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Historie písma

Historie písma

Písmo je prostředkem pro záznam myšlenek/skutečností.
Vývoj písma:

předchůdci písma – kresby, piktogramy, ideogramy (symboly)
slovní písmo – obrázek měl význam slova
slabikové písmo
hláskové písmo (nejprve pouze pro souhlásky)
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Historie písma

První písma
Nezávisle na sobě se vyvinuly tři písmové soustavy:

čínské písmo (2000 př. n. l.) – malováno štětcem
babylónské klínové písmo (Sumerové, 4000 př. n. l.) – rytí do
hliněných destiček
egyptské písmo (3000 př. n. l.) – tři písmenové soustavy,
jejichž znaky byly nejprve slovní, slabičné, později i hláskové

Fénické písmo
cca 13. stol. př. n. l.

souhlásková abeceda o 22 písmenech

levosměrné

základ pro 80 % známých abecedních soustav
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Historie písma

Řecké písmo
cca 10. stol. př. n. l.

přejato od fénických obchodníků; upraveno pro řečtinu

obousměrné (bustroféda), později pravosměrné

z východořeckého písma se vyvinulo dnešní řecké písmo, ze
západního pak slovanská písma (hlaholice, kyrilice) a latinka

Latinské písmo
prudký vývoj od 300 př. n. l.

nejprve pouze velká písmena (majuskule), postupný přechod
do malých písmen (minuskule)

doplnění samohlásek a některých souhlásek
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Historie písma

Piktogram z roku 1849, zaslaný Kongresu
USA, ve kterém Indiáni žádají vrácení lovišť

Převzato z http://www.lco-nsn.gov/clans.htm

1 Osh-ca-ba-wis – Chief and leader of the
delegation, representing the Crane
totem.

2 Wai-mitig-oazh – He of the Wooden
Vessel, a warrior of the Marten totem.

3 O-ge-ma-gee-zhig – Sky Chief, a warrior
of the Marten totem.

4 Muk-o-mis-ud-ains – A warrior of the
Marten totem

5 O-mush-kose – Little Elk, of the Bear
totem.

6 Penai-see – Little Bird, of
the Man Fish totem.

7 Na-wa-je-wun – Strong
Stream, of the Catfish
totem.

8 Rice lakes in northern
Wisconsin.

9 Path from Lake Superior to
the rice lakes.

10 Lake Superior Shoreline.
11 Lake Superior.
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Historie písma

Nejsložitější čínský znak – biáng,
používaný ve výrazu biáng biáng
miàn. Jedná se o místní specialitu
(typ nudlí) z provincie Šen-si.

Převzato z http://www.cinstina.345.cz/cinstina pismo.php
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Historie písma

Klínové písmo – dopis
poslaný vysokým knězem
Lu’ennou králi Lagashovi
(možná Urukaginovi),
informující ho o smrti
jeho syna v boji.

Převzato z http://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian language
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Historie písma

Hieroglyfy – nejprve
obrázkové, později
slabikové písmo.
Zjednodušením vzniklo
písmo hieratické
(kněžské), z něj pak
písmo démotické (lidové).

Převzato z http://www.phil.muni.cz/˜dchytkova/obraz.html
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Historie písma

Fénické písmo – Féničané nejprve používali egyptské hieratické písmo, ale
později vytvořili vlastní písmovou soustavu. Jednalo se o první důslednou
souhláskovou abecedu.

Převzato z http://www.phil.muni.cz/˜dopitova/fenicke.html
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Písmo

Pojmy

druh písma – je charakterizován tvarovým řádem (antikva,
grotesk, . . . )

řez písma – povaha písma vycházející z jeho kresby (základní
písmo, kurzíva, polotučné, tučné, úzké, široké písmo, . . . )

rodina písma – souhrn řezů písma

duktus písma – výraznost kresby daná poměrem tloušťky tahů
písma k jeho výšce (jemné, normální, polotučné, tučné)
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Písmo

Pojmy

stupeň písma (velikost kuželky) – rozměr
nohy písmene (nikoliv výška písmene);
obvykle udáváme stupeň písma
v typografických bodech/cicerech (dle
Didota, 1 bod = 1/2660 m = 0,376 mm,
1 cic = 12 bodů) nebo pointech (anglosaská
soustava, 1 pt = 1/72” = 0,353 mm)

velikost písma – velikost písmových znaků
(výška písmen)

čtverčík – písmový výplněk, jehož velikost je
rovna stupni písma; podobně půlčtverčík;
odtud také čtverčíková pomlčka „—ÿ,
půlčtverčíková pomlčka „–ÿ, spojovník (1/3
čtverčíku) „-ÿ
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Písmo

Pojmy

verzálky (majuskule) – velká písmena

minusky (minuskule) – malá písmena

kapitálky – verzálky ve velikosti malých písmen (nejsou to
zmenšené verzálky)

ligatury (slitky) – dvě (nebo i více) „spojenýchÿ písmen
obvykle ff, ffi, fi, fj, fl, ft, æ, œ, Æ, Œ, ß, &

ff ff ffi ffi fi fi fl fl
ff ff ffi ffi fi fi fl fl
ff ff ffi ffi fi fi fl fl
německá specialitka: schifffahrt :)
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Písmo

Písmová osnova
účaří, základní dotažnice – linie na níž „sedíÿ písmena

horní dotažnice – určuje výšku horních dotahů minusek b, d, l,
k, aj.

verzálková dotažnice – určuje výšku verzálek (někdy shodná
s horní dotažnicí)

střední dotažnice – určuje výšku minusek (střední výška písma)

dolní dotažnice – určuje, kam sahají spodní dotahy znaků j, p,
q apod.

akcentová dotažnice – určuje, jak vysoko jsou posazeny
akcenty verzálek
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Písmo

Písmové tahy
dřík – hlavní přímý tah

přetah – uzavřené oblé znaky (a, b, c. . . ) vypadají na řádku
menší než ostatní, proto se oblý tvar přetáhne přes základní a
střední dotažnici

serif – příčné zakončení tahu písmena
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Písmo

Kerning – vyrovnání písmen
Vyrovnání určuje „vzdálenostiÿ jednotlivých písmen a slov od
sebe tak, aby řádek textu vypadal hezky

V případě digitálního písma je nutné, aby písmo obsahovalo
tzv. kerningové informace (obvykle Par-Wise Kerning –
vyrovnání dvojic sousedních písmen, např. rn, VA, TA)

Minusky většinou vypadají v menších stupních dobře, verzálky
se vyrovnávají téměř vždy

Nejdůležitějším (a nejnáročnějším) úkolem je dodržení hezkých
rozpalů u nadpisů, plakátů, pozvánek a dalších akcidencí –
významnou roli hraje subjektivní hledisko a výtvarný cit
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Písmo

Dělení písem
písma latinková

antikva (patkové písmo, různá tloušťka hlavních a vedlejších
tahů)
grotesk (bezpatkové, lineární (tzn. s (téměř) stejnou tloušťkou
hlavních a vedlejších tahů))
egyptienka (lineární, patkové)
další písma – kaligrafická, reklamní, novotvarová, . . .

písma nelatinková pravosměrná (azbuka, srbské písmo,
bulharské písmo)

písma nelatinková levosměrná (arabské písmo, hebrejské
písmo)

ostatní písma (exotická) (hindské písmo, písmo japonské,
čínské)

. . . a mnoho dalších dělení
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Písmo

Dělení latinkových písem

V ČR se používá dělení podle typografa Jana Solpery (vtělená do
ON 88 1101 Klasifikace tiskových písem), která se soustředí na
kresebné prvky (umožňuje klasifikovat již existující písma, ale i
písma, která teprve vzniknou).

Dynamická antikva
Přechodová antikva
Statická antikva
Lineární písmo serifové
Lineární bezserifové statické písmo
Lineární bezserifové geometricky konstruované písmo
Lineární bezserifové dynamické písmo
Lineární antikva
Kaligrafická písma
Volně psaná písma
Písma lomená
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Písmo

Dynamická antikva

Zahrnuje renesanční antikvy vytvořené od druhé poloviny 15. století
do první poloviny 18. století a jejich novodobé modifikace. Používá
se především jako knižní písmo pro krásnou literaturu. Pozdně
renesanční písma a jejich novodobé modifikace jsou použitelné
univerzálně.

Rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů podstatnou součástí
tvarosloví písma. Osa stínování oblých tahů je šikmá (nakloněná
doleva). Serify mají výrazně prohnutý nebo klínovitý náběh.
Jednostranné horní serify jsou vždy šikmé, s výrazným náběhem.
Šířková proporce písma je rozdílná.

Dynamická antikva renesanční – Adobe Garamond Pro
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Písmo

Přechodová antikva

Zahrnuje barokní antikvy z druhé poloviny 18. století a jejich
novodobé modifikace. V časovém i tvarovém vývoji vytváří přechod
od dynamických forem antikvy, ovlivněných psanou formou,
k písmům konstruovaným – statickým antikvám. Přechodové
antikvy se většinou uplatní jako knižní písma s univerzální
použitelností.

Přechodová antikva – ITC New Baskerville
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Písmo

Statická antikva

Uzavírá historický vývoj knižního písma klasicistickými antikvami
z konce 18. a začátku 19. století. Kromě nich zahrnuje jejich
novodobé modifikace. Kresba všech písmových tahů má výrazné
kontrasty ve statické kresebné formě. Používá se především jako
knižní písmo pro krásnou literaturu.

Velký rozdíl v tloušťce hlavních a vedlejších tahů. Osa stínu u oblých
tahů je vždy svislá. Svislé serify mají geometricky konstruovaný
zaoblený náběh. Šířková proporce není diferenciovaná.

Statická antikva didotovská – Bodoni
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Písmo

Lineární písmo serifové

Zahrnuje písma vycházející z egyptienek 19. století a jejich
novodobé modifikace. Slučují se zde prvky antikvy (serify) a
lineárních písem (základní skelet znaků).

Tloušťka hlavních a spojovacích tahů je mírně rozdílná nebo
dokonce stejná. Osa stínu oblých tahů je svislá.

Lineární písmo serifové – Clarendon

Lineární serifové písmo s rovnými serify (egyptienka) – Serifa
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Písmo

Lineární bezserifové statické písmo

Zahrnuje grotesky 19. století a jejich novodobé modifikace.

Tahy písma jsou nepatrně diferenciované. Osa stínu je svislá, střední
výška zvětšená, šířková proporce stejná.

Lineární bezserifové statické písmo, tzv. grotesk – Akzidenz Grotesk
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Písmo

Lineární bezserifové geometricky konstruované písmo

Vychází z konstruktivismu začátku dvacátých let minulého století.

Tvary jsou koncipovány do geometrického tvaru nebo z něj
vycházejí.

Lineární bezserifové písmo odvozené ze čtyřúhelníku – Eurostile

Lineární bezserifové písmo odvozené z kruhu – Futura
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Písmo

Lineární bezserifové dynamické písmo

Navazuje na dynamické schéma renesančních antikvových písem.
Jedná se o písma s univerzální použitelností.

Lineární tahy znaků mají mírnou diferenciaci. Náběhy a výběhy
obloukových tahů mají otevřenou kresbu.

Lineární bezserifové dynamické písmo se svislou osou – Frutiger
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Písmo

Lineární antikva

Zahrnuje písma, u nichž jsou sloučeny kresebné a tvarové prvky
písem antikvových a bezserifových.
Rozdíly ve stínování písmových tahů jsou značné, především u písem
se skrytými serify a s rozšířenými koncovými tahy, zatímco u písem
s jemnými serify jsou často nepatrné. Šířková proporce není
jednotná, častěji je stejná.

Lineární antikva s rozšířenými koncovými tahy – Optima

Lineární antikva se skrytými serify – Friz Quadrata
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Písmo

Kaligrafická písma

Vycházejí z kultivovaných grafických skriptů s výraznými rozdíly
v tloušťce tahů.

Kaligrafované písmo dynamické – ITC Zapf Chancery

Kaligrafované písmo statické – Englische Schreibschrift

Radek Fiala Písmo



Písmo

Volně psaná písma

Vycházejí ze současných rukopisných skriptů.

Většinou jen nepatrné rozdíly v tloušťce tahů, jsou psána kulatým a
tupým nástrojem.

Volně psaná písma – Brody
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Písmo

Písma od gotiky až do 19. století, nová lomená písma vznikají
ojediněle i v současnosti.

V kresbě znaků jsou typické lomené tahy, u verzálek často velmi
komplikované. Tloušťka písmových tahů je výrazně diferenciovaná.
Existuje několik typů lomených písem – textura, rotunda, fraktura,
gotikoantikva a švabach.

Lomená písma – Cloister
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