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   Dwadzieścia lat postępu techno-
logicznego wystarczy³o, by cz³owiek 
zacz¹³ używać do pisania klawiatury 
komputera czy też telefonu komór-
kowego, zastępuj¹c w ten sposób tak 
szlachetne narzędzie, jakim jest pióro. 
Rzadko używa się nawet d³ugopisu, 
który – choć powszechniejszy – zdaje 
się być ubog¹ namiastk¹ pióra; a ma-
j¹c na uwadze proces ewolucji narzę-
dzi pisarskich, może uchodzić za for-
mę pośredni¹ między piórem i dzisiej-
szymi mediami. I tak oto ca³a ekspre-
sja pisania wyraża się w uderzaniu 
palcami w klawisze. Trzeba dużo dob-
rej woli i wyobraźni, by doszukać się 
w tych uderzeniach rytmu, indywi-
dualnego tembru będ¹cego namiastk¹ 
prawdziwej manualności. 
  Sztuka pisania, bo tak możemy to 
określić, sta³a się wspó³cześnie dzie-
dzin¹ niszow¹. Coraz trudniej wyar-
tyku³ować za pomoc¹ odręcznego pi-
sania z³ożoność ludzkich myśli, więk-
szość ludzi ma z tym problemy. Wia-
domości sms, e-maile, czaty narzuca-
j¹ skrótow¹ formę komunikacji, która
odbywa się za pomoc¹ możliwie pro-
stych sformu³owań, nierzadko za po-
moc¹ skrótów skrajnie zdeformowa-
nych i zrozumia³ych tylko dla wtajem-
niczonych. W wyniku obcowania z te-
go typu kultur¹ wypowiedzi trudno 
oczekiwać od przeciętnego cz³owieka 
umiejętności budowania zdań rozwi-
niętych, czy nacechowanego stosow-
nymi epitetami przemówienia. Tylko
pismo odręczne może w pe³ni oddać 
treść, któr¹ chcemy przekazać. Towa-
rzyszy temu z³ożony proces neurolo-
giczny, w którym za pośrednictwem 
palców przekszta³camy nasze myśli 
w pisane symbole. Poza tym, co naj-
ważniejsze, pismo odręczne jest uni-
kalne, wyraża charakter i indywidual-
ność. Pióro – zauważy³ ktoś – jest prze-
d³użeniem mózgu i serca. Poprzez 
d³onie i palce sprawia, że nasze myśli 
i uczucia mogą być przelane na papier.
Odczucia temu towarzysz¹ce znacz¹-
co wp³ywaj¹ na ostateczn¹ formę prze-
kazu, który możemy dowolnie nace-
chować emocjonalnie dzięki odpo-
wiedniemu dobraniu liter. 
  Nacechowanie to wyraża się w ab-
strakcyjnej formie znaków, na któr¹ 
sk³adaj¹ się kr¹g³ości, przewężenia 
i ogonki. Ważnym nośnikiem infor-
macji jest również wielkość i zróż-
nicowanie liter, proporcje górnych 
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i dolnych wyd³użeń, a także odstępy 
między wyrazami, szerokość akapi-
tów itd. Niezmiernie ważny jest rów-
nież stopień czytelności tekstu. Nie 
da się ukryć, że ludzie pisz¹ coraz 
brzydziej; skrajnym przyk³adem kon-
sekwencji, jakie z tego zjawiska wy-
nikaj¹, s¹ przypadki źle odczytanych 
recept wypisywanych przez lekarzy, 
na których widniej¹ bardzo ważne 
informacje, co może prowadzić do 
katastrofalnych skutków. 
  Gdzie podzia³o się cztery tysi¹ce lat 
spędzonych na nauce pisania? Dlacze-
go zarzucono naukę kaligrafii, która 
nie dość, że kszta³towa³a charakter, 
cierpliwość i dyscyplinę, to na dodatek 
rozwija³a w znacznym stopniu umie-
jętność sk³adnego formu³owania myś-
li, oddzia³uj¹c również na sferę ustnej 
wypowiedzi? Ma³o tego – niektóre ba-
dania wskazuj¹, że zdolność ta w dość 
dużym stopniu usprawnia³a czytanie 
tekstu ze zrozumieniem.
  Kaligrafia jest sztuk¹, która ³¹czy 
w sobie zarówno estetykę, jak i uży-
teczność. Jednak zanim dosz³o do jej 
rozwoju, przez wiele lat pismo kszta³-
towa³o się w rozmaitych kierunkach, 
które mia³y jeden wspólny mianow-
nik – odręczność. Pierwsze litery alfa-
betu ³acińskiego zosta³y wyryte u stóp
kolumny Trajana w Rzymie. By³y 
proste i nieszczególnie ozdobne, ale 
mimo wszystko robi³y wrażenie zna-
ków monumentalnych, objawia³y du-
mę i si³ę Imperium Rzymskiego. Mia-
³y one zasadniczy wp³yw na kulturę
Zachodu ze względu na harmonijność, 
która sta³a się idea³em klasycznego ³a-
cińskiego pisma. Litery widniej¹ce na 
kolumnie Trajana naznaczone były 
ruchem ręki. Daleko im do matema-
tycznych wyliczeń, widoczne w nie-
których kreskach nieregularności s¹ za- 
biegiem zamierzonym, a kształt zna-
ków zdeterminowany jest przez na-
rzędzie, którym wykonywano napis. 
Najpierw sztywnym, p³askim pędzlem 
tworzono szkic liter, następnie kamie-
niarz wykuwa³ je d³utem, dzięki cze-
mu powsta³y szeryfy, czyli poprzecz-
ne b¹dź ukośne zakończenia g³ów-
nych kresek liter. Pismo to nazywano 
później kapita³¹ rzymsk¹. 
  Za czasów Republiki używano w
Rzymie stylów pisma będ¹cych od-
mianami Kapita³y. By³y to capitalis 
quadrata, zwana też czasem capitalis 
monumentalis lub capitalis elegans. 

Kluczowy wp³yw na kszta³t pisma 
mia³y oczywiście materia³y używane 
do pisania. Ksi¹żki w świecie starożyt-
nym kaligrafowano na papirusie pió-
rem wykonanym z trzciny, zwanej
z grecka kalamos; st¹d też i pióro zwa-
³o się calamus. Mniej trwa³e zapiski
wykonywano na drewnianych tablicz-
kach pokrytych woskiem przy pomo-
cy metalowego rylca. W okresie póź-
nego cesarstwa rzymskiego, ze wzglę-
du na problemy zwi¹zane z importem 

papirusu z Egiptu, coraz częściej za-
pisywano księgi na pergaminie, który 
by³ stosunkowo ³atwy do wytworzenia 
wszędzie tam, gdzie hodowano owce 
lub byd³o. Księgi pergaminowe zszyte 
w kodeksy zajmowa³y zdecydowanie 
mniej miejsca w bibliotekach, co by³o 
dodatkowym atutem tego papieru.
Znacz¹cy wp³yw na zmianę stylu pi-
sania mia³ również rodzaj użytego do 
tego celu atramentu. Dawniej otrzy-
mywano go w wyniku zmieszania sa-
dzy z gum¹ arabsk¹, miał on jedną za-
sadnicz¹ wadę: sporz¹dzony w z³ych 
proporcjach odklejał się od skóry. 
Wiąza³o się to z tym, że tego typu atra-
ment nie mia³ w³aściwości wsiąkania 
w skórę, dlatego należało ściśle prze-
strzegać receptury, aby po na³ożeniu 
barwnik idealnie przykleja³ się do jej 
powierzchni. Zamiennikiem by³ inkaust
sporz¹dzony z wywaru z dębowych 
galas zmieszany z siarczkiem żelaza,
reagowa³ on ze skór¹ wnikaj¹c w jej 
strukturę, dzięki czemu by³ zdecydo-
wanie trwalszy. 
  Potrzeba szybkiego pisania doprowa-
dzi³a do powstania stylu pisma zwa-
nego rustyk¹. P³aski k¹t trzymania pió-
ra zast¹piono ukośnym, dzięki czemu
d³oń mog³a swobodniej przemiesz-
czać się nad papierem. Pismo to sto-
sunkowo szybko przekszta³ci³o się 
w uncja³ę, która by³a szeroko rozpow-
szechniona w Europie, pocz¹tkowo

zwana by³a „pismem biblijnym” gdyż 
używana by³a przede wszystkim do
chrześcijańskich rękopisów. Koliste li-
nie liter pozwala³y na szybsze tempo 
pisania. 
  Charakterystyczny z¹bek, powsta³y 
przy zakończeniach liter w górnym 
lewym rogu, podnosi³ wartość este-
tyczn¹ tego pisma. Starożytne księgi 
nie mia³y iluminacji, a ilość ilustracji 
w nich zawartych ogranicza³a się do 
minimum. Tak więc funkcja ozdobna
stronicy spoczywa³a w dużej mierze
na pe³nych gracji literach. Z¹bek ten 
pe³ni³ również rolę dyscyplinuj¹c¹, u-
przytamnia³, że pismo to wymaga sta-
ranności i skupienia. 
  Prze³omowym momentem w liter-
nictwie by³ zabieg wyd³użania liter tak, 
aby ich części wystawa³y ponad lub
poniżej g³ównego duktu pisma zacho-
dz¹c na interlinię, co zwiększało spoi-
stość kolumny. W tym miejscu należy 
dodać, że do tej pory wszystkie litery 
mia³y jednakow¹ wysokość, dlatego 
też próba zróżnicowania znaków do-
datkowo podnosi³a walor estetyczny 
stronicy. Tego typu styl pisma nazy-
wamy pó³uncja³¹. Kszta³ty liter półun-
cja³y wywodz¹ się z późnorzymskiej 
kursywy, litery podobnie jak w uncja-
le s¹ koliste, co daje mi³y oku efekt. 
Pismo to jednak zaczę³o zatracać swo-
j¹ czytelność w wyniku przesadnego 
ozdabiania i wzbogacania liter.


