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Italika
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Jedno z pism humanistycznych, które zrywały więź z gotykiem - kursywa, inaczej zwana cancellarescą, które powstały w Italii w XV wieku, upowszechniając się w 
całej Europie w XVI wieku. 
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Italika
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Jedno z pism humanistycznych, które zrywały więź z gotykiem - kursywa, inaczej zwana cancellarescą, które powstały w Italii w XV wieku, upowszechniając się w 
całej Europie w XVI wieku. Wysokość x to pięć szerokości stalówki, pochylenie stalówki to 35°, pochylenie pisma to 8°. Minuskuły charakteryzują się nieśmiałymi 
próbami łączenia i płynnego pisania. Na wzorniku powyżej ligatury długiego i końcowego S oraz liter Si P. Na końcu ligatura łacińskiego spójjnika et, czyli &. 
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Rotunda
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Rotunda, littera Bononiensis, używana od XIV wieku zwłaszcza w Bolonii i Wenecji swoimi zaokrąglonymi kształtami (po łac. rotundus znacyz okrągły) zwiastuje 
renesansowe litery. Kwadratowe zakońcenia należy wykonywać przez obracanie stalówki w trakcie pisania lub przez zamalowywanie krawędzią stalówki. 
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Bastarda
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Bastarda jest typem pośrednim między kładzionymi, bardzo starannie i w złożony sposób pisanymi, literami a codziennymi pismem kursywnym, łączy w sobie 
zalety eleganckiego pisma książkowego z możliwością stosunkowo szybkiego pisania. 
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Tekstura
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Litery zwane także czarnym pismem, po ang. Blackletter, ze względu na duże zaczernienie na kartce, niewielkie światło międzyliterowe i międzywyrazowe. Ety-
mologicznie nazwa wywodzi się od splotu, tekst ma wygląda jak gęsto spleciona tkanina. Wysokość x to 5 szerokości stalówki, cienkie linie przy literach wysokoch 
wykonujemy przez rozmazanie atramenty rogiem stalówki. W alfabecie znajdują się okrągła litera R oraz długie S. 
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Tekstura
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Majuskuły pisma gotyckiego. Cienkie kreski wykonujemy stalówką rysunkową lub odpowiednią ułożoną stalówką szeroką. Liczba cienkich kresek nie ma znaczenia, 
można je umieszczać dość dowolnie zgodnie z myślą horror vacui, czyli strachu przed pustką. 
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Minuskuła karolińska na podst. Sakramentarza Tynieckiego
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Litery z tego wzornika można przestudiować u źródła, czyli dostępnym w zbiorach online na Polonie XI-wiecznym ko-
lońskim manuskrypcie, kod QR. Niektóre litery zostały współcześnie wymyślone, jak na przykład K lub W inspirujące się 
bastardą. Warto zwrócić uwagę na pojawiające się niedomknięcia w literach, rozmazania atramentu np. w S, szeryfy wyko-
nywane dodatkowym ruchem. Ostatni znak na wzorniku to znak brachygrafi czny sylaba -RUM.   
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Minuskuła humanistyczna
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Wzorem dla minuskuły humanistycznej nie są pisma antyczne, ale minuskuła karolińska, która przez humanistów mylnie uważana była za wytwór antyku. Kolebką 
tego pisma były Włochy, gdzie zaczęło się rozwijać od drugiej połowy XIV wieku. 
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Fraktura
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Późna, bo XVI-wieczna, odmiana pisma gotyckiego, najbardziej dekoracyjna i wysublimowana. Bardzo szybko pojawiła się w książkach drukowanych, w Niemczech 
aż do 1943 roku. Warto zwrócić uwagę na mało czytelne dla dzisiejszego Czytelnika dawne formy K, R i długiego S.  
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Fraktura
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 



Szkoła Kaligrafi i 
Iluminatorstwa & Dziedzin Pokrewnych 

ul. Grodzka 60/12A
31-044 Kraków 

ul. Trębacka 3/54
00-074 Warszawa

•
www.kaligraf.eu                     kaligrafi a.edu.pl               www.calligraphers.eu

Spencerian Script
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Odmiana pisma copperplate, wykonywana także stalówką elastyczną, wyrastająca z tradycji amerykańskich. Spencer oparł naukę na 7 podstawowych kreskach. 
Pismo to stanowi bazę dla pism biznesowych i metod nauki np. Palmera. 
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Alternatywne majusuły pisma spenserskiego
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
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Kurrenta
Wzornik kaligrafi czny Grzegorz Barasiński scripsit. 
Inne pismo wykorzystujące technikę copperplate, którego korzenie sięgają fraktury i kursywy gotyckiej. Wykorzystywane jeszcze w XX wieku, na bazie kurrenty 
stworzono niemieckie pisma szkolne, np. pimo Sütterlina. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa biegać, a przez pozbycie się owalu tym pismem rzeczywiście 
można „biegać piórem po kartce”. 
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Uncjała 
Kaligraficzny wzornik, oprac. Grzegorz Barasiński
Uncjała pochodzi z przełomu III-IV wieku; jest pismem majuskułowym, to znaczy, że składa się z samych wielkich liter dających się wpisać 
w dwulinię. Nazywana jest pismem kodeksowym; można niewątpliwie ją nazwać pismem chrześcijaństwa, ponieważ wraz z chrześcijań-
stwem upowszechniła się w całej Europie. Najstarsze znane egzemplarze Biblii są właśnie napisane uncjałą (grecką). W powyższym
wzorniku skala liter to pięć szerokości stalówki, pochylenie stalówki 15˚. 
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Materiały warsztatowe w wersji elektronicznej, jak również szereg innych materiałów powstałych przy reali-
zacji Jarosławskiego Festiwalu Historycznego TRZY BRAMY, udostępnione są na zasadach wolnej licencji 
CC BY SA

Organizator

Partner organizacyjny

Dofi nansowano ze środków Muzem Hiustorii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra -  edycja 2022
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