
                                         nr 238 - KWIECIEŃ 2017    19

  Z potrzeby wykszta³cenia funkcjo-
nalnego pisma do celów informacyj-
nych, które mia³o podnieść skutecz-
ność komunikacji, wykszta³ci³ się ko-
lejny styl pisma zwany minusku³¹ ka-
rolińsk¹. Jest ona pierwszym pismem 
ksi¹żkowym, w którym występują
w pe³ni oddzielone od siebie, samo-
dzielne obrazy s³ów. Tekst pisany w ten
sposób zyska³ na czytelności. Uzyska-
no również możliwość wyraźnego 
akcentowania pocz¹tku zdania, które 
rozpoczyna³o się jedn¹ z liter ze star-
szych alfabetów. U³atwia³o to czytel-
nikowi poruszanie się po stronicy za-
pe³nionej tekstem, która nie wygl¹da-
³a już tak jednolicie. Minusku³a sta³a 
się później wzorem dla wspó³cześnie 
stosowanych ma³ych liter alfabetu. 

Pismo to występowa³o w powszech-
nym użyciu w ca³ej zachodniej Euro-
pie, wypieraj¹c jednocześnie dawne 
pisma. Jak można się domyśleć, z bie-
giem czasu minusku³a karolińska ewo-
luowa³a, pisano coraz ciaśniej, zmniej-
szy³a się interlinia, wszystkie krągłe 
litery przybiera³y kszta³t coraz bar-
dziej eliptyczny. Trudności przysparza
dok³adne określenie momentu prze- 
³omowego rozdzielaj¹cego wyraźnie.
kiedy jeden styl pisma przechodzi 
w drugi. 
  W XI i XII wieku zaczę³y formować 
się pierwsze europejskie uniwersy-
tety. Rozwój edukacji spowodowa³ 
wzrost zapotrzebowania na ksi¹żki, co 
w znacznym stopniu przyczyni³o się 
do nadania nowego kierunku w pro-
cesie rozwoju stylów kaligrafii. Poja-
wia się pismo, które wyraźnie różni się 
od minusku³y karolińskiej. W¹skie li-

tery ustawione obok siebie, z niewiel-
kimi odstępami o nieznacznie wycho-
dz¹cych ponad g³ówny dukt wyd³u-
żeniach, charakterystyczne za³amania 
liter sprawiaj¹, że strona zapisana tym 
pismem wygl¹da jak tkanina. Z tego 
skojarzenia wywodzi się nazwa stylu: 
littera textualis, określana potocznie 
tekstur¹ (³ac. textus znaczy tkanina). 
Stronice ksi¹g zapisane by³y w ten 
sposób, że bardzo często pozostawiano
szerokie marginesy, nierzadko szersze
niż kolumna tekstowa. Wype³niano je 
niekiedy kwiecist¹ iluminacj¹, ale głów-
n¹ ich funkcj¹ by³o podkreślenie war-
tości estetycznej samego tekstu. Z tek-
stury wyodrębni³o się kilka odmian 
pism, które by³y używane w zależnoś-
ci od treści, jak¹ mia³y przedstawiać 

na papierze. I tak wyróżniamy wśród 
nich littera textualis pescissa, której 
pionowe linie liter kończy³y się na dol-
nej linii duktu sprawiaj¹c wrażenie 
odciętych; littera textualis quadrata, 
której pionowe linie liter zakończone 
by³y stópk¹ w postaci ukośnie posta-
wionego kwadracika; littera textualis 
semi-quadrata mia³a litery, które na 
samym dole za³amywa³y się skośnie 
(stylu tego używano do szybkiego pi-
sania ksi¹żek, gdzie jakość i elegan-
cja powsta³ego dzie³a nie by³a aż tak 
ważna); wreszcie littera rotunda – styl 
ten rozwija³ się g³ównie we W³oszech, 
pionowe linie liter mia³y podobne za-
kończenia jak w stylu littera textualis 
pescissa, jednak by³y one nieco szer-
sze. 
  Pismem o dukcie zbliżonym do tek-
stury by³a bastarda. Jej charakterystycz-
n¹ cech¹ by³o z³agodzenie i zaokrąg-

lenie ostrych k¹tów liter. Kolumna tek-
stu – dzięki zwiększeniu odstępów
między literami i wyrazami – zyska³a 
świat³a i sta³a się bardziej przejrzysta 
oraz czytelna. Jako że pismo to było
uznawane za ma³o eleganckie, używa-
no go przede wszystkim do pisania 
ksi¹g w językach narodowych, fran-
cuskim i angielskim. Bardzo podob-
nym do bastardy pismem by³a szwa-
bacha, która jako pierwsza posiada³a 
swoje w³asne majusku³y. Przypomnę, 
że poprzednie pisma adaptowa³y wiel-
kie litery z innych krojów, najczęściej 
z kapita³y lub uncja³y. 
  Szwabacha by³a grubsza, bardziej 
otwarta i szersza niż tekstura gotycka. 
Pos³ugiwali się ni¹ drukarze do zapisu
tekstów w języku polskim. By³a rów-
nież szeroko rozpowszechnionym pis-
mem niemieckim dopóki nie wyparła
jej fraktura.
  Równolegle, jednak osobnym torem, 
ewoluowa³a majusku³a gotycka, która
w swoim kulminacyjnym momencie 
przybra³a formę ogromnych filigrano-
wych inicja³ów. By³y one tak ozdobne, 
że traktowano je odrębnie od tekstu
jako dzie³a sztuki kaligraficznej. Inic-
ja³y stosowano g³ównie do ozdabiania 
stronic. 
 Kolejny styl pisma narodzi³ się w wy-
niku fascynacji starożytnymi manu-
skryptami. XV-wieczni kaligrafowie 
z pasj¹ oddawali się przeszukiwaniu 
bibliotek, których celem by³o zgłębia-
nie zagadnień dotycz¹cych dawnych 
stylów pisma. Natrafiali przede wszyst-
kim na dzie³a średniowiecznych kali-
grafów zapisane minuskułą karolińską.
Pismo to tak mocno różni³o się od uży-
wanej ówcześnie tekstury, że odkryte
rękopisy uznano za wzór średniowiecz-
nego stylu kaligraficznego. Dziś wie-
my, że by³y to b³ędne za³ożenia. Jed-
nak przepisuj¹c dzie³a Cycerona jeden 
ze znanych kaligrafów – Poggio – wzo-
rowa³ się na owych manuskryptach, 
autorsko modyfikuj¹c litery tak, że 
worzy³ nowy styl. Pismo to nazwa³ 
littera antiqua, potocznie nazywane 
pismem humanistycznym. By³o ono 
powszechnie używane przez florenc-
kich i rzymskich kaligrafów do prze-
pisywania ksi¹g. Mimo istotnych po-
dobieństw do minusku³y karolińskiej,
litery w antykwie wzbogacone zosta³y 
o szeryfy na wzór starożytnych monu-
mentalnych inskrypcji, które w Rzy-
mie by³y wszechobecne. 
  Jako że littera antiqua w ca³ej swo-
jej dostojności by³a pismem dość pra-

coch³onnym, inny znany w³oski kali-
graf – Piccolo Niccoli – opracowa³ jej 
³atwiejsz¹ w wykonaniu wersjê, którą
nazwa³ littera antiqua corsiva. W piś-
mie tym uproszczono szeryfy nadając
im haczykowaty kszta³t. Ich wykona-
nie nie wymaga³o odrywania pióra, 
dzięki czemu można by³o pisać szyb-
ciej. Litery – lekko pochylone, z wy-
raźnymi wyd³użeniami górnymi i dol-
nymi – wygl¹da³y elegancko, a stroni-
ca zapisana w ten sposób wyróżnia³a 
się p³ynności¹ linii. Stylu tego używa-
no powszechnie we w³oskich kance-
lariach, st¹d jego późniejsze określe-
nie – cancellaresca. W kolejnych stule-
ciach styl ten rozprzestrzeni³ się rów-
nież w innych krajach Europy, gdzie
określano go mianem „w³oskiej bas-
tardy”, lub też w skrócie „italik¹”. Nie-
s³abn¹ca popularność kancelareski 
sk³oni³a znakomitego kaligrafa Ludvi-
co Vincentino do napisania podręcz-
nika nauki kaligrafii. Mistrz w³asno-
ręcznie napisa³ wszystkie stronice, któ-
re następnie zosta³y powielone za po-
moc¹ techniki drzeworytu. Ksi¹żka ta 
rozs³awi³a jeszcze bardziej sztukę ka-
ligrafii i spowodowa³a lawinę zainte-
resowań technikami pięknego pisania.
Później powstawa³y kolejne podręcz-
niki kaligrafii, które wydawano i wzna-
wiano co kilka lat. W Niemczech rów-
nież wychodzi³y tego typu podręczni-
ki, jednak propagowa³y one jedynie 
pismo gotyckie, w którym szczególn¹ 
uwagę poświęcano inicja³om, począw-
szy od tych zbudowanych z zaledwie 
kilku kresek, aż po rozrastające się w 
misterne sploty majestatycznych roz-
miarów kszta³ty.
  Pojawi³o się wiele nowych technik, 
za pomoc¹ których można by³o repro-
dukować kaligraficzne dzie³a. Szcze-
gólnie znacz¹ca okaza³a się technika 
miedziorytu, umożliwiaj¹ca wypro-
wadzanie bardzo cienkich linii, które 
można by³o finezyjnie zapętlić, łączyć
ze sob¹ oraz wype³niać atramentem. 
St¹d też i kaligrafowie zaostrzyli swo-
je pióra, dzięki czemu mogli uzyskać 
tego typu efekty bezpośrednio na pa-
pierze. Litery pisane w ten sposób mia-
³y praktycznie wszystkie linie w³osko-
wate, różnice grubości uzyskiwano 
poprzez zwiększenie nacisku pióra. 
Atutem ostro zakończonego pióra by-
³o d³uższe trzymanie atramentu, dzię-
ki czemu można by³o wykonać kilka 
liter bez odrywania pióra. Sk³ania³o to 
kaligrafów do znajdowania ciekawych 
po³¹czeni między poszczególnymi li-
terami. Zmianom tym towarzyszy³a 
fascynacja bogat¹, barokow¹ form¹, 
oraz obfit¹ ornamentyk¹, a stronice 
zapisane w ten sposób bardziej przy-
pomina³y obrazy, które s³uż¹ do ogl¹-
dania, niż litery alfabetu. Estetyka pis-
ma zdecydowanie przeważa³a nad je-
go funkcjonalności¹.
  W dobie Renesansu, pomimo chwi-
lowego rozkwitu kaligrafii, sztuka ta 
zaczę³a przeżywać regres pod wp³y-
wem rozpowszechnienie druku. Co 
prawda wci¹ż pisano ręcznie przepięk-

ne ksi¹żki na pergaminie, kaligrafo-
wano dokumenty i ważniejsz¹ kore-
spondencję; wci¹ż też pojawia³y się 
nowe szko³y kaligrafii – jednak trud-
no by³o wynieść sztukę pięknego pisa-
nia do rangi sztuk pięknych na równi 
z malarstwem czy też rzeźb¹. Nawet 
powsta³y w XIX wieku nowy styl,   
zwany od nazwiska za³ożyciela szko³y 
kaligrafii Platta Spencera spencerian, 
który reklamowano jako business hand, 
także nie by³ w stanie wygrać z nara-
staj¹cym postępem, który szeroko roz-
powszechni³ maszyny do pisania. 
  Nieoczekiwane zmiany przyniós³
pocz¹tek XX wieku. Sztuka kaligrafii 
zaczę³a przeżywać odrodzenie, szcze-
gólnie w krajach anglosaskich. Powsta-
³o pismo angielskie, bardzo starannie
opracowane, o kszta³tnych literach, któ-
re należa³o kreślić powoli i starannie
(co doprowadzi³o do podzia³u na kali-
grafię i pismo codzienne, bardziej nie-
chlujne i nie zawsze czytelne). Nale-
ży przypomnieć, że w Polsce jeszcze 
do po³owy XX wieku kaligrafia by³a 
przedmiotem podstawowego naucza-
nia, maj¹cym na celu doskonalenie
pisma odręcznego. Naukę tę jednak 
zarzucono, podobnie jak i w innych 
rozwijaj¹cych się krajach, z powodu 
braku miejsca w programie nauczania 
na tak czasoch³onne zajęcia. Od tego 
momentu trudno mówić o rozwoju 
kaligrafii. Można nawet pokusić się 
o stwierdzenie, że zaczynamy zbliżać 
się do punktu wyjścia: pismo staje się 
coraz mniej czytelne, kszta³ty liter pi-
sma odręcznego zmierzają do utwo-
rzenia niejednorodnej plątaniny linii, 
w których dopatrzeć się można próby 
przekazania jakiejś informacji. Coraz 
mniej wprawna d³oń – której czynnoś-
ci zwi¹zane z pisaniem ograniczaj¹ się 
coraz częściej do z³ożenia podpisu, co 
i tak nied³ugo będzie zast¹pione form¹ 
elektroniczn¹ – nie radzi sobie z prze-
lewaniem treści zgodnie z odczuciami
i wol¹ cz³owieka. W dobie wszech-
obecnej komputeryzacji zatraca się
autentyzm treści. Tym samym krojem, 
dostępnym w standardowym zbiorze
czcionek systemowych, możemy na-
pisać zarówno list mi³osny, jak i prze-
pe³niony nienawiści¹ b¹dź gorycz¹. 
Obydwa będ¹ pozbawione namacal-
nych emocji, które towarzysz¹ auto-
rowi w procesie pisania. Nie doszu-
kamy się wśród zunifikowanych liter
nawet ich namiastki, nie zauważymy 
drgnięcia pióra (czy nawet długopisu)
w miejscach dla pisz¹cego najważniej-
szych, gdzie poruszenie uczuciowe
by³o tak duże, że odcisnę³o na papie-
rze istotny ślad. Oczywiście, można 
by na ten temat spekulować, możemy 
przecież wyrazić emfazę za pomoc¹ 
komputerowej typografii maj¹c do dys-
pozycji kroje pisma o różnych grubo-
ściach, oraz o różnym stopniu pochy-
lenia; możemy dzięki temu zhierarchi-
zować informacje, które zamierzamy 
przekazać – jednak zawsze będzie to 
treść pozbawiona osobowości nadaw-
cy.


