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ÚVOD
Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy
tiskového písma. Můžeme říci, že vznik a vývoj písma sleduje věrně vývoj
lidské civilizace jako takové. Existence písma byla vždy první podmínkou a zároveň průvodním jevem vzniku kultury a vzdělanosti. Je zákonité, že pokud se nám dochovaly historické památky dávných civilizací,
velmi často v nich můžeme najít písmo — záznamy textů — nejčastěji v architektuře. Kdykoli ve společnosti začala hrát větší roli informace,
pak vždy vznikala i potřeba tuto informaci zaznamenat. Je samozřejmé,
že prvními takovými záznamy informací byly zápisy obchodní a politické,
tedy texty a informace veskrze praktické. Později ale přibývají i první
texty vědecké a literární. Povšimneme si logické vývojové civilizační
souvislosti: společnost — obchod — písmo — věda a kultura — všestranný rozvoj
společnosti. My si zde ale budeme všímat především vzniku a proměn písma
podle měnících se požadavků doby.
Protože se zde chceme zaměřit na vývoj latinkového písma, musíme
si nejprve povšimnout starověkých civilizací v okruhu Středozemního
moře. Vzápětí se zmíníme o kultuře a antického Řecka a zejména starověkého Říma, kde vzniká konečně latinkové písmo — takové, které již bez
větších potíží dokáže přečíst i každý z nás. Poté stručně zmíníme vývoj
písma v raném středověku a v době románské a gotické a zde si povšimneme prvního evropského tiskového písma, které bylo nejprve pouhou
reprodukcí gotického písma psaného. Vzápětí se ale na jihu Evropy,
v Itálii, začne odehrávat velkolepá kulturní a duchovní obnova — renesance — a s ní vzniká také první skutečné knižní tiskové písmo nové
kvality — antikva. Její další vývoj pokračuje do podoby vrcholné renesanční, poté přes barokní přechodové až k antikvě klasicistní, kde je její
základní historický vývoj završen. Sledovat budeme století devatenácté
s jeho bouřlivým rozvojem průmyslu a obchodu a tím, jak tato průmyslová exploze proměnila písmo a požadavky na něj kladené. V závěru také
popíšeme to podstatné z vývoje písma ve století 20., ukážeme si i nejdůležitější písma, která používáme dnes. Vedle inflační masové produkce
průměrných i horších písem, kterých je plný internet, vzniká naštěstí
i kvalita špičková a s ní nové vynikající abecedy pro profesionální práci. A to nejen v západním světě, ale i u nás. Stručně se také několikrát
dotkneme i vývoje kaligrafických písem.
Jako bych slyšel námitku některých kolegů — proč učebnici dějin
písma, když máme Krásné písmo od Františka Muziky? Ano, Krásné
písmo je jedinečné vědecké dílo, ale je to více než tisíc stran podrobných
informací za nemalou cenu. Ze své pedagogické praxe vím, že pro dnešní
středoškoláky jsou právě rozsah této knihy a hloubka informací v ní
obtížně zvládnutelné a pak: Muzikovy dějiny písma končí v polovině
20. století. Proto jsem přesvědčen, že stručnější učebnice s podstatnými informacemi sahajícími až ke dnešním dnům je potřebná, zejména
na středních školách výtvarného zaměření.
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1. / ZROZENÍ PÍSMA A PÍSMA STAROVĚKÝCH
KULTUR
Vznik a vývoj kultury a vzdělanosti v nejstarších civilizacích šel
ruku v ruce se vznikem a vývojem písma, které zaznamenávalo
nejprve informace jednoduché a primitivní podobně jednoduchými grafickými či malířskými prostředky, později myšlenky
složitější a závažnější formami dokonalejšími. Prvé grafické
záznamy ani nemůžeme ještě označit za písmo, byly spíše
značkami, které měly jejich uživateli připomenout některou
skutečnost, prostě osvěžit jeho paměť. Tyto „záznamy“ nazýváme mnemogramy a měly často podobu uzlů, šipek, zářezů či značek. Pravěký člověk, pokud svou sekyrkou či kopím
skolil nebezpečné zvíře, zaznamenal si někdy
tuto událost vrypem do topůrka. Pokud jich
skolil za zimu více, zářezy se množily a připomínaly jemu samotnému i všem v tlupě
jeho lovecké úspěchy. Jak vidíme v památkách, které se nám z těch dob dochovaly,
lidé dříve než dokázali zapsat své myšlenky,
dokázali je nakreslit, zaznamenat obrazem.
Jeskynní člověk podal zprávu o průběhu
dramatického lovu tak, že namaloval působivou malbu na zeď jeskyně — dodnes se
nám z její krásy tají dech — ale zapsat průběh
událostí textem však nedovedl, i když vyprávět
jej svým známým už asi uměl. Malba nebyla tedy jen dekorací interiéru, byla hlavně záznamem události, zprávou. Tak se
zrodily první tzv. piktogramy, tedy obrazové znaky.
V nejstarších starověkých kulturách už můžeme mnohde
vidět sestavy graficky vytříbených obrazových znaků, piktogramů, seřazených vedle sebe či pod sebou. Zrodily se nezávisle
na mnoha místech a v různých podobách, lišily se materiálem,
použitým nástrojem, důmyslností i estetickou úrovní a odrážely tak kulturní vyspělost svých autorů. Takové piktogramy
nalézáme na památkách staroegyptských, ale i sumerských či
krétských. Obzvláště v Egyptě se obrazové písmo — hieroglyfy
— dočkalo velkého využití a dosáhlo vysoké výtvarné úrovně.
Piktogramy se však dále vyíjely, vznikala potřeba tvořit znaky
pro větší celky slov či pro výrazy abstraktní a tvary mluvnické
— vznikalo tak postupně písmo pojmové, ideové, tedy ideogramy. V mnohých částech světa se takové písmo zachovalo dodnes, např. v nejvyspělejších kulturách Asie: v Číně, Japonsku
či Korei. Tato písma mají vysokou estetickou kvalitu, ale osvojit si je a naučit se je číst je často práce na léta. To vytváří bohužel pro vzdělání určitý práh, který překročí jen někteří. Stát
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Pravěká jeskynní malba z Altamiry
a kresba z Lascaux
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se v Číně vzdělaným člověkem znamená v prvé řadě naučit se
přibližně 10 000 důležitých znaků čínského písma a teprve pak
může student číst závažnou a odbornou literaturu. Ke čtení
běžného tisku stačí znalost cca poloviční i nižší. Tento práh
vzdělanosti, tedy osvojení si dovednosti čtení a psaní je v Evropě neporovnatelně nižší a čtení knih je dostupné prakticky
každému dítěti po několika měsících školní docházky. Kvalita
a typ písma tak může významně ovlivnit vzdělanostní strukturu populace v té které kultuře či zemi. Složitost ideografických
písmových systémů vedla postupně k hledání písma jednoduššího, což se v některých oblastech také podařilo zejména tím,
že znak přestává vyjadřovat celý pojem, ale vyjadřuje jen určitý
samostatný zvuk. Zvuků je v lidské řeči nepoměrně méně, a tak
se k záznamu příběhu vystačí s menším počtem znaků, které
tvoří slova a ty pak celé věty. Je to vynález opravdu převratný
a taková fonetická (zvuková) písma nazýváme fonogramy. K nim
patří i naše evropské písmo latinkové či východoevropské
azbukové či řecké. Ani vývoj těchto písem nebyl jednoduchý
a přímočarý a vedl nejprve ke znakům pro slabiky a teprve
později vznikají jednotlivé znaky pro každý zvuk — souhlásku
či samohlásku — tedy písmena (litery). Tak vzniká písmo abecední. Ale nepředbíhejme.
Stručný přehled starověkých písem bych měli asi začít
u písem egyptských. Prvním a nejznámějším písmovým systémem v Egyptě bylo písmo ideografické, které nazýváme egyptskými hieroglyfy. Vzniklo v období druhé dynastie cca mezi lety
3200 a 2980 př. n. l. ze staršího piktografického písma a dosáhlo vysoké výtvarné úrovně. Pro účely monumentální
(v architektuře) bylo s mírnými obměnami používáno
po celou dobu existence starověké egyptské kultury.
Zpočátku bylo v písařsky upravené formě používáno
i pro knižní účely, později kolem roku 3000 př. n. l. se
ale pro ruční psaní vyvinulo knižní písmo egyptské hieratické. Z něj vzniklo ještě později mezi lety cca 950–750 př. n.
l. písmo démotické jako již zcela kurzivní písmová forma.
Jiným významným starověkým civilizačním centrem
byla Mezopotámie, rozkládající se v oblasti mezi řekami
Eufrat a Tigris. Zde vznikla nejprve kultura starého Sumeru,
později slavná Babylonie. Odtud známe první piktografické písmo
sumerské, které snad ovlivnilo i vznik raného písma egyptského. Sumerové své písemné záznamy ryli pomocí trojhranných
dřívek do hliněných destiček. Hlína byla hlavním a nejdostupnějším materiálem, naleziště kamene byla velmi omezená
a vzdálená. Tyto dostupné materiály brzy způsobily, že z rytí
do hlíny se stále více stávalo rychlejší otiskování dřívek a vytváření soustav různě velikých a různě orientovaných klínů. Tak
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Egyptské fonetické hieroglyfy
Ukázky písma hieratického a démotického

Sumerské piktogramy

vzniklo písmo klínové. To již ale nebylo písmem obrazovým, ale
ideografickým – zahrnovalo totiž pojmy abstraktní a obsahovalo asi 2000 znaků. Dalším vývojem na písmo slabikové byl
počet znaků snížen na asi 600. Zajímavé je, že toto sumerské
klínové písmo přetrvalo i zánik sumerské říše, sloužilo jako
písmo babylonské a později je převzali i Akkadové, kteří Babylonii ovládli. Různé formy klínového písma používali i Asyřané, Chetité i další národy přední Asie. Zdokonalenou formu
vlastního klínového písma používali i Peršané. Vrcholné podoby a funkce klínové písmo dosáhlo ve starověkém syrském
Ugaritu, kde v polovině 2. tisíciletí př. n. l. již existovala ryze
fonetická abeceda s 29 písmeny. To byl objev!
Dalším zajímavým národem byli Chetité, zřejmě
dokonce dvěma odlišnými národy, z nichž jeden používal písmo hieroglyfické, druhý písmo klínové. Chetitskou
řeč psanou tímto klínovým písmem rozluštil významný rodák z Lysé nad Labem vědec Bedřich Hrozný.
Chetité sídlili na území dnešní Sýrie na úrodném pásu
země poblíž Středozemního moře.
Na Krétě a na blízkých ostrovech existovala také
významná kultura, jejíž dochované památky včetně
písmových jsou rovněž významné. Kréťané používali
v architektuře monumentální písmo piktografické, později pak
více typů písma lineárního. V písmových znacích lze vystopovat vlivy okolních kultur, a to jak egyptské, tak i chetitské.
Krétské písmo bylo pravděpodobně alespoň zčásti písmem
fonetickým, slabikovým, podobně jako písmo kyperské.
Vrcholným písmem své doby ale bylo písmo Féničanů
(Foiničanů), kteří sídlili na skalnatém syrsko-libanonském
pobřeží a živili se převážně překupnictvím a přepravou zboží
po moři. Féničané byli malým semitským národem a na svých
dalekých plavbách zakládali přístavní obchodní centra. Jejich
jednoduchá abeceda měla 22 prostých znaků pouze pro souhlásky. Starší forma jejich písma pochází cca z 13. století př. n.
l., mladší ustálená forma je pak ze století 9. př. n. l. Féničané
své písmo exportovali do různých končin tehdejšího světa a to
pak na mnoha místech zapustilo kořeny a stalo se základem
pro další vývoj písma. Jisté je, že abecedu Féničanů můžeme
považovat za první a důležitý stupeň vývoje evropské latinkové
abecedy.
Podobně nepochybné je, že druhým předstupněm pro vývoj latinky bylo řecké archaické písmo (8.–7. st. př. n. l.). Řekové své
písmo vytvářeli právě na základech fénického písma rozesetého
Féničany po celém středomoří. Řekové fénickou abecedu dále
rozvíjeli, některé znaky vypustili, jiným souhláskovým znakům
dali naopak význam samohlásek. Většinu písmových znaků
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Klínové písmo ugaritské

Krétské písmo lineární

Fénické písmo – mladší forma

dále graficky vyvíjeli směrem ke tvarové harmonii a čitelnosti.
V různých oblastech řecké kultury se písmo vyvíjelo s mírnými odlišnostmi. V oblastech východních znamenalo řecké písmo
hlavní zdroj inspirace pro vývoj mnohých abeced východních
národů jako např. Tráků, Makedonců, Arménů či Gruzínců
a později i východních Slovanů a dokonce i Germánů. My se
ale zaměříme na oblasti západní, kde řecké západní písmo významně ovlivnilo další vývoj zejména na Sicílii a Apeninském
poloostrově, kde se stalo inspirací pro písmo prototyrhenské a písmo
etrusků (7. st. př. n. l.) a dalších tamních národů a tedy předstupněm archaické latinky.
Etruskové, národ sídlící v dnešním Toskánsku a pocházející pravděpodobně z východu, zanechali nemnohé památky
dokazující, že používali písmo vycházející z abecedy řecké,
nicméně psali a mluvili jazykem, který dosud nebyl
plně rozluštěn. Zda bylo
etruské písmo pro vznik pozdější latinky bezprostředně nutným předstupněm,
či zda se latinka utvářela
ze západořecké abecedy přímo není jisté, ale
všecha písma této oblasti
jsou natolik podobná
a natolik se ovlivňovala
vzájemně, že na tuto otázku asi neexistuje jednoduchá odpověď. Zdá se
ale, že úroveň ostatních latinských kmenů
na území dnešní Itálie byla v době kolonizace
Řeky stále na daleko nižším stupni vývoje,
než aby byly schopny z řeckého písma bezprostředně a v plné míře kulturně těžit. To byl
asi skutečný důvod, proč bylo prostřednictví
vyspělých Etrusků pro budoucí Římany tak
důležité, a to nejen v otázce převzetí a pozdějšího dalšího vývoje písma, ale i ve věci
přejímání vědomostí, stavitelských dovedností
i vývoje umění.

Řecké západní písmo

Etruské písmo
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