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Materiały piśmiennicze

 Tabliczki gliniane

 Wstęgi jedwabiu, bambusowe deseczki

 Kamień

 Tabliczki woskowe

 Papirus

 Pergamin

 Papier



Tabliczki gliniane

Używane były przez Sumerów, Asyryjczyków i Babilończyków. 

Tabliczki formowano z mokrej gliny w kształcie prostokąta. Następnie

liniowano je przy pomocy sznurka, a potem przekazywano pisarzowi,

który wyciskał na nich znaki pisarskie pałeczką, wykonana z brązu,

kości słoniowej lub bambusa. Po zapisaniu tekstu Sumerowie suszyli 

tabliczki na słońcu, a Babilończycy wypalali je.

Na takich tabliczkach glinianych został spisany największy epos babiloński,

„Pieśń o Gilgameszu”, odkopany w Niniwie, w pałacu króla asyryjskiego

Assurbanipala, panującego w latach 668-631 p.n.e.



Wstęgi jedwabiu

Bambusowe deseczki

Najstarszym sposobem pisania było rycie znaków

na tzw. kościach wróżebnych, potem w kamieniu

czy na bambusowych deszczułkach.

Chińczycy malowali swoje znaki także na jedwabiu

pędzelkami z końskiego włosia, maczanymi w tuszu.



Kamień

W starożytności na kamieniu wykuwano przy

pomocy dłuta napisy dekoracyjne, epitafia,

ustawy państwowe, a nawet teksty kronikarskie.

Używano piaskowca, marmuru, wapienia, 

a także twardszych minerałów – granitu czy

bazaltu.

Słynny „Kodeks Hammurabiego” został spisany

pismem klinowym właśnie na bazaltowym słupie, którego 

wysokość wynosiła 2,55 metra. Ten cenny

zabytek pochodzący z II tysiąclecia p.n.e. przecho-

wywany jest w Paryżu, w Luwrze.

Stella z zapisem 

„Kodeksu Hammurabiego”



Tabliczki woskowe

Stosowane były w Grecji i Rzymie do sporządzania notatek i prowadzenia

rachunków. Wyrabiane były z drewna, posiadały prostokątne pole, które

wypełniano woskiem. Pisano na nim metalowym rylcem, zwanym u Rzymian

stilus. Niepotrzebny tekst zacierano, dlatego tabliczek można było używać

wielokrotnie.

Do naszych czasów dochowała się spora liczba woskowych tabliczek.

Najwięcej (około 150) pochodzi z przełomu er, a odkopano je w Pompejach.

W Polsce, w miejskim archiwum w Toruniu, znajdują się tabliczki woskowe,

zawierające protokoły władz miejskich z XIV wieku. W Krakowie przechowuje

się 5 tabliczek z 1497 roku, które służyły jako notatnik krakowskiemu

cechowi krawieckiemu. Ozdobione są godłami Jagiellonów i nożycami.



Papirus
Wytwarzany był z włókien rośliny 

o tej samej nazwie rosnącej nad brze-

gami Nilu. Używany był w Egipcie 

od III tysiąclecia p.n.e.

W starożytności rozpowszechnił się w krajach śródziemnomorskich.

Z cienkich, szerokich włókien papirusu sklejano arkusze, które prasowano 

i suszono na słońcu. 

Następnie arkusze łączono w zwoje o długości kilku metrów.

Zwoje papirusowe

znaleziono między

innymi w grobowcach

faraonów egipskich.



Pergamin

Zwój pergaminowy

Używany był przez Żydów,

Fenicjan, Greków i Egipcjan.

Jako materiał pisarski zdobył

dominującą pozycję w Europie

dopiero w VIII wieku.



Produkcja pergaminu

Wytwarzanie pergaminu

Pergamin wyrabiano ze skór owczych, kożlęcych

i cielęcych. Skórę przeznaczoną do wyrobu perga-

minu moczono przez kilka dni w wodzie wapiennej. 

Następnie rozpinano ją na ramach. 

Z kolei czyszczono skóry, a kiedy wyschły –

nacierano je miałem wapiennym i kredą 

oraz wygładzano pumeksem.

Na końcu nasycano pergamin klejem i woskiem, żeby 

nie rozlewał się po nim atrament.

W średniowieczu pisano na pergaminie piórami

gęsimi i łabędzimi. Od V wieku zaczęto używać

nowego atramentu, zwanego inkaustem.

We wczesnym średniowieczu wyrobem pergaminu 

zajmowali się zakonnicy i używali go do przepisy-

wania ksiąg w skryptoriach.

Najstarsze pergaminy pochodzą z II, III, a nawet

z VI wieku p.n.e.



Papier

Papier odziedziczył swą nazwę po papirusie. Jego wynalezienie zawdzięczamy

Chińczykom. Podobno urzędnik dworu cesarskiego Tsai-Lun w 105 roku

n.e. wyprodukował papier z włókna roślinnego. Użył do wyrobu bambusa, 

kory drzewa morwowego, lin konopnych i starych szmat lnianych. 

Chińczycy zazdrośnie strzegli swego wynalazku. Dopiero w 751 roku, po bitwie

pod Samarkandą,  wzięci do niewoli jeńcy chińscy zdradzili Arabom techno-

logię wytwarzania papieru. 

Do Polski pierwszy papier przywieźli ze sobą w 1325 roku poborcy papiescy,

celem spisania na nim świętopietrza i dziesięcin. Niedługo potem zaczęła do

używać kancelaria królewska na Wawelu, o czym świadczy papierowy list

króla Kazimierza Wielkiego z 1337 roku, znajdujący się w Archiwum Watykańskim.

Papier

chiński

Papier i chińska kaligrafia



Produkcja papieru

Produkcja papieru czerpanego

Pierwszy papier przygotowywano przez ubijanie

i gotowanie włókien z różnych roślin z dodatkiem

wody. Następnie zawiesina ta była wybierana

sitem. Osadzające się na sicie włókna tworzyły

arkusz papieru, który po wyschnięciu był gotowy

do użycia.



Rodzaje pisma

 Malowidła naskalne

 Pismo klinowe

 Pismo węzełkowe

 Pismo Majów

 Hieroglify egipskie

 Pismo chińskie

 Alfabet grecki

 Alfabet łaciński



Malowidła naskalne

Rysunki naskalne Beduinów

Rysunki naskalne

z groty Lascaux 

(Francja)



Pismo klinowe
Wykształciło się w Mezopotamii.

Charakterystyczny kształt pisma 

był rezultatem żłobienia w tablicz-

kch z miękkiej gliny rylcem wyko-

nanym z trzciny lub kości o trój-

kątnym przekroju.

Rylce



Pismo węzełkowe - kipu

Kipu to pismo węzełkowe, jakiego używali Indianie

zamieszkujący Andy – góry w Ameryce Południowej.

Tworzono je, wiążąc supełki na pionowych linkach

przymocowanych do poprzecznego sznurka lub

patyczka. W sumie jedno kipu składało się nawet

ze stu nitek.

Najstarsze kipu, którego autorami mieli być Inkowie,

liczy sobie około 800 lat.



Pismo Majów

Majowie – Indianie z Ameryki Środkowej –

pisali znakami wyrażającymi przede wszystkim

pojęcia, jak rysunki w naszych rebusach.

Z chwilą, gdy poszło w niepamięć znaczenie

tych znaków, pismo Majów stało się szyfrem

prawie niemożliwym do odczytania.

Gdy zmarł ostatni kapłan Majów w 1626 roku,

wraz z nim zaginęła możliwość odczytania ich

pisma.



Pismo starożytnego Egiptu –

- hieroglify

Hieroglify to grecka nazwa pisma

egipskiego oznaczającego „rzeźbione

święte znaki”. Początki starożytnego

pisma egipskiego sięgają 3 tysięcy 

lat p.n.e., kiedy to z obrazków rytych

na skale wykształciły się znaki wyrażające konkretne przedmioty lub pojęcia, np. 

rysunki ludzkich głów, zwierząt, roślin, przedmiotów.

Hieroglify czytane były poziomo (od prawej do lewej strony) albo pionowo

(z góry na dół). Dla większości starożytnych Egipcjan hieroglify nie były zrozumiałe, 

bowiem sztuka pisania dostępna była tylko dla kapłanów

czy osób z otoczenia faraona – skrybów.

Pisano najczęściej na papirusie, a książka

miała formę zwoju.

Hieroglify udało się odczytać dopiero w XIX wieku,

dzięki odkryciu tzw. Kamienia z Rosetty.



Hieroglify egipskie



Skrybowie
Arabski skryba

Egipski skryba – starożytny pisarz. Na kolanach trzyma zwój 

papirusu. Rzeźba pochodzi z 2475 roku p.n.e. 

Przechowywana jest w Muzeum w Kairze.

Skrybowie egipscy uczyli także pisma dzieci po ukończeniu 

10 roku życia. Wstąpienie do klasy skrybów było dużym 

awansem społecznym. Znajomość pisma sprawiała, że 

pisarze ci byli niejednokrotnie potężniejsi od faraonów, 

zwłaszcza gdy władca rezygnował z nauki czytania i pisania. 

Skryba rzymski



Kamień z Rosetty
Kamień z Rosetty to

czarna, granitowa płyta

Odkryta w egipskim porcie

Rosette w 1799 roku

Podczas wyprawy Napo-

leona do Egiptu.

Na kamieniu wyryto

w trzech wersjach (po 

egipsku pismem hieroglificznym i demotycznym oraz 

po grecku) ten sam tekst, dekret wydany przez kapłanów

egipskich dla uczczenia faraona Ptolomeusza V z roku

197 p.n.e. 

Ponieważ greka była zrozumiała, możliwe stało się 

odczytanie hieroglifów, co uczynili w 1822 roku

Jean-Francois Champollion i w 1823 roku –

Thomas Young.

Obecnie kamień jest częścią zbiorów londyńskiego 

British Museum.



Pismo chińskie
Pismo chińskie wykształciło się

z wcześniejszego pisma 

obrazkowego.

Swoją kwadratową formę chińskie

znaki zawdzięczają pisaniu na 

Jedwabiu, bo tylko proste linie nie

marszczą tej tkaniny. Po wynale-

zieniu papieru upowszechniła się

metoda pisania tuszem, przy pomo-

cy pędzelka z bambusowego kijka

i włosia.

Pismo chińskie zawiera nawet do

44 tysięcy znaków.



Alfabet grecki

Starożytni Grecy stworzyli dwa rodzaje pisma: pismo linearne A (do dziś nieodczytane) 

oraz pismo linearne B. Grecy pisali na liściach palmowych, korze drzew, płótnie, papirusie 

i tabliczkach metalowych lub drewnianych.

Dzięki pismu greckiemu możemy czytać arcydzieła Homera: „Iliadę” i „Odyseję”.

W V wieku p.n.e. Grecy posiadali już alfabet składający się z 24 liter.



Alfabet łaciński
Wywodzi się z Lacjum, terytorium zajętego przez Etrusków. Pojawił się w VII wieku 

p.n.e.  Początkowo alfabet łaciński zawierał 21 znaków. Późniejsi Rzymianie 

przystosowali niektóre litery alfabetu greckiego do dźwięków swojej mowy i tak powstało 

pismo łacińskie. Pod koniec XV wieku n.e. alfabet ostatecznie ustabilizował się jako zbiór 

26 liter:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Łacina była przez całe średniowiecze jedynym językiem w Europie Zachodniej

jedynym językiem posiadającym pismo, dlatego pisma narodowe powstawały

poprzez przystosowywanie tego zapisu do dźwięków konkretnej mowy.

Rzymskie przybory

pisarskie



Formy książki

 Zwój

 Kodeks



Zwój

Zwój papirusowy była to charakterystyczna postać

książki w starożytności. Wywodził się z Egiptu.

Nazwisko autora i tytuł dzieła wpisywano na końcu

zwoju, który nazywano explicit (łac. explicare –

‘rozwijać’). Początek tekstu nazywano incipit, co

oznacza dosłownie – ‘zaczyna się’.

Końce wstęgi papirusu przymocowywano do drążków.

Czytelnik trzymał drążki w obu rękach: prawą –

rozwijał zwój, a lewą – zwijał. Po przeczytaniu

należało zwój z powrotem przewinąć.

Formę zwoju miały początkowo także księgi

pisane na pergaminie.

Zwój hebrajski



Kodeks

Pierwowzorem kodeksu były wiązki tabliczek drewnianych, zwanych przez

Rzymian caudex (kloc drzewny). Zamiast zwijać kartkę, wystarczyło

ją przełamać i złożyć. Kilka lub kilkanaście przełamanych kart poskładanych

jedna w drugą tworzyło pierwsze kodeksy.

Początkowo do kodeksów stosowano cienki i giętki papirus, który później

został wyparty przez pergamin.

W V wieku p.n.e. kodeks zyskał przewagę nad zwojem. Zadecydowały o tym

niska cena i poręczność kodeksu.



Zabytki piśmiennictwa 

polskiego

 Bogurodzica

 Kazania świętokrzyskie

 Biblia królowej Zofii

 Psałterz floriański



Bogurodzica

„Bogurodzica” –

średniowieczna polska pieśń religijna.

Zachowana w odpisach rękopiśmiennych z XV wieku.

Druk w tzw. „Statucie Łaskiego” (Kraków, 1506) jest

najstarszym drukowanym polskim tekstem poetyckim.

Według Jana Długosza pieśń pełniła funkcję hymnu

narodowego. Była „pieśnią ojczystą” (carmen

patrium), śpiewało ją rycerstwo polskie w 1410 roku

pod Grunwaldem.

„Bogurodzica” znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej

w Krakowie.



Kazania świętokrzyskie

„Kazania świętokrzyskie” zostały odkryte przez

profesora Aleksandra Brucknera. Natrafił on  na szereg 

pasków pergaminowych, zapisanych starym polskim 

pismem. Okazało się, że są to fragmenty 

średniowiecznego zbioru kazań polskich.

Powstały prawdopodobnie w połowie XIV wieku. 

Ten najstarszy zabytek prozy polskiej, zachowany we 

fragmentach na 18 skrawkach pergaminu, zawiera 

zbiór sześciu kazań na uroczystości świętych.

„Kazania świętokrzyskie” przechowywane są

w Bibliotece Narodowej w Warszawie.



Biblia królowej Zofii
„Biblia królowej Zofii” powstała w latach 1453-1455 na pergaminie. 

Zawiera polski przekład „Pisma Świętego”.

Została sporządzona na zlecenie królowej Zofii, żony króla Jagiełły.

Przekładu dokonał kapelan królowej Andrzej z Radoszyc, 

zaś kopiowaniem zajmowało się kilku pisarzy.

Niestety, w czasie drugiej wojny  światowej 

„Biblia królowej Zofii” uległa zniszczeniu. 

Zachowały się jedynie dwie karty, 

przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej

we Wrocławiu.

Ponadto urywek karty znajduje się

w Bibliotece Muzeum Narodowego 

w Pradze (Czechy).



Psałterz floriański

„Psałterz  floriański” – najstarszy zachowany polski przekład psalmów –

Pochodzi z końca XV wieku. Wykonany jest na pergaminie i liczy 301 kart. 

Bogato zdobiony, był zapewne przeznaczony dla jakiejś wybitnej postaci. 

Zawiera 150 psalmów pisanych równolegle w trzech językach: łacińskim, polskim

i niemieckim. Znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.



Wynalazek druku

 Daleki Wschód

 Jan Gutenberg

 „Biblia” Gutenberga



Daleki Wschód

Druk wypukły, czyli ksylografia, pojawił się w Chinach w VII wieku. 

Najwcześniejszym drukowanym tekstem, który znają historycy, była

święta księga buddyjska, wydrukowana w 868 roku n.e.

W XI wieku wynaleziono w Chinach ruchomą czcionkę.

Przenośne chińskie znaki wyryte w drewnie można było układać według

potrzeb i wielokrotnie ich używać.

Później stosowano techniki z wykorzystaniem

gliny, ale takie matryce były bardzo nietrwałe.

Za panowania dynastii Ming udoskonalono

przenośne systemy drukowania. Drukowano

książki w dwóch kolorach. 

Wynalezienie papieru oraz szybki rozwój dru-

karstwa doprowadziły do wzrostu zaintereso-

wania zdobywaniem wiedzy wśród literackich

elit i arystokracji w Chinach.

Wczesne koreańskie

matryce z brązu



Jan Gutenberg

Jan Gutenberg (1396 – 1468), złotnik 

z Moguncji (Niemcy), uważany jest 

za wynalazcę druku w Europie.

Początkowo Gutenberg stosował znane

już wcześniej w Europie czcionki drewniane, 

z czasem opracował własną wersję czcionek

metalowych. Skonstruował specjalny aparat

do ich odlewania, w którym nowością było

używanie wymiennych matryc.

Zaprojektował również własną wersję prasy drukarskiej. Jan Gutenberg jest 

także autorem składu chemicznego farby drukarskiej i stopu metalu używanego 

do odlewu czcionek. 

W 1448 roku założył w Moguncji drukarnię. W 1455 roku ukazała się drukiem jego 

„Biblia” – arcydzieło sztuki typograficznej.



Biblia Gutenberga

42 – wierszowa „Biblia” była pierwszym dziełem drukowanym ruchomą czcionką 

w Europie. Została wydana w Moguncji, w drukarni Gutenberga w 1455 roku

W nakładzie 200 egzemplarzy. Drukowana była częściowo na papierze, 

częściowo – na pergaminie.

Z zachowanych do dziś 48 egzemplarzy, 36 wydrukowanych jest na papierze,

a 12 – na pergaminie. 

W Polsce znajduje się jeden egzemplarz Biblii Gutenberga (na papierze)

– w bibliotece Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie koło Gdańska.



Opracowała: Elżbieta Szara

Źródło ilustracji oraz zdjęć: Internet


