
 

 

Scenariusz 

Temat/tytuł  

Litery   

Cele lekcji 

Podstawowy: nauczyć myślenia, że do określonych treści pasuje określona grafika, że pismo 

nie jest jedno. Kroje pisma dobieramy w zależności od treści przekazu.  

Dodatkowo: nauczyć podstawowych pojęć z zakresu historii pisma.  

Metody nauczania 

Pokaz slajdów z komentarzem i pytaniami kontrolnymi.  Liczymy na twórcze zdumienie: 

wszyscy potrafimy pisać pismem łacińskim, ale nie znamy jego dziejów, a nasza wiedza jest 

przesiąknieta stereotypami (np. że szwabachą nie można było złożyć polskiego tekstu, albo 

zgoła, że pisma gotyckie wygasły wraz ze średniowieczem).  

Pomoce dydaktyczne 

Rzutnik na wyposażeniu sali; m. in. po to, by wyszukiwać i komentować różne pisma, np. 

wzorniki psim komputerowych, dostępne w otwartym Internecie. Można przedłużyć lekcję o 

przegląd zabytków piśmiennictwa przynoszonych przez słuchaczy (zapewne postawią sobie 

za punkt honoru zadawanie nam trudnych pytań, pokazywanie nieznanych alfabetów itp.) lub 

zapoznanie się z odpowiednią ekspozycją w bibliotece lub muzeum.   

 

Słowniczek terminów specjalistycznych 

Antykwa – czcionki drukarskie projektowane od ok. 1470 r. jako swoista synteza rzymskiej 

kapitały kwadratowej (duże litery) i minuskuły  karolińskiej (małe litery). Pismo szeryfowe o 



stosunkowo małych różnicach grubości linii i braku silnych załamań. Zaprojektowanie w XX 

w. antykw specjalnie dla tekstów w jezyku polskim przez Adama Półtawskiego (1881-1952): 

 

i Zygfryda Gardzielewskiego (1914-2001): 

  

nie spowodowały w naszym drukarstwie porzucenia innych krojów antykwowych, 

stosowanych w drukarstwie europejskim. Obecnie najszerzej rozpowszechniony jest font 

Times New Roman, którym złożony jest ten tekst.  

Bonifratrzy – „dobrzy bracia“ (łac. fratres misericordiae b. Joannis de Deo), zakon szpitalny 

ukształtowany w XVI w., w Cieszynie od przełomu XVII/XVIII w., z działającą 

nieprzerwanie biblioteką.   

Epoka karolińska, renesans karoliński – swoiste odrodzenie rzymskiej kultury 

chrześcijańskiej (IV w. n.e.), połączone z rozwojem piśmiennictwa i szkolnictwa, jakie 

nastapiło wskutek wysiłków króla Franków i Longobardów, a następnie cesarza rzymskiego 

Karola, zwanego później Wielkim (742-814) oraz jego syna Ludwika Pobożnego (778-840), 

króla Akwitanii, a nastepnie Franków, i także cesarza.   

Font – zestaw czcionek (ang., prawdopodobnie z łac. fons – źródło) zapisany elektronicznie i 

stosowany przy komputerowym tworzeniu tekstu, na ogół  stanowiący odmianę konkretnego 

kroju, np. Helvetica Narrow.  

Fraktura – pismo gotyckie wywiedzione z tekstury w epoce druku, zwłaszcza projektowane 

na zlecenie cesarza Maksymiliana I (1493-1519), o dużej liczbie załamań i ligatur. Nazwa 

pochodzi prawodpodobnie od lacińskiego słowa fractus (złamany). Ma czcionkę β (eszett) i  ſ 

długie s).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_s


 

 

Hieroglify (z gr. ἱερογλυφικά hieroglyphika, dosł. „święte znaki”) – najwcześniejszy rodzaj 

pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Istnieją jedynie 

hieroglificzne znaki spółgłoskowe, samogłoski pomijano. Podstawowych znaków jest ponad 

170, oznaczają 1, 2 lub nawet 3 spółgłoski. Hieroglify były zapisywane albo w kolumnach od 

góry do dołu albo w rzędach od prawej do lewej, bądź też odwrotnie. Każdy znak posiada 

swoje lustrzane odbicie używane do zapisu w odwrotną stronę. Przy czytaniu musimy 

„spotykać” się z przedstawionymi hieroglifami, tj. czytać od strony, w którą „patrzą” postacie 

przedstawione przez znaki [według Wikipedii]. Charakterystyczna obrazkowa grafika tego 

pisma, znana z licznych inskrypcji nakamiennych, jest dziś symbolem kultury starożytnego 

Egiptu, a słowa „hieroglify” używa się niekiedy na oznaczenie wszelkich zapisów trudnych  

do odczytania lub tajemniczych.  

Inskrypcja (łac. inscriptio,  napis) – napis wyryty w twardym materiale (zwłaszcza – 

kamieniu i metalu). Występuje najczęściej na nagrobkach, tablicach i monetach. 

Powszechnym przykładem inskrypcji są napisy nagrobne. Odczytywaniem i interpretacją 

inskrypcji zajmuje się nauka pomocnicza historii – epigrafika. Inskrypcje są dziś jednym z 

podstawowych źródeł w badaniach nad dziejami starożytnymi – wiele z tych, które dotrwały 

do naszych czasów, zawierają ważne dla badań historycznych: obwieszczenia, akty prawne, 

akty polityczne, teksty religijne i obrzędowe, pochwały królów i zmarłych [według 

Wikipedii].  

Italika (ang. italic type, pismo drukarskie włoskie, krócej – italics, z włoskiego italica, 

[pismo, znaki] włoskie) – rozpowszechniona w języku polskim w odniesieniu do fontów 

komputerowych nazwa kursywy.  

Kapitała – najstarsza forma majuskuły, od której wywodzą się wszystkie późniejsze rodzaje 

pisma łacińskiego. Jej nazwa jest późniejsza i pochodzi od łacińskiego słowa caput (głowa), 

bo takim liternictwem pisano nagłówki tekstów. Jest pismem monumentalnym i 

majestatycznym, przeznaczonym do kucia napisów w kamieniu, powstała bowiem jako pismo 

epigraficzne. Litery kapitały są symetryczne, rysowane linią o jednakowej grubości, mają 

jednakową wysokość, niemal wszystkie dają się wpisać w kwadrat. Trzonki liter są 

zakończone poprzecznymi kreskami, tzw. szeryfami. Szeryfy, pierwotnie ślady po dłucie 

kamieniarskim, w późniejszym liternictwie stanowią ozdobniki. Na pergaminie kapitała 

nabrała lekkości: litery stały się lekko cieniowane – pionowe trzonki grubsze, poziome 

cieńsze. Litery L, F, Q i V zaczęły wysuwać się poza linie, pojawiły się zaokrąglenia, 

wynikające z możliwości szybszego stawiania liter. 

 



  

Wyróżniamy dwa rodzaje kapitały: kwadratową (capitalis quadrata, capitalis elegans) oraz 

chłopską lub wiejską (capitalis rustica). Kapitała wiejska jeszcze wyraźniej ukazuje wpływ 

materiału miękkiego na formę pisma: trzonki liter wygięte są w łuki, kąty stają się mniej 

ostre, litery tracą dostojną symetrię przyjmując kształt bardziej wydłużony. Skracają się nieco 

poziome trzonki liter, co jest szczególnie widoczne w E i L [według Wikipedii].  

Krój (pisma) – charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych 

podstawowych cechach graficznych: stylu, rytmie, proporcji, dukcie, układzie lub kształcie 

szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Krój pisma może mieć wiele odmian, 

czasami nawet znacznie różniących się od kroju podstawowego, lecz nadal zachowujących w 

sposób konsekwentny podstawowe założenia graficzne danej rodziny krojów. Krój pism 

(dawniej także karakter) to jeden z trzech podstawowych parametrów każdej czcionki i fontu 

(pozostałe dwa parametry to stopień i odmiana) [według Wikipedii].   

Kursywa – pismo minuskulne pochyłe, dosłownie z łac. currens – biegnące, nawiązujące do 

ręcznych pism humanistycznych XV w. Jako czcionka zostało odlane według projektu 

Francesco Griffo da Bologna dla Aldusa Manucjusza u progu XVI w. z myślą o publikowaniu 

książek poręcznych, zachecających do szybkiej nauki tekstu (zgodnie z ówczesnym 

nawykiem – na pamięć).  

Majuskuła (łac. maisuculus, nieco większy) – pismo dużych liter, historycznie – w 

nakamiennych inskrypcjach pisanych po łacinie kapitałą, później, w zależności od przyjętej w 

danym jezyku pisowni – na początku zdania lub nazwy własnej, dla wyróżnienia słowa w 

tekście, w akronimach takich jak USA czy PZPR, itp. Dziś zamiennie używamy terminu 

„wersaliki“.   

Minuskuła (łac. minusculus, dosyć mały, „jakby mniejszy“) – pismo małych liter, w językach 

nowożytnych – podstawowego tekstu, wszędzie tak, gdzie nie posługujemy się majuskułą.   

Pismo gotyckie – wywiedzione z minuskuły karolińskiej ok. 1150 r., później związane 

z ośrodkami religijnymi i uniwersyteckimi, gdzie na wielką skalę organizowano warsztaty 

kopistów. Uważa się niekiedy, że piszący nim kaligraf pracował szybko i zużywał mniej 

pergaminu czy papieru niż posługując się innymi stylami. Ostre kształty liter i ich liczne  



załamania, zgodne z estetyką epoki, czynią dziś dla nas to pismo trudno czytelnym, ale nie 

musiało tak być w przeszłości. Szczególną cechą pisma gotyckiego, szczególnie widoczną w 

jego odmianie używanej głównie do ksiąg ozdobniejszych, np. liturgicznych, zwanej teksturą, 

były skrótowce (abrewiatury) i zbitki liter (ligatury). Tworzyły one  nowe znaki, które musiał 

poznać chłopiec uczący się czytania, i które należało pracowicie wyrzeźbić w patrycach dla 

sporządzenia matryc, z których odlewano czcionki drukarskie.  

Pismo klinowe – najstarsza postać pisma, stworzona prawdopodobnie przez Sumerów (Azja 

Mniejsza) ok. 3500 lat p.n.e. Znaki tego pisma miały początkowo charakter ideograficzny 

(obrazkowy), następnie zaś uległy uproszczeniu. Nazwa pochodzi od kształtu znaków odciskanych na 

glinianych tabliczkach za pomocą kawałka trzciny, kości, gałązki itp.  

Półuncjała – pismo podobne do kapitały wiejskiej, lecz bardziej zaokrąglone i różnicujące 

niekiedy wielkość liter, a zatem częściowo minuskulne, stworzone w VI w. 

Szwabacha – odmiana pisma gotyckiego, nieco bardziej zaokrąglona niż tekstura, jaka 

dominowała w drukarsktwie niemieckim w latach 1480-1530, aby następnie ustąpić frakturze. 

Publikowano nią m. in. wczesne prace Marcina Lutra. Nie jest pewne, że pierwszy raz użyto 

jej w miasteczku Szwabach lub że stamtąd pochodził projektant.  

Uncjała – pismo tekstowe (nie stosowane do inscrypcji), związane z miękkimi nośnikami, jak 

pergamin, zaokrąglone, wywiedzone z łacińskiej majuskulnej kursywy w III w. n.e. i 

pozbawione małych liter. Używane do VIII, a gdzieniegdzie do X w. dla łaciny, greki i 

języków gockich. Pochodzenie terminu niejasne, ale na pewno od łac. uncia, dwunasta część i 

unciarius, wynoszący dwunastą część.    

 

Wykaz podstawowej lektury  
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Ossolińskich, 1965  
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Przebieg lekcji 

Zasadnicza wydaje się tu umiejętność rozróżniania pism antykwowych i gotyckich. 

Kształtowanie się pism alfabetycznych, zwykle traktowane priorytetowo w tego typu 

narracjach, tutaj traktujemy marginalnie, gdyż temat ten nie dostarcza materiału, który 

nawiązywałby do osobistych doświadczeń słuchacza, skonfrontowanego ze zwykłą 

zawartością bibliotek i muzeów. Na teren paelografii  i neografii nie zapuszczamy się w 

ogóle. Od ewentualnego wykładowcy lub pasji poznawczej samodzielnego odbiorcy 

niniejszej lekcji zależy ewentualne rozszerzenie materiału zawartego w slajdach, których 

charakter jest zupełnie propedeutyczny.    

Prowadzący komentuje kolejne slajdy prezentacji (zał.). Slajdy zawierają nie tylko materiał 

wizualny dla słuchacza, ale także są pewnego rodzaju konspektem dla wykładowcy.  

Pożądane jest korzystanie z publikacji z zakresu historii książki i technik graficznych, historii 

pisma itp. Prowadzący ma wiedzę ogólną bibliotekoznawczą, historyczną lub filologiczną, a 

może i techniczną, i nieco erudycji.  



Prezentacja 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ćwiczenia i tematy do dyskusji 

1. Czy pisma znane w starożytności są używane obecnie? 

2. Dlaczego ograniczenie liczby znaków miało znaczenie dla upowszechnienia pisma?  

3. Zinterpretuj pisma widoczne na slajdzie 7 

4. Pociągnij linie, na jakich „rozpięta” jest minuskuła na slajdzie 8. Co Ci przypomina 

ten układ? 

5. Na slajdach 10, 12, 13, 14 obok tekstu widzisz kolorowe zdobienie. Jak je 

wykonywano? Sięgnij do lekcji Prawdziwe skarby oraz Impressa exactissime, aby 

dowiedzieć się, jakie nazwy nosiły te elementy. 

6. Na slajdzie 13 wskaż litery, które prezentują się bardzo podobnie w dzisiejszych 

antykwach.  

7. Pokaż słowo Luther na slajdzie 15. 

8. Slajd 16, 17, 18 i 20: fraktura to czy szwabacha?     



9. Slajd 23: Jeśli nie znamy łaciny, to dzięki czytelności pisma i układowi tych stron 

tytułowych możemy rozpoznać wiele słów i odgadnąć przeznaczenie obu 

prezentowanych tu książek.  

10. Slajd 22: po czym rozpoznajemy, że jest to miedzioryt? 

11. Slajd 25: po czym rozpoznajemy, że to jest pismo ręczne?  

12. Slajd 26: czy te tablice przetrwały? Czy można je dziś gdzieś obejrzeć?  

13. Slajd 27: Na czym polegają „ eksperymenty”? 

 

Odpowiedzi i podpowiedzi 

1. Czy pisma znane w starożytności są używane obecnie? 

Tak, np. hebrajskie, greckie, arabskie.   

2. Dlaczego ograniczenie liczby znaków miało znaczenie dla upowszechnienia pisma? 

Łatwiej się nauczyć mniejszej liczby znaków. Dla porównania: ostatnia lista 

„uproszczonych” znaków chińskich, opublikowana przez władze oświatowe   Chińskiej 

Republiki Ludowej, zawiera 8300 znaków.   

3. Zinterpretuj pisma widoczne na slajdzie 7 

To są najbardziej typowe zabytki pisma rzymskiego (zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara): kapitała kwadratowa z Kolumny Trajana, rękopis uncjalny i kursywa.  

4. Pociągnij linie, na jakich „rozpięta” jest minuskuła na slajdzie 8. Co Ci przypomina 

ten układ? 

Zapewne linijki w zeszycie szkolnym do nauki pisma.  

5. Na slajdach 10, 12, 13, 14 obok tekstu widzisz kolorowe zdobienie. Jak je 

wykonywano? Sięgnij do lekcji Prawdziwe skarby oraz Impressa exactissime, aby 

dowiedzieć się, jakie nazwy nosiły te elementy. 

To są tzw. iluminacje wykonywane ręcznie, różnymi barwnikami, przez malarza, który 

nie był na ogół ani kopistą (w wypadku rękopisu), ani drukarzem (w wypadku książki 

drukowanej). Poszczególne egzemplarze tego samego tekstu miały zatem różne 

iluminacje lub nie miały ich wcale. Dopiero drukowanie ozdobników ujednoliciło 

wygląd wszystkich egzemplarzy tego samego wydania tekstu.  

6. Na slajdzie 13 wskaż litery, które prezentują się bardzo podobnie w dzisiejszych 

antykwach.  

Np. b, c, d, i, l, m, n, o, r, u…  



7. Pokaż słowo Luther na slajdzie 15. 

Która litera była najtrudniejsza? Zapewne wielkie L… 

8. Slajd 16, 17, 18 i 20: fraktura to czy szwabacha?  

Spójrzmy na załamania i ozdobność linii pisma. 16 – szwabach, 17, 18 i 20 – fraktury 

o różnych cechach stylistycznych, związanych z epoką.      

9. Slajd 23: Jeśli nie znamy łaciny, to dzięki czytelności pisma i układowi tych stron 

tytułowych możemy rozpoznać wiele słów i odgadnąć przeznaczenie obu 

prezentowanych tu książek. 

Corpus doctrinae christianae, Corpus Juris Civilis – a więc wielkie syntezy, 

podręczniki. Dostrzeżmy słowa: privilegio, sumptibus, societatis, dogmatis, Euangelii, 

orthodoxi, i zastanówmy się nad ich znaczeniami.   

10. Slajd 22: po czym rozpoznajemy, że jest to miedzioryt? 

Po wgłębieniach w papierze poza linią rysunku, pozostających jako odcisk płyty 

metalowej.  

11. Slajd 25: po czym rozpoznajemy, że to jest pismo ręczne? 

Po nieregularnościach. Spójrzmy przez lupę – dwie te same litery nigdy nie są 

identyczne!   

12. Slajd 26: czy te tablice przetrwały? Czy można je dziś gdzieś obejrzeć? 

Ależ tak! Komplet jest prezentowany w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, zaraz za 

holem wejściowym. Nie tylko czujemy się jak w starej bibliotece księdza Szersznika, 

ale naprawdę w niej jesteśmy.To nie jest żadne nowomodne muzeum, żadna 

rekonstrukcja!    

13. Slajd 27: Na czym polegają „ eksperymenty”? 

Po lewej – nowe czcionki, antywkowe, ale wzbogacone graficznie, np. przez dodanie 

efektu trójwymiarowości. Po prawej – pisma projektowane przez grafika i odbijane z 

płyty litograficznej, a nie z czcionki, o rysunku właściwym sztuce secesyjnej. 

Egzemplarze ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.  

Koniec 

     


