, metalowe 
linie mogą być przymocowane na stałe do stołów lub 
wisieć na ścianie w zasięgu ręki. Szafy z szufladami do 
przechowywania papierów i gotowych druków powinny 

być na tyle obszerne, aby mieściły się w nich z zapasem 
największe arkusze papieru, jakich w warsztacie używamy.

2.3 Przechowywanie / Storage

Właściwe warunki przechowywania różnych narzędzi 
i materiałów wykorzystywanych w litografii ułatwiają 
pracę i przyczyniają się także do bezpiecznego i zdrowego 
otoczenia w miejscu pracy.

A.  Przechowywanie kamieni  /  Stone Storage
Regały na kamienie duże i małe należy zaprojektować 
tak, aby można było łatwo i bezpiecznie wyjmować z nich 
i odkładać na nie kamienie. Ulokowanie (zwłaszcza dużych, 
ciężkich kamieni) w sąsiedztwie koryta do ucierania jest 
naturalnym i najwygodniejszym rozwiązaniem. Potrzebne 
są dwa typy regałów: pionowe na kamienie małe i poziome 
na duże. 
1. Pionowy: kamienie mniejsze niż 45×60 cm dobrze jest 
przechowywać w solidnie zbudowanym, wytrzymałym 
na obciążenie regale w pozycji pionowej, w osobnych 
przegródkach. Największe plasujemy na dolnych półkach, 
tuż przy podłodze, pamiętając o konieczności 
pozostawienia przestrzeni pod regałem potrzebnej 
do ustawienia wózka widłowego do przewożenia 
kamieni w obrębie warsztatu. Sukcesywnie, kamienie 
mniejsze ustawiamy na półkach coraz wyżej. W regale 
przechowujemy wyłącznie suche kamienie i uważamy przy 
wsuwaniu i wysuwaniu ich z półek, aby nie obić kruchych 
krawędzi. 
2. Poziomy: kamienie większe niż 45×60 cm 
przechowujemy przeważnie w pozycji poziomej na regałach 
wyposażonych w rolki, jeden nad drugim. Rolki wspierają 
się na zespawanej, solidnej konstrukcji z stalowego profilu 
zamkniętego. Należy wprowadzić łatwy do zastosowania 
system identyfikacji składowanych kamieni. Powinien on 
zawierać umieszczone na boku wyraźnie namalowane 
rozmiary a także inicjał zbieżny ze znakiem umieszczonym 
na konkretnej półce. Każdy duży kamień powinien mieć 
przyporządkowane swoje miejsce na wyłączność. Można 
też wprowadzić oznaczenia dodatkowe w postaci pasków 
koloru naniesionych na bok kamienia odzwierciedlających 
jego jakość. Precyzyjne oznaczenie i przestrzeganie 
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Pozioma półka z rolkami przeznaczona dla kamieni i innych ciężkich płyt 2.19 
Horizontal shelf for stones and haevy stuff

Regał do pionowego składowania kamieni / Vertical stone storage 2.20

Regał do poziomego składowania dużych kamieni / Horizontal stone storage 2.21

porządku w miejscu magazynowania kamieni pozwoli łatwo 
i szybko dobrać kamień odpowiedni do potrzeb.

B.  Przechowywanie papieru / Paper storage
Podczas gdy małe warsztaty kupują papier do druku 
w miarę bieżących potrzeb, duże utrzymują stały zapas 
szlachetnych, bezdrzewnych papierów. Duże warsztaty 
dysponują także przystosowanymi do tego celu 
magazynami na gotowe druki. Papier i wydrukowane 
litografie powinny być skutecznie chronione przed 
kurzem, owadami i w miarę możliwości przed gwałtownymi 
wahaniami wilgotności i temperatury otoczenia. 
Papier powinien pozostawać w oryginalnych opakowaniach, 
w pozycji poziomej w szufladach lub na półkach 
wyposażonych w prowadnice lub rolki. Druki powinny być 
przechowywane w szufladach wykonanych z materiałów 
o obojętnym pH. Pamiętajmy też o nieprzepełnianiu szuflad.

C.  Przechowywanie rozpuszczalników / Organic 
Solvent Storage
Wszystkie rozpuszczalniki wykorzystywane w technologii 
litografii są łatwopalne i dlatego wymagają specjalnych 
warunków przechowywania. W czasie organizowania 
przestrzeni warsztatu należy przewidzieć dogodne miejsce, 
w którym znajdzie się zamykana, ogniotrwała szafka zdolna 
pomieść niebezpieczne chemikalia znajdujące się studio 
litograficznym. Ważne, aby w warsztacie podłoga wykonana 
była z betonu, a w zależności od potrzeb szafki, szafy 
lub niewielkie pomieszczenie, szczególnie w przypadku 
dużych warsztatów, posiadały dostęp do wysoko wydajnej 
wentylacji. Dobrze jest także uziemić szafki z chemikaliami, 
aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru spowodowanego 
przez wyładowania atmosferyczne w czasie burzy.

2.4 Gdzie można założyć warsztat 
l i tograf iczny? / Workshop Location

Istnieje wiele czynników decydujących o właściwym 
doborze miejsca na warsztat graficzny: misja, jaką ma 
wypełnić, położenie dające sposobność wygodnego 
dojazdu, koszt wynajęcia lub zakupu. Mały warsztat, 
przeznaczony dla jednego artysty, można założyć wszędzie. 
Jednak w przypadku, kiedy jego istnienie uzależnione jest 
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od wsparcia kolekcjonerów i innych zainteresowanych 
osób, trzeba wziąć pod uwagę także inne względy. Miejsce 
w mieście lub na wsi. Każda z lokalizacji ma swoje wady 
i zalety. Nieruchomości poza miastem mogą być znacznie 
tańsze i lepiej wyposażone, podczas gdy otoczenie miejskie 
oferuje więcej możliwości w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Obecność muzeów, galerii sztuki, bliskość innych instytucji 
aktywnych na tym polu może spotęgować rynkową 
atrakcyjność warsztatu graficznego — szczególnie wobec 
osób potencjalnie zainteresowanych zakupem grafik. 
Jednak w mniemaniu niektórych artystów położenie 
warsztatu na wsi chroni ich przed rozpraszającym skupienie 
wpływem wielkiego miasta i daje możliwość zupełnego 
poświęcenia się pracy. Bez względu na położenie, 
każdy warsztat powinien zdefiniować swoje potrzeby 
w zależności od misji, jaką wypełnia i skorelować z nią 
wyposażenie techniczne oraz zasoby materiałowe. 
Mały warsztat przeznaczony dla jednego artysty grafika 
będzie oczywiście tańszy i mniej kłopotliwy, niż warsztat 
projektowany z myślą o grupie artystów pracujących 
wspólnie. Pracownie graficzne opierające się na współpracy 
artystów i mistrza drukarskiego, który zapewnia wszelką 
pomoc techniczną, to zadanie bardziej złożone. Warsztaty 
mogą działać jako niezależne, prywatne przedsięwzięcia 
albo instytucje non profit, podczas gdy inne mogą być 
afiliowane w szkołach, muzeach lub innych instytucjach 
kultury. Poniżej wymieniam listę rodzajów warsztatów i ich 
typowych potrzeb.

2.5 Typy warsztatów l i tograf icznych 
/ Workshop Models

A.  Prywatna pracownia / Pr ivate Workshop
Graficy, którzy nie należą do stowarzyszeń dysponującym 
warsztatem, z jakiego mogliby korzystać, zakładają 
własny — dedykowany wyłącznie ich twórczości. 
Po znalezieniu odpowiedniego miejsca wystarczy umieścić 
tam odpowiadający indywidualnym potrzebom sprzęt 
i urządzenia. 

Przestrzeń pracowni  — wymagania
Powierzchnia pracowni powinna wynosić około 50 m2. 
Duży garaż lub piwnica w domu mogą być zatem 
przerobione na pracownię. Kiedy warsztat jest mały 
i nie odbywa się w nim wielka produkcja druków, nie 
wymaga tym samym dużej powierzchni magazynowej na 
przechowywanie papieru, wydrukowanych nakładów grafik, 
chemikaliów. W małej pracowni wystarczy kąt z dużym, 
czystym stołem, na którym przygotowywać można papiery 
do druku i przeglądać gotowe grafiki. Zawsze należy 
zainstalować system wentylacyjny odpowiadający 
wielkości pracowni. 

Wyposażenie i  materia ły
Prasa, stanowisko nadawania farby, wałki do czarnej 
farby i koloru. Materiały do tworzenia matryc, zestaw farb 
drukarskich, podstawowe chemikalia używane w procesie 
technologicznym. Zestaw materiałów pomocniczych 
uzależniony od indywidualnych potrzeb użytkownika.

B.  Warsztat  spółdzielczy / Cooperative 
Workshop
Wspólny warsztat graficzny przeważnie utrzymuje się 
dzięki solidarnemu dzieleniu się przez użytkowników 
— członków spółdzielni kosztami jego utrzymania. 
Często pracownie takie działają jako organizacje non profit. 
Oferują lekcje grafiki a także możliwości wykorzystywania 
do realizacji druków wykonywanych przez artystów 
z zewnątrz. Można tam także skorzystać, w ramach 
specjalnej opłaty, z usług mistrza drukarskiego, jeśli 
wymaga tego potrzeba. Członkowie wpłacają składki 
miesięczne lub roczne. Pokrywają one jedynie podstawowe 
koszta, innymi słowy, są biletem wstępu do pracowni. 
Kiedy rezygnuje się z pozyskiwania wsparcia finansowego 
z pozostałych, dostępnych źródeł, pozwalającego zapewnić 
płynne funkcjonowanie studia graficznego, wpłaty 
członkowskie muszą być większe. Dodatkową zachętę do 
ubiegania się o udział w kooperatywie stanowić mogą 
przestrzenie wystawiennicze, jakimi dysponują tego typu 
studia. Z natury rzeczy, w przestrzeniach wystawowych 
członkowie grupy stale prezentują swoje prace w celu 
sprzedaży, co z jednej strony sprzyja budowaniu ich pozycji 
rynkowej, a z drugiej przynosi dochód, jaki w pewnym 
ustalonym procencie stanowić może dodatkowe wsparcie 
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finansowe przeznaczane na zaspokojenie bieżących 
wydatków studia litograficznego. Potrzeby warsztatów 
spółdzielczych są różne i zmieniają się często w zależności 
od specyficznych uwarunkowań wynikających 
z natury realizowanych tam projektów wydawniczych, 
edukacyjnych, usługowych. Dlatego trudno wyznaczyć 
konkretne ramy, w jakich mieściłyby się one wszystkie. 
Jednak przedstawiony poniżej podstawowy plan odnoszący 
się do warsztatów szkolnych, w których podobnie jak to 
ma miejsce w spółdzielczych, pracują w jednym czasie 
grupy artystów, mam nadzieję, stanowić może praktyczną 
wskazówkę pomocną także w organizowaniu warsztatu 
spółdzielczego.

C.  Szkolny warsztat  l i tograf iczny / School 
Workshop
Warsztat szkolny jest zwykle częścią akademii lub innej 
szkoły artystycznej szczebla wyższego. Ale zdarza się, że 
i w instytucjach reprezentujących średni poziom kształcenia 
artystycznego można spotkać studia graficzne obecne 
w  procesie dydaktycznym. Uczy jedynie warsztat dobrze 
zaplanowany, odpowiednio wyposażony i właściwie 
utrzymywany. Najlepiej, jeśli każda z podstawowych 
technik litografii wykładana jest w ramach osobnych 
zajęć prowadzonych przez nauczyciela o odpowiednim 
doświadczeniu i umiejętnościach zawodowych, co pozwala 
studentom w pełni zrozumieć i opanować umiejętności 
związane z zastosowaniem technik, ich wzajemnym 
przenikaniem się zarówno w dziedzinie idei jak i metod 
druku w dwu i trójwymiarowym wydaniu. Maestria 
techniczna w druku artystycznym jest szczególnie ważna. 
Ale grafika, podobnie jak inne media, ostatecznie jest 
jedynie środkiem artystycznego wyrazu i materializacji idei 
rozumianej jako indywidualna wypowiedź każdego twórcy.

Kadra
O ilości osób odpowiedzialnych za właściwe prowadzenie 
warsztatu graficznego decyduje z reguły liczba 
przyjętych na zajęcia studentów. Dobrze prowadzony 
warsztat graficzny zatrudnia na pełnym etacie świetnie 
zorientowanego w technologii instruktora, który służy 
swoją pomocą studentom pracującym w warsztacie 
poza zajęciami wynikającymi z planu. Wtedy można się 
spodziewać, że warsztat prowadzony będzie prawidłowo. 

Zwykle największych problemów przysparza utrzymywanie 
w porządku pras i innych urządzeń mechanicznych. 
Przeważnie są one nadwyrężane lub wręcz niszczone 
przez niedoświadczonych i nieodpowiedzialnych adeptów 
sztuki graficznej. Dlatego, jeśli uczelni na to nie stać, lub 
z innych powodów nie zatrudnia instruktora pomagającego 
studentom,  jego rolę powinni przejąć najbardziej 
doświadczeni studenci. 

Budżet
Zatrudnienie profesorów, innych nauczycieli, instruktorów 
pokrywane jest zwykle z kosztów ogólnych. Jednak nie 
można zapominać, że nie wyczerpuje to wszystkich 
podstawowych potrzeb kadrowych. Nawet najstaranniejsze 
i najwłaściwsze używanie wyposażenia pracowni graficznej 
nie wyklucza awarii, usterek i wszelkiego rodzaju uszkodzeń 
wymagających natychmiastowej naprawy. Jeśli się weźmie 
pod uwagę szczególnie okrutny i brutalny sposób, w jaki 
dostępny sprzęt traktują z reguły studenci, można mieć 
pewność, że bez wygospodarowania specjalnego budżetu 
na bieżące naprawy nawet najlepiej skrojona i wyposażona 
pracownia z czasem utraci swoje walory.  Przestanie być 
komukolwiek do czegokolwiek potrzebna. Jest to kluczowe 
zagadnienie wpływające na zachwianie właściwych relacji 
pomiędzy grafikami a resztą społeczności akademickiej nie 
rozumiejącej istotnych potrzeb druku artystycznego.

Powierzchnia
Aby w pełni realizować plan kształcenia warsztat 
przeznaczony dla 12 studentów powinien ogółem 
dysponować przynajmniej 120 m2. Należy wydzielić 
przynajmniej dwie zasadnicze strefy w stosunku 1/3 
do 2/3. Mniejsza służy pracom przygotowawczym, 
tworzeniu matryc, druga dedykowana jest procesowi 
technologicznemu w szerokim tego słowa znaczeniu. 
W przypadku pracowni, gdzie wykorzystuje się technikę 
trawienia kwasami i innymi substancjami żrącymi, należy 
bezwzględnie dążyć do wyodrębnienia oddzielnych 
przestrzeni wyposażonych w prawidłowo skonstruowaną 
instalację wentylacyjną. Trzeba pamiętać, że bez względu 
na specyfikę poszczególnych technik druku dzielenie 
przestrzeni pracowni na strefy uwzględniające przejrzysty 
transport wewnętrzny, zgodne z potrzebami wyposażenie 
w potrzebny sprzęt i urządzenia sprzyja skuteczności 
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prowadzonej dydaktyki. Pracownia graficzna otoczone 
bywają zwykle wianuszkiem różnych dodatkowych 
powierzchniami przeznaczonych do magazynowania 
zapasowych materiałów eksploatacyjnych, specyficznych 
urządzeń koniecznych do stosowania w konkretnych 
technologiach druku, wreszcie stanowiących gabinet 
profesora - swoisty mostek kapitański, z którego prowadzi 
się wszelkie zajęcia w pracowni.

Wyposażenie i  materia ły
Przyjmując 12 studentów jako grupę modelową 
pracownię grafiki wyposażyć należy w trzy prasy 
różnej wielkości, odpowiednią ilość płyt metalowych, 
(cynkowych, miedzianych, w przypadku litografii: 
kamieni litograficznych, płyt aluminiowych, offsetowych 
presensybilizowanych, w przypadku drzeworytu 
i linorytu: linoleum i płyt drewnianych). Wszystko to po 
to, aby praca w pracowni przebiegała płynnie, aby nie 
ograniczać swobody doświadczeń, praktykowania różnych 
rozwiązań formalnych. Materiały drogie: papier, farby 
oraz niebezpieczne dla zdrowia chemikalia, zwłaszcza 
kwasy i rozpuszczalniki, powinny pozostawać pod stałym 
nadzorem w celu unikania niepotrzebnych strat i zwykłego 
marnotrawstwa oraz zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa pracy. Jeśli uczelnia prowadzi szeroko 
zakrojoną działalność dydaktyczną w obszarach, których 
potrzeby materiałowe pokrywają się z wymaganiami 
grafiki warsztatowej warto zaopatrywać się wspólnie 
negocjując niższe ceny dostaw. Dotyczy to zwłaszcza 
papieru, rozpuszczalników i innych środków stosowanych 
powszechnie. Niektóre szkoły w swej przestrzeni mają 
sklepy zaopatrujące potrzebujących w materiały potrzebne 
do grafiki i innych dyscyplin. Jest to rozwiązanie bardzo 
wygodne dla obu stron pod warunkiem zapewnienia 
ciągłości dostaw.

Przechowywanie
Właściwe przechowywanie wszelkich środków 
toksycznych, do których przede wszystkim zaliczamy 
kwasy i rozpuszczalniki jest jednym z najważniejszych 
elementów funkcjonowania warsztatu litograficznego. 
W tej dziedzinie prowadzony jest nadzór instytucjonalny, 
wykonywany przez wyspecjalizowane urzędy państwowe, 
które strzegą procedur bezpiecznego składowania 

i dystrybucji środków niebezpiecznych. W warsztacie 
powinna być przestrzeń do przechowywania papieru 
przeznaczonego do druku. Bez względu na sposób w jaki 
przebiega zaopatrzenie: zakupy indywidualne, zamówienia 
zbiorowe, papier w pracowni musi znaleźć odpowiadające 
jego potrzebom miejsce składowania. Oznacza to również 
potrzebę wygospodarowania powierzchni magazynowej 
przeznaczonej na gotowe edycje. Co prawda w praktyce 
szkolnej nie mamy często do czynienia z dużymi 
nakładami drukowanych grafik ale — wskazuje na to 
praktyka — największe straty i zniszczenia wynikające 
z niewłaściwego przechowywania dotyczą papieru zarówno 
przed jak i po zadrukowaniu. Papier przechowujemy 
w czystym, suchym miejscu z dala od pras. Najlepiej używać 
do tego celu „szufladowców” — czyli szaf wyposażonych 
w niegłębokie szuflady osadzone na teleskopowych 
prowadnicach wyposażonych w trwałe łożyska. Papier jest 
ciężki i bardzo często jeśli nie mamy do dyspozycji 
odpowiednio wytrzymałych „szufladowców” ulegają one 
zniszczeniu pod jego ciężarem. Inwestycja w sprzęt służący 
do bezpiecznego przechowywania jest tak samo ważna 
jak zakup niezawodnych pras i innych, z pozoru bardziej 
istotnych, elementów wyposażenia warsztatu.

D. Warsztat  profesjonalny w instytucj i 
Col laborat ive Workshop:  Instt itut ional
Istnieje wiele warsztatów afiliowanych w uniwersytetach, 
szkołach artystycznych albo muzeach. Przeważnie nie 
prowadzą one kursów kształcących drukarzy artystów, 
których umiejętności w założeniu służyć mają 
technicznemu wspomaganiu artystów szerokiego 
rynku w celu stworzenia nakładu w konkretnej technice 
graficznej. Powodem ich istnienia jest przede wszystkim 
wykonywanie grafik i ich sprzedaż na rzecz wspomagania 
budżetu macierzystej instytucji. Program warsztatu 
afiliowanego w instytucji publicznej może zawierać cały 
szereg przedsięwzięć z pogranicza edukacji, popularyzacji 
i promocji wzajemnej, polegającej na wspomaganiu grafiki 
poprzez prestiż instytucji i odwrotnie. Instytucjonalne 
warsztaty różnią się zasadniczo w stopniu podległości 
i charakteru współpracy z instytucjami macierzystymi. 
Tamarind Institute, na przykład, stowarzyszony jest 
z Kolegium Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stanowego Nowy 
Meksyk, ale niezależny od Wydziału Sztuki i Historii Sztuki. 
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Niektóre warsztaty stowarzyszone są z wydziałami sztuk 
pięknych i swoją działalność opierają o współpracę z kadrą 
wydziału i wizytującymi artystami. Podczas gdy inne, 
takie jak Tandem Press — stowarzyszony z Uniwersytetem 
Stanowym Wisconsin w Medison mają zupełnie osobną 
tożsamość i osobną przestrzeń warsztatu. Tandem Press 
realizuje wyłącznie projekty polegające na współpracy 
z profesjonalnymi artystami. Wielkość, wyposażenie 
i finansowanie takich warsztatów zależy od realizowanego 
przez nie programu i celów, jakie przed sobą stawiają. 
Jednak z uwagi na konieczność osiągania i utrzymywania 
wysokiego poziomu profesjonalizmu realizowanych 
projektów nie można w nich łączyć działalności 
dydaktycznej i współpracy z profesjonalnymi artystami. 
Warsztaty, które swoją egzystencję uzależniają także 
od sprzedaży wytworzonych grafik, muszą dysponować 
odpowiednio przygotowanym personelem oraz rozsądnym 
budżetem na marketing i dystrybucję grafik.

E.  Warsztat  profesjonalny ,  przedsięwzięcie 
prywatne / Col laborat ive Workshop:  Pr ivate 
Enterpr ise
Warsztat profesjonalny, podobnie jak ten ulokowany 
w instytucji publicznej, ma bardzo wiele identycznych 
uwarunkowań w dziedzinie niezbędnej przestrzeni, 
budżetu i oczywiście umawiania się z artystami. Prywatny 
warsztat to w zasadzie małe przedsiębiorstwo, które 
służy artyście dzięki dysponowaniu profesjonalną kadrą 
i wyposażeniem do wytworzenia grafik charakteryzujących 
się najwyższym poziomem wykonawczym. Studio oferuje 
usługi zapraszanym lub płacącym za to twórcom, 
którzy nie dysponują dostępem do profesjonalnego 
warsztatu graficznego lub nie są zainteresowani 
uzyskaniem własnych umiejętności w dziedzinie litografii. 
Właściciel warsztatu korzysta z całego wachlarza prawnych 
możliwości dotyczących wyboru typu działalności 
zarobkowej. Podobnie rzecz się ma z umowami pomiędzy 
studiem i korzystającymi z jego usług artystami.

Personel
Wiele warsztatów zatrudnia jedną osobę, która występuje 
jednocześnie w roli drukarza, kuratora, managera, wydawcy 
i sekretarki, podczas gdy inne dzielą te zajęcia między 
wielu zatrudnionych. Ilość artystów korzystających 

z usług warsztatu, w tym samym czasie, zależy od liczby 
drukarzy i zaangażowanego personelu pomocniczego, 
który najczęściej wywodzi się spośród studentów grafiki 
okolicznych uczelni artystycznych. Studenci, którzy 
przeszli program zaawansowanego druku artystycznego 
są w stanie pomóc przy prasie, w utrzymaniu pełnej 
sprawności studia oraz w zadaniach administracyjnych. 
Warsztat zatrudniający dwie osoby dzieli zwykle pracę 
do wykonania pomiędzy mistrza drukarskiego, 
odpowiadającego za wszelkie aspekty bezpośrednio 
związane z drukowaniem grafik. Mistrz współpracuje 
z artystą przy prasie, zamawia dostawy niezbędnego 
sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i środków 
służących utrzymaniu studia w dobrej kondycji. Manager 
spełnia obowiązki administracyjne i marketingowe. 
Większe warsztaty zatrudniają dodatkowo kuratora, 
którego odpowiedzialność dotyczy w całej rozciągłości 
skończonych nakładów grafik. Bez względu na wielkość 
warsztatu i liczbę zatrudnionych, procedury 
kuratorskie w obszarze kontroli jakości wykonanych 
grafik i ich dokumentacji powinny być bezwzględnie 
wypełniane.

Budżet
Im lepiej zorganizowany jest warsztat, tym efektywniej 
działa i tym samym ma większe szanse na osiągnięcie 
sukcesu. Podobnie jak w innych przedsięwzięciach 
gospodarczych realizm i uważne planowanie odgrywają 
zasadniczą rolę. Dlatego, mimo wielkich  zamierzeń, 
rozsądniej jest rozpocząć skromniej od małego warsztatu 
po to, aby pozwolić mu rosnąć naturalnie, niż inwestować 
na początku ponad miarę nie mając pewności, czy wkład 
finansowy się opłaci. Uruchomienie nawet małego 
warsztatu wymaga zainwestowania relatywnie poważnych 
środków. Zanim warsztat zacznie dysponować pieniędzmi 
przez siebie zarobionymi, na początku działalności musi 
dysponować funduszem operacyjnym. Stan taki może trwać 
nawet kilka lat. Bez względu na wielkość i typ prowadzonej 
działalności gospodarczej, właściciel lub dyrektor 
zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej 
i kontrolowania wszelkich wydatków i przychodów 
związanych z prowadzoną działalnością. Najłatwiejszy 
sposób na sprawdzenie ile rzeczywiście wynoszą koszty 
operacyjne w ciągu miesiąca — to zsumowanie stałych 
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kosztów, takich jak: czynsz, wydatki na środki i materiały 
utrzymania, ubezpieczenie, spłata ewentualnych 
kredytów, podatki od nieruchomości i dochodowy oraz 
płace. Trzeba także brać pod uwagę pozostałe wydatki 
takie jak: służbowe podróże, prowadzenie działalności 
wystawienniczej, wszelkiego rodzaju wystąpień mających 
na celu promowanie firmy i jej wyrobów. Ażeby stworzyć 
pełny obraz kosztów generowanych przez warsztat trzeba 
również brać pod uwagę różne wydatki ekstraordynaryjne, 
związane z konkretnymi projektami podejmowanymi 
przez warsztat w poszczególnych miesiącach roku. 
Zaliczamy do nich zakupy papieru, kamieni, płyt 
aluminiowych i offsetowych, farb i chemikaliów. 
Jeśli podzielimy całkowite koszty stałe i inne wynikające 
z realizacji poszczególnych zadań przez liczbę godzin 
przepracowanych w ciągu miesiąca, otrzymamy uśredniony 
koszt roboczogodziny. Ustalenie niezmiennych, stałych 
kosztów roboczogodziny jest praktycznie niemożliwe 
z powodu różnorodności i unikalności realizowanych 
projektów wydawniczych. Jeden drugiemu nierówny. 
Procedury wykonawcze mogą generować zupełnie 
nieporównywalne potrzeby w trakcie przygotowywania 
matryc, procesu przygotowania do druku itd. Należy jednak 
systematycznie odnotowywać wszystkie pojawiające 
się opcje, ponieważ dają one szansę precyzyjniejszego 
budowania budżetu w przyszłości.

Powierzchnia  warsztatu
Powierzchnia profesjonalnego warsztatu wyposażonego 
w jedną prasę i zatrudniającego do czterech osób to 
zwykle od 120 do 600 metrów kwadratowych w przypadku 
posiadania kilku pras i personelu składającego się 
6—8 osób. Takie orientacyjne, rzecz jasna, wymiary 
to jedynie ilustracja uśrednionych potrzeb. W praktyce 
wszystko zależy od proporcji studia, kształtu pomieszczeń 
wchodzących w jego skład. Zawsze układ wyposażenia 
i strefy dedykowane poszczególnym procedurom 
i etapom w technologii powstawania litografii planuje 
się indywidualnie w celu zapewnienia maksymalnej 
efektywności i wygody.

Wyposażenie i  materia ły
Profesjonalny warsztat powinien równoważyć 
inwestycje w sprzęt i materiały z potrzebami 
wynikającymi bezpośrednio z realizowanych projektów. 
Warsztat dysponujący dwoma drukarzami może utworzyć 
dwa stanowiska z prasami albo przyjąć zasadę pracy na 
dwie zmiany na jednym stanowisku. Każdy warsztat musi 
tak organizować pracę, aby bilans wydatków i przychodów 
nie wypadał na niekorzyść oficyny. Jest to zasada 
gwarantująca przetrwanie. Rozsądna lista inwestycji 
w sprzęt i materiały powinna być utrzymywana w ryzach. 
Trzeba śledzić rynek dostawców w kontekście oferowanych 
cen powiązanych z ilościami kontraktowanych dostaw. 
I tak na przykład: nie zawsze opłaca się kupno papieru 
do druku w roli, ponieważ niższej ceny jednostkowe metra 
kwadratowego, trzeba go będzie naraz kupić tyle, że zakup 
droższego papieru w arkuszach będzie bardziej opłacalny. 
Robienie zbędnych zapasów powoduje zamrażanie środków 
finansowych nie wiadomo na jak długo.

2.6 Publ ic  Relat ions

Media nieustannie poszukują tematów, a świat sztuki 
i artyści z reguły dostarczają ich nawet w nadmiarze. 
Kłopot w tym, że zwykle zainteresowanie środków 
masowej komunikacji skupia się na aspekcie sensacyjnym, 
obyczajowym, wreszcie towarzyskim — pomijając 
zupełnie istotę rzeczy.  Specyfika technik graficznych, ich 
tajemniczość i powab są w tym kontekście i wadą, i zaletą. 
Z jednej strony, w przestrzeni popularnych mediów trudno 
wytworzyć miejsce dla grafiki warsztatowej z uwagi na 
złożony rodowód i wymóg elementarnej wiedzy fachowej 
potrzebny do jej odbioru. Specyficzne procesy rządzące 
jej tworzeniem są w powszechnej opinii hermetyczne 
i niezrozumiałe. Ludziom po prostu trudno zrozumieć 
i zaakceptować różnicę pomiędzy kolorowym tygodnikiem 
lub, w najlepszym przypadku, plakatem z muzealnego 
sklepu z pamiątkami a „litografią” wykonaną tą samą, 
offsetową techniką. Z drugiej strony, przy zachowaniu 
odrobiny cierpliwości i dobraniu dobrze skonstruowanego, 
zrozumiałego komunikatu, media mogą skutecznie 
promować grafikę. Bycie obecnym, zauważalnym 
w przestrzeni publicznej, mimo trudności z budowaniem jej 
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rzetelnego, pożądanego wizerunku jest integralną częścią 
wzrostu zainteresowania i skupiania uwagi na działalności 
warsztatu litograficznego.

A.  Obecność w prasie / Press Release
Jeden artykuł opublikowany w poczytnym i opiniotwórczym 
periodyku może uczynić więcej dobrego niż dziesiątki 
płatnych ogłoszeń i reklam lokowanych w przypadkowych 
tytułach. Trzeba informować media o zasięgu powszechnym 
i lokalnym o tym, co dzieje się w studio graficznym, 
zwłaszcza wtedy, gdy dzieją się tam rzeczy specjalne. 
Należy docierać z informacją do stacji telewizyjnych, 
tematycznych portali i stron internetowych, czasopism, 
gazet codziennych (nie wyłączając gazet szkolnych) 
i periodyków muzealnych. Warto trzymać się prostej zasady 
podczas redagowania informacji: „kto, co, gdzie, kiedy, 
dlaczego i jak” pamiętając o tym, aby naprawdę istotne 
informacje umieścić na początku, ponieważ obcina się 
zwykle końcówki notatek.

B.  Specjalne wydarzenia / Special  Events
Wydarzenia takie planuje się dla nieokreślonej publiczności 
lub wyselekcjonowanych grup docelowych, aby znaleźć 
i zachęcić potencjalnych klientów do poznania litografii. 
Wydarzenie takie mogą polegać na: idei domu otwartego 
z oprowadzaniem zainteresowanej publiczności 
anonsowanej regularnie w lokalnej prasie; warsztatach 
dla zaproszonych artystów; forach kolekcjonerów; 
wernisażach wystaw; wykładach i spotkaniach z artystami; 
wykorzystywaniu przestrzeni studia jako naturalnego 
miejsca spotkań dla lokalnych biur architektonicznych 
i  projektowych, zainteresowanych architekturą wnętrz, 
aukcjach prowadzonych na terenie warsztatu i online.

C.  Komunikacja / Communicat ion
E-mail, telefon, analogowa poczta, albo informacja 
przekazywana osobiście ma kluczowe znaczenie dla 
powodzenia prowadzonego przedsięwzięcia. Dbałość 
o bazę danych pozwalającą utworzyć listę mailingową 
zdaje się być kluczowym zadaniem dla egzystencji 
każdego przedsięwzięcia. Aktualizacja listy mailingowej, 
jako podstawowego narzędzia komunikacji, wymaga 
zaledwie kilku minut dziennie. Wydaje się, że jest to dobrze 
zainwestowany czas. Dostarczanie zainteresowanym 

osobom maksymalnej ilości informacji o działalności i ofercie 
warsztatu, a także rejestrowanie upodobań poszczególnych 
kolekcjonerów wynikających z analizy dotychczasowych 
zakupów, to również kluczowy obowiązek do spełnienia. 
Szczególnie wtedy, gdy chcemy zaprezentować nowe 
edycje, zareklamować nowo planowane projekty 
wydawnicze i inne wydarzenia odbywające się 
w warsztacie. Uczestniczenie w wydarzeniach tego typu 
może prowadzić do owocnych kontaktów artystów 
i klientów. Należy zawsze prosić o wizytówkę i wprowadzać 
ją do bazy danych warsztatu. Dobrym środkiem służącym 
informowaniu o aktywności warsztatu, zwłaszcza wtedy 
gdy zachęcamy do tworzenia grup wsparcia naszej 
działalności, jest wydawania newslettera zarówno w formie 
drukowanej jak i elektronicznej. 

D. Materiały  edukacyjne / Educational 
Mater ials
Grafika warsztatowa jest prawdopodobnie najbardziej 
niezrozumianym gatunkiem spośród wszystkich dyscyplin 
w arsenale sztuk wizualnych. Laik myli przeważnie 
oryginalne druki artystyczne z reprodukcjami i ma z reguły 
problemy ze zrozumieniem idei „powielonych oryginałów”. 
Dlatego tak ważne są materiały edukacyjne wyjaśniające 
podstawowe zagadnienia związane z grafiką artystyczną. 
Podręczniki i opracowania drukowane na papierze, 
materiały instruktażowe obecne w internecie, wszystko 
co może przyczynić się do pogłębienia wiedzy publiczności 
na ten temat  jest nie do przecenienia. Personel muzeów 
i galerii sztuki, chociaż trudno to sobie wyobrazić, nie 
posiada przeważnie wystarczających kwalifikacji i nie 
jest w stanie kompetentnie wyjaśniać zainteresowanym 
złożoności druku artystycznego. Stąd warto zawsze 
rozważyć, czy obok zasadniczej działalności wydawniczej 
nie trzeba by oferować programu edukacyjnego w formie 
wykładów, spotkań z artystami, kursów świadomego 
kolekcjonowania. Edukacja w sferze druku artystycznego, 
zwłaszcza świadomość dlaczego twórca wybiera litografię, 
jako środek swej ekspresji artystycznej, ma kluczowe 
znaczenie w procesie zrozumienia wartości grafiki 
artystycznej.
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2.7 Marketing

W przypadku małych warsztatów drukujących niewielkie 
nakłady litografii a zatem nie generujących dużych 
kosztów utrzymania, wystarczy zadbać o dobrą 
opinię o prowadzonej działalności przekazywaną 
z ust do ust. Kiedy jednak mamy do czynienia 
z założeniem o rozbudowanej strukturze z licznym 
personelem, programem wydawniczym adresowanym do 
zróżnicowanych odbiorców, na terenie warsztatu powinno 
dochodzić do spotykania się artystów i kolekcjonerów, 
muzealnych i galeryjnych kuratorów. Marketing wymaga 
poniesienia znacznych wydatków i poświęcenia czasu. 
Zaś pożądane osiągniemy wyłącznie po przyjęciu trafnej 
strategii, którą wybieramy w konsultacji z fachowcami.

A.  Wycena / Pr ic ing
Wiele czynników wpływa na wyznaczanie poziomu cen 
zarówno usług oferowanych w warsztacie drukarskim, jak 
i cen gotowych druków. W przypadku zawarcia umowy na 
drukowanie warsztat bierze pod uwagę koszty wykonania 
litografii wraz z niewielkim marginesem zysku, licząc 
się jednak z utrzymywaniem wysokości spodziewanych 
wpływów na konkurencyjnym poziomie. Jeżeli inwestycje 
przewyższają spodziewane wpływy ze sprzedaży grafik 
należy je zredukować. Ceny grafik determinują koszty 
ich wytworzenia a także potencjał rynku uwzględniający 
również reputację artysty. Niektórzy artyści utrzymują 
ceny swoich grafiki na stosunkowo niskim poziomie po to, 
by maksymalnie poszerzyć krąg potencjalnych nabywców. 
Inni trzymają się zasady 1/6 lub 1/10. 1/6 to po prostu 
szósta część całkowitego kosztu wykonania nakładu grafik. 
Podobnie 1/10. Kalkulacja ceny jednej odbitki, w relacji do 
całkowitych kosztów wykonania pełnego nakładu, wydaje 
się rozwiązaniem praktycznym. Przynosi ono satysfakcję 
finansową artyście, warsztatowi i pośrednikowi. Na rynku 
grafiki zastosowanie znajduje także przedsprzedaż i system 
abonamentowy, ponieważ daje przychód w czasie, kiedy 
warsztat ponosi największe koszta związane z wykonaniem 
grafik przeznaczonych na sprzedaż. Solidne procedury 
wykonawcze wymagają inwestowania sporych środków, 
często trudnych do przewidzenia w fazie projektowania 
artystycznego przedsięwzięcia. System przedpłat 
i abonamentu pozwala nabywcy płacić mniej. Bonus to 

rekompensata za okazane zaufanie. Przedsprzedaż lub 
inaczej kredytowanie edycji przez klientów możliwe jest 
wtedy, gdy mamy do czynienia z ustabilizowanym rynkiem, 
w obrębie którego funkcjonują cieszący się uznaniem 
artyści i liczne, zainteresowane grono kolekcjonerów. 

B.  Poszukiwanie kl ientów / Reaching Cl ients
Budowanie lojalnej bazy klientów (również artystów 
współpracujących i kolekcjonerów) stanowi fundament 
przetrwania każdej oficyny litograficznej. 

C.  Związki  z  galer iami / Gal lery Aff i l iat ions
Studia graficzne często powiązane są z galeriami, już 
to za pośrednictwem artystów, których dzieła są tam 
wystawiane, już to z innych powodów, choćby dzięki chęci 
niesienia sobie wzajemnej pomocy. 

2.8 Podstawowe materiały  i  wyposażenie 
/ General  Equipment and Materials

Chociaż litografia w swej istocie nie uległa zmianom 
od początku jej wynalezienia pod koniec XVIII wieku, 
to materiały i narzędzia służące do jej wykonywania 
zmieniają się wraz z  nowymi technologiami i nowymi 
dostępnymi materiałami. Wszystko po to, aby ułatwić 
i udoskonalić pracę litografa. Wzrost popularności 
litografii w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat uruchomił 
cały szereg inicjatyw ze strony przemysłu chemicznego 
i wytwórców sprzętu i maszyn. Wychodzą oni naprzeciw 
potrzebom litografii. Prasy są obecnie lżejsze i łatwiejsze 
w obsłudze. Wałki drukarskie produkuje się z bardzo lekkich 
i wytrzymałych materiałów, co pozwala osiągać coraz 
większe średnice i długości walców. Farby litograficzne 
dostępne na rynku produkowane przez kilka firm 
odpowiadają specyficznym potrzebom ręcznego druku 
płaskiego…

A.  Prasy l i tograf iczne / Presses
Kształt prasy litograficznej uległ znaczącej zmianie 
w drugiej połowie XX wieku. Odlewaną z żeliwa ramę 
zastąpiła stalowa konstrukcja, która z zasady jest 
wytrzymalsza i odporniejsza na pękanie. Nowoczesne 
przekładnie, wałki i łożyska pozwalają obecnie na obsługę 
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Stanowisko prasy / Press area 2.23

Drukowanie / Printing 2.24

prasy nie wymagającą angażowania dużej siły fizycznej, 
co kiedyś było zmorą litografii. Prasy budowane obecnie 
przy zachowaniu podstawowych zasad prawidłowej 
eksploatacji mogą służyć praktycznie bez końca. W 
dziejach litografii pojawiło się wiele typów pras ręcznych, 
które można podzielić na dwie grupy: bezpośrednie — 
przenoszące obraz bezpośrednio z matrycy drukującej na 
papier, co sprawia, że widzimy go w lustrzanym odbiciu 
i pośrednie przenoszące obraz z matrycy na papier za 
pośrednictwem walca gumowego, co z kolei sprawia, 
że wydrukowana odbitka nie jest lustrzanym odbiciem 
matrycy. Prasy do druku ręcznego przeznaczone dla oficyn 
wykonujących komercyjne zamówienia produkowane 
były, mniej więcej, do drugiej wojny światowej. Potem 
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2.25 Wiercenie otworów w pasku tarnika / Drilling holes in the scraper bar strap

2.26 Naciąganie paska okrywającego tarnik / Pulling the scraper bar strap tightly over beveled edge

2.27 Właściwy naciąg paska tarnika / Proper amount of slack on the scraper bar strap

litografię z powszechnego użytku wyparł offset. 
Po całkowitym przedefiniowaniu roli litografii w drugiej 
połowie XX wieku polegającym na przeniesieniu domeny 
jej zastosowania z druków użytkowych na artystyczne, 
niektóre firmy przystąpiły do projektowania pras ręcznych 
od nowa. Bazę stanowiły dawne, wypróbowane modele 
niemieckie, francuskie, angielskie bliskie pierwowzorowi 
Aloysa Senefeldera. Obecnie kilka firm zarówno w USA jak 
i w Europie oraz Azji oferuje cały wachlarz pras ręcznych 
o zróżnicowanej wielkości napędzanych elektrycznie 
i obsługiwanych manualnie.

B.  Osprzęt  ręcznej  prasy l i tograf icznej  /  Hand 
Press Equipment
Dobrze utrzymywany osprzęt warunkuje właściwą, 
wysoką jakość druków. Poniżej przedstawione zostaną 
poszczególne elementy zapewniające prawidłowy 
przebieg fazy druku. Tarnik znajduje się w jarzmie 
połączonym z układem stanowiącym docisk prasy. 
W sensie konstrukcyjnym jarzmo wyposażone w tarnik 
przenosi nacisk prasy wytworzony dzięki zastosowaniu 
mimośrodowego rygla prasy na powierzchnię drukowanego 
kamienia litograficznego. Tarnik styka się z kamieniem na 
odcinku równym jego długości i szerokości około 8 mm. 
Powierzchnia styku jest minimalna. Kamień poddawany 
jest ogromnemu naciskowi szacowanemu na kilkaset 
kilogramów przypadających na 1 cm². Dlatego pasek 
osłaniający skos tarnika wykonany być musi z polietyleny 
o najwyższym współczynniku odporności na ścieranie. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie na tarniku kurzu, 
ziaren karborundu lub innych zanieczyszczeń. Tarcie, 
z jakim mamy do czynienia w trakcie drukowania litografii 
jest ogromne. Stąd wszelkie ciała obce, które dostaną się 
pomiędzy tarnik i płytę poślizgową po zainicjowaniu druku 
dokonują nieodwracalnych spustoszeń w płaszczyźnie 
styku tarnika i kamienia. Na odbitce jest to widoczne jako 
nienasycony farbą, jaśniejszy pas przebiegający wzdłuż 
drukowanego obrazu. W konsekwencji uszkodzony tarnik 
nie nadaje się do użytku.

C.  Kamień l i tograf iczny / Litographic  Stone
W litografii stosuje się dwa rodzaje płyt: z łupka 
wapiennego i z metalu (cynk lub aluminium). Technika 
została jednak pierwotnie wykonana na kamieniu, stąd 
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wywodzi się jej nazwa (lithos — gr. kamień i graphos 
— gr. pisać) i stosowana jest również w przypadku płyt 
metalowych, mimo, że wydaje się to niedorzeczne. 
Dla większej precyzji nazywa się tę technikę litografią 
na metalu. 
Senefelder, wynalazca litografii, miał szczęście — złoża 
łupka wapiennego najlepiej nadającego się do litografii 
znajdowały się w pobliżu jego domu: Bawaria, okolice 
Solenhofen. Gdyby ową notatkę zrobił na kamieniu 
o mniejszej zawartości wapnia i innym składzie 
chemicznym, nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle technika 
litografii by powstała. Kamień litograficzny składa się 
w 97,22 % z wapna, 1,90 % z kwasu krzemowego, 
0,28% aluminium, 0,46 % z tlenku żelaza i 0,16% 
z innych substancji. Jest to stosunkowo twarda, gęsta 
i bardzo jednorodna skała uformowana w okresie 
jurajskim z organicznych szczątek skorupiaków i muszli, 
które osadzały się na obrzeżach spokojnych zbiorników 
wodnych i z  czasem utworzyły skałę o wyjątkowo dużej 
zawartości wapnia. Prócz kamienia „Kelheim” (zwanego też 
po prostu kamieniem z Solenhofen, od miasta nad rzeką 
Altmuhl, w którego pobliżu znajdują się jego najlepsze 
złoża) z Bawarii, na świecie znajduje się całkiem sporo 
miejsc, gdzie można wydobyć podobną skałę. We Francji 
(w Chateauroux, Perigeux, w Dauphine), w Ameryce 
Północnej, Anglii, Algierii… Nawet w Polsce, w Chęcicach 
i Radkowie, pośród złóż wapienia można trafić na kamienie 
litograficzne. Jednak skały z Bawarii dzięki swojemu 
specyficznemu składowi chemicznemu nadają się 
do grafiki najlepiej. Pokłady łupka wapiennego znajdują się 
na pewnej głębokości. Wyżej usytuowane warstwy, około 
2-metrowej grubości, nie nadają się do użytku w litografii. 
Kamienie są zbyt miękkie i zbyt łatwo wchłaniają 
wodę i tłuszcz, co prowadzi do problemów w druku. 
Kamienie z górnych warstw pokładów łupka wapiennego 
wykorzystuje się jako materiał do produkcji kostki brukowej, 
chodników. Pod tą miękką warstwą znajdują się właściwe 
kamienie litograficzne. Wydobywa się je w ogromnych 
blokach. Bloki tnie się bardzo delikatnie na warstwy, 
a następnie szlifuje tak, aby naprzeciwległe powierzchnie 
(spód i wierzch kamienia) były do siebie idealnie 
równoległe. Końcowym etapem przygotowania kamienia 
jest ręczne wypolerowanie jego górnej powierzchni na 
mokro za pomocą kuranta lub drugiego kamienia i piasku 

lub mułu rzecznego, karborundu o zróżnicowanej grubości, 
pumeksu, piaskowca… Kamienie wydobywane w Bawarii 
osiągają wymiary maksymalnie 120×76 cm. Największy 
kamień litograficzny wydobyto w 1889 roku we Francji 
w Le Vigan. Mierzy on 230×150 cm i znajduje się obecnie 
w warsztacie litograficznym w Paryżu.
Szybki rozwój litografii w XIX wieku doprowadził złoża 
w Solenhofen do prawie całkowitego wyczerpania. 
Na szczęście ekspansja ta została zatrzymana przez 
wynalezienie i rozpowszechnienie się offsetu. 
Ten odwrót od litografii miał również swoje ujemne 
skutki. Zamykano stare warsztaty litografii przemysłowej, 
albo zamieniano je na drukarnie offsetowe. Kamienie, 
które znajdowały się w zakładach, w najlepszym wypadku 
były magazynowane, a w gorszym (i częstym) po prostu 
wyrzucane. Jeszcze dziś można zobaczyć kamienie 
litograficzne misternie wbite w ziemię dla ozdoby 
ogródków skalnych i działek. Duża część będących obecnie 
w warsztatach kamieni litograficznych pochodzi jeszcze 
z dziewiętnastowiecznych manufaktur i nosi ślady 
starych rysunków.
Kamienie litograficzne występują w barwach 
od grafitowego do mleczno—żółtego. Barwa jest tu istotna; 
świadczy o zawartości domieszek różnych pierwiastków 
w kamieniu (np. kamienie rdzawe posiadają stosunkowo 
dużą domieszkę żelaza), a to z kolei przekłada się na 
twardość kamienia i na sposób postępowania z nim podczas 
pracy. Żółte kamienie są bardziej miękkie i z tego powodu 
najlepiej nadają się do druku powierzchni płaskich (apli). 
Kamienie szare nadają się do wszystkich technik pracy 
— począwszy od delikatnych lawowanek tuszowych, aż 
po płaskie aple. Kolor kamienia podpowiada nam również 
sposób jego trawienia: kamienie miękkie (żółte) trawimy 
najsłabiej, średniej twardości (szare) — mocniej, najmocniej 
natomiast kamienie ciemno grafitowe (najtwardsze). 
Należy jednak pamiętać, że kamienie nie zawsze idealnie 
pasują do tej specyfikacji i zdarzają się płyty żółte idealnie 
nadające się do delikatnych tonów, jak i kamienie grafitowe 
— sprawiające problemy przy druku. Najlepsze kamienie 
litograficzne to te, które mają idealnie gładką konsystencję. 
Kamienie niejednorodne i ze „skazami” nie nadają się do 
precyzyjnego rysunku, ponieważ w różnych miejscach 
różnie przyjmują tłuszcz i trudno nad tym zapanować za 
pomocą trawienia. Kamienie z żyłami innych minerałów 
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2.28 Kamień litograficzny / Lithographic stone

często pękają; skazy uniemożliwiają również wykonanie 
precyzyjnych prac.

D. Karborund / Carborundum Grit
Karborund (carborundum), inaczej węglik krzemu, 
jest związkiem otrzymywanym sztucznie w piecach 
elektrycznych w temperaturze 2000°C z mieszaniny 
węgla z krzemionką. Ma twardość porównywalną 
z twardością diamentu, w związku z czym stosuje się 
go jako materiał szlifierski. Karborundy stosowane do 
szlifowania kamieni litograficznych występują w różnych 
grubościach. Karborund w litografii używany jest do 
ucierania kamienia. Twarde ziarna karborundu zmieszane 
z wodą pod naciskiem kuranta (lub drugiego kamienia) 

zdzierają mikroskopijną warstwę kamienia litograficznego 
usuwając stary rysunek i nadając odpowiednią ziarnistość 
jego powierzchni. Podczas szlifowania kamienia trzeba 
pamiętać o równomiernym prowadzeniu kuranta — jeśli 
szlifowanie będzie odbywać się zbyt długo w tym samym 
miejscu, w kamieniu powstanie dziura, która uniemożliwi 
w konsekwencji wykonanie druków właściwej jakości. 
Po wyszlifowaniu kamienia powinno się sprawdzić, 
czy ma on idealnie poziomą powierzchnię i czy jest równej 
grubości. Można to zrobić w prosty sposób: wzdłuż, 
w poprzek i po przekątnych kamienia trzeba ułożyć linijkę 
metalową krawędzią na sztorc, a następnie spróbować 
przecisnąć między nią a powierzchnią kamienia kawałek 
cienkiej kartki.
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E.  Kredka l i tograf iczna / Lithographic  Crayon
Klasyczna kredka litograficzna składa się z mydła 
marsylskiego, wosku pszczelego, saletry, sadzy. W skład 
twardszych kredek wchodzi jeszcze szelak lub mastyks. 
Kredki posiadają różne twardości, które uwarunkowane 
są ich zdolnością zatłuszczania kamienia. Owe twardości 
klasyfikowane są według dwóch różnych skal: francuskiej 
(od 0 — najtwardszej do 5 — najbadziej miękkiej) oraz 
brytyjskiej i amerykańskiej (numeracja jest w ich 
przypadku odwrotna: od 00 — najbardziej miękkiej do 
5 — najtwardszej). Dzięki różnym twardością kredki 
litograficznej, można uzyskać dowolne natężenie szarości 
— od najdelikatniejszych tonów po pełną, aksamitną czerń. 
Praca kredkami litograficznymi na kamieniu niewiele różni 

sie od pracy ołówkiem na papierze. Rysunek jest również 
pozytywowy, po dokładnie wykonanym trawieniu na 
odbitkach pojawi się dokładnie to, co zostało narysowane 
na matrycy, z tą jedynie różnicą, że jest to odbicie lustrzane. 
Trzeba o tym pamiętać przy wykonywaniu napisów 
i portretowaniu.

F.  Tusz l i tograf iczny / Lithographic  Tusche
Podobnie jak kredka, tusze litograficzne zawierają 
tłuszcz i czarny barwnik, który pozwala na kontrolowanie 
zachowania lawowanki na kamieniu. Tusze litograficzne 
dzielą się na zawiesiny wodne i rozcieńczane 
w terpentynie, alkoholu i innych rozpuszczalnikach 
organicznych. Najprostszy tusz terpentynowy można 

Ziarna karborundu na kamieniu / Carborundum grit on stone 2.29



56 Pamięć przyszłości The memory of the future

zrobić samemu rozpuszczając w terpentynie lub olejku 
terpentynowym kredkę litograficzną. Tusz terpentynowy 
wymaga silniejszego trawienia niż wodny i układa 
się w zupełnie inne wzory. Bardzo charakterystyczne 
dla litografii są lawowanki wykonane wodnym tuszem. 
Układają się w specyficzne żyłowania; przy pewnym 
doświadczeniu łatwo je kontrolować. Efekty użycia 
wodnego tuszu litograficznego na odbitkach podobne 
są nieco do lawowanek akwarelowych. Innym tuszem 
powszechnie stosowanym w tej technice jest tusz 
retuszerski. Charakteryzuje się on mniejszą odpornością 
na trawienie niż opisane wcześniej tusze, dlatego trawi 
się go samą gumą lub roztworem gumy z kwasem o 
bardzo niskim stężeniu. Nie układa się w żyłowania. 

Tusz retuszerski, jak sama nazwa wskazuje, służy 
do retuszu i do rysowania za pomocą piórka lub pędzla.

G.  Guma arabska / Gum Arabic
Jedną z najważniejszych substancji stosowanych 
w przygotowaniu matrycy do druku płaskiego jest guma 
arabska.Otrzymuje się ją z akacji senegalskiej, drzewa, 
które występuje w Afryce: w Senegalu (stąd nazwa) 
i Sudanie. Drzewa te przystosowując się do pory suchej 
gromadzą pod korą żywicę, dzięki której są w stanie 
długo przetrwać bez wody. Właśnie w porze suchej 
nacina się je, aby pozyskać cenną substancję. Guma 
wycieka przez nacięcia i formuje się w sople i kryształki 
(podobne do tych, które otrzymywane są na przykład 

2.30 Kredki litograficzne / Lithographic crayons
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z bardziej nam bliskiej sosny). Zaschniętą żywicę zbiera 
się i transportuje do miejsc, w których jest sortowana 
i dystrybuowana. Aby uzyskać gumę użyteczną do pracy na 
kamieniu, należy kryształki rozpuścić w wodzie, najlepiej 
destylowanej z dodatkiem paru kropel formaliny. Dodaje 
się ją dlatego, że roztwór jest substancją organiczną, 
łatwo poddającą się działaniu bakterii i w związku z tym 
szybko się psuje (pleśnieje). Uzyskana w ten sposób 
śluzowata ciecz wykorzystywana jest do trawienia sama 
lub z dodatkiem kwasu. Gumę arabską przygotowaną już 
do użytku można również nabyć w sklepie z materiałami 
graficznymi. Jest już wówczas rozpuszczona i wzbogacona 
w substancje (m.in. fenol), które zapobiegają jej psuciu. 
Z chemicznego punktu widzenia guma arabska jest 
mieszaniną wapnia, magnezu i soli potasowych, jednego 

 Kredka do wcierania firmy Stones / Rubbing crayon by Stones 2.31

 Ołówek litograficzny / Lithographic pencil 2.32



58 Pamięć przyszłości The memory of the future

2.33 Tusz litograficzny Charbonne „high grade” w puszce / Charbonnel litho 
ink drawer ‘high grade’ in can

2.34 Tusz w postaci pasty firmy Stones w puszce / Paste tusche by Stones 
in can

2.35 Lawowanka wodna na kamieniu / Tusche-water wash on stone

2.36 Rozkład cząsteczek tłuszczu w lawowance z zawiesiny tuszu w wodzie / Distribution of grease particles in a puddled tusche—water wash
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lub więcej zestawienia kwasów o koloidalnej naturze. 
Nie można dokładnie sprecyzować proporcji tych 
składników, ponieważ kryształki, z których powstaje, 
zbierane są w różnych częściach Afryki w różnym czasie 
i, podobnie jak macierzyste drzewa akacji senegalskiej, 
podlegają rozmaitym czynnikom atmosferycznym, 
w tym również skażeniom środowiska. Guma arabska 
zawiera naturalny polimer — metaarabinę. Polimery 
(gr. polýs — liczny+ gr. méros — część) są naturalnymi 
lub syntetycznymi substancjami makrocząsteczkowymi 
złożonymi z dużej ilości powtarzalnych merów 
(części, powtarzającej się grupy atomów), powstałymi 
przez połączenie na drodze polimeryzacji jednakowych 
lub różnych monomerów. Prócz metaarabiny w gumie 
arabskiej, inne naturalne polimery to na przykład celuloza, 
białko, kauczuk. Żywica akacji senegalskiej, jak łatwo się 
domyślić, nie jest wykorzystywana jedynie w litografii. 
Głównym jej odbiorcą jest przemysł spożywczy. Dodaje się 
ją do cukierków i słodyczy, a nawet do napojów gazowanych 
jako stabilizator (E414). Oprócz tej substancji do pracy 
na kamieniu można stosować dekstrynę lub wydzielinę 
krzewu południowo amerykańskiego — mesquite. 
Dekstryny są produktami niezupełnego rozkładu skrobi lub 
glikogenu; mają wygląd białego albo żółtawego proszku, 
a rozpuszczając się w wodzie tworzą roztwór koloidalny. 
Na skalę przemysłową dekstrynę otrzymuje się m.in. z mąki 
ziemniaczanej. Stosowana jest w przemyśle włókienniczym 
i papierniczym, do wyrobu klejów i atramentów.

H. Kalafonia / Rosin
Kalafonia jest przezroczysta, o barwie żółtawoczerwonej 
lub ciemnobrązowej, bardzo krucha. Otrzymuje się 
ją jako pozostałość po destylacji żywicy z drzew 
iglastych, zwłaszcza różnych gatunków sosny. Głównym 
składnikiem kalafonii są kwasy: abietynowy, pimarowy 
oraz ich pochodne. Wykorzystywana w papiernictwie 
i przemyśle chemicznym do wyrobu pokostów, lakierów 
i mydeł. Służy do nacierania włosia smyczka, w celu nadania 
mu odpowiedniej szorstkości przy pocieraniu strun. 
Jej zadaniem w procesie litograficznym jest zapewnienie 
materii rysunku większej odporności na trawienie, 
szczególnie w delikatnych miejscach. Minimalizuje ona 
niebezpieczeństwo przetrawienia. Ziarenka zmielonej 
kalafonii przyklejają się do tłustego materiału rysunkowego 

tworząc z nim rodzaj emalii kwasoodpornej. W litografii 
używamy kalafonii zmielonej na bardzo drobnoziarnisty pył.

I .  Talk  /  Talc
Roztarty bawełnianym wacikiem lub filcem talk osusza 
rysunek. Jest on niezbędny, ponieważ substancja trawiąca 
jest sporządzona na bazie wody, a jak wiadomo woda 
z tłuszczem odpychają się wzajemnie i niemożliwy byłby 
dobry kontakt gumy z kamieniem i tłustym rysunkiem. 
Roztwór zbiegałby się w kropelki, szczególnie na większych 
zarysowanych powierzchniach i nie byłby w stanie dostać 
się w mikroskopijne szczelinki pomiędzy drobinkami 
tłuszczu. Niewytrawione powierzchnie podczas druku 
przybierałyby zbyt dużo farby i rysunek w końcu 
rozszerzałby się. Drobniutkie cząsteczki talku przyklejają 
się do kropelek tłuszczu — osuszając je (talk jest też 
częściowo odporny na działanie kwasu — usuwa nadmiar 
kalafonii) i w ten sposób substancja trawiąca może 
dotrzeć do wszystkich partii rysunku. Talk jest minerałem 
— krzemianem magnezu krystalizującym w układzie 
jednoskośnym (cokolwiek to oznacza). Cechuje się najniższą 
twardością w skali Mosha, działa anty statycznie i anty 
adhezyjnie (przeciwdziała łączeniu się powierzchni różnych 
ciał na skutek przyciągania międzycząsteczkowego).
Talk ma zastosowanie w farmacji, kosmetyce 
(pudry i zasypki), do produkcji materiałów izolacyjnych, 
farb podkładowych i szpachlówek, w przemyśle gumowym 
(do wytwarzania kabli elektrycznych, gumy kwasoodpornej 
oraz do pudrowania półproduktów w celu zapobieżenia 
sklejaniu się ich powierzchni). Duże złoża znajdują 
się w USA (wydobycie na skalę przemysłową), Austrii, 
we Francji, w Rosji, Chinach i we Włoszech. W Polsce 
spotykany w niewielkich ilościach w Sudetach (Góry Sowie).

J .  Kwas azotowy / Nitr ic  Acid
Kwas azotowy (HNO3) jest najczęściej stosowany 
do procesu trawienia kamieni litograficznych. 
To żrąca bezbarwna ciecz o gęstości 1,52 g/cm3 
i temperaturze wrzenia 84°C, dymiąca na powietrzu 
(wydziela tlenki azotu). Kwas azotowy ma silne własności 
żrące, jest silnym utleniaczem (stężony może zapalić 
drewno, na skórę działa parząco zostawiając żółte plamy 
— o czym niejednokrotnie przekonał się każdy litograf). 
Kwas ten w przemyśle otrzymuje się metodą Ostwalda 
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poprzez spalanie amoniaku w powietrzu, w wysokiej 
temperaturze w obecności katalizatorów, a następnie 
przez reakcję powstałego NO2 z wodą. Oczywiście nie 
jest wykorzystywany tylko do litografii: stosuje się go 
głownie do syntez w przemyśle chemicznym, w farmacji i do 
produkcji nawozów sztucznych. Podczas pracy na kamieniu 
stosuje się stężony kwas azotowy w bardzo małych 
ilościach — od kilku do kilkudziesięciu kropel na 30 ml gumy 
arabskiej. W takim roztworze jest całkowicie niegroźny dla 
ludzkiej skóry. Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem 
występuje tylko podczas przelewania jego stężonej 
postaci z jednego pojemnika do drugiego. Należy wówczas 
zachować szczególną ostrożność i pamiętać o kolejności 
w sporządzaniu mikstury trawiącej. Przyda się porzekadło: 
„pamiętaj grafiku młody — wlewaj zawsze kwas do wody”.

K.  Terpentyna balsamiczna / Turpentine
Rozpuszczalnik ten ma charakterystyczny zapach 
lasu, a jest to spowodowane faktem, że uzyskuje się 
go z żywicy drzew iglastych, głównie sosny, przez 
destylację parą wodną lub ekstrakcję benzyną karpiny 
sosnowej. Jest to mieszanina terpenów o barwie żółtej 
lub bezbarwna. Terpentyna rozpuszcza tłuszcze – także 
te stosowane w litografii, a więc farbę drukarską, kredkę, 
tusze; rozpuszcza parafinę i inne substancje organiczne. 
Źle rozpuszcza się w wodzie.

L.  Aceton / Acetone
Czasem rysunek nie da się usunąć terpentyną ani 
olejkiem terpentynowym. Dzieje się tak wówczas, kiedy 
matryca zostanie pozostawiona na tyle długo, żeby 
farba drukarska na nim zupełnie zaschła, lub użyta jest 
farba offsetowa (bardzo szybko zasychająca). Należy 
się wówczas posłużyć mocniejszym rozpuszczalnikiem. 
Do tego celu świetnie nadaje się aceton. Jest to bezbarwna 
ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwopalna, dobrze 
rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, 
o temperaturze wrzenia 56,2°C. Aceton otrzymuje się 
w przemyśle przez hydratację propylenu i utlenienie 
izopropanolu, (który jest produktem pośrednim), lub 
przez syntezę z acetylenu i pary wodnej. Inna metoda 
polega na utlenieniu izopropylobenzenu do acetonu 
i fenolu. Aceton stosowany jest m.in. jako rozpuszczalnik 
oraz surowiec w syntezach organicznych. Opar tego 

rozpuszczalnika są silnie trujące — należy więc pamiętać 
o włączeniu wyciągu podczas pracy z acetonem.

M. Asfalt  syryjski  /  Asphaltum
Asfalt sprawuje niebagatelną funkcję w procesie 
litograficznym — po zmyciu starego rysunku należy 
wyrównać na kamieniu ekwiwalent tłuszczu, żeby farba 
z wałka przyjmowała się tak samo chętnie zarówno 
do płaskich apli, jak i do delikatnych detali. W tym celu 
używamy tynktury asfaltowej. Asfalt to osadowa 
skała organogeniczna składająca się z mieszaniny 
węglowodorów łańcuchowych, także produkt otrzymywany 
z ropy naftowej. Topi się już w temperaturze 50 stopni; 
o jego jakości decyduje temperatura mięknienia, 
ciągliwość, stopień penetracji, łamliwość. Występuje 
również asfalt naturalny: osadowa skała organiczna 
zawierająca jako domieszki kwarc, materiały ilaste 
i czasem kalcyt. Od miejsca występowania nazywa się 
go asfaltem syryjskim. Powstaje on w wyniku wrzenia 
ropy naftowej (utrata składników lotnych, częściowe 
utlenienie pozostałych składników). Wypełnia wolne 
przestrzenie w wapieniach, marglach, piaskowcach. 
Starożytni Egipcjanie stosowali asfalt do balsamowania 
zwłok. Litografowie wykorzystują asfalt do ujednolicenia 
stopnia zatłuszczenia na kamieniu, po zmyciu materiału 
rysunkowego. Właściwie nie stosuje się samego asfaltu, 
lecz jego roztwór w terpentynie lub olejku terpentynowym; 
powinien on mieć konsystencję nieco rzadszą od śmietany.

N. Szelak / Shel lac
Szelak jest żywiczną wydzieliną pluskwiaków 
(czerwców lakowych), pasożytujących na niektórych 
drzewach tropikalnych (na przykład południowoazjatyckich 
figowcach). Ma on postać cieniutkich płytek barwy 
złotożółtej (gatunek lemon), pomarańczowej 
(gatunek oranż) lub brunatnej (gatunek rubin). 
Szelak składa się głównie z estrów kwasów tłuszczowych. 
Jest nierozpuszczalny w wodzie — ta właśnie cecha 
powoduje, że jest tak atrakcyjny dla litografii. Rozpuszcza 
się natomiast w alkoholu (np. denaturat) i w wysokich 
temperaturach. Szelak ozpuszczony w denaturacie 
wykorzystuje się w litografii dla dobrego zatłuszczenia 
kamienia. Na wymyty rozpuszczalnikiem kamień wylewa 
się odrobinę szelaku i szybko zaciera się go szmatą po całej 
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partii drukującej. Należy to zrobić w pośpiechu — denaturat 
bowiem szybko paruje i jest ryzyko, że cały kamień nie 
zostanie równo pokryty, co oczywiście negatywnie odbije 
się na dalszej pracy. Szelak stosuje się przed użyciem 
asfaltu, szczególnie w przypadkach, kiedy potrzebne jest 
mocne i trwałe zatłuszczenie miejsc, które będą drukować 
aple. W niektórych procesach zastosowanie szelaku jest 
konieczne (druk negatywowy — kontra, transfer ksero).

O. Drukarska farba l i tograf iczna / Pr int ing Ink 
W litografii stosuje się różne farby drukarskie. Dzielą się 
one na dwie grupy ze względu na możliwość wykonywania 
z ich udziałem procedur związanych z trawieniem i przeciw 
trawieniem oraz na takie, które możliwości te wykluczają. 
Pierwsze z wymienionych (czarna farba piórowa, farba 
przedrukowa i farba konserwacyjna) są znacznie bardziej 
odporne na żrące działanie kwasu, ponieważ zawierają 
więcej tłuszczu, kalafonii i innych żywic. Nie mają w swym 
składzie sykatywy, dlatego wysychają bardzo długo. 
Do tego typu farb najlepiej używać skórzanych wałków. 
Drugi rodzaj to farby służące do druku: schną  szybko 
z powodu obecności suszki, są mniej tłuste, mają dużo 
rzadszą konsystencję (są „dłuższe” niż farba piórowa). 
W chromolitografii występuje nieograniczona paleta 
barw wynikająca z zastosowania klasycznej triady 
drukarskiej CMYK albo zamawiając gotowe kolory z systemu 
Pantone. Producenci farb drukarskich dedykowanych 
wyłącznie litografii oferują własne, atrakcyjne skale 
barw. Kolory można mieszać ze sobą. Do farb kolorowych 
dodaje się dwa różne rodzaje mas, w zależności od 
efektu, który chce się osiągnąć. Masa transparentna 
(biel transparentna), po dodaniu której do wybranego 
koloru zmienia się jego charakterystykę na całkowicie 
przezroczystą — transparentową. Farby uzyskiwane na 
bazie bieli transparentnej są świetliste i żywe. Drugim 
rodzajem masy dodawanej do oryginalnej farby drukarskiej 
jest biel kryjąca. Dodanie jej powoduje zmianę właściwości 
w stronę większego krycia. 

P.  Magnezja / Magnesium Carbonate 
Magnezja wykorzystywana w litografii jest białym, 
drobnoziarnistym pudrem. Jest bardzo lekka. Węglan 
magnezu (MgCO3), bo tak brzmi chemiczna nazwa magnezji, 
praktycznie jest nierozpuszczalny w wodzie. Magnezję 

stosuje się w lecznictwie, jako wypełniacz do farb 
(nie tylko w litografii), w ceramice, kosmetyce i jako proszek 
polepszający przyczepność (we wspinaczkach, gimnastyce). 
Biały proszek po dokładnym zmieszaniu z farbą, niezależnie 
czy transparentną, czy kryjącą, powoduje utwardzenie 
masy(skrócenie farby), jednocześnie nie wpływając ani na 
kolor, ani na stopień krycia. Oprócz magnezji, do skracania 
lub wydłużania farb litograficznych używa się różnego 
rodzaju werniksów.

Q. Wałkowanie / Citr ic  Acid
Na kamieniu lu płycie do rozrabiania farby należy 
przygotować farbę litograficzną. rozprowadzić, nanieść na 
wałek i równomiernie wałkować przygotowaną uprzednio 
matrycę. Na wałku farby nie może być za dużo — zbyt wielka 
jej ilość pod dociskiem prasy łatwo by się rozgniotła na 
boki — niszcząc i „zabijając” szczegóły rysunku. Najlepiej 
jeśli farbę nadaje się cienką warstewką, za to z wielu 
przewałkowań pod różnymi kątami. Warstwa jest wówczas 
równa i stabilna. Podczas wałkowania trzeba pamiętać 
o wilżeniu matrycy. Jeszcze raz przypomnę — litografia 
polega na naturalnym wzajemnym odpychaniu się 
wody i tłuszczu. Wiele zależy od sposobu wałkowania. 
Podczas tej czynności można albo usuwać nadmiar farby, 
albo dodawać jej większą warstwę. Zasadniczo można 
zauważyć, że im szybciej się wałkuje, tym mniej farby się 
oddaje, a więcej zbiera z kamienia i odwrotnie. Nabierając 
na wałek farbę z płyty, na której jest ona rozprowadzona, 
powinno się robić to szybko (farba zostaje „nabrana” na 
wałek), natomiast nanosząc ją na matrycę — toczymy wałek 
znacznie wolniej (wówczas oddaje on farbę). Czasem, 
kiedy matryca na skutek jakiegoś źle przeprowadzonego 
procesu przyjmuje za dużo farby, należy zastosować 
tzw. odwałkowywanie, czyli bardzo szybkie wałkowanie 
z małą ilością farby na wałku. Wałki, które stosuje się 
w litografii, różnią się od tych używanych w innych 
technikach. Do farby, na której przeprowadza się trawienie, 
najlepiej jest używać wałka skórzanego, ponieważ lepiej 
przyjmuje farbę i można go na długi czas pozostawić bez 
mycia. Dobra farba do trawienia zasycha bardzo powoli. 
Wałki kompozytowe, używane do drukowania farbami 
kolorowymi, należy myć natychmiast po zakończeniu 
odbijania. W przeciwnym wypadku szybko schnąca 
kolorowa farba może zakrzepnąć na wałku, co doprowadzi 
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do zniszczenia jego powierzchni. Dobry wałek powinien 
być utrzymany w jak największej czystości. Powinien być 
idealnym walcem bez żadnych uszkodzeń powierzchni 
i wgnieceń powodowanych upadkami z wysokości, 
albo nieprawidłowym przechowywaniem. Jakiekolwiek 
odkształcenia będą podczas druku prowadzić do błędów 
na odbitkach. Wałki skórzane czyści się rzadko, ponieważ 
farba, którą się nimi drukuje prawie nie zasycha. Jednak po 
długiej przerwie w użytkowaniu (miesiąc, dwa…) należy taki 
wałek „odświeżyć”. Robi się to przez zeskrobanie z niego 
starej farby nożem ustawionym prostopadle trzymanym 
oburącz. Czystość kompozytowego wałka utrzymuje się 
przez zmywanie go każdorazowo po zakończeniu druku 
przeznaczonym do tego celu preparatem.

R. Kwas cytrynowy / Citr ic  Acid
Kwas cytrynowy ma postać bezbarwnych kryształów 
i, jak sam nazwa wskazuje, występuje w sokach 
owoców cytrusowych. Otrzymuje się go z produktów 
naturalnych lub sztucznie. W owocach powstaje jako 
produkt przejściowy cyklu Krebsa, czyli drugiego etapu 
oddychania komórkowego, końcowa droga spalania 
metabolitów powstałych z rozkładu cukrów. Odkwaszanie 
przed wprowadzeniem nowego rysunku jest niezbędne 
ponieważ doprowadza do rozpuszczenia twardego 
filmu gumowego, zabezpieczającego kamień przed 
przyjmowaniem tłuszczu. Jak łatwo się domyślić, jeśli nie 
odkwasilibyśmy kamienia, cały nowo wykonany rysunek 
nie przyjąłby się. Odkwaszanie to proces nieskomplikowany 
i zajmujący raptem chwilkę. Najłatwiej wykonać substancję 
odkwaszającą z 300 ml wody z dodatkiem 1 łyżeczki 
spożywczego kwasku cytrynowego. Do tej czynności 
nadają się również inne środki chemiczne takie jak 
wzmocniony roztwór potasu ałunu i inne. Ze względu 
na większą dostępność — najlepiej stosować zwykły 
roztwór kwasu cytrynowego. Nadany farbą piórową, 
zabezpieczony kalafonią i talkiem kamień poddaje się 
odkwaszaniu w następujący sposób: czystą gąbkę 
(lub gąbkę stosowaną TYLKO do tej czynności) nasącza 
się roztworem odkwaszającym i zmywa kamień przez 
minutę. Następnie również przez minutę przemywa się 
kamień czystą wodą. Czynności te należy powtórzyć trzy 
razy. Kamień trzeba osuszyć wiatraczkiem lub suszarką 
i pamiętać, żeby nie zostawiać na nim wody. W przeciwnym 

wypadku schnąca powoli woda mogłaby zostawiać osad 
mineralny na powierzchni kamienia, co z kolei utrudniłoby 
pracę, szczególnie przy delikatnych i precyzyjnych 
obrazkach. Odkwaszanie, jako stosunkowo prosta 
i skuteczna czynność, wykonywane jest dosyć często. 
Należy jednak pamiętać o tym, że za każdym razem podczas 
tego procesu rysunek minimalnie traci detale, szczególnie 
w delikatnych partiach. Poza tym duża ilość procesów 
chemicznych może doprowadzić do „przemęczenia” 
kamienia. Taka matryca zachowuje się w sposób całkowicie 
niekontrolowany. Jedynym sposobem na przywrócenie 
kamieniowi właściwej czułości jest porządne utracie go. 
Kiedy kamień wyschnie można przystąpić do wykonania 
zamierzonych poprawek. Oczywiście każdy dodany rysunek 
trzeba wytrawić i materiał rysunkowy zastąpić farbą 
drukarską.

S.  Denaturat  /  Denatured Alcohol
Denaturat jest kolejnym rozpuszczalnikiem stosowanym 
w litografii. W denaturacie właśnie rozpuszcza się 
szelak i w związku z tym tylko denaturatem można 
szelak z kamienia usunąć. Jest to szczególnie istotne 
podczas kontrowania lawowanek wykonanych gumą 
arabską i utrwalonych szelakiem. Gdyby podczas procesu 
odwracania rysunku szelak nie został usunięty, kontra 
nie udałaby się — cała powierzchnia rysunku (początkowa 
i odwrócona) przyjęłaby farbę drukarską. Denaturat 
(spirytus skażony) to wodny roztwór alkoholu etylowego. 
Zawiera 92% alkoholu (wzór chemiczny denaturatu: 
C2H5OH + H2O + normatywny dodatek skażający). 
Otrzymywany jest poprzez dodanie do spirytusu surowego 
intensywnego barwnika (np. czerwonego, fioletowego) 
oraz substancji skażającej, mającej uniemożliwić 
celowe spożycie tego produktu (np. poprzez nadanie 
mu odrażającego smaku, lub właściwości wymiotnych), 
jak również uniemożliwić jego opłacalne oczyszczenie do 
postaci spożywczej. Środkiem skażającym mogą być: zasady 
pirymidynowe oraz niektóre rozpuszczalniki organiczne; 
zaprzestano skażania denaturatu śmiertelnie trującym 
alkoholem metylowym.

Paweł Frąckiewicz, Biały horyzont — drzewo leżące (fragment)
The White Horizon — Lying Tree (fragment), druk cyfrowy, algrafia, litografia, 

rysunek odręczny / digital print, algraphy, lithography, hand drawing, 
100×200 cm, 2011 →
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3.1 Planowanie l i tograf i i  /  Planning 
a Lithography

Litografia zaczyna się od koncepcji artysty. Między 
koncepcją a wydrukowaną ostatecznie grafiką trzeba 
podjąć wiele decyzji. Po drodze wystąpią niespodziewane 
trudności, które  trzeba pokonać. Wszystko, co będziemy 
czynić wynikać musi z całościowej wizji litografii, jaką 
chcielibyśmy stworzyć. Trzeba ustalić plan rysowania 
matrycy pod kątem doboru litograficznych materiałów 
rysunkowych. Trzeba do wykreowanego obrazu dobrać 
odpowiednią procedurę druku i wreszcie, co wydaje się 
najważniejsze, konsekwentnie realizować powzięty plan. 
Pierwsza decyzja, jaką trzeba podjąć dotyczy rozmiaru 
grafiki. Dobrze jest założyć zastosowanie konkretnego 
papieru. Wtedy, znając jego rozmiar, łatwo poradzimy 
sobie z określeniem wielkości drukowanego obrazu. 
Przy dzieleniu arkusza na dwie, cztery lub więcej 
części obowiązuje zasada unikania strat. Wynikają one 
z narzucania własnych podziałów, nie uwzględniających 
oryginalnych proporcji papieru. Przede wszystkim trzeba 
zachować oryginalny, strzępiony brzeg. Szlachetne, 
bezdrzewne papiery graficzne mają to niejako wpisane 
w swoją estetykę. Strzępiony brzeg, będący konsekwencją 
technologii pozyskiwania takiego papieru za pomocą sita, 
stanowi jednoznaczną identyfikację i daje świadectwo 
wysokiej klasy. Swoboda i przypadkowość w określaniu 
rozmiaru planowanej litografii zawsze prowadzi 
do produkowania znacznych ilości nieprzydatnych 
kawałeczków kosztownego papieru. Rozmiar papieru 
determinuje wybór kamienia, który wybierzemy 
do pracy. Lepiej, gdy papier na którym zamierzamy 
drukować jest mniejszy od kamienia około 1,5 cm z każdej 
strony. Umożliwia to wykonanie wygodnych w użyciu 

znaków paserskich i łatwe, wykluczające przypadkowe 
przesunięcia, lokowanie papieru na drukowanej matrycy. 
Ze względu na uwarunkowania technologiczne konieczne 
jest także zachowanie dystansu pomiędzy krawędzią 
kamienia a brzegiem rysunku co najmniej 2,5 cm 
ze wszystkich czterech stron. Sprzyja to utrzymaniu 
marginesu w czystości i, co ważniejsze, pozwala ustawić 
tarnik przed i za drukowanym z kamienia obrazem. 
Niezachowanie odpowiednio szerokiego marginesu 
wywołuje z reguły kłopoty w trakcie drukowania. 
Zakłóca płynny przebieg pracy, co w przypadku litografii 
szkodzi szczególnie dotkliwie i często staje się przyczyną 
niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Po pierwsze 
otrzymane druki mogą nie obejmować pełnego formatu 
matrycy ze względu na brak miejsca na ustawienie płozy 
drukującej przed lub za drukowanym obrazem. Po drugie 
prasa drukuje dzięki ogromnemu naciskowi. Brak swobody 
w posadowieniu tarnika na marginesie wyzwala ogromne 
niebezpieczeństwo jego osunięcia poza obręb kamienia. 
Prawie zawsze skutkuje to mniejszą lub większą katastrofą. 
Zniszczeniu ulega płyta poślizgowa, tarnik, a w skrajnych 
przypadkach pęka nawet kamień. Wymienione wyżej 
aspekty decydują o całkowitym uzależnieniu obrazu na 
kamieniu od papieru, na jakim będzie drukowany. Jeśli 
w planie mamy zadrukowanie całego formatu do spadu, 
musimy tak dobrać kamień, aby  przekraczał z każdej 
strony o 5 cm rozmiar papieru. Trzeba o tym myśleć, 
ponieważ margines lub brzeg grafiki wydrukowanej do 
spadu stanowią jej integralną część. W każdym przypadku 
margines musi być zaplanowany równie starannie jak obraz.
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3.2 Wybór kamienia / Select ing a Stone

Do litografii używano wielu typów kamieni wapiennych, 
ale najdoskonalsze pochodzą z Solnhofen w Bawarii. 
Czasem przyjmują miano „Kellheim”. Przewaga kamieni 
bawarskich wiąże się z idealną, bardzo jednorodną 
strukturą molekularną, co pozwala na ich optymalne 
wykorzystywanie w technologii litografii. Wydobywane 
kamienie przygotowywane były do używania w szerokiej 
gamie rozmiarów od 15×19 cm i grubości 5 cm do 100×140 
cm i grubości 12 cm, a nawet większe. Transportowano je 
do licznych oficyn litograficznych. Najmniejszych używano 
do rysowania winiet i ilustracji, największych do plakatów. 
Do dziś, niektóre z tych starych, zasłużonych kamieni 
funkcjonują jako znakomita baza do tworzenia artystycznej 
litografii. W obiegu najczęściej znajdowały się kamienie 
średnich rozmiarów, co odpowiadało zapotrzebowaniu 
na średniej wielkości druki, z jakimi najczęściej mamy 
do czynienia również i teraz. W drugiej połowie XX wieku 
wieku bardziej popularne i pożądane stały się formaty 
duże i ekstremalnie duże przekraczające nawet 100×140 
cm. Obecnie ogromne kamienie są coraz mniej osiągalne, 
a przyszłość w tym względzie zapowiada się jeszcze mniej 
obiecująco. Dlatego kamienie należy używać z rozsądkiem 
nie narażając ich bez powodu na uszkodzenia.

3.3 Cechy charakterystyczne kamieni 
Character ist ics of  Stones

Kamienie z Solnhofen są twardsze i bardziej kruche 
niż inne. Z tego powodu łatwiej ulegają pęknięciom 
i łupaniu się. Ich transportowaniu, przesuwaniu, 
przenoszeniu powinna towarzyszyć duża ostrożność. 
Mają porowatą powierzchnię i reagują na zmieniającą się 
wilgotność otoczenia. Chłoną lub oddają wodę. Różnią 
się kolorem: od żółtego lub beżowego do ciemnoszarego 
a nawet błękitnoszarego z odcieniem grafitowym. 
Kolor kamienia wskazuje jego twardość. Ciemniejszy 
oznacza wyższy stopień twardości. Z ciemnych kamieni 
drukuje się lepiej. Bardzo ciemne, twarde kamienie, 
mimo doskonałych walorów litograficznych, sprawiają 
pewien kłopot przy tworzeniu na ich powierzchni 
obrazu. Ze względu na głęboki ton ograniczający zakres 

widzenia pełnej skali tonalnej tworzonego rysunku nie 
można właściwie kontrolować postępu prac. Jasnoszare 
kamienie powinno się, jeśli to możliwe, przeznaczać do 
tworzenia rysunków o tonach delikatnych, płaskich partii, 
albo rysunków zamykających, kończących sekwencję 
wielobarwnych litografii. Kamienie żółtoszare i beżowe 
rezerwujemy do prac prostych, ograniczonych tonalnie. 
Niektóre kamienie są doskonałe. Wiele kamieni ma 
minimalne wady, które można pominąć. Wśród większości 
jasnych występują w miąższu rdzawe znaczki lub plamki 
żelazistych przebarwień. Nie ma to wpływu na rysowanie 
i drukowanie, dlatego uznajemy je za w pełni użyteczne. 
Znaki węgla lub żyłki szarobiałe to już poważniejszy 
problem. Miejsca te są zazwyczaj dużo bardziej miękkie 
niż reszta kamienia. Kwas używany w procesie trawienia 
powoduje tworzenie się zagłębień w powierzchni. 
Dlatego kamienie obarczone tego rodzaju wadami 
przeznacza się zwykle do prostych nie wymagających 
doskonałości podłoża zadań. Żyłki szarobiałe i elementy 
krystaliczne pojawiają się na powierzchni kamienia 
w trakcie eksploatacji zupełnie nieoczekiwanie. Szczególnie 
elementy o strukturze krystalicznej pozostają partiami 
obojętnymi, niedrukującymi. Na pocieszenie, krystaliczne 
struktury występują zazwyczaj w ograniczonych 
skupiskach, a co za tym idzie, pozwalają na zręczne ich 
ominięcie w trakcie tworzenia litograficznego rysunku. 
Jeśli ominięcie partii z zanieczyszczeniami jest niemożliwe, 
należy sięgnąć po nowy kamień. Wspólną dla wszystkich 
kamieni wadą są mikropęknięcia. Przypominają swobodnie 
leżące, pojedyncze włosy. Skutki ich występowania 
bywają różne. Zdarza się, że przyjmują farbę i są widoczne 
jako delikatna linia w obszarze niezarysowanym lub 
odwrotnie, nie przyjmują farby i są widoczne jako biała 
linia w partii zarysowanej. Zarówno jeden jak i drugi 
rodzaj zachowania nie stanowi zasadniczego problemu. 
Tak, czy inaczej są to jednak pęknięcia sięgające w głąb 
kamieni, a zatem osłabiające ich strukturalną spoistość. 
Kamienie takie są bardziej podatne na pękanie, dlatego 
w trakcie drukowania trzeba je ustawiać wzdłuż 
mikropęknięć względem ruchu stołu prasy, a nie w poprzek, 
czyli prostopadle do pozycji tarnika. Trzeba też bardzo 
precyzyjnie ustawić docisk prasy. Musi on być wystarczający 
do osiągnięcia satysfakcjonującej odbitki, jednak — o ile 
to możliwe — minimalny. Aby praca na spękanym kamieniu 
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przebiegała w poczuciu komfortu psychicznego, powinno 
się najszybciej jak to możliwe po skompletowaniu rysunku 
i przejściu procedury przygotowania do druku przenieść 
matrycę za pomocą papieru przedrukowego na zapasowy 
kamień. Uchroni to nas przed przymusowym przerwaniem 
pracy spowodowanym nagłym pęknięciem wadliwego 
kamienia.

3.4 Poziomowanie kamienia / Level ing 
the Stone

Zanim rozpoczniemy ucieranie kamienia, który nie był 
wcześniej wykorzystywany do drukowania, lub co do 
którego zachodzi podejrzenie, że jego powierzchnia nie jest 
idealnie równa, należy to sprawdzić. Kamień z obniżeniem 
w środku, na brzegach, albo z jednym końcem wyższym 
od drugiego będzie drukował źle. Próbę równości 
wykonujemy przy pomocy masywnej, metalowej linii, 
której długość powinna przekraczać rozmiar przekątnej 
badanego kamienia. Potrzebne będą także skrawki bardzo 
cienkiego papieru. Przykładamy linię ustawioną na sztorc 
do powierzchni kamienia według schematu koperty, 
wzdłuż każdego boku i po obu przekątnych. Jednocześnie 
pomiędzy krawędź linii i powierzchnię kamienia próbujemy 
wcisnąć skrawki papieru. Jeśli jest to niemożliwe świadczy 
o dobrej kondycji sprawdzanej powierzchni kamienia. Jeśli 
jednak możemy swobodnie wodzić kawałkiem papieru 
umieszczonym pod krawędzią linii przyłożonej 
do powierzchni, dowodzi to występowania zagłębień. 
Ich rozległość i głębokość ustalamy poprzez powtarzanie 
testu w wielu kierunkach. Najczęściej mamy do czynienia 
z owalnym obniżeniem w środku kamienia. Zagłębienie 
likwidujemy w trakcie żmudnej procedury naprawiania 
kamienia wedle ustalonego schematu ucierania 
miejscowego. Zabieg ten wykonujemy małym kurantem 
lub małym kamieniem litograficznym i karborundem 
#100. Miejscowe ucieranie wymaga od litografa dbałości 
o szczegóły i anielskiej cierpliwości. W pewnym momencie 
kamień powraca do właściwej kondycji.

3.5 Ucieranie kamienia / Gr inding the Stone

Kamień, który zamierzamy ucierać, umieszczamy 
w przeznaczonym do tego celu miejscu. Stanowi je 
masywne koryto wyłożone stalową, nierdzewną blachą 
z dostępem do bieżącej ciepłej i zimnej wody, wyposażone 
w ruszt wykonany z drewna lub stali i odprowadzenie wody 
z odstojnikiem poprzedzającym wejście do kanalizacji. 
Zanim rozpoczniemy właściwe ucieranie, obficie moczymy 
kamień. Usuwamy z jego powierzchni wszelkie zabrudzenia, 
pyły, kurz, ziarenka piasku. Ucierać można metalowym 
kurantem lub innym kamieniem. Duże kamienie lepiej 
ucierać kurantem. Pracuje się nim szybciej i bezpieczniej. 
Metoda tarcia kamienia o kamień jest efektywna 
i bezpieczna w przypadku, gdy oba są podobnej wielkości 
i niezbyt dużych rozmiarów. Przy dysproporcji rozmiarów 
ucieranych kamieni trzeba bardzo uważać, ponieważ 
nie przez cały czas powierzchnia jednego kamienia trze 
pełny format drugiego, co może powodować powstawanie 
nierówności i zagłębień. Jeśli ucieramy kamień innym 
kamieniem należy zwrócić uwagę na nasycenie 
i rozmiar obrazów znajdujących się na obu i ustawić je 
w następującym porządku: na dole kamień o mniejszej 
intensywności rysunku, na górze o większej. Kamień, 
którym ucieramy traci obraz wcześniej niż ucierany. Po 
pewnym czasie należy zamienić je miejscami. Ucierany 
kamień powinna pokrywać cienka warstwa wody, 
zanim wysypiemy na jego powierzchnię proszek ścierny 
(karborund, elektrokorund). Doświadczenie sprawia, 

Poziomowanie kamienia / Leveling the stone 3.1
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że proporcje wody i proszku dobierane są właściwie. 
Gdy proszku jest za dużo, ucieranie przebiegać będzie 
bardzo opornie, chociaż efekt końcowy może nie budzić 
żadnych zastrzeżeń. Obraz w tym przypadku zniknie 
z ucieranych kamieni znacznie szybciej niż to ma miejsce 
w trakcie stosowania właściwej proporcji mieszaniny trącej. 
Kiedy mieszanka jest zbyt wodnista, już po kilku ruchach 
razem z wodą spłynie do koryta cały karborund. Zarówno 
przy zastosowaniu zbyt dużej, zbyt małej oraz właściwej 
ilości karborundu występuje podobne niebezpieczeństwo 
głębokiego zadrapania powierzchni kamienia. Usterka, jeśli 
powstanie, musi być usunięta dodatkowym ucieraniem. 
Pozostawienie zadrapań skutkuje pojawieniem się białych 
agresywnych linii w partiach drukujących. Bez względu 
na narzędzie wykorzystywane do ucierania — kurant 
albo inny kamień, trzeba wprowadzić stały, powtarzalny 
schemat prowadzenia powierzchni ucierającej po ucieranej. 
Dla małych kamieni najodpowiedniejsza jest „ósemka”. 
Kiedy mamy do czynienia z dużymi kamieniami, stosujemy 
zazwyczaj schemat wodzenia kurantu wprawionego 
w ruch wirowy lub innego kamienia na przemian 
po horyzontalnych i wertykalnych liniach, tak aby z równą 
siłą i częstotliwością obejmowało to całą powierzchnię 
ucieranego kamienia. Ucieranie rozpoczynamy od 
zastosowania szybko zbierającego, gruboziarnistego 
karborundu #100. Standardową procedurę rozpoczętą 
„setką” prowadzimy aż do zniknięcia rysunku i pojawienia 
się jego negatywu. Partie, które były ciemne i stanowiły 
materię litograficznego obrazu przybierają wtedy ton 
jaśniejszy od wilgotnej reszty powierzchni kamienia. 
Aby uzyskać taki rezultat, wystarczy zaledwie kilka rund 
ucierania, najczęściej od 2 do 6. Pojedynczą rundę ucierania 
kontynuujemy do momentu pojawienia się na powierzchni 
kamienia gęstej, lepkiej mazi. Tworzy ją mieszanina 
karborundu, startego kamienia i wody używanej 
w procesie. Przed zmianą proszku ciernego na drobniejszy, 
zwykle #220, powstałe błoto trzeba zmyć delikatnym 
strumieniem letniej wody bardzo dokładnie. Dbając o to, 
by na kamieniach lub kamieniu, kurancie i dłoniach nie 
pozostawić choćby jednego ziarenka karborundu #100. 
Unikniemy dzięki temu pojawienia się głębokich zarysowań. 
Pamiętajmy też, by nie napełniać pojemników na karborund 
proszkiem ściernym o innym mianie niż to, do których je 
przeznaczono. 

W trakcie ucierania kamienia innym kamieniem zdarza się, 
iż zewrą się wzajemnie na tyle mocno, że nie sposób ich 
rozdzielić. Kamienie sklejają się, ponieważ maź powstająca 
w trakcie ucierania ma właściwości spajające. Zwłaszcza 
wtedy, gdy zaczyna gęstnieć. Złączonych kamieni pod 
żadnym pozorem nie wolno opukiwać. Powoduje to 
niebezpieczne drgania mogące doprowadzić do ich pękania. 
Skutecznie rozdzielimy sklejone kamienie wciskając 
pomiędzy ich zwarte powierzchnie cienkie ostrze noża. 
Dzięki minimalnej choćby ilości powietrza, jaka dostaje 
się do powstałej w ten sposób szczeliny, łatwo oddzielimy 
złączone ze sobą powierzchnie. Po przeprowadzeniu 
ziarnowania karborundem #100 w odpowiedniej ilości 
cykli, zwykle nie więcej niż 6, przystępujemy do ucierania 
lub ziarnowania, obie nazwy są poprawne, karborundem 
#220. Zakończenie fazy ucierania dwieście dwudziestką 
prowadzi do uzyskania optymalnej tekstury powierzchni 
ziarnowanego kamienia. Pozwala to wykorzystywać 
z dobrym skutkiem prawie wszystkie techniki budowania 
litograficznego obrazu: kreda, tusz do lawowania, 
mezzotinta na kamieniu itd. Po zakończeniu opracowywania 
powierzchni kamienia przechodzimy do jego krawędzi. 
Trzeba je spiłować a następnie wygładzić pumeksem aż do 
uzyskania wyraźnie widocznego ćwierćwałka. Jego promień 
powinien wynosić co najmniej 5 mm. Specjalną troską 
należy otoczyć przejście powierzchni kamienia w krawędź. 
W czasie nadawania kamienia farbą przekonujemy się, czy 
ów styk wyobliliśmy dostatecznie. Wszelkie niedociągnięcia 
w tym względzie spowodują zaleganie tam farby wtłaczanej 
mechanicznie z wałka. Wapień, z jakiego zbudowany jest 
kamień, charakteryzuje konstytuująca litografię własność 
równoczesnej zdolności do chłonięcia wody i tłuszczu. 
Teoretycznie pozwalałoby to zachować krawędzie wolne 
od zabrudzeń tłustą farbą ze względu na ich status partii 
niedrukujących. Niemniej naturalną cechą tłustej farby 
litograficznej jest jej przyklejanie się i pozostawanie 
w formie powiększających się depozytów. W miejscach 
najbardziej na to narażonych, czyli krawędziach, farba 
z wałka czepia się każdej nierówności. Po utarciu 
i wyobleniu krawędzi obficie zmywamy kamień wodą. 
Usuwamy wszystkie pozostałości po przeprowadzonym 
procesie. Następnie nadmiar wody zbieramy czystą 
wiskozową gąbką. Gotowy kamień umieszczamy na 
uprzednio do tego przygotowanym, wysprzątanym 



3. Rysowanie litografii Drawing a Lithography 71

stole do pracy. Kamień, choć bez widocznych już śladów 
wody na powierzchni, jeszcze przez jakiś czas pozostaje 
wilgotny i zachowuje się jak gąbka. Jego pory to mikro 
naczynka kapilarne absorbujące wszelkie zanieczyszczenia 
pochodzące z sąsiedztwa. Artysta może rozpocząć pracę 
na kamieniu po jego całkowitym wyschnięciu, chyba że 
zamysł twórczy wymaga mokrego podłoża do nanoszenia 
obrazu. Jeżeli kamień, jaki przygotowaliśmy do rysowania 

nie jest przeznaczony do natychmiastowego wykorzystania 
należy zabezpieczyć powierzchnię przygotowanym 
z czystego kartonu nakryciem wykluczającym zsuwanie się 
z powodu ruchu powietrza w pracowni lub niezamierzonych 
działań. Dodatkowo dołączamy adnotacją określającą 
datę zakończenia ucierania i numerację karborundu. 
Wtedy kamień nadaje się do ustawienia na półce i może 
bezpiecznie oczekiwać na podjęcie na nim pracy.

Schemat ucierania kamienia / Stone—graining Patterns  3.2
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3.3 Kamień zostaje ustawiony na ruszcie a następnie dokładnie zmyty wodą 
The stone is placed on the graining table and thoroughly washed with water

3.4 Rozsypywanie karborundu #100 na powierzchni kamienia / Sprinkling 
abrasive on the stone (carborundum grit #100)

3.5 Duży kamień ucierany jest kurantem / A large stone being grained 
with the levigator

3.6 Duży kamień ucierany jest kurantem — faza 1 / A large stone being grained 
with the levigator — stage 1

3.7 Warstwa proszku ściernego i wody widoczna pomiędzy kurantem 
i powierzchnią ucieranego kamienia / The film of abrasive and water can be 
seen between the levigator and the stone
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Schemat ziarnowania 1 / Graining pattern 1 3.8

Schemat ziarnowania 2 / Graining pattern 2 3.9



3.10 Duży kamień jest ucierany kurantem — koniec fazy 1 / A large stone being grained with the levigator — finish of the stage 1
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Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody — faza 2 3.12 
Removing the residue of graining with water— stage 2

 Duży kamień dokładnie spłukany wodą po zakończeniu ucierania — faza 1 3.13 
A large stone being washed with water after — stage 1 

Rozsypywanie na kamieniu karborundu #220 3.14  
Sprinkling abrasive on the stone (carborundum #220)

Schemat ziarnowania / Graining pattern  3.16

Duży kamień jest ucierany kurantem — początek fazy 2 3.15 
 A large stone being grained with the levigator — start of stage 2 

Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody — faza 1 3.11  
Removing the residue of graining with water — stage 1 
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3.17 Dolanie odrobiny wody w celu kontynuowania — faza 2 / A little water 
is added to proceed — stage 2

3.18 Faza 2 / Stage 2

3.19 Zakończenie fazy 2 / Finish of stage 2

3.20 Znak po kurancie zdjętym z kamienia / Levigator's mark left on stone

3.21 Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody — faza 2 
Removing the residue of graining with water — stage 2

3.22 Krawędzie kamienia są spiłowywane na ukos pilnikiem typu raszpla 
The edges of the stone being beveled with a rasp
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Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody z koryta 3.23 
do ucierania kamieni / Removing the residue of graining with water from sink 

Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody — faza 1 3.24 
Removing the residue of graining with water — stage 1 

Ucieranie jednego kamienia drugim — początek fazy 1 3.26 
Grinding one stone against another — start of stage 1

Ucieranie jednego kamienia drugim — faza 1 3.27 
Grinding one stone against another — stage 1 

Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody — faza 1 3.25 
Removing the residue of graining with water — stage 1 

Ucieranie jednego kamienia drugim / Grinding one stone against another 3.28
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3.29 Dolanie odrobiny wody w celu kontynuowania czynności ucierania 
A little water is added to proceed

3.30 Schemat ucierania jednego kamienia drugim / Graining pattern — stone 
to stone

3.31 Ucieranie jednego kamienia drugim — podnoszenie kamienia / Grinding 
one stone against another — taking-off the stone

3.34 Dwa małe kamienie dokładnie spłukane wodą po zakończeniu ucierania 
Two small stones being washed with water

3.33 Spłukiwanie zużytego karborundu strumieniem wody / Removing 
the residue of graining with water

3.32 Przed spłukaniem zużytego karborundu strumieniem wody / Before 
removing the residue of graining with water
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3.6 Przygotowanie do pracy na kamieniu 
Preparing to Work on the Stone

Kamień trzeba umieścić na masywnym, równym stole 
o odpowiednich rozmiarach. Kamień jest ciężki, niełatwo 
go przesuwać. Z tego powodu ważna jest taka lokalizacja, 
aby można było mieć do niego dostęp ze wszystkich 
czterech stron jednocześnie. Trzeba zapewnić dobre 
światło. Jeżeli przewidujemy możliwość blikowania 
w trakcie tworzenia obrazu źródło światła należy 
ustawić tak, by nie powodowało negatywnych skutków 
wynikających z zafałszowanej percepcji tworzonej matrycy. 
Zapewnieniu komfortu pracy, zwłaszcza w przypadku 
dużych rozmiarów kamieni, służy pomost do wspierania 

rąk, w trakcie opracowywania poszczególnych partii 
dzieła. Bezpośredni kontakt powierzchni kamienia 
z tłuszczem obecnym stale na ludzkiej skórze prowadzi 
do powstawania trudnych do wyeliminowania w późniejszej 
fazie przypadkowych depozytów druku. Pomost taki 
robimy z wygiętej w łuk grubej sklejki owiniętej na końcach 
miękką flanelą. Każda, krótsza lub dłuższa przerwa 
w opracowywaniu matrycy, wymaga przykrycia kamienia 
zabezpieczającym czystym kartonem. Pozostawienie 
odkrytego kamienia na dłużej pozwala na osiadanie 
na jego powierzchni drobinek tłustego kurzu oraz naraża 
go na przypadkowe zanieczyszczenie będące skutkiem 
nieuwagi znajdujących się w pobliżu osób.  Drobinki kredki 
litograficznej i innych materiałów rysunkowych pojawiające 

Materiały do rysowania litografii / The materials for drawing a lithography 3.35
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Rysowanie kamienia / Drawing on stone in progress 3.36
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się w trakcie powstawania obrazu, a nie związane z jego 
powierzchnią, należy również usuwać systematycznie 
miękkim, szerokim pędzlem, ponieważ długotrwałe ich 
zaleganie powoduje powstawanie niekontrolowanych 
zatłuszczeń kamienia. Powinno się też pamiętać, że obraz 
litograficzny wydrukowany bezpośrednio z kamienia na 
papierze jest odwrócony. Efekt zwierciadlanego odbicia dla 
niewprawnego artysty może stwarzać problemy w trakcie 
tworzenia matrycy, dlatego dobrze jest mieć do dyspozycji 
duże lustro, aby wystarczało do swobodnej oceny 
rzeczywistego wizerunku powstającej litografii.

3.7 Wstępne prace na kamieniu / Prel iminary 
Work on the Stone

Czasem artysta rozpoczyna pracę bezpośrednio 
na kamieniu pomijając wstępne szkice i studia. Czasem, 
szczególnie w trakcie tworzenia litografii kolorowej, 
kalkuje lub przenosi pełne rozwinięcia wybranych partii 
obrazu na kamień. Wtedy potrzebne jest narzędzie, 
dzięki któremu można przenieść zarys obrazu w taki 
sposób, by ślad pozostawał niewidoczny w fazie druku. 
Najdoskonalszym środkiem spełniającym te oczekiwania 
jest sangwina - naturalny pigment charakteryzujący się 
rdzawym zabarwieniem. Nie wchodzi ona w żadne reakcję 
z  kamieniem litograficznym, nie wiąże się z nim, łatwo 
zmywa się wodą. Użyteczna w formie klasycznej kredki 
oprawnej w drewno, a także jako drobno zmielony puder 
nadający się znakomicie do wytworzenia zeń arkuszy 
kopiujących. Wykonujemy je wcierając ów sangwinowy 
puder w cienki papier gazetowy lub offsetowy 
za pośrednictwem waty nasączonej alkoholem, dzięki 
czemu osiągamy arkusz kopiujący wielokrotnego użytku. 
W przypadku szkicowania na kamieniu sangwinową 
kredką jej ślad, jeśli chcemy się go pozbyć, wystarczy 
zetrzeć czystą, miękką szmatką, następnie zmyć do 
czysta gąbką wiskozową nasączoną wodą destylowaną. 
Natarty sangwiną arkusz kopiujący przykładamy 
pigmentem do powierzchni kamienia. Mocujemy go taśmą 
klejącą do krawędzi kamienia. Następnie kładziemy na 
wierzch szkic, którego zarysy chcemy skopiować. Należy 
przy tym pamiętać, aby papier szkicowy był cienki i 
spoisty. Można z równym powodzeniem zastąpić go folią 

poliestrową lub jakimkolwiek podłożem pozwalającym 
na przeniesienie konturów poprzez arkusz kopiujący za 
pośrednictwem twardego ołówka lub długopisu. Transferu 
dokonujemy także wykonując szkic sangwinową kredką na 
cienkim offsetowym papierze a następnie przykładając tak 
wykonany rysunek  obrazem do kamienia i odciskając go 
na prasie litograficznej, stosując niewielki docisk. Ważne, 
aby w każdym przypadku przenosząc na kamień zarysy 
kompozycji, wziąć pod uwagę fakt wyeliminowania efektu 
lustrzanego odbicia, z jakim mamy do czynienia zawsze 
wtedy gdy drukujemy litografię z kamienia bezpośrednio 
na papier. 

3.8 Tworzenie obrazu na kamieniu / Making 
the Image on the Stone

Podstawowe środki do tworzenia obrazu na kamieniu 
to kredki, ołówki i tusze litograficzne w różnych odmianach 
i skalach twardości. Można je łączyć w nieograniczonych 
wariacjach lub używać oddzielnie. Jeśli tylko nie narusza 
to podstawowych zasad litografii, każda maniera jest 
dozwolona. Zatem, poniższe opisy w żadnej mierze nie 
wyczerpują pełnego zakresu możliwości kreacyjnych. 
Jest to raczej podstawowy katalog litograficznych 
materiałów rysunkowych.

3.9 Natura kredki  i  tuszu l i tograf icznego 
The Nature of  Crayon and Tusche

Materiały używane do rysowania litografii muszą być 
tłuste. Depozyt zatłuszczenia, jakiego dostarczają, 
musi być wprost proporcjonalny do nasycenia śladu, jaki 
pozostawiają na kamieniu. Po zamianie materii rysunku na 
czarną farbę piórową, jaką nadajemy na kamień w procesie 
przygotowania do druku, powinniśmy uzyskać adekwatną 
skalę szarości, pokrywającą się z nasyceniami, jakie 
uzyskaliśmy w trakcie rysowania. Litograficzne materiały 
rysunkowe występują na rynku w postaci do jakiej 
przyzwyczajony jest każdy artysta używający pospolitych 
materiałów rysunkowych lub malarskich, niekoniecznie 
przywiązanych do warsztatu litograficznego. Ważne, 
aby pamiętać, że zawsze zawierają jakąś specyficzną 
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kompozycję składników zatłuszczających — przeważnie: łój, 
mydło, woski i żywice oraz czarny pigment. Konglomerat 
zatłuszczający odpowiada za wytworzenie właściwej bazy 
druku, czyli matrycy litograficznej, zaś rola pigmentu polega 
wyłącznie na odzwierciedleniu jakości i ilości dostarczanego 
przez artystę depozytu tłuszczów determinujących 
możliwość uzyskania druków. Wszystkie formy mediów 
rysunkowych wykorzystywanych w litografii: płynne, 
w paście i utwardzone zupełnie zawierają oprócz 
tłuszczów i pigmentu rodzaj emulgatora umożliwiającego 
rozcieńczanie ich wodą i innymi rozcieńczalnikami. 
Od czasu, gdy litografia stała się popularną techniką 
zaczęto je produkować na skalę prawie że przemysłową 
i dzięki temu litografowie zwolnieni zostali z uciążliwego 
obowiązku ich własnoręcznego przygotowywania. 
Fakt, że tusze i kredki wytwarzane w USA i Europie różnią 
się od siebie, wzbogaca tylko potencjalne możliwości 
artystów. Bez względu na pochodzenie, dobrze używać 
jedynie świeżych środków rysunkowych. W zleżałych 
materiałach, a szczególnie w tuszu, dochodzi do zakłócenia 
proporcji pomiędzy właściwościami zatłuszczającymi 
i nasyceniem tonalnym wskazującym artyście skalę 
szarości tworzonego obrazu.

3.10 Kredki  i  ołówki  l i tograf iczne / Crayons 
and Penci ls

Kredki litograficzne dostępne są w wielu formach i pięciu 
stopniach twardości. Mogą mieć postać krótkich, 
czworobocznych sztyftów, płaskich bloków, guzików 
i ołówków. Przydatność każdego z wymienionych kształtów 
implikują potrzeby artystów. Numeracja służy identyfikacji 
stopnia twardości. Poczynając od #1 — najbardziej miękka 
i najtłustsza do #5 (copal) — najtwardsza i najmniej tłusta 
w systemie amerykańskim. Odwrotnie w europejskim 
(francuskim) — #1 oznacza kredkę najtwardszą, #5 
— najbardziej miękką i tłustą. Kredki bardzo miękkie dają 
w druku bogatą, głęboką czerń. Twardsze, zawierające 
mniej tłuszczu produkują tony jaśniejsze i delikatniejsze. 
Doświadczanie rysowania i drukowania litografii szybko 
wskaże metody skutecznego kontrolowania stopniowania 
tonalnego tworzonych partii odpowiadającego potrzebom 
litografów.  Najczęściej poruszają się oni w skali #2—#4. 

Stopień twardości kredki determinuje jakość i głębokość 
szarości osiąganej farbą litograficzną w trakcie druku. 
Powierzchnia kamienia litograficznego jest z natury twarda 
i szorstka ze względu na ziarnowanie, jakiemu zostaje 
poddana przed rozpoczęciem rysowania, więc nawet 
najtwardsze kredki tępią się na niej szybko. Miękkie, już 
po pierwszym pociągnięciu tracą pierwotną kondycję. 
Tradycyjnym sposobem rysowania na kamieniu 
litograficznym jest stopniowe nawarstwianie tonów 
— najpierw najtwardszymi, potem coraz to bardziej miękkimi 
kredkami, które w pełni nasycają walorem opracowywane 
partie tworzonego obrazu. Powstałe w ten sposób szarości, 
zbudowane dzięki dzięki wielokrotnemu nakładaniu drobin 
kredki w jednym miejscu, mają zupełnie niepowtarzalny 

Kredka litograficzna / Lithographic crayon 3.37

 Tusz litograficzny / Lithographic tusche 3.38
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3.39 Zestaw materiałów i narzędzi do robienia lawowanki na kamieniu 
Drawing kit for making a tusche-wash on stone

3.40 Dolewanie wody do tuszu w formie pasty — faza 1 / Water is added 
to paste tusche — stage 1

3.41 Urabianie tuszu / Ink mixing 3.44 Zestaw pędzli do lawowania / Tusche wash brush kit

3.43 Tuszowa lawowanka gotowa do użycia / Tusche wash is ready

3.42 Dolewanie wody do tuszu w formie pasty — faza 2 / Water is added 
to paste tusche — stage 2
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charakter trudny do uzyskania w innych technikach 
rysunkowych. Są aksamitne, pełne delikatnego światła. 
Rysowanie — najpierw twardymi, potem miękkimi kredkami 
uwarunkowane jest względami estetycznymi. Jednak 
równie istotne są aspekty technologiczne. Gdyby uczynić 
odwrotnie, na pierwszy rzut oka wszystko wyglądałoby 
podobnie. Walor rysunku zdawałby się być wystarczająco 
nasycony, dostatecznie „ciemny”. Jednak w druku oddałby 
znacznie mniej nasycenia tonalnego niż partia narysowana 
zgodnie z zasadą: najpierw twarde, potem miękkie kredki. 
Użycie miękkiej kredki wyklucza stosowanie twardszej 
w tym samym miejscu, ponieważ miękka zakleja 
nieodwracalnie powierzchnię kamienia masywnymi 
drobinami tłustego materiału rysunkowego. 
Łatwo zauważyć również ich grubość, co z kolei 
determinuje tworzenie się charakterystycznych mostków, 
po których ślizga się końcówka kredki twardej w trakcie 
rysowania, co pozbawia ją styku z kamieniem. Dlatego druk 
opiera się wyłącznie na depozycie tłuszczu pochodzącym 
z kredki najtłustszej i równocześnie pozbawiony jest bazy , 
jaką współtworzą kredki twarde i średnio miękkie. 
Używanie kredek litograficznych do rysowania na 
kamieniach daje odmienne efekty, jeśli porównać 
je z rezultatami, jakie wynikają ze stosowania kredek 
do rysowania na papierze. Zasadnicza różnica wynika 
z odmienności w sposobie prowadzenia narzędzia na 
kamieniu litograficznym i papierze. Pociągnięciom kredki 
na papierze towarzyszy również jej wcieranie niejako 
w głąb jego włóknistej materii. Papier jest elastyczny, 
co poszerza zakres pozostawianego śladu narzędzia o trzeci 
wymiar, ponieważ końcówka rysującej kredki jest twardsza 
od materiału, na jakim pozastawia swój ślad. Bez względu 
na typ kredki: akwarelowa, ołówkowa, woskowa itd., 
opisywana prawidłowość pozostaje w mocy. Dodatkową 
cechą śladu kredki pozostawianego na papierze jest jego 
znacznie większa trwałość niż to ma miejsce w przypadku 
kamienia litograficznego. Rysowanie kredkami na 
powierzchni kamienia obarczone jest ograniczeniami 
w swobodzie prowadzenia narzędzia. Jeśli rysujemy robiąc 
niewielki odcinek w tą i z powrotem z choćby lekkim 
dociskiem, zauważymy zapewne, że końcówka kredki 
zabiera z powrotem z dopiero co powstałej linii drobinki 
samej siebie, odkrywając na jej końcach puste miejsca. 
Im energiczniejsze pociągnięcia i im bardziej miękka kredka, 

tym większy efekt odrywania. Takie zachowanie kredki 
litograficznej tłumaczy jej natura, ponieważ składa się ona 
z lepkich składników. Jeśli dodamy do tego opisaną wyżej 
naturę ziarnowanej powierzchni kamienia litograficznego, 
stanie się jasne, że oderwane fragmenty kredki 
litograficznej dużo łatwiej wiążą się z nią samą, 
niż z powierzchnią kamienia. Ów defekt występuje 
szczególnie intensywnie w miejscu najsilniejszego 
przyciskania narzędzia do podłoża — na początku i na końcu 
stawianych kresek. Dodatkowe niebezpieczeństwo wiąże 
się z możliwością wtórnego demolowania narysowanych 
partii obrazu. Jak tej wadzie kredki litograficznej 
zapobiegać? Z założenia wiadomo, że nie można zmienić 
ani właściwości kredek litograficznych, ani tym bardziej 
kamieni. Jedyny środek zaradczy to specyficzne, 
wykluczające autodestrukcyjne skłonności kredek, 
prowadzenie narzędzia. Zamiast zdecydowanych, 
zaakcentowanych wyraźnym początkiem i końcem ruchów, 
stosujemy muśnięcia. Staramy się wyeliminować zwroty 
końcówki stawiającej ślad na kamieniu. Przy zwrocie 
niebezpieczeństwo oderwania materii rysunku jest 
wielokrotnie większe. W trakcie pracy określoną twardością 
kredki staramy się zachować jeden kierunek kreseczki. 
Bogaty, miękki ton powstaje również wtedy, gdy 
przyłożymy kredkę płasko — krawędzią do powierzchni 
kamienia i pociągniemy z odpowiednim naciskiem.  
Wykorzystywanie kształtu narzędzia jest naturalnym 
zachowaniem. Narzędzia rysunkowe, zwłaszcza kredki 
litograficzne, uzyskują najróżniejsze kształty właśnie 

Ołówki i kredki litograficzne / Lithographic pencils and crayons 3.45
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dlatego, żeby rysować z „przyłożenia”. Osobny problem 
stanowi uzyskiwanie ostrych krawędzi, ekstremalnie 
cienkich linii i drobnych, wyraźnych punktów. Gdy mamy 
zamiar tak rysować, trzeba nieustannie temperować kredki 
i ołówki litograficzne. Ze względu na bardzo delikatną, 
kruchą strukturę kredek i z powodu ich silnej kleistości, 
czynność ostrzenia końcówek wykonujemy w kierunku 
odwrotnym w stosunku do temperowanego końca. 
Zaostrzone kredki trzeba osadzić w obsadkach z metalu, 
tworzywa sztucznego, trzciny lub bambusa, co zasadniczo 
poprawia wygodę rysowania. Aby w obrębie narysowanych 
już szarych partii uzyskiwać akcenty o silnym nasyceniu, 
bardziej od mozolnego nawarstwiania waloru, wskazane 
jest stosowanie energicznych uderzeń narzędziem 
w wybranych miejscach. Leżące już na powierzchni 
kamienia cząsteczki kredki, a zatem tłuszczu, wnikają 
w nią wtedy głębiej a równocześnie zostawiają miejsce 
na dodatkowy depozyt materiału zatłuszczającego. 
Przy zbyt asekuracyjnym postępowaniu dochodzi do 
naskórkowego przyciemniania tonów obecnego jedynie 
w materii rysunku ale nieskutecznego w budowaniu 
adekwatnego zatłuszczenia, które skutkuje pożądanym 
efektem w druku. Dzieje się tak dlatego, że materia rysunku 
litograficznego tworzonego kredką, oprócz zajmowanego 
obszaru, ma pewną grubość. Cząsteczki kredki nie układają 
się na chropowatej powierzchni całkowicie doń przylegając. 
Część z nich zalega niejako w powietrzu wsparta na innych, 
nadanych na kamień wcześniej. Nie ma z nim 
bezpośredniego styku. To, co widzimy obserwując 
tworzony obraz kredkowy, stanowi jedynie bliskie, a nie 
stuprocentowe odzwierciedlenie rzeczywistego stanu 
rzeczy. Kredki litograficzne rozpuszczają się w wodzie, 
terpentynie i innych rozpuszczalnikach. Rysowanie kredką 
poprzez warstwę rozpuszczalnika nadaną na powierzchnię 
kamienia daje ciekawe efekty plastyczne. Z jednej strony 
swobodna, lawowana plama, z drugiej strony — czysty, 
kredowy rysunek. Jeśli użyjemy więcej rozpuszczalnika 
— równocześnie więcej kredki zmieni swój pierwotny status, 
przybierając ostatecznie wygląd lawowanej plamy. 
O wyglądzie takiej lawowanki po wydrukowaniu nie 
decyduje jedynie ilość i rodzaj zastosowanego 
rozpuszczalnika, ale też stopień twardości kredki. 
Interesujące efekty rysunkowe daje również zanurzanie 
kredek w oleju parafinowym przed rozpoczęciem rysowania. 

Tłusty ze swej natury, dodatkowo wzbogaca kredkę 
zmiękczając ją jednocześnie w sensie fizycznym. 
Otrzymywane w efekcie linie mają nieostre krawędzie, 
są smoliste i masywne. Obraz zbudowany w tej manierze 
jest zupełnym przeciwieństwem tworzonego poprzez 
żmudne nasycanie tonów zaostrzoną kredką. Używanie 
kredek wzbogaconych olejem parafinowym daje rysunek, 
którego wygląd nie odpowiada wydrukowanemu obrazowi. 
Jest znacznie ciemniejszy ze względu przyjmowanie 
ogromnej ilości farby. Stosowanie tej maniery wskazane 
jest przy założeniach wykluczających obecność 
srebrzystych półtonów.

3.11 Kredka do wcierania 
( technika tamponowa)  /  Rubbing Crayon

Kredka do wcierania różni się od klasycznej kształtem 
i sposobem używania. Ma postać  bloku sporządzonego 
w trzech stopniach twardości: twardym, pośrednim 
i miękkim. Skala ta ma zastosowanie wyłącznie 
do  ozróżniania kredek do wcierania pomiędzy nimi 
samymi. Twardość kredek do wcierania nie przystaje 
wcale do skali klasycznych kredek litograficznych. Kredki 
do wcierania są dużo bardziej tłuste. Kolejność rysowania 
poszczególnymi twardościami: od twardej do miękkiej, 
ma tu takie zastosowanie, że omawiany materiał 
rysunkowy używamy wyłącznie po wyczerpaniu pełnej 
skali kredek klasycznych w przypadku łączenia obu typów. 
Opisywaną kredkę należy używać poprzez wcieranie 
jej drobin w powierzchnię kamienia za pośrednictwem 
jedwabiu, bawełny, pluszu, weluru, irchy, cienkiej licowanej 
skóry, filcu uformowanych jako tampon. Urabianie kredki 
do wcierania na powierzchni wymienionych materiałów 
wykonujemy zwykle palcami tak, aby osiągnąć maksymalnie 
jednorodną, zdatną do budowania delikatnych tonów 
pastę. Dzięki ręcznemu formowaniu rysunkowego 
narzędzia i wzbogacaniu jego powierzchni ograniczoną 
ilością zatłuszczającego medium, uzyskujemy możliwość 
pozostawiania na powierzchni kamienia wyrafinowanych 
znaków, struktur i faktur, niemożliwych do osiągnięcia 
w  nny sposób. W celu utrzymania rysunku w ograniczonej, 
bardzo jasnej skali szarości trzeba stosować tampony 
pośrednie, ponieważ tylko w ten sposób można 
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kontrolować pożądaną, niewielką ilość materii kredki. 
Przenoszenie materii kredki do wcierania z jednego 
tamponu na drugi gwarantuje operowanie minimalnymi, 
chociaż wystarczającymi do pełnego nasycenia porcjami 
tłuszczu. Używanie techniki tamponowej otwiera przed 
litografem praktycznie nieograniczone możliwości 
estetyczne, jednakże w manierze tej łatwo przesadzić 
z ilością tłuszczu znajdującego się w kredce do wcierania 
aplikowanej na kamień. To praktycznie jedyne zagrożenie, 
które można wyeliminować zupełnie po uzyskaniu 
wystarczającego doświadczenia. Efektem nadmiaru 
tłustego depozytu może być trudne do skontrolowania 
pogłębianie się tendencji matrycy do przyjmowania 
w druku zbyt dużej ilości farby, co powoduje przyciemnianie 

się litograficznych odbitek aż do utraty wyjściowej definicji 
drukowanego obrazu. Zwykle odejście od pierwotnej 
estetyki litografii spowodowane nadmiarem dostarczonego 
tłuszczu widoczne jest jako przesycanie się delikatnych 
tonów i powstawaniem gąbczastej, powiększającej 
permanentnie swój obszar struktury druku. Kredki 
do wcierania można także używać do bezpośredniego 
rysowania po kamieniu, pamiętając przy tym, że daje 
zwykle bardzo intensywne, tony nasycające się łatwo farbą 
w trakcie druku. 

Kredka do wcierania / Rubbing crayon 3.46



Schnąca tuszowa lawowanka 1 / Drying tusche wash 1 3.47
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3.12 Tusz l i tograf iczny i  jego zastosowania 
Tusche and Its  Uses

Tusz litograficzny występuje w trzech postaciach: stałej, 
w formie pasty i płynnej. Wszystkie formy występowania 
tuszu, chociaż złożone są z podobnych składników, 
różnią się wzajemnie. Tusze stałe i w formie pasty są 
elastyczniejsze i bardziej tolerancyjne w kontekście ich 
bezkolizyjnego mieszania z różnymi rozpuszczalnikami, 
takimi jak: woda, terpentyna, nafta, alkohol. Autograficzny 
tusz w płynie, zabarwiony na brązowo, znakomity do 
rysowania linii, punktów i płaszczyzn. Wystarczająco rzadki 
do pracy piórem. Schnie szybko, zapewnia znakomitą 
jakość druku. Jest to produkt firmy W. M. Korn, Inc. N. Y. 

Podobne walory posiada tusz płynny francuskiej firmy 
Charbonnel. Ta sama firma produkuje także tusz w 
paście pozwalający na cały szereg zastosowań. Jednak 
najszlachetniejszym jej wyrobem, pozwalającym tworzyć 
lawowanki o niezwykle wyrafinowanych teksturach, jest 
tusz stały „High Grade”. Ponadto na rynku dostawców 
rysunkowych materiałów litograficznych pojawiła się 
niedawno amerykańska firma Stones oferująca pełny 
asortyment tuszów i kredek oraz dobrze znany od wielu 
dziesięcioleci, zwłaszcza w Europie Środkowej, niemiecki 
Rohrer & Klingner. Tusz litograficzny, bez względu na 
formę, zmieszany z wodą rozpływa się po kamieniu i nie 
wnika bardzo głęboko w jego pory. Tusz  ozpuszczony 
w terpentynie, benzynie ekstrakcyjnej, nafcie wykazuje 
tendencję do głębszego penetrowania i dużo bardziej 
niekontrolowanego rozlewania się. Lawowanki wykonane 
tuszem rozrobionym rozpuszczalnikami tłuszczowymi 
wykazują tendencje do przybierania zbyt dużej ilości 
farby z uwagi na wyjątkowo obfite nasycanie rysunku 
tłuszczem, dlatego z reguły do ich trawienia w procesie 
przygotowania do druku stosujemy dużo mocniejsze 
substancje trawiące niż to ma miejsce w przypadku 
opracowywania lawowanek o podobnym stopniu nasycenia 
tonalnego opartych na wodzie. Tusz, gdy go rozrobić 
z wodą lub innymi rozpuszczalnikami, stwarza możliwości 
wykonania ekstremalnie delikatnych, bogatych w niuanse 
partii rysunków litograficznych. Lawowanka, jeśli 
położona na kamieniu umiejętnie, tworzy zawiłą plątaninę 
poziomic, które nie poddają się pełnej kontroli artysty. 
Może on jedynie zakładać rezultat używając odpowiednio 
spreparowanej mieszaniny tuszu i rozpuszczalnika. 
Ale końcowy rezultat jest zawsze sumą przewidywanego 
efektu i niezupełnie kontrolowanego przypadku. 
Przy zachowaniu pryncypiów technologicznych, tusz w ręku 
doświadczonego litografa jest jednym z najdoskonalszych 
materiałów rysunkowych. Tusz w płynie przed użyciem 
należy dobrze wymieszać, co wyeliminuje naturalną 
tendencję zawiesiny, jaką w istocie jest, do dzielenia się 
na poszczególne frakcje. Wodo rozpuszczalny tusz zawiera 
woski, mydła, łoje, tłustą sadzę lampową. Troską rysownika 
jest więc zadbać o to, by stale posługiwać się możliwie 
zhomogenizowaną jej postacią. Jeśli tusz jest za gęsty, 
można go rozcieńczyć wodą destylowaną lub, jeszcze lepiej, 
demineralizowaną. Nie nadaje się do tego woda z kranu, 

3.48 Tusz litograficzny / Lithographic tusche

3.49 Schnąca tuszowa lawowanka 2 / Drying tusche wash 2
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ponieważ jest twarda. Powodują to znajdują się w niej 
liczne złogi minerałów. Twardość wody zwiększa wydatnie 
jej napięcie powierzchniowe, przez co woda z kranu 
dodana do za gęstego tuszu powoduje zbrylanie, zlepianie 
się jego składników. Aglutynacja zmienia niekorzystnie 
własności tuszu litograficznego w płynie. Takie same 
niebezpieczeństwo zagraża tuszom stałym i w postaci 
pasty, dlatego pod żadnym pozorem nie rozrabiamy ich 
wodą z kranu. Najlepszym sposobem przygotowania wodnej 
zawiesiny tuszu z postaci stałej jest energiczne roztarcie go 
na porcelanowym talerzyku, przy jednoczesnym dodawaniu 
niewielkich porcji wody demineralizowanej. Naczynie 
można wcześniej podgrzać do 40—50°C. Usprawni to 
rozcieranie twardego tuszu. W temperaturze pokojowej 
łatwiej go skruszyć niż rozetrzeć. Aby w pełni kontrolować 
idealne wyrobienie zawiesiny wodnej procedurę 
w końcowej fazie wykonujemy palcem, starając się urobić 
jak najgładszą, płynną masę. Pasta tuszowa miesza się 
z wodą znacznie łatwiej niż tusz stały. Można bez żadnych 
obaw wlewać wodę demineralizowaną bezpośrednio do 
puszki zawierającej pastę i rozrabiać ją miękkim pędzlem. 
Następnie, po uzyskaniu pożądanego nasycenia tuszu, 
wylać zawiesinę do innego naczynia, z którego będziemy 
ją czerpać w trakcie tworzenia obrazu. Jednakże, choćby 
jednorazowe zalanie tuszu wodą, wyklucza możliwość 
późniejszego rozrabiania go innymi rozpuszczalnikami. 
Warto więc dysponować osobnymi opakowaniami tuszu 
przeznaczonymi do rozrabiania wodą i rozpuszczalnikami 
tłuszczowymi.

3.13 Robienie pełnych,  płaskich plam 
Making Sol id  Flats

Aby utworzyć jednolite płaskie partie, można użyć 
nasyconego roztworu tuszu. Jeśli zdecydujemy się 
wykorzystać tusz w płynie, wystarczy go dokładnie 
wymieszać. W przypadku stosowania wodnych 
lub rozpuszczalnikowych zawiesin urabianych 
własnoręcznie ze stałego tuszu litograficznego, należy 
dążyć do uzyskania mieszaniny w pełni nasyconej 
tłuszczem. W pewnym momencie każdy tusz wydaje 
się czarny, dlatego bardziej niż obserwacja nasycenia 
tonalnego, przyda się ocena jego konsystencji. 

Powinna przypominać słodką śmietankę. Brązowy tusz 
Korn'a lub Charbonnel'a zatłuści kamień równie znakomicie. 
Ich stosowanie  wiąże się jednak z pewnym mankamentem 
wynikającym z naturalnego zabarwienia. Brunatny kolor 
wywołuje dysonans w przypadku łączenia go w jednym 
obrazie z czarno zabarwionymi materiałami rysunkowymi. 
Z tego powodu w łączonych technikach, wykorzystujących 
szereg środków rysunkowych naraz, korzystamy zazwyczaj 
z materiałów zabarwionych czernią. Mieszanie szarości 
kredek i brązowego koloru tuszu w obrębie jednego obrazu 
powoduje dyskomfort psychiczny i obiektywnie wyklucza 
prawidłową ocenę nasycenia tonalnego tworzonej matrycy 
drukującej. W przypadku prostego obrazu, złożonego 
z niewielu elementów o ostrych brzegach i geometrycznych 
kształtach, pożądane jest raczej zajęcie się partiami 
niedrukującymi. Robimy to w następujący sposób: 
1. Przygotowujemy tęgi, wodny roztwór gumy arabskiej 
i kwasu azotowego 66% (6 kropel kwasu na 30 ml gumy); 
2. Tak skomponowaną mieszaninę nakładamy pędzlem 
na marginesy kamienia i partie niedrukujące;  
3. Po wyschnięciu zakwaszonej gumy wcieramy 
w powierzchnię kamienia asfalt (tynkturę) doprowadzając 
do powstania cienkiego płaszcza.
Asfalt syryjski rozpuszczony w terpentynie balsamicznej 
lub olejku terpentynowym po wyschnięciu stanowi 
doskonałą bazę drukującą. Tuszu w płynie używa się przede 
wszystkim do rysowania piórem i pędzlem. Nadaje się 
idealnie do opracowań linearnych. Jeśli nie zamierzamy 
łączyć tuszu z kredkami i innymi materiałami rysunkowymi, 
najkorzystniejszy wydaje się być autograficzny tusz 
o brunatnym zabarwieniu. Gdy brązowy tusz utrudnia 
swobodne kontrolowanie postępu prac z uwagi 
na konieczność łączenia materiałów rysunkowych, 
wybieramy czarny retuszerski tusz litograficzny. 
Atrakcyjność litografii spowodowana jest wieloma 
przyczynami. Jedną z nich jest zapewne podobieństwo 
pracy na kamieniu do rysowania lub malowania 
na papierze, płótnie, desce. Tworzenie litograficznej 
matrycy nie odbiega zasadniczo od standardowego 
rysowania i malowania w przeciwieństwie do innych 
technik graficznych, gdzie efekt końcowy w postaci 
druku, odbiega zupełnie od wyglądu samej matrycy i 
sposobów jej wytwarzania. Jednak kamień to nie papier, 
czy płótno. Ziarnowana powierzchnia łupka wapiennego 
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stanowi znaczne wyzwanie dla piórka wykonanego 
z miękkiej stali. Narzędzie takie stępi się szybko i ślad, 
jaki wtedy będzie zostawiać, zapewne nie zachwyci 
nikogo. Standardowe piórka techniczne po kilku zaledwie 
pociągnięciach na kamieniu traci pierwotne cechy 
precyzyjnego narzędzia. Twarda, ziarnowana powierzchnia 
działa jak papier ścierny. Zaleca się używanie piór 
dedykowanych litografii. Wykonane są ze stali twardej 
i elastycznej. Ponadto, pióro w czasie pracy należy 
systematycznie czyścić z zasychającego tuszu wilgotną, 
miękką szmatką. Tusz litograficzny, jako zawiesina, 
ma tendencją do oddzielania się tłustych cząsteczek 
od wody. Odseparowane lepkie drobinki oklejają pióro, 
blokując w ten sposób swobodne spływanie tuszu. 
Oprócz piór o niezwykle cienkich końcówkach służących 
tworzeniu delikatnych, precyzyjnych obrazów, do rysowania 
litografii wykorzystywać można zgoła inne narzędzia. 
Kawałki sztywnego filcu, patyki, bambus o odpowiednio 
ukształtowanej końcówce. Plan pracy wykluczający 
potrzebę łączenia technik rysunkowych pozwala wygładzić 
kamień pumeksem przed przystąpieniem do kompletowania 
obrazu. Powierzchnia wyszlifowana pumeksem przypomina 
papier gładzony lub kredowy, co z kolei bardzo ułatwia 
prowadzenie rysunku i wydatnie oszczędza narzędzia 
rysunkowe. W przypadku pracy półsuchym pędzlem warto 
spreparować tusz rozrabiając go wcześniej z postaci 
stałej lub z pasty a następnie odstawić na kilka godzin, 
na dnie płaskiego naczynia, aby woda odparowała i w ten 
sposób zgęstniał. 

3.14 Tuszowe lawowanki  /  Tusche Washes

Jeśli rozrobić z wodą tusz płynny, stały lub w postaci pasty 
tak, by uzyskana zawartość drobinek zatłuszczających 
kamień w zawiesinie nie wystarczała do osiągnięcia 
w druku pełnej, płaskiej plamy, mamy do czynienia 
z lawowanką. Tworzy ona partię o zróżnicowanej skali 
szarości i specyficznym modelunku zapętlających się linii. 
Zasadniczym problemem wiążącym się ze stosowaniem 
lawowanek jest trudność ustalanie poziomu nasycenia 
tonalnego poszczególnych części budowanego obrazu. 
Ich wzajemne relacje, rozkład i poziom istotnego 
zatłuszczenia budującego bazę druku, nie do końca 

odpowiada pigmentacji zawiesiny tuszu tworzącej 
rysunek — szczególnie w kontekście uzyskiwanych 
druków.  Proporcje szarości obrazu nie pozostają w zgodzie 
z efektami uzyskanymi na odbitce. Druk w wielu miejscach 
może być ciemniejszy lub jaśniejszy niż poprzedzający 
go rysunek. Wymykające się spod kontroli sprawiają również 
spore kłopoty w procesie przygotowania do druku. Niełatwo 
ustalić precyzyjnie siłę substancji trawiącej do pierwszego 
trawienia a w trakcie druku próbnego na korekty jest już 
za późno. Przeważnie głównymi czynnikami decydującymi 
o niepowodzeniu są niestarannie przygotowane 
zawiesiny tuszu do lawowania i nieodpowiednio dobrane 
stężenia substancji trawiących. W celu unikania błędów 
i wyeliminowania przypadkowości należy prowadzić 
doświadczenia warsztatowe przybliżające litografa 
do pozyskania wiedzy o prawidłowościach rządzących 
procesem tworzenia obrazu lawowanego. Kontrolowanie 
zachowania tuszu lawowanego a w konsekwencji 
substancji trawiącej i litograficznej farby drukarskiej wynika 
jedynie z praktykowania. Aby zapanować nad lawowankami 
można posłużyć się następującą metodą:  
1. Do stałej ilości wody demineralizowanej (30ml) dolewamy 
przygotowanej wcześniej, bogatej zawiesiny tuszu 
w standardowych ilościach (5 ml, 10 ml, 20 ml, itd); 
2. Uzyskane dzięki temu zawiesiny aplikujemy w podobnej 
manierze na kamień litograficzny;
3. Staramy się następnie, z zachowaniem wszelkich reguł 
rządzących 1 trawieniem, dobrać stężenie substancji 
trawiącej adekwatnie do potrzeb poszczególnych gęstości 
zawiesin tuszu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po przeprowadzeniu 
kilku ćwiczeń zaczniemy lepiej rozumieć prawidłowości 
decydujące o powstawaniu bazy litograficznego obrazu. 
W gruncie rzeczy, zwłaszcza przy okazji opisywania 
trudności związanych ze stosowaniem wodnych lawowanek 
widać to wyraźnie, że litografia to technika zachowywania 
proporcji  i utrzymywania równowagi pomiędzy 
środowiskami wody i tłuszczu. 
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Poziomowanie kamienia / Testing the level of a stone 3.50 Przygotowywanie maskowania marginesów kamienia 3.53 
Making the mask for margins of a stone

Maskowanie marginesów mieszaniną gumy arabskiej i kwasu azotowego 3.54 
Masking the stone with gum arabic and nitric acid solution

Kamień przygotowany do rysowania / The stone is ready 3.51

Papier przeznaczony do druku służy do wyznaczenia rozmiarów obrazu 3.52 
na kamieniu / Sheet of printing paper put on the stone for making a size 

of drawing area 

Suszenie gumy chorągiewką / Drying a mask with fan 3.55
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3.56 Zabezpieczanie marginesów taśmą klejącą / Taping margins of a stone 3.59 Nakładanie tuszowej lawowanki na warstwę wody miękkim pędzlem 2 
Applying tusche wash into water puddle with a soft brush 2

3.57 Nakładanie warstwy wody miękkim pędzlem / Applying water with 
a soft brush

3.58 Nakładanie tuszowej lawowanki na warstwę wody miękkim pędzlem 1 
Applying tusche wash into water puddle with a soft brush 1

3.61 Nakładanie tuszowej lawowanki na warstwę wody miękkim pędzlem 3 
Applying tusche wash into water puddle with a soft brush 3

3.62 Tuszowa lawowanka / Tusche wash



Skończony rysunek na kamieniu / Drawing on stone is completed 3.63
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3.15 Użycie  tuszu z  dodatkami / The Use 
of  Tusche with Addit ives

Fizyczne i chemiczne własności różnych rodzajów tuszu 
litograficznego mogą być wykorzystywane do tworzenia 
wystarczająco szerokiej gamy efektów typowych dla 
litografii. Jednak wiele z nich można dodatkowo wzbogacić, 
dodając do klasycznej zawiesiny tuszu litograficznego 
substancji, które są w stanie zakłócić jej jednolity charakter 
i przez to odmienić naturalny proces powstawania obrazu 
na kamieniu. Dodanie do standardowej — wodnej zawiesiny 
tuszu kilku kropel olejku terpentynowego lub benzyny 
ekstrakcyjnej powoduje odmienne niż zwykle układanie się 
drobinek tuszu na powierzchni kamienia. W konsekwencji 
kształtuje się obraz kompletnie oryginalny, niepodobny 
do klasycznego wzorca. Zasychający tusz z dodatkami 
rozpuszczalników tłuszczowych tworzy niewielkie, owalne, 
prawie białe, pola otoczone ciemną obwódką, które układają 
się w falujące linie. Warianty możliwe do osiągnięcia dzięki 
angażowaniu dolewek różnych substancji do zawiesiny 
wodnej tuszu, nie wyczerpują tematu. Poszerza je 
spektrum możliwości wyrazowych, jakie rysują się dzięki 
korzystaniu z dodatkowych aplikacji różnych suplementów. 
Zamiast dolewać wymienionych wyżej substancji 
bezpośrednio do tuszu, można nimi pokryć kamień 
tuż przed rozpoczęciem rysowania. Poza tym olejkiem 
terpentynowym, benzyną, lub alkoholem można prószyć 
na nadaną wcześniej lawowankę, aż do chwili, kiedy woda 
nie odparuje z niej zupełnie. Wyraźnie odróżniające się 
tekstury daje zamiana wody demineralizowanej, używanej 
do urabiania tuszu stałego na inne rozpuszczalniki: 
olejek terpentynowy, naftę, benzynę. Jeśli bazą tuszu do 
lawowania uczynimy jeden z wyżej wymienionych środków 
możemy, podobnie jak to miało miejsce w opisywanych 
wyżej przykładach, zakłócać ich strukturę dolewkami 
wody, która nadaje się znakomicie do ingerowania 
modyfikując znacznie pierwotny obraz. Jeszcze inny rodzaj 
lawowanki powstaje ze zmieszania wodnej zawiesiny 
tuszu i niewielkiej ilości czystego alkoholu. Destrukcji ulega 
wtedy regularna struktura „żyłkowania” — specyficznego 
efektu towarzyszącego zasychaniu lawowanek wodnych. 
Dochodzi do bardzo dramatycznych zawirowań i kumulacji 
materii budującej obraz, a w konsekwencji powiększania 
się skali kontrastu. Jeśli na niedosuszoną, klasyczną 

wodną lawowankę ułożyć kilka dużych kryształów soli 
wykorzystywanej w zmywarkach do naczyń, drobinki 
zatłuszczające zawarte w tuszu zostaną przez nią 
wessane. Sól, która pochłania wodę tworzy wyraźnie 
widoczne obręcze wokół jałowej bieli widocznej po 
usunięciu kryształów soli. Woda z zawiesiny tuszu 
szybko wnika w sól, dzięki czemu tłusty depozyt migruje 
wraz z nią w kierunku ziaren soli. Przez to osadza się go 
w tych miejscach znacznie więcej, niż w pozostałej masie 
lawowanki. Unikalne struktury i faktury tuszu będące 
efektem dodawania doń różnych substancji, ingerowanie na 
różne sposoby w trakcie schnięcia nadanych już lawowanek 
są atrakcyjnym źródłem rodzenia się swoistych obrazów.

3.16 Techniki  prószenia i  wykorzystanie 
aerografu / Spatter  Work and Airbrush 
Techniques

Prószenie zaczęło być popularną manierą litograficzną pod 
koniec XIX wieku, zwłaszcza dzięki Toulouse — Lautrec'owi. 
Posługiwanie się tą techniką służy osiąganiu półtonów 
zbudowanych z różnej wielkości punktów tuszu 
litograficznego. Metoda polega na pobraniu gęstego 
tuszu litograficznego za pomocą dowolnych rozmiarów 
szczotki zrobionej z elastycznego, krótkiego naturalnego 
albo sztucznego włosia. Cel stanowi kontrolowane 
rozpylenie tuszu na powierzchni opracowywanego 
kamienia. Narzędzia dobieramy w zależności od wielkości 
obszaru, na jakim chcemy umieścić prószenie. Partie 
niewielkie obsłużymy wystarczająco potrącając delikatnie 
palcami końcówki włosia szczotki do zębów nasączonej 
tuszem. Jeśli prószenie ma zająć większy obszar, można 
posłużyć się gęstą plastikową lub metalową siatką 
rozpiętą na ramie. Jedną ręką trzymamy taką ramę w stałej 
odległości od powierzchni kamienia, drugą energicznie 
pocieramy o siatkę szczotką pełną tuszu. Tworzy się w 
ten sposób mgiełka tuszu opadającego na powierzchnię 
w postaci mikroskopijnych kropelek. Wygląd prószonej 
partii obrazu determinują: gęstość tuszu, elastyczność i 
sprężystość włosia, maniera i siła potrącania włosia lub w 
przypadku wykorzystywania siatki rozpylającej, sposobu 
w jaki wyzwalamy tworzenie się mgły oraz odległość od 
kamienia. Delikatniejsze, finezyjne płaszczyzny,  przejścia 
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walorowe budujemy używając aerografu lub „atomizera”. 
W przypadku stosowania aerografu należy uważać, 
aby nie nawarstwić zbyt dużo tuszu w jednym miejscu. 
Litograf ulega sugestii wynikającej z charakteru szarego 
zabarwienia tuszu litograficznego. Wydaje mu się, że ma 
do czynienia z półtonem zbudowanym z odseparowanych 
punktów, podczas gdy w rzeczywistości na kamieniu 
znajduje się go wystarczająco dużo do uzyskania 
pełnego, płaskiego krycia. Niedostrzeganie drobinek 
nie mających stuprocentowego nasycenia czarnym 
pigmentem nie oznacza, że nie spełniają one swojej roli, 
jak jest tworzenie tłustej bazy przyszłego druku. Oprócz 
stosowania prószenia na całym, nieosłoniętym kamieniu, 
dzięki różnorakim szablonom, odcinającym dostęp tuszu 
do jego powierzchni, można osiągać dodatkowe efekty 
estetyczne. Nadają się do tego różne przedmioty, których 
obecność na kamieniu urozmaica powstające faktury — 
szczególnie wszelkie płaskie ażurowe formy tudzież ziarna, 
liście herbaty, inne suche zioła. Zadaniem dużych i małych 
obiektów ulokowanych na kamieniu, przed rozpoczęciem 
prószenia, jest zablokowanie dostępu tuszu do jego 
powierzchni. Ważne, aby były łatwo usuwalne zaraz po 
zakończonej aplikacji. W zależności od źródła natrysku 
i kąta, pod jakim prószymy, możliwe są do uzyskania faktury 
o dużym stopniu zniuansowania i oryginalności. Cechą 
charakterystyczną prószenia, bez względu na poszczególne 
techniki  i rozwiązania jednostkowe, jest jego strukturalna 
miękkość połączona z bardzo dużą skalą szarości 
i praktycznie nieograniczonym wachlarzem sposobów 
pozwalającym wyczarowywać dowolne faktury tworzonego 
obrazu.

3.17 Techniki  odejmowania obrazu 
Subtract ive Techniques

W litografii dobrze sprawdzają się techniki, w których 
tusz i kredka są z kamienia wyskrobywane, wydrapywane 
lub usuwane partiami całkowicie. Najczęściej stosuje się 
te zabiegi w trakcie korekty ukończonego już rysunku. 
Jednak z drugiej strony, techniki odejmowania rysunku są 
źródłem wartości wizualnych samych w sobie, 
niemożliwych do uzyskania w żaden inny sposób. 
Ważne jest, by podczas skrobania i wydrapywania 

kamienia zachować w miarę niezmienioną, uzyskaną 
pierwotnie podczas procesu ziarnowania, strukturę 
jego powierzchni. Nie należy działać zbyt agresywnie. 
Kamień  wywołuje sugestię niezniszczalności, twardości. 
Nic bardziej mylnego. Łupek wapienny, jakim jest kamień 
litograficzny, to struktura delikatna, łatwo ulegająca 
narzędziom wykorzystywanym do ingerowania w rysunek. 
Nienaruszanie struktury powierzchni kamienia w trakcie 
usuwania nadmiaru materii rysunku polega na przyjęciu 
zasady, że ścinamy skrobaczem lub drapiemy igłą tak, aby 
ograniczać się wyłącznie do zebrania rysunku i naruszenia 
szczytów ziaren opracowywanej powierzchni kamienia 
litograficznego. Trzymanie się tej zasady przynosi w efekcie 
duże korzyści, ponieważ każdorazowo, nawet wtedy gdy 
usunęliśmy nieomal wszystko, w obniżeniach struktury 
powierzchniowej kamienia utrzymują się minimalne 
ilości zatłuszczenia. Ten niewielki, zachowany depozyt 
materii obrazu decyduje o utrzymywaniu się delikatnego 
tonu szarości, bardzo potrzebnego, bo utrzymującego 
ciągłość walorową obrazu w druku. Jeśli doprowadzimy 
do głębokich, widocznych gołym okiem zadrapań, nie 
dość że nie osiągniemy efektu rozjaśnienia, to jeszcze 
narazimy się na konsekwencje mechanicznego drukowania 
spowodowanego zatrzymywaniem się nadawanej farby 
na zadziorach i krawędziach powstałych w wyniku 
brutalnej interwencji. Nawet jeśli usuwamy partię 
rysunku zupełnie, należy robić to stopniowo, starając 
się unikać tworzenia faktury będącej odzwierciedleniem 
zbyt agresywnego, nieadekwatnego do rzeczywistych 
potrzeb ingerowania narzędziem. Bezpośrednią i właściwie 
jedyną przyczyną takiego postępowania jest używanie 
tępych narzędzi. Niezaostrzone, wymuszają niejako 
na użytkowniku wkładanie nadmiernej siły, co wklucza 
właściwe jakąkolwiek kontrolę nad posługiwaniem się 
skrobaczem lub igłą. Razy zadane powierzchni kamienia, 
wszelkie bruzdy i doły zawsze skutkują mechanicznym 
braniem farby z wałka w trakcie wałkowania — co choć 
z trudem można wyeliminować i nieodwracalnymi skutkami 
widocznymi  zawsze na odbitce z uwagi na mięsistą 
strukturę papieru, który po przeciągnięciu pod prasą 
odzwierciedla nie tylko właściwy druk rysunku ale również 
ukształtowanie powierzchni kamienia litograficznego. 
Skrobanie partii charakteryzujących się pełnym nasyceniem 
pozwala na osiągnie efektów zbliżonych do mezzotinty 
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i akwatinty. Taka praca może jednak sprawiać istotne 
kłopoty w procesie przygotowania litografii do druku. 
Zasadnicza trudność polega na dobraniu odpowiedniego 
stężenia substancji trawiącej i samego sposobu trawienia. 
Partie skrobane różnorakimi narzędziami, stale zmieniający 
się nacisk końcówek ostrzy, powodujący powstawanie 
niezliczonej ilości odmian strukturalnych półtonów, 
ćwierćtonów, wymaga doboru równie niestandardowej 
procedury przygotowania do druku. Zadanie trawienia 
mezzotinty na kamieniu polega na skutecznym 
zneutralizowaniu miejsc odsłoniętych skrobaniem przy 
jednoczesnym utrwaleniu wszelkich delikatności, całego 
bogactwa tonalnego. Najodpowiedniejszymi narzędziami 
do zastosowania w technikach skrobania są wszelkie 
odmiany ostrzy przypominających klasyczne żyletki 
ale też skalpele, noże modelarskie, oryginalne zestawy 
wykorzystywane w technikach wklęsłodrukowych, 
zwłaszcza igły i skrobacze. Bez względu na rodzaj wybranej 
końcówki, narzędzie jakim pracujemy na kamieniu musi 
być solidnie, oprawione w obsadkę lub uchwyt dający 
rysującemu swobodę posługiwania się nim, co nie wyklucza 
dowolnego użycia samego ostrza trzymanego jedynie 
w palcach. Aby rysunek pozostał w druku wyrazisty 
i czysty używane narzędzia powinny być ostre. Krawędzie 
skrobiące powierzchnię kamienia tępią się szybko i z tego 
powodu wymagają częstego ostrzenia lub wymiany na 
nowe. W tego typu pracach , szczególnie w przypadku 
opracowywania rozległych partii stosuję się również, jako 
narzędzie, papier ścierny. W takim przypadku zalecane 
jest zachowanie dużej ostrożności. Jeden fałszywy ruch 
wykonany papierem ściernym powoduje nieodwracalne 
skutki, co wyklucza szansę wprowadzenia korekty. Każde 
skrobanie i drapanie przyczynia się w rezultacie do 
osłabienia pierwotnego nasycenia obrazu. Wyskrobane 
zbyt mocno partie można powtórnie nasycić materią 
drukującą. Jednak w przeciwieństwie do odejmowania 
rysunku, jego dodawanie po przeprowadzeniu procedury 
przygotowania do druku wymaga przeciw trawienia.

3.18 Techniki  blokowania kamienia 
przed dostępem rysunkowych materiałów 
zatłuszczających / Stop—outs and Resists

W każdej z możliwych postaci środki i substancje 
wykorzystywane do blokowania muszą skutecznie 
uniemożliwiać kontakt rysunkowych materiałów 
litograficznych z gotową na ich wchłonięcie 
powierzchnią kamienia. Podstawowy materiał rysunkowy 
wykorzystywany w litografii to wodna zawiesina tuszu 
retuszerskiego lub autograficznego do tworzenia 
linii, kropek lub pełnych, płaskich partii. Wodny tusz 
rozprowadzany jest po powierzchni kamienia za pomocą 
pióra, pędzla i metodą prószenia, a także na wszelkie 
inne sposoby, w zależności od inwencji twórcy. Kluczowe 
znaczenie w kontekście zastosowania maski z tęgiego, 
wodnego roztworu gumy arabskiej, wzbogaconego kilkoma 
kroplami kwasu azotowego lub fosforowego (30 ml gumy 
na 6 kropel kwasu), ma grubość aplikacji a konkretnie ilość 
wody w tuszu. Im jest jej więcej tym czas odparowywania 
dłuższy a co za tym idzie wzrastające niebezpieczeństwo 
wtórnego rozpuszczenia ochronnej warstwy gumy 
i przeniknięcie tusz w sposób niekontrolowany do 
blokowanej powierzchni kamienia. Tusz, kiedy położymy 
go pędzlem, piórem, aerografem, albo gdy rozlejemy go 
grubą warstwą, nie powinien przeniknąć prze blokadę. 
Warto też pamiętać, że skuteczny płaszcz ochronny przed 
dostępem wodnego tuszu do powierzchni kamienia 
stanowi jedynie guma arabska, która jest zupełnie sucha. 
Zakwaszona delikatnie a nawet czysta guma arabska to 
nie tylko skuteczna maska służąca do blokowania partii 
kamienia ale także swoisty materiał służący kreowaniu 
swoistego obrazu o bardzo charakterystycznej strukturze. 
Gumą można po prostu rysować traktując ją jak światło. 
Umiejętnie położona tworzy rodzaj negatywowego 
obrazu o ostrych krawędziach. Powoduje ona kompletną 
desensybilizację powierzchni kamienia na przyjmowanie 
tłuszczu. Dla uzyskania efektu miękkich brzegów zamiast 
zakwaszonej lub czystej gumy stosuje się do blokowania 
białej farby gwaszowej, białej kryjącej akwareli lub 
tempery. W skład wymienionych typów farb wchodzi 
pewna ilość gumy arabskiej. Wykładamy na kamień 
farbę w konsystencji pierwotnej, oryginalnej po to, by 
zacząć ją swobodnie modelować wykorzystując wodę 
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demineralizowaną i wybrane narzędzia. Powodzenie 
przedsięwzięcia zależy od zastosowania umiarkowanej 
ilości białej farby. Kiedy jest jej za dużo po wyschnięciu 
pęka i odpada odsłaniając kamień, co w konsekwencji 
prowadzi do przeobrażenia w partie drukujące, a więc 
czyni nasze zabiegi kontr produktywnymi. Guma arabska 
i gwasz rozpuszczają się w wodzie. Dlatego stosowaniu 
ich w towarzystwie wodo rozpuszczalnych materiałów 
rysunkowych towarzyszy ryzyko wzajemnego 
niekorzystnego oddziaływania wskutek obecności wody. 
Stąd w przypadku konieczności zachowania precyzyjnych 
ostrych krawędzi i ich kształtów do rysowania najrozsądniej 
stosować materiały rozcieńczane olejkiem terpentynowym 
lub benzyną, zwłaszcza blokowań wykonanych białą farbą 
gwaszową. Zakwaszoną gumę można przeciwstawić 
wodnemu roztworowi tuszu litograficznego jedynie wtedy, 
kiedy nie zalega on na powierzchni kamienia grubą warstwą 
i gdy podsuszamy go dodatkowo suszarką do włosów 
lub chorągiewką. 

3.19 Techniki  modelowania wi lgotnego tuszu 
poprzez użycie  bibuł  i  innych środków 
 L ift  offs and Blot ings

Dopełnieniem możliwych do osiągnięcia efektów 
rysunkowych, związanych z używaniem tuszu 
litograficznego, jest wykorzystanie higroskopijnych 
właściwości bibuł i innych materiałów. Dzięki doświadczeniu 
zdobywanemu podczas wielokrotnych prób można 
w końcu zapanować nad obrazem tworzonym w tej 
manierze. Najpierw wylewamy na kamień bogato 
nasyconą zawiesinę tuszu. Następnie, jednym sprawnym 
ruchem przykładamy arkusz bibuły, a po chwili go 
odrywamy. Na kamieniu pozostaje widoczny, wyraźnie 
jaśniejszy ślad o wyrafinowanych krawędziach. 
Specyficzna, niepowtarzalna struktura modyfikowanej 
partii wynika z fuzji natury wodnej zawiesiny tuszu, stopnia 
chłonności bibuły i czasu ingerencji. Tłuste drobinki tuszu 
znajdujące się w wodzie, jako od niej lżejsze, wypływają 
na powierzchnię. Następnie ześlizgują się po menisku 
po powierzchni wody i osiadają na krawędzi mokrej plamy. 
Jeśli więc taką krawędź utworzymy brzegiem bibuły, osadzi 
się na niej dużo więcej tłustych drobinek tuszu, niż w jej 

wnętrzu. Powstanie w tym miejscu wyraźnie zaznaczającą 
się, żywa linia. Jej zindywidualizowana struktura zależy 
od splotu całego szeregu czynników. Jednego możemy 
być pewni — różnorakie bibuły, papiery i szmaty budują 
odmienne, oryginalne faktury. Do stosowania tej metody 
nie jest konieczne ograniczanie się wyłącznie do wodnej 
zawiesiny tuszu. Paletę możliwości uzupełniają znakomicie 
mieszaniny tuszu z innymi rozpuszczalnikami. Decyzje 
o wykorzystaniu techniki modelowania obrazu za pomocą 
bibuły powinny zapadać w chwili rozpoczynania pracy 
na kamieniu litograficznym. Efekty uzyskane w ten sposób 
stanowią doskonałe podłoże i nadają się do wzbogacania 
przy ich użyciu  „suchych” technik rysunkowych. 

3.20 Zakończenie rysunku / Complet ing 
the Drawing

Kiedy obraz na kamieniu jest skończony można myśleć 
o rozpoczęciu procesu przygotowania do druku. 
Należy sprawdzić, czy powierzchnia kamienia nie wymaga 
oczyszczenia z resztek z resztek materiału rysunkowego, 
nie związanych z materią rysunku. Używamy do tego 
płaskiego, szerokiego, miękkiego pędzla. Staramy się 
również usunąć widoczne ślady zatłuszczenia 
z marginesów. Znaki paserskie naniesione wcześniej 
sangwiną, ołówkiem trzeba wydrapać igłą. Utrwalenie 
znaków paserskich przez wydrapanie lub nacięcie nożem 
jest szczególnie ważne, ponieważ materiały rysunkowe 
w trakcie trawienia znikają bezpowrotnie z powierzchni 
kamienia. Dobrze jest też obejrzeć rysunek w lustrzanym 
odbiciu. Wtedy łatwiej ocenić, czy nie wymaga 
on dodatkowych korekt i uzupełnień.
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4.1 Procedura opracowania rysunku 
Processing the Drawing

Procedura opracowania rysunku, aby nadawał się do 
druku stanowi jedno z najważniejszych i najtrudniejszych 
zagadnień litografii w ogóle. Błędy popełnione w tej 
fazie mogą trwale zniszczyć lub uszkodzić obraz 
przygotowywany do druku. Największego skupienia, 
wiedzy i doświadczenia wymaga pierwsze trawienie. 
Chociaż tradycyjnie towarzyszy mu aura swego rodzaju 
misterium, to właśnie pierwsze trawienie rysunku na 
kamieniu litograficznym poddaje się racjonalnemu 
kontrolowaniu i nie jest aż tak trudne, jak to sugeruje 
powszechnie obowiązująca opinia. Celem procesu 
jest chemiczne oddzielenie partii niezarysowanych 
i zarysowanych tak, aby mogły odpychać i przyjmować 
litograficzną farbę drukarską. W jego toku kwasy 
tłuszczowe zawarte w materii rysunku uwalniają się 
i wnikają w porowatą powierzchnię kamienia wiążąc się 
z nią trwale. Kiedy to nastąpi materia rysunku staje się 
zbędna. Partie kamienia, które przejęły z materii rysunku 
depozyty zatłuszczenia w postaci kwasów tłuszczowych 
i utworzyły, dzięki procesowi trawienia oleomangamat 
— bazę drukującą kamienia, będą przyjmować farbę 
odwzorowując całe bogactwo rysunku. Równocześnie 
partie niezarysowane i marginesy przysposobione 
zostają do chłonięcia wilgoci i odpychania tłuszczu. 
Tę dwukierunkową reakcję kamienia zawdzięczamy jego 
zdolności do reagowania z mieszaniną kwasu azotowego 
i gumy arabskiej rozpuszczonej w wodzie. Trawienie 
doprowadza do zneutralizowania partii niezarysowanych. 
Wrażliwość na przyjmowanie tłuszczu ograniczona zostaje 
wyłącznie do miejsc , gdzie pozostały jego depozyty. 
Stężenie substancji trawiącej wyrażone w skali pH 

i sposoby posługiwania się nią determinuje charakter 
rysunku i typ kamienia, na jakim powstał. Zwyczajowo 
dużo więcej uwagi przywiązujemy do partii zarysowanych, 
do  brazu samego w sobie, pomijając niejako całą resztę 
kamienia. Z punktu widzenia chemii procesu litograficznego 
jest to podejście fałszywe i może przynieść zgubne skutki. 
Rysunek litograficzny zamieniony na bazę drukującą to 
najbardziej trwały i pewny element. Dużo delikatniejsza 
i wymagająca dużo więcej atencji jest reszta powierzchni 
kamienia. Składa się na to kilka przyczyn, z których 
najważniejsza to ta, że tłusta farba ma tendencje 
do zajmowania coraz większych obszarów wykraczających 
poza rysunek. Ze swej natury jest ona bardziej 
ekspansywna od wody, która w procesie ma za zadanie 
blokować rozprzestrzenianie się farby poza rysunek. 
Ekspansywność farby poszerzającej zakres rysunku 
powodowana jest także nieprecyzyjnym, przesadnie 
obfitym wałkowaniem, nieodpowiednią konsystencją farby, 
zbyt mocnym naciskiem prasy i błędami w posługiwaniu 
się gąbkami w trakcie wilżenia kamienia. Ważna jest tu 
jednak konstatacja dotycząca tendencji, które w oczywisty 
sposób wskazują na farbę jako agresora. Termin „trawienie” 
nie oznacza fizycznej ingerencji w powierzchnie kamienia 
powodującą jej obniżanie, jak to ma miejsce w akwaforcie. 
Techniki druku wklęsłego polegają na wytworzeniu 
w procesie trawienia zagłębień, w których gromadzi 
się farba nadawana na płytę w czasie druku. Natomiast 
celem trawienia litograficznego jest, przede wszystkim, 
wytworzenie chemicznego podziału funkcji, a nie fizycznej 
demarkacji partii drukujących i niedrukujących. W efekcie 
trawienia litografii następują jednak prawie niezauważalne 
zmiany na powierzchni kamienia a ich skutkiem jest 
minimalne wypiętrzenie rysunku względem partii 
niedrukujących.



Trawienie pierwsze i następujące po nim trawienie 
drugie stanowi fundament procedury przygotowania do 
druku. Sekwencję dwóch oddzielnych trawień stosujemy 
standardowo. Trawienie pierwsze powinno doprowadzić 
do obiektywnego, a zatem wiernego oryginalnemu 
rysunkowi wykonanemu na kamieniu, przeobrażenia 
go w bazę drukującą. Udaje się tego dokonać przy 
założeniu niepopełnienia błędu w doborze poszczególnych 
składowych trawienia i sposobu jego przeprowadzenia. 
Jednak pierwsze trawienie, nawet jeśli wykonane w sposób 
perfekcyjny, nie wystarczy do zapewnienia dobrej 
jakości druku w przyszłości, ponieważ nie cechuje go 
wystarczająca trwałość. Kamień nadaje się do wykonania 
jedynie dwóch, trzech odbitek. Na więcej go nie stać. 
Brak stabilizacji partii drukujących i niedrukujących wymaga 
wykonania drugiego trawienia. Utrwalenie, ustabilizowanie 
rezultatów trawienia pierwszego — na tym polega jego 
rola w procesie. Jeśli go nie wykonamy, z każdą kolejną 
odbitką drukowana litografia w sposób niekontrolowany 
przybierać będzie farby aż do utraty pierwotnego obrazu. 
Pomiędzy pierwszym i drugim trawieniem wymywamy 
materię rysunku, ponieważ w przeciwieństwie do trawienia 
pierwszego, którego domeną jest materia rysunku, 
trawienie drugie wykonywane jest już po pierwszym 
nadaniu rysunku czarną farbą piórową. Wymywanie 
rysunku odbywa się za pomocą olejku terpentynowego 
lub terpentyny balsamicznej. Oprócz rozpuszczalników 
potrzebny jest asfalt syryjski rozpuszczony w terpentynie 
i zimna, czysta woda. Najlepsze rezultaty pierwszego 
nadawania kamienia czarną farbą piórową osiągniemy 
używając skórzanego wałka. Gdyby proces tworzenia się 
warstwy drukującej i niedrukującej obserwować w dużym 
powiększeniu można by zauważyć, że przeciwstawne partie 
powstają dzięki wyodrębnianiu się ziaren hydrofilnych 
i hydrofobowych. Pomiędzy pierwszym i drugim trawieniem 
można dokonywać drobnych korekt obrazu. Po zamknięciu 
etapu drugiego trawienia przystępujemy zwykle 
do rozpoczęcia fazy druku. Pierwsze i drugie trawienie 
poprzedzać powinny czynności podnoszące odporność 
na niszczące działanie kwasu azotowego zarówno 
materii rysunku jak i czarnej farby piórowej z pierwszego 
nadania. Warto nadmienić, że materia rysunku jest 
odporniejsza na niszczące działanie kwasu niż czarna farba 
piórowa. Obowiązuje nas utworzenie zabezpieczającej 

rysunek swoistej emalii kwasoodpornej. Polega ono na 
wprowadzeniu w materię rysunku i później w warstwę 
czarnej farby piórowej sproszkowanej kalafonii i talku. 
Kolejność jest ważna — najpierw kalafonia, potem talk.

4.2 Czynniki  rządzące trawieniem / Factors 
that  Govern Etching

Następujące czynniki decydują o wyborze maniery 
stosowania i efektywności trawień: 
1. Zawartość tłuszczu w rysunku — rysunki 
wykonane materiałami o niskiej zawartości tłuszczu 
wymagają relatywnie słabej substancji trawiącej 
do uwolnienia kwasów tłuszczowych z materii obrazu 
i wprowadzenia ich w głąb porów powierzchni kamienia. 
Kwas silniejszy,niż tego wymaga potrzeba, może 
zniszczyć mizerne zapasy tłuszczu znajdujące się 
w materii rysunku. Dzieła obarczone większą ilością 
partii stworzonych przy użyciu materiałów bogatych 
w tłuszcz wymagają do trawienia proporcjonalnie 
mocniejszych stężeń substancji trawiącej. 
2. Ilość kwasu i skala pH — ilość mieszaniny trawiącej 
przygotowywanej dla kamieni nie przekraczających 
rozmiarami 45/55 cm jest wystarczająca, gdy wynosi 
30 ml. Porcją taką można pokryć cały kamień przynajmniej 
dwukrotnie. Zwyczajowo, dla określenia stężenia 
roztworu podaje się ilość kropel kwasu azotowego 
lub innego, dodawanych do 30 ml tęgiej gumy arabskiej. 
Kwasowość roztworu określa skala pH. 
3. Końcowy efekt procesu (suma poszczególnych 
trawień miejscowych) — teoretycznie, idealne 
trawienie to takie, w którym stężenie użytego kwasu 
przy jednokrotnym nałożeniu na kamień doprowadza do 
przerwania wrażliwości na przyjmowanie tłuszczów na 
całej jego powierzchni z wyjątkiem partii zarysowanych 
i pozwala na dostateczne ustabilizowanie się substancji 
drukującej. I rzeczywiście, w niektórych przypadkach, 
zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z dość miernie 
zatłuszczającym kamień delikatnym rysunkiem, występuje 
taka prawidłowość. Zdarza się jednak i tak, że roztwór 
zastosowany do trawienia delikatnych partii niszczy je, 
będąc jednocześnie za słabym dla partii niezarysowanych 
i marginesów. Większość rysunków litograficznych 
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Zestaw materiałów i środków do trawienia kamienia / Materials for etching the stone 4.1
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MATERIAŁ RYSUNKOWY NA KAMIENIU
INITIAL DRAWING MATERIAL ON THE STONE 

WYTRAWIONY KAMIEŃ (PO WYMYCIU MATERIAŁÓW RYSUNKOWYCH)
ETCHED STONE (AFER INITIAL DRAWING MATERIAL IS WASHED OUT)  

KAMIEŃ W TRAKCIE DRUKOWANIA
STONE DURING PRINTING 

OBSZAR RYSUNKU / IMAGE AREA

• obszar rysunku / initial drawing material

• delikatne wsiąkanie tłuszczu w kamień / slight grease penetration
• niezamienione  w procesie trawienia tłuszcze z materiałów 
rysunkowych są słabo wychwytywane przez wapienny kamień
unconverted fats in the drawing material are weakly adsorbed 
to the limestone
• obszar niezarysowany / nonimage area

• węglan wapnia (czysty kamień) / calcium carbonate 
(untreated limestone)

OBSZAR RYSUNKU / IMAGE AREA

• oleomanganat wapnia (rezerwuar tłuszczu)
oleomanganate of lime (grease reservoir)

OBSZAR NIEZARYSOWANY / NONIMAGE AREA

• warstwa gumy arabskiej rozpuszczalnej w wodzie
gum arabic mask (water soluble)

• warstwa gumy arabskiej wychwytywana przez kamień 
(nierozpuszczalna przez rozpuszczalniki i wodę)
gum film adsorbed to limestone (water and solvent insoluble)

• węglan wapnia / calcium carbonate

OBSZAR RYSUNKU / IMAGE AREA

• farba drukarska / printing ink

• asfaltowa baza drukująca / asphaltum printing base

• oleomanganat wapnia (rezerwuar tłuszczu)
oleomanganate of lime (grease reservoir)

OBSZAR NIEZARYSOWANY / NONIMAGE AREA

• warstwa wody (pochodzi z wilżenia) / dampening water film

• warstwa gumy arabskiej wychwytywana przez kamień 
(nierozpuszczalna przez rozpuszczalniki i wodę)
gum film adsorbed to limestone (water and solvent insoluble)

• węglan wapnia / calcium carbonate

• woda, która wsiąka w pory kamienia za pośrednictwem 
nierozpuszczalnej warstwy gumy 
water accepted through the adsorbed gum film 
into the pores of the stone

4.2 Rysunek na kamieniu przed trawieniem, po trawieniu i w trakcie drukowania
 Drawing materials on the stone, before etching, after etching, and during printing
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NOWA POWIERZCHNIA KAMIENIA
NEW SURFACE OF STONE

UMIARKOWANE PRZETARCIE
LIGHT ABRASION

MOCNE PRZETARCIE
HEAVY ABRASION

ZUPEŁNE USUNIĘCIE ZIARNA
COMPLETE GRAIN REMOVAL

nie da się trawić całościowo kwasem uniwersalnym. 
Litograf musi wypracować praktyczne metody, dzięki 
którym osiągnie zadowalające rezultaty całościowego 
trawienia, uwzględniające indywidualne potrzeby 
wszystkich partii obrazu i niedrukujących powierzchni 
kamienia. Standardowa formuła sprowadza się do trawienia 
w dwóch oddzielnych cyklach. Stężenie kwasu używanego 
do pierwszego trawienia powinno być wystarczające do 
ustabilizowania depozytów tłuszczów na powierzchni 
kamienia. Umożliwi to zamianę materii rysunkowej na 
farbę piórową. Trawienie drugie powinno zaś kończyć 
proces całkowitego neutralizowania wrażliwości kamienia 
na przyjmowanie tłuszczu na całej jego powierzchni. 
Partie rysunku o wyraźnie zróżnicowanej strukturze 
zatłuszczenia trzeba trawić miejscowo, dobierając 
odpowiednie stężenia mieszaniny trawiącej. Zależnie 
od szczególnych warunków, wybrane fragmenty mogą 
być trawione dwu, a nawet trzykrotnie. Pojedyncze 
nałożenie kwasu na obszarze tych partii zmuszałoby nas 

do zastosowania bardzo mocnego stężenia, mogącego 
zniszczyć fragmenty delikatniejsze w obrębie silnych 
zatłuszczeń. 
4. Twardość kamienia — twarde, charakteryzujące się gęstą 
ścisłą strukturą, kamienie mogą być trawione relatywnie 
silniejszymi roztworami. Kamienie bardziej miękkie 
opracowujemy słabszymi kwasami, w innym przypadku 
ich ziarnista powierzchnia ulega częściowej degradacji 
lub całkowitemu zniszczeniu. Rysunki wymagające 
z założenia silniejszego trawienia, powinny być lokowane 
na twardszych kamieniach. Jeśli ów wymóg okaże się 
niemożliwy do zrealizowania, trawienie prowadzone 
być musi z ogromną ostrożnością tak, aby nie naruszyć 
ziarnistej struktury miękkiego kamienia. 
5. Warunki atmosferyczne — wysoka temperatura otoczenia 
i niska wilgotność powietrza przyspieszają chemiczne 
działanie mieszaniny trawiącej. Reakcję zwalnia niska 
temperatura i duża wilgotność.  
6. Czas reagowania roztworów trawiących — zetknięcie 

4.3 Różne materiały rysunkowe na powierzchni kamienia / Various drawing materials on the stone's surface

4.4 Efekty silnego trawienia albo zeskrobania kamienia / Effects of a strong etch or physical abrasion on a stone
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się kwasu z kamieniem rozpoczyna reakcję chemiczną. 
Czas jej trwania — od 30 sekund do trzech minut 
— warunkują: stężenie roztworu kwasu, twardość 
kamienia, zawartość tłuszczu w materii w rysunku oraz 
temperatura i wilgotność otoczenia. Oznacza to, że 
zasadnicza reakcja zachodzi w czasie, gdy po zetknięciu 
się roztworu z kamieniem następuje wydzielanie gazu 
w postaci widocznych pęcherzyków. Węglany wchodzące 
w skład kamienia litograficznego stopniowo neutralizują 
reakcję, zobojętniając roztwór trawiący. Czasami potrzeba 
kilku nałożeń, by zlokalizować silne partie i uwolnić z nich 
tłuszcze, podczas gdy słabszym wystarcza działanie 
jednokrotne. Umiejętne manewrowanie nałożeniami 
kwasu w obrębie sąsiadujących ze sobą fragmentów 
obrazu, wymagających zróżnicowanego stężenia kwasów, 
nacechowane być musi wielką ostrożnością i ciągłym 
kontrolowaniem uzyskiwanych efektów. Niektórzy drukarze 
stosują metodę sekwencji nałożeń w przypadku trawienia 
silnymi roztworami. Nie dopuszczają do całkowitego 
zobojętnienia substancji trawiącej, przerywając jego 
działanie w dowolnie wybranym momencie. Inni stosują 
roztwory słabsze, za to przez dłuższy czas, co umożliwia 
swobodniejsze manipulacje trawieniem. Oba sposoby 
są jednakowo uprawnione, ponieważ silniejszy roztwór, 
działający na kamień w niepełnym czasie, daje podobny 
wynik jak słabszy, któremu pozwolono pracować dłużej. 
W celu osiągnięcia optymalnej neutralizacji wskazane 
jest, aby obie metody stosować kombinacyjnie. Ogromnej 
różnorodności rysunków litograficznych odpowiada wiele 
możliwości ich trawienia i obróbki w ogóle.

4.3 Roztwory trawiące / Etching Solut ions

Rozpuszczalna w wodzie naturalna guma arabska, 
używana zwykle na kamieniu do wytworzenia warstwy 
chętnie przyjmującej wilgoć i zabezpieczenia jego partii 
niezarysowanych w czasie przerw w pracy, stanowi 
również doskonałą bazę roztworu trawiącego. Materię 
rysunku trawi się zróżnicowanymi w proporcjach 
kombinacjami kwasu azotowego, fosforowego lub 
taninowego i tęgiej gumy arabskiej. Zadaniem kwasów 
jest uwolnienie tłustych komponentów z litograficznej 
substancji rysunku i wprowadzenie ich w powierzchnie 

kamienia. Największym impetem w działaniu wykazują się 
mieszaniny oparte na kwasie azotowym. Nieco delikatniej 
reagują mieszaniny sporządzone w oparciu o kwas 
fosforowy. Trawienie taniną wymaga wcześniejszego 
pokrycia opracowywanej powierzchni cienkim płaszczem 
czystej gumy arabskiej i zasuszenia go. W początkach 
litografii uwalnianiu cząsteczek tłuszczu z materii rysunku 
litograficznego służył wodny roztwór kwasu azotowego. 
Aplikowano go po uprzednim pokryciu kamienia czystą 
gumą arabską, której zadaniem była desensybilizacja partii 
niezarysowanych. We współczesnej litografii wykorzystuje 
się mieszaniny oparte na gumie arabskiej. Duże znaczenie 
ma wielka różnorodność stężeń i manier ich zastosowania. 
Następujące formuły substancji trawiących przedstawione 
w tabelach zapewniają najpełniejszą kontrolę trawienia 
wszystkich typów i rodzajów rysunków. Wskazania 
umieszczone w pierwszej znajdują szerokie zastosowanie 
w procedurach podstawowych. Tabela druga, stworzona 
przez Lyntona R. Kistler’a, pioniera druku ręcznego z Los 
Angeles, przydaje się najbardziej w przypadku trawienia 
delikatnych rysunków, których opracowywanie wymaga 
szczególnej ostrożności.

4.4 Metody przygotowywania i  stosowania 
roztworów trawiących / Methods of  Etch 
Mixing and Appl icat ions

Do mianowanej szklanej zlewki wlewamy 30 ml tęgiej 
gumy arabskiej lub jeśli trzeba — wielokrotność tej 
dawki. Do odmierzania kropel kwasu azotowego 
lub fosforowego używamy laboratoryjnego sprzętu 
dozującego, przeznaczając go wyłącznie do tego celu. 
Jednakże w pracowni litograficznej najczęściej korzysta 
się z plastykowej buteleczki z zakraplaczem po kroplach 
do oczu. Kwas taninowy (naturalnie w odpowiedniej 
ilości, którą ustalamy na laboratoryjnej wadze) dodajemy 
do uprzednio dobrze wymieszanego roztworu i szklaną 
pałeczką pomagamy w rozpuszczeniu się taniny.
Roztwory trawiące nakładamy na kamień posługując się: 
• miękkimi pędzlami odpornymi na żrące działanie kwasów, 
• wiskozowymi gąbkami lub bawełnianymi szmatkami, 
• kawałkami chłonnej materii o wymiarach zdolnych pokryć 
całą powierzchnię trawionego kamienia.
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Wskazania stężeń kwasów wg Kistler’a są generalnie słabsze niż standardowe. Tabela trawień Kistler’a, uwzględniająca 
trzy parametry — stopień stężenia kwasu, charakter obrazu i kolor (twardość) kamienia ma największe zastosowanie 
przy opracowywaniu delikatnych rysunków.
Wymienione w tabeli 1. charakterystyki trawień odpowiadają najczęściej pojawiającym się potrzebom. 
W miarę indywidualnych potrzeb skalę można poszerzyć, trzymając się generalnych proporcji

Wymienione w tabeli 1. charakterystyki trawień odpowiadają najczęściej pojawiającym się potrzebom. Ich skalę można 
jednak rozszerzyć, trzymając się podstawowych proporcji.

charakterystyka trawienia 30 ml gumy arabskiej i lość kropel  kwasu azotowego
słabe 1 6—12

umiarkowane 1 13—18
umiarkowanie mocne 1 19—26

bardzo mocne 1 27—33

30 ml tęgiej gumy arabskiej

kamień żółty

1. Tabela trawień standardowych

2. Tabela trawień Kistler’a

rysunek: ciemny średni jasny del ikatny bardzo del ikatny
krople kwasu azotowego 15 12 6 4 0

krople kwasu fosforowego 5 5 4 3 0
ziarna kwasu taninowego 6 6 6 5 6

kamień jasnoszary

rysunek: ciemny średni jasny del ikatny bardzo del ikatny
krople kwasu azotowego 18 15 10 5 0

krople kwasu fosforowego 5 5 4 3 0
ziarna kwasu taninowego 6 6 6 5 6

kamień szary

rysunek: ciemny średni jasny del ikatny bardzo del ikatny
krople kwasu azotowego 20 18 13 8 3

krople kwasu fosforowego 5 5 5 4 2
ziarna kwasu taninowego 6 6 6 6 8

Najłatwiej aplikować kwas pędzlami. Kontrolowanie 
rezultatów nie przysparza wtedy większych trudności. 
Należy zauważyć, że szmaty bawełniane i gąbki są 
doskonałym narzędziem jedynie przy maksymalnym ich 

wysyceniu mocnymi stężeniami roztworów trawiących. 
W innym przypadku nie ma gwarancji równomiernego 
przebiegu reakcji i dochodzenia kwasu do powierzchni 
kamienia na całym obszarze.
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4.5 Procedura kontrolowania trawień 
Procedures for  Control  of  Etches

Początkujący litograf powinien rozpoczynać od 
prostych rozwiązań i dopiero po osiągnięciu należytego 
doświadczenia w trawieniu przystępować, zgodnie 
z podaną poniżej kolejnością, do technik wymagających 
większej wprawy. 
A. Rysunki wykonane twardymi kredkami i ołówkami 
litograficznymi — kredki i ołówki o numeracji 4, 5 
pozostawiają na kamieniu najmniejszy depozyt tłuszczu, 
zatem pierwsze trawienie wykonać należy kwasem 
o słabym stężeniu (patrz → tabele trawień 1 i 2 ). 
Czasem czysta tęga guma wystarcza do opracowania 
najdelikatniejszych partii obrazu. Brak kwasu pozwala 
zminimalizować efekt trawienia i w rezultacie doprowadzić 
do wzbogacenia nasycenia tonalnego tych fragmentów 
w trakcie drukowania. Pienienie się roztworu trawiącego 
znamionuje najefektywniejszy przebieg reakcji. W słabych 
stężeniach nie pojawia się ono tuż po nałożeniu kwasu na 
kamień. Stąd potrzeba pozostawienia na dwie — trzy minuty 
porcji roztworu przeznaczonej dla wybranej partii obrazu 
na marginesie. W tym czasie kwas nabierze właściwego 
impetu. Trawienie drugie przeprowadzamy zwykle 
roztworem o słabszym stężeniu niż zastosowane w trakcie 
pierwszego. W niektórych przypadkach wystarcza czysta 
tęga guma arabska.
B. Rysunki wykonane tuszem i kredką o wyrównanym 
nasyceniu tonalnym — rysunki wykonane kredką i tuszem 
w manierze niezbyt silnego nasycenia tonalnego wymagają 
umiarkowanych i umiarkowanie mocnych roztworów kwasu. 
Trawienie drugie (zależnie od sposobu przeprowadzenia 
pierwszego nadania czarną farbą piórową) powinno być 
nieco słabsze od pierwszego. Jeśli mamy do czynienia 
z rysunkiem jasnym, zawierającym jedynie kilka ciemnych 
akcentów, należy do trawienia pierwszego przygotować 
dwa różnie stężone roztwory trawiące. Najpierw aplikujemy 
na cały kamień umiarkowanie słaby kwas, a następnie, 
bezpośrednio przez położony wcześniej pracujący już 
roztwór, trawimy miejscowo najciemniejsze fragmenty 
relatywnie silniejszym stężeniem. Powtórzenie operacji 
w miejscach najbardziej zatłuszczonych bywa czasami 
niezbędne. Liczbę aplikacji determinuje ilość tłuszczu, 
który musi uwolnić się z rysunku i wniknąć w powierzchnię 

kamienia. Silne miejscowe trawienia stosować można 
jedynie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Niezdarne, wymykające się spod kontroli miejscowe 
nakładanie agresywnie działającego silnego stężenia 
kwasu, choć niezbędne do ustabilizowania mocnych partii 
rysunku, może przy okazji zrujnować sąsiadujące z nimi 
słabsze fragmenty obrazu. Podobnie jak w przypadku 
jasnych obrazów z kilkoma ciemnymi akcentami, 
do trawienia prac zdominowanych mocnymi, 
równomiernymi tonami, w obrębie których występują 
tylko nieliczne, słabo zatłuszczające kamień delikatne 
partie przygotowujemy dwa stężenia kwasu. Trawienie 
podstawowe dostosowujemy do wymagań ciemnych 
tonów, przeważających w rysunku. Pozostałe, jasne miejsca 
trawimy słabym roztworem kwasu. Kompleksowy proces 
opracowywania tego typu rysunku przebiega zatem 
w trakcie trawień lokalnych, zgodnie z wcześniej 
przeprowadzoną analizą potrzeb stopnia stężenia 
roztworów trawiących. Trzeba pamiętać jednak o tym, 
by rozpocząć proces od słabego stężenia aplikowanego 
na delikatne partie pracy. Opisywany wariant rysunku 
można też trawić według innego schematu postępowania. 
Stosujemy tylko jedno silne stężenie kwasu w roztworze 
trawiącym. Wcześniej, zabezpieczamy delikatne partie 
grubym płaszczem czystej gumy arabskiej. Zależnie 
od oceny zachowania się rysunku w trakcie pierwszego 
nadawania farbą piórową, w trawieniu drugim można 
posłużyć się podobnym rozwiązaniem. 
C. Prace linearne i płaszczyznowe — partie płaskich, 
szerokich plam trawimy umiarkowanie słabymi stężeniami 
substancji trawiącej, jeśli nawet w ich obrębie występują 
drobne fragmenty niezarysowane (wydrapane, 
zablokowane gumą arabską). Najważniejsze, by prace takie 
nie uległy przetrawieniu choćby w najmniejszym stopniu. 
Zastrzeżenie uzasadniają dwa powody: rysunki opracowane 
zbyt silnym kwasem z trudem przyjmują potem farbę i co 
ważniejsze, w rezultacie popełnionego błędu substancja 
drukująca kamień traci na zawsze zdolność do bogatego 
wysycenia się farbą. Odbitki charakteryzuje wtedy swego 
rodzaju jałowość i martwota materii obrazu. 
Drugie trawienie także powinno być słabe. 
D. Rysunki z dużą zawartością tłuszczu — obrazy wykonane 
miękkimi kredkami, farbą przedrukową, asfaltem i mocno 
wysyconymi mieszaninami tuszów wykazują największe 
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tendencje do przyjmowania zbyt dużej ilości farby, 
co prowadzi do zatłaczania się rysunku w trakcie 
drukowania. Dotyczy to zwłaszcza położonych blisko 
siebie, nieznacznie różniących się walorem ciemnych partii. 
Takie miejsca wymagają mocnego trawienia. Konieczne 
jest przygotowanie kilku stężeń roztworu trawiącego, 
aplikowanych następnie na kamień według zasad 
przeprowadzania trawień lokalnych. Nie można jednak 
zapomnieć o ochronnej warstwie gumy nakładanej na całą 
opracowywaną powierzchnię bezpośrednio przed 
rozpoczęciem pracy kwasu. Na wymagające tego miejsca 
nakładamy silny kwas. Kiedy pojawi się piana, roztwór 
przenosimy miękkim pędzlem w kierunku najciemniejszych 
fragmentów trawionych partii. Procedurę powtarzamy 
kilkakrotnie, zwłaszcza tam, gdzie tłusty depozyt jest 
wyjątkowo obfity. Chodzi o uzyskanie wielu następujących 
po sobie intensyfikujących proces kulminacji w reagowaniu 
kwasu. Trwa to krótko. Aktywną wciąż substancję 
przenosimy następnie w miejsca, które potrzebują mniej 
agresywnego trawienia. Energicznie działający kwas 
pozostawiony w jednym miejscu, nawet jeśli charakteryzuje 
się ono bardzo silnym zatłuszczeniem, doprowadza 
zazwyczaj do przetrawienia. Aby uchronić się przed 
dowolną penetracją substancji trawiącej na powierzchni 
kamienia, posługujemy się wyłącznie małymi pędzlami 
ułatwiającymi właściwe lokowanie reakcji. Całkowity 
czas lokalnego trawienia rysunku jest długi. 
Istnieje niebezpieczeństwo przetrawienia obrazu kwasem 
(nawet słabym stężeniem), jeśli zalega on na powierzchni 
kamienia przesadnie długo. Następną niedogodnością, 
związaną z tak prowadzoną procedurą trawienia, jest 
obfitość zużytego kwasu i gumy na kamieniu. Jakkolwiek 
nieaktywny prawie wcale, dopóki styka się z kamieniem, 
nie pozostaje nań obojętny. W takim przypadku występuje 
możliwość nadmiernego osłabienia substancji drukującej 
rysunku. Zatem, po stwierdzeniu, że uzyskaliśmy już 
zadowalający rezultat trawienia bądź to wybranej partii, 
bądź całego obrazu, zbieramy przepracowany substancję 
trawiącą miękką szmatką lub gąbką. Na oczyszczone 
miejsca wprowadzamy cienką warstwę czystej gumy 
arabskiej i poprzez delikatne zacieranie jedwabistą gąbką 
tworzymy szczelny i cienki ochronny płaszcz. Trawienie 
drugie przebiegać powinno tak jak pierwsze. Szczególną 
uwagę zwrócić należy na miejsca, które w trakcie 

pierwszego nadawania farbą wykazały tendencję 
do zbytniego jej przyjmowania. 
E. Prace mocno skrobane i wcierane — natura takich prac 
wymaga zwykle zastosowania silnych i umiarkowanie 
silnych stężeń roztworów trawiących, ponieważ cząsteczki 
usuwane w trakcie skrobania odsłaniają tylko czubki ziaren 
struktury powierzchni kamienia. Obfite zatłuszczenie 
pozostaje nadal w miejscach pomiędzy szczytami ziaren. 
W rezultacie opracowania rysunku przybywa go nawet ze 
względu na osadzanie się w obniżeniach tłustych zeskrobin, 
które mogą łączyć się trwale z pierwotnie nadanymi. 
Nie oznacza to jednak, że w procesie trawienia na szczytach 
ziaren powinniśmy zupełnie zlikwidować istniejące 
depozyty tłuszczu; ewentualność taka jest możliwa w razie 
zastosowania bardzo mocnego stężenia kwasu, który ma 
wtedy tendencje do totalnego rozpuszczania szczytowych 
partii ziaren ze znajdującymi się w nich zatłuszczeniami. 
Warto zatem użyć nieco słabszej mieszaniny trawiącej, 
która spowoduje wystarczające ustabilizowanie 
wyskrobanego rysunku jedynie w sensie chemicznym. 
Pominiemy w ten sposób przykre następstwa fizycznego 
zakłócenia struktury powierzchni kamienia. Jednakże, 
ze względu na odmienne rezultaty, w niektórych 
przypadkach na uwagę zasługują oba sposoby trawienia 
skrobanych rysunków. Jeśli przekonamy się, że trawienie 
pierwsze dało dobre spodziewane rezultaty, przystępujemy 
do drugiego według standardowego przepisu. Kiedy jednak 
nadawany kamień wykazywać będzie tendencje do 
przyjmowania zbyt dużej ilości farby, trawienie drugie 
prowadzimy według zasad przyjętych dla pierwszego. 
Należy pamiętać, że nowy rysunek każdorazowo stwarza 
niedoświadczonemu litografowi niepowtarzalne, trudne 
zadanie właściwego doboru mieszaniny trawiącej, jej 
stężenia i maniery, według której zostanie wykorzystana.  
F. Rysunki wykonywane tuszem (rozrabianym wodą) 
— wielkiej ostrożności wymaga trawienie lawowanych 
rysunków wykonywanych wodnym roztworem tuszu 
litograficznego, ponieważ właśnie ten materiał 
charakteryzuje się największą rozpiętością walorową. 
Poza tym nie tworzy on wyraźnego stopniowania 
poszczególnych tonów, zmieniając natężenie waloru 
w sposób płynny. Użycie przesadnie mocnego kwasu 
do trawienia niezbyt bogato wysyconych tłuszczem 
lawowanek może doprowadzić do ich zniszczenia. 
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Na powierzchni kamienia pozostaje wtedy jedynie bardzo 
ograniczony tonalnie ślad, który ma przeważnie niewiele 
wspólnego z pierwotnym założeniem artystycznym. 
Trawienia przeprowadzane zbyt słabym kwasem nie są 
w stanie ustabilizować cząsteczek tłuszczu tworzących 
półtony, co w konsekwencji prowadzi do znacznego 
przyciemniania się drukowanego obrazu w stopniu nie 
pozwalającym na utrzymanie zróżnicowanej skali szarości. 
Niedotrawienie oznacza najczęściej zachodzenie całego 
rysunku pełną, kryjącą czernią. Lawowanki tworzące 
zróżnicowane pasaże walorowe prawie zawsze wymagają 
zastosowania trawień miejscowych, wykonywanych 
wieloma stężeniami kwasu azotowego. Nie da się dobrze 
trawić tego typu rysunku, używając jedynie uśrednionego, 
standardowego roztworu kwasu. Ocena jakości walorowej 
tuszu użytego do rysowania służy najlepiej właściwemu 
doborowi stopnia stężenia substancji trawiącej. Z pełną 
skalą walorową możliwą do osiągnięcia posiadanym tuszem 
należy naturalnie zapoznać się wcześniej.  
Jeśli dominujący w rysunku walor przekracza 50%, roztwór 
kwasu mieszamy jak następuje:
A. Doprowadzamy jego stężenie do stanu, który 
umożliwia najefektywniejsze trawienie partii pośrednich, 
wypełniających z reguły przeważającą część formatu 
obrazu. Stężenie kwasu przeznaczonego do drugiego 
trawienia orientujemy na najciemniejsze fragmenty obrazu. 
W czasie oddziaływania mocnym kwasem na najciemniejsze 
partie rysunku lawowanego, jego słabsze miejsca 
chronimy płaszczem czystej gumy arabskiej. Roztwór 
o stężeniu pośrednim nakładamy na całą powierzchnię 
pełną kamienia. Następnie mocniejsze partie rysunku 
opracowujemy dodatkową porcją tego samego kwasu przy 
pomocy manipulowania małym, miękkim pędzlem przez 
dłuższy czas. W przypadku trawienia tym sposobem partii 
nieco słabszych skracamy relatywnie trwanie reakcji. 
Mimo zalecanego umiarkowanie silnego stężenia kwasu, 
do ustabilizowania najciemniejszych fragmentów należy 
wykorzystać jego bardzo silną odmianę. Aby zmniejszyć 
do minimum ryzyko popełnienia błędu, resztę kamienia 
zabezpieczamy warstwą czystej gumy arabskiej. 
Czas trwania i ilość aplikacji uzależnione są jedynie 
od szczególnego charakteru każdego rysunku.
B. Bierzemy pod uwagę partie najciemniejsze i im 
przyporządkowujemy stężenie roztworu trawiącego. 

Takie posunięcie wymaga zabezpieczenia słabszych 
miejsc płaszczem czystej gumy. Gdy kompozycja obrazu 
na kamieniu pozwala na łatwe odseparowanie lawowanek 
jasnych i ciemnych, ta właśnie metoda trawienia sprawdza 
się najlepiej.  
Jeśli dominujący walor opracowywanego rysunku nie 
przekracza 50% w skali szarości, roztwór kwasu mieszamy 
jak następuje:
A. Dostosowujemy stężenie do dominującej partii 
szarości. Miejsca silniejsze trawimy mocniejszym kwasem, 
pamiętając przy tym o uprzednim pokryciu reszty kamienia 
czystą gumą, której warstwa uchroni delikatne fragmenty 
przed uszkodzeniem. Szczegóły procedury pokrywają się 
z opisanymi w punkcie A poprzedniego akapitu. 
B. Dostosowujemy stężenie kwasu do partii najsłabszych, 
jeśli występują w przewadze. Tak przygotowany roztwór 
trawiący aplikujemy na cały kamień. Stosujemy przy okazji 
równoległe nałożenia miejscowe we fragmentach tego 
wymagających, wykorzystując silniejszy kwas. 
Trawienie drugie, stanowiące naturalną konsekwencję 
technologiczną trawienia pierwszego, przygotowujemy 
zgodnie z tym, co dyktuje nam obraz uzyskany w trakcie 
pierwszego nadania czarną farbą piórową. Plamy położone 
szeroko i równomiernie wymagają zazwyczaj trawienia 
bardzo słabym kwasem lub czystą gumą, podczas gdy 
akcenty walorowe silniejsze potrzebują użycia roztworu 
minimalnie tylko słabszego od zastosowanego w trakcie 
trawienia pierwszego. Na zakończenie można powiedzieć, 
że wszystkie te lawowanki, których nasycenie walorowe 
jest mniejsze niż 50%, mają tendencję do rozjaśniania 
się, natomiast te, które owe 50% przekraczają, ewoluują 
w kierunku przyciemniania się. Innymi słowy, miarą 
doskonałości trawienia jest zapanowanie nad tymi 
niepożądanymi efektami. 
G. Rysunki wykonywane tuszem (rozrabianym innymi 
rozpuszczalnikami) — rysunki wykonane mieszaniną 
tuszu z rozpuszczalnikami, takimi jak: olej terpentynowy, 
benzyna, nitro, aceton etc., trawimy zgodnie z regułami 
opisywanymi w dwóch poprzednich akapitach dotyczących 
kwaszenia lawowanek opartych na tuszu rozcieńczanym 
wodą. Należy zauważyć, że rozpuszczalnikowe mieszaniny 
tuszu, zachowując podobne do wodnych nasycenie 
walorowe, są od nich bardziej tłuste. Poza tym wnikają 
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w kamień znacznie głębiej. Z tego powodu wymagają 
relatywnie większych stężeń kwasu.

4.6 Funkcja kalafoni i  i  ta lku / The Function 
of  Rosin and Talc

Rysunek, który mamy zamiar poddać procesowi trawienia, 
należy oparzyć substancją podnoszącą jego odporność 
na niepożądane, żrące działanie kwasu znajdującego 
się w roztworze trawiącym. Istnieje wiele środków 
kwasoodpornych, ale dwa z nich mają idealnie dla litografii 
własności właściwości. Są to kalafonia i talk. Obu używamy 
w procesie przygotowania kamienia do druku. Kalafonia 
jest głównym środkiem chroniącym, ponieważ posiada 
następujące własności właściwości:
• Można ją idealnie sproszkować; 
• Nie rozpuszcza się w wodzie; 
• Rozpuszcza się w terpentynie i łatwo łączy się z farbą 
litograficzną; 
• Ulega stopieniu w stosunkowo niskiej temperaturze 
— około 80°C; 
• Jej cząsteczki wiążą się ze sobą pod działaniem kwasu.
Talk, sam w sobie, również nie poddaje się działaniu 
kwasów azotowego, fosforowego i taninowego. 
Nie wykazuje jednak własności integracyjnych w czasie 
trawienia. Łatwo wypłukać go wodą. Trudno zatem uznać 
talk za wystarczającą substancję kwasoodporną. Posiada 
za to ważną cechę, polegającą na osłabieniu tendencji 
tłustych partii rysunku do zdecydowanego odpychania 
wodnych roztworów gumy i kwasu, których swobodna 
penetracja jest warunkiem koniecznym w prawidłowo 
prowadzonym procesie trawienia.  
Od czasu, gdy kalafonię uznano za najdoskonalszy środek 
kwasoodporny, powinno się ją stosować na wstępie, 
w trakcie zabezpieczania materii rysunku przed brutalną 
ingerencją kwasów. Jednakże, ostatnio w praktyce 
litograficznej kalafonię zastępuje się talkiem powierzając 
mu rolę protektora rysunku w procesie pierwszego 
trawienia ponieważ:
1. Materiały rysunkowe są mniej chłonne niż farba 
litograficzna i w związku z tym, gorzej przyjmują 
sproszkowaną kalafonię niż z natury drobniejszy talk;
2. Materia kredek i tuszów litograficznych ze względu 

na skład chemiczny jest odporniejsza na działanie kwasów 
niż farba litograficzna. 
Liczni litografowie przeprowadzają proces pierwszego 
i drugiego trawienia wykorzystując kalafonię i talk. 
Chociaż korzyści są wątpliwe, niczemu to nie przeszkadza. 
Talku używać można również jako wyłącznego środka 
kwasoodpornego z pominięciem kalafonii w obu procesach 
pierwszego i drugiego trawienia. Wymaga to jednak 
wyeliminowania resztek kwasu z roztworu gumy arabskiej, 
której używamy do końcowego położenia na wytrawionym 
zupełnie kamieniu. W klasycznie pojmowanym drugim 
trawieniu stosowanie kalafonii i talku jest niezbędne. 
Najpierw posypujemy rysunek kalafonią i przez delikatne 
wcieranie watą lub miękkim pędzlem doprowadzamy do jej 
maksymalnego wniknięcia w miąższ farby litograficznej. 
Później to samo robimy talkiem. Równoczesne nadawanie 
kalafonii i talku nie jest wskazane, ponieważ nigdy nie 
ma pewności, czy talk nie zablokował dostępu kalafonii 
do chłonnej warstwy farby, co w konsekwencji może 
spowodować niewystarczające zabezpieczenie trawionego 
na kamieniu rysunku. Jak już wspomniałem, obie substancje 
— kalafonię i talk nadajemy na obraz bardzo delikatnie — tak, 
by nie zadrapać materii obrazu. Pudry z nim nie związane 
pochłonięte zostaną przez substancję trawiącą.

4.7 Materiały  i  sprzęt  do przeprowadzania 
procesu przygotowania kamienia do druku 
Materials  and Equipment for  Processing 
the Stone

Jeśli to możliwe, proces opracowywania kamienia 
przeprowadzamy w miejscu specjalnie do tego 
wyznaczonym. Oprócz stołu do wygodnego ustawienia 
kamienia powinno się tam znajdować wiele sprzętów 
i materiałów pomocniczych. 
→ Do pierwszego trawienia potrzebujemy:
1. Szklane naczynie o pojemności 250 ml z naniesioną 
podziałką; 
2. Małe pojemniki z dozownikami kropel zawierające 
kwas azotowy; 
3. Pojemnik z tęgą gumą arabską; 
4. Pędzle do aplikowania roztworu trawiącego na kamień; 
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5. Zlewki szklane, mianowane do porcjowania 
roztworu trawiącego;
6. Pojemnik z kalafonią; 
7. Pojemnik z talkiem; 
8. Watę, miękkie bawełniane szmatki lub szerokie 
jedwabiste pędzle; 
9. Gąbki wiskozowe i duże higroskopijne szmaty 
do gumy arabskiej. 
→ Do zmywania i pierwszego nadawania rysunku farbą:
1. Pojemnik z terpentyną; 
2. Bawełniane szmaty do zmywania rysunku; 
3. Dwie miednice z wodą: jedną do zmywania, drugą 
do wilżenia kamieni; 
4. Dwie gąbki wiskozowe: jedna do zmywania, druga 
do wilżenia; 
5. Płytę z czarną farbą piórową i szpachelką 
do jej rozprowadzania; 
6. Skórzany wałek litograficzny; 
7. Tynkturę.
→ Do wnoszenia korekt po pierwszym nadaniu farbą:
1. Nożyki, żyletki; 
2. Igły, skrobacze; 
3. Kamienie szlifierskie, pumeksy; 
4. Papier ścierny o zróżnicowanej ziarnistości. 
Wyżej wymienione akcesoria najlepiej przechowywać 
w specjalnym pudełku. 
→ Do drugiego trawienia wykorzystujemy te same materiały 
jakich używaliśmy do przeprowadzenia pierwszego 
trawienia. 
→ Do posprzątania po przeprowadzeniu procesu 
przygotowania kamienia do druku:
1. Ekologiczne zmywacze do farb i wałków; 
2. Szmaty do sprzątania.

4.8 Przygotowanie kamienia do pierwszego 
trawienia / Preparing the Stone to Rceive 
the First  Etch

Zanim przystąpimy do pierwszego trawienia należy 
przygotować wszystkie potrzebne materiały i tak je ułożyć, 
by w każdej chwili były pod ręką. Dopiero wtedy możemy 
rozpocząć właściwą pracę na kamieniu. Ponieważ nie ma 
dwóch takich samych rysunków, warto zastanowić się 

wcześniej nad sposobem dokonania trawienia i nadawania 
farbą. Trudno bowiem poszukiwać optymalnych rozwiązań 
w trakcie wykonywania absorbujących maksymalnie uwagę 
czynności.

4.9 Pierwsze trawienie / The First  Etch

Nałożenie pierwszego trawienia na kamień
Zanim zaczniemy trawić obraz należy bezwzględnie nasycić 
go sproszkowaną kalafonią i talkiem lub samym talkiem, 
a następnie wypróbować przygotowane wcześniej stężenia 
roztworów trawiących na brzegu kamienia. W wyniku reakcji 
kwasu azotowego i węglanów wapniowych, stanowiących 
zasadniczy składnik kamieni litograficznych, tworzy się 
charakterystyczna piana, złożona z pęcherzyków gazu. 
Jeśli pojawia się nagle i obficie, oznacza to, że stężenie 
jest prawdopodobnie zbyt silne i należy je osłabić 
przez dodanie odpowiedniej ilości czystej tęgiej gumy 
arabskiej. We właściwie skomponowanym roztworze 
trawiącym delikatne pienienie pojawia się po dwóch, 
trzech sekundach od momentu położenia na kamieniu. 
Mamy wtedy do czynienia z dobrze dobranym silnym 
stężeniem. W trawieniach delikatnych prowadzonych 
słabymi stężeniami pienienie nie pojawia się szybko. 
Upływa zazwyczaj kilkanaście sekund zanim wytworzą 
się pierwsze pęcherzyki gazu. Poza tym nie dochodzi do 
nadmiernej kulminacji reakcji manifestującej się pienieniem 
w całej objętości substancji trawiącej. Generalnie 
w przypadku stosowania słabych kwasów trudno dostrzec 
przebieg reakcji, obserwując pojawianie się pęcherzyków 
gazu. W praktyce większość trawień odbywa się za 
pośrednictwem ochronnego płaszcza czystej tęgiej gumy 
arabskiej, której zadaniem jest osłabianie impetu kwasu 
azotowego i wyrównywanie przebiegu reakcji w obrębie 
całej partii. Obecność gumy osłabia lekko pierwotne 
stężenie kwasu. Gdy reakcja przebiega zbyt agresywnie 
(grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem rysunku) należy ją 
natychmiast przerwać, dodając do pracującego na kamieniu 
roztworu czystej gumy arabskiej lub przeprowadzając go 
umiejętnie na margines przy pomocy pędzla. Nigdy zaś 
nie powinniśmy używać do tego celu zwilżonej wodą gąbki, 
ponieważ rozpuszczalne składniki rysunkowych materiałów 
litograficznych mogą ulec bezpowrotnemu wymyciu.
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Trawienie podstawowe rozpoczynamy od położenia 
ochronnej warstwy gumy arabskiej na całej powierzchni 
kamienia. Następnie pokrywamy go bezpiecznym dla 
wszystkich partii roztworem kwasu i gumy. Należy to 
robić szybko. Potem przystępujemy do szczegółowego 
opracowania partii wymagających silniejszego 
trawienia. Każdy rysunek, każda jego partia skłaniają do 
wyboru indywidualnej metody postępowania. Nie ma 
uniwersalnych rozwiązań, nie istnieją żadne receptury, 
które umożliwiałyby uzyskanie pewności niepopełnienia 
błędu. Największe niebezpieczeństwo uszkodzenia 
trawionego obrazu występuje przy opracowywaniu 
sąsiadujących ze sobą partii bardzo ciemnych i ekstremalnie 
jasnych. Zbyt asekuracyjne trawienie partii mocnych 
(z obawy przed uszkodzeniem delikatnych) kończy się 
zwykle przyjmowaniem przez nie nadmiernej ilości farby. 
Z kolei odpowiednie stężenie kwasu użytego do mocnych 
partii narusza zwykle strukturę fragmentów delikatnie 
narysowanych, doprowadzając do ich częściowego lub 
całkowitego strawienia.
Poczucie względnego bezpieczeństwa w tym zakresie 
litograficznych czynności, niezbędnych przecież do 
wykonywania, zapewni używanie miękkich, precyzyjnych 
pędzli do nakładania substancji trawiącej, pozwalających 
na sprawowanie pełnej kontroli nad właściwym lokowaniem 
reakcji. Warto też stosować bufory z czystej gumy 
arabskiej. Całkowity czas trawienia kamienia nie powinien 
przekraczać trzech minut. W tym okresie dokonują się 
wszystkie procesy chemiczne, następuje przereagowanie 
roztworu trawiącego. Pozostawiamy go jednak na kamieniu 
jeszcze przez kilka minut. Myjemy wtedy pędzle i naczynia 
wykorzystywane do trawienia. Przygotowujemy potem 
mieszaniny kwasu i gumy przeznaczone do trawienia 
drugiego. Nie warto jednak przesadzać i pozwalać na długie 
zaleganie zazwyczaj bardzo grubej i nierównej warstwy 
przereagowanej mieszaniny trawiącej. Trawienie takiego 
stanu rzeczy może bowiem doprowadzić do wyługowania 
kamienia i w konsekwencji osłabić świeżość uzyskiwanych 
zeń druków. Poza tym, próba zasuszenia na powierzchni 
kamienia tak obficie zalegającej gęstej substancji, mogłaby 
napotkać duże trudności. Z powodów technologicznych 
i praktycznych dążyć należy do uzyskania cienkiej, szczelnie 
wypełniającej obszary niezarysowanej powierzchni 

kamienia warstwy. Opisana wyżej procedura dotyczy 
trawienia podstawowego.

Suszenie kamienia  po trawieniu
Ważne, by pozostałości gumy i kwasu po trawieniu 
nie były zasuszane zbyt gwałtownie (np. przy użyciu 
suszarki do włosów lub chorągiewki). Cienka, doskonale 
wyrównana warstwa potrawieniowa lepiej przysłuży 
się przerwaniu skłonności kamienia do przyjmowania 
tłuszczu. Jej osiągnięcie zależy od zacierania 
i jednoczesnego zbierania nadmiaru gumy specjalnie 
do tego celu przeznaczoną wiskozową gąbką, którą 
wcześniej wilżymy w celu zmiękczenia, następnie 
zaś dokładnie wyżymamy. Umiejętne wcieranie gumy 
w kamień doprowadza do szczelnego wypełnienia 
porów metaarbiną, jej składnikiem odpowiedzialnym za 
pochłanianie przez partie niezarysowane wody w trakcie 
drukowania. Osobny problem stanowi przygotowanie 
płaszcza gumy do wymywania rysunku terpentyną. 
Uformowany wcześniej wiskozową gąbką może okazać się 
zbyt gruby. W każdym razie na tyle, że zakrywa szczelnie 
najdelikatniejsze fragmenty obrazu na kamieniu. W celu 
odkrycia wszystkich bez wyjątku partii trzeba wykonywać 
dodatkowy zabieg. Potrzebne są dwa kawałki minimalnie 
wilgotnej higroskopijnej gazy uformowane w wygodne 
do pracy tampony i porcja świeżej gumy. Na wstępie 
rozpuszczamy nią istniejącą już na powierzchni kamienia 
warstwę dzięki szybkiemu jej rozprowadzeniu tamponem 
gazy. Rozpuszczaniu towarzyszy naturalnie pochłanianie 
mokrej gumy. Tamponem drugim zmniejszamy jej obecność 
do niezbędnego minimum. Gumę wycieramy dociskając 
tampon z gazy równomiernie i delikatnie, pamiętając by 
zabieg obejmował w równym stopniu całą powierzchnię 
kamienia. Ważne też, by przyciskać tampon całą dłonią, 
nie tylko czubkami palców. Po przeprowadzenia zabiegu 
wytarcia zbędnej gumy i stworzeniu idealnych warunków 
wymywania rysunku gazy, należy ją dokładnie wypłukać 
w wodzie i odwiesić do wyschnięcia. Czasami w trakcie 
wycierania świeżej gumy w obrębie bardzo mocnego, 
wykonanego miękką kredką rysunku, następuje jego 
roztarcie, tworzące charakterystyczne smugi. Nie powinno 
to jednak budzić obaw o uszkodzenie obrazu lub wtórne 
zatłuszczenie miejsc niezarysowanych. Nie trzeba 
się też martwić o osłabienie tonów, które mogłyby 
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4.5 Nakładanie kalafonii / Applying rosin

4.6 Rozprowadzanie kalafonii po całym obrazie / Distributing the rosin over 
the image

4.7 Rozprowadzanie kalafonii po całym obrazie — usuwanie nadmiaru kalafonii 
Distributing the rosin over the image — taking-off the residue of the rosin

4.8 Nakładanie talku / Applying talc

4.9 Nadawanie talku na cały obraz / Distributing talc over the image

4.10 Usuwanie nadmiaru talku z kamienia/ Wiping away talc from the stone
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Przygotowywanie roztworów trawiących / Mixing the etching solutions 4.11

Nadanie czystej gumy arabskiej na obraz 4.12 
Applying pools of gum arabic over the image 

Rozprowadzenie gumy arabskiej po kamieniu 4.13 
Distributing the gum arabic

Nadanie roztworu trawiącego / Applying the etch solution 4.14

Rozprowadzenie roztworu trawiącego / Distributing the etch solution 4.15

Zbieranie nadmiaru roztworu trawiącego gąbką  4.16 
Smoothing the etch film in preparation for wiping dry with a sponge
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4.17 Zacieranie warstwy roztworu trawiącego gazą / Wiping dry with 
a cheesecloth  

wywołać rozmazanie kredki. Zwykle po zmyciu rysunku 
wzbogacamy jego ślad cienką warstewką tynktury. 
Sprzyja to szybkiemu, równomiernemu przyjmowaniu 
przezeń farby. Dawniej praktykowano pozostawienie 
wytrawionego kamienia na noc przed nadaniem farbą 
w celu uzyskania maksymalnego efektu desensybilizacji. 
Doświadczenia litografii współczesnej dowodzą, że 
praktyka ta jest zbędna, bowiem nie podnosi korzystnych 
własności kamienia po zupełnym wyschnięciu płaszcza 
gumy arabskiej. Czas schnięcia kamienia uzależniony 
jest od wilgotności powietrza — im większa, tym jest on 
dłuższy. Złudne jest ocenianie stanu wilgotności kamienia 
na podstawie jego marginesów. Płaszcz gumy schnie tam 
najprędzej. Obszary znajdujące się w centrum tracą wilgoć 
znacznie wolniej. Po zupełnym wysuszeniu kamienia można 
go zmyć terpentyną, nadać świeżą farbę piórową i poddać 
drugiemu trawieniu, można też odłożyć kontynuowanie 
procesu przygotowania do druku najwyżej na kilka dni. 
Przerwa dłuższa wymaga przeprowadzenia drugiego 
trawienia. Dzięki niemu kondycja rysunku i podłoża zostaje 
w pełni ustabilizowana.

4.10 Wymywanie kamienia / The Washout

Po pierwszym trawieniu tłuste składniki substancji rysunku 
stają się integralną częścią kamienia, zaś partie wolne od 
obrazu zaczynają łatwo przyjmować wodę i odpychać farbę 
litograficzną. Dalsza obecność materiału, który posłużył do 
stworzenia obrazu jest zbędna. Usuwamy go w procesie 
zwanym wymywaniem. Generalnie jego zadaniem jest 
odsłonięcie miejsc zdolnych przyjmować farbę. Proces może 
przebiegać wedle dwóch metod:

Metoda I  (preferowana)
Polecana ze względu na czystość, bezpieczeństwo 
i największą efektywność.
1. Rysunek wymywamy poprzez cienką warstwę zasuszonej 
na kamieniu pozostałości potrawieniowej lub czystej 
gumy. Używamy do tego terpentyny i czystej szmatki. 
Rozpuszczalnik nie przenika warstwy chroniącej, za to 
znakomicie rozpuszcza materię rysunku. Warstwa suchej 
gumy stanowi zatem wystarczające zabezpieczenie 
chroniące miejsca niezarysowanej przed wnikaniem 
terpentyny i zmieszanej z nią rozpuszczonej materii 
rysunku. → Uwaga: Jeżeli ochronna warstwa gumy jest zbyt 
gruba jej zaleganie nie ogranicza się wyłącznie do partii 
niezarysowanych. W praktyce oznacza to niemożność 
wymycia obrazu bez pomocy wody, a zatem zastosowania 
metody II, która opisana zostanie poniżej. 
2. Po całkowitym rozpuszczeniu rysunku zbieramy 
z kamienia powstałą maź świeżymi szmatkami aż do 
osiągnięcia stanu czystości. Zupełne usuniecie terpentyny 
stanowi duży problem. Pozostawienie kamienia na jakiś 
czas pozwala jej zupełnie wyparować.  
3. Kiedy kamień jest zupełnie suchy możemy rozpocząć 
usuwanie ochronnej warstwy gumy. Czynimy to wodą 
i przeznaczoną wyłącznie do tego celu gąbką. Zadaniem 
tej fazy procesu jest oczyszczenie powierzchni kamienia 
z gumy i resztek rysunku. 
4. Następstwem użycia wody do zmywania gumy jest 
późniejsze utrzymywanie całej powierzchni kamienia 
w stanie permanentnej wilgotności. Służą temu dwie 
miedniczki napełnione czystą zimną wodą i dwie gąbki 
wiskozowe, przy pomocy których dokonujemy operacji 
wilżenia. 
5. Powierzchnia kamienia pozbawiona materii rysunku 
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i stale nawilżana przypomina negatyw fotograficzny. 
Ślad rysunku jest tłusty i odpycha wodę, reszta kamienia 
przyjmuje ją łatwo. Partie niezarysowane przesiąknięte 
nią wyglądają na ciemniejsze niż sąsiadujący z nimi ślad 
rysunku.  
6. W tym momencie należy przystąpić do nadawania 
kamienia czarną farbą piórową. Najlepiej przy użyciu wałka 
skórzanego. W opisywanej metodzie (zmywania kamienia 
na sucho) nadawanie wykonujemy prowadząc wałek 
dość szybko i przyciskając go do powierzchni kamienia 
minimalnie. Determinuje takie postępowanie bogatsza 
niż przy zastosowaniu II metody zmywania (na mokro) 
zawartość tłuszczów w substancji drukującej rysunku. 
Mimo pieczołowitości towarzyszącej usuwaniu resztek 
rysunku rozpuszczonego w terpentynie, na kamieniu 
pozostają zawsze prawie niezauważalne jego drobinki. 
Wzmagają one zdolność obrazu do przyjmowania farby. 
W metodzie II nie występuje ta okoliczność. Wymycie 
resztek jest tu dokładniejsze.

Metoda I I  (zmywanie na mokro)
1. Zasuszony na kamieniu płaszcz gumy arabskiej zmywamy 
zwilżoną, przeznaczoną wyłącznie do tego celu gąbką. 
2. Od tego momentu powierzchnię kamienia utrzymujemy 
w stanie permanentnej wilgoci, używając gąbki i czystej 
zimnej wody. 
3. Skrapiamy rysunek terpentyną i wymywamy go 
szmatką bawełnianą. Trzeba to robić energicznie 
i szybko. → Uwaga: Jeżeli ochronna warstwa wody 
miejscami przeschnie, odsłaniając kamień, rozpuszczone 
w terpentynie cząsteczki rysunku mogą dokonać 
wtórnego zatłuszczenia partii niezarysowanych 
pozbawionych wilgoci.  
4. Usuwamy resztki rysunku, terpentyny i brudnej 
wody czystą szmatką i sukcesywnie wilżymy kamień. 
Używamy najpierw gąbki do zmywania gumy. 
5. Następnie, rozpoczynamy klasyczne wilżenie gąbką 
przeznaczoną wyłącznie do tego celu i nadajemy rysunek 
czarną farbą piórową. → Uwaga: Aby uniknąć kłopotów 
związanych ze stosowaniem II metody zmywania należy 
uwzględnić informacje zawarte w poniższych zapisach:
A. Chociaż przy zastosowaniu II metody wymycie rysunku 
jest dokładniejsze, towarzyszą mu niestety następujące 
czynniki negatywne: wnikanie w wilgotną gąbkę i ochronny 

płaszcz wody cząsteczek terpentyny i resztek rysunku, 
a także poważne zanieczyszczenie tłuszczem naczyń 
z wodą używanych w procesie. 
B. Nawet najmniejsza ilość terpentyny lub innego 
tłustego rozpuszczalnika w wodzie do wilżenia przenika 
do farby nadawanej na kamień i rujnuje jej konsystencję. 
Uniemożliwia to właściwe nadawanie rysunku w związku 
z bardzo dokładnym wymyciem rysunku w II metodzie 
kamień przyjmuje farbę opornie. Zwłaszcza wtedy, gdy 
chcemy osiągnąć rezultat optymalnie bogatego nadania 
nie można w tej metodzie stosować wzmocnienia 
substancji drukującej tynkturą.

4.11 Tynktura i  kornel in / Asphaltum 
and Cornel in

Podatność rysunku litograficznego na przyjmowanie 
farby jest proporcjonalna do poziomu zatłuszczenia 
poszczególnych fragmentów obrazu na powierzchni 
kamienia. Im większy, tym szybsze i obfitsze przechodzenie 
farby z wałka na kamień. W trakcie nadawania partie mocne 
dochodzą czasem dużo szybciej do optimum nasycenia 
tonalnego niż słabsze i delikatniejsze. Jeżeli dodatkowo 
mamy do czynienia z nieco przetrawionym rysunkiem, 
co zdarza się często, to jasne fragmenty obrazu dochodzą 
do zadowalającego stopnia nasycenia farbą dopiero 
po długotrwałym, mozolnym operowaniu wałkiem. 
Należy jednak pamiętać, że wałek wzbogacany wciąż 
nowymi porcjami farby nie pozostaje obojętny wobec 
miejsc, które już wcześniej przyjęły odpowiednią ilość farby. 
Forsowanie nadawania w obszarach delikatnego, trudno 
przyjmującego farbę rysunku, prowadzi do przeładowania 
farbą miejsc charakteryzujących się wysokim poziomem 
zatłuszczenia. Zapobieganiu kłopotom opisanym powyżej 
służy stosowanie tynktury i kornelinu. Ze względu na 
prezentowane właściwości można je zaliczyć do grupy 
środków tworzących litograficzną bazę drukarską. 
Aplikuje się je na kamień w celu wzmocnienia depozytów 
tłuszczu i wyrównania ich podatności na przyjmowanie 
farby. Obrazy, które wzbogacono tynkturą albo kornelinem, 
osiągają szybciej i równomierniej stan optymalnego 
wysycenia tonalnego w trakcie nadawania.
Płynny asfalt (tynktura) używany był w litografii jako 



120 Pamięć przyszłości The memory of the future

standardowa baza drukująca od bardzo dawna. Położony 
na kamieniu i wysuszony daje niezwykle podatną na 
przyjmowanie farby warstwę. Ze względu na jej tłustą 
naturę używanie tynktury jest wskazane do wzbogacania 
słabych, przetrawionych partii. Kornelin jest mieszaniną 
rozpuszczalnika, gumy arabskiej i asfaltu. Środek ten 
przeznaczony jest do jednoczesnego wymywania 
pokładów rysunku (rozpuszczalnik rozpuszcza litograficzne 
materiały rysunkowe) i wzmacniania depozytów tłuszczu 
osadzanych w porach kamienia (asfalt). Kornelin największe 
zastosowanie znajduje w drugiej, mokrej metodzie 
wymywania rysunku. Nie wymaga operowania na warstwie 
zasuszonej gumy chroniącej powierzchnię kamienia przed 
wtórnym zatłuszczeniem.

Sposób użycia  asfaltu (tynktury)
1. Wymywamy rysunek przez zasuszoną warstwę gumy 
arabskiej według zasad przedstawionych w I metodzie 
(na sucho). 
2. Na powierzchnię kamienia nakładamy asfalt (tynkturę) 
używając do tego celu czystej szmatki. Dbamy o utworzenie 
cienkiej równej warstwy. Następnie zasuszamy ją przy 
pomocy chorągiewki. → Uwaga: tynkturę nadajemy 
wyłącznie przez warstwę zasuszonej gumy arabskiej 
lub pozostałości potrawieniowej, chroniącą niezarysowaną 
powierzchnię kamienia przed wtórnym zatłuszczeniem. 
W innym przypadku, tynktura z powodu ogromnej siły 
natłuszczania jaką posiada, przeniknie w pory kamienia 
i utworzy nową, niepożądaną jakość drukującą. 
3. Zasuszony płaszcz gumy i tynktury zmywamy wodą. 
Zabieg ten oczyszcza partie niezarysowane i doprowadza 
do ustalenia się znakomitej bazy drukującej rysunku.  
4. Utrzymujemy kamień w permanentnej wilgoci 
i natychmiast nadajemy farbą, którą rysunek przyjmie 
zapewne szybko i równomiernie. Delikatnie przetrawione 
partie powrócą do swego pierwotnego nasycenia 
tonalnego. W razie silnego przetrawienia nie należy się 
jednak spodziewać znacznej poprawy wyglądu, zwłaszcza 
jaśniejszych fragmentów obrazu. Jedynym rozsądnym 
rozwiązaniem zdaje się być w tych okolicznościach 
odkwaszenie kamienia wodnym roztworem kwasu 
cytrynowego i dorysowanie brakujących, strawionych 
uprzednio tonów (rozdział 4.9).

Sposób użycia  kornel inu
1. Zasuszoną warstwę gumy lub pozostałości 
potrawieniowej usuwamy z powierzchni kamienia wodą 
i od tej pory utrzymujemy ją w stanie permanentnej wilgoci.  
2. Skrapiamy wilgotną powierzchnie kamienia terpentyną 
i wymywamy rysunek. Kornelin ze względu na zawartość 
rozpuszczalnika można używać zamiast terpentyny. 
3. Zmywamy kamień do czysta wodą. Następnie, 
utrzymując go w wilgotnym stanie ścieramy czystą szmatką 
zbędny kornelin do uzyskania cienkiej warstwy w obrębie 
całego rysunku.  
3. Egzystujące wciąż na kamieniu niezwiązane z rysunkiem 
drobinki kornelinu usuwamy gąbką do zmywania kamienia. 
Następnie wilżymy powierzchnię inną, specjalną 
gąbką i natychmiast nadajemy czarną farbę piórową. 
→ Uwaga: Proces przedstawiony powyżej doprowadza do 
przedostania się tłustych cząstek do naczyń z wodą i gąbek. 
Dlatego dalsze ich używanie poprzedzić musi dokładne 
usunięcie wszelkich zabrudzeń.
Decyzja o użyciu bazy drukującej jest najczęściej 
sprawą osobistych preferencji. Nie można jej ominąć 
w następujących przypadkach: gdy mamy do czynienia 
z opornym przyjmowaniem farby przez słabe, lekko tylko 
przetrawione rysunki i gdy nadajemy duże płaskie plamy, 
które przy użyciu tynktury przyjmować będą farbę znacznie 
szybciej i bardziej obficie. Wielu drukarzy stosuje bazy 
drukarskie w każdej sytuacji. Każdorazowo zastosowanie 
tynktury lub kornelinu doprowadza do szybszego i bardziej 
obfitego przyjmowania farby przez substancję drukującą 
na powierzchni kamienia. Niedoświadczony drukarz może 
zatem przeładować obraz farbą, zwłaszcza wtedy, gdy 
miało miejsce niedotrawienie rysunku. Kiedy zauważymy 
tendencje obrazu do zbytniego przyciemniania się należy:
1. Nasycić rysunek talkiem, pokryć cienkim płaszczem gumy 
arabskiej i wysuszyć.;  
2. Wymyć terpentyną; 
3. Nasycić tynkturą (jeśli pożądane); 
4. Wymyć wodą ochronny płaszcz gumy; 
5. Nadawać kamień ostrożnie, mniejszą niż poprzednio 
ilością farby; 
albo:
1. Zmyć kamień używając drugiej metody (na mokro); 
2. Pokryć obraz kornelinem (jeżeli pożądane); 
3. Nadać kamień mniejszą ilością farby niż poprzednio.
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4.12 Nadawanie rysunku farbą 
The Rol l—up

Użycie farby litograficznej po wymyciu z powierzchni 
kamienia substancji rysunku jest jednym z najważniejszych 
etapów przygotowania kamienia do druku. 
Największą trudnością związaną z tą fazą procesu jest 
na tyle umiejętne zamienienie tonów rysunku na walory 
zbudowane z farby, ażeby utrzymane zostało całe spektrum 
skali szarości i charakter zamierzonego pierwotnie dzieła. 
Pierwsze nadanie musi być prowadzone z ogromną 
ostrożnością. Po pierwszym trawieniu mamy do czynienia 
z kamieniem nie w pełni jeszcze zdesensybilizowanym. 
Reasumując, jeśli trawienie pierwsze przeprowadzono 
poprawnie, powodzenie pierwszego nadania farbą 
zależy od:
1. Typu zastosowanej farby litograficznej; 
2. Techniki manipulowania wałkiem; 
3. Kontrolowania stanu nawilżenia powierzchni kamienia.
Tylko najtwardsza farba litograficzna (zwana czarną farbą 
piórową) powinna być stosowana do pierwszego nadania. 
Jej konsystencja i skład zapewniają możliwość uchronienia 
nie ustabilizowanego ostatecznie po pierwszym trawieniu 
obrazu przed zatłoczeniem farbą. Dodatkowo, skład czarnej 
litograficznej farby piórowej jest tak dobrany, aby w trakcie 
drugiego trawienia, wykazywała maksymalną odporność 
na żrące działanie kwasu. Niezbędność drugiego trawienia 
implikuje konieczność zupełnego zneutralizowania 
kamienia na przyjmowanie tłuszczów w miejscach 
niezarysowanych. Sposób prowadzenia wałka podczas 
nadawania zależy przeważnie od indywidualnych 
przyzwyczajeń drukarza, ponieważ nie ma dwóch 
manipulujących tym litograficznym narzędziem 
identycznie. Tym niemniej istnieją ogólne zasady, których 
przestrzeganie daje spore gwarancje właściwego nasycenia 
rysunku farbą. Uwzględniając wiele ważnych detali, 
opiszę je w punkcie 4.13. Do najważniejszych czynników 
warunkujących powodzenie w trakcie nadawania 
obrazu należy kontrola właściwego poziomu nawilżenia 
powierzchni kamienia. Warstwa wody w niezarysowanych 
partiach kamienia utrzymuje je w czystości ze względu na 
swe odpychające cząsteczki tłuszczu właściwości. Cienki 
płaszcz wody utrzymuje też elementy drukujące w ryzach 
pierwotnego rysunku, nie pozwalając im na poszerzenie 

się. Zatem powierzchnia nadawanego kamienia musi 
znajdować się stale pod cienkim, równomiernym płaszczem 
wody. Gdy jest jej za dużo może blokować dostęp farby do 
elementów drukujących i jednocześnie obniżać podatność 
obrazu na przyjmowanie farby. Gdy powierzchnia kamienia 
nie jest dostatecznie zwilżana, mamy do czynienia 
z miejscowym przesychaniem. Powoduje to pogrubienie się 
nadawanego rysunku, brudzenie marginesów i tonowanie 
partii niezarysowanych uwalnianą z wałka farbą 
nienapotykającą na ochronną warstwę wody.

Procedura
Wałek wzbogacony niewielką ilością świeżej farby 
piórowej prowadzimy po kamieniu wykonując 4,5 
pasaży bez zatrzymywania. Staramy się objąć cały 
nadawany obraz. Pierwszym przejściom wałka po 
rysunku towarzyszyć musi żwawe tempo. Obserwowanie 
nadawanego kamienia wskaże, czy zaczyna przyjmować 
farbę w stopniu zadowalającym czy też nie. Zależy to od 
indywidualnych cech niepowtarzalnego zwykle obrazu 
i charakterystyki samego kamienia. Praktyka szybkiego 
wałkowania z niewielkim, jednoczesnym naciskiem, 
ogranicza możliwość przeładowania rysunku farbą, 
zanim drukarz oceni właściwe jego potrzeby. Poza tym 
w czasie inicjującego nadawania należy ustalić taktykę 
postępowania dającą w przyszłości optymalny rezultat. 
Chodzi tu głównie o określenie ilości potrzebnej farby, 
sposobu i szybkości manipulowania wałkiem, a także co 
niebagatelne, nacisku, przy którym przechodzenie farby 
z wałka na elementy drukujące przebiega najefektywniej. 
Jeżeli kamień przyjmuje farbę opornie, wałek należy toczyć 
wolniej i z większym naciskiem. Jeśli zaś farba przechodząc 
z wałka na partie obrazu pokrywać je będzie szybko 
i zbyt obficie, minimalizujemy nacisk wałka na kamień 
i zwiększamy szybkość toczenia. W miarę postępowania 
nadawania dodajemy na wałek świeżej farby pobierając ją 
ze specjalnej płyty. Wałkowanie prowadzimy w ustalonych 
powtarzających się cyklach: wilżenie, wzbogacanie 
wałka świeżą farbą, prowadzenie pasaży w ustalonym 
tempie z odpowiednim naciskiem aż do uzyskania 
odpowiedniego wysycenia tonalnego nadawanego 
rysunku. W tym momencie można dokonać niewielkich 
korekt. Po nich następuje drugie trawienie doprowadzające 
do pełnej desensybilizacji kamienia.
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4.13 Kontrolowanie nadawania kamienia 
Control  factors During the Rol l—up

Poniżej wymienione są najważniejsze aspekty decydujące 
o właściwym nadawaniu farby litograficznej:
1. Jeżeli rozmiary (szerokość) wałka przekraczają długość 
jednego z boków obrazu inicjujące wałkowanie prowadzimy 
zawsze od tego boku. Pozwoli to na jednoczesne pokrycie 
farbą całej powierzchni rysunku. Unikniemy kłopotliwych 
do wyeliminowania znaków pozostawianych przez 
krawędzie wałka w obrębie obrazu. 
2. Jeżeli okaże się, że pierwsze pasaże pozostawiły 
nierówności w postaci śladów krawędzi toczonego 
w obrębie rysunku wałka, nie należy spodziewać się ich 

zniknięcia w trakcie dodawania farby. Zwykle nierówności 
takie jeszcze się potęgują. Najlepiej kamień wymyć i nadać 
od nowa z większą rozwagą. 
3. Uzyskawszy równą warstwę farby po inicjującym 
nadaniu należy proces kontynuować zgodnie z kierunkami 
i porządkiem ustanowionymi na początku. Ważne też, 
by prowadzić wałek w kierunkach diagonalnych, od 
rogu do rogu. Ilość pasaży i cykli należy zaplanować 
tak, żeby pełne nadanie kamienia kończyło kilka bardzo 
szybkich przetoczeń wałka, wykonanych w tym samym 
kierunku co inicjujące. Istotnym czynnikiem decydującym 
o powodzeniu nadawania jest takie prowadzenie wałka, 
by elementy drukujące otrzymywały farbę ze wszystkich 
stron. Niedopełnienie tego warunku przyczynia się do 

A. Wałek skórzany / The leather roller
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deformowania pierwotnego rysunku w druku, będącego 
efektem nasycania tłustego depozytu na kamieniu jedynie 
w części odpowiadającej kierunkowi wałkowania.  
4. Jeżeli nadawany obraz jest większy w obu 
kierunkach od szerokości wałka, nieuniknione będzie 
pozostawienie śladów jego krawędzi w obrębie rysunku. 
Zatem wałkowanie powinniśmy rozpocząć od miejsca, które 
pozwoli zminimalizować ten uciążliwy mankament. Wałek 
ze świeżą farbą toczymy od wybranego miejsca do końca 
i z powrotem. Następnie, bez dobierania farby wykonujemy 
dwa pasaże z przeciwnej strony. Kończymy pojedynczym 
przejściem z miejsca startu. W trakcie pracy na kamieniu 
wałek traci stopniowo zapas farby, dlatego po pierwszym 
nadaniu, powiedzmy z prawej strony, kolejne dwa 
rozpoczynamy od lewej. Postępowanie takie zagwarantuje 
w miarę równomierne rozłożenie farby na całym obrazie. 
Finalne przejście to powrót do pozycji wyjściowej. Ostatni 
pasaż w cyklu uzasadnia potrzeba osiągnięcia jednakowego 
natężenia wysycenia tonalnego rysunku. Powtarzamy 
cykl po wzbogaceniu wałka świeżą farbą w odwrotnym 
porządku. A więc: pierwsze przejście — od lewej, dwa 
następne — od prawej i kończące — od lewej. Cykle należy 
przedzielać co jakiś czas przejściami wałka od rogu do rogu 
w kierunkach diagonalnych. Uważne prowadzenie wałka 
uwzględniające stopniowe tracenie przezeń farby jest 
warunkiem, którego spełnienie pozwala poprawnie nadać 
kamień litograficzny. 
5. Czasami zdarza się, że rysunek przyjmuje farbę 
wyjątkowo opornie. Jeśli wcześniejsze wtarcie tynktury 
lub kornelinu nie daje spodziewanej poprawy, można 
minimalnie przedłużyć farbę — uczynić ją bardziej miękką. 
Zostawienie kamienia w stanie suchym na jakiś czas, w celu 
zaktywizowania jego tłustych depozytów, do pełniejszego 
przyjmowania farby może także rozwiązać ów dylemat. 
Przerwanie wilżenia przy braku ochronnej warstwy gumy 
zwiększa wydatnie pożądane rezultaty. Wystarczy nie 
wilżyć tylko tych fragmentów, które farby przyjmować 
nie chcą.  
6. Kamienie poddane uprzednio trawieniu słabym 
stężeniem kwasu i nadawane potem dość miękką farbą 
mają tendencje do przyjmowania jej w nadmiarze. 
Właściwość tę można wykorzystać, gdy intencją naszą 
jest zmiana charakteru opracowywanego obrazu. Nijakie, 
sztywne partie mogą przyjmować w trakcie nadawania 

piękne, miękkie, wzbogacające tony. Realizujemy je 
używając umiejętnie buforowej warstwy wody, której 
zadaniem jest ochrona udanych fragmentów korygowanego 
obrazu. Powodzenie zależy tu głównie od stężenia kwasu 
azotowego zastosowanego w pierwszym trawieniu. Im 
niższe, tym bardziej prawdopodobny staje się spodziewany 
rezultat. Ważna jest też jakość wałka. Najpiękniejsze tony 
tworzą się dzięki zastosowaniu narzędzia najwyższej 
klasy, posiadającego wyrównaną aksamitną powierzchnię. 
Przewidując możliwość zastosowania wyżej opisanego 
zabiegu, warto czasem specjalnie osłabić stężenie kwasu 
przeznaczonego do pierwszego trawienia. Konieczność 
pełnej desensybilizacji spełni trawienie drugie. 
Ta kombinacyjna technika pierwszego nadawania rysunku 
stanowi wyraźne przeciwieństwo klasycznej metody 
postępowania. W przypadku gdy autor sam drukuje swoje 
dzieło sposób wydaje się bardzo użyteczny.

4.14 Wstępny druk próbny po pierwszym 
nadaniu kamienia / Prel iminary Proof ing after 
the Rol l—up

Niektórzy lubią wydrukować kilka próbnych odbitek 
zaraz po pierwszym trawieniu i nadaniu obrazu farbą. 
Upodobanie to jest bardzo użyteczne. Pierwsze druki 
dostarczają cennych wskazówek dotyczących dalszego 
postępowania z kamieniem. Ułatwiają przeprowadzanie 
korekt. Nie należy jednak przesadzać z ilością prób. 
Forsowanie nie w pełni jeszcze ustabilizowanego obrazu 
może spowodować nieodwracalne zmiany jego kondycji, 
których mankamentem najbardziej dotkliwym jest 
permanentna tendencja kamienia do przyjmowania zbyt 
dużej ilości farby i poszerzenie się partii zarysowanych. 
Nacisk prasy potrzebny do drukowania litografii 
może także korzystnie wpłynąć na pobudzenie słabo 
biorących farbę fragmentów rysunku. Jeżeli osiągniemy 
zadowalający stan nasycenia całego obrazu, drukowanie 
przerywamy i przystępujemy do drugiego trawienia. 
Po jego przeprowadzeniu całkowite przygotowanie 
kamienia do właściwego druku, poprzedzone próbami 
kończy się. Czasami praca wymaga jeszcze miejscowych 
kosmetycznych korekt zwłaszcza na obszarze marginesów. 
W takich przypadkach zupełnie zadowalające rezultaty 
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przynosi miejscowe trawienie wykonane bezpośrednio 
po wydrukowaniu prób. Następnie kamień suszymy, obraz 
nasycamy talkiem i nakładamy świeżą gumę arabską. 
Kiedy wyschnie rysunek wymywamy, nadajemy farbą 
i przystępujemy do drukowania nakładu.

4.15 Korekty po pierwszym trawieniu 
Correct ions after  the First  Etch

W trakcie przygotowywania rysunku do drugiego trawienia 
po wymyciu i nadaniu farbą można przeprowadzić małe 
korekty i wyczyścić zabrudzenia. Jeśli zdecydowaliśmy 
o wykonaniu kilku odbitek próbnych, wszelkie poprawki 
i czyszczenie zabrudzeń następuje bezpośrednio po ich 
wydrukowaniu. Zakres korekt w tej fazie opracowywania 
kamienia dotyczy zwykle nieskomplikowanych zabiegów, 
takich jak: usuwanie niepotrzebnych fragmentów obrazu 
i czyszczenie marginesów, uzupełnienie linii lub braków 
w obrębie plam przy użyciu wysyconych roztworów 
tuszu litograficznego. Bardziej złożone zabiegi związane 
z usuwaniem całych partii należy przeprowadzić również 
przed trawieniem drugim, którego zadaniem jest całkowite 
zlikwidowanie podatności kamienia na przyjmowanie 
tłuszczów. Proces usuwania wymaga ciągłego wilżenia 
kamienia. Woda rozpuszcza częściowo rysunkowe materiały 
litograficzne, dlatego dodawanie rysunku nie może 
przebiegać jednocześnie z usuwaniem.

Procedura usuwania rysunku
Jeżeli korekty, których wymaga obraz, są nieskomplikowane 
i wystarczy jedynie częściowe wilżenie kamienia w obrębie 
poprawionych fragmentów, nie trzeba stosować kalafonii 
i talku. Gdy zaś mamy do czynienia z poprawką bardziej 
złożoną, obejmującą większą część rysunku, posługujemy 
się kalafonią i talkiem zanim rozpoczniemy korygowanie. 
Po zwilżeniu kamienia złączona z farbą kalafonią i talk staną 
się niewidoczne i ich obecność nie będzie wpływać na 
właściwą ocenę natężenia tonów opracowywanego obrazu. 
Niepożądane partie częściowo lub całkowicie usuwamy 
używając wcześniej przygotowanych narzędzi. Zaliczamy 
do nich żyletki, igły, skrobacze, wszelkiego rodzaju 
ostrza, a także pumeksy różnej twardości i inne kamienie 
szlifierskie. Stosować je można jedynie na wilżonym 

kamieniu! Linie i plamy utworzone dzięki zastosowaniu 
pumeksu i ostrza metalowego mają odmienną 
charakterystykę. Kamienie szlifierskie, pumeksy i papier 
ścierny zostawiają miękkie ślady. Ostrza metalowe 
pozwalają na uzyskanie krawędzi i nadają się świetnie 
do szczegółowych opracowań. Czasami w trakcie 
korygowania szerokich partii posługujemy się jednocześnie 
wieloma narzędziami budującymi właściwe sobie środki 
wyrazu. I tak, na początku stosuje się zwykle pumeksy 
rozjaśniające ogólnie całą partię. Następnie żyletki, 
skrobacze i inne ostrza doskonale wydobywające światła. 
Warto przypomnieć, że skrobane (zwłaszcza pumeksami) 
partie nie przyjmują chętnie potem uzupełniającego 
rysunku ze względu na zaburzenie pierwotnej ziarnistej 
struktury powierzchni kamienia.
W trakcie usuwania rysunku z kamienia nadanego 
świeżą farbą i zabezpieczonego jedynie kalafonią 
i talkiem, szczególną uwagę zwrócić należy na wilżenie. 
Na nim bowiem, spoczywa ciężar uchronienia powierzchni 
kamienia przed zabrudzeniami pochodzącymi z drobin 
wyskrobanej w czasie poprawek farby. Po wprowadzeniu 
zmian i zebraniu wszelkich pozostałości wilgotną gąbką 
suszymy kamień. Można wtedy przystąpić do dodawania 
rysunku. 

Procedura dodawania
Do dodawania rysunku między pierwszym i drugim 
trawieniem najlepiej nadaje się w pełni nasycony roztwór 
tuszu litograficznego. Jedynie maksymalnie bogate 
w tłuszcze substancje zdolne są do złożenia odpowiednich 
depozytów w częściowo już zdesensybilizowanej strukturze 
powierzchni kamienia. Używanie roztworów tuszu nie 
w pełni wysyconych jak i kredek w tej fazie tworzenia 
obrazu nie daje zwykle spodziewanych rezultatów. 
Po skompletowaniu rysunku nadajemy nań kalafonię i talk; 
wcześniej jednak należy świeży tusz wysuszyć. Kamień 
w tym stanie nadaje się do drugiego trawienia.
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4.16 Drugie trawienie / The Second Etch

Drugie trawienie jest ostatnim punktem w cyklu działań 
przygotowujących kamień do druku. Jego znaczenie polega 
na utrwaleniu stanu, w którym rysunek znalazł się już 
po pierwszym trawieniu. Do przeprowadzenia drugiego 
trawienia stosujemy te same substancje, jakich używaliśmy 
w trakcie pierwszego. Ich stężenie może być takie samo, 
minimalnie silniejsze lub nieco słabsze. Wybór najbardziej 
optymalnego zależy od wniosków wyciągniętych w trakcie 
obserwacji kondycji kamienia podczas nadawania 
rysunku farbą. 
→ Przykład: 
1. Nadawanie normalne — jeżeli w trakcie pierwszego 
trawienia rysunku zastosowano umiarkowane stężenie 
roztworu trawiącego (np. 18 kropel kwasu azotowego 
na 30 ml gumy arabskiej) i standardowe nadanie kamienia 
farbą dało dobre rezultaty, trawienie drugie powinniśmy 
dokonać stosując roztwór o niewiele słabszym stężeniu 
(14 kropel kwasu na 30 ml gumy). Pozwoli to uchronić 
delikatne tony przed zbyt agresywnym, niszczącym ich 
pełne wysycenie działaniem drugiego trawienia. Często 
zdarza się, że po pierwszym doskonale utrafionym, to 
drugie — zbyt mocne eliminuje wiele delikatnych wartości 
walorowych. Druki uzyskane w efekcie przetrawienia 
są bardzo suche i martwe. Stopień osłabienia roztworu 
przygotowywanego do drugiego trawienia jest 
uzależniony od charakteru rysunku. Obrazy zbudowane 
w większości z tonów jasnych o dużej modulacji szarości 
wymagają zawsze znacznego zredukowania ilości kwasu 
w mieszaninie trawiącej używanej w trakcie drugiego 
trawienia. Obrazy obarczone partiami wysyconymi bogato, 
trawimy po raz drugi kwasem minimalnie tylko słabszym 
niż podczas trawienia pierwszego. Generalnie, zbyt duże 
ograniczenie obecności kwasu azotowego w roztworze 
może doprowadzić do niekompletnej desensybilizacji 
kamienia i spowodować przyciemnianie się pracy w druku, 
aż do zatłoczenia go farbą.  
2. Nadawanie powolne, żmudne — jeżeli w trakcie 
pierwszego trawienia rysunku zastosowano umiarkowanie 
mocne stężenie roztworu (22 krople kwasu na 30 ml gumy) 
i mimo długotrwałego nadawania partie pełnej czerni 
nie osiągnęły wystarczająco bogatego nasycenia farbą, 
trawienie drugie powinno być poprzedzone retuszem, 

polegającym na dołożeniu świeżego rysunku w miejscach 
słabo biorących farbę. W takim przypadku drugiego 
trawienia dokonujemy stosując możliwie słaby aczkolwiek 
gwarantujący pełną desensybilizację kamienia roztwór 
kwasu (12 kropel kwasu na 30 ml). Przypadek wyżej 
opisany jest charakterystyczny dla przesadnie mocnego 
pierwszego trawienia. Pod żadnym pozorem nie wolno 
tego stanu rzeczy pogłębiać równie silnym trawieniem 
drugim. Jeśli zatem mamy do czynienia z ubytkami materii 
drukującej i sporym wyługowaniem całego obrazu w trakcie 
aplikowania trawienia drugiego, można poprzestać na 
użyciu czystej gumy arabskiej. Uszkodzony pierwotnie 
obraz wymaga często, w kolejnych fazach cyklu gruntownej 
modyfikacji, zwłaszcza po wykonaniu druków próbnych. 
Jeśli próby ratowania obrazu nie dadzą spodziewanych 
rezultatów, trzeba niestety odłożyć taki kamień. 
3. Nadawanie nienormalnie szybkie — jeżeli w trakcie 
pierwszego trawienia zastosowano umiarkowanie mocne 
stężenie roztworu (24 krople kwasu na 30 ml gumy) 
i mimo tego obraz wykazuje tendencję do przyciemniania 
się i zatłaczania, znaczy to, że trawienie to, choć mocne 
z definicji, okazało się niewystarczające dla potrzeb 
rysunku i kamienia. Zatem drugie trawienie powinno być 
przeprowadzone przy użyciu co najmniej takiego samego 
jak w czasie pierwszego lub nawet nieco silniejszego 
stężenia kwasu. Teoretyczne przykłady choć bardzo 
generalne, ilustrują przebieg zależności nadawania 
kamienia farbą i pierwszego trawienia. Dają także 
wskazania dotyczące doboru trawienia drugiego. 
We współczesnej litografii znajomość tych prostych 
współzależności nie wystarcza. Aby w pełni kontrolować 
i właściwie dobierać roztwory do drugiego trawienia należy 
brać pod uwagę więcej czynników. Najważniejszym celem 
trawień mimo różnych wariantów ich stosowania pozostaje 
doprowadzenie do drukowania oryginalnego rysunku 
w zaplanowanej ilości egzemplarzy.
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4.18 Wymywanie rysunku olejkiem terpentynowym / Applying lithotine 
solvent and washing out the drawing

4.19 Wymyty rysunek ukazuje delikatne ślady warstwy drukującej 
 — nadawanie afaltu / The cleaned stone showing a fint trace of the image 
deposits — applying asphaltum

4.23  Woda do wilżenia kamienia / Applying water

4.22 Cienki film asfaltu równo pokrywa cały obraz — suszenie chorągiewką 
The stone showing an evenly distributed asphaltum film — dried with fan 

4.21  Cienki film asfaltu równo pokrywa cały obraz / The stone showing 
an evenly distributed asphaltum film

4.20  Wcieranie asfaltu w całą powierzchnię obrazu / Distributing 
the asphaltum



4. Przygotowanie kamienia do druku Processing the Stone 127

Zmywanie wodą resztek roztworu trawiącego i nadmiaru asfaltu 4.24 
Removing the etch film and excess asphaltum with water

Nabieranie farby na wałek / Charging the roller with ink 4.25

Nadawanie kamienia farbą / Rolling up the image with ink 4.26

Nadawanie farby według przyjętego schematu wałkowania 4.27  
Changing the direction of the rolling pattern 

Nadawanie kalafonii na nadany farbą rysunek 4.28  
Applying rosin to the inked drawing 

Nasycanie kalafonią całego rysunku / Distributing the rosin 4.29
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4.30 Nadawanie talku na cały obraz / Distributing talc over the image

4.31 Usuwanie nadmiaru talku z kamienia / Wiping away excess talc from 
the stone 

4.35 Przygotowywanie roztworów trawiących — drugie trawienie / Mixing 
the etching solutions — second etch

4.34 Zestaw materiałów i środków do trawienia kamienia — drugie trawienie 
Materials for etching the stone — second etch

4.33 Nadany farbą obraz, zabezpieczony kalafonią i talkiem — gotowy do drugiego 
trawienia / Inked image, powdered with rosin and talc — ready for second etch

4.32 Usuwanie nadmiaru talku z kamienia mokrą gąbką / Wiping away talc 
from the stone with a wet sponge
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Nadanie czystej gumy arabskiej na obraz 4.36 
Applying pool of gum arabic over the image

Rozprowadzenie gumy arabskiej po kamieniu 4.37 
Distributing the gum arabic

Nadanie roztworu trawiącego / Applying the etch solution 4.38

Rozprowadzenie roztworu trawiącego gąbką 4.39 
Distributing the etch solution with a sponge 

Szlifowanie krawędzi kamienia kawałkiem pumeksu 4.40 
 Polishing the edges of the stone with a pumice block  

Usuwanie resztek po drugim trawieniu wilgotną gąbką 4.41  
Removing scrap of second etch with water and sponge
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4.42 Nadanie czystej gumy arabskiej na wytrawiony obraz / Applying pool 
of gum arabic over the etched image

4.43 Po starciu gumy gazą kamień jest gotowy do druku / Wiping dry the gum 
arabic and the completed stone is after processing 

4.17 Procedura zastosowania drugiego 
trawienia / Applying the Second Etch

Po nasyceniu rysunku kalafonią i talkiem mieszamy 
świeże roztwory trawiące. Sposoby nakładania substancji 
na powierzchnię kamienia są takie same, jak w przypadku 
trawienia pierwszego. Kiedy skończymy trawienie 
przepracowaną mieszaninę usuwamy z kamienia za pomocą 
gąbki lub szmatki higroskopijnej. Doprowadzamy następnie 
do utworzenia cienkiej warstwy mieszaniny potrawieniowej 
lub czystej gumy i płaszcz taki zasuszamy. Znajdujący się 
w tym stanie kamień można uznać za gotowy do druku.

4.18 Kontra –  druk negatywowy / Reversal

Matrycę przeznaczoną do przeobrażenia w formę 
drukującego negatywu należy odpowiednio spreparować. 
Bez względu na charakter rysunku i technikę, jaką 
został wykonany, podlega on procedurze składającej się 
z 15 punktów.
1. Należy nadać matrycę czarną farbą piórową. Jeśli decyzję 
o przeprowadzeniu procedury druku negatywowego 
podjęliśmy w trakcie wykonywania nakładu, nie powinniśmy 
korzystać z farby, która aktualnie znajduje się na kamieniu. 
Trzeba ją usunąć i zastąpić nowym nadaniem. 
2. Nadajemy kamień wałkiem skórzanym do momentu 
maksymalnego nasycenia rysunku farbą. 
3. Po odparowaniu wody zabezpieczamy farbę standardową 
aplikacją kalafonii i talku. Następnie usuwamy z kamienia 
dokładnie resztki niezwiązane z farbą. Na koniec 
przemywamy jego powierzchnię wilgotną gąbką wiskozową. 
4. Wykonujemy standardowe przeciw trawienie. 
Rozpuszczamy kwas cytrynowy 1/3 łyżeczki od herbaty 
w 300 ml zimnej wody. Do odkwaszenia kamienia 
potrzebne będą trzy aplikacje trwające po 60 sekund 
(w sumie 240 sekund). Roztwór wodny kwasu cytrynowego 
rozprowadzamy pokamieniu gąbką przeznaczoną 
wyłącznie do tego celu. Staramy się wykorzystać całą 
porcję przygotowanego kwasu cytrynowego. Jego aplikacje 
przerywamy kąpielami odkwaszanej powierzchni 
wykonywanymi gąbką wiskozową nasączoną czystą 
wiodą. Gąbki tej pod żadnym pozorem nie wolno używać 
do innych celów. 
5. Wyznaczamy pole druku nagatywowego. Resztę kamienia 
zabezpieczamy taśmą klejącą. Dobrze jest stosować taśmę, 
która po oderwaniu z powierzchni kamienia nie pozostawia 
warstwy kleju. Po żadnym pozorem nie stosujemy 
gumy arabskiej do pokrywania marginesów w celu 
ich zabezpieczenia. 
6. Wrażliwą na przyjmowanie tłuszczu powierzchnię 
kamienia chronimy wodorozcieńczalnym bezbarwnym 
lakierem do drewna. Wystarczy jedna aplikacja wykonana 
miękką szmatą. Lakier wylewamy na środek kamienia 
i rozprowadzamy aż do uzyskania cienkiej, równej warstwy. 
Musi ona być na tyle cienka, aby wystawał spod niej obraz 
nadany czarną farbą piórową. Po mniej więcej 3 godzinach 
lakier jest wystarczająco suchy. Czas schnięcia zależy od 
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4.44 Umiejscowienie listwy wentylacji wyciągowej / Location of ventilatin hood

ŹRÓDŁO  ZANIECZYSZCZENIA
SOURCE  OF  CONTAMINATION

WYCIĄG /  OUT TAKE

ŹRÓDŁO  ZANIECZYSZCZENIA
SOURCE  OF  CONTAMINATION

37 m³ 148 m³

4.45 Ilośc powietrza potrzebna do lokalnej wentylacji stanowiskowej / Volume for air recommended for local ventylation



B. Rysowanie kamienia / Drawing a lithography
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konkretnego produktu, jakim dysponujemy. 
7. Wymywamy z kamienia terpentyną czarną farbę piórową 
według standardowej procedury. Powtarzamy czynność aż 
do całkowitego usunięcia śladów farby. Suszymy kamień 
przy pomocy chorągiewki aż do zupełnego wyparowania 
terpentyny.
8. Przygotowujemy mieszaninę trawiącą składającą się 
z 30 ml tęgiej gumy arabskiej i 6 kropel kwasu azotowego 
stężonego (65%). Proporcja gumy i kwasu jest stała. 
Nie wolno jej zmieniać. Gwarantuje ona całkowite 
zneutralizowanie partii dotychczas drukujących wraz 
z równoczesnym nie ingerowaniem w partie, które mają 
drukować w przyszłości i w tym celu zostały wcześniej 
zabezpieczone wodorozcieńczalnym lakierem do drewna. 
Przygotowaną mieszaninę trawiącą rozprowadzamy 
miękkim pędzlem po powierzchni neutralizowanego 
rysunku. Czynność możemy powtórzyć wielokrotnie, 
jeśli stale dysponujemy substancją trawiącą. Dla dużych 
kamieni trzeba przygotować wielokrotność 30 ml. Z reguły 
neutralizowanie materii drukującej trwa od 2 do 5 minut. 
9. Przygotowaną wcześniej gazą zbieramy z kamienia 
zużytą substancję trawiącą. Czynność powtarzamy 
wielokrotnie. Za każdym razem korzystamy z świeżej 
gazy. Na kamieniu powinna zostać warstwa substancji 
potrawieniowej o minimalnej grubości, chroniąca jedynie 
obszar zajmowany dotychczas przez rysunek. Uformowany 
starannie film gumy z kwasem suszymy chorągiewką. 
10. Przystępujemy do usunięcia warstwy lakieru 
zabezpieczającego partie przygotowane na przyjmowanie 
tłuszczu. Używamy do tego acetonu i czystych szmat. 
Operacja wymaga przygotowania dużej ilości szmat. 
Średnio potrzeba 25—30 sztuk. Wymywanie zaschniętego 
lakieru wykonujemy małymi partiami. Chodzi o to, 
aby wtórnie nie zanieczyszczać nim odsłoniętych już 
partii kamienia. Po całkowitym usunięciu warstwy 
zabezpieczającej zauważymy matowy kamień. 
11. Pokrywamy kamień cienkim płaszczem szelaku, 
który od tej pory stanowi bazę druku. Należy pamiętać 
o zaplanowaniu tej czynności i byciu przygotowanym 
na błyskawiczne zasychanie szelaku rozpuszczonego 
w alkoholu. Czynność wykonujemy uprzednio 
przygotowanym tamponem z miękkiej tkaniny. Alkohol 
powinien być bez wody. Dlatego nie polecam tak zwanego 
denaturatu, który w swym składzie ma około 10% 

wody. Szelak rozpuszczamy w alkoholu niemalże 100%, 
przeznaczonym właśnie do tego celu. Obecność wody 
w alkoholu rujnuje matrycę drukującą w przypadku druku 
negatywowego, ponieważ rozpuszcza zaschniętą gumę 
z kwasem w trakcie nakładania szelaku na kamień.  
12. Warstwa szelaku położona na kamieniu schnie 
błyskawicznie. Już po kilku minutach można przystąpić 
do nadania na nią cienkiego filmu asfaltu. Warto potem 
chorągiewką przyspieszyć odparowywanie terpentyny. 
Odrywamy wtedy taśmę z marginesów. 
13. Kiedy asfalt jest już zupełnie suchy można rozpocząć 
nadawanie kamienia czarną farbą piórową. Nie należy 
przesadzać z ilością farby na wałku. Procedura wałkowania 
przebiega w wielu następujących po sobie sekwencjach 
umiarkowanego wilżenia i stopniowego odrywania 
szelaku związanego z kamieniem. W konsekwencji ukazuje 
się wyrazisty negatyw wyjściowego obrazu. Jednak 
długotrwałe operowanie wałkiem ze zbyt dużą ilością 
farby mogłoby doprowadzić do przeładowania tych partii 
nadawanego kamienia, które zaczęły przyjmować ją dobrze 
już na początku operacji.  
14. Nadany farbą negatywowy obraz zabezpieczamy 
kalafonią i talkiem według standardowej procedury.  
15. Przystępujemy do drugiego trawienia przebiegającego 
według standardowej procedury. Trawienie pierwsze, 
w przypadku robienia kontry, przeprowadzane jest wraz 
z neutralizowaniem rysunku pozytywowego.
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4.48 Nałożenie kalafonii na obraz nadany świeżą farbą / Applying rosin 
to the inked image

4.47 Nadawanie obrazu świeżą farbą / Rolling up the image with fresh ink

4.46 Wymywanie rysunku terpentyną / Washing out the image with lithotine 4.49 Nadawanie talku na obraz / Distributing talc over the image

4.51 Przeciw trawienie — odkwaszanie zebrane gąbką i wodą 
The counteretch is mopped with a sponge and water

4.50 Zestaw do przeciw trawienia – odkwaszania / The counteretch 
is prepared
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Papier przeznaczony do druku służy do wyznaczenia rozmiarów obrazu na 4.52  
kamieniu / Sheet of printing paper put on the stone for making a size of image area

Proste linie marginesów wykreślane z użyciem linii 4.53  
Ruler put on stone for making straight lines of the margin

Zabezpieczanie marginesów taśmą klejącą / Taping margins of a stone 4.54 Wymywanie rysunku terpentyną 1 4.57 
Washing out the image with lithotine 1

Zacieranie warstwy lakieru gazą / Wiping dry with a cheesecloth 4.56

Nadanie wodorozcieńczalnego bezbarwnego lakieru do drewna na obraz 4.55 
Applying pool of water—based transparent lacquer for wood over the image
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4.59 Nadanie roztworu trawiącego / Applying the etch solution

4.60 Zacieranie warstwy roztworu trawiącego gazą / Wiping dry with 
a cheesecloth

4.58 Wymywanie rysunku terpentyną 2 / Washing out the image 
with lithotine 2

4.61 Kamień suszony chorągiewką / The stone is faned dry

4.63 Nadanie szelaku na obraz / Applying pool of shellac over the image

4.62 Zmywanie acetonem warstwy wodorozcieńczalnego lakieru / Removing 
the water—based lacquer film with acetone
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Nadanie asfaltu na obraz / Applying pool of asphaltum over the image 4.65

Zacieranie warstwy szelaku gazą / Wiping dry with a cheesecloth 4.64

Zacieranie warstwy asfaltu szmatą / Wiping dry with a rag 4.66 Nadawanie obrazu farbą 2 / Rolling up the image with ink 2 4.69

Nadawanie obrazu farbą 1 / Rolling up the image with ink 1 4.68

Zmywanie wodą resztek roztworu trawiącego i nadmiaru asfaltu 4.67 
Removing the etch film and excess asphaltum with water
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4.71 Rozprowadzenie roztworu trawiącego pędzlem przez cienki film gumy 
arabskiej / Distributing the etch solution with a brush over the thin film 
of gum arabic

4.72 Rozprowadzenie roztworu trawiącego pędzlem na marginesach 
Distributing the etch solution with a brush on margins

4.70 Nałożenie kalafonii i talku na obraz nadany świeżą farbą, usuwanie 
resztek kalafonii i talku wilgotną gąbką / Applying rosin and talc to the inked 
image, removing scrap of rosin and talc with water and sponge

4.73 Po starciu roztworu trawiącego gazą kamień jest po drugim trawieniu 
Wiping dry the etching solution and the completed stone is after second etch

4.75 Wymywanie rysunku terpentyną 2 / Washing out the image 
with lithotine 2

4.74 Wymywanie rysunku terpentyną 1 / Washing out the image 
with lithotine 1
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Wiping dry the asphaltum / Wcieranie warstwy asfaltu 4.76

Skończony negatyw gotowy do druku 4.77 
 The completed reversal is ready for proofing

Nadawanie obrazu świeżą farbą 1 / Rolling up the image with fresh ink 1 4.78 Układanie papieru według znaków paserskich 4.81 
Positioning the paper to the lay marks

Nadany farbą obraz gotowy do druku / Inked image ready for printing 4.80

Nadawanie obrazu świeżą farbą 2 / Rolling up the image with fresh ink 2 4.79





Drukarz zdejmuje z prasy wydrukowaną odbitkę 4.83  
The printer removes a printed impression

Drukarz ocenia druk próbny / The printer regards the proof 4.84Opuszczenie tarnika na kamień i drukowanie 4.82  
Locking the scraper box and printing

Oryginalny obraz i jego negatyw 4.85  
The original impression and its reversal
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5. druk próbny 
  i właściwy

p r o o f i n g  a n d  p r i n t i n g
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5.1 Przygotowanie do drukowania / Preparing 
the Pr int ing

Zanim rozpoczniemy drukowanie litografii należy 
przewidzieć, co będzie nam potrzebne do wykonania 
tego zadania. Należy wziąć pod uwagę: materiały, 
elementy wyposażenia prasy litograficznej i sposób 
ich przygotowania. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby 
wszystko znajdowało się w zasięgu ręki. Niebagatelne 
znaczenie ma też najwyższa jakość gatunkowa używanego 
sprzętu i wszystkich materiałów pomocniczych. Oto lista 
uwzględniająca również kolejność przygotowań:

Wyposażenie i  materia ły
1. Prasa litograficzna i przynależny jej osprzęt:
• tarnik, 
• płyta poślizgowa, 
• papiery do przykładania, 
• skrzyneczka na szpachelkę, 
• smar do tarnika i pyty poślizgowej.
2. Wyposażenie do nadawania farby:
• wałek skórzany, 
• kamień lub tafla szkła z rozwałkowaną świeżą farbą, 
• farba do próbowania i drukowania, 
• szpachelka i specjalny nóż do skrobania skórzanego wałka.
3. Wyposażenie do zmywania rysunku i wilżenia kamienia:
• trzy miseczki na wodę, 
• gąbka wiskozowa do zmywania, 
• dwie gąbki do wilżenia, 
• szmaty do zmywania, 
• terpentyna, 
• tynktura.

3. Wyposażenie korektorskie:
• roztwór przeciw brudzeniu i tonowaniu, wata, lignina, 
szmatka, 
• mocny kwas z gumą do miejscowego trawienia, 
• małe pędzle do kwasu, 
• narzędzia korektorskie  
(igły, ostrza, pumeksy różnej twardości), 
• naczynie z talkiem, miękki pędzel i wata, 
• naczynie z kalafonią, miękki pędzel i wata.
5. Zestaw papierów:
• cienki papier offsetowy do wstępnych prób druku, 
• cienki papier offsetowy do przekładania 
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gotowych druków, 
• dobrej klasy karton do prób (gładki o równej grubości), 
• papier do drukowania nakładu, czerpany — bezdrzewny.
6. Wyposażenie do utrzymania czystości w obrębie 
miejsca pracy:
• gąbki, szmaty, 
• ekologiczne zmywacze i inne rozpuszczalniki.

Kolejność przygotowania
1. Papiery do prób i drukowania nakładu powinny być 
przycięte i opatrzone znakami paserskimi, ułożone według 
zwyczaju drukującego. Przygotowanie papieru wymaga 
czystych rąk, dlatego warto je przeprowadzić na wstępie.
2. Ustawienie kamienia na stole prasy. 
Dobranie odpowiedniego tarnika. Wyznaczenie zakresu 
ruchu stołu względem tarnika i kamienia. 
3. Ustawienie misek z wodą, gąbek, szmatek i sprzętu 
korektorskiego na miejscu przy prasie.
4. Umiejscowienie płyty poślizgowej w dogodnym miejscu 
na pudle prasy lub opartej o mechanizm dociskowy prasy. 
Nadanie świeżego smaru na krawędź tarnika i arkusz płyty 
poślizgowej przy pomocy przeznaczonej wyłącznie do tego 
celu szpachelki.
5. Urabianie farby i rozprowadzanie jej na kamieniu 
lub tafli szkła.
6. Nadanie wałka niewielką ilością świeżej farby.
7. Ostateczne sprawdzenie przygotowanych sprzętów 
i materiałów.

5.2  Wybór odpowiednich papierów do prób 
i  drukowania nakładu / Choice of  Papers 
for  Proof ing and Print ing

Dostępne papiery różnią się między sobą bardzo. 
Nie wszystkie spełniają wymogi, jakie przed nimi stawiają 
techniczne właściwości litografii. Warto wiedzieć jak 
powstaje papier, jakie parametry określają jego jakość 
i klasę. Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej 
publikacji zagadnienia związane z problematyką dotyczącą 
papierów wykorzystywanych w grafice warsztatowej 
nie mogą zostać szczegółowo opisane. Trzeba jednak 
pamiętać, że pogłębiona wiedza na temat papieru 
sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji związanych 

z planowaniem litografii — sposobem prowadzenia rysunku 
na kamieniu i doborem właściwej farby drukarskiej.

5.3 Wybór farb do prób i  drukowania nakładu 
Choice of  Inks for  proof ing and Print ing

Wybór farb do próbnych i gotowych druków zależy 
od doświadczenia litografa i charakteru pracy. 
Niektóre obrazy wymagają farby twardej, inne bardziej 
miękkiej. Niezależnie od indywidualnych doświadczeń, 
typu rysunku i różnych dodatkowych okoliczności, 
pierwsze nadania i próby rozpoczynamy zawsze czarną 
farbą piórową. Modyfikacje mogą następować dopiero 
po całkowitym ustabilizowaniu się rysunku i partii 
niedrukujących. Zmiany dokonywane w farbie dotyczą jej 
gęstości i ciągliwości. Ich wprowadzenie służy łatwiejszemu 
nadawaniu obrazu i osiągnięciu niepowtarzalnego 
charakteru drukowanej pracy. Zanim zdecydujemy 
o zmieszaniu zmodyfikowanej farby do wydrukowania 
całego nakładu należy przeprowadzić cykl prób, w czasie 
których ustalamy właściwe proporcje przez badanie 
jej zachowania na kamieniu w niewielkich ilościach. 
Nieraz rysunek nie potrzebuje specjalnie przygotowanej 
farby do druku i wtedy można z powodzeniem wykorzystać 
klasyczną czarną farbę piórową. Czasami pożądane jest 
drukowanie czernią z delikatnym odcieniem brązowym, 
błękitnawym lub zielonkawym. Chromatyczną czerń 
otrzymuje się mieszając niewielkie ilości kolorowych 
farb litograficznych z czarną piórową. Zanim zaczniemy 
ją ocieplać lub ochładzać, warto wykonać obiektywną 
czarną odbitkę próbną. Niepoprzestawanie na jednej 
tylko, dobrej, czarnej, obiektywnej odbitce próbnej jest 
pociągnięciem bardzo rozsądnym, ponieważ uzyskujemy 
w ten sposób większą pewność stabilizacji drukowanego 
obrazu dzięki powtórzeniom. Zwykle w przypadku 
przechodzenia do odbijania czernią chromatyczną 
nie potrzeba wymywać pozostających na kamieniu 
resztek poprzedniej farby. Jednakże odrzucamy kilka 
egzemplarzy przejściowych ze względu na zmieniający 
się stopniowo ton czerni. Wzajemne oddziaływanie farby, 
papieru, kamienia i wałka samo w sobie stanowi trudny 
do opanowania problem zasługujący na szczegółowe 
omówienie. Dla niedoświadczonego litografa ważne jest, 
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by przynajmniej pobieżnie zaznajomił się z problematyką 
farby drukarskiej zanim rozpocznie samodzielne 
drukowanie. 

5.4 Proces druku próbnego / The Proof ing 
Process

Odbitka próbna to najwcześniejszy dokument 
narysowanego i spreparowanego kamienia. Artysta 
oceniający odbitki powinien wtedy zdecydować, czy 
zamierzony efekt estetyczny został osiągnięty. Ważne 
jest też uzyskanie pewności co do procedury najlepszego 
drukowania. Dobrze jest kiedy edycja powstaje tuż po 
fazie prób. Wtedy, gdy intencja artystyczna pokrywa się 
z efektem osiągniętym na odbitce próbnej. Często bowiem 
zdarza się, że odłożenie przygotowanego do druku 
kamienia wyzwala chęć dokonywania niekończących 
się korekt, których efektem jest zagubienie pierwotnej 
świeżości litograficznego obrazu. Konsekwencją 
takiego postępowania może być niewydrukowanie 
nakładu w ogóle. Jednak często ocena prób wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia korekt. Jeśli nie są wielkie 
(zabrudzenia marginesów etc.) można je wykonać w ciągu 
pracy nad nakładem bez potrzeby dodatkowych zabiegów 
umożliwiających poprawki. Sytuacja komplikuje się znacznie 
bardziej, gdy korekta wymaga czasochłonnych posunięć. 
Wtedy, by nie ulec zwykłemu fizycznemu i psychicznemu 
przemęczeniu, które nie sprzyja bezbłędnemu drukowaniu, 
prace nad nakładem należy odłożyć na później. 
Ogromne znaczenie dla powodzenia druku ma nastawienie 
psychiczne drukujących, ich świeżość i zdolność 
do długotrwałej koncentracji.
1. Pierwsza odbitka próbna służy sprawdzeniu 
poprawności ustawienia kamienia na prasie, a zatem 
zapewnienia bezpiecznego drukowania. Potem, kilka 
następnych — dochodzeniu do właściwego nasycenia 
tonalnego i transferowi całego bogactwa matrycy 
z kamienia na papier. 
2. Pierwszy, w pełni odwzorowujący litograficzny obraz 
druk, podlega ocenie z estetycznego punktu widzenia. 
Jeżeli korekta okaże się konieczna, należy wybrać 
optymalny sposób ingerencji i kolejność poszczególnych 
zabiegów. Ingerencja korektorska najlepsze efekty daje 

wtedy, gdy przebiega płynnie w procesie druku próbnego. 
Rzecz jasna, wszystko zależy tu od artysty wnoszącego 
poprawki. Tak czy inaczej, twórcze zabiegi artysty muszą 
uwzględniać techniczne i technologiczne ograniczenia 
litografii. Zależnie od zakresu i rodzaju poprawek okazać 
się może, że nieodzowne będzie przeprowadzenie nowej 
procedury druku próbnego na nieco zmodyfikowanych 
zasadach.
3. Po przeprowadzeniu ostatecznych korekt drukujemy 
serię odbitek próbnych. Następnie podejmujemy decyzje 
dotyczące przygotowania farby farby, wyboru wałka 
i sposobu pozycjonowania papieru na matrycy.
4. Równocześnie przekonujemy się o pełnej stabilizacji 
miejsc drukujących i niedrukujących, dzięki wykonaniu 
dwóch kolejnych, nie różniących się od siebie odbitek 
próbnych. Jeśli okaże się to trudne, kamień należy pokryć 
cienkim płaszczem gumy arabskiej i w razie konieczności 
— miejscowo przetrawić. 
5. Drukujemy ostateczną wersję zaakceptowanej litografii 
na papierze przeznaczonym do druku całej edycji.
→ Poniżej opisane zostaną kolejne kroki służące powstaniu 
druków próbnych. Uwzględniają one różne sposoby 
pasowania papieru i szereg zabiegów korektorskich. 
1. Obraz wymywany jest terpentyną 
(olejem terpentynowym) poprzez cienką warstwę gumy 
arabskiej (suchej), tak samo jak przy pierwszym wymywaniu 
rysunku i nadawaniu go farbą piórową. Jeśli druk próbny 
zamierzamy wykonać nie bezpośrednio po pierwszym 
i drugim trawieniu, należy położyć na powierzchnię 
kamienia świeżą gumę i doprowadzić jej warstwę 
do odpowiedniej grubości (minimalnej) przez wytarcie 
higroskopijnymi gazami. Powinno nastąpić odsłonięcie 
wszystkich nawet najdelikatniejszych partii rysunku.
2. Rozpuszczoną farbę usuwamy z kamienia szmatkami 
nasączonymi dodatkowo kilkoma kroplami terpentyny, 
następnie pozwalamy wyparować resztkom rozpuszczalnika 
znajdującym się wciąż na wymywanej powierzchni. 
Proces ten przyspiesza użycie chorągiewki. Po całkowitym 
odparowaniu terpentyny kamień wilżymy specjalną gąbką 
przeznaczoną wyłącznie do tego celu.
3. Utrzymujemy powierzchnie kamienia w stałej wilgotności 
przy pomocy dwóch gąbek: jednej — nadającej wodę 
i drugiej — zbierającej jej nadmiar.
4. Do inicjującego nadania rysunku w pierwszej fazie prób 
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stosujemy zawsze twardą czarną farbę piórową. Obraz 
nasycamy według porządku wałkowania, który zostanie 
przedstawiony w innym miejscu. Dobrze, gdy rysunek 
przyjmuje farbę tak jak w trakcie pierwszego nadawania 
(przed drugim trawieniem). Często, pełne wysycenie 
wszystkich tonów rysunku wymaga w tej fazie dużo 
większego mozołu niż w trakcie pierwszego nadawania. 
Wiąże się to z efektami drugiego trawienia, które zmniejsza 
podatność kamienia na przyjmowanie tłuszczu.
5. Dłonie przecieramy talkiem. Następnie, nakładamy 
arkusz cienkiego papieru na obraz uprzednio nadany 
farbą. Arkusze papieru chwytamy po przekątnej. 
Nawet jeśli papier nie leży na kamieniu „po naszej myśli’, 
nierównolegle do krawędzi rysunku lub z przesadnie 
dużym marginesem z jednej ze stron, nie poprawiamy 
jego lokalizacji. Jakiekolwiek dodatkowe poruszenie może 
doprowadzić do zatarcia świeżej farby i w efekcie wtórnie 
zabrudzić papier, a także, co ważniejsze — niezarysowaną 
powierzchnię kamienia.
6. Na arkusz przeznaczony do zadrukowania przykładamy 
kolejny, którego zadanie polega na amortyzowaniu 
nieelastycznego, z natury rzeczy, docisku tarnika. 
Ostatnią warstwę stanowi płat płyty poślizgowej, 
który rozmiarami przekraczać powinien pozostałe 
elementy. Przesuwamy stół prasy na wcześniej wyznaczoną 
pozycję wyjściową. Ustawiamy następnie nacisk prasy 
i drukujemy próbę. Zwalniamy tłok i wracamy do pozycji 
wyjściowej  prasy.
7. Po zdjęciu płyty poślizgowej i papieru do przykładania, 
ostrożnie unosimy druk próbny z kamienia poczynając 
od dowolnie wybranego rogu. Po zdjęciu odbitki 
natychmiast wilżymy kamień. Potem dopiero oglądamy 
uzyskany efekt.
8. Po wykonaniu serii prób decydujemy, co należy poprawić. 
Mogą to być minimalne zabiegi. 
9. Systematyczne wilżenie, nadawanie kamienia farbą 
i odbijanie na papierze do prób (cienki papier offsetowy) 
doprowadza do uzyskania zadowalających odbitek. 
Najczęściej już w drugiej, czasem w czwartej próbie, 
dochodzimy do optymalnego wyniku. Zdarza się jednak, 
że w pełni nasyconą odbitkę uzyskujemy za szóstym, 
siódmym razem.
10. Następną serię prób wykonujemy na tzw. papierze 
pośrednim (gładki karton o równej grubości) lub 

na papierze wybranym przez nas do drukowania 
nakładu. Czynimy to z myślą o osiągnięciu pełnego 
estetycznego efektu. W tym momencie należy rozstrzygnąć 
wszystkie, bez wyjątku, kwestie związane z wyglądem 
przyszłego nakładu:
• jak (czy właściwie) ulokowany jest obraz na papierze 
(próbny arkusz pośredni powinien mieć wymiary papieru 
docelowego), 
• czy marginesy mają właściwe proporcje, 
• czy obraz wymaga korekty lub usunięcia zanieczyszczeń, 
• na jakie metody korektorskie się zdecydować, 
• czy jakość walorowa obrazu jest bogata, wyrazista 
i jędrna, 
• czy elementy budujące obraz są wzajemnie 
(w kontekście drukowania) ustabilizowane, 
• czy dobra jest konsystencja i kolor farby, 
• czy drukować cały planowany nakład, czy tylko kilka 
odbitek autorskich.
11. Jeśli podjęliśmy czynności korygujące, po ich 
zakończeniu powracamy do prób wykonywanych 
na papierze pośrednim i prowadzimy je aż do uzyskania 
zadowalającego estetycznie rezultatu.
12. Ostatnią odbitkę próbną wykonujemy na papierze 
wybranym do drukowania nakładu. Jeśli ją zaakceptujemy 
można przystąpić do pracy nad edycją. 
W trakcie nadawania rysunku litograficznego farbą mogą 
wystąpić problemy mające różne źródła. Ich rozwiązywanie 
opisane zostanie poniżej. Dla większej przejrzystości 
podzieliłem je na grupy.

Problemy związane z  nadawaniem farby
1. Obraz przyjmuje farbę bardzo szybko, zatłacza się.
• na wałku może być za dużo farby, 
należy jej ilość zredukować o połowę; 
• kamień wymyć, wałkować od nowa; 
• jeśli jest to wynik niedotrawienia, zredukuj ilość farby na 
wałku, pokryj matrycę płaszczem gumy arabskiej i wymyj 
kamień, nadaj powtórnie mniejszą ilością farby, zasyp 
obraz kalafonią i talkiem, przygotuj słaby roztwór trawiący 
(10—13 kropel kwasu azotowego na 30 ml gumy), wykonaj 
miejscowe lub całościowe trawienie zgodnie z zasadami 
jego przeprowadzania.
2. Obraz przyjmuje farbę bardzo powoli.
• użyj tynktury; 
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• dołóż farby na wałek i płytę do jej rozrabiania; 
• nadawaj ją wolniej i z większym naciskiem; 
• przygotuj nieco dłuższą farbę poprzez dodanie kilku 
kropel pokostu litograficznego z przedziału od nr 0 do nr 3; 
• zrób kilka odbitek, jeśli nie ma poprawy, kamień został 
prawdopodobnie przetrawiony i nie pozostaje nic innego 
jak rozpocząć pracę od nowa.
3. Generalnie obraz przyjmuje farbę, ale są miejsca, które 
nabierają ją opornie.
• zrób kilka dodatkowych odbitek, czasami wystarcza to do 
zrównoważenia przyjmowania farby w obrębie całej pracy, 
• użyj tynktury, jeśli nic się nie zmieni dokonaj miejscowych 
korekt uzupełniających braki w obrazie.

Problemy drukarskie
1. Wydrukowana odbitka jest za jasna.
• wydrukuj kilka dodatkowych odbitek na papierze do prób, 
• użyj większego nacisku przy wałkowaniu, 
• zwiększaj stopniowo nacisk prasy, jeśli to możliwe, 
• wydłuż stopniowo farbę — nie należy tego robić, 
jeżeli nie poweźmie się kroków wymienionych wyżej;
2. Wszystkie wartości tonalne są dobre, ale praca 
nie wydaje się dostatecznie ostra, mięsista i klarowna.
• nadawaj rysunek bardziej energicznie, 
• zwiększ nacisk prasy, 
•wyskrob od nowa wałek (brudny, zaklejony wieloma 
drobinkami i zbyt wilgotny nie jest w stanie oddać farby 
w sposób należyty), 
• dobierz inny papier przekładkowy (cieńszy i twardszy).
3. Tony na nadawanym rysunku są satysfakcjonujące, 
zaś na odbitce wypadają blado.
• zmień sposób nadawania farby, postaraj się wałkować 
bardziej równomiernie, 
• sprawdź, czy na powierzchnia kamienia nie ma zagłębień;,
• jeśli są, przykładaj dowolnie darte papierki w miejscach 
gdzie występują z tyłu papieru, na którym drukujesz, 
• czyń to z uwagą i wyczuciem, ponieważ pomyłka 
w ulokowaniu doprowadza zwykle do pojawienia się 
na odbitce krawędzi, położonego z tyłu kawałka papieru.
4. Przez długość odbitki biegnie świetlista linia.
• sprawdź, czy tarnik nie jest uszkodzony, czy nie ma 
wgnieceń w pasie chroniącym krawędź drukującą 
lub w nim samym, 
• sprawdź papier przekładkowy i płytę poślizgową, 

• zmień sposób wałkowania tak, aby wyeliminować 
oddawanie jaśniejszych linii przez wałek, ponieważ tworzą 
się na jego powierzchni w sposób naturalny w czasie gdy 
nadaje się farbę.
5. Odbitka ma jasną lub ciemną linię równoległą do 
tarnika, przebiegającą przez całą szerokość obrazu. 
Prasa zatrzymała się przed odbiciem całości obrazu w jego 
obrębie. Linia jasna lub ciemna to znak pozostawiony przez 
tarnik. Jeśli się to stanie pokryj kamień cienkim płaszczem 
gumy, zmyj go i nadaj powtórnie. Zawsze jednak istnieje 
niebezpieczeństwo ponownego pojawienia się owego pasa.
6. Obraz wygląda brudno i niechlujnie. Na marginesach 
i w światłach poza rysunkiem występują tony i zabrudzenia.
•  użyj twardszej, krótszej farby, 
• użyj roztworu przeciw tonowego, 
• nie poruszaj papierem drukowanym w czasie układania 
go na nadanym kamieniu;
7. Rysunek nadany na kamieniu nie budzi zastrzeżeń, 
ale odbitka wydaje się za ciemna.
• redukuj ilość pasaży wykonywanych wałkiem 
wzbogacanym świeżą farbą, 
• użyj twardszej farby, 
• zmniejsz minimalnie nacisk tłoku prasy;
8. Przy zachowaniu tego samego sposobu odbijania 
i nadawania obrazu farbą, jedne odbitki są jaśniejsze, inne 
znów ciemniejsze.
• dołóż świeżej farby na płytę do jej rozrabiania, 
• odśwież farbę do nadawania przy użyciu szpachli 
i dopiero wtedy wzbogacaj nią wałek, jeśli praca staje się 
stopniowo coraz jaśniejsza, 
upewnij się, czy każdorazowo nadajesz rysunek identyczną 
ilością pasaży i podobną porcją świeżej farby, 
• sprawdź, czy na powierzchni kamienia znajduje się 
zawsze tyle samo wody;
9. Następujące po sobie odbitki stają się stopniowo 
ciemniejsze. Delikatne miejsca zdają się zatłaczać.
• jeśli zatłaczające się partie otacza powierzchnia 
niezarysowana, użyj roztworu anty tonowego, 
• zwiększ ilość nadań używając przy tym mniej farby, 
• użyj farby twardszej, krótszej, 
• zmniejsz minimalnie nacisk prasy.
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5.4 Charging the roller with ink / Nabieranie farby na wałek / Charging 
the roller with ink

5.2 Obcinanie krawędzi gąbki / Rounding corners of a sponge 5.5 Rozprowadzenie olejku terpentynowego po kamieniu / Distributing 
the lithotine

5.7 Wymywanie obrazu olejkiem terpentynowym 2 / Washing out the image 
with lithotine 2

5.6 Wymywanie obrazu olejkiem terpentynowym 1 / Washing out the image 
with lithotine 1



Rozmieszczenie sprzętu i materiałów do druku próbnego / The layout of materials for proofing 5.3
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5.9 Nadanie asfaltu na obraz / Applying pool of asphaltum over the image

5.10 Wcieranie warstwy asfaltu / Wiping dry the asphaltum

5.8 Wymywanie obrazu olejkiem terpentynowym 3 / Washing out the image 
with lithotine 3

5.11 Kamień suszony chorągiewką / The stone is faned dry

5.13 Nadawanie obrazu farbą / Inking the image

5.12 Zmywanie wodą resztek roztworu trawiącego i nadmiaru asfaltu 
Removing the etch film and excess asphaltum with water
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 Zmiana kierunku prowadzenia wałka / Changing the direction of inking 5.15

 Zmiana kierunku prowadzenia wałka / Changing the direction of inking 5.16 Wyznacznie położenia znaków paserskich 5.18 
Measuring the image prior to applying lay marks

Nadany farbą obraz gotowy do druku / Inked image ready for printing 4.80

 Zmiana kierunku prowadzenia wałka / Changing the direction of inking 5.17Wilżenie kamienia / Dampening the stone 5.14
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5.19 Wydrapywanie znaku paserskiego T na końcu kamienia / Drawing 
 the T—line at one end

5.20 Układanie papieru na kamieniu zgodnie ze znakami paserskimi 
Positioning the paper to the lay mark

5.21 Układanie paieru przekładkowego / Positioning the backing paper

5.22 Układanie płyty poślizgowej / Positioning the press tympan

5.23 Drukowanie / Printing the image

5.24 Zdejmowanie z kamienia wydrukowanej odbitki / Removing a printed 
impression



Drukarz ocenia druk próbnych / The printer regards the proof 5.25
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5.5 Pasowanie papieru / Paper Posit ioning

Drukowanie wymaga bardzo dokładnego pasowania 
papieru. Każda następna odbitka powinna być 
wydrukowana na identycznym arkuszu jak poprzednia, 
ułożonym w tym samym miejscu. Najprostsza metoda 
pasowania to taka gdy:
1. Kamień jest proporcjonalny i ma regularne krawędzie.
2. Papier rozrywamy według regularnego podziału 
pełnego arkusza.
3. Drukowany obraz leży w centrum powierzchni kamienia, 
co sprzyja utworzeniu wyważonych marginesów.
Różne inne systemy pasowania wymagają zastosowania 
specjalnych znaków (zwanych paserami), których 
umiejscowienie uzależnione jest od: rozmiarów arkusza 
papieru, na którym drukujemy oraz ilości osób (jednej 
lub dwóch) pracujących przy powstawaniu edycji.
Opisane poniżej systemy są wystarczająco dobre 
dla druków czarno—białych. Precyzyjniejsze techniki 
pasowania stosuje się w drukach wielokolorowych.
1. Papiery niewielkich rozmiarów przycinane do formatu 
mniejszego niż powierzchnia kamienia, pasowane są zwykle 
przez jedną osobę. Znaki paserskie ulokowane są wtedy 
w górnym i dolnym rogu po jednej ze stron kamienia. 
Arkusz trzymany jest wysoko od przeciwnej strony do 
paserów na kamieniu i opuszczany tak, by różki papieru 
zetknęły się ze szczytami znaków. Kiedy ta strona jest już 
spasowana przyciskamy palcami cały arkusz. Dopiero potem 
układamy na powierzchni kamienia przeciwległy brzeg, 
pozwalając mu dowolnie spłynąć. Większe formaty papieru 
powinny być pasowane przez dwie osoby.
2. Układaniu mniejszych od kamienia, niemniej dużych 
arkuszy papieru wymaga udziału dwóch osób. Jedna trzyma 
papier w górze, druga ze swej strony naprowadza rogi 
arkusza do znaków znajdujących się w rogach kamienia. 
Potem następuje opuszczenie przeciwległego brzegu 
papieru w sposób jak najbardziej swobodny. Obie opisane 
metody pozwalają uniknąć przesunięć, jednocześnie 
zabezpieczają maksymalnie przed przyklejeniem się 
pasowanego arkusza do świeżej farby w przypadkowym 
miejscu. 
3. Teoretycznie dokładne pasowanie wymaga, by wszystkie 
arkusze były tego samego rozmiaru. W praktyce ręcznie 
czerpane papiery nie mają idealnie powtarzających 

się wymiarów. Poza tym charakteryzują się bardzo 
nieregularnym, strzępiastym brzegiem. Stąd wynika 
potrzeba wstępnego dopasowywania każdego papieru 
do arkusza — matki. Postępowanie to czyni przyszłe druki 
doskonale powtarzalnymi.
4. Papiery większe niż kamień wymagają innej metody 
pasowania. Potrzebny jest rodzaj blatu ułożony na drugim 
kamieniu, ustawionym obok kamienia drukującego. 
Platforma taka powinna być nieco niższa niż poziom 
rysunku. Trzeba też, by nieco wystawała poza krawędzie 
boczne kamienia z drukowanym obrazem. Do ulokowanego 
na stole prasy kamienia — matrycy dostawiamy kamień 
z przytwierdzoną platformą. Oba nie powinny wykonywać 
względem siebie żadnych ruchów w trakcie odbijania. 
Aby im zapobiec zaznaczamy położenie obu kamieni taśmą 
klejącą. W przypadku odbijania na prasie z niewielkim 
stołem, kiedy w czasie nadawania trzeba usuwać na bok 
platformę do pasowania, znaki uczynione taśmą klejącą 
nabierają szczególnego znaczenia. Pasery nanosimy na blat 
platformy. Trzeba bardzo uważać, by w trakcie procedury 
nadawania rysunku i wilżenia kamienia nie dotykać go 
wałkiem lub gąbką.
Pora przedstawić sposoby nanoszenia znaków paserskich. 
Są dwie metody, które dotyczą sytuacji, w której 
znany jest format papieru przeznaczonego do druku. 
W pierwszej wyskrobujemy stalową igłą lub innym ostrym 
narzędziem przecinające się pod kątem prostym linie w 
sąsiadujących rogach kamienia. Wnętrze kąta odpowiada 
dokładnie brzegowi arkusza papieru. To rozwiązanie ma 
jedną dość poważną wadę — wyskrobane pasery bardzo 
trudno dostrzec. Pamiętać też trzeba, by je nanieść na 
kamień przed pierwszym trawieniem lub ostatecznie 
przed drugim. Opóźnienie spowoduje branie farby przez 
wrażliwe na przyjmowanie farby zagłębienia w czasie 
nadawania rysunku. Drugim bardziej polecanym sposobem 
jest naniesienie znaków paserskich przy pomocy pręcika 
ze stopu drukarskiego w trakcie druku próbnego. 
Należy pamiętać, by to uczynić w czasie gdy kamień jest 
wilgotny. Wtedy kreski utrzymają się do końca drukowania 
nakładu, nie biorąc jednocześnie farby w procesie 
nadawania rysunku. Jeśli naniesiemy je na suchy kamień, 
kreski tworzące pasery będą przyjmowały farbę. Nie należy 
także używać zwykłego pręcika ołowiowego, ponieważ 
kreski nim wykonane zawsze przyjmować będą farbę. 
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 ZAKRES PRZESUWU TARNIKA / TRAVERSE OF SCRAPER BAR  ZAKRES PRZESUWU TARNIKA / TRAVERSE OF SCRAPER BAR

OGRANICZENIE POŁOŻENIA ARKUSZA PAPIERU NA KAMIENIU
STOP LIMIT OF PAPER'S EDGE

OGRANICZENIE POŁOŻENIA ARKUSZA PAPIERU NA KAMIENIU
STOP LIMIT OF PAPER'S EDGE

FORMAT OKNA / WINDOW FORMAT DRUK DO SPADU / BLEED FORMAT 

MINIMALNE ROZMIARY MARGINESÓW KAMIENI LITOGRAFICZNYCH / MINIMUM MARGINS FOR STONES

1 – 2 ,5  CM 
MINIMALNY MARGINES POMIĘDZY BRZEGIEM PAPIERU 
I KRAWĘDZIĄ KAMIENIA
MINIMUM MARGIN BETWEEN PAPER AND STONE EDGE

2 –  4  CM 
MINIMALNY MARGINES POMIĘDZY BRZEGIEM PAPIERU 
I KRAWĘDZIĄ KAMIENIA
MINIMUM MARGIN BETWEEN PAPER AND STONE EDGE

ZNAK PASERSKI T  DLA DRUKÓW DO SPADU
T- BAR REGISTRATION FOR BLEED–FORMAT PRINTS

ZNAK PASERSKI T  DLA DRUKÓW Z MARGINESEM
T- BAR REGISTRATION FOR WINDOW– FORMAT PRINTS

PRASA
 PRESS 

2 2

2

2

1

1

1

111

1

1

Pasowanie druków / Setting up registration 5.26 
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5.6 Korekta obrazu w czasie druku próbnego 
Correct ing the Image during Proof ing

W trakcie druku próbnego korekta obrazu bywa 
często niezbędna. Może przybierać różne formy: 
od małych, drobnych retuszów do transformacji całego 
obrazu. Do częściowego lub całościowego usuwania 
partii obrazu stosuje się różne techniki. Poza tymi 
(które zaraz przedstawię) warto zapoznać się z opisanymi 
w punkcie 4.15.
Zagadnienie dokonywania korekt na drodze zmian 
przeprowadzanych w zakończonym wcześniej obrazie 
wzbudza u wielu litografów kontrowersyjne opinie. 
Powodowane są (one) niebezpieczeństwem zagubienia 
świeżości dzieła w momencie ingerowania w jego 
pierwotny zamysł artystyczny. Drugie, równie ważne 
zagrożenie wiąże się w takich razach z osłabieniem 
funkcji drukarskich materii litograficznego obrazu. 
Jeżeli korekty przeprowadzone zostaną nieuważnie 
(aspekt technologiczny) i nieostrożnie (aspekt kreacyjny), 
może się okazać, że wszelkie wcześniejsze obawy staną się 
prawdą. Istnieją jednakże metody korektorskie poddające 
się pełnej kontroli, chociaż i one mogą w rezultacie 
doprowadzić do niewielkiego osłabienia materii drukującej 
całego rysunku. Generalnie korekt należy unikać gdy 
planujemy duży nakład, bowiem w takim przypadku 
trudno utrzymać stałość druku. Znaczenie korekt można 
docenić biorąc pod uwagę dorobek takich artystów jak 
Bonington, Isabey, Fantin-Latour, Redon, Rouault i Picasso, 
którzy nigdy nie decydowali się na ostateczny druk bez 
wcześniejszych poprawek. Porównywanie pierwszych 
i następujących po nich stanów poszczególnych dzieł, 
ukazuje szerokie spektrum możliwości modyfikacji obrazu, 
dokonywanych w trakcie prób.
W poczuciu pewności uzyskania właściwego efektu 
finalnego, można zdecydować o usunięciu całych 
fragmentów rysunku, po pierwszym trawieniu, w trakcie 
powstawania inicjujących druków próbnych. Używamy 
do tego celu narzędzi likwidujących materię rysunku w 
sensie fizycznym. Mogą to być żyletki, igły, skrobacze 
i inne ostrza. Można też zastosować rozwiązanie 
chemiczne korzystając z działania kwasów. Po usunięciu 
zeń zatłuszczeń obrazu, kamień musi być z powrotem 
doprowadzony do stanu, w którym nie będzie przyjmował 

tłuszczu. Uzyskujemy to dzięki wtórnemu trawieniu. 
Roztwory zobojętniające powierzchnię wyskrobanego 
kamienia przygotowujemy mieszając w odpowiednich 
proporcjach tęgą gumę arabską i kwas azotowy. Trawić 
można miejscowo lub całościowo zależnie od rozmiarów 
i charakteru wniesionych poprawek. Dodawanie rysunku 
wymaga wcześniejszego przysposobienia (uczulenia) 
powierzchni kamienia na przyjmowanie tłuszczów. Polega 
to na zneutralizowaniu oddziaływania anty tłuszczowego 
płaszcza, wytworzonego w trakcie trawień. Proces ten 
nazywamy przeciw trawieniem lub odkwaszaniem 
kamienia. Substancje odkwaszające to: kwas octowy, 
cytrynowy i ałun mieszane z wodą w odpowiednich 
proporcjach. Dzięki ich zastosowaniu odzyskujemy 
naturalną wrażliwość kamienia na przyjmowanie tłuszczu . 
Osłabia ją nawet czysta guma arabska, położona wcześniej 
w miejscu, w którym chcemy potem coś dorysować. 
Nie pomaga wtedy choćby najdokładniejsze wymycie jej 
śladu wodą demineralizowaną.
Jeśli zdecydowano o potrzebie wnoszenia korekt, 
dla zaoszczędzenia czasu, pozostawiamy kamień na prasie. 
Pozwala to na wykonanie druku próbnego po każdym 
znaczącym posunięciu zmieniającym dotychczasowy obraz. 
Każdą korektę, jeśli w jej konsekwencji wykonujemy druk 
próbny należy osobno przetrawić.

5.7 Usuwanie obrazu żyletką ,  skrobaczem, 
igłą i  kamieniem ściernym / Removing Work 
by Picking ,  Scraping,  Scratching ,  and Honing

Instrumenty przeznaczone do drapania, skrobania, 
liniowania, punktowania i szlifowania są identyczne 
jak te, które przedstawiłem w kontekście możliwości 
tworzenia litograficznego rysunku i małych korekt 
wnoszonych podczas pierwszego trawienia (punkt 3.17 
i 4.15). Opracowywane powierzchnie rysunku pokrywa 
zazwyczaj warstwa farby a nie delikatnej kredki, czy tuszu, 
dlatego należy dysponować ostrymi narzędziami. 
W przypadku stosowania niezaostrzonych narzędzi, 
trzeba się liczyć z wcieraniem fragmentów zeskrobanej 
farby w powierzchnię kamienia. Powoduje to wtórne, 
niepożądane zatłuszczenie jego powierzchni. W trakcie 
usuwania części obrazu, w zależności od rodzaju narzędzia 
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i sposobu jego zastosowania, zniszczeniu ulega ziarnista 
struktura powierzchni kamienia. Bywa ono częściowe 
lub całkowite. Zatem charakter nowego rysunku, który 
naniesiemy na te miejsca uzależniony będzie od nowej 
struktury podłoża. Tam, gdzie okaże się ono zupełnie 
gładkie nie powinno się używać litograficznych materiałów 
rysunkowych wymagających ziarnistej faktury powierzchni 
kamienia. W naszym arsenale środków pozostaje wtedy 
tusz litograficzny, aplikowany w postaci linii, płaskich plam 
i szerokich pociągnięć kładzionych pędzlem. 

Techniki  trawienia
Do zdławienia wrażliwości kamienia na przyjmowanie 
tłuszczu w miejscach, z których usunięto obraz w sposób 
fizyczny, używamy substancji trawiącej złożonej z tęgiej 
gumy arabskiej i kwasu azotowego. Jej stężenia mieszczą 
się w przedziale od umiarkowanego do mocnego. 
Wszystkie niepożądane pozostałości zatłuszczenia muszą 
być bezwzględnie usunięte, by w przyszłości nie brały 
udziału w druku. Fragmenty wyeliminowane całkowicie 
wymagają kwasu nieco słabszego niż te, w których 
pozostały niewielkie fragmenty substancji drukującej. 
Partie skrobane w obrębie mocnych, biorących dużo 
farby obszarów, powinny być trawione kwasami mocnymi 
i bardzo mocnymi tak, by ustabilizować tworzące optyczną 
szarość resztki obrazu pozostającego w porach kamienia. 
Czasami w takich przypadkach kamień zatłacza się już 
w czasie wykonywania odbitek próbnych. Należy go wtedy 
pokryć cienkim płaszczem gumy arabskiej, zmyć, nadać 
i od nowa przetrawić sprawiające trudności miejsca. 
Kiedy to możliwe, kamień powinien być trawiony tylko 
tam, gdzie coś usunięto. Wedle założeń teoretycznych 
pozostałe miejsca wystarczająco odpychają tłuszcz 
już po dwóch rutynowych trawieniach. Dodatkowa 
ingerencja kwasu na całej powierzchni rysunku może 
spowodować zanik świeżości uzyskiwanych druków i 
ograniczyć potencjał skali szarości substancji drukującej. 
A zatem miejsca, w których przeprowadzono korekty 
trawimy lokalnie, a pozostałą część kamienia pokrywamy 
uprzednio ochronnym płaszczem czystej tęgiej gumy 
arabskiej i zasuszamy. Kiedy jednak korektorskie zabiegi 
są szeroko rozprzestrzenione i nie sposób trawić je 
miejscowo kwas aplikujemy na cały kamień. Aby go 
maksymalnie uchronić przed niszczycielskim działaniem 

substancji trawiącej posługujemy się bardzo grubym 
płaszczem czystej gumy arabskiej. Fragmenty wymagające 
trawienia opracowujemy małym miękkim pędzlem 
zanurzonym w substancji trawiącej. Dodatkową formę 
zabezpieczenia stanowi rozprowadzanie świeżego kwasu 
z mocniejszych partii rysunku wymagających silniejszego 
trawienia ku delikatniejszym. Równocześnie sprawujemy 
kontrolę nad intensywnością działania kwasu próbując 
go stale na marginesie. Proporcje kwasu i gumy arabskiej 
w kontekście opracowywania miejsc skrobanych, drapanych 
i przecieranych, możliwe są do ustalenia jedynie w ogólnym 
zarysie ze względu na wariantywność rozwiązań 
formalnych. Każdy drukarz musi doskonalić swoje 
umiejętności w tym zakresie na drodze prób, doświadczeń 
i obserwacji.

Zestawienie kwasów
Do partii, z których całkowicie usunięto istniejący 
poprzednio obraz i miejsc poddanych niewielkim 
korektom 10—20 kropel kwasu azotowego na 30 ml 
gumy arabskiej. Do skrobanek, linii, punktów znaczących 
pozostałości zatłuszczenia, przetarć w obrębie bardzo 
mocno wysyconych partii 18—28 kropel kwasu azotowego 
na 30 ml gumy arabskiej.
→ Procedura:
1. Kamień nadajemy farbą jak do druku próbnego, potem 
suszymy, w materię obrazu wcieramy kalafonię i talk. 
2. Następnie wilżymy go, zbierając jednocześnie resztki 
użytych pudrów i inne zabrudzenia. 
3. Wykonujemy zaplanowane korekty metodą usuwania 
istniejącego obrazu. 
4. Poprawione miejsca trawimy lokalnie, jeśli to możliwe, 
lub całościowo, w przypadku, gdy okaże się, że zakres 
ingerencji tego wymaga, zachowując wszelkie środki 
ostrożności.  
5. Jeśli trawienie było miejscowe, mieszaninę trawiącą 
usuwamy z powierzchni kamienia gąbką i tak spreparowany 
obraz pokrywamy cienkim płaszczem czystej gumy 
arabskiej. Jeśli natomiast trawiliśmy cały rysunek, 
doprowadzamy jedynie do zasuszenia pozostałości 
po trawieniu w formie bardzo cienkiej warstwy. 
6. W tym stanie kamień gotowy jest do zmywania 
i ponownego nadawania. 
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5.8 Zmiana obrazu przez uderzenie kwasem 
Alter ing Work by Acid Bit ing

Kwasu używa się nie tyle do usunięcia, ale do zmiany 
istniejącego obrazu. Silnie stężone mieszaniny wody 
i kwasu azotowego, tudzież kwasu i gumy arabskiej, 
aplikujemy bezpośrednio na niezabezpieczoną niczym 
farbę. Jednakże siła oddziaływania kwasu na kamień musi 
być na tyle słaba, by nie niszczyć jego ziarnistej struktury. 
W zależności od stężenia roztworu i czasu reakcji tłuste 
partie rysunku znikają lub są osłabiane. Następuje znaczne 
rozjaśnienie tonacji obrazu. Użycie mieszaniny kwasu 
azotowego i wody powoduje stopniowe jej wiązanie przez 
tłuszcze znajdujące się w farbie w formy globularnych 
łańcuchów. W tym momencie chemiczne oddziaływanie 
substancji trawiącej traci impet, zaś opracowywany 
obraz ulega transformacji (osłabieniu tonalnemu). 
Powstają w nim charakterystyczne, widoczne gołym 
okiem, punktowe ubytki. Mieszanina kwasu azotowego 
i gumy arabskiej ze względu na większą spoistość, daje 
w efekcie inny rezultat estetyczny niż wyżej opisany. 
Aby wyeliminować manierę nierównomiernej ziarnistości 
po trawieniu, przed przystąpieniem do operowania 
kwasem, obraz należy nasycić talkiem. Zlikwiduje on opór 
tłustej farby przed penetracją wodnego roztworu kwasu. 
Najbardziej równomierne osłabienie tonów uzyskuje 
się przy pomocy delikatnych ruchów wykonywanych 
miękkim pędzlem. Lokalne ingerencje, wykonywane 
czystym kwasem azotowym, uzupełniają arsenał środków 
artystycznego wyrazu, bliskich skrobaniu i przecieraniu 
istniejących już na kamieniu litograficznych tonów. 
Jednakże łatwo je odróżnić od pozostałych, ponieważ 
charakteryzują się nieporównywalną miękkością. 
Wynika ona z charakterystyki działania kwasu, który 
najpierw likwiduje zatłuszczenie na szczytach ziaren 
ścierając je niejednokrotnie. To, co pozostaje, jest bardzo 
nikłym zatłuszczeniem, ulokowanym na dnie zagłębień 
porowatej struktury powierzchni kamienia.
→ Podstawowe roztwory trawiące:
• wodny: kwas azotowy 50 kropel na 15 ml wody, 
• gumowy: kwas azotowy 21 kropel na 15 ml gumy 
arabskiej.

→ Procedura:
Roztwory trawiące przygotowujemy w małych naczyniach. 
Powinny mieć naniesione wskaźniki objętości, bowiem 
wtedy łatwo odmierzać pożądane ilości składników. Kwas 
nanosimy na kamień miękkim, najlepiej japońskim pędzlem. 
Potrzebujemy również małych kawałków gąbki i miednicy 
z wodą, przeznaczoną wyłącznie do fazy trawienia. Kawałki 
gąbki i woda służą do zatrzymywania procesu w dowolnie 
wybranej chwili. Do zbierania z powierzchni kamienia 
wypracowanego roztworu i drobinek farby, które mu uległy, 
używamy gąbki lub miękkiej, chłonnej szmatki. Niemniej 
najistotniejsza pomyłka, przed którą należy się bronić, 
to pomieszanie gąbek wykorzystywanych do trawienia 
z tymi, którymi wilżymy kamień w trakcie nadawania go 
farbą. Zakres zmian istniejącego obrazu zależy od stopnia, 
w jakim zatłuszcza on kamień, stężenia kwasu azotowego 
i czasu trwania reakcji. Działanie standardowego, wodnego 
roztworu kwasu azotowego na silnie zatłuszczony kamień 
trwa około dwóch minut. Następnie roztwór ulega 
neutralizacji. Zauważalne gołym okiem zredukowanie 
„ziaren” obrazu zachodzi w tym czasie. Istniejący już na 
kamieniu obraz możemy dowolnie modyfikować dzięki:
• powtarzającym się nałożeniom kwasu, kolejnym reakcjom, 
• zbieraniu pewnej ilości reagującego kwasu w miejscach, 
gdzie jest to naszym zdaniem wskazane, zanim reakcja 
dobiegnie końca, 
• zastosowaniu substancji trawiącej działającej mniej 
agresywnie.
Reaguje ona z mniejszym wigorem i daje w efekcie 
ekstremalnie miękką strukturę. W sposób zbliżony 
reaguje z niezabezpieczoną materią rysunku mieszanina 
kwasu azotowego i gumy arabskiej. W porównaniu 
z roztworem wodnym kwas zmieszany z gumą działa 
znacznie dłużej. Standardowego stężenia używamy 
także do opracowywania marginesów w trakcie 
trawienia na prasie. Cykl trawienia bezpośrednio na 
farbie można powtarzać. Pamiętać jednak należy 
o usunięciu nadmiaru przepracowanego roztworu, 
zanim nałożymy jego kolejną, świeżą porcję kwasu. 
Najlepsze rezultaty trawienia zapewnia wykonywanie 
odbitek próbnych po przeprowadzeniu poszczególnych 
jego etapów. Bardzo ważne jest wtedy dokładne 
usuwanie wszelkich pozostałości po trawieniu, zanim 
przystąpimy do rutynowego nadawania kamienia i druku. 
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Oprócz ujmowania możliwe jest też dodawanie rysunku. 
Z tym tylko, że struktura powierzchni kamienia po tak 
długotrwałych i mocnych trawieniach pozornie ziarnista, 
ulega jednak swego rodzaju destrukcji powodowanej 
specyfiką działania kwasu. 
Interesującym wariantem użycia silniejszego kwasu do 
ingerowania w niechronioną niczym farbę na kamieniu jest 
wykorzystanie pośrednictwa wsiąkliwego, bibulastego 
papieru, chusteczek higienicznych etc. Formujemy z bibuły 
dowolne kształty i przykładamy je dość szczelnie, do 
wybranego miejsca na świeżo nadanym rysunku. Silny, 
wodny roztwór kwasu azotowego aplikujemy na przyklejoną 
do farby maskę. Zaletą tej metody jest możliwość 
utrzymania dowolnego, nieprzekraczalnego dla kwasu 
obszaru działania. Bibulaste medium sprzyja wielokrotnemu 
nakładaniu substancji trawiącej. Po ostatecznym 
zakończeniu operowania kwasem zbędne już kawałki 
papieru delikatnie usuwamy. Naszym oczom ukaże się 
wtedy wyraźny, ostro zarysowany kształt wytrawienia 
odpowiadający przyklejonemu do farby kawałkowi bibuły. 
Jeśli konfiguracja obrazu, który mamy zamiar poddać 
miejscowym trawieniom jest wyjątkowo pogmatwana 
(sąsiedztwa, których nie można narazić na działanie kwasu, 
a także skomplikowane kształty), należy stosować tę 
metodę. Dodatkowo nadaje się ona doskonale do tworzenia 
wszelkiego rodzaju faktur wypełniających płaskie partie.

5.9 Dodawanie obrazu poprzedzone przeciw 
trawieniem,  odkwaszeniem powierzchni 
kamienia / Adding Work by Counteretching

Nowy rysunek dodać można jedynie wtedy gdy 
powierzchnię kamienia uczulimy powtórnie 
na przyjmowanie tłuszczu. Proces nazywamy przeciw 
trawieniem lub odkwaszeniem. Nie ma jednego, 
uniwersalnego środka do jego przeprowadzenia. Używać 
można wodnych roztworów kwasu octowego — lodowatego, 
cytrynowego i ałunu potasowego. Wybór zależy 
od indywidualnych preferencji. Przeciw trawienie, to 
w litografii jeden z najbardziej użytecznych procesów 
technologicznych. Subtelne potrzeby kamieni 
litograficznych wymagają praktyki popartej wnikliwą 
obserwacją. Kamień preparować można na raz lub w drodze 

kolejnych, następujących po sobie nałożeń mieszaniny 
odkwaszającej. Gdy przesadzimy z jej stężeniem, parametry 
chemiczne powierzchni przygotowywanego kamienia 
zmienią się na tyle, że dorysowany obraz nie będzie 
w ogóle korespondował z już istniejącym, albo nie przyjmie 
się wcale. Oto standardowe stężenia roztworów do przeciw 
trawienia:
1. Kwas octowy lodowaty — jedna część, woda — dziewięć 
części. Przygotować należy około 300 ml roztworu. 
Stężenia podstawowego używamy do odkwaszania 
kamieni obarczonych pierwotnym, bardzo mocnym, 
wysyconym tłuszczem rysunkiem. Nadaje się ono również 
do przeciw trawień lokalnych. W przypadku rysunków 
delikatnych,stężenie podstawowe można zmniejszyć 
nawet o 50%. 
2. Kwas cytrynowy — 1/3 łyżeczki od herbaty, woda 
— 300 ml. Roztwór wodny kwasu cytrynowego, 
w porównaniu z innymi środkami odkwaszającymi, 
charakteryzuje się nieagresywnym działaniem. 
Jego stosowanie zapewnia duże bezpieczeństwo 
istniejącego już na kamieniu obrazu. Proces użycia składa 
się z trzykrotnego aplikowania roztworu na kamień. 
Każde położenie, które powinno trwać 60 sekund, wymaga 
wcześniejszego, dokładnego wymycia z preparowanej 
powierzchni resztek poprzedniej porcji zużytego roztworu. 
Wykonujemy je gąbką i wodą. 
3. Sproszkowany ałun potasowy mieszać należy z wodą 
aż do osiągnięcia nasyconego roztworu. Roztwór ałunowy 
nie może być przechowywany, ponieważ z czasem traci 
właściwości odkwaszające. Przygotowywać trzeba go tuż 
przed użyciem.
Wszystkie przedstawione roztwory spełniają dobrze 
pokładane w nich oczekiwania, tym niemniej każdy 
z osobna prezentuje nieco odmienne właściwości 
chemiczne, a co za tym idzie — sobie właściwe efekty 
działania. W związku z łatwością przygotowania 
i możliwością przechowywania preferowane są roztwory 
kwasu cytrynowego i octowego — lodowatego. 
Nasycony roztwór wodny ałunu potasowego, jeśli pozostaje 
na kamieniu za długo, rozpuszcza i ‘zmydla’ jego ziarnistą 
strukturę. Tworzy zupełnie gładką powierzchnię. Ogranicza 
przez to wachlarz środków artystycznego wyrazu do tych, 
które nie wymagają ziarnowania kamienia. Także roztwór 
kwasu octowego nie pozostaje obojętny (w zakresie 
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negatywnych skutków reakcji), ponieważ tworzy 
na kamieniu niewielki biały osad, który przed rozpoczęciem 
rysowania należy dokładnie usunąć. Najmniej kłopotów, 
w kontekście niepożądanych efektów ubocznych, powoduje 
roztwór kwasu cytrynowego. Optymalny czas trwania 
reakcji odkwaszającej dla wszystkich trzech roztworów 
wynosi jedną minutę. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo 
zniszczenia pierwotnego obrazu (bardzo delikatne 
tony, filigranowe elementy), ze względu na żrące 
właściwości roztworów odkwaszających należy sporządzić 
ich słabsze stężenia.
→ Procedura:
1. Nadany farbą piórową obraz nasycamy kalafonią i talkiem.
2. Roztwór odkwaszający aplikujemy na wybrane fragmenty 
kamienia pędzlem lub gąbką.
3. Roztwór odkwaszający utrzymujemy na kamieniu nie 
więcej niż jedną minutę.
4. Usuwamy następnie wypracowany roztwór z powierzchni 
kamienia, używając do tego celu gąbki i wody. W przypadku 
zastosowania kwasu cytrynowego, roztwór nakładamy 
trzykrotnie, zawsze na czysty kamień. Woda i gąbki służące 
do zmywania nie mogą być wykorzystywane do innych 
oprócz tego zadania.
5. Suszymy kamień i dorysowujemy brakujące fragmenty 
obrazu standardowymi litograficznymi materiałami. 
Szczególną uwagę zwrócić trzeba na partie sąsiadujące 
z już istniejącymi, bowiem uziarnienie powierzchni 
mogło tam ulec zmianie. Specjalnie uczulone miejsca 
charakteryzują się przeważnie większą wrażliwością na 
przyjmowanie tłuszczu, dlatego niektórzy litografowie 
preferują używanie twardszych kredek i delikatniejsze nimi 
rysowanie w celu osiągnięcia zrównoważonego nasycenia 
tonalnego całej pracy.
6. Po dokonaniu wszystkich uzupełnień cały obraz nasycany 
jest raz jeszcze kalafonią i talkiem usposabiającym go do 
ponownego trawienia. 
7. Powtórne trawienie musi uwzględniać przede 
wszystkim najdelikatniejsze partie nowo powstałego 
rysunku. Zatem odpowiednim stężeniem powinno być 
3—5 kropel kwasu azotowego na 30 ml gumy arabskiej. 
Silniejszego stężenia używamy w przypadku tłustych 
ciemnych tuszowych lawowań. Kiedy dorysowane partie 
charakteryzuje ekstremalna jasność i minimalny stopień 

wysycenia tłuszczem, do trawienia używamy czystej tęgiej 
gumy arabskiej. 
8. Powtórne trawienie powinno być lokalne to znaczy, 
że operujemy substancją trawiącą wyłącznie w miejscach 
tego potrzebujących. Reszta kamienia powinna być 
pokryta cienką zasuszoną wcześniej warstwą gumy. 
Po zakończeniu procesu przetrawione miejsca zasuszymy 
bez dodatkowego gumowania. 
9. Kamień można odłożyć lub zmyć i nadać farbą w celu 
wykonania druku próbnego.
Wszystkie świeżo dodane elementy rysunku szczególnie 
trawione jedynie gumą arabską, w trakcie wykonywania 
druków próbnych obserwujemy bardzo uważnie. 
Najmniejsza tendencja do zatłaczania i przyciemniania 
się obrazu wymaga miejscowego trawienia i dalszych 
czynności stabilizujących substancję drukującą. 

5.10 Odbitki  „bon à t i rer”  /  The „bon à t i rer” 
Impression

Końcową fazę druku próbnego stanowi wykonanie 
odbitki optymalnej. Służy ona do porównywania 
każdej następnej zaliczanej do nakładu. Bon à tirer to 
po francusku — „dobra do wzięcia”. Do czasu kiedy nie 
zakończy się korekt obrazu nie można wydrukować 
bon à tirer. Ważnym aspektem warunkującym powstanie 
wersji ostatecznej jest definitywne ustabilizowanie 
parametrów druku. Odbitkę bon à tirer wykonujemy na 
papierze przeznaczonym do wydrukowania całego nakładu. 
Zgodnie z tradycją bon à tirer opatrywana jest inicjałami 
autora. W profesjonalnym warsztacie litograficznym służy 
ona drukarzowi za wzór, do którego odnosi uzyskiwane 
w trakcie pracy nad edycją druki. Po zamknięciu nakładu 
bon à tirer przechodzi na własność drukarza. Zwykle też 
na jej marginesie, autor wyraża wdzięczność za pomoc 
i uznanie dla umiejętności drukującego. 
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5.11 Drukowanie nakładu / Pr int ing the Edit ion

Do drukowania nakładu przystępujemy po zamknięciu 
fazy próbnej. Dla pełnej jasności wymieniam listę kroków 
poprzedzających rozpoczęcie pracy nad edycją. 
1. Wykonanie cyklu odbitek próbnych.
2. Przeprowadzenie niezbędnych korekt na podstawie 
ich oceny.
3. Przeprowadzenie czynności stabilizujących parametry 
druku, ze szczególnym uwzględnieniem korygowanych 
fragmentów obrazu.
4. Dobranie odpowiedniej konsystencji farby, sposobu 
wałkowania i nacisku prasy.
5. Wykonanie odbitki bon à tirer.
Po spełnieniu wymagań związanych z fazą prób, korekt 
i uzyskaniu bon à tirer przyjąć należy, że wszystkie aspekty 
twórcze wyczerpały się. Potem energia drukarza powinna 
się skupiać wyłącznie na drukowaniu jednakowych, 
doskonałych jakościowo odbitek. W trakcie powstawania 
edycji dochowywanie wierności zasadom arcydzielnego 
rzemiosła. Praca ta wymaga koncentracji, zachowania 
czystości i składności ruchów. Charakteryzuje ją wiele 
powtarzających się sekwencji ruchów. W przypadku, gdy 
druk próbny poprzedzał bezpośrednio tworzenie nakładu 
należy przepłukać gąbki, zmienić wodę do wilżenia, 
odświeżyć płytę z farbą etc.
→ Procedura:
Kamień nadajemy wedle ugruntowanej w trakcie prób 
maniery zwracającej uwagę, aby wykonywać każdorazowo 
tę samą ilość pasaży, co zagwarantuje wzbogacenie 
rysunku podobną ilością farby przed kolejnymi drukami. 
Ważne też, aby utrzymywać stały, powtarzający się 
po następujących po sobie nadaniach, nacisk wałka. 
Na nasycony farbą obraz trzeba położyć papier. Zanim 
to zrobimy przecieramy ręce talkiem, albo korzystamy 
z przygotowanych wcześniej papierowych łapek, 
za pośrednictwem których chwytamy arkusz. Układamy 
go na kamieniu zgodnie z przyjętą zasadą pasowania. 
Przykładamy następnie papierem przekładkowym i płytą 
poślizgową. Drukujemy. Zdejmujemy odbitkę i natychmiast 
wilżymy kamień dbając o to, aby utrzymywać jego 
powierzchnię w stanie permanentnej wilgoci. Porównujemy 
uzyskany druk z bon à tirer. Grafikę odkładamy na 
przygotowane miejsce i przykrywamy ją cienkim papierem. 

Powtarzające się cyklicznie czynności powinny tworzyć 
harmonijne ciągi, zapewniające identyczność pierwszej 
i ostatniej odbitki planowanego nakładu. Zwykle 
postępowanie takie jest niemożliwe do przyjęcia w fazie 
prób, w trakcie których zadania drukarskie przeplatają 
się z korygowaniem obrazu i jego preparowaniem 
umożliwiającym ponowne odbijanie. W ciągu pracy 
nad nakładem należy posługiwać się taką sekwencją 
manewrów, która doprowadzi do jak najszybszego 
zamknięcia edycji. Drukarz powinien ustalić wszystkie 
posunięcia: od płyty z farbą do nadawanego kamienia 
i z powrotem, metodę nakładania i zdejmowania papieru 
po wydrukowaniu, nakładania i zdejmowania płyty 
poślizgowej. Tempo, w jakim się to odbywa, zależy od 
indywidualnych przyzwyczajeń i wygody drukujących. 
Szybkość znaczy tu dużo mniej niż skupienie. Praca 
powinna przebiegać w sposób płynny z jednoczesnym 
staraniem o wyeliminowanie wszelkich zbędnych ruchów. 
W innym przypadku zmarnujemy czas, wysiłek i materiały, 
jeśli wydrukowane egzemplarze nie będą doskonałe 
i identyczne jak odbitka wzorcowa. Najlepiej drukować 
w dwie osoby. 
Po nabraniu praktyki z czasem przychodzi rutyna i wtedy 
drukarz zaczyna zwracać uwagę przede wszystkim 
na zachowywanie się kamienia. Ocenia, czy miejsca 
przyjmujące i odpychające farbę znajdują się w należytej 
kondycji. Czy baza drukująca pracuje w sposób optymalny. 
W czasie, gdy odbitki schodzą z prasy jedna po drugiej 
potrzebna jest mniejsza ilość wody do utrzymywania 
powierzchni kamienia w permanentnej wilgoci. Zawartość 
wody znajdującej się na kamieniu decyduje o łatwości 
lub trudności nadawania. Im jest jej więcej, tym oporniej 
przyjmuje on farbę. Należy zatem ustalić taki sposób 
wilżenia, jaki zapewni niewysychanie kamienia przy 
zachowaniu możliwości bezpiecznego nadawania go 
farbą. Pora przypomnieć o tym, że farby przygotowanej 
na płycie do jej rozrabiania, ubywa w miarę wzrastania 
liczby gotowych druków. Na początku, w celu utrzymania 
na wałku potrzebnej zawartości świeżej farby, można 
stosować dodatkowe pasaże, które umożliwiają właściwe 
jego wzbogacanie. Gdy zaczyna to być nieskuteczne, 
farby trzeba dołożyć rozwałkowując jej niewielkie porcje 
bardzo dokładnie. W powtarzających się cyklach ubywania 
farby i jej dodawania metoda operowania wałkiem musi 
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skutecznie dostarczać stałą, niezmienną porcję farby, 
potrzebną do wydrukowania kolejnej odbitki. Częstotliwość, 
z jaką powtarza się cykl, warunkuje charakter i wielkość 
nadawanego obrazu, tudzież konsystencja farby. Bardzo 
duże rysunki zbudowane z płaskich, szerokich partii, 
wymagają zazwyczaj dodawania farby po każdej odbitce. 
Jednakże dokładanie jej ponad potrzeby drukowanej 
pracy, doprowadza do szybkiego przeładowania wałka 
i w konsekwencji zatłoczenia półtonów i pogrubienia 
elementów drukujących, co dyskwalifikuje odbitkę. 
Prace delikatne i niewielkie łatwo przesycić farbą. 
Czasem wystarcza pojedynczy pasaż, aby wałek oddał 
wystarczającą jej ilość pozwalającą na optymalne 
wysycenie wszystkich fragmentów pracy. Ilość zużywanej 
farby i zagadnienie rozprowadzania wiążą się ściśle z jej 
konsystencją. W trakcie drukowania nakładu wielu drukarzy 
zmienia nieco farbę, którą stosowali w cyklu próbnym, 
zmiękczając odrobinę i wydłużając. Przygotowaną w ten 
sposób nadawać należy w szybszym tempie i z mniejszym 
dociskaniem wałka. Często redukuje się również liczbę 
pasaży. Odbitki drukowane tak spreparowaną farbą są 
zwykle bardziej nasycone niż druki próbne. Modyfikację 
farby ogranicza charakter litograficznego rysunku. Niektóre 
odbijać można tylko oryginalną farbą piórową, ponieważ 
przy jakiejkolwiek jej zmianie druki przyciemniają się 
i zatłaczają. Decyzje dotyczące specjalnego przyrządzania 
lub pozostawiania farby piórowej w niezmienionym stanie 
determinuje doświadczenie litografa. Do zmiękczania 
stosujemy pokosty litograficzne o numeracji od „1” do „3”. 
Porcję farby przeznaczoną do wykonania całego nakładu, 
wystarczy wzbogacić maleńką dawką tego medium, 
aby jej parametry fizyczne uległy pożądanej zmianie. 
Następstwem długotrwałego używania wałka skórzanego 
w czasie powstawania nakładu, jest jego stopniowe, 
coraz to większe nasiąkanie wodą. Rozpoznajemy to po 
bardzo charakterystycznym tęczowemu luminowaniu 
jego powierzchni i płyty do rozrabiania farby. Stan idealny 
to taki, w którym obie powierzchnie wałka i płaszczyzny 
z rozprowadzaną farbą są aksamitnie matowe. Jeżeli wałek 
przyjął zbyt dużo wody (ma to miejsce przy długotrwałym 
druku liczących wiele egzemplarzy edycji) nie przyjmuje 
dobrze świeżej farby lub nie bierze jej wcale. Należy 
go zatem poddać swego rodzaju sanacji. Najlepiej 
zrobić to po nadaniu obrazu i przyłożeniu papieru. 

Wykonujemy wtedy kilka, kilkanaście pasaży po płycie 
do rozrabiania farby. Powierzchnia wałka nienawilżana 
wodą z nadawanego kamienia ma szansę powrotu 
do właściwej kondycji. Kolejny przysparzający wielu 
kłopotów mankament, to oddziaływanie wody używanej 
w litograficznym procesie na farbę. Urabiana ustawicznie 
wilgotnym wałkiem zmienia swe pierwotne właściwości 
fizyczne. Farba ulegając naporowi cząsteczek wody, 
zmienia się w gąbczastą substancję. W tej sytuacji nie może 
być mowy o prawidłowym nadawaniu. Dodanie świeżej 
farby doprowadza do zaklejenia wałka i niekorzystnej 
charakterystyki jego pracy. Posunięciem technologicznie 
słusznym jest dokładne oczyszczenie wałka, polegające 
na wyskrobaniu z jego powierzchni całej, „zepsutej” 
farby. Po rozrobieniu nowej porcji można powrócić do 
rutynowego cyklu odbijania nakładu. Czasami dla pełnego 
zabezpieczenia się przed konieczną przerwą w druku, 
wymuszoną działaniem wody na farbę litograficzną, 
przygotowujemy zawczasu wałek zapasowy. Problemy 
związane z konsystencją, dystrybucją i uzupełnianiem 
farby mogą być rozpoznane i rozwiązane dopiero po 
wnikliwej obserwacji i porównaniu druków schodzących 
z prasy. Równie ważna jest także bieżąca kwalifikacja 
odbitek, dokonywana w trakcie drukowania. Litograf 
ocenia każdą pracę gdy egzemplarz po zdjęciu z prasy 
odnoszony jest na wyznaczone miejsce. Najistotniejsze 
pytanie, na które powinien wtedy odpowiedzieć, to, czy 
odwzorowanie obrazu na papierze przystaje do wszystkich 
wartości tonalnych i niuansów rysunku na kamieniu. 
W tym najdogodniejszym do prowadzenia bieżącej kontroli 
czasie, porównujemy każdą nowo powstałą odbitkę 
z bon à tirer.
1. Sprawdzamy czy nie jest za jasna, lub za ciemna. Jeśli 
tak, wybieramy najbardziej efektywny środek zaradczy. 
Porównania z bon à tirer czynione, z konieczności, w tak 
krótkim czasie dotyczą zwykle wybranych, newralgicznych 
partii drukowanego obrazu. Należą do nich: miejsca 
maksymalnego i minimalnego wysycenia tonalnego, a także 
elementy szare, plasujące się w środku skali walorowej. 
Porównywanie wyselekcjonowanych, kluczowych 
fragmentów przyspieszy i ułatwi, zapewne, podjęcie 
decyzji w przypadku, kiedy uzyskany druk odbiegać będzie 
od bon à tirer.
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Korekta, polega przeważnie, na zmodyfikowaniu niżej 
wymienionych faktorów, determinujących jakość druku:
a) wilżenia,
b) konsystencji farby,
c) sposobu jej nadawania,
d) uzupełniania jej zasobów,
e) techniki posługiwania się wałkiem. 
2. Sprawdzamy, czy obraz traci swą jakość wskutek 
pojawiających się usterek:
a) substancji drukującej,
b) niezarysowanej powierzchni kamienia,
c) obu razem.
Porównanie tracących właściwą kondycję wycinków grafiki 
z odpowiednikami wydrukowanymi w bon à tirer, pozwoli 

podjąć konieczne decyzje. Środki zaradcze to:
a) trawienie lub pokrycie kamienia cienkim płaszczem 
gumy arabskiej, 
b) modyfikacja farby lun techniki jej nadawania,
c) zastosowanie roztworu anty tonowego.
Oprócz wyżej wymienionych, w trakcie drukowania litografii 
pojawia się wiele kwestii wymagających natychmiastowej 
reakcji. Każdy drukarz, już od zarania swej praktyki, 
powinien posiadać metody badania jakości uzyskiwanych 
odbitek i zachowania kamienia na prasie. Dysponować musi 
całym wachlarzem środków zaradczych, które po pierwsze: 
zabezpieczą i ustalą własności drukujące kamienia i obrazu 
na nim stworzonego. Po drugie: posłużą wykonaniu 
znakomitej, wyrównanej stawki odbitek. Niektóre, 

Ciężkie przedmioty w warsztacie przesuwa się na rolkach / Heavy stuff in the workshop moves upon truckles 5.27 



najczęściej pojawiające się problemy zostaną omówione 
potem. A zatem, mimo pewnej monotonii towarzyszącej 
pracy nad nakładem ważne jest, by stale kontrolować 
jej przebieg, ponieważ wiele fragmentów obrazu może 
ulegać nagłym, niepożądanym zmianom. Czasem trzeba 
dołożyć farby, innym razem odświeżyć wałek, wyczyścić 
marginesy kamienia lub po prostu odpocząć. Wiąże się to 
z chwilowymi przerwami we właściwej pracy nad nakładem. 
W ich trakcie należy utrzymywać stałą wilgotność kamienia. 
Jeżeli przekraczają pół godziny, należy go prewencyjnie 
pokryć cienkim płaszczem gumy arabskiej (bezpośrednio 
na zalegającą farbę). Trzeba to robić szybko, szczególną 
uwagę poświęcając możliwie najkrócej przeciągającemu 
się zasuszaniu płaszcza gumy. Bez pomocy suszarki 

do włosów lub chorągiewki nie uda się utrzymać 
równomiernego, cienkiego filmu wodnego roztworu 
gumy, ponieważ na tłustej farbie zbiegać się będzie 
w charakterystyczne krople.
Powrót do rutynowych czynności, właściwych drukowaniu, 
poprzedzamy delikatnym zmyciem warstwy gumy 
przy użyciu gąbki nasączonej czysta wodą. Następnie, 
obraz nadajemy od nowa świeżą farbą. Jeśli jednak obraz 
przed pokryciem cienkim płaszczem gumy arabskiej 
zabezpieczono talkiem, farbę należy zmyć terpentyną 
według ogólnie przyjętej zasady. Kiedy ilość egzemplarzy 
zamierzonego nakładu przekracza możliwości jednodniowej 
sesji drukarskiej, przed zaplanowaną przerwą, rysunek 
bezwzględnie nasycamy talkiem. Potem dopiero aplikujemy 
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5.28 Zestaw do uzdatniania do użytku wałków skórzanych / Leather roller's preparation kit



gumę arabską. Można do niej dodać dwie, trzy krople kwasu 
azotowego. Doprowadza to do bardzo delikatnego trawienia 
otwierającego na nowo pory powierzchni kamienia, 
zwykle nadwyrężonej w swych fizyko—chemicznych 
właściwościach, po długotrwałym nadawaniu i drukowaniu. 
Przed przystąpieniem do następnej sesji kompletowania 
nakładu powinno się wykonać kilka dodatkowych prób, 
stabilizujących substancję rysunku. 

5.12 Uwagi  na temat wielkości  nakładu 
Considerat ions Affect ing the Size of  the 
Edit ion

Zanim zaczniemy drukować, powinniśmy podjąć decyzję 
co do wielkości nakładu. Czasami jego liczebność 
przewidzieć już można po pierwszym trawieniu. 
Kiedy indziej znów, o objętości edycji decyduje się 
później, po przeprowadzeniu druków próbnych, które dają 
pełne wyobrażenie o wyglądzie pracy. Tak, czy inaczej, 
istnieją stałe czynniki decydujące o licznie odbitek. 
Niektóre zostaną omówione poniżej.
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Preparowanie wałka skórzanego / Preparation of leather roller 5.29



5.30 Zestaw wałków skórzanych — trzy fazy przygotowania / Leather roller kit — three steps of preparation





170 Pamięć przyszłości The memory of the future

Nakład ograniczony
Z kamienia w procesie druku ręcznego można uzyskać 
więcej niż tysiąc odbitek. Jednakże z przyczyn praktycznych 
i estetycznych w druku artystycznym ograniczamy zwykle 
edycję do kilkudziesięciu egzemplarzy. W druku ręcznym 
wymóg jakości stoi zawsze przed ilością odbitek. Stanowi 
to jedną z kardynalnych różnic dzielących druk ręczny 
i automatyczny, maszynowy. W druku przemysłowym nie 
ma istotnych różnic, w kontekście nakładów materiałowych 
i czasu, pomiędzy nakładem liczącym sto egzemplarzy 
i takim, który ma ich dwa i pół tysiąca. W druku ręcznym, 
liczba odbitek jest wprost proporcjonalna do czasu 
potrzebnego na ich wykonanie. Nie ma tu również 
oszczędności materiałowych.

Koszty wytworzenia  kontra możl iwości  sprzedaży
Koszty wytworzenia związane są immanentnie z każdym 
litograficznym nakładem. Zaplanować nakład potrafi, 
oczywiście, każdy szanujący się marszand lub wydawca. 
Jest to jednak zabieg spekulacyjny, nie mniej uznawany 
za jedyny konkretny i sprawdzający się w praktyce 
sposób skorelowania dwóch aspektów: poniesionych 
kosztów i domniemanych zysków. Artyści nie posiadający 
ustabilizowanej pozycji rynkowej w celu zminimalizowania 
ponoszonych kosztów, ograniczają zwykle nakłady. Grafiki 
uznanych, współczesnych, europejskich mistrzów ukazują 
się w sygnowanych, numerowanych edycjach liczących 
50—250 egzemplarzy. W Stanach Zjednoczonych nakłady 
takie są przeważnie mniej liczne. 

Współzależności  w wydawanych nakładach
W dzisiejszych czasach ograniczenia wielu edycji powodują 
rozmiary proponowanych druków lub komplikacje 
techniczne przy ich tworzeniu. Wysokie koszty z tym 
związane determinują pokaźną cenę rynkową dzieła, 
co z kolei wpływa na ograniczoną możliwość sprzedaży.

Niespodzianki  techniczne
Niekiedy zmniejszenie planowanej liczby odbitek następuje 
w wyniku nieprzewidzianych kłopotów technicznych. 
Obraz na kamieniu może zatracić cechy matrycy drukującej 
w stopniu tak istotnym, że kontynuowanie pracy nad 
nakładem staje się niemożliwe. Czasem odbijany na prasie 
kamień pęka. W takim przypadku cezurę ilościową stanowi 

dziesięć odbitek klasy bon à tirer. Jeśli udało się je uzyskać, 
zanim nastąpił wypadek, mamy prawo do uznania nakładu. 
Jeśli było ich mniej, uzyskują miano próby autorskiej 
— artist’s proof. Doświadczony drukarz przygotowuje 
zawczasu dodatkowe arkusze papieru drukowego, 
wykraczające poza liczbę planowanego nakładu. Ma też 
zawsze pod ręką, papier do przekładania druków gotowych. 
W czasie tworzenia odbitek zdarzają się potknięcia trudne 
do przewidzenia i zauważenia w ciągu pracy. Dlatego 
dobrze jest wydrukować egzemplarze dodatkowe, które 
w trakcie końcowej oceny nakładu zastąpią właściwe, 
obarczone wadami dyskwalifikującymi. Drukarz powinien 
oczywiście przykładać wielką wagę do tego, by straty 
papieru z ekonomicznego punktu widzenia były jak 
najmniejsze. Ważne są też względy prestiżowe. Przy druku 
liczącego 20 i mniej egzemplarzy dopuszczalny margines 
błędu 20%. Przy edycjach większych 10%. W przypadku 
odbijania grafik o wyjątkowo skomplikowanej proweniencji, 
gdzie możliwe jest popełnienie wielu błędów na raz, granice 
błędu można rozszerzyć o dalsze 5%. Gdy w cyklu edycji 
zdarzą się egzemplarze odbiegające od bon à tirer ze 
względu na minimalne nietrafienie w kolor lub nie tak samo, 
choć poprawnie nim wysycone, można je z powodzeniem 
zakwalifikować jako nienumerowane odbitki autorskie 
(rozdział 5.2).

5.13 Ki lka częstych problemów drukarskich 
oraz sposoby ich przezwyciężania / Some 
Common Print ing Problems and Their 
Remedies

Zanim zaczniemy korygować błąd drukarski należy go 
wcześnie rozpoznać, nazwać i wyizolować. W litografii 
usterki występują przeważnie za sprawą kilku czynników 
oddziałujących oddzielnie lub razem. Niedoświadczony 
drukarz zmuszony jest do przeciwdziałania na drodze 
określonej metodą prób i błędów.
→ Kilka rad ogólnych
Przede wszystkim zapobiegamy usterkom, które zagrażają 
stabilności elementów drukujących! Opiszę teraz 
powszechnie występujące problemy drukarskie i środki 
zaradcze z myślą o początkującym drukarzu.
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Brudne marginesy
Najpowszechniej występującym i jednocześnie 
najłatwiejszym do usunięcia błędem drukarskim jest 
brudzenie marginesów. Przybiera ono różne formy, korekta 
poszczególnych rodzajów wymaga specyficznego podejścia. 
Jeśli rysunek otacza cienka ramka stykająca się prawie z 
krawędzią kamienia należy:
• sprawdzić czy nie nadajemy obrazu przesadnie wielką 
ilością farby i co ważniejsze, czy nie dociskamy wałka 
zbyt mocno, 
• wałek staramy się prowadzić tak, by nie wykraczał poza 
obręb nadawanego kamienia.
Naturalny, oburęczny sposób trzymania powoduje 
niezależnie od woli drukarza, największy nacisk powierzchni 
wałka na krawędzie kamienia. W miejscach tych traci on 
wilgoć najszybciej, dlatego brzegi trzeba wilżyć dodatkowo. 
Gdy zajdą farbą usuwamy ją, a następnie dokonujemy 
dodatkowego miejscowego trawienia, które powinno 
wyeliminować do minimum tendencje krawędzi i reszty 
marginesów do zachodzenia farbą w trakcie forsowanego 
nadawania. Powyższą procedurę należy stosować i wtedy 
gdy papier, na którym drukujemy jest mniejszy od kamienia. 
Dopuszczanie do ustawicznego odkładania się farby na 
krawędziach kamienia sprawi, że wzrosną wydatnie kłopoty 
z utrzymaniem ogólnej czystości drukowania. Farba, której 
przybywa stale w miejscach nieosłoniętych przez papier 
drukowy przechodzi dowolnie przy okazji każdego użycia 
tłoku prasy na papier do przykładania, a nawet tekstolit.  
Jeżeli na marginesach odbitki pojawia się plamy i zafarby:
• prawdopodobnie nie dość dobrze wyczyściliśmy, 
a następnie wytrawiliśmy te partie na kamieniu w trakcie 
pierwszego i drugiego trawienia, również podczas 
druku próbnego, 
• dopuściliśmy do osadzania się farby na marginesach 
wskutek nieuważnego wilżenia, a także błędnej techniki 
wałkowania.
Miejsca te wyszlifować należy kamieniem retuszerskim 
lub pumeksem, następnie zatrawić silnym roztworem 
kwasu azotowego (30 kropel kwasu na 22 ml tęgiej gumy 
arabskiej). Trawienie wykonujemy na prasie. Po usunięciu 
resztek roztworu trawiącego i dokładnym wypłukaniu 
wodą skorygowanych partii kamienia, możemy powrócić 
do drukowania. Gdy zabrudzenia zaczną pojawiać się 
ponownie proces ich usuwania powtarzamy. Jednak tym 

razem po silnym trawieniu pozwalamy roztworowi gumy 
i kwasu zaschnąć. Następnie zmywamy go wodą i wracamy 
do rutynowych czynności. 
Jeżeli na marginesach i w miejscach niezadrukowanych 
odbitki pojawiają się zafarby i tonowania:
• prawdopodobnie do wilżenia używamy brudnej 
wody i gąbki zawierającej mikrocząsteczki tłuszczów 
pochodzących z drukowanego kamienia (zarówno woda 
jak i gąbki powinny być czyste).
Czystość utrzymamy zmieniając często wodę (zawsze 
wtedy, gdy zauważymy, że jej jakość uległa pogorszeniu 
z wyżej wymienionych powodów). Gąbki nie powinny 
nigdy leżeć na świeżej farbie nadawanej na kamień. 
Najlepiej odkładać je na brzeg miski z wodą lub kawałek 
czystego papieru czy szmatki. Czasami maleńkie kawałeczki 
zaschniętej farby mogą przedostawać się na kamień 
z wałka. Aby się przed tym uchronić musimy dysponować 
zawsze świeżą farbą, zaś niepożądane drobinki kożucha 
usuwać w chwili zauważenia. 
Podobne do wyżej opisanych kłopoty mogą wystąpić 
również w przypadku niezbyt umiejętnego prowadzenia 
wałka. Składa się on z trzech zasadniczych części:
•  walca z farbą, 
• uchwytów po obu stronach umocowanych w osi wałka, 
• płatków skóry okrywających uchwyty.
Dla utrzymania czystości płaty skóry posypujemy 
zwykle talkiem. Gdy toczymy wałek nabierając lub 
oddając farbę często zdarza się, że jego ściany boczne, 
obłożone starym nieusuwanym tłustym brudem ocierają 
o nieruchome kawałki skóry posypanej talkiem. Ten zaś, 
łatwo pochłaniający tłuszcze odrywa się wtedy i opada 
w postaci drobin na powierzchni kamienia. Następnie, 
po wydrukowaniu odbitki uwidacznia się jako wyjątkowo 
nieestetyczne mrowie drobnych plamek co dyskwalifikuje 
egzemplarz. Należy zatem pamiętać, by przed 
przystąpieniem do nadawania zsypać z płatków skóry 
(oślich uszu) nadmiar talku.

Poszerzanie i  rozostrzanie s ię  obrazu
→ Oto, nieco różniące się dwa typy:
Tłusty film wypłynąć może poza nadawany obraz 
i zachowywać się jak substancja drukująca, tworząca na 
odbitce otaczającą właściwy kształt charakterystyczną 
aureolę. Powodem jest oddzielanie się spoiwa od 



pigmentu w samej farbie litograficznej. Tłusta substancja 
wypływająca na warstwę chroniącej niezarysowany kamień 
wody wtłaczana jest pod prasą w jego powierzchnię. 
Kiedy nie zareagujemy odpowiednio szybko pierwszym 
skutkiem będzie zachwianie właściwości kamienia w jego 
części niezarysowanej, polegające na pojawieniu się 
zauważalnej gołym okiem niechęci do przyjmowania 
wody. Po drugie, nowo powstałe „dzikie” zatłuszczenia 
będą łatwo przyjmować nadawaną na kamień farbę. 
Najczęściej do czynienia z takim stanem rzeczy mamy 
wtedy gdy oryginalną farbę uzupełniliśmy pokostem 
wydłużającym, a drukowanie prowadzimy w miejscu 
o podwyższonej nadmiernie temperaturze. Drukarz 
w tej sytuacji powinien „skrócić” farbę poprzez dodanie 
pokostu o wyższej numeracji (np. 7,8) powodującego jej 
utwardzenie, zagęszczenie lub dosypać odpowiednią 
ilość magnezji w tym samym celu i cała masę dokładnie 
zmieszać energicznie ją ucierając. Równocześnie należy 
zredukować poziom wilżenia do najniższego z możliwych 
przy jednoczesnym zachowaniu zdolności kamienia do 
bezpiecznego przyjmowania farby. Ograniczonego wilżenia 
nie wolno zaprzestać zbyt szybko. Dzięki temu zabiegowi 
tłuste uwolnione z farby frakcje zyskują dużo mniejszą 
możliwość penetracji w miejscach niezarysowanych, 
ponieważ znika podłoże, po którym mogłaby się 
swobodnie rozpływać. 
Następnym kłopotliwym problemem wynikającym 
z używania miękkiej oleistej farby jest zjawisko, które 
można by nazwać jej spienianiem się i wypływaniem 
w postaci mało estetycznych tonów poza obręb materii 
rysunku. Mamy z nim do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy 
drukujemy, podobnie jak w przypadku opisanym wyżej, 
w podwyższonej nadmiernie temperaturze otoczenia. 
Jeżeli zmiana wody do wilżenia, użycie nowych czystych 
gąbek i skrócenie farby nie dadzą rezultatu, rozwiązania 
należy upatrywać w zastosowaniu ‘czyszczenia 
chemicznego’ zwanego roztworem anty tonowym 
(punkt 5.14).

Przyciemnianie s ię  obrazu
Innym, trudnym do przewidzenia i łatwym do 
zaobserwowania zjawiskiem w procesie drukowania, jest 
systematyczne przyciemnianie się obrazu. Różnice prawie 
niezauważalne między następującymi po sobie odbitkami, 

przy porównaniu piątej z dziesiątą, czy dziesiątej 
z dwudziestą, okazują się zupełnie wyraźne. Decyduje 
o tym wiele różnych, niekorygowanych w momencie 
pojawiania się błędów, które negatywnie wpływają na 
materię drukującą obrazu. Postępujące przyciemnianie się 
rysunku w trakcie powstawania nakładu jest najczęściej 
uwarunkowane zbyt forsownym nadawaniem, które 
obarcza partie drukujące nadmierną ilością farby. 
Jeśli przesycenia tego nie można wyeliminować zwykłym 
rutynowym zabiegiem dostosowania techniki nadawania 
do rzeczywistych potrzeb drukowanej pracy, przyczyn 
należy upatrywać w sferze natury psychologicznej. 
Drukarz w trakcie tworzenia kolejnych odbitek wykazuje 
zazwyczaj tendencje do coraz to mocniejszego nasycania 
rysunku farbą. Powoduje nim chęć uzyskania egzemplarza 
doskonałego, przewyższającego świeżością, ostrością 
i kontrastem poziom bon à tirer. Zmusza on nadawany 
kamień do przyjmowania zbędnej farby ponad chemiczną 
zdolność absorbcji. Ulokowana w miejscach zupełnie na to 
nieprzygotowanych farba, w trakcie postępującego druku 
wprasowywana jest w niezarysowane obszary. Z czasem 
doprowadza to do znacznego poszerzania się pierwotnego 
rysunku. Jeśli zatłoczenie się obrazu zauważymy 
odpowiednio wcześnie (w cyklu następujących po sobie 
dwóch, trzech odbitek) należy podjąć próbę usunięcia 
zbędnej farby kawałkiem miękkiej szmatki nasyconej wodą. 
Dobry rezultat przynieść może także wykonie kilku druków 
na papierze do prób z pominięciem nadawania. Jeśli oba 
zabiegi nie poprawią sytuacji można zastosować roztwór 
anty tonowy. Nadajemy go na powierzchnię kamienia 
kilkakrotnie. Jednakże po każdej aplikacji wykonujemy 
druk próbny. Użycie roztworu anty tonowego powinno 
doprowadzić do całkowitego oczyszczenia kamienia. 
Może się jednak zdarzyć, że i on nie rozwiąże problemu 
do końca. Wtedy kamień gumujemy, zmywamy terpentyną 
i nadajemy od nowa dbając o właściwe nasycenie. 
Następnie zabezpieczamy obraz kalafonią i talkiem, 
a potem dokonujemy trawienia słabym roztworem 
kwasu azotowego i gumy arabskiej (6 kropel kwasu na 
30 ml gumy). Procedura ta uchroni zapewne rysunek 
przed nawrotem do brania zbyt dużej ilości farby 
w trakcie nadawania. Jednakże odbitki uzyskiwane po 
przeprowadzeniu dodatkowego trawienia rzadko bywają 
identyczne jak bon à tirer. Przyciemnianie się obrazu ma 
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ścisły związek z naciskiem tłoku prasy na kamień. Jeśli 
jest za mocny to (zwłaszcza wtedy, gdy po trawieniach 
na powierzchni kamienia delikatny relief wypiętrzający 
nieco partie rysunku) tarnik w trakcie odbijania rozgniata 
nadaną farbę poszerzając drukowany obraz. Wokół 
elementów rysunku tworzy się postrzępiona obwódka 
stanowiąca nową, trwałą jakość zatłuszczenia w partiach 
niezarysowanych. Charakteryzuje się ona dużą dynamiką 
zmian w procesie postępującego druku. Powrót do stanu 
pierwotnego, w którym drukował jedynie relief, jest bardzo 
trudny do przeprowadzenia. Nieraz jednak wystarczy 
jedynie zredukować nacisk prasy i skrócić nieco farbę, 
by poprawić efekty estetyczne osiągniętych odbitek. 
Jeśli jest za słaby to niecała farba przechodzi z kamienia 
na papier. Realne niebezpieczeństwo pojawia się wtedy 
gdy uzyskujemy na pierwszy rzut oka satysfakcjonujące 
odbitki. Przeładowany farbą obraz akumuluje najpierw 
jej nadmiar, potem zaś dochodzi do przekroczenia granic 
powierzchni niezarysowanej. Tworzy się zatem nowa jakość 
drukująca. Odpowiednie ustawienie nacisku prasy powinno 
być ustalone w trakcie druku próbnego. W przypadku 
kiedy konieczną wydaje się zmiana, dużo bezpieczniej 
jest nacisk zwiększać niż zmniejszać. Przyciemnianie się 
drukowanego obrazu może być również spowodowane 
jego zbyt słabym wytrawieniem. W praktyce, rezultaty są 
zbliżone do opisanych powyżej. Niedotrawienie zdarza się 
jednak bardzo rzadko. Stąd tylko w nielicznych przypadkach 
stanowi właściwy powód przyciemniania się obrazu. Zatem 
zanim przystąpimy do powtórnego trawienia, powinniśmy 
wykorzystać wszelkie możliwe środki zaradcze, przypisane 
do przeciwdziałań w przypadkach przedstawionych 
powyżej. Efekty niedotrawienia eliminujemy poprzez 
zastosowanie standardowego, powtórnego trawienia, 
zgodnie z przyjętymi zasadami dokonywania tego 
zabiegu. Podjęcie decyzji o posłużeniu się kwasem rodzi 
duże niebezpieczeństwo zniszczenia delikatnych tonów. 
Dlatego upewnienie się co do absolutnej konieczności 
trawienia jest niezwykle istotne. 

5.14 Roztwór anty tonowy (płyn czyszczący 
kamień)  /  Antit int  Solut ion (Stone Cleaner)

Funkcje roztworu anty tonowego można porównać 
do zbliżonego w zastosowaniu, środka stosowanego 
w litografii na płytach metalowych, gdzie kwas 
fosforowy zamieniony jest na fosfat amonowy. 
Składniki roztworu anty tonowego do kamieni to guma 
arabska i kwas fosforowy. Służy on do neutralizowania 
wrażliwości niezarysowanej powierzchni kamienia na 
przyjmowanie wtórnych zatłuszczeń, szczególnie w trakcie 
drukowania nakładu.
• Roztwór anty tonowy — guma arabska —jedna część 
(30 ml), woda destylowana — pięć części. 
• Kwas fosforowy — cztery krople (roztwór łagodny), sześć 
kropel (roztwór silny).
Roztwór anty tonowy należy przygotować bezpośrednio 
przed użyciem. Nie nadaje się do przechowywania.
→ Sposób użycia:
Około 150 ml roztworu należy przelać do szklanego 
lub ceramicznego naczynia z szerokim, płaskim dnem. 
Przygotowujemy też niewielkie chłonne szmatki, kawałki 
gąbek, a także dwie miski z wodą. Roztwór nakładamy na 
wymagające oczyszczenia miejsca zawsze małymi porcjami. 
Nasączone nim szmatki przykładamy delikatnie dbając o to, 
by nie wkroczyć na obszar zarysowany. Przepracowany 
roztwór usuwamy z powierzchni kamienia przy pomocy 
gąbek. Miejsca interwencji przepłukujemy dokładnie 
czystą wodą. → Uwaga! Zestaw potrzebnych do tej operacji 
naczyń, szmatek, gąbek i wody nie może być pod żadnym 
pozorem, wykorzystywany do innych celów w procesie 
drukowania. Niewielką szmatkę, dobrze nasączoną 
roztworem przykładamy uważnie do zabrudzonego 
miejsca na powierzchni kamienia. Następnie pocieramy 
nią delikatnie, wykonując cyrkulacyjne ruchy tak, by 
wszelkie usuwane cząsteczki farby zostały pochłonięte 
przez tkaninę. Obecność kwasu fosforowego prowadzi do 
pełnego, równoczesnego z oczyszczaniem dotrawienia 
niezarysowanych partii kamienia. Stabilizuje ono chemiczną 
odporność materii niedrukującej na przyjmowanie tłuszczu. 
Aby osiągnąć zupełną skuteczność zabiegu proces 
powinno się rozłożyć na dwie fazy. Krok pierwszy to: tuż po 
ostatecznym nadaniu, przed położeniem papieru czyścimy 
marginesy i fragmenty niezarysowane. Po upewnieniu 
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się, że na powierzchni kamienia nie pozostawiliśmy 
wchodzącej w skład roztworu anty tonowego gumy 
arabskiej — drukujemy. Zadaniem przeprowadzenia 
drugiego kroku jest osłabienie tendencji niektórych 
partii rysunku do przyjmowania zbyt dużej ilości farby. 
Do zadania przystępujemy w momencie zamknięcia 
cyklu drukarskiego — zdjęcia z kamienia gotowego druku. 
Zgodnie z przyjętą zasadą, na nawilżony uprzednio 
kamień nakładamy szmatkę nasączoną roztworem 
anty tonowym, pamiętając by ingerencję ograniczyć 
jedynie do miejsc tego wymagających. W przypadku 
przemywania powierzchni kamienia, cyrkulacyjnym 
ruchom towarzyszyć powinien minimalny nacisk. 
Zazwyczaj proces powtarzamy kilkakrotnie. Ważne, 
by każdorazowe użycie nowej porcji roztworu poprzedzone 
zostało dokładnym usunięciem wypracowanych resztek 
dawki poprzedniej. Po ukończonym, kompleksowym, 
przeprowadzonym dwufazowo procesem doczyszczania 
kamienia wykonujemy kilka odbitek sprawdzających 
na papierze do prób. Roztworu anty tonowego używać 
możemy wyłącznie do czasu, kiedy cel jaki przyświeca jego 
stosowaniu zostanie osiągnięty. Jego używaniu towarzyszy 
zawsze odrobina hazardu, ponieważ po przekroczeniu 
dawki wystarczającej lub zbyt energicznym manipulowaniu 
szmatką nim nasączoną może dojść do nieodwracalnego 
uszkodzenia substancji drukującej. Defekt manifestuje 
się poprzez bardzo trudne nadawanie najdelikatniejszych 
partii rysunku, a także niemożność uzyskania pełnych, 
soczystych czerni w miejscach największego wysycenia 
tonalnego. Mocniejszego niż średni roztworu anty 
tonowego używamy jedynie w przypadku pojawienia się 
na powierzchni niezarysowanej charakterystycznego, 
spienionego zafarbu. Ma to miejsce wtedy, gdy drukujemy 
mocne, głębokie tony bardzo długą miękką farbą 
w warunkach nadmiernie podwyższonej temperatury 
otoczenia. Rutynowe wilżenie przeprowadzamy wtedy 
przemyciem miejsc pokrytych spienionymi zafarbami 
roztworem anty tonowym. Czynność powtarzamy po 
nadaniu kamienia. Ważne, by potem dokładnie spłukać 
kamień wodą. Położenie papieru nastąpić może dopiero 
wtedy gdy uzyskamy pewność, że roztwór anty tonowy 
usunięty został z powierzchni kamienia zupełnie. 
Początkujący litograf nie posiadający odpowiedniej 
wprawy w kontrolowaniu oddziaływania kwasu 

fosforowego na kamień w celu podnoszenia umiejętności 
powinien rozpoczynać jego stosowanie od interwencji 
na marginesach. Zyskuje tu szansę zaznajomienia się ze 
specyficznymi prawidłowościami działania roztworu na 
kamień nie zagrażając jednocześnie bogactwu tonalnemu 
drukowanego obrazu. Zdarza się jednak (głownie z obawy 
przed destrukcyjnym działaniem kwasu fosforowego), 
że zabrudzenia usuwa się z powierzchni drukowanej za 
pomocą energicznego pocierania palcem. Paradoksalnie, 
im intensywniej stosuję się tą ‘metodę’ tym bardziej niszczy 
się delikatny płaszcz wytworzony dzięki trawieniom, 
a umożliwiający dobre przyjmowanie wody i odpychanie 
niepożądanych tłuszczów. Zatem każde następne 
nadawanie powoduje coraz to pokaźniejsze brudzenie 
w partiach niezarysowanych. Fizyczne zniszczenie 
potrawieniowego płaszcza warunkującego bezpieczne 
drukowanie, powoduje zatracenie zdolności kamienia 
do odpychania tłuszczów. 
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6.1 Sygnowanie i  numerowanie nakładu 
Signing and Numbering the Edit ion

Po wydrukowaniu wszystkich egzemplarzy, cały zestaw 
druków (odbitki i przedzielające je cienkie gazetowe 
papiery) przykrywamy arkuszem grubej sklejki, aby uchronić 
je przed przypadkowymi, wzajemnymi poruszeniami, 
mogącymi doprowadzić do zatarcia świeżej farby. 
Warto też przenieść druki poza obręb prasy. Ukończone 
litografie przechowywane powinny być w miejscu 
czystym i bezpiecznym. Najlepiej jeśli jest to odrębne 
pomieszczenie, odseparowane od ciągłej pracownianej 
krzątaniny. Dobrze oświetlone i odpowiednio rozległe, 
w każdym razie na tyle, by mieściły się w nim wygodne 
do rozłożenia odbitek stoły (pokryte czystym papierem), 
korzystanie z których umożliwi najdogodniejszą 
ocenę uzyskanych druków. Polega ona na wnikliwej 
ocenie doskonałości druku mierzonej identycznością 
poszczególnych egzemplarzy z nakładu. Zanim przystąpimy 
do przekładania i podpisywania świeżo wydrukowanych 
prac, z uwagi na to, że farby litograficzne schną długo, 
warto pozostawić ukończony nakład na kilka dni bez 
jakichkolwiek dodatkowych zabiegów. Eliminuje to do 
minimum możliwość uszkodzenia świeżych druków. 
Mimo kilkudniowego „odpoczynku” farba nie zasycha 
do końca, dlatego obchodzenie się z odbitkami cechować 
powinna wielka ostrożność. Przed ostatecznym 
sygnowaniem każdą odbitkę należy porównać z bon à tirer. 
Odbitki wyraźnie słabsze i mocniejsze odkładamy na bok 
i wykluczamy z edycji. Zarówno o miejscu jak i formie 
sygnowania decyduje autor. Może się on posłużyć inicjałami 
lub pełnym zapisem imienia i nazwiska używając ołówka 
lub kolorowej kredki. Może umiejscowić podpis w dowolnym 
miejscu druku: na marginesie, w obrębie obrazu, czasami, 

w uzasadnionych przypadkach, sygnatura może się 
znaleźć na rewersie grafiki. Jeśli prace są sygnowane, 
powinny być także numerowane lub oznaczane jako 
próby. Numerowane litografie w nakładzie dwudziestu 
egzemplarzy znaczymy 1/20, 2/20 i tak, aż do 20/20. 
Jeżeli wszystkie są identyczne jak bon à tirer, kolejność 
sekwencji nie ma znaczenia; pierwsza odbitka nie może 
się różnić od ostatniej w nakładzie. Niektórzy litografowie 
dokonują prowizorycznego oznaczania kolejnych druków 
już w trakcie pracy na prasie. Ma to duże uzasadnienie 
w przypadku tworzenia nakładu litografii kolorowych, 
bowiem nie zawsze każdy egzemplarz wzbogacany jest 
(z woli autora) wszystkimi kolorami. Właściwe znaczenie 
1/20 to po prostu: jedna z nakładu dwudziestu sztuk, 
nie zaś pierwsza z dwudziestu. Czasami, zwłaszcza 
wtedy, gdy drukowana jest duża edycja, jej wydzielona 
lub zarezerwowana część tworzona może być na innym niż 
reszta nakładu papierze. Dwieście egzemplarzy powstać 
może na papierze marki „Arches”, podczas gdy następnych 
sto na wybranym specjalnie — japońskim papierze typu 
„kozo”. W takich przypadkach używa się zwyczajowo 
numeracji rzymskiej: I/XXV, II/XXV itd. Po podpisaniu 
i ponumerowaniu całej edycji można wybrać kilka (niewiele) 
dobrze wydrukowanych, choć różniących się od bon à tirer 
odbitek i oznaczyć je jako odbitki autorskie — artist’s proofs. 
Nie istnieje uniwersalna, uznawana za właściwą, ilość 
egzemplarzy, które mogą być klasyfikowane jako odbitki 
autorskie. Ważne, aby nie stanowiły liczny pokaźnej. 
Zwyczajowo bon à tirer po sygnowaniu przez autora 
pozostaje własnością warsztatu lub drukarza. Ponieważ 
odbitka ta posiada doskonałe walory drukarskie i jest 
jedyna w całym zestawie, stanowi szczególny, zwykle 
bardzo łakomy kąsek na kolekcjonerskim rynku.
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6.2 Miano prób / Designation of  Proofs

Sygnowane poza numerowanym nakładem odbitki 
opisywane są różnie:
1. Próba autorska (artist’s proof) — próby autorskie 
powinny być jakościowo w pełni porównywalne 
z egzemplarzami pomieszczonymi w edycji. Mogą być 
drukowane na tym samym co edycja papierze. Mogą też, 
zgodnie z wcześniejszym założeniem powstawać na innym, 
jakby z góry przesądzającym o ich odrębnym, studyjnym 
charakterze. W litografii francuskiej opisuje się je jako 
epreuve d’artiste lub alternatywnie hors commerce, 
w skrócie — h.c.
2. Odbitka próbna — drukowana przed bon à tirer. 
Różni się nieznacznie od egzemplarzy tworzących nakład. 
Wykonywana przed ostatecznymi korektami matrycy na 
kamieniu. Z reguły nieco słabsza w nasyceniu — stanowi 
etap dochodzenia do optymalnego wyglądu druku. 
Odbitki próbne, jako że nie są identyczne, jak te z nakładu, 
powinny być niszczone. 
3. Odbitka dokumentująca stan (state proof) — odbitki 
dokumentujące stany pracy różnią się znacznie od 
tych, które włączane są do numerowania nakładu. 
Drukowane są zazwyczaj w przełomowych dla powstającej 
litografii momentach przed lub po przeprowadzeniu 
większych, bardzo zmieniających dotychczasowy wygląd 
rysunku, korektach. Dokumentują ewolucję rozwoju 
dzieła. Czasami jeśli tak zdecyduje autor, bezpośrednio 
po zdjęciu z prasy druku obrazującego stan aktualny, 
można przystąpić do tworzenia edycji. Następnie, po jej 
zamknięciu kontynuować modyfikacje, aby w konsekwencji 
wydrukować kolejny nakład. W takim przypadku druki 
tworzące obie edycje traktować należy odrębnie, 
co powinno naleźć potwierdzenie w odpowiednim 
sygnowaniu. Rejestracja etapu stanowiąca odrębną edycję 
wydrukowaną w niewielu egzemplarzach. Odbitki stanu 
wykonuje się przeważnie przed dokonaniem na kamieniu 
istotnych zmian. Stany można drukować każdorazowo po 
przeprowadzeniu znaczących korekt obrazu.
4. Odbitka dokumentująca postęp (progressive proof) 
— odbitki dokumentujące postęp są najczęściej drukami 
poszczególnych kamieni składających się na jedną 
litografię barwną.  

Zestaw takich odbitek obrazujący czterokolorową 
litografię może wyglądać w sposób następujący:
• Kamień A osobno
• Kamień B osobno
• Kamień A plus B
• Kamień c osobno
• Kamień A plus B plus C
• Kamień D osobno
Odbitka, w której zestawiono razem wszystkie cztery 
kamienie stanowi przykład bon à tirer.
5. Odbitka pokazowa (presentation proof) — odbitki 
pokazowe są drukami porównywalnymi z nakładem 
chociaż w nim się nie mieszczą (z różnych względów). 
Przeznaczone są dla drukarza lub przyjaciół. Zaznaczenie 
w sygnaturze takiego ich statusu jest swego rodzaju 
formalnym usankcjonowaniem udanych druków 
wykraczających poza założony nakład i odbitki autorskie, 
których ilość powinna być zawsze bardzo ograniczona. 
6. Odbitka dokumentująca unieważnienie 
(cancellation proof) — odbitki takie wykonywane 
są po zakończeniu wszelkich prac nad nakładem 
we wszystkich możliwych wariantach i podpisaniu 
stworzonej edycji przez autora. Istnieje wiele sposobów 
„okaleczania” obrazu na kamieniu tak, by druk zeń uzyskany 
nie budził żadnych wątpliwości, że mamy już do czynienia 
z litografią definitywnie wyeksploatowaną. Przy czym 
nie chodzi tu o niemożność kontynuowania druku, 
ale o świadomą decyzję jego ukończenia. Obraz zniszczyć 
można poprzez wyskrobanie zdecydowanych linii 
w kierunkach diagonalnych — od rogu do rogu. 
Takiego samego w skutkach zabiegu można dokonać 
również silnym kwasem. W każdym razie, ingerencja musi 
być na tyle jednoznaczna, by pod żadnym pozorem nie 
pojawiły się wątpliwości sugerujące kolejną modyfikację 
dzieła. Odbitkę dokumentującą unieważnienie drukujemy 
na papierze, na którym powstał nakład. Wykonujemy 
tylko jeden egzemplarz. W związku z tym, podobnie 
jak bon à tirer, dokument taki ma przeważnie dużą 
wartość na rynku kolekcjonerskim, na pewno zaś w jego 
wyrafinowanych kręgach. Po wykonaniu egzemplarza 
dokumentującego unieważnienie, resztki farby z kamienia 
zmywamy terpentyną. Pozostawienie farby, która 
w konsekwencji ulega zaschnięciu i stwardnieniu utrudnia 
wydatnie ucieranie kamienia.
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Czynności kuratorskie / Curatorial concerns 6.1

Przeglądanie druków / Reviewing the impressions 6.2
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6.3 Przeglądanie litografii w sąsiedztwie szal z szufladami do ich przechowywania / Reviewing the impression in the print storage cabinet's room

6.4 Przekładanie druków oddzielające poszczególne egzemplarze cienkim silikonowym papierem / Interleaving with tissue
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6.3 Drukarski  znak / The Printer 's  Mark

W momencie, w którym autor dokończy sygnowanie, 
wszystkie niepodpisane odbitki należy zniszczyć. 
Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to pociągnięcie 
mądre, bowiem niezadrukowane strony odrzuconych 
egzemplarzy nadają się do wykorzystania do prób 
przy pracy nad kolejną grafiką. Jednakże pociągnięcie takie 
wymaga troski o to, by odbitki niesygnowane nie dostały 
się w niepowołane ręce. 
Tak więc, po podpisaniu wszystkich odbitek nadchodzi 
czas ich „napiętnowania” pieczęcią drukarza. Jest nią 
zazwyczaj ślepy stempel. Znak taki nie służy tylko przyszłej 
identyfikacji drukarza. Stanowi on przede wszystkim 

gwarancję wysokiej jakości i autentyczności litografii. 
W warsztatach małych, zatrudniających tylko jednego 
mistrza wystarcza jeden znak, który jest jednocześnie 
identyfikatorem miejsca i osoby drukującej. Warsztaty 
większe, takie jak Tamarind posługują się zwykle 
dwoma znakami. Pierwszy stempel znamionuje oficynę, 
drugi mistrza.
Stosowanie ślepych stempli zamiast pieczątek 
pozostawiających widoczne znaki tuszu jest bardziej 
korzystne z trzech powodów:
a) ślad jest bezbarwny, 
b) stworzony zostaje trudny do zatarcia relief, 
c) odbitki znakuje się szybciej i łatwiej niż przy użyciu 
pieczęci nasączonej tuszem.

Czynności kuratorskie / Curatorial concerns 6.5 Porównywanie druków z odbitką wzorcową / Compering impressions with the bon à tirer 6.6
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O miejscu znaczenia grafiki decyduje autor. Jeśli praca ma 
margines, stempluje się ją zwykle poza obrazem, w lewym 
lub prawym, dolnym rogu. Jeśli zaś arkusz zadrukowany 
jest do spadu, ślepą pieczęć umieszcza się w obrębie 
kompozycji. W wyjątkowych przypadkach jeżeli tak 
zadecyduje autor, znaki oficyny i mistrza drukarskiego 
nanosi się na odwrocie pracy. Estetyka niektórych prac nie 
pozwala na jakiekolwiek dodatkowe, widoczne ingerencje. 
Wtedy zamiast ślepego, pozostawiającego relief stempla 
na odwrocie druku przystawiamy zwykłą pieczątkę nadaną 
tuszem, albo co jest preferowane – farbą litograficzną. 
Żadna odbitka bez oznaczeń, bez względu na to gdzie 
i jak je naniesiono, nie powinna opuszczać warsztatu. 
Ogromna odpowiedzialność w tym względzie spada 
zwłaszcza na warsztaty duże, wypuszczające wiele edycji 
w jednym czasie. Znaczenie odbitek ślepym stemplem 
wymaga skupienia. Należy utrzymać stałe, powtarzające 
się na każdym kolejnym druku miejsce. W razie lokowania 
znaku w obrębie druku (na farbie) pamiętać trzeba 
o każdorazowym przekładaniu matrycy stempla 
i odbitki świeżą chusteczką higieniczną. Zapobiega to 
przedostawaniu się farby z grafiki na stempel. 

6.4 Księgowanie edycj i  /  Recording 
the Edit ion

Każda praca wydrukowana w profesjonalnym 
warsztacie litograficznym powinna być zaksięgowana. 
Przed rozpoczęciem drukowania grafiki przydziela 
się jej numer identyfikacyjny, który określa kolejność 
druku wykonywanego w danym warsztacie w ogóle 
i datę rozpoczęcia projektu. W trakcie postępu prac pod 
numerem znamionującym opracowywaną litografię 
drukarz odnotowuje wszystkie potrzebne dane — czas 
drukowania, zużyte materiały, zastosowane procedury 
technologiczne itd. Notatki te służą także do sporządzania 
oficjalnej dokumentacji druku, stanowiącej bardzo 
ważny element funkcjonowania każdego szanującego 
się warsztatu litograficznego. W czasie gdy druki są już 
sygnowane i oznaczone stemplami, dobrze jest nanieść 
delikatnie numer identyfikacyjny w pobliżu pieczęci 
warsztatu. Sygnatury, stemple i numery identyfikacyjne 
pomagają istotnie nie tylko artystom, marszandom, 

ale i muzealnikom, a także kolekcjonerom. Warsztat 
powinien prowadzić również stałą dokumentację każdej 
edycji zawierającą informację o ilości numerowanych 
i sygnowanych odbitek, a także określającą istotne 
cechy litografii. Forma prowadzenia dokumentacji druku 
wypracowana w Tamarind Institute wydaje się doskonała 
i godna naśladowania. Przygotowaną na podstawie 
bieżących notatek, podpisują zarówno autor pracy 
jak i drukarz. Uwierzytelniona w ten sposób stanowi 
wiarygodny dowód i przez to staje się doskonałym źródłem 
informacji, mogącym służyć wielu zainteresowanym bez 
konieczności weryfikowania danych. Dobrze sporządzona 
dokumentacja odpowiada precyzyjnie na następujące 
pytania: czy nakład wydrukowano z kamienia lub płyt 
metalowych — cynkowych, aluminiowych, kiedy druk 
rozpoczęto i kiedy zakończono, ile i na jakim papierze 
zrobiono odbitek, jakimi farbami i w jakiej kolejności 
formowano obraz, jakich procedur technicznych 
i technologicznych użyto?
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Rodney Hamon, Paweł Frąckiewicz i Bill Lagattuta w Tamarind Institute / Rodney Hamon, Paweł Frąckiewicz and Bill Lagattuta at Tamarind Institute 6.7

Fragment druku / Detail of impression  6.8
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Paweł Frąckiewicz

urodzony w 1958 roku we Wrocławiu.  
W 1982 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) 
w specjalnościach projektowanie graficzne pod kierunkiem 
prof. Jana Jaromira Aleksiuna i grafika warsztatowa pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Basaja. Od 1999 roku prowadzi 
pracownię litografii w macierzystej uczelni. Od 2002 roku 
profesor zwyczajny.  
W latach 2005—2012 prodziekan Wydziału Grafiki i Sztuki 
Mediów. Kurator Międzynarodowego Konkursu Rysunku 
we Wrocławiu.

Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo.

Wyróżniony III nagrodą na Ogólnopolskim Biennale Sztuki 
Młodych „Droga i Prawda" we Wrocławiu (1985); III nagrodą 
w Międzynarodowym Konkursie Graficznym im. Józefa 
Gielniaka w Jeleniej Górze (1989); nagrodą Prezydenta 
miasta Pilzna na V Międzynarodowym Biennale Rysunku 
w Pilznie, Republika Czeska (2006). Otrzymał stypendium 
Ministra Kultury i Sztuki — Vysoka Skola Vytvarnych Umeni 
w Bratysławie, Słowacja (1989), stypendium Departamentu 
Stanu USA — Tamarind Institute w Albuquerque, Nowy 
Meksyk, Stany Zjednoczone (1990).
Brał udział w ponad 150 wystawach i konkursach 
grafiki i rysunku w Polsce i za granicą, między innymi w: 
„Arsenał 88" w Warszawie (1988); „Litografia polska od 
1900" organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
(1994); „Plzeň in Pilsen", John Mooney Foundation, 
Chicago, Illinois (USA (2007);  Impact 5 Międzynarodowej 
Konferencji Graficznej "Slises of Time", "Trans_Graphic 
Polish Prints", wystawie towarzyszącej Impact 5, 
Tallinn, Estonia (2007); I Międzynarodowym Triennale 
Grafiki im. T. Kulisiewicza w Warszawie Imprint 2008; 
Międzynarodowym Triennale Grafiki Kraków 2009; VI i VII 
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2006, 2009).

Był inicjatorem i kuratorem: „2008 Grafika Polska — Sztuka 
i Edukacja / Polish Printmaking, Art & Education" — wystawy 
towarzyszącej MTG Kraków (2009);  

Paweł Frąckiewicz

Born in 1958 in Wrocław.  
In 1982 graduated from the State Higher College of Fine 
Arts in Wrocław (currently Eugeniusz Geppert Academy 
of Fine Arts in Wrocław), in the field of graphic design, 
supervised by Prof. Jan Jaromir Aleksiun, and printmaking 
supervised by prof. Andrzej Basaj. In 1981 he was 
employed in the home institution, in the Lithography 
Studio run by Prof. Andrzej Basaj. Since 1999 a head 
of the Lithography Studio. In 2002 received the title 
of Full Professor.  
Since 2005 to 2012 Paweł Frąckiewicz has been the 
Vice-Dean of the Faculty of Graphics and Media Art. 
He is a curator of the International Drawing Competition 
in Wrocław.

Works in printmaking, drawing and painting.

He received 3rd prize in the National Young Art Biennial 
‘The Road and the Truth’ in Wrocław (1985); 3rd prize in the 
Józef Gielniak International Print Competition in Jelenia 
Góra (1989), the Prize of the President of Pilsen in the 5th 
International Drawing Biennial in Pilsen, Czech Republic 
(2006). Received a scholarship of the Ministry of  Culture 
and Art in the Academy of Fine Arts in Bratislava (1989) 
and from the USA Department of State in the Tamarind 
Institute in Albuquerque in New Mexico in the USA (1990).
He participated in more then 150 print and drawing 
exhibitions in Poland and abroad, among others, ‘Arsenal 
88’ in Warsaw (1988), ‘Polish Lithography since 1900’, 
organized by the National Museum in Kraków (1994); ‘Plzen 
in Pilsen’, John Mooney Foundation, Chicago, Illinopis, USA 
(2007); Impact 5 International Print Conference ‘Slises of 
Time’, ‘Trans_Graphic Polish Prints’, exhibition of the Impact 
5, Tallinn, Estonia (2007); 1st Kulisiewicz International 
Graphic Arts Triennial in Warsaw Imprint 2008; 
International Print Trinnial Kraków 2009; 6th and 7th Polish 
Print Triennial in Katowice (2006, 2009); initiator and 
curator of the exhibition’ 2008 Polish Printmaking, Art & 
Education’, accompanying the International Print Triennial 
in Kraków (2009); ‘Wroclaw in Bialystok — The Graphical 
Białystok’, exhibition of The International Print Triennial 
Kraków 2009. 
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„Wrocław w Białymstoku — Graficzny Białystok" — wystawy 
towarzyszącej MTG Kraków (2009).

Miał 27 wystaw indywidualnych, między innymi: 
„Lithography", Galleri Hoernan, Falun, Szwecja (2001) 
(wspólnie z Jackiem Szewczykiem), „Rysunek", Nowa 
Oficyna, Gdańsk (2006); „Format Rysunku", Rondo Sztuki, 
Katowice (2008).  „Stan wrzenia”, BWA Kielce, 2012.

Serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc 
dla Marjorie Devon, Billa Lagattuta, Rodney'a Hamon'a 
i wszystkich Tamaryndczyków.
Paweł Frąckiewicz, grudzień, 2012

Has shown 25 solo exhibitions, among others: 
‘Lithography’, Galleri Hoernan, Falun, Sweden (2001) 
— with Jacek Szewczyk; ‘Drawing’, Nowa Oficyna Gallery, 
Gdańsk (2006); ‘The Format of the Drawing’, Rondo Sztuki, 
Katowice (2008). ‘The Seething State’, BWA Kielce Gallery, 
Kielce 2012.

Sincere thanks for unselfish help to Marjorie Devon, 
Bill Lagattuta, Rodney Hamon and all Tamarindties.
Paweł Frąckiewicz, December, 2012
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