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1. Úvod 

Písmo je právem považováno za jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. V dějinách 

kultury hraje naprosto stěžejní roli. Hlavním důvodem vzniku písma byla potřeba uchování 

určitých informací, z čehož vyplývá první z funkcí, kterou napsaný text plní. Písmo tedy 

slouží jako médium k šíření informací. Zapsané údaje však neposkytují pouze současné 

sdělení a nejsou jen prostředkem momentální komunikace. Pokud je použito vhodného 

materiálu, může být psaný text výborným svědkem minulosti pro budoucí generace. Druhou 

funkcí písma, kterou ve své práci zabývám, je funkce nositele kultury. Do napsaného textu se 

nutně promítá kultura společnosti, v níž písemnost vzniká, a to jak obsahově, tak zároveň i 

prostřednictvím tvarů písemných znaků. 

Ve své práci budu sledovat vývoj latinkového písma od raného středověku do 19. století. 

Budu se soustředit na jeho poslání a také na tvarové proměny, ve kterých se zrcadlil 

momentální stav společnosti a dobového vkusu. U písma románského se tak setkáváme s 

oblými poněkud hřmotnými tvary, které dobře korespondují se vzhledem prvních rotund a 

bazilik. Z gotického písma, které je povětšinou zalomené úzké a elegantně protáhlé, vyzařuje 

jistá míra spirituality. Následující renesance poté dosavadní středověkou kulturu zavrhla, aby 

se navrátila k antickým vzorům, a v celé původní kráse rehabilitovala tvary klasického písma 

římského. 

Práci jsem rozdělila do čtyř hlavních kapitol. První tři kapitoly se zabývají po sobě jdoucími 

uměleckými epochami, románským obdobím s důrazem na karolínskou renesanci, gotikou a 

renesancí. V každé kapitole se nejdříve věnuji vzdělanosti a myšlení příslušného období. Z 

dobových názorů a hodnot přirozeně vyplývá kultura společnosti, jež se nějakým způsobem 

šíří, ukládá a konzervuje. Buď v podobě umění jakým je architektura, sochařství či malířství, 

nebo v teoretické rovině v podobě nejrůznějších spisů. Vlastní podoba písemností je kulturou 

hluboce ovlivněna a přímo z ní vychází, což popisuji v podkapitolách o knižní kultuře. 

Vzdělanost a myšlení, kultura i podoba knih se poté společně propojují ve tvarech samotných 

písemných znaků, které jsou detailně popsány v podkapitolách o písmu. 

V prvních třech kapitolách popisuji vývoj kultury, knih a písma až do období renesance, kdy 

došlo ke vzniku a rozšíření knihtisku. Dále jsou dějiny písma výrazně poznamenány 

nastupující průmyslovou revolucí s ní souvisejícím technickým zdokonalováním tisku a 

vznikem masově šířené kultury. Masové kultuře písmo sloužilo, a dodnes slouží, jako 
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prostředek komunikace a šíření jednotlivých kulturních obsahů. V kapitole o situaci písma po 

vynálezu knihtisku popisuji vznik tiskových písem. Zdůrazňuji také nepřerušený vývoj ručně 

psaného písma, které se stále využívalo jednak v kancelářích ke korespondenci a 

administrativě a rovněž v kaligrafii. V oboru, v němž písmo překročilo práh „obyčejného 

psaní“ a stalo se objektem uměleckého zpracování. 

Cílem mé práce je sledovat vývoj písma na pozadí měnící se kultury v jednotlivých epochách 

a soustředit se na jeho tvarové a funkční proměny v souvislosti s úlohou, kterou v dané době 

ve společnosti plnilo. 
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2. Terminologie 

V nahlížení na problematiku písma existuje celá řada úhlů pohledu. Písmem se zabývá hned 

několik vědních disciplín. Nejčastěji se s písmem setkáváme v oblasti pomocných věd 

historických, například v paleografii. „Paleografie je věda, která zkoumá a popisuje písmo 

v čase a prostoru, čímž zároveň učí správně číst a interpretovat písemné prameny a zasazuje 

vývoj písma do celkového vývoje společnosti. Paleografie se zabývá písmem bez ohledu na 

typ památek, a to především písmem rukou psaným.“ (Pátková, 2008, str. 11)  

Historické vědy nepoužívají jednotnou terminologii, ačkoliv skupina středoevropských 

paleografů, do které z České republiky patří P. Spunar, J. Roháček, H. Pátková a D. Havel, 

v nedávné době vytvořila návrh na ustálení termínů vycházejících z paleografie.
1
 Oproti tomu 

výtvarníci, sazeči, tiskaři, redaktoři i nakladatelé používají již několik generací zažitou 

typografickou terminologii tak, jak ji používají i F. Muzika, B. Blažej a J. Průšová. 

Jako příklad uvedu rozdílnosti v pojmenování základní čtyřlinkové písmové osnovy. 

Typografické názvosloví používá termínů účaří pro základní linku, na níž jsou opticky 

postaveny písmové znaky. Dále pak střední dotažnici ohraničující střední výšku písma, tedy 

výšku minusek
2
, verzálkovou dotažnici, která vymezuje výšku verzálek

3
, horní dotažnici 

ohraničující délku horních dotahů minusek a na opačné straně spodní dotažnici.
4
 Zatímco 

v paleografické literatuře lze nalézt různá označení pro uvedené linie a části psacího prostoru. 

P. Spunar užívá termíny: základní linka, horní linka a dotahovací linka. J. Kašpar pak dělí 

písemný zápis do tří pásem: středního, horního a dolního. H. Pátková označuje linie 

v písmové osnově následovně: základní linka, vrchní linka, horní dotažnice a dolní dotažnice.
5
 

Vzhledem k tomu, že má práce na písmo nahlíží spíše z kulturologického pohledu, jsem 

namísto paleografické terminologie použila terminologii používanou v typografii a knižní 

grafice. 

  

                                                 
1 Viz Pátková, 2008, str. 35 
2 Minuska je označení pro písmeno malé abecedy (Průšová, sv. 2, 2007, Slovník Pojmů) 
3 Verzálka je označení pro písmeno velké abecedy (tamtéž) 
4 Viz Blažej, 1978, str. 19 
5 Viz Pátková, 2008, str. 37 
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3. Karolínská renesance 

3.1. Vzdělanost a myšlení doby 

„Počátek středověku a ukončení starověku a se z kulturního hlediska datuje rokem 529, kdy 

dal byzantský císař Justinián uzavřít aténské filozofické školy. Během 6. až 8. století nastává 

oproti předchozímu období jistý úpadek západní kultury. Záchranu před úplnou zkázou a snad 

i návratem k protohistorismu jí poskytuje křesťanství.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, 

str. 242) 

Největším sokem křesťanství se stává ariánství, z křesťanství samého vzešlý směr, který se v 

Evropě šíří zejména mezi barbarskými kmeny na severu. Antická městská civilizace se mění 

na zemědělskou. Kultura, která z ní vzešla, má však v Evropě stále silně ukotvenou pozici, 

díky níž se bude moci později vzchopit. Latinský jazyk se z Antiky uchovává v životě církve 

a také v písemnictví. Ze starověku přetrvávají i základy správní struktury bývalého římského 

impéria. „Ve Středozemí dále fungují staré obchodní cesty, neslouží však již k rozšiřování 

římského vlivu na orientální východ naopak, poskytují zboží a především poučení, příklady a 

kulturní prvky z Orientu do Evropy.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, str. 244) 

„Raný středověk významně a dlouho ovládalo učení sv. Augustina, který ve 4. století dospěl 

k syntéze novoplatonismu a křesťanství, jeho učení se rozšířilo jen na Západě, na Východ 

neproniklo. Tam působily myšlenky sv. Basilea a ostatních církevních otců. Augustinova 

filosofie ovládala středověké myšlení téměř osm století a to v období, jehož nejdokonalejším 

výrazem bylo románské umění.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, str. 348) 

„V merovejské Galii na území Francie, kde se usadili irští a anglosaští misionáři, se na sever 

od řeky Loiry nacházela v klášterech v Corbie, Laonu, Saint Denis, Fleury a Toursu velká 

studijní centra. Studovali zde vzdělaní písaři, iluminátoři a mniši.“ (Riché, Verger, 2011, str. 

23) Velký význam pro vzdělanost a myšlení měl také klášter v Cluny a od něho odvozovaný 

clunyjský řád. K raně středověkým vzdělancům v 6. až 7. století patří v Itálii Boetius a 

Cassiodorus, ve Španělsku Isiodor Sevillský a v Galii Fortunatus a Řehoř Tourský.  

Kulturu v této době uchovávala pouze církev a ta byla také jedinou nositelkou vzdělanosti. 

Jen v klášterech se prostřednictvím vzdělávajících se mnichů pěstujících svého ducha 

uchovávala a šířila moudrost. Instituce mnišství vděčí za svůj vznik orientálnímu vlivu, první 

mniši totiž pocházeli z Egypta. Mezi významné církevní osobnosti raného středověku patří 

z sv. Horatius z Leriny a sv. Caesarius z Arles na Jihu Francie a také sv. Patrik z Irska. V roce 
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534 založil sv. Benedikt první mnišský řád, ještě před vznikem tohoto řádu spočívala hlavní 

misijní činnost v irském misionářství, které propojovalo křesťanství s pohanským duchem 

severu. Papež Řehoř Veliký vyslal na konci 6. století benediktýny šířit západní křesťanské 

evangelium, i když byla misie úspěšná, nacházela se Evropa od roku 622 až do roku 755 pod 

náporem Islámu a musela čelit také působení Langobardů v Itálii, což jen podporuje 

skutečnost, že tradiční řeckolatinská vzdělanost a kultura byly v této době velice křehké. 

3.2. Kultura 

Už v raném středověku nastala na území bývalé západořímské říše postupná obnova. Již 

nemělo výhradně středozemní ráz, jako tomu bylo v antice, nyní se stalo skutečně evropským 

a mnohem rozmanitějším. Národy, které tehdy evropský prostor ovládaly a určovaly jeho 

vývoj, si cenily především přenosných výrobků užitého umění. Když se i tyto národy 

postupem času usadily, začala pomalu ožívat architektura jako nejstabilnější ze všech umění. 

Stavitelství se ale nemohlo opřít o nic jiného než o příklad antického umění, jehož vývoj byl 

sice přerušen, avšak jeho tradice do středověku přetrvaly. 

V 8. století v Evropě probíhalo pokřesťanšťování pohanských kmenů. Frankové se čím dál 

těsněji přidružovali k bývalému římskému impériu, nejdříve jako žoldnéři, později jako 

spojenci Říma. Frankové tak přijali roli obránců Evropy, ať již vůči Langobardům v Itálii 

nebo Arabům na Pyrenejském poloostrově. Křesťanství bylo ve Francké Říši přijato roku 496 

za vlády Chlodvíka, který tímto krokem ustavil svou říši jako budoucí kulturní jádro Evropy. 

K definitivnímu vymezení západní evropské kultury došlo však až po přelomu tisíciletí při 

velkém schizmatu roku 1046, kdy se od sebe oddělily západní římskokatolická a východní 

pravoslavná řeckokatolická církev. 

Již před obdobím takzvané karolinské renesance se v kultuře objevuje úsilí o sjednocení 

náboženské a světské moci. Docházelo k propojení staré římské tradice s novým germánským 

živlem. Evropské umění směřovalo k obnově římských tradic, bylo však obohaceno 

neopomenutelným historickým vývojem. Umění bylo již dlouhou dobu jednak silně 

orientalizované a obsahovalo také mnohé germánské, keltské a vikinské prvky. Orientální 

vlivy jsou viditelné například v mozaikách na podlahách příbytků v Ravenně, ale také v Římě. 

„Byzantské umění a kultura se ve středověku rozšířily nejprve do Středomoří, poté na 

Balkánský poloostrov a potvrdily tak svou životaschopnost. Jisté předsudky Byzanci 

zabraňovaly, aby se plně přimkla ke svým východním provinciím, kde nalézala jednak 

materiální ale i duchovní zdroje. Tíhla ke středomořským oblastem, jež tvořily hlavní jádro 
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bývalé římské říše, a pokládala se dále za římský stát.“ (Pijoan, sv. 3, 1998, str. 131) Živý 

obchod s orientálním zbožím, jako byly látky, sošky a další umělecké předměty, měl vliv na 

dobový vkus i umění. Byzanc měla například velice silný vliv na architekturu. „Neobyčejné 

rozšíření byzantského umění dokládá například chrám sv. Marka v Benátkách z roku 1063.“ 

(Pijoan, sv. 3, 1998, str. 132). Druhým významným prvkem, který ovlivnil umění raného 

středověku, byl živel barbarských kmenů. 

„Různé germánské kmeny – Gótové, Vandalové, Sasové, Dánové a Vikingové –, které se 

přehnaly přes Evropu, přepadaly a plenily, byly těmi, kdo si vážili řecké a římské kultury a 

umění, považovány za barbarské. V jistém smyslu je to pravda, což však nemusí nutně 

znamenat, že neměly cit pro krásu a nevytvářely vlastní umění.“ (Gombrich, 1997, str. 158) 

„Měly velmi rády složité vzory, například spletená dračí těla nebo jiné záhadné zvířecí i 

rostlinné propletence.“ (Gombrich, 1997, str, 159)  

„V Galii se v této době usadili Frankové a Burgundové, další germánské kmeny, a nic nebylo 

antické tradici vzdálenější než výtvarné cítění těchto dobyvatelů. Vidíme to například v jejich 

umělecké tvorbě par excellence – ve zlatnictví, které převzalo v černomořské oblasti jisté 

asijské formy, jak v pojetí, tak i v provedení. Umění těchto kmenů se omezuje na nákladné, 

bohatě zdobené předměty a vykazuje neobyčejnou slohovou jednotu.“ (Pijoan, sv. 3, 1998, 

str. 164). Irsko, Skotsko a část severní Anglie byly jako jediné z evropských zemí ušetřeny 

vpádů germánských národů. „V tomto malém izolovaném území s keltskou kulturní tradicí se 

v prvních stoletích středověku vyvinul klášterní život a v jeho rámci rozkvetlo umění, které se 

na rozdíl od byzantského stavělo odmítavě k realistickým formám a dospělo k dekorativnímu 

stylu se zvláštním sklonem k lyrickému vyjadřování. Soustředilo se hlavně na malířskou 

tvorbu, založenou na umných kombinacích složitě proplétaných ornamentů a na velmi jemné 

hře barev.“ (Pijoan, sv. 3, 1998, str. 195)  

„Mniši a misionáři keltského Irska a anglosaské Anglie se snažili využívat tradic severských 

řemeslníků pro účely křesťanského umění. Stavěli kamenné věže a kostely, avšak 

nejpodivuhodnějšími památkami jejich umění jsou některé rukopisy
6
, které vznikly v 7. a 8. 

století.“ (Gombrich, 1997, str. 159) Kvůli šíření křesťanství byly mnohé prvky barbarské 

kultury vytlačeny a dále se udržovaly jen u Vikingů. Některé detaily však přetrvaly a 

projevovaly se v dekorativní ornamentice nebo při zobrazování fantaskních zvířat, nejrůznější 

keltská témata inspirovala také mnichy zabývající se uměním.  

                                                 
6 Například Lindisfarnský evangeliář, který vznikl v Nothumbrii okolo roku 700 (Gombrich, 1997, str 159) 



7 

 

Období vlády Karla Velikého ve Franské říši a později ve značné části Evropy je v dějinách 

umění označováno jako další etapa. Karlovské umění odmítlo daný stav kultury a dalo si za 

cíl obnovit římské tradice a kontinuitu západní kultury, a to nejen v architektuře ale i v umění 

a vzdělání
7
. V tomto období zaznamenáváme rovněž změny v dekorativních prvcích, 

v knihách i zlatnictví. Karel Veliký posvětil spojení světské franské a duchovní římské moci a 

učinil historicky první snahu o obnovení západní antické kultury. Nově se silnou autoritou 

praktikoval myšlenku Řehoře Velikého ze šestého století. Opět se ve velké míře konaly 

benediktýnské misie a tento řád ovládl všechna významná opatství. Karel Veliký za své vlády 

rozdrtil Langobardy, podrobil si Sasy a Avary, porazil Araby a zabránil jim v postupu. 

Galikánská liturgie byla za jeho vlády nahrazena liturgií římskou. Tím, že centrum své říše 

umístil do Cách, posunul centrum západní kultury směrem k východu. Podobně, jako když se 

centrem římského impéria stala místo Říma Byzanc. Návrat k antické kultuře je od té doby 

znatelný v architektuře, v rukopisech i v dekorativních ornamentech, kde dřívější pletence a 

nestvůry opět začínají nahrazovat akantové a révové úponky, a rovněž v celkovém kulturně 

společenském ohledu. 

„Veškeré Karlovo snažení však bylo předčasné a díky tomu, že se na něm podílela pouze 

nepočetná elita i pomíjivé, přesto je ale velice významné především v tom, že vytyčilo jasný 

budoucí směr evropské kultury. Karolínská renesance založila nový směr odpovídající 

racionálním požadavkům, jako jsou harmonie přírody, dominance lidské postavy a důraz na 

tvar, objem a statickou konstrukci.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, str. 244)  

Jelikož se v ní však skrývalo mnoho vlivů, nedospěla k žádné syntéze. Rychlý rozpad říše, 

který po Karlově smrti nastal, znamenal i rychlý rozpad jejího umění.  

3.3. Románská knižní kultura  

Jedinečným nástrojem šíření raně středověkého umění, obzvláště keltského, byly nádherné 

rukopisy. „Irští mniši, odchovaní antickým i křesťanským věděním, měli totiž v knihách 

zvláštní, na tehdejší dobu ojedinělou, zálibu a zabývali se především iluminováním nových 

opisů a výzdobou textů miniaturami. Jejich knihy se dostávaly do italských a germánských 

klášterů a vytvořily základ pozdějších knihoven v Bobbiu, Fuldě a Sv. Gallenu.“ (Pijoan, 

1998, 3. sv, str. 200) V polovině 7. století se začaly kaligraficky zpracovávat a iluminacemi 

zdobit staré rukopisy, tato činnost pokračovala až do 9. století. Nejstarším rukopisem
8
 

splňujícím tato kritéria je Evangeliář z Durrow, pocházející ze stejnojmenného kláštera. 

                                                 
7 „Karel Veliký si přál, aby byly po celé zemi v každém biskupství otevřeny školy a děti aby se v nich mohly učit čtení, psaní, počítání a 

zpěvu, což tvořilo základ veškerého západního vzdělání.“ (Riché, Verger, 2011, str. 27) 
8 Dalšími skvostnými evangeliáři jsou Book of Kells či Evangeliář z Lindisfarnu (Pijoan, 1998, sv., str. 202)  
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Okraje jeho stran jsou vyzdobeny pletenci uspořádanými do nejrůznějších složitých 

kompozic, jsou zde dokonce i celé pouze ornamentálně vyzdobené strany a monumentální 

iniciály. V celém rukopise jsou použity pouze tři barvy oranžově červená, sytě zelená a zlatá 

žlutá, strany jsou z pergamenu, který má příjemný slonovinový odstín. 

 „Středověké knižní ilustrace sice navazují na malby v antických svitcích a kodexech, avšak 

jejich náměty zcela určitě nepřebírají. Místo živých dějových obrazů vznikají zejména ve 

franckých, irských a anglosaských klášterech ornamentální kresby se zvířecími a rostlinnými 

motivy, jež byly příznačné pro evropské iluminace celého 7. a 8. století.“ (Pavlát, 1988, str. 

160) Počátkem 9. století dochází k velkému rozkvětu knižní kresby na dvoře Karla Velikého, 

v otonské éře následujícího 10. století se nejvíce proslavily německé písařské školy. Výzdoba 

knih se také začala pomalu navracet ke ztvárňování postav, perokresby se kolorují a od 10. 

století se v knihách objevují i malované miniatury. „Toto ilustrační znovu vzkříšení proběhlo 

pod mocným vlivem knižní malby byzantské říše.“ (Pavlát, 1988, str. 160) 

„V románském období jsou mezi iluminovanými rukopisy zastoupeny vedle bible samé 

výhradně církevní knihy, především evangeliáře a evangelistáře (evangelia pro čtení při 

bohoslužbě), a dále knihy filozofické, právní a slovníkové, v gotice se poté přidávají misály 

(soubory textů pro mši) s typickými kánonovými výjevy zobrazující Pannu Marii a svatého 

Jana pod křížem.“ (Pavlát, 1988, str. 162). 

V době karolínské renesance nabyly knihy toho nejdůležitějšího významu, vždyť byly 

předmětem stálé péče samotného Karla Velikého. „Tyto rukopisy vytvořené nejlepšími 

umělci Západu pro panovníky a hodnostáře v rozmezí dvou století karolínské renesance jsou 

nanejvýš zajímavé. Lépe než stavby nebo reliéfy zobrazují tvůrčí fantazii umělců ze všech 

končin Evropy.“ (Pijoan, 1998, sv. 3, str. 221) Nejznámější centra tehdejší knižní tvorby se 

nacházela v Cáchách, Remeši a Tours. Rukopisná díla, která v těchto školách vznikla, jsou 

Godescalkův evangeliář (Obrazová příloha I) z let 781 – 783, který vznikl přímo na 

objednávku Karla Velikého, Evangeliář abatyše Ady z roku 800, Evangeliář arcibiskupa 

Ebbona z roku 816, Utrechtský žaltář z poč. 9. století, Lotharův evangeliář či soubor Biblí 

Karla Holého. 

3.4. Písmo 

Umění, vzdělanost a náboženství se jako projevy kultury od vynálezu písma zaznamenávaly a 

zapisovaly. V románském období tak vznikaly nejrůznější náboženské, církevní texty a také 

opisy starých antických děl. Písmo bylo v této době, stejně jako vzdělanost, v rukou 
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církevních řádů. Při klášterech vznikala centra všech písemností, písařské dílny neboli 

skriptoria. „Skriptorium, kde se opisovaly, zdobily a vázaly rukopisy, bývalo často blízko 

knihovny, písaři tvořili buď ve zvláštní vytápěné místnosti, nebo jejich dílnu tvořila řada 

malých cel. Psalo se seříznutým husím brkem, písař byl schopen napsat okolo čtyř listů denně 

a jednotvárnou práci přerušoval akorát čas pro modlitby.“ (Jean, 1994, str. 82) 

V polovině 8. století se v západní Evropě používala latinka a to ve velmi různorodých 

podobách široké škály národních písem. Každý národ a každá oblast si vzaly jako základ 

písma dědictví z římské říše tedy unciálu (obr. 1), polounciálu (obr. 2) a římskou 

minuskulovou kurzívu (obr. 3) a přetvořily si jej dle lokálního vkusu. 

 

Obr. 1 Unicála  

 

Obr. 2 Polounciála  
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Obr. 3 Římská minuskulová kurzíva ravennských listin  

Navzájem velice nepodobné formy knižních i listinných písem byly odrazem projevů 

jednotlivých národních kultur a představovaly jednu z možností dobového a lokálního výrazu, 

zároveň také obohacovaly vývoj latinky k rozmanitosti. Velké tvarové bohatství písma však 

mělo i své nevýhody. Původní jednotná latinka knižní nebo listinná se takto výrazně odchýlila 

od svého vzoru a ztratila na univerzálnosti. Jednotlivé národy proměnily tvar stejných znaků 

do té míry, že přestaly být navzájem identifikovatelné. Jako příklady národních raně 

středověkých písem je možno použít merovejskou minuskulu (obr. 4), vizigótskou 

minuskulu (obr. 5), anglosaskou minuskulu (obr. 6) a irskou minuskulu (obr. 7). 

 

Obr. 4 Merovejská minuskula 8. století  

 

Obr. 5 Vizigótská minuskula 9. – 11. století  
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Obr. 6 Anglosaská minuskula 8 – 11. století  

 

Obr. 7 Irská minuskula  

 Vývoj latinkového písma dospěl do stadia, kdy další tvorba originálních forem již neměla, 

kam postupovat. Když se jeden směr vývoje ve svých možnostech zcela vyčerpá, platí jistě 

nejen pro dějiny písma, že další vývoj může nastat pouze po zcela zásadním obratu. „A tak 

často po složitých ozdobných a špatně čitelných formách písma náhle přichází písma snadná a 

dobře čitelná. Takové očištění písma poté umožňuje jeho další vývoj ke komplikovanosti a 

nejrůznějším kresebným modifikacím.“ (Průšová, sv. 2, 2007 str. 26)  

3.4.1. Karolínská minuskula 

V době rodící se karolínské renesance byla latinka nejednotná, rozdrobená do mnoha často až 

nečitelných podob a tudíž nezbývalo, než ji vystřídat novým univerzálním písmem, které by 

se nejen snadno četlo, ale i psalo. Podstatnou roli v potřebě takového písma hrálo i šíření 

západní kultury – křesťanství, s ním související církevní literatura a také vzdělanost. Nové 

univerzální písmo se vyvíjelo postupně ze snahy jednotlivých písařů uspokojit požadavky 

doby, písmo mělo sloužit k administrativnímu řízení velké říše, stejně jako k opisům antické 

literatury.  Jeho podoba se vlivem okolností kultury postupně zdokonalovala, až písmo 

dosáhlo své vrcholné podoby, které se později dostalo názvu karolínská minuskula
9
  

(obr. 8). Tato vyspělá forma s dokonalým tvarem písmen vznikla až v polovině 9. století a ve 

své nezaměnitelné podobě se šířila po Evropě, a to i přes samozřejmé odchylky jednotlivých 

                                                 
9
 Vynález této minuskulové formy je v písmařských publikacích často připisován jistému Alchvinovi, přednímu učenci doby Karlovy, a jeho 

slavné kaligrafické škole při klášteře sv. Martina v Tours, ačkoliv to není nijak historicky doloženo. I přes to, že se Alchvin jistě zajímal o 

grafickou kvalitu nových rukopisů a podílel se na úsilí o unifikaci latinky, zdá se, že na zavedení nového písma se přímo nepodílel. (Muzika, 

2005, str. 253) 
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písařů od normalizovaných vzorů. Nové univerzální a praktické písmo si přirozeně rychle 

našlo cestu do písařských škol na území Německa, Čech, Nizozemí, Anglie i Španělska. 

 

Obr. 8 Vyspělá okrouhlá karolínská minuskula 9. – 11. století  

3.4.2. Tvarová charakteristika karolínské minuskuly 

Tvary jednotlivých znaků karolínské minuskuly jsou čerpány z tvarů římské unciály (obr. 1) 

a její vývoj do ustálené vyspělé podoby probíhá pozvolna až do 9. století, kdy se setkáváme 

s dokonalou formou karolínské minuskuly, očištěnou od starých kurzivních a polounciálových 

prvků. Při vzniku karolínské minuskuly hrála důležitou úlohu snaha o vytvoření písma co 

nejčitelnějšího a přitom také co nejúspornějšího, které by zároveň kladlo co nejmenší 

překážky rychlému postupu psaní. Čitelnost měla zajistit zásada odděleného psaní 

jednotlivých znaků s výjimkou ligatur
10

 (obr. 9), kterých v písmu celkově ubývalo. 

 

Obr. 9 Ligatury  

 Tvary písmen tedy byly co nejjednodušší a diferencované, měly šikmou osu stínu a byly 

umístěny v pevném minuskulovém čtyřlinkovém systému (obr. 10). Za účelem dosažení 

úspornosti se snížila výška verzálkové i spodní dotažnice a písmo již tudíž nemělo tak dlouhé 

dotahy jako dříve, což výrazně přispělo k lepší čitelnosti. 

                                                 
10 Ligatury, litterae ligatae či litterae contiguae se v písmu objevovaly již od 2. století před Kristem a jedná se o spojení některých písmen 

v jediný znak, monogram, písmeno A bylo například často spojováno s následujícím písmenem E, M, N, R, T a V. (Muzika, 2005, str. 96) 
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Obr. 10 Schéma čtyřlinkové písmové osnovy  

 „Tímto se došlo k prostému, avšak vysloveně formálnímu knižnímu písmu, s neozdobnou 

kresbou a vyváženým kontrastem slabých a silných tahů. K písmu, jež působí neobvykle 

klidně a elegantně.“ (Muzika 2005, str. 254)  

Jako projevy vyspělého písma se navíc v karolínské minuskule ustálily mezislovní mezery, 

používání interpunkce a dokonce se zde objevují i dělící znaménka na konci řádků. K lepší 

čitelnosti přispívá i tečka nad písmenem „i“. „Postupným vývojem vzniklo mnoho forem 

karolínské minuskuly, kromě formy okrouhlé, jíž je napsána např. Bible Karla Holého z roku 

865 nebo další krásně zdobené kodexy, nacházíme varianty úzké nebo naopak široké a také 

různé hranaté modifikace.“ (Průšová, sv. 2, 2007, str. 27) 

„Pro standardní formu karolínské minuskuly v 10. a 11. století je typická okrouhlost písmové 

kresby tedy převaha kružnic a kruhových oblouků typických pro románský sloh.“ (Muzika 

2005, str. 259) Vyspělá karolínská minuskula (obr. 11) se vyznačuje okrouhlostí zvláště kvůli 

pohodlnějšímu psaní oblých znaků.  

 

Obr. 11 Karolínská minuskula poč. 12. století  

3.4.3. Význam karolínské minuskuly 

Karolínská minuskula dosáhla svého vrcholu v 11. století a poté začala pomalu mizet. Dobový 

vkus se změnil a s ním i požadavky na písmo. Avšak karolínská minuskula má v dějinách 

písma významnou úlohu danou navždy. Nejen, že jako první sjednotila mnohé roztříštěné 

formy latinky, ale jako nejdokonalejší možná minuskula ustanovila podobu malé abecedy až 

do současnosti. I my dnes jsme na její tvary zvyklí a připadají nám známé a všední. Není 
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proto divu, že když se po vzniku knihtisku v 15. století hledalo pro novou knižní produkci 

dostatečně vhodné písmo, byla z celého patnáct století trvajícího vývoje latinky vybrána právě 

karolínská minuskula. „A dokonce písmo Times, nejužívanější písmo naší doby, se pyšní 

minuskami vycházejícími právě z karolínské minuskuly, písma z 9. století.“ (Průšová, sv. 2, 

2007, str. 27) 

4. Gotika 

4.1. Vzdělanost a myšlení doby 

Na konci první třetiny 12. století, v době kdy vznikaly první stavby ohlašující gotiku, 

významně vzrůstal vliv sv. Bernarda, který byl opatem kláštera v Clairvaux. Clunyjský řád 

spjatý s románským uměním i myšlením začal pomalu ustupovat do pozadí a přední místo 

zaujal řád cisterciácký. „Oblast myšlení a vzdělanosti se začala oproti románskému období 

výrazně měnit. Sv. Bernard stejně jako sv. Augustinus pohrdal materiálním světem a svůj 

odpor k němu ještě stupňoval, zavrhoval tudíž posvátné formy románského umění a žádal 

zastavení jejich užívání. Stejný přístup razil i opat Suger v Saint Denis, který kolem poloviny 

12. století pod vlivem augustinské filozofie prohlašoval, že umělecká díla jsou nutná jen jako 

důsledek nedostatečných schopností a nepevnosti člověka a jeho duše, a že jich lze užívat jen 

jako prostředků k poznávání božské pravdy.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, str. 348) 

Sv. Bernard hlásal návrat k prostotě a nabádal křesťany, aby více než jemnosti filozofického 

myšlení milovali Boha a Pannu Marii, tím připravil půdu pro obrodu citlivosti a 

bezprostředního vnímání. Na počátku 13. století do dějin vzdělanosti vstupuje další velká 

osobnost František z Assisi, který svou mystickou láskou uznával svět konkrétní skutečnosti, 

učil milovat Boha prostřednictvím jeho díla, hledal jej ve hvězdách, fauně, přírodě a 

přítomnost boží lásky pociťoval všude. V této době byla zdůrazněna a proměněna citová 

složka, změna rozumových konstrukcí tak na sebe nenechala dlouho čekat. 

Dosavadní, především augustinské myšlenky, vycházející z učení Platóna dovedly středověké 

učence k realismu, který zdůrazňuje ideje oproti smyslovým vjemům a považuje je za 

skutečnost. Protikladem k realismu je nominalismus. Nominalisté se domnívají, že ideje 

nejsou nic víc než slova, kterými se zobecňuje skutečnost. Samotná realita však stojí na 

zkušenosti s hmotnými předměty a tedy na smyslovém poznávání. Mezi realisty a nominalisty 

se rozhořel ostrý spor, jenž na konci 13. století skončil vítězstvím nominalistů, kteří ovládli 

pole filosofie i vzdělanosti. 
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Nominalisté čerpají především z díla Aristotelova. Aristotelův odkaz začal na středověké 

myšlení silně působit na počátku dvanáctého století. Roku 1215 byla ustavena Pařížská 

univerzita a právě tam se začala praktikovat nová, aristotelská teorie poznání. Za jedno století 

získalo Aristotelovo učení vedoucí postavení. Roku 1366 již bylo studium jeho filosofie 

podmínkou k dosažení univerzitní hodnosti. Albert Veliký a Tomáš Akvinský přes odpor 

stoupenců sv. Augustina pevně začlenili Aristotelovu filosofii do křesťanského učení. 

Smyslové vnímání si od těchto dob udrželo ve filosofických úvahách vůdčí postavení jako 

zdroj idejí a představ. Spolu se smyslovou zkušeností bylo považováno za základ, z něhož 

musí vycházet poznávání světa. Soupeřem pařížské univerzity byla univerzita v Oxfordu
11

, 

kde působil řád františkánů oproti pařížskému řádu dominikánů, jehož členy byli i Albert 

Veliký a Tomáš Akvinský.  

V oblasti smýšlení je v gotice velice důležitý vznik již zmiňovaných univerzit jako středisek 

vzdělanosti, s jejich zrodem proběhla institucionální, intelektuální i společenská přeměna, 

která reflektovala obecná očekávání soudobé západní společnosti a souvisela s tehdejším 

stupněm politického, náboženského a kulturního vývoje. I když byly zpočátku pod vlivem 

mnišských řádů, staly se základem vzdělání oproštěného od církevního náboženského vlivu. 

„Univerzity představovaly zcela nový prvek v evropském vzdělávacím systému a jsou jedním 

z největších úspěchů středověké kultury, měly tak velký vliv na soudobou společnost a jejich 

dosah až do dnešních dnů je tak silný, že poslední staletí západního středověku, tedy od 13. do 

15. století, si v dějinách vzdělávání nesporně vysloužil označení čas univerzit.“ (Riché, 

Verger, 2011, str. 153) Tato skutečnost se samozřejmě přímo dotýká i dějin písma a jeho 

funkce, jelikož s narůstající světskou vzdělaností se nutně stupňuje i jeho využití. 

4.2. Kultura 

První definice gotického umění a kultury se odvíjely od architektonických konstrukčních 

prvků. Nejdříve od lomeného oblouku, a když se později zjistilo, že lomený oblouk, pro toto 

období tak příznačný, není zcela gotickým vynálezem a využívalo se ho i jinde a dříve
12

, stala 

se hlavním prvkem základního popisu gotiky křížová klenba
13

. Jakkoli jsou však 

                                                 
11 V Oxfordu se velice dlouho hájily augustinské tradice, avšak i zde později zvítězil nový nominalistický proud myšlení. (Larousse, Umění 

středověku, 1969, str. 349) 
12 „Určitý typ lomeného oblouku nacházíme již v islámské architektuře. Vzniká nad rovnostranným obdélníkem, středy jeho konstrukce leží 
v patkách a poloměry kružnic se rovnají jeho rozponu, oba středy se mohou posunovat po linii rozponu, dle toho se řídí výška oblouku.“ 

(Blažíček, Kropáček, 2013, str. 279) 
13 „Křížová klenba vzniká kolmým průnikem dvou valených kleneb (nejjednodušší forma klenby), ze kterých zůstávají jen vnější, čelní části. 
Hrany, které vzniknou v místě průniku, se svírají ve vrcholu klenby a svádějí tlaky do čtyř opěrných bodů v úhlech klenebního pole a dělí 

klenbu na čtyři klenební kápě. Složitější a v gotice hojně užívaná je také klenba křížová žebrová, jejíž hrany jsou zesíleny kamennými žebry, 

která poté plní hlavní nosnou funkci.“ (Pošva, 2000, str. 501) 
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architektonické gotické prvky důležité, takto obsáhlý kulturní jev nelze vysvětlit pouze 

stavebním modulem. 

„Poměrně nevhodné označení „gotika“ pochází od germánského kmene Gótů, historikové tak 

chtěli zdůraznit souhrn myšlenek a hodnot protikladných k ideálům klasické antiky a jejich 

původ hledali právě mezi severskými národy.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, str. 344) 

Gotika však má francouzský původ. Mnozí badatelé se domnívají, že je to vítězný návrat 

barbarských sil z konce starověku, výsledek severského vývoje, proti kterému se svou tvůrčí 

kázní snažilo působit karolinské a románské umění. Zatímco románské umění se vyvinulo 

v jižní Francii, která byla silně ovlivněna římskou tradicí, gotika se zrodila na severu Francie, 

kde její počáteční vývoj výrazně ovlivnili Normané, muži ze severu. Existuje tedy jistá 

příbuznost mezi gotikou a tvorbou severských národů. 

Konstrukce architektury je v gotice oproti románskému slohu dynamická, v plošné výzdobě se 

vyskytují linie, které jsou neklidné, zvlněné a zatlačují do pozadí geometrické obrazce a 

ornamenty. Základní gotické znaky se postupem času stávají ještě výraznějšími a sloh 

dosahuje svého vrcholu na přelomu 14. a 15. století.  

Bezprostřední smyslová zkušenost nahrazuje v gotice dosavadní pokusy o napodobování 

skutečnosti. Přímou zkušenost čerpal gotický člověk z příjemných pocitů, jež mu poskytovala 

rozmanitost tvarů architektury, barvy v oknech i třpytivé drahokamy nebo skleněné ozdoby či 

velice oblíbený email. Pohrdání prostou vnější podobností podněcovalo touhu po nadlidském, 

ideálním světě, který přesahuje rozum a působí na smyslové vnímaní. Středověký 

spiritualismus vysvětluje symbolický přístup k umění i v období gotického realismu. 

Dobovému umělci pomáhá spiritualismus nalézat místo pro tuto skutečnost například 

v nádheře a logice jeho katedrály.  

V umění se upouštělo od abstraktních ornamentů a tvůrci čerpali spíše inspiraci z přírody, byli 

přesvědčení o jisté skutečnosti hmatatelných a viditelných jevů, které zpodobňovali. Dříve 

byla viditelná skutečnost pro člověka pouze zprostředkujícím článkem mezi lidským světem a 

pravou skutečností, kterou představuje Bůh, nyní se mohl člověk skrze své smysly dostat 

přímo k Bohu. Umění bylo obrazem přírody do míry, nutné k tomu, aby mohl člověk pochopit 

tvář boží, která se za tím, co zobrazuje, skrývá. Umělec byl veden k určité míře stylizace ve 

smyslu geometrického rozvržení díla a k symetrii, což dávalo objektům dojem nadvlády 

skrytého posvátného řádu. Toto v gotice potvrzuje i používání symboliky čísel a stavitelské 

plány řídící se ideálním poměrem zlatého řezu a dvojnásobných čtverců. 
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Za rozlišující znak nového stylu je často považována žebrová klenba. Ta byla ovšem čistě 

funkční a vycházela ze zákonů statiky, stala se pomůckou, jak rozložit tlaky a svést je k zemi. 

Gotický architekt
14

 vycházel z požadavků tíže, kterou ponechával, aby si sama určovala 

řešení, jež jí nejlépe vyhovují. Víceméně jí dovoloval, aby sama rozhodovala o rejstříku 

forem. On sám tyto formy jen organizoval, aby dosáhl estetického účinku, který v gotice 

vyplynul z konstrukce stavby, zatímco v románském slohu závisel na předem daných a 

zvolených útvarech. 

I přes to, že některé prvky gotického řádu se vyskytovaly již v dřívějších dobách, je gotický 

sloh jako celek zcela nový. Estetika staveb je v gotice pragmatická, plocha se v nich ztrácí, je 

rozrušena hroty, průlomy a výčnělky a mizí ve složité hře křivek a otvorů, linie se v ní sbíhají, 

lámou a protínají. Nový názor se výrazně projevoval i v sochařství. Lidské tělo se již 

nedeformovalo, aby mohlo být vtěsnáno do předem zvoleného geometrického rámce. 

Dekorativní plastika jen potvrzuje příklon ke skutečnosti. Zatímco románské umění všude 

ovládaly vyspekulované formy odvozené z prosté geometrie a románští kameníci a malíři, 

kteří měli na svědomí výzdobu, stále obměňovali meandry, vlnovky, provazce a klasovité 

antické motivy nebo kombinovali navzájem velice vzdálené mytologické náměty, gotický 

umělec hledal svou inspiraci na poli a v lese. Hlavice sloupů a vlysy přeplňoval břečťanem, 

orlíčkem, kapradím, čekankou nebo jahodníkem a s každou další fází slohu bohatství 

užívaných rostlinných forem přibývalo. Malířství se oproti předchozím uměleckým 

disciplínám měnilo pomaleji. Knižní malbu dlouho ovlivňovala malba na skle tedy vitráže, 

které charakterizuje výrazná kresba a nápadné, jen plošně užité, barevné tóny. Totéž platí i o 

emailérství, které v gotice dosáhlo rozkvětu. 

Hlavním podnětem přeměny v každé oblasti byla sílící touha vyjádřit spíše přirozeně viditelné 

věci než výsledky úvah. Vše bylo podepřeno o údaje ze smyslového světa. Bylo by však 

chybou myslet si, že náboženský život tímto pozbýval na intenzitě. Naopak byl důležitější než 

kdykoliv dříve. Sbíhavé křivky lomeného oblouku v obrovských výškách katedrál nám toho 

mohou být důkazem. 

4.3. Gotická knižní kultura 

Středověk, a zvláště potom gotika, byl obdobím největšího rozkvětu knižní malby a rovněž 

také nákladné výzdoby a tvorby knih. Knihy vznikaly především v klášterních a později i 

                                                 
14  Mezi gotické architekty patřili Robert de Luzarches (Amiens, Francie), Bernard de Soisson (Remeš, Francie), William de Sens 

(Canterbury, Anglie), Wiliam Ramsey (Gloucester, Anglie), Jindřich Parléř (Kolín nad Rýnem, Německo), Petr Parléř (Praha, Čechy), 

Matyáš z Arrasu (Praha, Čechy) (Prina, 2006, str. 78-98) 
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v panovnických písařských dílnách. „Iluminované rukopisy v 11. a 12. století neuvěřitelně 

přispěly k obrození kultury a k vytvoření nové estetiky.“ (Larousse, Umění středověku, 1969, 

str. 307) 

 Ve skriptoriích nepracovali pouze písaři, ti povětšinou vystupovali i jako rubrikátoři
15

, spolu 

s nimi zde byli také iluminátoři a tvůrci samostatných obrázků. Iluminátoři
16

 se věnovali 

výzdobě knihy iniciálami
17

, což byly složité znaky písma, které se používaly v začátcích 

kapitol a dominovaly celé stránce. Iniciály, přestože se někdy vyskytovaly již v antických 

rukopisech, se v celé své kráse rozvinuly právě v gotice. Gotika nejprve přinesla figurální 

iniciály, později však iniciály obsahovaly dokonce i celé obrázky, často byly barevné, 

červené, modré nebo zlaté či vyvedené na zlatém pozadí. „Výtvarnou úlohu iluminátorů lze 

doložit i tím, že mnozí z nich byli negramotní, jejich úkolem bylo pouze malovat a písaři jim 

v místě, kam patřila iniciála, nechávali jako orientační předlohu takzvanou reprezentantu.“ 

(Pavlát, 1988, str. 156) K výsadám nejbohatších písařských dílen, v nichž si mohli dovolit 

větší dělbu práce, pracovali navíc ještě minatores, což byli autoři samostatných obrázků 

neboli miniatur
18

. Úměrně tomu, jak se zvyšovala zdobnost rukopisů, měli iluminátoři stále 

větší slovo při úpravě strany jako celku, svou výzdobou zasahovali do dělení textu a 

doplňkovými jevy zaplňovali i vnitřní a někdy i vnější okraje stran. U biblí, jejichž text byl na 

jedné straně uspořádán do dvou sloupců, iluminovali i prostor mezi nimi. Značnou měrou tak 

rozhodovali o podílu a rozmístění písma, obrázků i ornamentů. 

„Gotická knižní malba dosáhla pozoruhodné úrovně. Gotické knižní iluminace měly slavné 

předchůdce ve francouzských miniaturách karolínského období. V románské době však tento 

obor poněkud ustoupil do pozadí. Význam gotické miniatury kontrastuje do jisté míry 

s velikostí rukopisů. Iluminované rukopisy karolínských škol měly obvykle úctyhodné 

rozměry a jejich výzdobu lze považovat spíše za obrazy malované na pergamenu než za 

ilustraci textu. V době gotiky pomalu dostávala kniha rozměry, na jaké jsme zvyklí dnes, a 

miniatury skutečně obohacovaly text“ (Pijoan, 1998, sv. 4, str. 56) 

Samotné opisování bylo ve středověku nákladné a s výzdobou ceny ještě stouply. Díky tomu, 

ale i z praktických potřeb, například studenti prvních univer 

 

                                                 
15 Rubrikátoři červenými linkami (rubrikum = latinsky červená barva) označovali začátky kapitol a odstavců, vypisovali incipit (začátek 

rukopisných knih) a explicit (kolofon, obdoba dnešní tiráže, zpravidla na konci), citráty, jména vladařů, čísla, cokoliv co bylo třeba zvýraznit 

(Pavlát, 1988, str. 155) 
16 Z latinského illuminare = osvětlovat, vysvětlovat (Pavlát, 1988, str. 156) 
17 Z latinského littera initialis = začáteční písmeno (tamtéž) 
18 Z latinského minium = rumělka, s níž byla tato práce spjata (Pavlát, 1988, str. 157) 
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zit, nemohli na potřebné texty čekat několik let, zůstávala většina středověkých rukopisů 

nezdobená. Písař případně zastal i práci iluminátorovu a miniátor se knize vůbec nepodílel. 

Ovšem kodexy, zpravidla určené ke slavnostním účelům nebo zadané bohatými objednavateli, 

kterým se výzdoby samozřejmě dostalo, se staly skvostnými uměleckými díly.
19

 

Přibližně od počátku 14. století, kdy se gotika výrazně prosadila, se kromě církevních knih ve 

větší míře objevují i knihy světské, legendy, rytířská veršovaná epika, cestopisy a také 

vzdělávací literatura.“ (Pavlát, 1988, str. 162) 

Středověk byl obdobím kultu knihy. K nesmírnému uctívání knihy vedla její vzácnost a 

výjimečnost. Mnoho lidí knihu za celý svůj život nespatřilo. Knihy byly po byzantském vzoru 

vystavovány při velkých církevních svátcích jako relikvie. Obklopovalo je mystérium víry, 

svým vzhledem podmaňovaly stejně jako nádherné katedrály a oslňující oltáře. Vlastnictvím 

skvostných rukopisů vyjadřovali panovníci svou moc, vzdělanost i oddanost církvi. 

Již v období gotiky se však situace v knižní tvorbě začíná pomalu měnit. „Monopol, který si 

církev do jisté míry udržovala v oblasti školství, na konci 12. století slábne a laičtí písaři, kteří 

dříve spolupracovali s mnichy, se začínají postupně organizovat v dílnách a sdruženích. 

Sepisují nejen úřední dokumenty nově se rodícího obchodního měšťanstva, ale i světská 

literární díla. Až do této doby se knihy vydávaly pouze na objednávku šlechty a 

duchovenstva.“ (Jean, 1994, str. 87) 

4.4. Písmo 

Ve vývoji latinky představuje gotické období určitou mezihru. Písmo, jímž byly v tomto 

období psány nádherné rukopisy, příliš nesouvisí s antickými písmy, a tudíž nevychází ani 

z raně středověkých písem, která si vzala písma antická za svůj vzor. Po gotice následující 

epocha renesance pak složitý a strhující gotický vývoj písma zcela odkládá, aby se mohla 

navrátit k předcházejícím praktičtějším a prostším vzorům, které vyhovovaly dobovému 

vkusu. I přes tuto skutečnost je však gotika ve vývoji latinky nejbohatší kapitolou. Nachází se 

v ní velké množství forem písma, od písem listinných psaných zběžně až po náročná a 

propracovaná knižní písma. „Právě v tomto období lze dobře vysledovat, jak se do písma 

promítaly konkrétní potřeby doby a její kultury. Písmo coby věc užitá odpovídá na 

momentální aktuální požadavky a zároveň je také projevem umění, vypovídajícím o dobovém 

vkusu i o celkovém způsobu nazírání světa.“ (Průšová, sv. 2, 2007, str. 31) 

                                                 
19 Gotické kodexy jsou Velislavova bible (Obrazová příloha II.), Pasionál abatyše Kunhuty (Obrazová příloha III.) či Bible Václava IV. 

(Pátková, 2008, str. 169-175) 
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Vznešené a zároveň poněkud těžkopádné gotické písmo nápisové se jistě nemůže vyrovnat a 

tudíž ani srovnávat s dokonalými tvary antického římského písma monumentálního (obr. 31). 

To mu však neubírá na jeho kráse. V gotickém období existovalo i velké množství skriptorií, 

jež se zasloužila o bohatou knižní produkci, v rámci níž vzniklo mnoho na pohled skvostných 

bohatě zdobených kodexů, jejichž iluminace jsou zcela legitimním projevem výtvarného 

umění, které z písma vzešlo. Gotické knižní písmo prošlo poměrně přehledným vývojem od 

počátečních skromnějších forem až po velice obtížně psané a kreslené složité tvary. 

Podoba gotických písem odrážela životní názor tohoto období. Nové obsahy myšlení i kultury 

si vyžádaly, oproti předchozímu románskému období, naprosto nové zpracování. Hluboká 

víra v Boha a zaslíbení se jemu se odráží ve vertikalitě gotických textur, stejně jako 

v ohromující výšce architektury a sochařské výzdobě katedrál. Gotická písma jsou tradičně 

místně i individuálně mírně odlišná a roztříštěná, přesto jsou jim však určité znaky společné. 

Mezi tyto charakteristiky patří především ostrost tvarů, lomení oblouků, velké množství 

dekorativních prvků a také již zmiňovaná vertikalita. Ačkoliv po gotice nastupující renesance 

nepoužila z širokého bohatství tvarů gotických písem téměř nic, je stopa gotického písma i 

v pozdějším vývoji poměrně značná. Gotický základ mají například ještě barokní knižní 

iniciály se složitě a efektně proplétanými ornamenty. 

Písma vzešlá z gotického kulturního vývoje a názoru jsou však významná nejen jako pouhá 

přehlídka krásy a rozmanitosti v dějinách vývoje latinky. Například pro českou kulturu mají 

význam naprosto stěžejní, jelikož veškerá česká literatura i ostatní písemné památky byly až 

do počátku 19. století psány a později tištěny právě gotickými písmy. 

4.4.1. Gotické knižní písmo majuskulové 

Nejstarší gotická majuskulová písma vychází z románské písařské tradice, z kapitály 

kvadrátní (obr. 12) a z unciály (obr. 1), tento zdroj z 10. a 11. století se v písmu udržel ještě 

dlouhou dobu v podobě iniciál. 
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Obr. 12 Římská kapitála kvadrátní 4. století  

Poměrně běžným jevem bylo mísení různých slohových prvků v jednom rukopise. Vlastní 

text byl povětšinou psán písmem nejsoučasnějším, zatímco iniciály, nadpisy a různé 

dekorativní řádky nebo vsuvky byly vyvedeny písmem dle starších vzorů. Tuto praktiku 

dokládá například písmo zvané románsko-gotická smíšená majuskula knižní, v němž se mísí 

mnoho různých prvků. Písmena majuskuly se využívala hlavně v dekorativním směru, ve 

střízlivější formě pak i pro běžné psaní velkých písmen. 

4.4.2. Gotická knižní majuskula kreslená 

Toto písmo ze 12. století se jen málo liší od gotické majuskuly nápisové, obě písma používají 

stejné znaky s velkým množstvím původně unciálních tvarů. Rozdíl tvoří především proporce 

a jemné detaily odvíjející se od písařské techniky. Původně byla gotická knižní majuskula 

kreslená psaná široce seříznutým, vodorovně držených perem, což mu zajistilo vysoký 

kontrast silných a slabých tahů a svislou osu stínu, mělo oblé tahy a vlasové, prohnuté 

serify
20

. Ve psané podobě se však tato majuskula používala velmi zřídka. I přes to, že napsaná 

již působila velmi dekorativně, potřebě gotické kultury takto nestačila, tudíž byla 

předkreslována ostrým psacím nástrojem a poté vyplňována. Tak vznikaly tvarově krásně 

vyvážené iniciály (obr. 13) s přesnější nebo naopak volnější kresbou a kontrast mezi silnými 

a slabými tahy byl tak velký, že by ho běžným psaním perem vůbec nebylo možno dosáhnout. 

U gotické knižní majuskuly kreslené se vyvinuly také ornamentální formy (obr. 14), později 

se totiž k jejím hlavním tahům často přidávaly další slabé, jemné tahy nebo byly do 

jednotlivých oblouků vsazovány tečky, některé serify byly dokonce protahovány do tvarů 

rostlinných úponků a lístků, což dobře reflektovalo dobový vkus. Jelikož kresba gotické 

                                                 
20 Serif, patka je zakončení písmového tahu (vodorovné, svislé nebo šikmé), někdy ozdobného tvaru. Tvar serifů včetně náběhů je v kresbě 

daného písma jednotný a patří k jeho základním charakteristickým rysům. (Průšová, sv. 2, 2007, Slovník pojmů) 
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knižní majuskuly k tvorbě nejrůznějších ornamentálních variací přímo vybízela, vzniklo jich 

poměrně velké množství, z nichž některé jsou dekorativní i čitelné a tudíž zdařilé, avšak 

mnohé formy tyto charakteristiky nesplňují. Kromě ozdobných iniciál potřeboval písař při 

psaní tu a tam napsat i velká písmena, jež se v gotice používala na začátku vlastních jmen, 

místních názvů a na začátku vět. Střídání psané textury, kterou byl vyveden vlastní text, a 

kreslené nebo odlišným široce seříznutým perem psané majuskuly bylo velice zdlouhavé a 

nepraktické. A jelikož bylo kromě nákladných a cíleně bohatě zdobených rukopisů třeba psát i 

rukopisy skromnější, při nichž kreslená majuskula zdržovala písaře od práce, vznikla v první 

polovině 13. století gotická knižní majuskula psaná, která tvůrcům umožňovala 

nepřerušované psaní jedním perem a podobným způsobem jaký se užíval při psaní textury.  

 

Obr. 13 Gotická knižní majuskula kreslená 12. – 14. století  

 

Obr. 14 Ukázky gotických majuskul ornamentálních 13. – 16. století  
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4.4.3. Gotická knižní majuskula psaná 

Ačkoliv je odvozena ze starších prvků různého původu a přepsána plochým nástrojem 

drženým podle stejných pravidel jako při psaní textury, působí velmi jednotně. Psaná 

majuskula (obr. 15) dobře splynula s vlastním textem psaným texturou a vytvořila systém 

sourodých verzálek a minusek, tak jak jsme zvyklí užívat dnes. Používala se všude tam, kde 

nebyla potřeba na velké písmeno zvláště upozorňovat. V postupném vývoji se však i psaná 

majuskula měnila v duchu gotiky od původní jednoduché formy k formám složitějším a 

náročnějším. Mladší forma gotické knižní majuskuly psané (obr. 16) užívá typické 

přidávání čistě dekorativních tahů dovnitř i vně písmen. Písař, jelikož je tlačen snahou o 

vertikalitu a zdobnost, rozkládá znaky do několikanásobných tahů často zakončených ostrou 

špičkou. Písmo se opět se dostává do bodu, kdy mu úměrně s narůstající ornamentální 

zdobností ubývá čitelnost. 

 

Obr. 15 Gotická knižní majuskula psaná 13. – 14. století  

 

 Obr. 16 Mladší forma gotické knižní majuskuly psané 14. století  

4.4.4. Gotické knižní písmo minuskulové 

Těžiště gotických písem však tkví v knižním písmu minuskulovém, kde vznikla tak ucelená a 

slohově vytříbená vývojová řada gotické doby, jako v žádné jiné písmařské oblasti. 

V klášterních skriptoriích bylo elegantními písmy napsáno velké množství knih často 

doplněných o nákladné iluminace. Kromě církevních knih stále více rostla poptávka po 

knihách i mezi světskými vzdělanci, což má jistou souvislost se vznikem prvních univerzit. 
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Gotická minuskula (obr. 17) vznikla postupným vývojem z karolínské minuskuly  

(obr. 11). Široký románský karolínský oblouk se vlivem dobového vkusu 12. století začal 

lámat a zužovat. Už v době stavby prvních gotických katedrál
21

 lze v knižní tvorbě nalézt 

tvary písma s tak pokročilou gotizací, že je lze nazývat gotickou knižní minuskulou. 

Toto písmo je prvním a rozhodujícím krokem následného vývoje, přestože se nejedná o zcela 

dovršenou formu, jeho význam je značný. Objevují se zde znaky, jejichž tvary se budou po 

dlouhá staletí rozvíjet. Patří mezi ně lomení oblých tahů, převládající vertikalita, zvětšující se 

kontrast mezi kolmými silnými a slabými vodorovnými tahy. Gotická knižní minuskula má 

hlavní význam jako předstupeň následujících gotických písem, sama se však po celé období 

standardně používala. Jako základní forma se psala rychleji a pohodlněji, proto se k ní písaři 

uchylovali vždy, když si to okolnosti žádaly, ačkoliv pozdější minuskulová písma lépe 

reflektovala gotickou představu o formálním knižním písmu. 

 

Obr. 17 Gotická knižní minuskula 13. století  

4.4.5. Textura 

První forma ryze gotického písma, později nazvaného textura, vznikla v průběhu 14. století. 

Je to vertikální písmo psané doširoka seříznutým perem a sama se dělí na čtyři po sobě jdoucí 

formy. Jednotlivé formy textury jsou textura oblá, textura lomená, textura seříznutá a textura 

                                                 
21V raném a zejména vrcholném období gotiky se vyvinul nový typ katedrály. V základním funkčním smyslu je katedrála (dóm) každý 

biskupský kostel, v gotice však toto označení zároveň znamená individuálně pojatý velkolepý chrám. Jeho půdorys zahrnuje bohatý závěr 
s ochozem a věncem kaplí a zdůrazněné průčelí o dvou věžích. Katedrála přestavuje organismus, který za pomoci všech odvětví výtvarného 

umění vytváří dobový odraz kosmu. Tyto záměry se v zárodku uskutečnily při přestavbě starého opatského kostela v Saint Denis (Jůzll, 

1990, str. 280) 
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čtvercová. I když byla textura písmem velice zdobným, ani jí se nevyhnula snaha o 

ornamentální pojetí. V kaligrafických sbornících lze najít rozmanitá zpracování jejich 

základních tvarů do stadia, kdy písmo zcela pozbývá čitelnost a tím i svůj základní charakter. 

V polovině 15. století se textura se vznikem knihtisku stává předlohou prvních tiskových 

písem. Jako knižní písmo však v 16. století pomalu mizí, stále se ale drží v oblasti psaného 

listinného písma, kde ji při vzrůstající administrativě čeká ještě bohaté uplatnění a další 

svébytný vývoj. Jako dekorativní písmo reflektující vznešenost a historii prošla textura 

dějinami až do našich dob, setkat se s ní lze, avšak velmi zřídka, jako s písmem nápisů, 

knižních titulů a akcidenčních tiskovin. 

4.4.5.1. Textura oblá 

Již z názvu je patrné, že proces lomení zde ještě není zcela dokončený, zalomené jsou pouze 

horní oblouky a počátky svislých tahů zatímco spodní oblouky a serify jsou tvořeny pomocí 

oblého tahu pera. Ze všech čtyř forem textur je textura oblá (obr. 18) nejprostší a nejméně 

zdobná, je také jediná, kterou lze psát celkem pohodlně a bez obtíží. Již zde je ale třeba měnit 

držení ruky po první zalomené části tahu kvůli tomu, aby byla lomená a svislá část tahu stejně 

silná. 

 

Obr. 18 Textura oblá 14. století  

4.4.5.2. Textura lomená 

Tato textura již představuje vrchol gotického písma a to čistý, bez jakýchkoli odchylek. 

Veškeré oblé části písmen jsou již zalomeny a stejně tak i horní a spodní serify. Pravidelnost a 
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převažující vertikalita lomené textury je na pohled velmi působivá, vyvolává dojem plochy 

rozčleněné rovnými řadami obdélníků. Celá abeceda složená z lomené textury (obr. 19) je 

tvořena pouze přímými tahy, u kterých písař musel neustále měnit držení psacího nástroje, 

každou část tahu musel psát pod jiným úhlem, aby byly všechny stejně široké. Zatímco při 

užití karolínské minuskuly stačilo například k napsání písmene „n“ dvou tahů, gotický písař 

jich při lomení musel použít šest a po každém z těchto šesti tahů musel změnit polohu ruky. 

Práce ve skriptoriích tedy mnohonásobně narostla.  

 

Obr. 19 Textura lomená 14. století  

4.4.5.3. Textura seříznutá 

I přesto, že lomená textura byla písmem velice složitým, vývoj gotického písma jí zdaleka 

nekončí. Ještě náročnější byla textura zvaná seříznutá (obr. 20). Některé dříky
22

 tohoto 

písma končí v účaří bez zahnutí nebo lomení, to je vystřídáno vodorovným seříznutím, vzniká 

tak písmo nepřirozeně zredukované, kterému však nelze upřít jeho půvab. Při psaní seříznutou 

texturou jsou na tvůrce kladeny požadavky, jež jej dovádí na samou hranici možnosti psaní. 

Díky tomu lze texturu seříznutou najít pouze v nejnákladnějších rukopisech
23

, jejichž psaní i 

výzdobě byla věnována největší péče. 

                                                 
22 Dřík písmene je svislý nebo šikmý tah písmene. (Průšová, sv. 2, 2007, Slovník pojmů) 
23 Například latinský Misál Jana ze Středy, po roce 1346 (Muzika, 2005, str. 308) 
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Obr. 20 Textura seříznutá  

4.4.5.4. Textura čtvercová 

Vývoj gotických knižních písem dovršuje textura čtvercová (obr. 21), která vznikla ve 14. 

století. Velice zdobné dekorativní písmo představuje vrchol postupu, který začal už u textury 

oblé. Lámání oblouků a serifů touze po ozdobnosti přestalo dostačovat, tak je písaři začali 

přímo nahrazovat samostatnými tahy v podobě šikmo posazených čtverců. Prostý tvar 

písmene „i“ tak byl psán pomocí třech tahů, krátkým šikmým, dlouhým svislým a opět 

krátkým šikmým. U písmen složených z prostých tahů spojených obloukem jako je například 

„m“ nebo „n“ šikmé čtverce přímo nahrazovaly oblouk. V textuře čtvercové z písma zmizely 

nejen veškeré oblouky, ale také téměř všechny tenké tahy. Psaní tímto typem textury bylo jen 

o málo zdlouhavější než psaní texturou lomenou. Textura čtvercová spíše kladla větší nároky 

na přesnost provedení, jelikož u takto zdobného písma narušovala každá, byť jen sebemenší, 

odchylka celkový dojem. Formálně dokonalou podobou čtvercové textury s rohy šikmých 

tahů často protaženými do špičky byly psány honosné iluminované rukopisy v 15. století
24

. 

                                                 
24 Texturu čtvercovou můžeme najít například ve Franusově kancionálu z roku 1505 (manuscriptorium.com, Kancionál Fraunusův, cit. 9. 5. 

2015) nebo v Litoměřickém graduálu z roku 1543 (manuscriptorium.com, Litoměřický graduál, cit. 9 5. 2015) 
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Obr. 21 Textura čtvercová 14. – 15. století  

4.4.5.5. Textura smíšená 

Postupně začal do rukopisů pronikat i další typ písma, kurzivní písmo listinné. Mísením 

knižního a kurzivního písma vznikla další písma, jimiž byly psány i celé knihy. Právě tato 

kombinovaná, křížená písma je možné označovat jako texturu smíšenou. 

4.4.6. Rotunda 

Kromě textury se z gotické knižní minuskuly ve 14. století vyvinula ještě jedna vrcholná 

podoba knižního písma zvaná rotunda. Jde vlastně o modifikaci gotického písma se 

všemi jeho zákonitostmi v oblasti Jižní Evropy, kde jsou prvky vertikality a nahrazování 

oblouků rovnými tahy kultuře a vkusu naprosto cizí. Rotunda (obr. 22) je tedy jižní obdoba 

textury (obr. 18- 21) a představuje oblou italskou verzi gotické hrotitosti. Právě na příkladu 

rotundy lze vysledovat, jak se stejná tendence dobového vkusu může v jiném kulturně 

historickém prostředí uplatňovat zcela odlišným způsobem. Při psaní rotundy se jako u 

předcházejících gotických písmen uplatňují principy pravidelného písma psaného do šířky 

seříznutým perem. Rotunda se však vyznačuje silnou kresbou a krátkými dotahy. Zalamování 

oblouků je zde jen velice jemné, znaky zůstávají široké a oblé bez snahy o vertikalitu či 

těsnost. I přesto, že se od sebe jednotlivé texty napsané rotundou liší, nikdy u tohoto písma 

nedošlo k oddělení jeho jednotlivých forem tak jako v předcházejícím případě textury. 

Rotunda je vcelku dovršené písmo s jasně vymezenými parametry bez možnosti nejrůznějších 

variací. Používala se v mnohem menším rozsahu než textura, pouze v oblasti Jižní Evropy. I 

přes to se stala významným písmem latinských liturgických ale i právnických a literárních 

knih. Další vývoj rotundy je analogický k vývoji textury. V Itálii rotunda, stejně jako textura 

jinde v Evropě, posloužila jako předloha pro první tisková písma a vyskytovala se v bohatých 

ornamentálních podobách v kaligrafii až do 18. století. Nejvýznamnější skutečností okolo 

vzniku rotundy je však to, že je to produkt kulturní tradice určité specifické oblasti. Každému 
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uměleckému slohu se v některých zemích dařilo více a v jiných méně v závislosti na místním 

historicko-kulturním kontextu. V případě rotundy jde o význačný případ toho, jak jasně 

formulované požadavky gotického vkusu nepřekonaly italskou tradici, kde hlavní roli hrají 

oblost a dynamika. I když rotunda vznikla výhradně jako lokální modifikace gotického písma, 

pronikla i dále do Evropy a díky pohodlnosti psaní ve srovnání s texturami byla využívána 

například i v Čechách
25

. 

 

Obr. 22 Rotunda 14. – 15. století  

4.4.7. Gotické písmo listinné 

Toto označení písma je spíše orientační. Ve skutečnosti se tato písma používala nejen pro 

jednotlivé potřebné dokumenty, později se jimi psaly a také tiskly celé knihy. Jejich vznik se 

mnohdy datuje i do doby, kdy gotická kultura dávno pominula. Jedná se však o písma 

s gotickým základem a proto je třeba, aby byla do skupiny gotických písem zařazena, i když 

se užívala v renesanci, baroku i ve 20. století. Jsou to gotické kurzívy a kurzívy gotického 

typu, tato písma často přežila svou dobu a až do dnešních dob měla významný vliv na psaná i 

tisková písma. 

 Listinné písmo se během 12. století měnilo v gotickém duchu stejně jako písmo knižní. 

Přetváření písma pro potřeby zběžného psaní došlo v 13. století tak daleko, že vznikla gotická 

                                                 
25Mezi památky psané rotundou patří Kronika Martina Opavského (manuscriptorium.com, Kronika Martina Opavského, cit. 9. 5. 2015), která 

vznikla před rokem 1297, rotunda byla u nás poté využívána i jako písmo tiskové, například při tisku Lunárního kalendáře M. Vavřince 

z Rokycan z roku 1484 (Obrazová příloha V.) 
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kurzíva, kterou charakterizovala možnost nepřerušovaného psaní. V této době potřeba 

snadného, rychlého psaní neobyčejně vzrostla. Dělo se tak v důsledku vzniku univerzitního 

vzdělání a celkového šíření vzdělanosti mimo duchovenstvo. Tou dobou již běžný papír, který 

byl oproti pergamenu na výrobu mnohem levnější, zajistil oproti předchozím obdobím dobrou 

dostupnost psacího materiálu. Dále také vzrůstalo množství písemností administrativní 

povahy a to díky zvětšující se správní diferenciaci společnosti. Od poloviny 15. století je 

možné nalézt kromě oficiální písemných památek a oficiálních listin také vzorníky 

profesionálních písařů, v nichž se kromě knižních písem vyskytuje i množství různých 

kurzív
26

. 

Kurzívy, které se v gotice využívaly k psaní a později i k tisku knih, nesou společné označení 

bastardy. Název, byť nezní příliš libě, poměrně přesně označuje smíšené poslání těchto 

nepravých knižních písem. Původně vznikly jako kurzívy k využití při zběžném psaní listin a 

dokumentů, často se jimi ovšem psaly méně reprezentativní knihy, zejména ty v národních 

jazycích určené širšímu okruhu čtenářů. Psané bastardy po vzniku knihtisku posloužily coby 

předlohy pro první tisková písma. Ve všech evropských zemích se těšily veliké oblibě, nejvíce 

populární byly v Německu, kde se staly písmy národními. 

4.4.8. Gotická kurzíva 

Jelikož v předcházejících obdobích nebyla potřeba zběžného psaní tak rozšířená, nemohla 

gotická kurzíva vzniknout z nějakého přímého předchůdce, pro rychlejší poznámky se od dob 

románských užívala karolínská minuskula (obr. 11) a spojitost latinské kurzívy s kurzívou 

gotickou tak byla přerušena. Gotická kurzíva se tedy pomocí mezistupně zvaného raná 

gotická polokurzíva vyvinula z gotické knižní minuskuly a její tvary byly přizpůsobeny 

potřebám vznikajícím při psaní listin. Ubývá duktu, což je kontrast mezi slabými a silnými 

tahy, vzrůstá snaha o nepřerušené psaní v jednom tahu a takto se pomalu mění kresba i 

konstrukce písma až do kurzivní podoby. „Tento vývoj proběhl podobně ve všech evropských 

zemích. Nejdříve vznikla gotická kurzíva a z ní se poté vyvinul další typ gotického listinného 

písma a to bastarda.“ (Muzika, 2005, str. 370) 

4.4.9. Bastarda 

Bastarda je tedy v oblasti písma jakýsi míšenec, je to písmo původem listinné, vzniklé 

z kurzívy, avšak používalo se zároveň i jako písmo knižní. Bastarda se po vzniku knihtisku 

                                                 
26 Z latinského currere = běžeti, též kursiva, je to písmo nakloněné vpravo, na rozdíl od stojaté verze, také běžné písmo vyhovující požadavku 

rychlého psaní. V paleografii je slovo kurzíva často používáno pro listinné písmo bez ohledu na jeho sklon. (Průšová, sv. 2, 2007, Slovník 

pojmů) 
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stala předlohou tiskových písem, její vývoj se však nezastavil, pokračoval dále v oblasti 

umělecké kaligrafie. Bastarda postupovala stoletími coby písmo užívané v kancelářích a 

dopisech a přirozeně se proměňovala vlivem měnícího se dobového vkusu. Díky tomuto 

vývoji následoval vznik mnohých písem gotického typu a základu, která se ještě v minulém 

století vyučovala na školách v hodinách krasopisu. Každá z evropských zemí si své gotické 

listinné písmo přizpůsobila v souladu s lokální dovedností. Vývoj byl všude víceméně 

analogický a vždy se odvozoval od některé formy gotické kurzívy.  

4.4.10. Kurzivní písma Evropy 

Ve Francii se ve 14. století objevuje raná francouzská bastarda. Písaři francouzské královské 

kanceláře, kteří ji používali, ji proměnili v písmo pojmenované lettre bâtarde (obr. 23). 

V Itálii začal vývoj o něco dříve, tam se raná italská gotická kurzíva (obr. 24) stabilizovala 

už ve 13. století a to v pozoruhodně vyspělé formě. Italská bastarda se z této kurzívy poté 

vyvinula v první polovině století následujícího. Ve Španělsku byl vývoj ovlivněn italskou 

knižní rotundou, která se stala španělským národním písmem, a tudíž prostoupila veškeré 

písemnictví i gotická španělská kurzíva v ní má své kořeny. Holandská gotická kurzíva a 

poté i holandská bastarda začíná ze standardního evropského vývoje od poloviny 16. století 

vybočovat. V Holandsku se totiž začala hojně rozvíjet kaligrafie, vznikly zde slavné a dodnes 

napodobované listiny, jejichž základ tkví právě v gotickém písmu. Velice zajímavé jsou také 

formy písma, které vzešly z anglické gotické kurzívy 13. století, díky bohaté a široké 

anglické administrativě zde písmo kancelářských listin dosáhlo nebývalých pozoruhodných 

forem. Dále je třeba zdůraznit vývoj listinných písem na území Čech a Německa, který se 

svou výjimečností z evropského listinného písma období gotiky vyděluje. 

 

Obr. 23 Lettre bâtarde 14. – 15. století  
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Obr. 24 Raná italská gotická kurzíva 1293  

 

4.4.11. Česká kurzivní písma 

Vývoj českých listinných písem začíná v české královské kanceláři, kde v první polovině 13. 

století vznikla z dříve užívané diplomatické minuskuly česká gotická diplomatická kurzíva 

(obr. 25). Tento typ písma dosáhl své dovršené podoby až pod francouzským vlivem v době, 

kdy český trůn získali Lucemburkové
27

. V písemnostech se vyskytuje v mnoha podobách jako 

formální kancelářské písmo a písmo zběžných rukopisů. Tak jako všude se i zde z gotické 

kurzívy vyvinula bastarda. Česká bastarda má významný národní charakter, přehledný vývoj 

srovnatelný s vývojem textury a představuje celkový přínos pro vývoj latinky. Je to jediný 

původní příspěvek české kultury do dějin rukopisných písem. Můžeme snad i předpokládat, 

že vývoj bastard v Německu, tedy německého národního písma, se inspiroval právě u české 

bastardy. 

  

Obr. 25 Česká diplomatická kurzíva 14. století  

                                                 
27  Jan Lucemburský získal český trůn roku 1310 a to sňatkem s Eliškou Přemyslovnou, slavnostní korunovace prvního Lucemburka na 

českého krále proběhla 7. února 1311 (Hoensch, 2003, str. 45)  
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4.4.11.1. Česká bastarda oblá 

Ve vývoji české bastardy lze sledovat stejné stupně postupného lámání a komplikování 

základní kresby písma, stejně jako tomu je u knižních textur. Česká bastarda oblá (obr. 26) 

je v pořadí první zběžně psané písmo užívané pro husitské listiny. Tato bastarda se psala 

doširoka seříznutým perem, vyznačuje se nízkou střední výškou a mírným záklonem 

s krátkými dotahy, je dobře čitelná a využívala se i pro knižní tvorbu.
28

  

 

Obr. 26 Česká bastarda okrouhlá 14. a 15. století  

4.4.11.2. Česká bastarda lomená 

Ve vývoji následující typ bastardy je více ostrý a psaný s větší péčí. Tímto typem bastardy se 

psaly krásné rukopisy s iluminacemi a množstvím propracovaných zdobných iniciál, 

nejrůznějších rostlinných ornamentů a postav. Jelikož se bastarda lomená (obr. 27) 

vyznačuje jistou formálností, přibližuje se spíše k písmu knižnímu, ačkoliv listinný původ je 

z ní ještě dobře patrný. Její psaní nepředstavovalo pro písaře významné obtíže, i když se při 

zalamování původních oblých tvarů jistě museli pozdržet. Také lomenou bastardu je možno 

najít v mnohých českých literárních památkách.
29

 

                                                 
28 Písemné památky napsané oblou bastardou jsou například Litoměřická, Jistebnický kancionál nebo Dalimilova Kronika (Průšová, sv. 2, 

2007, str. 43) 

29 Bastardou lomenou jsou napsány například Bible Boskovická nebo Bible Pernštejnská z roku 1471 (Průšová, sv. 2, 2007, str. 44) 
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Obr. 27 Česká bastarda lomená 15. Století  

 

4.4.11.3. Česká bastarda hrotitá 

Vrcholnou formu českého listinného písma představuje bastarda hrotitá (obr. 28). Ta však s 

charakterem kurzivního písma a nároky na pohodlné psaní zcela jistě nekoresponduje. Je to 

úzké písmo s výjimečně krásnou a složitou kresbou. Vlasové serify a jemné protažení dotahů 

a i některých dalších tahů do takzvaných sloních chobotů, dodávají  bastardě psané širokým 

perem poutavou a na oko krásně působící atmosféru. Velice zdobně zde působí kombinování 

tučných tvarů vlastních znaků a tenkých, spletitých přídavných křivek a tahů. Vlastní kresba 

jednotlivých znaků je také pozoruhodná. Základní tvar písmene „i“ se uprostřed znaku láme 

díky obrácení vedení tahu, toto se v abecedě dále opakuje pouze u písmene „u“. Většina 

oblouků je ostře zalomena do jemného tahu, který připomíná další serif a vlastní obloukový 

tah je navíc esovitě prohnutý. Toto všechno klade na písaře opravdu veliké nároky, ke 

zvládnutí této formy písma není třeba jen dovednosti a trpělivého cvičení ale také skutečný 

talent. Původní tvar znaku se totiž pod rozsáhlým dekorem snadno ztrácí a proporce písma se 

tudíž stávají jen obtížně udržitelnými. Česká bastarda hrotitá představuje to nejkrásnější, co 

bylo v dějinách českého rukopisného písma stvořeno. 
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Obr. 28 Česká bastarda hrotitá 15. – 16. století  

4.4.12. Německá kurzivní písma 

Gotické kurzívě se v Německu opravdu výjimečně dařilo. Její lomené tvary výborně ladily 

k tamní kulturní tradici i přes to, že díky politické roztříštěnosti německého území zde 

původně vznikalo nesourodé množství různých forem gotického písma. O rané 

středoněmecké kurzívě lze hovořit ve 13. století. Z lokálních variant této kurzívy vznikala 

od 15. století celá řada bastard, jež se staly písmem německy psaných knih. V první 

polovině 16. století, v době kdy byl gotický sloh již uzavřenou kapitolou, vystoupila z velkého 

množství modifikací gotických písem jedna bastarda, jež vynikala dobrou čitelností a 

univerzálností a stala se nejvýznamnějším tiskovým písmem, touto bastardou byl švabach 

(obr 29). Německé národní písmo možná nedisponuje žádnou působivou krásou, přesto je 

v písmovkách
30

 zcela jistě možné nalézt i varianty švabachu, které kromě praktických nároků 

uspokojují i nároky estetické. Švabach je zcela jistě nejznámějším písmem historie. Německé 

a i mnohé české knihy jím byly tištěny až do 19. století. S laickým označením „švabach“ se 

proto dnes setkáváme u kterékoliv archaické formy písma, ať už se jedná o texturu či 

bastardu. Druhé nejvýznamnější německé písmo nese název fraktura (obr. 30). Fraktura je 

oproti švabachu užší a díky tomu úspornější pro tisk. Jelikož má ostrou, pravidelnou kresbu 

                                                 
30 Písmovka slouží pro ukládání písmových znaků při tisku, je rozdělena na malé i větší čtvercové přihrádky svislé i příčné. Jednotlivé znaky 
jsou v písmovce umístěny co nejpraktičtěji, dle četnosti užívání, nejvíce používané minusky jsou ve větších přihrádkách uprostřed, co 

nejblíže přirozenému pohybu sazečovy ruky. V každé písmovce je naložena úplná sada jednoho stupně, druhu a řezu písma. Obsahuje 

verzálky, minusky, číslice a interpunkční znaménka. (Blažej, 1978, str. 47) 
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s úzkými dotahy, které se dále ohýbají a štěpí, působí velmi úhledně. Fraktura se používala 

pro tisk většiny německých knih až do 19. století. Její vývoj však neustrnul, naopak vyvíjela 

dále i jako kaligrafické dekorativní písmo v oblasti krasopisu. Fraktura se nejdříve používala i 

jako písmo v úřední korespondenci, zde ji však v 16. století nahradilo písmo kancelářské. 

 

Obr. 29 Švabach 1500  

 

Obr. 30 Fraktura 18. Století, J. T. Tratter 1787  

5. Renesance  

5.1. Vzdělanost a myšlení doby  

15. století nepředstavuje jen poslední fázi středověku, je zároveň i počátkem moderní doby. 

Kultura, se kterou je spjato křesťanské ustanovení Evropy, zanikla a spolu s renesancí se 

rodila nová kultura, ze které vycházíme, a kterou přehodnocujeme ještě dnes. V průběhu 

patnáctého století pohasínala sláva Paříže a centrum nejdůležitějšího dění se přesouvalo do 

obchodních a měšťanských středisek burgundského vévodství jako jsou Flandry nebo Dijon. 

Na severu Evropy měla vliv města hanzovního spolku a na jihu opět získávala značný lesk, 

věhlas a slávu oblast severní Itálie. Tyto oblasti byly spojeny živým mezinárodním obchodem 

a díky němu se vzájemně ovlivňovaly i v oblasti myšlení a umění, každá oblast se však 

vyvíjela v souladu se svou historií. 



37 

 

Renesance je epochou inteligence, kterou tvořili především humanisté. Nástup inteligence se 

připravoval již dlouho předtím. Na konci 11. století psal sv. Anselm o víře, jež hledá rozum. 

Na počátku 13. století sami papežové pomáhali univerzitám vymanit se z vlivu biskupů, což 

v konečném důsledku vedlo k tomu, že některé, zejména severoitalské univerzity, kde se 

vyučovalo právo, a zároveň univerzity nejstarší, v Bologni založená roku 1158 a v Padově 

založená roku 1222, se v roce 1228 osvobodily i z dohledu papeže. Vzmáhající se buržoazie 

připojila k pozitivnímu obchodnickému duchu také zákonodárného ducha právnického. Kladl 

se důraz na logiku a zřejmý důkaz. Člověk se učil samostatně uvažovat, vytyčovat problémy a 

řešit je. Role náboženství v oblasti myšlení a vzdělání stejně jako v umění začínala velice 

pomalu slábnout. „Dalším rysem zvláště italské renesanční kultury, jímž se vyznačuje ve 

srovnání se středověkem, je její sekularizace, zesvětštění. Avšak rozdíl oproti předchozímu 

období není třeba zveličovat. Například množství italských maleb se světským námětem se za 

jedno století zvýšilo pouze o 15 procent. Sekularizace zde tedy znamená pouze to, že nevelké 

množství světských námětů se poněkud rozrostlo.“ (Burke, 1996, str. 29) 

„Humanističtí učenci měli sklon cestovat z jednoho centra vědění do dalšího, nasbírat si 

vybraných plodů a pak se vydat dále. Zakládali své vlastní malé akademie. Roku 1423 

ustanovil Vittorino de Feltre v Mantově školu, kde se učilo podle nových humanistických 

osnov. Univerzity spojovali humanisté s určitým druhem uzavřenosti, potlačovaly podle nich 

individualitu a inovaci a tak na ně pronikali jako určitý podvratný, protestující živel.“ 

(Johnson, 2004, str. 31) 

 Velkým teoretikem renesance byl Leone Battista Alberti. Pocházel ze slavné rodiny 

obchodníků s vlnou a bankéřů, studoval práva v Bologni a později matematiku. Na příkladu 

Albertiho je možno vysledovat jistou významnou výměnu kulturních hodnot, která velkou 

měrou přispěla k obrodě antiky. Na Západ pronikaly řecké texty, italští vzdělanci žádostivě 

vyhledávali kontakt se starověkou filosofií a literaturu čerpali přímo z pramenů. Takto byly ve 

své protikladnosti opět oživeny platonismus i aristotelismus. Nyní však v daleko autentičtější 

podobě, než tomu bylo dříve. Během středověku získal aristotelismus vlivem nominalistů 

velkou oblibu, učil, že je nutné se stále více zabývat pozitivní skutečností a nadále k ní 

přistupovat prostřednictvím smyslů. Smysly bychom měli pozorovat a rozumem pochopit. 

Aristotelismus převládal na padovské univerzitě, která byla roku 1405 benátským patronátem 

osvobozena od církevního dohledu. Tento filosofický směr proudil do Itálie z Francie a 

částečně z něj vycházel i Leonardo da Vinci, který stojí u základů moderní vědy. Leonardo 
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chápal umění v nerozlučné jednotě s vědou a filosofií. Pravidlo, které měli společné vědci i 

umělci znělo pozorováním poznávat a poznáváním ovládat. 

Rozum se v renesanci začal oddělovat od Boha. Vývoj myšlení středověku však ještě nebyl 

plně zapomenut a tudíž tato skutečnost způsobovala křesťanskému svědomí jistý morální 

rozpor. Díky tomu se opět dostalo ke slovu i učení Platónovo, které dovolovalo uniknout 

naturalismu, uspokojilo touhu po Bohu a smířilo pohanský ideál ryzí krásy s náboženskou 

úzkostlivostí. Krása byla prostředkem přiblížení se k Bohu. Renesančním stoupencem 

novoplatonismu je Mikuláš Kusánský. Intelektuální poznání pro něj bylo důležitější než 

poznání smyslové i rozumové, ve vší mnohosti nakonec spatřuje jednotu Boha a Krásy. 

Platonismus a aristotelismus spolu během renesance soupeřily, oba směry si našly své 

významné šiřitele, nakonec však zvítězil platonismus a stal se jedním ze základních 

intelektuálních kamenů této epochy. 

5.2. Kultura  

V průběhu 13. století se vývojová křivka gotické kultury pomalu blížila ke svému vrcholu. 

Vertikalita architektury byla výrazem intenzivního vnitřního vzestupu a s ním spojeného 

lyrického napětí. Velké růžice, z nichž skrz vitráže pronikalo nehmotné světlo s důsledně 

rozvrženým systémem tvarů, odrážely rozpínavost i koncentraci ducha. Svět se jevil celistvý a 

jasný a to v nejužším sepětí s Bohem, který byl světlem i řádem této kultury. Myšlenkový 

obrat a kulturní zvrat způsobila hluboká společenská proměna. Ve 12. století začala církev 

podrobovat kázni moc feudalismu, která začínala být nekontrolovatelná a často hrubá a 

především usilovala o vybudování vlastního systému hodnot. Středověký život se opíral o 

hrdinské rytířstvo. Jeho podstata se však paradoxně rozplynula v náboženském poslání 

křížových výprav, jejichž výsledkem bylo tíhnutí k vypočítavosti a ziskuchtivosti. Nová doba 

a tedy renesance již staví na vrstvě měšťanstva, jež sleduje obchodní a ryze materiální zájmy. 

Měšťanstvo rozšiřovalo sféru svého vlivu průmyslovým podnikáním, obchodem a 

bankovnictvím, nastolovalo vládu peněz a přetvářelo tak hospodářskou, ale i myšlenkovou a 

kulturní strukturu společnosti. 

„Umělce i jejich patrony fascinovala myšlenka, že umění lze využít nejen pro vyprávění 

biblických příběhů, ale že může zobrazovat také zlomek skutečného světa. 

Nejbezprostřednější výsledek této revoluce v umění se projevoval v tom, že umělci začali 

experimentovat a hledat nové překvapivé účinky. Tento duch dobrodružství, který se v 15. 

století zmocnil umění, značí skutečný rozchod se středověkem.“ (Gombrich, 1997, str. 247) 
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Kolébkou renesance je Itálie, kde je kultura mnohem starší než jinde v Evropě a nemá svůj 

základ ve středověku, jemuž byla po pádu impéria vydána na milost a také jím byla téměř 

zahubena. Lítost nad ztrátou své dávné slávy zde tedy téměř neustále podněcovala pokusy o 

její znovuvzkříšení. Počátky renesance sahají v Itálii až do konce 13. století, kdy tvořil Giotto. 

Mohli bychom říci, že právě tyto impulzy a z nich vzešlá kultura vytvořily základ 

západoevropského umění až do 19. století.  Nový italský realismus byl od samého počátku 

realismem forem nikoli optických vjemů. Vycházel z Aristotelových úvah o formě a hmotě, 

v nichž praví, že forma je výtvorem ducha, zatímco hmota pochází z přírody. Snaha o 

ovládnutí formy byla základním rysem řeckého umění a hned od počátku charakterizovala 

také italskou renesanci. Tímto znovu dobytím plastické formy se italské umění odlišilo oproti 

umění byzantskému, které jej do té doby ovlivňovalo. Znovu získat kontakt se skutečností 

znamenalo v Itálii osvobození se od plošnosti křesťanského umění předchozích století a od 

jeho nehmotnosti. Znamenalo to vrátit věcem konkrétnost právě prostřednictvím uznávání 

jejich formy a hmoty. Došlo zde ke spojení kresby a modelace, tak aby se v malbě opět mohlo 

dosáhnout iluze hutného a plného objemu. Díky realistickým tendencím té doby převzali 

italští umělci opuštěné antické metody a oživili je. 

Pomalu dozrávající nově vzniklá „střední třída“ vzešla ze společenského prostoru mezi 

rolnictvem a panským stavem a stala se vrstvou, která mocně zapůsobila na rozvoj kultury i 

celé nové epochy. Tuto vrstvu tvořila inteligence, kterou tehdy představovali zejména již 

zmiňovaní humanisté. Kladl se důraz na úvahy umělců, kteří se zamýšleli nad svými úkoly, 

sílila osudová a do té doby neuvědomělá souběžnost umění a filosofie. Umělec již nebyl jen 

výkonnou silou, pouhým řemeslníkem, stal se odpovědným člověkem, který má určité 

společenské poslání. Umělci začali patřit mezi vzdělance, kteří museli mít přehled o 

historickém vývoji, na nějž ve svých dílech přirozeně navazovali nebo se proti němu naopak 

stavěli. V období renesance se člověk učil samostatně uvažovat, vytyčovat problémy a řešit je. 

V průběhu středověku bylo jedinou funkcí umění náboženství, to se nyní také změnilo. Umění 

se toužilo osamostatnit a jako filosofie chtělo myslit samo za sebe. Právě v tomto okamžiku 

bylo možné začít hledat pravidla krásna. 

Umění renesance šlo tedy zcela přirozeně za krásou tvarů, vedeno sochařskou tradicí, která 

nebyla v Itálii od středověku nikdy zcela úplně přerušena, i za krásou člověka. Cílem konání 

pomalu přestával být Bůh, měřítkem všeho se postupně stával člověk, opíjející se svou 

rostoucí mocí. Tvůrčí zájem se tedy soustředil na člověka. Vzniklá díla byla srozumitelná a 

přizpůsobena lidskému chápání a účelu. Člověk začal s velikou netrpělivostí vykonávat a šířit 



40 

 

svou moc nad myšlením i věcmi a umění bylo jedním z prostředků této nadvlády. Nejen, že 

umění zachycovalo jevy, zároveň je i podřizovalo pravidlům lidského myšlení. V architektuře 

platilo pravidlo eurytmie (opakování částí) a symetrie, tedy jisté harmonické uspořádání. 

Tento architektonický duch přešel i do malířství, kde hlavní roli hrála kompozice. Stěžejní 

byla organizace celku a částí i jejich vzájemných vztahů do bezprostředně pochopitelné 

jednoty. Díky požadavku jednoty dostal kruh, nejstředovější geometrická forma, hlavní úlohu 

v kompozici všech uměleckých odvětví. V jednotě a harmonii dosahované proporcemi byla 

spatřována krása uměleckého díla. Důraz byl dáván na formu a kompozici, tu tvořila nejen 

geometrie a rytmus, ale nově také sbíhavá perspektiva, která přispívala k vyjádření 

realistického prostoru. V renesanci prožívalo lidstvo epochu rovnováhy a plnosti, tyto 

hodnoty se tehdy zdály být tak ustálené, že byly považovány za trvalé. Rovnováha, kterou se 

renesance pyšní vznikala z dokonalé jednoty mezi vnímáním a chápáním světa a mezi 

prostředky, kterými byl svět vyjadřován a vykládán. 

Krásno bylo v renesanci považované za prostředek, jak se povznést nad běžnou skutečnost a 

poskytovalo žádoucí měřítko hodnot, dovolovalo tudíž současný rozkvět bohatství a 

přepychu. Vše souviselo s proměňující se rolí náboženství ve společnosti, v 15 stol tuto 

situaci příhodně charakterizoval L. Venturi: „Když se místo Boha cílem umění stala příroda, 

stal se místo Boha pramenem umění lidský rozum.“ (Larousse, Umění renesance a baroku, 

1970, str. 96) 

5.3. Knižní kultura renesance 

Na konci 15. století dostaly gotické iluminované rukopisy nový inspirační popud, 

poznamenala je totiž nastupující renesance. Téměř souběžně s renesancí se zrodil knihtisk
31

, 

na úkor rukopisných knih se začaly šířit knihy tištěné a na konci 16. století začíná iluminace 

pozvolna mizet. Knihtisk byl bezesporu převratným vynálezem a čekali bychom od něj, že se 

ve vzhledu knih ihned výrazně projeví. Tak se ale nestalo. „Naopak tiskaři se i s litými 

literami svorně snažili napodobit rukopisnou knihu, nezřídka proto tiskli na pergamen a jejich 

úsilí zacházelo tak daleko, že písmena připomínající psané písmo doplňovali i tištěnými 

slitky, které věrně napodobovaly ustálené zkratky z rukopisů, texty tudíž vypadaly jako díla 

písařů.“ (Pavlát, 1988, str. 164) Když se k tomuto přidají ještě mnohé ručně dokončované 

iluminace a iniciály, jež se v prvních tiscích také objevovaly, není s podivem, že při pečlivém 

provedení byly některé tištěné knihy nerozeznatelné od těch rukopisných. 

                                                 
31 Tiskové písmo vzniklo objevením možnosti odlévat jednotlivá písmena z kovu. Vynálezcem knihtisku byl mohučský zlatník a rytec 

Johannes Gensfleisch zvaný Gutenberg. Jeho vynález datujeme rokem 1440. (Blažej, 1978, str. 16) 
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Tiskaři však s výzdobou svých knih stále nebyli spokojeni a tudíž nechávali i vytištěné 

dřevořezy
32

 kolorovat a nakonec do knih vkládali i zvláštní odnož dřevořezu - viněty
33

. 

Hlavní poslání vinět byla dekorace a neměly k osobě tiskaře žádný vztah, což nelze říci o 

dalším prvku renesančních knih signetech. Signety byly předobrazy dnešních nakladatelských 

značek, které působily jako ochranné známky, chránily tisky před paděláním. Všechny knihy, 

které byly vytištěny před rokem 1500, mají přízvisko inkunábule
34

 (prvotisky). Z českých 

zemí je známo celkem 64 prvotisků a z toho je jich 34 tištěno česky. 

Renesance se odkláněla od vypjatého náboženského cítění gotiky, obracela se k antickému 

odkazu, přičemž jejím hlavním zájmem se stal člověk. Toto kulturní směřování se zrcadlí i ve 

vzhledu a poslání knih. Zprvu rukopisné a poté tištěné knihy nesloužily pouze k hlasitému 

předčítání, nyní více vycházely vstříc individuální potřebě stále rostoucího počtu vzdělanců i 

gramotných lidí. Formát knih se zmenšoval, exklusivní iluminované rukopisy i pouze 

praktické opisy krátkodobého trvání střídaly standardizovanější vydání jednotlivých 

tiskařských dílen, které vznikaly po celé Evropě. 

Hlavní ilustrační technikou byl v renesanci dřevořez. Příklon k antice zde můžeme spatřovat 

v tom, že ilustrace přestávají být plošné, jako dříve, ale používá se nově objevená perspektiva, 

krajina je zobrazována realisticky a doplňuje ji renesanční architektura. „Mistrem dřevořezů 

byl především Albrecht Dürer, který působil v Německu, a zasloužil se hlavně tím, že knižní 

grafiku postavil na roveň malbě. Jeho příkladu následovali mnozí další umělci, jako byl 

například Lucas Cranach nebo Hans Holbein mladší.“ (Pavlát, 1988, str. 165) 

Grafická úprava renesančních knih je charakteristická příznačně sevřeným vnějším 

ornamentálním rámcem, který tvoří sloupy, pilíře a úponky. Text je sázen přes celou šíři 

strany, pouze biblí zůstává rozdělen do dvou sloupců. 

Českou knihu v tomto období provázely mocenské a duchovní zápasy. Systematicky u nás, 

tak jako v ostatních evropských zemích, začala vycházet ryze odborná díla, jako jsou 

slovníky, gramatiky, zeměpisná a právnická literatura, knihy lékařské, astronomické, 

chemické, botanické či takové, jež reflektují tehdejší technologický vývoj, tedy hornické nebo 

rybníkářské. Nejdůležitější však je, že knihy tímto širším užitím získávaly podobu, jež byla 

určující pro jejich budoucnost. 

                                                 
32 Druh reprodukce obrazových předloh technikou tisku z výšky, z tiskové formy jsou řezáním po vláknech dřeva odstraňovány nežádoucí 

části, tak aby vznikl otisknutelný reliéf (Pavlát, 1988, str. 247) 
33 Drobná obrazová nebo ornamentální ozdoba, původně s námětem vinné révy (Pavlát, 1988, str. 260) 
34 „In cunabulis“ znamená latinky v kolébce (tisku), kojenecký věk tohoto řemesla tedy datujeme od jeho vynálezu do konce 14. století 

(Pavlát, 1988, str. 164)  



42 

 

5.4. Písmo 

V renesanci ovládl kulturu nový způsob pohledu za svět i na úlohu člověka v něm. Změna 

životního názoru se projevila ve všech oblastech umění i vědy a nutně také v písmu. Pro vývoj 

písma jsou nejdůležitější zvláště dvě tendence renesančního slohu a to zavržení všeho 

gotického a navrácení se k antickým vzorům. Vzdělanci četli, studovali a opisovali klasickou 

literaturu. Obkreslovali i staré římské nápisy a právě díky nim se dostali zpět k nejčistším a 

nejdokonalejším formám písma jako je římské písmo monumentální (obr. 31). Klasické 

nápisové, tesané písmo bylo ve středověku sice stále používáno, avšak silně pozbývalo své 

původní antické dokonalosti. 

 

Obr. 31 Doplněná tabulka římského písma monumentálního  

 Úplný návrat k antickým předlohám nastal v polovině 15. století. Písmařství tehdy ovládl 

renesanční sklon k užívání matematiky a geometrie. Umělci začali tvary písma analyzovat a 

jeho tvary objevovat pomocí pravítka a kružítka. Jako ostatní renesanční tvůrci i oni se 

domnívali, že krásu je možno zkonstruovat, že pomocí geometrie lze objevit zákonitosti 

estetiky. Z 15. a 16. století se dochovalo velké množství písmařských sborníků. V nich je 

mnoho příkladů původně kamenického písma antických tvůrců zasazeného do spletitých 

konstrukcí čtverců, rozdělených pomocí úhlopříček, svislých a vodorovných os a vepsaných i 

opsaných kružnic. Tyto náročné konstrukce (obr. 32) jsou působivé a krásné i samy o sobě. 

Dodnes je proto lze nalézt jako výzdobu či ilustraci podobně jako lidskou postavu, které se 

tehdy také nepodařilo vyhnout zasazování do geometrické sítě. „Pozoruhodné je, že 

geometrická konstrukce byla kromě písma římského monumentálního, na které ji uplatnit 

opravdu lze, užívána i u písem k tomuto počínání zcela nevhodných, například u rotundy. I 
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když pro tak ryze písařské dynamické písmo se geometrie naprosto nehodí, jsou známé 

pokusy o jeho konstruování, například rotunda Vespasiana Amphiarea (obr. 33) z roku 

1548.“ (Průšová, sv. 2, 2007, str. 47) Renesanční snaha o hledání přesných pravidel tam, kde 

již byla forma písma dovršena, bylo bláhové. Důležitá a velmi pozitivní skutečnost však je, že 

renesance převzala římské písmo monumentální v jeho dokonalosti a zprostředkovala je tak 

pro tiskovou podobu, ve které toto staré dokonalé antické písmo přetrvalo dodnes. 

 

Obr. 32 Renesanční majuskula konstruovaná, Geoffroy Tory, 1529  

 

Obr. 33 Rotunda konstruovaná, Vespasiano Amphiareo, 1548  

5.4.1. Humanistická majuskula 

Poměrně nízká střední výška (obr. 10) humanistické majuskuly (obr. 34) tvoří vyrovnanou 

součást renesančních rukopisů. Poprvé v dějinách je zde majuskula jednotnou složkou celé 

abecedy, která se nyní skládá z velkých písmen – verzálek a malých písmen – minusek. Pro 

vznik humanistické psané majuskuly nemohlo být předlohou žádné z krásných a také slohově 

vyhraněných písem gotických. Tato písma nejen že výrazně neodpovídala novému 

renesančnímu vkusu, ale nehodila se ani ke psané knižní minuskule. Vzorem pro tvary 

humanistické majuskuly se tedy stala předgotická písařská kapitála kvadrátní (obr. 12) 
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z rukopisů 9. století. Raně středověkou formu písma přepsali renesanční tvůrci pomocí mírně 

seříznutého, šikmo drženého pera, vzniklo tak dynamické písmo se šikmou osobou stínu, 

vlnitými serify, doplněné některými písařsky lehce zvýrazněnými tahy. 

 

Obr. 34 Humanistická majuskula 15. století  

5.4.2. Humanistická minuskula 

Jakákoliv z podob gotického knižního písma byla stejně jako v předchozím případě majuskuly 

pro psaní vlastního knižního textu zcela nevyhovující. Jediná vhodná, dostatečně esteticky 

oku lahodící a přitom univerzální abeceda byla karolínská minuskula opět z 9. století. Dávné 

knižní písmo se tak stalo předlohou pro renesanční minuskulu a následně pro renesanční 

tiskové písmo a propracovalo se dějinami písemného vývoje až do současnosti. Někteří znalci 

písma se domnívají, že hlavním důvodem návratu ke karolínské minuskule a čerpání z ní 

nebyla ani tak její vhodnost jako skutečnost, že byla pokládána za písmo antické, jelikož 

opisované rukopisy antických autorů, které se tou dobou četly, pocházely z 10. – 12. století a 

byly psány právě karolínskou minuskulou. Celé 14. a 15. století se v oblasti písma neslo 

v duchu boje mezi novým estetickým cítěním renesance a setrvačností v užívání písem 

gotických. Kvůli tomu dokonce vznikaly i jakési přechodné formy mezi oběma slohy, 

například písmo zvané gotikoantikva, ta ve své kresbě připomíná dřívější proces, kdy se 

karolínská minuskula naopak měnila na písmo gotické, tak jako gotika ve středověku 

převážila nad slohem románským, i renesance nakonec zvítězila nad gotikou. V 15. století tak 

vznikla vskutku krásná humanistická minuskula (obr. 35). Písmo oblé, vzdušné bylo psáno 
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mírně seříznutým, šikmo drženým perem a neneslo jakékoliv známky předcházejícího vkusu. 

Ovšem od své předlohy, karolínské minuskuly (obr. 10), se lišilo opravdu minimálně. Na 

vrcholné podobě karolínské minuskuly již ostatně nebylo mnoho co vylepšovat. Navzdory 

tomu působí humanistická minuskula naprosto moderně. Pro příští tiskové podoby, na něž 

jsme i my dnes čtenářsky zvyklí, se musela upravovat jen minimálně. 

 

Obr. 35 Humanistická minuskula 15. století  

5.4.3. Renesanční kurzíva 

Pro zběžně psané kurzivní písmo, které by korespondovalo s renesančním estetickým cítěním, 

nebyla v historii písma předloha. Žádná z kurzív římských, románských ani gotických se pro 

toto použití jako vzor nehodila. I přes to, že psané knižní písmo bylo tou dobou již na 

pomalém ústupu, jeho potřeba v ostatních oblastech života se nijak nezmenšovala. Stále 

rostoucí administrativa i objem korespondence a rozšiřování gramotnosti vyžadovaly čitelné, 

rychle a snadno psané písmo pro obyčejné i reprezentativní potřeby. Pokud nebylo vzorů, 

z nichž by bylo možno přímo vycházet, nezbývalo nic jiného, než kurzívu rychlejším psaním 

humanistické minuskuly vytvořit. Tento proces však nebyl vědomě cílený a ani zdaleka 

rychlý. Jelikož soudobá kurzíva nebyla k dispozici, užívala se z nouze ke psaní listin a 

poznámek původně knižní humanistická minuskula, což bylo jediné praktičtější písmo své 

doby. Postupně a pomalu se stále zběžnějším psaním začala směrem ke kurzivní podobě 

měnit. O humanistické kurzívě (obr. 36) se vzájemně propojenými navazovanými znaky lze 

mluvit na počátku 15. století. Toto písmo mělo oblé, často do smyček protáhnuté dotahy, 



46 

 

disponovalo celkově zúženými znaky nakloněnými doprava a u některých znaků byla 

pozměněna i jejich kresba. Stěžejní, pro kurzívu charakteristická je proměna písmene „a“ do 

jednobříškového znaku. V Itálii, Španělsku i Francii vznikala celá řada kancelářských kurzív i 

krásných kaligrafických písem od profesionálních tvůrců. V této době vznikl renesanční 

způsob psaní. Ustavily se základní tvary znaků i pravidla pojetí celé kaligrafie s množstvím 

smyček a dotahů, které vyváženě doplňují text. Tento styl psaní je v kaligrafii ostatně užíván 

dodnes. 

 

 

Obr. 36 Renesanční kurzíva Giovannantonio Tagliente r. 1491  

Renesanční láska ke vzdělanosti a záliba v četbě antických klasiků si žádaly nové knihy. I 

když v této době již vznikl knihtisk, ihned se ke knižní produkci nepoužíval. S jeho 

zavedením se otálelo především v Itálii, kde se na tuto novou techniku tvorby knih pohlíželo 

jako na cosi německého a nežádoucího. Tudíž se stále velké množství knih opisovalo. Díky 

pohodlně psané a dobře čitelné minuskule, jež se v té době užívala, vznikaly opisy poměrně 

rychle a mnohem snáz, než tomu bylo v předcházejícím období gotiky a jejich textur. 

Mecenáši umění a vzdělávání i učenci si pořizovali celé knihovny rukopisných svazků a také 

se sami učili kaligrafii, ze které se v renesanci stala módní dovednost. I přes to, že knihtisk 

byl tehdy již známou a praktikovanou technikou, dochovalo se z období renesance velké 

množství psaných knih. Tyto knihy představují poslední vzestup psaného písma, které 

v dalším vývoji zcela podlehlo rozhodné síle knihtisku, jenž psaní zcela vytlačil z místa na 

výsluní. Historická úloha psaného písma jako jediného způsobu zachovávání a dlouhodobého 

předávání informací tak v renesanci provždy končí. 



47 

 

6. Písmo po vzniku knihtisku 

6.1. Průmyslová revoluce 

Velké množství technických vynálezů a zdokonalení, ke kterému dospěly koncem 18. století 

některé země západní Evropy, si vysloužilo označení průmyslová revoluce. Vzhledem k 

obrovskému postupu v oblasti strojní mechanizace
35

 se zrodila epocha strojové, 

standardizované výroby a také masové komunikace, která sehrála v historii písma významnou 

úlohu. Rychlé technické změny šly ruku v ruce i demografickou revolucí. V této době došlo 

k prozatím největší populační explozi a většina obyvatelstva se koncentrovala ve městech. 

„Nové existenční podmínky narůstající masy lidí nebyly vhodné ke spontánnímu rozvoji nové 

kulturní tvořivosti v její staré formě. Právě naopak, otevřely cestu k novému typu kultury. 

Ostatně sama mechanická výroba byla vzorem specializované, masové a standardizované 

produkce, jejíž výrobky rychle rozváděly nové komunikační prostředky na velké vzdálenosti. 

Standardizace a masovost, jež se objevovaly v oblasti symbolické kultury, se přirozeně 

opíraly o hotové vzory unifikace a masovosti bezprostřední kultury“. (Kłoskowská, 1967, str. 

78) Technické sdělovací prostředky prodělávaly podobný vývoj jako prostředky bezprostřední 

komunikace (železnice, automobily…). Po tom, co byla mechanizována textilní výroba, přišla 

řada i na tiskárenství a díky železnici bylo možné zajistit nejen rychlou dopravu 

průmyslového zboží, ale zároveň i rychlý oběh knih a tisku. Důležité rovněž je, že 

psychologické důsledky mechanizovaného a atomizovaného pracovního procesu začaly 

v tomto období formovat také psychiku budoucích příjemců masové kultury.  

Technologický vývoj, od kterého se masová kultura odvozuje, se přes vznik rozhlasu, filmu, 

televize, internetu a dalších nových médií napříč průmyslovými revolucemi stále řítí vpřed. 

Svůj základ má však pevně daný v masové produkci a distribuci knih a později novin a 

časopisů. Ke zmasovění tištěného slova došlo ve velkém měřítku v době, kdy byl tisk 

mechanizován. Zavedení mechanického tisku na počátku 19. století umožnilo výrazně zvýšit 

počet archů vytištěných za hodinu. Náhle bylo možné vytisknout čtyřikrát větší množství 

textu než za ručního tisku. O několik desetiletí později byl vynalezen tisk rotační, který zvýšil 

objem tisku ještě více než dvacetkrát. Toto technické zdokonalení mělo převratný význam pro 

rozvoj denního tisku s velkými náklady, jež vyžaduje velmi rychlou výrobu. 

                                                 
35 Vynálezy, které umožnily prudký hospodářský růst, jsou například spřádací stroj, mechanický tkalcovský stav, parní stroj, hydraulický lis, 

soustruh či paroloď. V průmyslové revoluci byla objevena také dotyková elektřina, svítiplyn, teorie spalování a některé důležité chemické 

prvky. (Oxfordský slovník světových dějin, 2005, str. 481) 
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 „Zdokonalení tisku by však nemělo význam, kdyby vývoj sociálních podmínek nevytvořil 

poptávku po masové produkci kulturních statků.“ (Kłoskowská, 1967, str. 74). Jelikož se 

masová symbolická kultura se nejprve rozvinula jako kultura tištěného slova, podmínkou 

tohoto rozvoje pak zcela logicky bylo rozšíření základního stupně vzdělání, jež doprovázelo 

relativní demokratizace společnosti. Musel se vytvořit typ „masového příjemce“, jehož 

kvalifikace byla prostřednictvím vzdělání v určitém rozsahu standardizována a také mu byl 

zprostředkován určitý standardizovaný vkus. Vznik masového trhu příjemců kultury ovšem 

vyžadoval, aby byl širokým masám zajištěn čas osvobozený od výrobní práce, v němž by se 

mohly věnovat využívání statků symbolické kultury. „Technický a sociálně ekonomický 

pokrok umožnil zkrácení pracovní doby a tak přispěl k vytvoření masové poptávky po 

kultuře. Masová kultura se pak stala jedním z nástrojů nové sociální integrace.“ (Kłoskowská, 

1967, str. 75) 

6.2. Masová kultura 

Naprosto převratný vynález knihtisku do jisté míry velmi výrazně ovlivnil vznik nového typu 

kultury. S postupným vývojem a zdokonalováním knihtisku se písmo a jím psané texty, 

myšlenky a kulturní obsahy mohly šířit mezi stále rostoucí počet gramotných lidí. V 18. a 19. 

století poté došlo ke vzniku plošné, masové kultury, do níž zahrnujeme i produkty knižní 

kultury tak, jak je známe dnes. „Ač by se tak mohlo zdát, masová kultura není jevem poslední 

doby. Vytváří se postupně již tři století a překotný vývoj prodělala zvláště v letech po druhé 

světové válce. Masová kultura se zrodila jako druhotný produkt průmyslové revoluce ruku 

v ruce s industrializací a urbanizací.“ (Kłoskowská, 1967, str. 68)  

Každá koncepce masové kultury poměrně často už předem obsahuje i její zhodnocení. 

Masová kultura je apriorně ztotožňována s kulturou vulgární, s kulturou nejnižší úrovně. 

Tento fakt však omezuje možnost aplikace pojmu masová kultura a tím se jeho použití značně 

zužuje. Pojem masová kultura by měl být vnímán neutrálně a podstatně široce tak, aby mohl 

zahrnout jevy, jež jsou zároveň součástí různých sociálních systémů a etnických tradic. 

„Masovou kulturu by bylo možno vymezit jako komplex velmi široce používaných norem a 

vzorů chování. Takto bychom však mohli za projev masové kultury považovat každý plošně 

rozšířený obyčej nebo zvyk, jako je například spaní na lůžku či podávání ruky při pozdravu.“ 

(Kłoskowská, 1967, str. 68) „Ve významu, který je přijímán nejobecněji, se pojem masová 

kultura vztahuje na současné sdělování identických nebo obdobných obsahů, vycházejících 

z malého počtu zdrojů, velkým masám příjemců a také na jednolité formy hry a zábavy 

velkých mas lidí.“ (Kłoskowská, 1967, str. 69) I toto vymezení by v sobě ale zahrnovalo příliš 
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široký obsah, například i oblasti školství nebo náboženství na jedné straně a problematiku 

sportu, tance a turistického ruchu na straně druhé. I přesto, že se šíře výzkumů masové kultury 

neustále zvětšuje zvláště směrem k otázkám trávení volného času, její problematika se 

pohybuje v užších hranicích. Výzkumy a teorie masové kultury se soustřeďují především na 

intelektuální, estetické, zábavní a rekreační jevy lidského jednání spjaté zvláště s působením 

prostředků masové komunikace, tedy s obsahy, které se pomocí těchto prostředků šíří. 

Prostředky masové komunikace navíc umožňují současnou nebo téměř současnou recepci. 

Příjemci pomocí nich současně prožívají tytéž symbolické obsahy sdělované z jednoho 

zdroje. 

6.2.1. Standardizace, kvantita 

Právě používání masových komunikačních prostředků vyděluje určitý specifický typ kultury, 

který se odlišil od jejích ostatních historických forem. „Díky masovým komunikačním 

prostředkům dochází k nejúplnější realizaci dvou základních kritérií charakterizujících 

masovou kulturu, jsou to kritéria kvantitativní a standardizační.“ (Kłoskowská, 1967, str. 69) 

Masové sdělování předpokládá jednolitost a standardizaci předmětu. Kritérium kvantity a 

způsob vytváření a sdělování obsahů spolu navzájem úzce souvisí a nelze je odtrhnout ani od 

sociálního charakteru příjemců kultury. Mají-li být realizována kvantitativní a standardizační 

kritéria, která masovou kulturu vymezují, musí být splněna základní podmínka, kterou je 

rychlá komunikace širokého dosahu. Této podmínce jednak odpovídají sdělovací prostředky 

sloužící speciálně symbolické komunikaci, nejdříve to byl tisk, ale také technické 

komunikační prostředky v běžném chápání, které jsou součástí bezprostřední kultury, jako je 

železnice, automobil nebo letadlo. Díky kombinaci těchto dvou typů komunikačních 

prostředků mohou být kulturní obsahy sdělovány masám lidí na tisícikilometrové vzdálenosti. 

6.2.2. Formalizace, organizace 

Způsob sdílení obsahů dává masové kultuře vlastnosti, které zároveň tvoří další kritéria jejího 

vymezení. Masová kultura je charakterizována zejména zformalizováním sdělovacích 

způsobů. Dříve byl bezprostřední osobní kontakt tvůrce nebo interpreta s auditoriem 

podmínkou kulturního zážitku. Kromě tohoto kontaktu nebyla potřebná technická zařízení ani 

žádná nebo téměř žádná organizace. Nahrazení přímého auditoria masovým publikem si 

vynucuje komplikovanou aparaturu a také složitou organizaci. To vše má vliv na změnu 

charakteru sociální vazby, která se mezi tvůrci a příjemci kultury vytváří. V obdobích 

předcházejících masové kultuře neztrácel umělec, který se často obracel k užším a 

homogenním kruhům, kontakt s příjemci svého díla. I v případě že nestál auditoriu tváří 
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v tvář, mohl se s typickými představiteli svého publika snadno sejít a bez složité organizace 

jeho reakce prožívat. Masové publikum svou početností, heterogenitou a rozptýleností 

možnost podobného spojení vylučuje. 

Masové kulturní jevy, které vyhovují výše zmíněným kritériím kvantity, standardizace, 

formalizace a organizace mohou vzniknout pouze za určitých podmínek, které jsou také 

ovlivněny vývojem jiných kulturních odvětví. Jsou významnou součástí bezprostřední a 

symbolické kultury a vznikají pouze ve společnostech určitého typu. Společnost, v níž se 

vytvoří podmínky vhodné pro vznik masové kultury, se vyznačuje specifickým typem sociální 

vazby, jež je zcela přirozeně důsledkem jejího ekonomického a technického vývoje. „Masová 

kultura proto se plně projevila v průmyslových a urbanizovaných společnostech, kde naprosto 

převládla jako organizační forma symbolické kultury.“ (Kłoskowská, 1967, str. 72) 

6.2.3. Produkce 

 Pro organizaci vytváření a sdělování kulturních obsahů masové povahy se používá 

ekonomický pojem „produkce“. Takto vytvořená kultura se v určité míře stává zbožím 

vytvářeným speciálními institucemi, rozdělovaným pomocí speciálního systému distribuce.  

6.2.4. Sociální aspekty masové kultury 

Rozbor vlastností příjemců – publika usnadňuje kvalifikaci jevů masové kultury. Publikum je 

vymezováno jako volné seskupení charakterizované určitou pospolitostí zájmů, znalostí, 

potřeb a hodnot. Se zvětšující se masou publika vzrůstá také jeho heterogenita a i masové 

publikum se stává diferencovaným. Publikum masové kultury je nejčastěji charakterizováno 

prostorovou atomizací. Je to publikum nepřímé, jež je vytvořeno působením shodných 

podnětů širokého dosahu. První podněty širokého dosahu byly šířeny pomocí tisku, k němuž 

dále s technologickým pokrokem přibyly rozhlas, televize a internet. „K působení kultury 

tedy nedochází v důsledku fyzického sblížení, které je znakem přímého publika. Přímé 

publikum je shromážděno v určitý čas na jednom místě a tytéž obsahy přijímá nejen 

hromadně, ale je ovlivněno i vzájemným stykem. Právě charakteristické zvláštnosti masové 

kultury umožňují vznik druhotného, nepřímého publika. Vznik nepřímého masového publika 

je podmíněn technickými prostředky, jež přinesla novější doba.“ (Kłoskowská, 1967, str. 70) 

Společnosti, ze kterých masová kultura vyrůstá, bývají často nazývány masovými 

společnostmi, z toho je možné vyvodit další ze sociálních podmínek vzniku masové kultury a 

tou je urbanizace společnosti. Společnost však nemusí mít absolutní početní převahu 

městského obyvatelstva nad venkovským, stačí, když se v ní uplatňuje společensko-
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ekonomická řízení a existuje přímý vliv velkoměst na život celé země. Moderní formu 

urbanizace a početní růst společnosti výrazně podmiňuje industrializace. Industrializace je 

tudíž další základní podmínkou vzniku masové kultury a s ní také úzce souvisí vývoj 

techniky.  

6.2.5. Vzdělání 

Rozvoj masové kultury zcela jistě vyžaduje určitý stupeň intelektuální uniformity. Jelikož 

historicky prvním a dlouhou dobu jediným prostředkem masové komunikace v širokém 

měřítku byl tisk, nebylo by rozsáhlé šíření kulturních obsahů ve společnosti analfabetů vůbec 

možné. Pro vznik a následné působení masové kultury bylo tudíž velice důležité umět číst a 

psát. Bez schopnosti nakládat s písmem bychom nemohli tento typ kultury přijímat. 

V některých zemích dosud stále existuje vysoká korelace mezi schopností číst a psát a 

stupněm rozšíření masových komunikačních prostředků jako je tisk, rozhlas, televize a 

internet. Okruh působení masové kultury se tedy rozšiřoval v závislosti na rozvoji jednotného 

základního vzdělání, které je součástí i činitelem této kultury. „Základní nebo o málo vyšší 

vzdělání slouží jako jednotná příprava pro kulturní recepci. Právě jednotně vzdělané 

obyvatelstvo tvoří „trh“ masové kulturní produkce.“(Kłoskowská, 1967, str. 83) Všeobecné 

vzdělání otevíralo cestu k masové kultuře i přesto, že se demokratizace vzdělání se neobešla 

bez značných obtíží a diskusí.
36

  

6.2.1. Multiplikace, tisk 

Symbolické obsahy, které jsou sdělovány početnému publiku, musí být přiměřeně 

multiplikovány. Tato možnost v kultuře nastává právě po vynálezu a technickém zdokonalení 

knihtisku. Pomocí něho mohlo vzniknout veliké množství otisků, kopií stejných informací a 

kulturních obsahů, jež se mohly šířit a působit tak na nepřímé publikum. Knihtisk tak můžeme 

nazývat prvním prostředkem masové komunikace nebo šíření. Jeho funkce nerozlučně souvisí 

se vznikem masové kultury vůbec. Dodáváním standardizovaných rozmnožených kopií 

zajišťoval obsahům nově se tvořící kultury široký dosah. „Prostřednictvím tisku dochází 

k nejrychlejší výrobě, rozmnožování a šíření myšlenek pro všechny současníky, tak jako se to 

děje se všemi jinými spotřebními prostředky.“ (Kłoskowská, 1967, str. 86)  

                                                 
36 Například předseda britské královské vědecké společnosti roku 1807 vystupoval proti návrhu školského zákona, hlásal, že vzdělání může 

nižším třídám přinést jen škodu, jelikož je naučí pohrdat fyzickou prací a bude v nich vyvolávat nespokojenost s dosavadními osudy a 
podněcovat je k odporu. Tvrdil, že škola by jim umožnila číst buřičské pamflety, škodlivé knihy a protikřesťanské spisy a vyvolávala by 

v nich zarputilost vůči vrchnosti. Zajímavé také je, že v té samé době bylo z nedělních škol zaštiťovaných anglikánskou církví vyloučeno 

psaní, což mělo zabránit alespoň tomu, aby se žáci těchto škol sami stávali autory buřičských děl. (Kłoskowská, 1967, str. 80) 
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6.3. Písmo 

6.3.1. Tisková písma 

Vznik knihtisku byl pro vývoj písma i pro celkový vývoj kultury naprosto přelomový a ve 

svých raných fázích s dosud pojednávaným psaným písmem úzce souvisel, první tisková 

písma se tvořila dle předlohy psaných písem. První tiskaři byli zároveň také rytci tiskových 

forem a následně matic pro odlévání a až do krajností techniky knihtisku se snažili písaře co 

nejvěrněji napodobit. Zajímavostí je, že v prvotiscích se vynechávaly iniciály, které 

iluminátoři později domalovávali ručně stejně, jako tomu bylo u psaných knih (viz. Obrazová 

příloha IV.). U některých tisků dokonce nalezneme vytištěné znaky doplněné o dodatečné 

linky. Prvními tiskovými písmy se stala soudobá knižní písma, gotické textury, rotunda a také 

bastardy, hojně užívaná písma poloknižní. Prvním tiskovým písmem na našem území byla 

česká bastarda tisková
37

 (obr. 37). Tato tisková bastarda poté prostupuje v nejrůznějších 

variacích mnohé české prvotisky. Na konci 15. století se knihtisk stal jedinou technikou 

knižní produkce a v souladu se slohovým názorem té doby se v tvorbě tiskového písma začaly 

hlásit o slovo renesanční tvary. Poté začal bohatý a rozsáhlý vývoj tiskových písem, postupně 

vznikaly krásné renesanční, barokní i klasicistní antikvy, jimž se v díle Krásné písmo věnuje 

František Muzika. 

 

Obr. 37 Česká bastarda tisková, asi 1475  

6.3.2. Kancelářské písmo 

Písmo speciálně určené pro úřední korespondenci a administrativu se používá od 16. století a 

v Německu navazuje na gotickou listinnou frakturu (obr. 30). Rukopisná verze fraktury se 

označuje jako frakturschrift a tato nejzákladnější a nejformálnější psaná forma se dlouho 

udržela především u německých učitelů a mistrů krasopisu. Podobný vývoj zaznamenala 

listinná fraktura také v Anglii, kde se usídlila v podobě varianty square letter a můžeme ji 

                                                 
37Česká bastarda tisková byla použita například i při tisku známé kroniky Trojanské (viz Obrazová příloha IV.) roku 1468. (Průšová, sv. 2, 

2007, str. 50) 
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najít v anglických příručkách krasopisu až do 18. století. Fakturschrift však byla písařsky 

příliš obtížná a tudíž jen vzácně použitelná. 

„V úřední korespondenci ji proto už v první polovině 16. století nahradilo písmo 

kanzleischrift (obr. 38), které tak představuje druhou listinnou formu německé renesance. 

Doklad užívání tohoto písma je možné najít i v českých úředních listinách po celá staletí.“ 

(Muzika, 2005, str. 494) Kanzleischrift také vychází z fraktury avšak oproti ní je to písmo 

krátké, nakloněné a méně zdobné a vyskytuje se v celé řadě variant. Jednotlivé typy 

kanzleischrift se liší především znaky minuskuly, majuskulové znaky jsou přejaté z fraktury a 

buď jsou kresebně zjednodušené, nebo naopak zkomplikované v duchu tehdejší kaligrafie. 

Z 16. století přechází toto rukopisné písmo ve stejné renesanční podobě do století 

následujícího a svou podobu si udržuje až do konce třicetileté války
38

. Později se od 

renesančního prototypu odchyluje a mění se vlivem kultury k baroknímu vzhledu a to 

pokřivením všech přímých tahů a zmnožením počtu odvážných kaligrafických spirál a 

smyček. 

 

Obr. 38 Kanzleischrift, C. Neff 1549  

Třetí formou německé listinné kurzívy je písmo určené, a také opravdu používané, jen pro 

nejběžnější potřebu, nese název kurrentschrift
39

 (obr. 39). U nás je známé jako kurentka. 

Hlavním rysem kurentky je její běžnost, což jí v podstatě jedině odlišuje od předchozí 

kanzleischrift. Píše se poměrně hbitě a snadno, její tahy plynule navazují spojnicemi 

sousedních písmen, tudíž se může psát nepřerušovaně. Znaky majuskuly jsou v běžné 

korespondenci poměrně jednoduché, avšak na příkladu profesionálních krasopisů je vidět, že i 

                                                 
38  Třicetiletá válka, která se odehrála v první polovině 17. století, zapadá do rámce náboženských válek a soupeření Francie s Habsburky. 

Zrodila se jednak z rozporů mezi katolíky a protestanty uvnitř římsko-německé říše, jednak ze vzpoury knížat proti autoritě.  Posléze se však 
přeměnila v zápas mocností o převahu v Evropě. Mír byl podepsán roku 1848 císařem Ferdinandem III. Vyjednávání o něm mělo podobu 

velkého evropského kongresu a trvalo 4 roky. Odehrávalo se ve Vestfálsku ve městech Münster a Osnabrück. (Delouche, 2001, str. 242-243) 
39 Název je odvozen z francouzského courant = zběžný (Muzika, 2005, str. 505) 
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zde je možno dosáhnout velmi komplikovaných modifikací. Ve druhé polovině 16. století se 

kurentka také ojediněle vyskytla v tiskové verzi v typografii. Kurentka se používala po 

několik století a tudíž také podléhala výkyvům měnících se slohových názorů. Největší vliv 

na ni měly tendence soudobé evropské kaligrafie. Z počátku se kurentka psala široce 

seříznutým perem, později měkkým perem s ostrým seříznutím. Již od 17. století jsou 

minuskové znaky kurentky pevně dané a mají výhradně kurzivní podobu. Od 18. století se 

díky používanému psacímu nástroji setkáváme s útlou verzí kurentky. V 19. století postupoval 

vývoj kurentky v souladu s vývojem ostatních písem západoevropské kulturní oblasti v duchu 

tehdy panujícího písmařského klasicismu. Hroty per byly tehdy ještě ostřejší a vrchol tohoto 

vývoje představuje vynález a následná tovární výroba ostrého ocelového pera, které 

vyžadovalo nepřirozené držení ruky. Písmo díky němu získalo poměrně ostrý až neživý 

vzhled.  Takto psaná kurentka smíšená se soudobým anglickým písmem se stala 

normalizovaným písmem německých škol. V této podobě se ostatně vyučovala až do počátku 

minulého století všude tam, kde se učilo německy, tudíž i u nás. Největší význam kurentky 

tkví však v opravdu dlouhodobém používání. Vznikla se na konci renesance a v evropských 

kancelářích zůstala mnohde až do 20. století. 

 

Obr. 39 Kurentka (Kurrentschrift) 17. a 18. století  

6.3.3. Kaligrafie 

Kaligrafie, ve smyslu psaného písma, se již v období renesance začala vydělovat jako 

samostatná umělecká disciplína. V 17. století již byla z oblasti knižní tvorby vyřazena úplně. 

Uplatňovala se dále v administrativě a listinném písařství, kde ovlivňovala podobu 
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kancelářských písem. Ta jsou mnohdy jedinečným projevem snahy o docílení efektního 

vzhledu zběžně psaných písem a dokládají také vkus určité kulturní oblasti.  

Barokní písmařství tak nadlouho přineslo do rozvoje psané latinky něco nového. Jednalo se o 

novou techniku psaní, při které se místo plochého pera začalo používat pero ostré. Nový psací 

nástroj byl měkký a hluboce rozříznutý. Na jedné straně tak umožňoval psát tenké vlasové 

tahy a na straně druhé vznikl naopak při silnějším zatlačení na pero tah silný. Tak vznikl zcela 

nový způsob tvorby psaného písma. Nová metoda však kladla nesrovnatelně větší nároky na 

písařovu zdatnost. Vedení tenkého hrotu pera ve složitých křivkách a rozměrných obloucích a 

přitlačením v pravou chvíli vytvořit na určitém místě stín odpovídajícího tvaru vyžadovalo 

pevnou ruku a také poctivé a dlouhodobé cvičení. Mistři v oboru kaligrafie se ve virtuozitě 

komplikovaných proplétaných ornamentů předháněli a jejich tvorba si žádá patřičného 

obdivu. Zatímco dříve se mohli písaři celkem pohodlně opřít o plochu seříznutého pera a silné 

či slabé tahy se jim pod rukou tvořily automaticky, dle toho jak měli natočenou ruku a jakou 

osu stínu si momentální vkus žádal, v baroku bylo nutné přesnými tahy pera bez nejmenšího 

zaváhání či viditelného napojení vytvořit nejen dlouhé tahy ozdobných oblouků, ale také silné 

a slabé tahy podle vědomého dodržení přesných pravidel. Kvůli zvýšení žádaného kontrastu 

se písaři dokonce vraceli k jednotlivým místům každého tahu, aby daná místa dalšími 

precizními tahy zesílili. Barokní kaligrafie byla velmi náročnou disciplínou a písaři, kteří se jí 

věnovali, již od psaní překročili práh do čistě dekorativní umělecké tvorby. 

„Listiny, které se často pyšnily mnohem větším podílem plochy věnovaným spletitým 

propracovaným ornamentům než vlastnímu textu, vznikaly ve Francii a především 

v Holandsku. Holandská kaligrafie, ačkoliv převážně čerpala z francouzských vzorů, se na 

konci 17. století rozvinula do nebývalé dokonalosti. Kaligraf Jan Van del Velde vydal od roku 

1604 velké množství sborníků, ve kterých ukazoval svá nádherná a dodnes reprodukovaná 

písařská díla (obr. 40).“ (Průšová, sv. 2, 2007, str. 51) 
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Obr. 40 Jan Van del Velde 1607  
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7. Závěr 

V práci jsem sledovala vývoj latinkového písma v evropském prostou od raného středověku 

do 19. století. Ve výkladu jsem se zabývala kulturně uměleckou funkcí písma, kterou jsem 

popsala hlavně prostřednictvím jeho tvarových proměn v jednotlivých epochách evropské 

kultury, a také funkcí informační, jež začala nabývat na síle zvláště po vynálezu knihtisku s 

rozvojem masově šířené kultury. Tehdy již bylo písmo oproti předchozímu období, kdy bylo 

téměř výhradně v rukou církve, demokratizováno a díky postupně se rozšiřujícímu 

základnímu vzdělání jej využívalo stále větší množství lidí. 

V raném středověku se utvořil základ evropské kultury. Evropa se díky rozšíření západního 

křesťanství kulturně sjednotila a územně vymezila. V dějinách písma se takovým jednotícím 

prvkem, ke kterému roztříštěná latinka dospěla, stala univerzální karolínská minuskula. 

K tvarům karolínské minuskuly se písmo v průběhu času vracelo stejně tak, jako se ve 

společenských dějinách opakovaně odvoláváme na tradiční hodnoty evropské kultury 

vycházející z původního západního křesťanství. 

Od raného středověku se písmo vyvíjelo společně s kulturou, podléhalo dobovému vkusu, 

myšlenkovým názorům i potřebám tehdejší společnosti. Dějiny písma tudíž mohou ilustrovat 

dějiny umění a kultury stejně tak dobře jako dějiny architektury či malířství. Tuto skutečnost 

jsem ukázala při popisu rozdílných tvarových modifikací písma, jež se od sebe v románském 

období, v gotice a v renesanci významně lišily. Samotný vzhled písma však také úzce souvisí 

s celkovou knižní produkcí, kterou jsem se zabývala v kapitolách o dobové knižní kultuře.  

Tradiční psaná knižní kultura, která vznikala ve skriptoriích, vymizela s vítězstvím knihtisku, 

jenž v produkci knih převládl. Ačkoliv první tištěné knihy byly těm ručně psaným velmi 

podobné, postupem času určovala jejich vzhled především potřeba masové produkce. 

Technické zdokonalování, které se přirozeně dotklo i tiskařského řemesla, písmu naplno 

umožnilo chopit se svého informačního poslání. Písmo se díky rozvoji denního tisku 

v obrovských nákladech stalo prvním prostředkem masového šíření informací. Nástrojem 

masové produkce a šíření informací ostatně zůstává i dnes. V době elektronických médií sice 

úloha tisku pomalu slábne. Textu vyvedeného nejrozmanitějšími fonty na monitorech 

rozličných moderních zařízení však zdaleka neubývá. Písmo tak stále plní, a zřejmě ještě 

dlouho plnit bude, svou funkci šiřitele a uchovatele vědomostí, poznatků, zpráv a sdělení. 

Používání ručně psaného písma ale se vznikem knihtisku nevymizelo. Lidé listinné písmo 

stále využívali pro běžnou korespondenci a administrativu. Vývoj listinného písma gotického 
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základu a z něho vzešlého kancelářského písma jsem v práci rovněž neopomněla zdůraznit. 

Ačkoliv se dnes už i korespondence a administrativa díky elektronickému zápisu bez ručně 

psaného písma celkem dobře obejdou, stále se uplatňuje v kaligrafii, jejíž pravidla byla 

ustanovena v renesanci. Tento ryze umělecký obor, který se dnes těší novému obrození, tak 

do dnešních dnů uchovává a rozvíjí také historickou, kulturní a uměleckou funkci písma. 

  



59 

 

8. Zdroje 

8.1. Literatura 

BLAŽEJ, B.: Ruční sazba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1978 

BLAŽÍČEK, O, KROPÁČEK J.: Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví 

architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha, Aurora 2013, ISBN 978-80-7299-104-

4 

BURKE, P.: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996, ISBN 

8020405895 

DELOUCHE, F.: Dějiny Evropy. Praha, Argo 2001, ISBN 80-7203-317-4 

GOMBRICH, E.: Příběh umění. Praha, Argo 1997, ISBN 8072031430 

HOENSCH, J. K.: Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu 

1308-1437. Praha, Argo 2003, ISBN 8072035185 

JEAN, G.: Písmo paměť lidstva. Martin, Slovart 1994, ISBN 80-7145-115-0  

JOHNSON, P.: Dějiny renesance. Brno, Barrister & Principal 2004, ISBN 80-86598-68-3 

JŮZL, M.: Dějiny umělecké kultury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1990, ISBN 

8004221920 

KŁOSKOWSKA, A.: Masová kultura: (kritika a obhajoba). Praha, Svoboda 1967  

LAROUSSE, Umění renesance a baroku: encyklopedie. Praha, Odeon 1970 

LAROUSSE, Umění středověku: encyklopedie. Praha, Odeon 1969 

MEDIAVILLA, C.: Calligraphie. Paris, Impimerie nationale éditions 1993 

MUZIKA, F.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Praha, Paseka 2005, 2 sv. ISBN 80-7185-738-

6 

OXFORDSKÝ SLOVNÍK SVĚTOVÝCH DĚJIN. Praha, Academia 2005, ISBN 80-200-

1054-8 

PÁTKOVÁ, H.: Česká středověká paleografie. České Budějovice, Veduta 2008, ISBN 978-

80-86829-38-8 



60 

 

PAVLÁT, L.: Tajemství knihy. Praha, Albatros 1988 

PIJOÁN, J.: Dějiny umění 3. Praha, Knižní klub 1998, ISBN 80-7176-764-6 

PIJOÁN, J.: Dějiny umění 4. Praha, Knižní klub 1999, ISBN 80-7176-764-6 

POŠVA, R., NEŠKUDLA, B., DUDÁK V.: Encyklopedie světové architektury: od menhiru k 

dekonstruktivismu. Praha, Baset 2000, ISBN 808622306x 

PRINA, F., DEMARTINI, E.: 1000 let architektury. Praha, Slovart 2006, ISBN 8072098381 

PRŮŠOVÁ, J.: Vznik a vývoj písma 2. Praha, Nakladatelství grafické školy 2007, ISBN 978-

80-86824-04-8 

RICHÉ, P., VERGER, J.: Učitelé a žáci ve středověku. Praha, Vyšehrad 2011, ISBN 978-80-

7429-028-2 

8.2. Internetové zdroje 

http://www.manuscriptorium.com/?q=cs 

http://ces.mkcr.cz/ 

http://www.nm.cz 

http://www.sumavanet.cz/ 

 

 

 

 

 

  

http://www.manuscriptorium.com/?q=cs
http://ces.mkcr.cz/
http://www.nm.cz/
http://www.sumavanet.cz/


61 

 

9. Seznam vyobrazení 

Obr. 1 Unicála (Muzika, 2005, str. 165) 

Obr. 2 Polounciála (Muzika, 2005, vyobrazení XLII)  

Obr. 3 Římská minuskulová kurzíva ravennských listin (Muzika, 2005, str. 199) 

Obr. 4 Merovejská minuskula 8. století (Muzika, 2005, str. 249) 

Obr. 5 Vizigótská minuskula 9. – 11. století (Muzika, 2005, str. 246)   

Obr. 6 Anglosaská minuskula 8 – 11. století (Muzika, 2005, str. 237) 

Obr. 7 Irská minuskula (Muzika, 2005, str. 234) 

Obr. 8 Vyspělá okrouhlá karolínská minuskula 9. – 11. století (Muzika, 2005, str. 257)  

Obr. 9 Ligatury (Muzika, 2005. Str. 257) 

Obr. 10 Schéma čtyřlinkové písmové osnovy (Průšová, sv. 2, 2007, Slovník pojmů) 

Obr. 11 Karolínská minuskula poč. 12. století (Muzika, 2005, str. 260) 

Obr. 12 Římská kapitála kvadrátní 4 století (Muzika, 2005, str. 154)  

Obr. 13 Gotická knižní majuskula kreslená 12. – 14. století (Muzika, 2005, str. 272) 

Obr. 14 Ukázky gotických majuskul ornamentálních 13. – 16. století (Muzika, 2055, str. 276-

283) 

Obr. 15 Gotická knižní majuskula psaná 13. – 14. století (Muzika, 2055, str. 284-285) 

Obr. 16 Mladší forma gotické knižní majuskuly psané 14. století (Muzika, 2055, str. 286-287) 

Obr. 17 Gotická knižní minuskula 13. století (Muzika, 2055, str. 304) 

Obr. 18 Textura oblá 14. století (Muzika, 2055, str. 309) 

Obr. 19 Textura lomená 14. století (Muzika, 2055, str. 310) 

Obr. 20 Textura seříznutá (Muzika, 2005, str. 311) 

Obr. 21 Textura čtvercová 14. – 15. Století (Muzika, 2055, str. 312) 

Obr. 22 Rotunda 14. – 15. století (Muzika, 2055, str. 346) 

Obr. 23 Lettre bâtarde 14. – 15. Století (Muzika, 2055, str. 374) 



62 

 

Obr. 24 Raná italská gotická kurzíva 1293 (Muzika, 2055, str. 398) 

Obr. 25 Česká diplomatická kurzíva 14. Století (Muzika, 2055, str. 437) 

Obr. 26 Česká bastarda okrouhlá 14. a 15. století (Muzika, 2055, str. 443) 

Obr. 27 Česká bastarda lomená 15. Století (Muzika, 2055, str. 445) 

Obr. 28 Česká bastarda hrotitá 15. – 16. století (Muzika, 2055, str. 446) 

Obr. 29 Švabach 1500 (Muzika, 2055, str. 475) 

Obr. 30 Fraktura 18. Století, J. T. Tratter 1787 (Muzika, 2005, str. 1787) 

Obr. 31 Doplněná tabulka římského písma monumentálního (Průšová, sv. 2, 2007, str 12) 

Obr. 32 Renesanční majuskula konstruovaná, Geoffroy Tory, 1529 (Muzika, 2005, 2. sv., str. 

44) 

Obr. 33 Rotunda konstruovaná, Vespasiano Amphiareo, 1548 (Muzika, 2005, str. 362) 

Obr. 34 Humanistická majuskula 15. století (Muzika, 2005, 2. svazek, str. 52) 

Obr. 35 Humanistická minuskula 15. století (Muzika, 2005, 2. svazek, str. 53)  

Obr. 36 Renesanční kurzíva Giovannantonio Tagliente r. 1491 (Mediavilla, 1993, str 197) 

Obr. 37 Česká bastarda tisková, asi 1475 (Muzika, 2005, str. 452) 

Obr. 38 Kanzleischrift, C. Neff 1549 (Muzika, 2005, str. 495) 

Obr. 39 Kurentka (Kurrentschrift) 17. a 18. století (Muzika, 2005, str. 503) 

Obr. 40 Jan Van del Velde 1607 (Mediavilla, 1993, str. 220) 

  



63 

 

Obrazová příloha: 

I. Karolínská kniha – Godescalkův evangeliář (Pijoan, sv. 3, 1998, str. 220) 

II. Gotická kniha – Pasionál Abatyše Kunhuty (http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2336.jpg) 

III. Gotická kniha – Velislavova Bible (http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2339.jpg) 

IV. Tištěná kniha s domalovávanou iniciálou – Kronika Trojánská 

(http://www.nm.cz/Knihovna-NM/img/tisky/kronika-trojanska_1.jpg) 

V. Tištěná kniha – Lunární kalendář M. Vavřince z Rokycan 

(http://www.sumavanet.cz/user/altid/snet/2014/30/2.jpg) 

 

http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2336.jpg
http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2339.jpg
http://www.nm.cz/Knihovna-NM/img/tisky/kronika-trojanska_1.jpg
http://www.sumavanet.cz/user/altid/snet/2014/30/2.jpg


64 

 

10.   Obrazová příloha 

 

I. Karolínská kniha – Godescalkův evangeliář 

Pijoan, sv. 3, 1998, str. 220 

 

 



65 

 

 

 

 

II. Gotická kniha – Pasionál Abatyše Kunhuty 

http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2336.jpg 

http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2336.jpg


66 

 

 

III. Gotická kniha – Velislavova Bible 

http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2339.jpg 

http://ces.mkcr.cz/cz/img/3/6/4/p2339.jpg


67 

 

 

IV. Tištěná kniha s domalovávanou iniciálou – Kronika Trojánská 

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/img/tisky/kronika-trojanska_1.jpg 

 

 

 

http://www.nm.cz/Knihovna-NM/img/tisky/kronika-trojanska_1.jpg


68 

 

 

V. Tištěná kniha – Lunární kalendář M. Vavřince z Rokycan 

http://www.sumavanet.cz/user/altid/snet/2014/30/2.jpg 

 

http://www.sumavanet.cz/user/altid/snet/2014/30/2.jpg

