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CZĘŚĆ  PIERWSZA

Żywa książka

Jak wyglądała pierwsza książka?

Czy wydrukowano ją, czy też odręcznie napisano? Czy była zrobiona z papieru, czy 
z jakiegoś innego materiału? I w jakiej bibliotece można ją znaleźć, jeżeli dotychczas 
istnieje?

Opowiadają, że był taki dziwak, który poszukiwał pierwszej książki we wszystkich 
bibliotekach świata. Całe dnie spędzał wśród stosów i szeregów pożółkłych ksiąg pachnących 
stęchlizną. Kurz grubą warstwą pokrywał jego ubranie i obuwie, niby pył przebytych dróg 
świata. W końcu zabił się spadając z wysokiej drabinki przestawionej do półki z książkami. 
Ale jego poszukiwania nie dałyby żadnego rezultatu, nawet gdyby żył o sto lat dłużej. 
Pierwsza bowiem książka rozpadła się w proch na wiele tysięcy lat przed jego urodzeniem.

Pierwsza książka w niczym nie przypomniała naszych książek. Miała ręce i nogi, nie 
leżała nigdy na półce, umiała mówić i nawet śpiewać. Była to żywa książka: człowiek-
książka.

W owych czasach, gdy ludzie nie umieli jeszcze ani czytać, ani pisać, gdy nie było ani 
liter, ani papieru, ani atramentu, ani piór stare podania, prawa i wierzenia, zamiast na półkach 
bibliotecznych, przechowywano w pamięci ludzkiej. Ludzie umierali, ale podania 
pozostawały. Noszą one też nazwę „podań” dlatego, że były podawane z ust do ust.

Ale przekazywane z ust do ust podania pomału się zmieniały. Coś niecoś do nich 
przybywało, coś niecoś z nich ubywało. Czas szlifował i wygładzał je, tak jak woda bieżąca 
szlifuje kamienie. Podanie o jakimś dzielnym wodzu zamieniało się w bajkę o bohaterze, 
który nie lęka się strzały ani dzidy, który w lesie czuje się jak wilk, a w powietrzu unosi jak 
orzeł.

W starożytnej Grecji opowiadano Iliadę i Odyseję - podania o wojnie trojańskiej. Wiele 
czasu minęło, zanim podania te zostały wreszcie spisane.

Bajarz, czyli rapsod, jak go nazywano w Grecji, był na ucztach mile widzianym gościem. 
Siadywał w rzeźbionym fotelu, oparty o wysoką kolumnę. Nad jego głową wisiała lira.

Uczta zbliża się ku końcowi. Olbrzymie półmiski mięsiwa zostały opróżnione, kosze 
chleba opustoszały, złote kubki przestały się już napełniać. Biesiadnicy są nasyceni i teraz 



łakną pieśni. Rapsod sięga po lirę i uderzając w struny zaczyna długą opowieść o mądrym 
królu Odysie i dzielnym wodzu Achillesie.

Piękne były pieśni rapsodów, a jednak nasze książki są lepsze. Za niewielką sumę 
pieniędzy; każdy może nabyć w księgarni tomik Iliady, który z łatwością mieści się w 
kieszeni, który nie chce ani jeść, ani pić, który nie może zachorować ani umrzeć.

Przy tej okazji przypomina mi się

Opowieść o żywej bibliotece

Był kiedyś w Rzymie bogaty kupiec nazwiskiem Hicellus. Opowiadano cuda o jego 
majątku. Pałac Hicellusa był tak wielki, że w jego wnętrzu zmieściłoby się całe miasto.

Do stołu Hicellusa zasiadało codziennie trzysta osób. Nie był to zresztą jeden stół, ale aż 
trzydzieści.

Hicellus częstował swoich gości najbardziej wyszukanymi potrawami. W owych czasach 
należało jednak do dobrego tonu podejmować nie tylko smakowitym jadłem, lecz również 
zajmującą i dowcipną rozmową.

Hicellusowi nie zbywało na niczym - brak mu było tylko jednej rzeczy: wykształcenia. 
Nie umiał nawet porządnie czytać. Ludzie, którzy chętnie biesiadowali za jego stołem, 
wyśmiewali się z niego po kryjomu.

Hicellus nie umiał prowadzić rozmowy przy stole. Gdy zdarzyło mu się wtrącić czasem 
jakieś słówko, spostrzegał, że goście z trudem ukrywają śmiech.

Takiego stanu rzeczy nie mógł znieść. Był jednak zbyt leniwy, aby się zabrać do nauki. W 
ogóle nie był przyzwyczajony do pracy. Zastanawiał się długo, jak wybrnąć z tej sytuacji, i 
wreszcie wpadł na następujący pomysł.

Polecił swemu zarządcy wybrać spośród licznych niewolników dwustu najmądrzejszych i 
najzdolniejszych. Każdemu z nich kazano nauczyć się na pamięć jednej jakiejś książki. Na 
przykład - jednemu całej Iliady, drugiemu Odysei itd.

Wiele pracy musiał zużyć zarządca, wiele razów znieśli niewolnicy, zanim zachcianka 
Hicellusa została spełniona. Nie potrzebował teraz czytać książek, gdyż miał swoją żywą 
bibliotekę. Podczas uczty wystarczyło tylko dać znak zarządcy, aby z tłumu milczących 
niewolników, którzy stali pod ścianami, wystąpił jeden i wygłosił stosowną do okoliczności 
cytatę. Niewolnicy otrzymywali odpowiednie przezwiska: jeden nazywał się Iliada, drugi 
Odyseja, trzeci Eneida - według tytułów książek. 



Hicellus dopiął swego. Cały Rzym mówił tylko o jego niezwykłej bibliotece. Ale sława 
Hicellusa nie trwała długo. Zdarzył się bowiem pewien wypadek, który sprawił, że cały Rzym 
pękał ze śmiechu na wspomnienie bogatego nieuka.

Razu pewnego, po obiedzie, rozmowa zeszła, jak zwykle, na tematy poważniejsze. 
Przypomniano sobie, jak ludzie w dawnych czasach ucztowali.

- W Iliadzie jest o tym piękny ustęp – rzekł Hicellus mrugając na zarządcę. Ale zarządca, 
zamiast skinąć na niewolnika, padł Hicellusowi do nóg i drżącym z trwogi głosem 
powiedział:

- Wybacz panie! Iliadę boli dzisiaj brzuch!

Opisany fakt wydarzył się przed dwoma tysiącami lat. Lecz do dziś dnia, mimo 
olbrzymiej ilości książek na świecie, posługujemy się jeszcze nieraz żywymi książkami.

Gdybyśmy mogli wszystkiego nauczyć się z książek, nie potrzebowalibyśmy chodzić do 
szkoły, aby słuchać wykładów nauczycieli. Książki nie można o nic zapytać, a nauczyciela 
zawsze można poprosić, by wytłumaczył to, czego nie rozumiemy.

A „żywa gazeta”? Jest zabawniejsza i bardziej zajmująca od drukowanej. Tak samo jak 
sztuka oglądana w teatrze robi znacznie większe wrażenie niż przeczytana.

Żywa książka przydaje się nam do dziś dnia. Ale żywy list jest niepotrzebny i 
niewygodny.

W dawnych czasach, gdy nie umiano pisać, nie istniała oczywiście i poczta. Gdy trzeba 
było przesłać jakąś wiadomość, używano posłańca, który z pamięci powtarzał to, co mu 
polecono.

Ale co by było, gdybyśmy dzisiaj musieli posługiwać się takimi posłańcami? Wątpię 
bardzo, czy znalazłby się człowiek zdolny do zapamiętania na przykład dwustu listów 
dziennie. Gdyby zaś nawet ktoś zaryzykował podjęcie się takiego obowiązku, nie wynikłoby 
stąd nic dobrego.

Przychodzi na przykład taki posłaniec do pana Jana w dniu jego imienin.
Gospodarz, czekający na gości, sam otwiera mu drzwi.
- Czego pan sobie życzy?
- Mam list do pana. Niech pan posłucha:

Kochany Janku!

Życzę ci wszystkiego najlepszego. Czy dawno już pobraliście się? Jutro o dwunastej w południe  
musisz zgłosić się do sądu w sprawie kradzieży u pani Kowalskiej. Poproś ją, aby była łaskawa  
odwiedzać nas częściej...

Pan Jan stoi zupełnie oszołomiony. A biedny posłaniec, któremu w głowie poplątało się 
dwieście różnorakich poleceń , mówi dalej jak nakręcony patefon...



Pomocnicy pamięci

Znam pewnego dobrego, wesołego staruszka, który gotów jest zawsze każdemu przyjść z 
pomocą. Nie wygląda zupełnie na swoje osiemdziesiąt lat. Oczy patrzą bystro, policzki ma 
rumiane, chód rześki, żwawy. Jednym słowem - zuch.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że pamięć go już wyraźnie zawodzi. Zdarza 
mu się, że przyjdzie - i nie pamięta po co. Nigdy nie może zapamiętać imion. Znamy się od 
wielu lat, a jednak za każdym razem nadaje mi inne imię: to mówi do mnie „Piotrze 
Grigoriewiczu”, to „Janie Siemionowiczu”.

Gdy go ktoś prosi o jakąś przysługę, staruszek pyta kilkakrotnie, o co chodzi, starając się 
zapamiętać. Wydaje się, że mu się to udało. Ale dla pewności zawiązuje jeszcze supełek na 
chustce do nosa. Całą chustkę ma w supełkach. Niewiele mu to jednak pomaga. Wyciąga z 
kieszeni chustkę, przygląda się jej - supełki są, ale nie wiadomo, co który oznacza. Nawet 
człowiek o bardzo dobrej pamięci straciłby orientację wśród takich przedziwnych notatek.

Gdyby supełki na chustce były różne, a każdy z nich oznaczał jakieś słowo lub literę, 
sprawa przedstawiałaby się inaczej. Każdy mógłby staruszkowi dopomóc w odcyfrowaniu 
jego supełkowych notatek.

„Pismo supełkowe” istniało kiedyś, w czasach gdy ludzie nie umieli jeszcze pisać. Bardzo 
kunsztowne pismo węzełkowe wymyślili mieszkańcy Peru w Ameryce Południowej. Dziś 
jeszcze można spotkać tam starych pasterzy, którzy znają to pismo.

Pismo węzełkowe

Pismo paciorkowe



Do pisma węzłowego nie używano chustek do nosa, lecz grubych sznurów, do których 
przywiązywano, jak frędzle, cienkie sznurki rozmaitej barwy. Na tych sznurkach dopiero 
zawiązywało się supełki.

Im bliżej grubego sznura znajdował się węzeł na cienkim sznurku, tym ważniejsza była 
sprawa, o której mówił. Czarny węzeł oznaczał śmierć, biały - srebro lub pokój, czerwony - 
wojnę, żółty - złoto, zielony - chleb. Węzły na nie barwionych sznurkach oznaczały liczby: 
pojedynczy - dziesiątki, podwójny setki, potrójny - tysiące.

Niełatwo było odczytać takie pismo. Trzeba było zwracać uwagę na kolor sznura i na 
sposób wiązania węzła, jak również i na kolejność węzłów. Podobnie jak nasze dzieci uczą 
się abecadła, tak samo Peruwiańczycy uczyli się kiedyś pisma węzłowego - kipu.

Inne szczepy indiańskie - Huronowie, Irokezi - zastąpiły pismo węzełkowe pismem z 
różnokolorowych muszli morskich. Muszle te rozcinali na cienkie krążki, paciorki, i 
nawlekali na sznurki, które łączyli potem w pasy.

Także tutaj czarny kolor oznaczał rzeczy złe: śmierć, nieszczęście, groźbę; biały - pokój; 
żółty - złoto, daninę; czerwony - niebezpieczeństwo, wojnę. Kolory te zachowały do dziś dnia 
swoje dawne znaczenie. Biała chorągiew dziś jeszcze oznacza propozycję pokoju, czarna – 
żałobę.

W marynarce kolorowe chorągiewki stanowią całe abecadło, za pomocą którego okręty 
porozumiewają się ze z sobą.



A sygnały kolejowe? To przecież także „mowa barw”, która przetrwała do naszych 
czasów.

Spamiętać znaczenie tych kolorowych muszelek było bardzo trudno. Naczelnicy plemion 
mieli całe wory pasów zrobionych z muszelek. 

Dwa razy do roku młodzi Irokezi zbierali się w odludnych zakątkach lasu, gdzie starzy, 
mądrzy wodzowie wtajemniczali ich w arkana pisma muszelkowego.

Gdy jedno plemię indiańskie wysyłało posła do drugiego, zaopatrywało go w taki 
kolorowy pas, czyli wampum.

- O wielcy wodzowie! Słuchajcie moich słów i patrzcie na te muszelki!

Tak zaczynał poseł trzymając przed sobą pas grający wszystkimi kolorami tęczy. Po czym 
przystępował do właściwego tematu, wskazując przy każdym niemal słowie którąś z 
muszelek.

Bez tego przemówienia niepodobna było oczywiście zrozumieć wampumu.

Przypuśćmy, że na jednym ze sznurków znajdowały się cztery muszelki: biała, żółta, 
czerwona i czarna.

Taki list można było zrozumieć w następujący sposób: pragniemy pokoju z wami, ale 
musicie zapłacić nam daninę, w przeciwnym razie wypowiemy wam wojnę i pozabijamy was 
wszystkich. Ale można było zrozumieć go również tak: prosimy o pokój i gotowi jesteśmy 
zapłacić wam haracz; jeżeli nie zaprzestaniecie wojny - zginiemy.

Kodeks sygnałowy morski



Aby uniknąć podobnych nieporozumień, Indianin, który ułożył list z muszelek, musiał go 
sam odnieść i przeczytać. List nie mógł zastąpić człowieka. Był mu tylko pomocą, służył 
pamięci.

Istniało wiele takich sposobów wspomagania pamięci. Na przykład 
przy liczeniu owiec lub worków z mąką robiono karby na kiju. 
Wieśniacy w niektórych krajach do dziś dnia używają patyków zamiast 
notesów i książeczek rachunkowych, a u nas, „karbowym” nazywał się 
ongiś pomocnik rządcy w majątkach ziemskich, który nadzorował 
robotników rolnych i karbami na kiju „zaksięgowywał” na przykład 
ilość zwiezionych do stodoły wozów zboża. Przypuśćmy, że jakiś 
wieśniak pożyczył od kupca cztery i pół worka mąki. Zamiast wypisać 
kwit, struga patyk i robi na nim karby: cztery duże i jeden mniejszy. 
Potem rozcina patyk wzdłuż na pół i jedną połowę oddaje 
wierzycielowi, a drugą zatrzymuje. Przy zwracaniu długu składa się 
obie połowy. Nie ma mowy o oszustwie, gdyż karby wskazują 

wyraźnie, ile dług wynosi. Karbów na kiju używano także do liczenia dni. Robinson Kruzoe 
na bezludnej wyspie sporządził sobie taki kalendarz.

Od tych karbów pochodzi prawdopodobnie używane do dziś wyrażenie „zakarbować 
sobie”.

Napis zrobiony  
nie piórem, lecz  

nożem



Mówiące  przedmioty

Zrozumieć mowę węzłów i muszelek nie było rzeczą łatwą. Toteż do rejestrowania 
wypadków lub komunikowania wiadomości używano o wiele prostszych sposobów. Gdy 
jedno plemię chciało wypowiedzieć drugiemu wojnę - przesyłało mu dzidę, strzałę albo 
tomahawk. Łatwo było zrozumieć, że taki podarunek pachnie krwią. A gdy chodziło o pokój, 
posyłano tytoń i na dodatek fajkę.

Fajka zawsze oznaczała u Indian pokój. W czasie rokowań  pokojowych  wodzowie 
plemion  siadali  przy ognisku. Jeden z nich zapalał fajkę i podawał ją sąsiadowi. W 
uroczystym milczeniu krążyła fajka pokoju. Zanim ludzie nauczyli się. pisać, układali całe 
listy za pomocą przedmiotów. Scytowie, którzy w dawnych czasach  byli  koczownikami na 
terenie południowej Rosji, posłali kiedyś Persom zamiast listu: ptaka, mysz, żabę i pięć strzał.

Sens tej dziwnej kolekcji był następujący: „Persowie! Czy umiecie latać jak ptaki, kryć 
się pod ziemię jak myszy i skakać poprzez błota jak żaby? Jeżeli nie umiecie, to nie 
rozpoczynajcie z nami wojny. Potrafimy zasypać was strzałami, gdy tylko przestąpicie nasze 
granice”.

O ileż zrozumialsze są nasze listy. Co byście zrobili otrzymawszy pewnego pięknego 
poranka zdechłą żabą albo coś równie „miłego”?

Oczywiście potraktowalibyście to jako głupi żart i nie przyszłoby wam nawet do głowy, 
że to może być bardzo poważny list.

Prawdziwe listy, mówiący papier -; wymyślili ludzie bardzo późno. Znacznie wcześniej 
wpadli na pomysł używania przedmiotów mówiących bardziej zrozumiale.

Fajka mówiła zawsze o pokoju, dzida - o wojnie, napięty łuk - o napadzie.

Upłynęło wiele tysięcy lat, zanim mówiący papier zastąpił mówiące przedmioty.

Fajka pokoju



Opowiadanie   w   obrazkach

Istniało wiele sposobów robienia notatek lub przesyłania wiadomości. Zwyciężył 
jednakże sposób, którym posługujemy się do dnia dzisiejszego: pisanie literami. W jaki 
sposób ludzie nauczyli się pisać litery? Doszli do tego bardzo powoli. Z początku rysowali 
zamiast pisać. Gdy chcieli napisać słowo „jeleń” - rysowali jelenia. Gdy chcieli napisać 
„polowanie” - rysowali zwierzęta i myśliwych.

Rysować nauczyli się ludzie bardzo dawno. W owych czasach, gdy w miejscu gdzie dziś 
znajduje się Paryż albo Londyn, wałęsały się tylko kosmate mamuty i renifery, gdy ludzie 
mieszkali w jaskiniach, pokrywali już ściany tych jaskiń rysunkami.

Malowidło w grocie z epoki  
kamiennej

Ludzie jaskiniowi trudnili się myślistwem. Rysowali więc różne zwierzęta i sceny z 
polowania. Bardzo im zależało, aby rysunki były podobne do rzeczywistości, więc starali się, 
aby zwierzęta wyglądały na nich jak żywe; bizony z głowami zwróconymi ku prześladowcy, 
stada jeleni uciekające przed myśliwymi. W jaskiniach Francji i Hiszpanii znaleziono 
mnóstwo takich rysunków. O czym nam te rysunki mówią? Mówią o wierzeniach ludzi 
pierwotnych.

Pierwotni myśliwi - podobnie jak dzisiaj Indianie - uważali się prawdopodobnie za 
potomków dzikich zwierząt. Indianin nazywa siebie Bawołem, gdyż przypuszcza, że ród jego 
pochodzi od bawołu; Wilkiem, gdyż myśli, że ongiś wilk był ojcem jego plemienia. Zapewne 
więc rysunki na ścianach jaskiń stanowią galerię przodków, którzy opiekują się plemieniem.

Ale niektóre rysunki świadczą jeszcze o czym innym. Widzimy na przykład bawołu 
przebitego trzema oszczepami, widzimy jelenia zranionego strzałą. Po co nasi przodkowie 
rysowali takie rzeczy? Czy nie próbowali przypadkiem zaczarować w ten sposób zwierzęcia, 
zwabić je i obezwładnić? Do dziś dnia robią tak w niektórych plemionach czarownicy-
szamani: aby zgnębić wroga, rysują jego wizerunek ł odprawiając nad nim czary, przebijają 
go dzidą lub przeszywają strzałami.

Rysunek jelenia na kości



Wiele tysięcy lat upłynęło od czasów ludzi jaskiniowych. Ludzie ci byli mało podobni do 
nas. Ich czaszki, które czasem znajdujemy w ziemi, przypominają bardziej czaszki wielkich 
małp niż współczesnych ludzi. Nigdy nie dowiedzielibyśmy się, o czym myśleli i w co 
wierzyli nasi podobni do zwierząt przodkowie o niskich czołach, gdyby nie rysunki, które 
pozostały po nich na ścianach jaskiń.

Rysunki te - to nie jest jeszcze opis wydarzeń, nie jest to jeszcze prawdziwe opowiadanie 
w obrazkach. Ale droga do takiego opowiadania jest już niedaleka.

Widzicie powyżej opowiadanie w obrazkach, znalezione na skale nad Jeziorem Górnym 
w Ameryce.

Nietrudno je odcyfrować.

Pięć długich mieszczących 51 ludzi łodzi przedstawia przeprawę Indian przez jezioro. 
Człowiek na koniu musi być wodzem. Zapewne są w drodze od trzech dni, gdyż na obrazku 
widzimy trzy słońca pod trzema liniami nieboskłonu. Żółw, orzeł, wąż i inne zwierzęta 
oznaczają imiona wodzów.

W ten sposób przetłumaczyliśmy to opowiadanie w obrazkach na nasz język.

Pewien pisarz angielski przytacza w jednej ze swych książek zdarzenie, w którym 
opowiadanie w obrazkach odegrało bardzo ważną rolę.



Historia zaginionego oddziału

„Zdarzyło się to -: rozpoczął kapitan - w roku 1837. Byłem wówczas całkiem młodym 
chłopcem. Pływałem po Missisipi na statku »George Washington«, tym samym, który później 
uległ katastrofie skutkiem wybuchu kotła parowego.

Gdzieś koło Nowego Orleanu załadował się na nasz pokład cały oddział. Była to 
ekspedycja wysłana dla zbadania błot i lasów, po których dzisiaj nie ma ani śladu.

Członkowie ekspedycji byli przeważnie ludźmi młodymi, pełnymi życia. Tylko kierownik 
był starszy i poważniejszy. Nie lubił żartów, rzadko brał udział w rozmowach i stale 
zapisywał coś w swoim notesie. Od razu było widać, że jest to uczony. Reszta natomiast nie 
stroniła ani od zabawy, ani od kieliszka, zwłaszcza żołnierze, którym poruczono ochronę 
ekspedycji.

Gdy wysiedli, zrobiło się tak cicho, jakby cały statek opustoszał.

Z początku wspominaliśmy ich często, aż wreszcie, jak to zwykle bywa, zapomnieliśmy o 
nich.

Minęły trzy czy cztery miesiące - nie pamiętam dokładnie. Pracowałem już na innym 
statku - na »Meduzie«.

Pewnego razu podszedł do mnie jeden z pasażerów, siwiuteńki staruszek, i zapytał:

- Czy pan nazywa się John Kipps?

- Tak jest.

- Słyszałem, że pan pracował przedtem na »George’u Washingtonie«. 

- Tak - odpowiadam - a o co chodzi?

- Widzi pan - ciągnie staruszek - tym statkiem odjechała ekspedycja, w której brał udział 
mój syn Tom. Wszyscy zginęli bez wieści. Poszukiwano ich, ale bez skutku. Z kolei i ja 
wybrałem się na poszukiwanie syna. Może jest chory?

Spojrzałem uważniej na staruszka i zrobiło mi się go żal. Jakże będzie wędrował przez 
puszczę? Powali go z pewnością febra; zresztą wówczas zdarzały się jeszcze napady Indian 
na białych.

- Tak samotnie wybrał się pan na te poszukiwania? - zapytałem.

- Nie - odpowiedział staruszek. - Muszę mieć koniecznie jakiegoś towarzysza. Czy pan 
nie mógłby mi wskazać kogoś, kto zgodziłby się pojechać ze mną? Nie będę żałował 
pieniędzy, gotów jestem sprzedać swoją fermę, gdy zaszła tego potrzeba.



Pomyślałem trochę i rzekłem:

- Jeśli pan uważa mnie za odpowiedniego człowieka, gotów jestem panu towarzyszyć.

Następnego dnia wysiedliśmy na ląd. Zaopatrzyliśmy się w żywność, kupiliśmy pistolety, 
namioty, wynajęliśmy miejscowego Indianina na przewodnika, zasięgnęliśmy języka u 
okolicznych osadników i wyruszyliśmy w drogę.

Trudno określić, ile zrobiliśmy mil. Jestem zdrowym i silnym człowiekiem, a jednak 
upadałem ze zmęczenia. Okolica była bagnista, powietrze przesycone wilgocią. Zacząłem 
namawiać staruszka do powrotu.

- Widocznie zabłądziliśmy - tłumaczyłem. - Przecież gdyby ekspedycja przechodziła tędy, 
musiałyby zostać po niej jakieś ślady. A tymczasem przez tyle dni nie znaleźliśmy ani głowni 
z ogniska.

Przewodnik zgadzał się całkowicie ze mną.

Przypuszczam, że udałoby się przekonać staruszka, ale na przeszkodzie stanął - 
wyobraźcie sobie - zwyczajny guzik. Zwyczajny, miedziany guzik, który stał się przyczyną 
jego śmierci.

Rozłożyliśmy się obozem na polanie. Przy pomocy przewodnika rozpaliłem ogień i 
zaczęliśmy rozstawiać namioty. Staruszek usiadł na pniu i nagle krzyknął:

- John! Patrz! Guzik!

Spojrzałem: rzeczywiście guzik, taki sam, jakie wówczas nosili żołnierze.

Staruszek zupełnie oszalał. Wpatrywał się w guzik i zalewał łzami.

- To jest guzik mojego Toma! Mój Tom miał takie same guziki! Teraz na pewno go 
znajdziemy! Próbowałem mu perswadować.

- Skąd pan wie, że ten guzik zgubił właśnie Tom? Przecież ekspedycję eskortowało ośmiu 
żołnierzy.

- Nie - odpowiedział staruszek - nie sprzeczaj się ze mną. Ledwo zobaczyłem ten guzik, 
już byłem pewny, że należy on do Toma.

Następnego dnia ruszyliśmy dalej. Teraz już nie było mowy o powstrzymaniu staruszka. 
Zresztą przestałem go nawet namawiać. Guzik - do kogokolwiek by należał - stanowił jednak 
jakiś ślad.

Przed wieczorem staruszek dostał febry. Miał gorączkę, dreszcze, był rozpalony, ale za 
nic nie chciał się położyć.



- Musimy się śpieszyć - powtarzał. - Tom na mnie czeka.

Wreszcie nie wytrzymał. Padł bez zmysłów. Dwa dni czuwałem nad nim jak nad ojcem - 
bardzo się do niego przywiązałem. Ale nie mogłem mu już w niczym pomóc.

Staruszek umarł trzymając guzik w zaciśniętej dłoni. Pochowaliśmy go i ruszyliśmy z 
powrotem, ale już inną drogą. I wtedy dopiero, jak na złość, natknęliśmy się na prawdziwe 
ślady. Najpierw zobaczyliśmy wygasłe ognisko, później manierkę, a wreszcie - rzecz 
najciekawszą - kawałek kory. Przechowuję go od wielu lat”.

Kapitan wydobył szkatułkę z wymalowanym na wierzchu okrętem o trzech żaglach, 
otworzył ją i wyjął kawałek brzozowej kory, na której był narysowany taki obrazek:

Ten obrazek - ciągnął dalej - został narysowany przez jednego z Indian, przewodników 
wyprawy. Najwidoczniej ekspedycja zabłądziła i długo krążyła po lesie. Przewodnicy, 
zwyczajem swego plemienia, zostawili wiadomość - list na brzozowej korze. List ten był 
przybity do drzewa na dużej polanie. Przewodnik pomógł mi zrozumieć treść obrazka. Lecący 
ptak - według jego słów - oznacza podróż. Ośmiu ludzi, obok których stoi osiem karabinów, 
są to  żołnierze. Sześć małych figurek - to pozostali uczestnicy ekspedycji. Figurka z książką 
oznacza kierownika. Człowieczek z dzidą i człowieczek z fajką są. to Indianie-przewodnicy. 
Ogniska oznaczają miejsca postoju. Odwrócony do góry nogami bóbr znaczy, że jeden z 
Indian imieniem Bóbr musiał zginąć w drodze. Natychmiast po odczytaniu tego listu 
zdecydowałem się na wznowienie poszukiwań ekspedycji. Poszliśmy dalej w tym samym 
kierunku i po tygodniu odnaleźliśmy ją.

Wiele lat upłynęło od tego czasu, ale ile razy spojrzę na ten kawałek kory, zawsze 
przypomina mi się staruszek i znaleziony przez niego guzik”.

Na kawałku kory, który pokazywał kapitan, był narysowany odwrócony do góry nogami 
bóbr. Na nagrobkach Indian znajdują się zawsze rysunki przedstawiające zwierzę, którego 
imię nosił zmarły Indianin i cały jego ród.



Widzimy na przykład kamień, na którym narysowano jelenia. Z dalszych rysunków 
można wyczytać dzieje pochowanego pod nim człowieka. Musiał nazywać się Chyży Jeleń 
lub jakoś podobnie. Wsławił się polowaniami na łosie - o czym mówi głowa tego zwierzęcia 
narysowana niżej - brał udział w wielu wyprawach i walkach, które są oznaczone kreskami. 
Ostatnia wojna trwała dwa miesiące - co uzmysławia tomahawk i dwa księżyce. W tej wojnie 
zginął - jak wskazuje przewrócony jeleń pod dwoma księżycami.

Cały życiorys człowieka bywa niekiedy wypisany na jego skórze -. wiele plemion ma w 
zwyczaju ozdabianie ciała rysunkami i różnymi deseniami. Nazywa się to tatuażem.

U Polinezyjczyków każdy wytatuowany rysunek ma swoje znaczenie. Na przykład 
potworna gęba na piersi oznacza głowę boga. Taki znak ma prawo nosić tylko wódz. Desenie 
z kwadracików i kreseczek oznaczają wyprawy, w których wojownik brał udział, a desenie z 
białych łuków i czarnych kółeczek - zwycięstwa, które wódz odniósł nad wrogami.

Pomnik na mogile wodza Tatuaż Polinezyjczyka



Zagadkowe pisma

Uczeni głowili się wiele lat nad rozwiązaniem zagadki tajemniczych rysunków, którymi 
pokryte są mury staroegipskich świątyń i piramid.

Niektóre z tych rysunków były łatwe do zrozumienia - przedstawiały wizerunki ludzi 
wykonujących najrozmaitsze czynności. Byli wśród nich pisarze ze zwojami w ręku i piórem 
za uchem, kupcy sprzedający naszyjniki i perfumy, placki jęczmienne i ryby; 
wydmuchiwacze szkła przy wyrobie naczyń; jubilerzy wyginający ze złotych prętów 
bransolety i pierścienie; wojownicy z tarczami obciągniętymi skórą, biegnący równym 
szeregiem przed wozem tryumfalnym faraona. Patrząc na te rysunki można było wyobrazić 
sobie i warsztat rzemieślnika egipskiego, i targ uliczny, i uroczysty wjazd faraona.

Ale te zwykłe, zrozumiałe dla wszystkich rysunki, przedstawiające życie ludzi sprzed 
kilku tysięcy lat, są otoczone mnóstwem innych rysunków i znaków, których sensu 
niepodobna zrozumieć.

Długimi szeregami, jak litery w książce, na pomnikach egipskich wykute są węże, sowy, 
jastrzębie, gęsi, lwy o ptasich głowach, kwiaty lotosu, ręce, głowy, ludzie skuleni w kucki, 
ludzie z podniesionymi rękami, żuki, liście palmowe; pośród nich różne figury geometryczne: 
kwadraty, trójkąty, koła.

W tych niezrozumiałych znakach - „hieroglifach” - kryła się wielowiekowa historia ludu 
egipskiego z jego obyczajami i tradycjami. Uczeni usiłowali wszelkimi sposobami odgadnąć 
znaczenie hieroglifów - wszystko na próżno. Koptowie - potomkowie Egipcjan - nie mogli im 
dopomóc, gdyż dawno już zapomnieli pisma swoich przodków.

Lecz wreszcie zagadka hieroglifów została rozwiązana.

W r. 1798 na wybrzeżu egipskim wylądowali francuscy żołnierze pod dowództwem 
generała Napoleona Bonaparte. W rok później, okopując się koło miasta Rosette, znaleźli w 
ziemi wielką płytę kamienną z wyrytym na niej napisem w dwóch językach: egipskim i 
greckim.

Szalona radość ogarnęła uczonych. Mieli przecież w ręku klucz do zrozumienia 
hieroglifów. Wydawało się, że wystarczy tylko porównać oba napisy - i zagadka zostanie 
rozwiązana. Czekało ich jednak rozczarowanie.



Uczeni przypuszczali, że mają przed sobą pismo obrazkowe, w którym każde słowo jest 
wyrażone oddzielnym znakiem. Ale próby podstawienia pod każdy znak egipski słowa 
greckiego nie dały żadnego rezultatu.

Minęły znowu 23 lata. Prawdopodobnie do dziś dnia nie odczytalibyśmy hieroglifów, 
gdyby nie pomysłowość francuskiego uczonego Champolliona (Champollion - czytaj: 
Szampolią). Uwagę jego przykuł fakt, że pewne znaki były ujęte w ramkę. W greckim 
napisie, w tym samym miejscu, również w ramce - było imię faraona Ptolemeusza. 
Champollionowi przyszło więc na myśl, że i słowo egipskie w ramce musi znaczyć 
„Ptolemeusz”. A jeżeli tak, to znaki byłyby literami. Oto owe litery:

Był to jednak tylko domysł. Należało go jakoś sprawdzić.

Wypadek przyszedł Champollionowi z pomocą. Na wyspie Philae znaleziono obelisk 
również z dwujęzycznym napisem. I tu jedno słowo było w ramce; Champollion zauważył w 
nim od razu znaki rozpoznane już na płycie.

Po podstawieniu otrzymał:

?      L     E     O    P     ?      ?       ?      ?



W tekście greckim z radością zobaczył w tym samym miejscu imię:

KLEOPATRA

A więc domysł jego był słuszny: znaki w ramce nie oznaczały słów, lecz litery. 
Champollion znał już teraz jedenaście liter: p, t, o, l, m, e, s, k, a, t, r.

Gdy jednak z tym zapasem liter przystąpił do odcyfrowania słów nie obwiedzionych 
ramką - nic z tego nie wynikło.

Minęło znowu wiele lat, zanim wyjaśniono przyczynę jego niepowodzenia. Zagadka kryła 
się w tym, że Egipcjanie za pomocą liter pisali tylko imiona. Pozostałe słowa wyrażali 
najrozmaitszymi sposobami. Pismo egipskie przypominało nasze rebusy: niektóre znaki 
zastępowały w nim całe słowa, inne - sylaby, inne wreszcie stanowiły poszczególne litery. 
Oto na przykład rebus ułożony na sposób egipski:

Tu jedne rysunki oznaczają litery (okno oznacza „o”) inne - części słów (np. „par”, 
„woz”, „ach”), a jeden oznacza nawet cały wyraz („książka”).

Pismo dawnych Egipcjan



Egipcjanie używali często tego sposobu, aby narysować, przedstawić takie słowo, którego 
inaczej niepodobna oznaczyć. Na przykład „żuk” po egipsku pisze się „chpr” (samogłosek 
Egipcjanie nie pisali w ogóle). Ale „być” jest po Egipsku też „chpr”. Dlatego też słowo „być” 
oznaczało się rysunkiem żuka.

Wyżej podane jest dla przykładu kilka hieroglifów egipskich.

Niegdyś Egipcjanie, tak samo jak Indianie, zamiast pisać rysowali obrazki. Stopniowo 
niektóre obrazki zaczęły oznaczać sylaby, a później litery. Nasze litery pochodzą więc od 
obrazków. Zmieniające się w ciągu tysiącleci obrazki stworzyły litery.

Dlaczego się jednak zmieniały? Dlatego że zmianom ulegało całe życie ludzkie. Plemiona 
myśliwskie przekształcały się stopniowo w pasterskie i rolnicze. Pojawiły się rzemiosła i 
handel. Hodowca bydła nie chciał dokładnie rysować każdej krowy. Wystarczyło, gdy 
zamiast niej postawił jakiś znak. Kupiec nie miał ochoty rysować towarów, którymi 
handlował. Musiał więc wymyślić dla nich odpowiednie znaki. Powstają też znaki służące do 
oznaczania właściwości.

Znaki coraz bardziej wypierają obrazki. Pismo Egipcjan mocno jeszcze przypomina 
obrazki. Pismo Persów i ich sąsiadów Babilończyków składa się, już tylko z kresek. Persowie 
i Babilończycy pisali, a raczej wyciskali swoje znaki za pomocą pałeczek na glinianych 
tabliczkach. Powstawały w. ten sposób szeregi małych kliników. Dlatego też pismo to 
otrzymało nazwę klinowego.

Wiele lat głowili się uczeni nad odczytaniem pisma klinowego. Stracili już prawie 
wszelką nadzieję zrozumienia sensu tych dziwnych, podobnych do siebie kliników, gdy 
nareszcie udało się im rozwiązać zagadkę.

Pismo klinowe



Pismo klinowe odcyfrował w r. 1802 uczony niemiecki Grotefend. Zadanie jego było tym 
trudniejsze, że nie mógł, tak jak Champollion, posłużyć się metodą porównywania pisma 
klinowego z napisem w innym języku.

Przyglądając się pomnikom królów perskich Grotefend zauważył, że niektóre słowa 
powtarzają się w nich wiele razy. Wskazywałoby to, że słowa te znaczą „król Persów” lub coś 
w tym rodzaju. Wówczas słowo poprzedzające tamte mogło być imieniem króla na przykład 
„Cyrus”.

Na jednym z pomników to przypuszczalne imię było wyrażone siedmioma znakami 
klinowymi.

Grotefend zaczął sobie przypominać imiona królów perskich: Cyrus, Dariusz, Kserkses, 
Artakserkses, i próbował podstawiać je pod badane znaki.

Imię „Dariusz” - po starogrecku „Dariwusz” - miało właśnie odpowiednią ilość liter.

W innym znów słowie zauważył znajome litery. Brakowało mu tylko pierwszej. Łatwo 
było domyślić się, że słowem tym jest „Ksziarsza”, to jest Kserkses.

Zagadka była rozwiązana. Najciekawsze, że i Grotefend, i Champollion rozwiązali ją 
dzięki imionom królewskim.

Stopniowo Grotefend odczytał i pozostałe litery. Okazało się, że jego pierwszy domysł 
był trafny - imię króla poprzedzało zwykle jego tytuł. Na przykład:

DARIUSZ KRÓL WIELKI; KRÓL KRÓLÓW!

WŁADCA PERSÓW! PAN NARODÓW!

Pismo klinowe zostało przez Persów przejęte od Babilończyków Babilończycy 
początkowo, tak jak wszystkie ludy pierwotne, nie pisali, lecz rysowali. Ponieważ jednak 
rysowali pałeczką ,na glinie, obrazki wychodziły kanciaste. Zamiast koła na przykład 



otrzymywali kwadracik. Z biegiem czasu rysunki te zamiast słów zaczęły oznaczać sylaby. 
Persowie uprościli pismo klinowe jeszcze bardziej i przekształcili je .w pismo literowe.

Przez długie tysiąclecia  zagadkowe pisma  czekały na odcyfrowanie. Ileż ciekawych i 
nowych rzeczy dowiedzieli się ludzie, gdy Champollion i Grotefend rozwiązali zagadkę 
hieroglifów i pisma klinowego!

Zagadką - niedawno jeszcze - było również pismo hetyckie1. Napisów w języku hetyckim 
było bardzo wiele. W pewnej małej mieścinie tureckiej znaleziono trzynaście tysięcy 
tabliczek z napisami w tym języku, wykonanymi babilońskim pismem klinowym.

Uczeni byli dobrze obeznani z pismem babilońskim, nie znali jednak języka hetyckiego, 
dlatego też sens -odnalezionych napisów był dla nich całkowicie niezrozumiały. Znaleziono 
również inne pisma hetyckie - hieroglificzne, w postaci rysunków rąk, nóg, głów zwierząt, 
strzał itd.

I znów z kolei wiele lat pracowali uczeni nad tymi napisami. Wreszcie w r. 1915 profesor 
Hrozny z Pragi odczytał hetyckie pismo klinowe, a po upływie dalszych szesnastu lat 
rozwiązał również i hieroglify. Okazało się, że istniał nie jeden język hetycki, ale aż sześć. 
Niektóre z nich były podobne do języków słowiańskich. Tak np. „twój” brzmiało w jednym z 
języków hetyckich „tuwas”, „mój” - „meas”.

Badając napisy hetyckie, profesor Hrozny odkrył nie tylko nie znany poprzednio język, 
ale stwierdził również, iż na terenie Bliskiego Wschodu kilka tysięcy lat temu istniały narody, 
o których historycy nie mieli pojęcia. Narody te posiadały potężne państwa, zagrażające 
sąsiadom: Egipcjanom i Babilończykom.

1 Hetyci - ludność zamieszkująca około 2000 roku przed n. e. znaczną część Azji Mniejszej. 

Pismo hetyckie



Wędrówki  liter

Pismo obrazkowe zamienia się stopniowo w pismo literowe. Ale hieroglify przechowały 
się gdzieniegdzie aż do naszych czasów. Chińczycy na przykład piszą do dziś dnia 
hieroglifami, mimo że do wielu rzeczy doszli znacznie wcześniej niż my. I papier, i proch, i 
porcelana, i druk istniały już w Chinach w czasach, gdy w Europie nikomu się o nich nie 
śniło.

Zresztą nawet u nas hieroglify nie wyszły jeszcze zupełnie z użycia. Palec wskazujący 
kierunek, czerwone błyskawice na słupach dźwigających przewody wysokiego napięcia, 
trupia głowa i skrzyżowane piszczele na butelkach z trucizną - wszystko to są hieroglify 
oznaczające oddzielne wyrazy lub całe zdania:

Idź tam! Strzeż się prądu! Trucizna!

Idź tędy! Strzeż się! Trucizna!

Chińczycy, więc, jak już wspomniano, do dziś dnia piszą hieroglifami. Nie jest im tak 
łatwo przejść na pismo alfabetyczne. Chodzi o to, że w języku chińskim każde słowo oznacza 
wiele przedmiotów lub pojęć. Jak wobec tego wyrazić zrozumiale swoją myśl w piśmie? 
Wydaje się to niemożliwe, ale Chińczycy znaleźli rozwiązanie.



Weźmy na przykład słowo „czou”. Oznacza ono i okręt, i gadatliwość, i pożar, i puch. 
Słowo to w piśmie wyraża się przez żagiel na maszcie, co znaczy „okręt”. Jeżeli chodzi o 
napisanie słowa „gadanina”, to obok żagla rysuje się usta; aby napisać słowo „pożar”, dodaje 
się znak wyrażający ogień; słowo „puch” wyraża się rysując żagiel i pióro.

Albo inny przykład: hieroglif oznaczający „drzewo”, bardzo podobny do przewróconego 
małego drzewka, czyta się, „mu”. Jeżeli narysować dwa takie drzewka obok siebie, wtedy 
czyta się to nie „mu-mu”, jakby należało przypuszczać, lecz „lin”, co oznacza „las”; trzy takie 
hieroglify składają się na słowo „sen” i oznaczają „gęsty, duży las”. Ten sam znaczek 
przewróconego drzewka wchodzi w skład hieroglifów złożonych, oznaczających gatunki 
drzewa i wszystkie wyroby z drzewa.

W starożytności hieroglify chińskie były bardzo podobne do tych przedmiotów, które 
miały wyobrażać. Na przykład słońce przedstawiano w postaci krążka z drugim krążkiem 
pośrodku, księżyc w postaci sierpa. Z biegiem czasu Chińczycy uprościli hieroglify, aby były 
łatwiejsze do pisania. Obecnie w czarnych kreseczkach załamujących się pod 
najróżnorodniejszymi kątami, niby herbata rozsypana na papierze, trudno rozpoznać 
wyobrażenia ludzi, gwiazd, słońca i księżyca.

Jeszcze trudniej jednak domyślić się, że nasze litery były także kiedyś obrazkami. Jak 
prawdziwi tropiciele zwierzyny, uczeni, badali długą drogę wiodącą od obrazka do naszej 
litery.

Z kraju do kraju wędrowały litery, zanim dotarły do nas. Można nawet ustalić dokładnie 
trasę ich wędrówki. Ojczyzną liter jest Egipt. Egipcjanie z dawien dawna umieli już wyrażać 
swoje myśli za pomocą rysunków. Ale nadszedł czas, gdy doszli do wniosku, że nie wszystko 
można przedstawić obrazkami. W jaki sposób na przykład narysować imię? Jeżeli 
przypomina nazwę jakiegoś przedmiotu - można wówczas narysować ten przedmiot. Tak 
postępowali Indianie. Imię „Wielki Bóbr” oznaczali przez rysunek bobra. Ale co zrobić, jeżeli 
imię nie przypomina nazwy żadnej rzeczy? Jak na przykład narysować imię „Jan” albo 
„Piotr”? Do tego już koniecznie potrzebne są litery.

Ta okoliczność zmusiła Egipcjan do uzupełnienia setek hieroglifów, oznaczających całe 
wyrazy lub sylaby dwudziestoma pięcioma prawdziwymi literami.

Doszli do tego w bardzo prosty sposób. W języku egipskim było bardzo wiele słów 
krótkich, np. „ro” - usta, „pui” - mata, „bu” - miejsce itd. Rysunek ust zaczął wiać oznaczać 
nie tylko usta, ale i literą „r” itd.



Obok nowego sposobu pisania Egipcjanie zachowali także i dawny. Bardzo często pisali 
jakieś słowo literami, a obok rysowali obrazek oznaczający je w dawnym piśmie. Widocznie 
trudno im było od razu przyzwyczaić się do liter. Pisali na przykład literami słowo „tn” - 
książka, a obok tego rysowali książkę. Pisali słowo „an” - ryba, i rysowali na dodatek rybę.

Przyczyną tego była nie tylko trudność przyzwyczajenia się do liter. W języku egipskim, 
tak samo jak w chińskim, było wiele słów, które pisało się jednakowo. Aby się więc wszystko 
nie poplątało, prawie do każdego słowa trzeba było dodawać znaczek objaśniający. Takie 
znaczki stanowiły właśnie rysunki książki czy też ryby.

Bez tego objaśnienia wyniknąć mogła plątanina jeszcze z innego powodu: Egipcjanie nie 
pisali wcale samogłosek. Na przykład słowo „chepr” (żuk) pisało się u nich, jak widzieliśmy, 
„chór”.

Gdybyśmy chcieli pisać w ten sposób, musielibyśmy również wymyślić jakiś klucz do 
zrozumienia tego, co zostało napisane. Na przykład „mł” bez odpowiedniego wyjaśnienia 
mogłoby mieć po dodaniu samogłosek wiele znaczeń: mały, mała, miły, muł, mył, miał.

Dlatego Egipcjanie musieli używać znaczków objaśniających.

Zdawałoby się, że ten, co wpadł na pomysł pisania literami, powinien od razu ułożyć 
alfabet. Tak jednak nie było. Egipcjanie wymyślili litery, ale nigdy nie ułożyli alfabetu. Na 
murach świątyń egipskich i w starożytnych papirusach znajdują się w jednym rzędzie 
hieroglify mające najrozmaitsze znaczenia: są między nimi znaki zastępujące całe wyrazy 
oraz sylaby lub prawdziwe litery.

Alfabet ułożyli nie Egipcjanie, ale ich najwięksi wrogowie - Semici.

Około 4000 lat temu Egipt został zawojowany przez semickie plemię Hyksosów, które 
wtargnęło w dolinę Nilu ze wschodu - z Arabii. Przez sto lat z górą Hyksosi rządzili w 



Egipcie. Z całego mnóstwa hieroglifów egipskich wybrali oni tylko dwadzieścia jeden 
znaczków-obrazków i najprościej w świecie zamienili je na litery.

Kto z was nie widział elementarza? Wszyscy uczyliście się czytać z książki z obrazkami, 
w której obok litery A jest narysowana dziewczynka imieniem Ala, obok B - baran, obok C - 
cytryna albo jakiś inny przedmiot; którego nazwa zaczyna się od litery C.

Wszyscy wiemy, do czego służy elementarz, ale nikomu z nas nie przyjdzie do głowy, 
aby zamiast słowa ,,baba” narysować na przemian dwa barany i dwie Ale.

A Hyksosi właśnie tak postąpili. Zamiast A zaczęli rysować głowę byka, gdyż byk w ich 
języku nazywał się „Alef”. Zamiast B - dom, w ich języku „Bet”. Zamiast R - głowę ludzką, 
w języku Hyksosów - „Resz”.

W ten sposób zebrali dwadzieścia jeden liter. A rysunki wzięli po prostu z hieroglifów 
egipskich: mieli wśród nich i głowy, i domy, i byki, i wszystko, co im było potrzebne.

W ten sposób w królewskich kancelariach Hyksosów narodził się pierwszy alfabet.

Egipcjanie uwolnili się od najeźdźców - jak nazywali Hyksosów. Państwo tych ostatnich 
zniknęło zupełnie z powierzchni ziemi. Ale alfabet ich powędrował do krajów leżących nad 
Morzem Śródziemnym, na wschód od Egiptu. Mieszkające tu plemiona semickie - marynarze 
Fenicjanie oraz rolnicy i pasterze żydowscy - zachowali pismo swych krewniaków - 
Hyksosów.

Fenicjanie byli narodem podróżników i kupców. Okręty ich można było zobaczyć i u 
brzegów Grecji, i koło wyspy Cypr, i nawet za Gibraltarem. Po przybyciu do jakiegoś kraju 
wykładali swoje towary: drogocenne naszyjniki, miecze, topory, szklane wazy, złote kubki - i 
wymieniali je na skóry dzikich zwierząt, tkaniny i niewolników.

Wraz z towarami powieźli w świat i swoje litery: narody, z którymi Fenicjanie prowadzili 
handel, zapożyczyły od nich alfabet. Z pierwotnych siedzib Fenicjan litery powędrowały do 
kolonii fenickich w Grecji. Były to już nie te same litery, które wyjechały z Egiptu. Kupcy 
feniccy nie mieli czasu odrysowywać każdej figurki. Byki, węże, głowy, domy zamieniły się 
na szybko kreślone znaczki.

Ale na tym nie skończyła się wędrówka liter. Przeprawiwszy się przez morze do Grecji, 
alfabet fenicki stał się zaczątkiem alfabetu greckiego, którego litery powędrowały dalej na 
zachód, do Włoch, i na północ, do krajów słowiańskich.

We Włoszech alfabet grecki przekształcił się z czasem w łaciński i ruszył w triumfalny 
pochód przez całą Europę zachodnią.



Alfabet  łaciński  -  pismo  polskie

Wpływy chrześcijańskie i organizacja Kościoła uczyniły pismo łacińskie obowiązującym 
w znacznej części Europy, z wyłączeniem południowej i południowo-wschodniej części. A 
gdy odkryto nowe lądy, wówczas także i tam, a przede wszystkim do Ameryki dotarł alfabet 
łaciński.

Do Polski pismo -przybyło wraz z chrześcijaństwem z Czech. Pierwszymi ośrodkami 
oświaty były klasztory. Z historii wiadomo, że nawet król Bolesław Chrobry nie umiał jeszcze 
czytać ani pisać. W klasztorach powstają pierwsze na ziemiach polskich dokumenty i księgi - 
kodeksy w języku łacińskim, pisane na pergaminie. Zawierają one roczniki klasztorne, 
psalmy i utwory religijne. Później w tekstach łacińskich zaczynają się pojawiać pojedyncze 
słowa polskie.

I my, Polacy, jesteśmy spadkobiercami alfabetu łacińskiego, przekazanego nam przez 
cywilizację łacińską średniowiecza.

Ale przyjmując litery alfabetu łacińskiego natrafiliśmy na tę trudność, że nie wystarczały 
one do oddania dźwięków języka polskiego, potrzebującego więcej liter niż uboższa w głoski 
łacina. Nie ma w niej bowiem samogłosek nosowych ą, ę ani miękkich spółgłosek ń, ć, dź. 
Wobec tego radzono sobie w ten sposób, że łączono dwa znaki w jeden, na przykład sz, cz,  
lub dodawano nad literami albo. pod nimi kropkę, kreskę i inne tak zwane znaki diakrytyczne, 
które widzimy na przykład u liter ę , ą, ń, ś. Taki sposób kombinowania znaków znajdujemy 
po raz pierwszy w najstarszym zabytku naszej pisowni, w bulli papieża Innocentego II dla 
Gniezna z r. 1136. W tekście łacińskim znajdują się tam nazwiska, polskie i nazwy 
miejscowości mozolnie oddane literami łacińskimi.

W początkach piśmiennictwa polskiego panowała duża dowolność w wyrażaniu 
dźwięków polskich przez litery alfabetu łacińskiego. Ale wcześnie już usiłowano wprowadzić 
tu pewien ład i niewiele narodów nas w tym wyprzedziło.

Wzór tego rodzaju poczynań mieliśmy w Czechach, gdzie już z początkiem XV w. 
reformator Jan Hus wprowadził ortografię bogatą w znaki diakrytyczne.

Pierwszym naszym uczonym, który zajął się uporządkowaniem abecadła polskiego, był 
Jakub Parkosz, kanonik, trzykrotny rektor Akademii Krakowskiej. Jego Abecedarium 
nostrum powstało około r. 1440 i przechowało się w rękopisie, po czym wydane zostało w 
XIX w. w Poznaniu.



Parkosz wprowadza nowe znaki, na przykład osobne dla n twardego, osobne dla n 
miękkiego oraz znaki złożone. Wpływ Husa widać w niektórych znakach, na przykład ć, - c, 
ale uczony krakowski nie chciał, by domyślano się, że wzorem dla niego było dzieło 
spalonego na stosie „heretyka”.

System Parkosza nie przyjął się, gdyż w praktyce okazał się zbyt trudny.

Drugim reformatorem polskiego pisma, który obrał drogę lepszą niż jego poprzednik, był 
ks. Stanisław Zaborowski, autor traktatu pt. Ortographia, wydanego z początkiem XVI w.

Zaborowski usunął litery podwójne i wprowadził dla wszystkich głosek polskich 
oddzielne litery opatrzone znakami diakrytycznymi.

Ale i ta reforma nie wytrzymała próby życia. W połowie XVI w. pojawia się książka 
wydana przez Jana Seklucjana z Bydgoszczy, zawierająca naukę czytania i pisania języka 
polskiego. Dzieło to miało poważny wpływ, gdyż ówcześni pisarze i drukarze przyjęli podaną 
tam ortografię. Alfabet seklucjanowski poprawili drukarze krakowscy, zasięgając rady 
ówczesnych pisarzy, między innymi ks. Stanisława Orzechowskiego, Jana Kochanowskiego, 
Łukasza Górnickiego, Jana Januszowskiego. Jako podstawę poprawek przyjęto alfabety 
Parkosza i Zaborowskiego. Wynikiem tych prac była książka Jana Januszowskiego: Nowy 
karakter polski z r. 1594. 

Ta data zamyka pierwszy okres historii alfabetu polskiego. Przez długie lata nikt się tą 
sprawą nie zajmuje.

Dopiero z końcem XVIII w. pojawia się wydana w Warszawie Gramatyka dla Szkół  
Narodowych ks. Onufrego Kopczyńskiego, którą Komisja Edukacji Narodowej wprowadza 
do szkół publicznych; Kopczyński występuje w niej przeciw nadmiarowi znaków 
diakrytycznych.

Dalsze próby reformy alfabetu przyniósł XIX w.; pojawiające się wówczas prace miały 
charakter badawczo-krytyczny, a wynikiem ich było ustalenie naszego dzisiejszego abecadła, 
złożonego ze znaków pojedynczych, kombinowanych oraz zaopatrzonych w znaczki 
dodatkowe.



Inne  kraje  słowiańskie

Do krajów słowiańskich litery zawędrowały następującą drogą.

W IX wieku dwaj mnisi z greckiego miasta Saloniki - Cyryl i Metody - postanowili 
wyruszyć na Morawy, aby nieść Słowianom wiarę chrześcijańską. Ponieważ Słowianie nie 
mieli jeszcze swego pisma, mnisi musieli stworzyć alfabet, którym napisali księgi mszalne w 
ich języku. Oparli się na alfabecie greckim, uzupełniając go literami hebrajskimi (np. „sza” i 
„ce”) oraz stworzonymi przez siebie nowymi znakami, jak na przykład „szcza”.

Stworzone przez nich pismo słowiańskie, dotarłszy na Morawy, zastało już tam alfabet 
łaciński, rozpowszechniony przez mnichów niemieckich w całej Słowiańszczyźnie 
zachodniej. Skutkiem starcia się tych dwóch alfabetów litery słowiańskie cofnęły się na 
ziemie Słowian południowych. Stamtąd w sakwach mniszych dotarły na Ruś.

Minęło jeszcze prawie tysiąc lat, zanim „cyrylica” - alfabet Cyryla - zamieniła się w 
alfabet używany w Rosji do dziś dnia. Stało się to na rozkaz Piotra Wielkiego. Wydrukowano 
dla niego specjalny alfabet, w którym nowe litery, ładniejsze i znacznie prostsze, tak zwana 
„grażdanka”, stały obok wymyślnych starych liter. Porównawszy je ze sobą, Piotr wykreślił 
wszystkie stare litery zostawiając tylko nowe.

Wśród liter tych było wiele takich, które dziś nie są już zupełnie używane: „ksi”, „iżyca”, 
„zeło”, „jat”, „fita” i „i”.

Rozkaz Piotra Wielkiego brzmiał: „Tymi literami drukować książki historyczne i 
handlowe; tych zaś, które są podkreślone, nie używać w wymienionych wyżej księgach”.

Nowe litery były prostsze i ładniejsze niż stare. Ale ludziom owej epoki trudno było 
przywyknąć do nowego alfabetu.

Wedle powiedzenia poety i uczonego Trediakowskiego był on „czymś niezwykłym dla 
oczu rosyjskich i sprawiał niemałe trudności w czytaniu, zwłaszcza tym, którzy i stare 
moskiewskie druki czytali nie bez poważnego jąkania się”.

Wędrówka liter egipskich przez Fenicję, Grecję i południową Słowiańszczyznę do Rosji 
trwała 4000 lat. W drodze działy się z nimi najprzeróżniejsze rzeczy. Zmieniały wygląd, 
odwracały się z lewej strony na prawą, kładły się na wznak i stawały na głowie. Wędrowały i 
na trzydziestowiosłowych galerach fenickich, i na plecach niewolników, i w okrągłych 
koszach z papirusami, i w sakwach mniszych. Wiele z nich zaginęło, a do pozostałych 



przyłączali się po drodze nowi towarzysze. Po tych długotrwałych podróżach litery doszły do 
naszych czasów zmienione nie do poznania.

Aby unaocznić ich rozwój, trzeba ustawić szeregiem i porównać ze sobą hieroglify 
egipskie, pismo Hyksosów znalezione w świątyni bogini Hator na Półwyspie Synajskim, 
litery fenickie, greckie, słowiańskie i wreszcie rosyjskie.

Przypatrując się szeregowi tych znaków i liter zobaczycie, w jaki sposób głowa byka 
zamieniła się w literą A (która do dziś dnia wygląda jak taka głowa odwrócona rogami na 
dół). Zrozumiecie, dlaczego Γ (rosyjskie G) ma kształt kąta, dlaczego O przypomina oko, 
dlaczego P wygląda jak głowa osadzona na długiej szyi, dlaczego M stanowi linią łamaną.

Zauważcie również, że litery były odwrócone w innym kierunku niż obecnie.

Działo się to dlatego, że Fenicjanie pisali nie od lewej strony ku prawej, jak my obecnie, 
ale od prawej ku lewej.

Rozwój pisma



Grecy, przyjąwszy alfabet fenicki, pisali początkowo także od prawej ku lewej. Potem 
zaczęli pisać i tak, i tak: jeden wiersz od prawej ku lewej, a następny odwrotnie. Ale i to nie 
było wygodne. Wówczas zaczęli wszystkie wiersze pisać od lewej ku prawej stronie. A my 
przejęliśmy od nich sposób pisania.

Zmieniwszy kierunek pisma, Grecy odwrócili również litery.

Ale dlaczego okazało się wygodniej pisać od lewej strony ku prawej? Czyż w gruncie 
rzeczy nie wszystko jedno, w jakim się pisze kierunku?

Weźmy na przykład Chińczyków - przecież piszą do dziś z góry na dół pionowo i 
rozmieszczają wszystkie wiersze na stronicy od prawej ku lewej. Robią to przy tym bez 
wysiłku, rysując z nieprawdopodobną szybkością, jeden za drugim, skomplikowane hieroglify 
i dodając obok kropki, przecinki, wykrzykniki i pytajniki.

Co prawda, obecnie w Chinach robione są już próby pisania na sposób europejski. 
Niedawno oglądałem nową książkę chińską, w której wiersze miały układ poziomy, a 
hieroglify szły od lewej ku prawej stronie. Jednakowoż stara tradycja jest mocno 
zakorzeniona i niechętnie ustępuje przed nowatorstwem.

Egipcjanie pisali niegdyś tak jak Chińczycy - z góry na dół.

Przy tym sposobie pisarz trzymał zwitek papirusu w lewej ręce, a pisał jak zwykle prawą. 
Mimo woli trzeba było zaczynać od prawej strony, w przeciwnym bowiem wypadku 
przeszkadzałaby lewa ręka.

Ale sposób ten był niezupełnie wygodny. Przechodząc od pierwszego wiersza do 
drugiego pisarz rozmazywał ręką atrament, który jeszcze nie wysechł. Chińczykom to nie 
przeszkadza, gdyż do pisania używają oni szybko schnącego tuszu. Ale atrament egipski, 
sporządzony z sadzy, gumy arabskiej i wody, sechł bardzo powoli.

Aby więc uniknąć rozmazywania, zaczęto pisać tak, aby wiersze nie szły wzdłuż, lecz w 
poprzek arkusza. Teraz przy pisaniu prawa ręka posuwała się po czystym papierze. Ale stary 
sposób pisania od prawej strony ku lewej został z przyzwyczajenia zachowany.

Trwało to do czasu, kiedy Grecy zaczęli pisać i w jedną, i w drugą stronę.

Wreszcie z tych dwóch sposobów zwyciężył wśród Europejczyków sposób pisania od 
lewej ku prawej stronie. Po hebrajsku i w wielu innych językach pisze się do dziś dnia od 
prawej ku lewej.

Przyszliśmy szlakiem wędrówki hieroglifów z Egiptu do Polski i Rosji. Ale są to tylko 
dwa ze szlaków przebytych przez tych małych podróżników. Prócz zachodu i północy litery 
rozbiegły się po całym świecie: zawędrowały i do Indii, i do Syjamu, i do Persji, i do 
Armenii, i do Gruzji, i do Tybetu, i na Koreę. 



Historia  cyfr

Historia cyfr jest jeszcze dziwniejsza niż historia liter.

Czy odgadniecie, że cyfry, którymi się posługujemy, są także hieroglifami - znakami 
obrazkowymi?

Był kiedyś czas, gdy ludzie umieli rachować tylko na palcach.

Gdy chcieli powiedzieć „jeden”, pokazywali jeden palec, gdy chcieli powiedzieć „dwa”, 
pokazywali dwa palce. Wszystkie palce u jednej raki oznaczały pięć, u obu rąk - dziesięć. 
Gdy trzeba było wymienić jakąś dużą liczbą, człowiek zaczynał wymachiwać rakami jak 
wiatrak. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że opędza się od komarów, a gdyby go kto 
zapytał, co robi, okazałoby się, że właśnie rachuje.

To rachowanie na palcach przeniosło się później na papier. Przyglądając się cyfrom 
rzymskim łatwo się domyślić, że I, II, III - to jeden, dwa i trzy palce; V to wszystkie palce z 
odstawionym dużym.

Tak samo jak litery, cyfry te zmieniały się przy szybkim pisaniu. Gdy zaczęto je pisać nie 
odrywając pióra od papieru, uległy one następującemu przeobrażeniu:



Stąd już niedaleko do naszych cyfr: l, 2, 3, 4, 5.

Następne cyfry powstały z odpowiedniego łączenia poprzednich.

Ale najciekawsza jest historia zera. Co może znaczyć zero? Nic, puste miejsce. A jednak 
wiele czasu upłynęło, nim ludzie nauczyli się pisać zero.

Wprowadzenie zera to takie samo osiągnięcie jak wynalezienie telefonu lub parostatku.

Początkowo zera nie oznaczano wcale. Do rachowania używano tablicy z przedziałkami i 
krążków, na których były narysowane cyfry. Gdy trzeba było dodać na przykład 102 i 23, 
krążki układało się na tablicy jak na rysunku poniżej, czyli tam, gdzie dziś piszemy zero, 
pozostawiano puste miejsce.

Taka tablica do rachowania nazywała się „abakus”. Przy rachowaniu literowym, będącym 
w użyciu u Greków, bez abakusa nie można było się obejść. Jedynkę Grecy oznaczali przez 
literę a, dwójkę przez b itd. Gdyby rachowali tak, jak my, bez pomocy abakusa, wykonywanie 
działań arytmetycznych byłoby bardzo trudne. W jaki sposób na przykład dodać do siebie l i 
p albo n i r? Grecy rachowali w pamięci, a na abakusie zaznaczali tylko rezultat działania.

Wkrótce abakus zaczęto zastępować zwyczajnym stołem. Na stole nie było przedziałek. 
Dlatego puste miejsca oznaczano krążkiem bez cyfry.

Gdy zaczęto rachować na papierze, krążek ten zamieniał się w narysowane kółko, czyli 
zero.

Zwyczaj liczenia za pomocą krążków i liczmanów przetrwał wiele wieków. Tak liczono 
w Moskwie w XVI i XVII stuleciu. Według pewnego podróżnika, rachmistrze ówcześni mieli 
sakwy napełnione pestkami śliwek, które służyły im jako liczmany1.

Obecnie również używamy przyrządu, który przypomina starożytny abakus. Są to nasze 
liczydła.

1 W Polsce również liczono w owym czasie na abakusie, czyli, jak mówiono, na „liniach” (przyp. wydawcy).



C Z Ę Ś Ć   D R U G A

Wieczne  książki

Równocześnie z wędrówką przez różne kraje i wśród różnych ludów litery odbywały inną 
jeszcze podróż. Z kamienia przechodziły na glinę, z gliny na papirus, z papirusu na tabliczki 
woskowe, z tabliczek woskowych na pergamin, z pergaminu na papier. Tak jak drzewo, które 
na gruncie piaszczystym inaczej rośnie niż na gliniastym lub bagnistym, litery, przechodząc z 
jednego, materiału na inny, zmieniały swój wygląd: na kamieniu stały prosto i dumnie, na 
glinie zamieniały się w kliny, na papirusie zaokrąglały się, na wosku przypominały przecinki. 
Ale nawet na takim samym materiale, jak na przykład pergamin lub papier, nie zastygły w 
tych samych kształtach lecz zmieniały je bezustannie i kapryśnie.

Macie przed sobą kilka napisów zrobionych w różnych czasach na różnych materiałach. 
Widzicie surowe i proste kształty liter kutych w kamieniu; dziwaczne haczyki wydrapane na 
wosku; wyraźne litery napisane na pergaminie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że są one 
pisane różnymi alfabetami. W rzeczywistości jednak są to wszystko litery łacińskie, tylko 
napisane na rozmaitym materiale i rozmaitymi sposobami. 

Ileż to było sposobów pisania! Ołówek i papier, do których tak się przyzwyczailiśmy, 
powstały bardzo niedawno; przed pięciuset laty w torbie uczniowskiej nie było jeszcze 
zeszytów, ołówków ani stalówek. Uczniowie pisali wówczas ostrym rylcem na tabliczce 
pokrytej woskiem, opartej o kolano. Nie można powiedzieć, żeby to był bardzo wygodny 
sposób pisania.

Najstarszy napis łaciński na kamieniu tzw. lapis  
niger, czytano go od strony prawej do lewej i od  

lewej do prawej



A jeżeli spojrzymy jeszcze dalej wstecz, do czasów, gdy powstawało pismo obrazkowe 
ludzi jaskiniowych, zobaczymy, jak strasznie trudno było wtedy cokolwiek napisać: nie 
posiadano żadnych przyborów piśmiennych i każdy musiał sam wymyślić, czym i na czym 
ma pisać.

Notatnik musiał sobie człowiek sporządzić ze wszystkiego, co mu się nawinęło: kamień, 
kość barania, liść palmowy, skorupa gliniana, skóra zwierzęca, kawałek kory, wszystko szło 
w ruch. Na każdym z tych przedmiotów można było za pomocą ostrej kości wydrapać prosty 
rysunek.

Napis na nagrobku kamiennym Napis na pergaminie

Wiele z tych sposobów pisania utrzymało się długo. Według podania, Mahomet napisał 
cały Koran na łopatkach baranich. Grecy na zgromadzeniach ludowych pisali wnioski nie na 
kawałkach papieru, jak to się robi obecnie, ale na płaskich skorupach glinianych, zwanych 
„ostrakami”.

Nawet wtedy gdy wynaleziono już papirus, wielu pisarzy nie miało pieniędzy na ten 
kosztowny materiał i musiało posługiwać się skorupami naczyń. Opowiadają, że pewien 
uczony grecki, aby napisać książkę, rozbił wszystkie swoje garnki.

Przez pewien czas rzymscy żołnierze i urzędnicy, znajdujący się na służbie w Egipcie, z 
braku papirusu pisali rachunki i pokwitowania na ostrakach.

Znacznie lepiej nadawały się do pisania liście palmowe i kora drzewa. Używano ich, 
zanim pojawił się papirus.

Grecki ostrakon



W Indiach z liści palmowych sporządzano całe księgi. Równano brzegi i zszywano te 
liście nicią. Brzegi były złocone lub malowane i książka wyglądała wspaniale; przypominała, 
co prawda, bardziej żaluzje do okien niż książkę.

W Rosji, krainie lasów, pisano na skrawkach brzozowej i lipowej kory.

Książki pisane na kościach, skorupach glinianych i liściach palmowych, na korze brzóz i 
lip zachowały się tylko w muzeach.

Ale pozostał jeden starożytny sposób pisania, którym posługujemy się do dziś dnia - 
pisanie na kamieniu.

Książka kamienna jest najtrwalszą książką na świecie. Do naszych czasów przetrwały całe 
opowieści wyryte na murach świątyń i grobowców egipskich przed czterema tysiącami lat. 
My także ryjemy napisy w kamieniu, gdy chcemy, żeby przetrwały długi czas.

Na kamieniu pisze się rzadko, dlatego że rycie liter w nim nie jest zadaniem łatwym, a 
przy tym przenoszenie z miejsca na miejsce książki, która waży kilka lub kilkanaście ton, jest 
pracą dla dźwigu, nie dla człowieka. Trudno wziąć do domu taką kamienną książkę, trudno 
też wysłać pocztą taki kamienny liścik.

Od dawien dawna ludzie głowili się nad wynalezieniem materiału, który byłby lżejszy niż 
kamień, ale jednocześnie niemniej trwały.

Próbowano pisać na brązie. Dzisiaj jeszcze spotykamy tablice brązowe, którymi 
upiększano ongiś pałace i świątynie. Tablice takie zajmowały czasem całe ściany. Jeżeli na 
tablicy były napisy obustronne, zawieszano ją bez oparcia o ścianę na łańcuchach.

Brązowe odrzwia kościelne, które widzimy na rysunku na następnej stronie, są także 
czymś w rodzaju książki. Spisana jest na nich umowa hrabiego Étienne (czytaj: Etien) z 

Napis na tabliczce woskowej



obywatelami miasta Blois (czytaj: Blua) we Francji. Mieszkańcy tego miasta zobowiązują się 
otoczyć zamek hrabiego murem, a za to mają otrzymać prawo pobierania podatku od wina. 
Wino zostało już dawno wypite, ludzie, którzy je wypili, spoczywają w grobie, mury dookoła 
zamku zwaliły się, a umowa wciąż jeszcze istnieje na odrzwiach brązowej bramy.

Kamienne i brązowe książki były ciężkie i niewygodne. Ale nawet nie to stanowiło 
główną ich wadą. Najgorsze było rycie liter. Co by powiedział pisarz współczesny, gdyby mu 
kazano założyć fartuch, uzbroić się w młotek i rylec i zamienić się w wykuwacza? Chcąc 
napisać jedną stronę, musiałby stukać młotkiem cały dzień. Nie, dzisiejsze sposoby pisania są 
jednak wygodniejsze. Co prawda, papier jest bardzo nietrwały. Ale czy istnieje materiał, który 
byłby równie trwały jak kamień, a na którym można by pisać tak, jak na papierze?

Takim materiałem posługiwali się w bardzo dawnych czasach Babilończycy i 
Asyryjczycy, zamieszkujący ongiś dolinę Eufratu i Tygrysu. Angielski uczony Layard znalazł 
w Kujundżyku, wśród ruin starożytnej stolicy Niwy, całą bibliotekę asyryjskiego króla 

Portal zamku w Blois



Assurbanipala. Była to bardzo dziwna biblioteka: nie zawierała ani jednego arkusza papieru. 
Wszystkie książki były zrobione z gliny.

Sporządziwszy dość dużą i grubą tablicę z gliny, pisarz kreślił na 
niej znaki trójboczną, zaostrzoną pałeczką: Wciskając pałeczkę w 
glinę, pisarz wyciągał ją szybko, otrzymując kreskę w kształcie 
klinika. Tym sposobem Babilończycy i Asyryjczycy pisali bardzo 
prędko, zapełniając tablicę równymi wierszami drobnego pisma 
klinowego.

Aby tablica stała się trwalsza, po napisaniu oddawano ją 
garncarzowi do wypalenia. Dzisiaj garncarze nie mają nic do 
czynienia z książkami, ale w starożytnej Asyrii zajmowali się 
wypalaniem nie tylko garnków, lecz i książek.

Wysuszona na słońcu i wypalona w piecu tablica stawała się prawie tak trwała jak 
kamień. Taka książka nie może się spalić w czasie pożaru, nie zbutwieje w wilgotnym 
miejscu, nie zostanie pożarta przez myszy i szczury. Może się co prawda stłuc, ale jej kawałki 
dadzą się pozbierać i poskładać. Uczeni mieli bardzo dużo roboty z oddzielnymi kawałkami 
tabliczek glinianych, znalezionych w ruinach Niniwy, zanim zdołali doprowadzić je do 
porządku. 

W bibliotece Assurbanipala było trzydzieści tysięcy tabliczek. Każda książka składała się 
z kilkudziesięciu lub kilkuset tabliczek, tak samo jak nasze książki składają się z oddzielnych 
kartek. Oczywiście tabliczek nie można było zszywać, tak jak my zszywamy książki. Dlatego 
musiały być numerowane i na każdej znajdował się tytuł książki.

Księga o stworzeniu świata zaczynała się słowami: „Dawniej to, co znajduje się w górze, 
nie nosiło nazwy nieba”. Na każdej tabliczce należącej do tej książki było napisane: „Dawniej 
to, co znajduje się w górze... nr 1”, „Dawniej to, co znajduje się w górze... nr 2” - i tak dalej 
aż do samego końca.

Prócz tego każda książka miała stempel biblioteki: „Pałac Assurbanipala, króla wojsk, 
króla kraju Assur, którego Bóg Niebo i bogini Hasmita obdarowali czujnym słuchem i 
bystrym wzrokiem, aby umiał wyszukiwać utwory pisarzy mojego kraju, którzy służyli 
cesarzom, moim poprzednikom. W hołdzie Niebu, bogu Rozumu, zebrałem te tablice, 
kazałem zrobić z nich kopie, ostemplować swym imieniem i umieścić w moim pałacu”.

Czego też nie ma w tej bibliotece! Można znaleźć w niej książki o wojnach królów 
asyryjskich z Lidią, Fenicją, Armenią, o bohaterskich czynach rycerza Gilgamesza i jego 
przyjaciela Eabani, człowieka, posiadającego nogi byka, zakrzywione rogi i ogon. Jest wśród 

Gliniana tabliczka  
asyryjska



nich opowieść o tym, jak bogini Isztar, zwana także Aatarte, zstąpiła do królestwa 
podziemnego i wyprowadziła stamtąd swego męża. Znajduje się tam także legenda o potopie, 
który zamienił całą ziemią w bezgraniczny ocean.

W nocy, gdy król Asyrii cierpi na bezsenność, posyła do bibliotekarza po książki. 
Niewolnicy przynoszą je i król rozkazuje czytać na głos. Słuchając starodawnych podań 
zapomina o swoich kłopotach.

Asyryjczycy nie tylko pisali, lecz i „drukowali” na glinie. Z drogich kamieni sporządzali 
walce z wypukłym rysunkiem. Gdy zawierali jakaś umowę, przetaczali walec z odpowiednim 
tekstem po tabliczce glinianej i otrzymywali wyraźny odcisk.

Ciekawa rzecz, że teraz w podobny sposób drukuje się deseń na tkaninach. Rotacyjna 
maszyna drukarska pracuje także takim systemem: skład, czyli przygotowany do druku tekst, 
umieszcza się na powierzchni ruchomego walca.

W Niniwie zachowało się wiele rachunków, pokwitowań i umów, które są odciskami z 
takiego walca. Koło odcisku pieczęci można dostrzec nieraz znak - jak gdyby zrobiony 
paznokciem. Prawdopodobnie jest to podpis ludzi niepiśmiennych.

Pieczęć asyryjska



Książka-wstęga

Gliniana książka jest dosyć dziwna. Ale bodaj czy nie dziwniejsza była książka 
wymyślona przez starożytnych Egipcjan.

Wyobraźcie sobie długą, długą wstęgę - liczącą przeszło sto kroków. Wstęga ta jest 
sporządzona jak gdyby z papieru - tylko z bardzo dziwnego papieru. Pod światło i w dotyku 
wydaje się, że ten papier spleciony jest z mnóstwa wąziutkich pasemek krzyżujących się 
między sobą. Gdybyście spróbowali rozerwać go, przekonalibyście się, że rzeczywiście 
składa się on z takich pasemek jak tkanina. Papier ten jest żółtawy, gładki i błyszczący. Jest 
przy tym bardzo łamliwy.

Ten dziwny papier był sporządzany z jeszcze dziwniejszej rośliny. Nad brzegami Nilu, w 
miejscach błotnistych, Egipcjanie hodowali całe pola osobliwych małych roślin. Nie były to 
drzewa, tylko rodzaj trzciny, wyższej od człowieka. Łodyga jej była prosta i naga zakończona 
kiścią.

Ta dziwna roślina nosi nazwę papirusu. Stąd pochodzi nazwa papieru w wielu językach - 
między innymi: polskim, niemieckim (Papier, wymawia się: papir), francuskim (papier, 
wymawia się: papie), angielskim (papier, wymawia się: pejper).

Roślina ta była największym przyjacielem Egipcjanina. Można ją było jeść, pić jej soki, 
ubierać się w nią, robić z niej łodzie. Smażone łodygi papirusu, słodki sok, tkaniny z papirusu 
- tyle korzyści dawała ta niepozorna, przypominając krowi ogon roślina.

Pewien autor rzymski, który widział, jak sporządzano z niej papier, opisał ten proces. 
Łodygę papirusu dzielono na cienkie, ale możliwie szerokie pasemka. Te pasemka sklejano 
potem ze sobą tak, że wychodziła z tego kartka. Praca odbywała się na stołach oblanych 

Pismo hieratyczne na papirusie



mulistą wodą Nilu - muł zastępował w tym przypadku klej. Stoły były ustawione pochyło, 
żeby woda mogła spływać.

Skleiwszy jeden szereg pasemek, wyrównywano ich końce, po czym naklejano na to 
drugi - na krzyż. Wychodziło z tego coś w rodzaju tkaniny, w której jedne nitki biegną 
wzdłuż, a inne w poprzek.

Zrobiwszy paczkę takich kartek, prasowano je za pomocą jakiegoś ciężaru, potem 
suszono na słońcu i polerowano kością albo muszlą.

Gatunków papirusu było, tak jak dziś gatunków papieru, bardzo wiele. Najlepszy papirus 
wyrabiano z samego rdzenia łodygi. Szerokość tego papirusu wynosiła trzynaście palców, 
czyli był on cokolwiek szerszy od naszego zeszytu. Taki papirus Egipcjanie zwali „świętym”, 
gdyż pisali na nim swoje święte księgi.

Rzymianie, którzy kupowali papirus od Egipcjan, nazywali jego najlepszy gatunek 
„papirusem Augusta” na cześć cesarza Augusta. Drugi gatunek nazywali „papirusem Liwii”, 
od imienia żony cesarza. 

Było jeszcze wiele innych gatunków. Najgorszy papirus, zwany kupieckim, miał zaledwie 
sześć palców szerokości. Papirus ten nie nadawał się do pisania, służył tylko do 
opakowywania towarów.

Największe fabryki papirusu znajdowały się w mieście Aleksandrii. Stąd „papirus 
aleksandryjski” (nazwa ta zachowała się do dziś dnia) szedł do Rzymu, Grecji i na Wschód. 
Gotowe arkusze sklejano w długie wstęgi. Bywały wstęgi liczące sto i więcej metrów 
długości.

Jak się taką książką czytało? Przecież gdyby położyć ją na ziemi, to zajęłaby całą 
dzielnicę. Zresztą pełzać po ziemi też nie byłoby przyjemnie. Nakleić na płocie? Ale czy 
starczy dla wszystkich, którzy czytają? Trudno przecież stawiać mnóstwo specjalnych płotów 

Zwój papirusu



do czytania. I co się stanie z książką, gdy zacznie padać deszcz? Jak ochronić ją przed 
łobuzami, którzy w parę dni mogą porwać ją w strzępy?

Może lepiej poprosić przyjaciół, żeby wzięli wstęgę za końce i potrzymali ją przed nami! 
Ale czy znajdziemy  chętnych  do trzymania  jej  po  parę godzin dziennie?

Czy nie lepiej po prostu pociąć tę wstęgę na kartki i zszyć z nich zwyczajną książkę? 
Dlaczego tak nie zrobiono? Bo to było niemożliwe: papier z papirusu przy zginaniu łamał się, 
nie tak jak nasz papier, który można dowolnie zginać.

Sposób wynaleziony przez starożytnych Egipcjan był lepszy od tego wszystkiego, co 
przyszło nam przed chwilą do głowy. Doszli oni do wniosku, że najlepiej będzie nawinąć 
wstęgę na pałeczkę. Końce tych pałeczek bywały pięknie rzeźbione jak nasze króle szachowe. 

Dzisiaj w ten sam sposób zwijamy mapy. W kawiarniach i czytelniach nawija się 
podobnie gazety, żeby się nie darły w czasie czytania.

Czytało się te książki w taki sposób: lewą ręką rozwijało się wstęgę z pałeczki, a prawą 
nawijało ją na drugą pałeczkę przytwierdzoną do jej wolnego końca. Były więc przy tym 
zajęte obie ręce. Wystarczyło oderwać którąś, żeby przetrzeć oczy lub sięgnąć po coś, a 
wstęga zwijała się sama. Przepisywać taką książkę albo robić przy czytaniu notatki było 
rzeczą niemożliwą. Jeżeli ktoś chciał sobie coś wynotować, musiał mieć pomocnika, któremu 
dyktował.

Uczony, przyzwyczajony do otaczania się plikami książek pootwieranych na różnych 
potrzebnych mu stronach, nie mógłby pracować mając takie książki.

Ale nie była to jedyna wada zwojów papirusu. Zwój taki stanowił zwykle tylko część 
książki. Treść, która mieści się u nas w jednym grubym tomie, u Egipcjan, Greków i Rzymian 
obejmowała kilka zwojów. Taką książkę nie sposób wsunąć do kieszeni. Żeby przenieść ją z 
miejsca na miejsce, trzeba było umieścić wszystkie stanowiące ją zwoje w okrągłym pudełku 
przypominającym nasze pudełka na kapelusze i władować sobie na plecy. Bogaci ludzie nie 
nosili książek sami; udając się do biblioteki lub księgarni zabierali ze sobą niewolnika, który 
dźwigał je za nimi.

Księgarnia w owych czasach przypominała bardziej skład tapet niż naszą księgarnię. Na 
długich półkach leżały zwoje papirusu wyglądające jak rolki tapety. Z każdego zwieszała się 
kartka z tytułem książki.

Na papirusie pisano atramentem. Ale atrament był także zupełnie inny niż nasz. 
Sporządzano go przez rozmieszanie sadzy w wodzie. Żeby zaś  zgęścić  go i zapobiec 
rozlewaniu się po papierze, dodawano do tej mieszaniny gumy arabskiej.



Atrament ten był znacznie mniej trwały niż nasz. Można go było łatwo zmyć gąbką, która 
zastępowała naszą gumę. Zdarzało się zresztą, że zamiast gąbki używano także własnego 
języka. Opowiadają, że w czasie zawodów poetyckich, które odbywały się na dworze cesarza 
rzymskiego Kaliguli, przegrywający poeci musieli zlizywać swoje utwory.

Pióro było także zupełnie inne niż nasze. Robiło się je z trzcinki. Wyciąwszy pałeczkę 
długości naszego ołówka, temperowało się ją i rozcinało na końcu.

Pióro nie rozcięte na końcu jest do niczego. Spróbujcie napisać coś piórem, które ma 
odłamane jedno ostrze - zobaczycie, że się wam to nie uda. Jeżeli oba ostrza pióra są w 
porządku, atrament ścieka wąziutkim kanalikiem, który tworzy się w miejscu nacięcia. Gdy 
chcemy mieć grubszą linię, naciskamy mocniej koniec pióra, żeby powiększyć szerokość tego 
kanalika i zwiększyć dopływ atramentu. Jest to bardzo proste i dowcipne.

Na murach piramid do dziś dnia zachowało się wiele wizerunków pisarza egipskiego - 
skryby. Najczęściej jest to młodzieniec, który siedzi na ziemi, trzymając zwój papirusu w 
lewej i trzcinowe pióro w prawej race. Parę zapasowych piór umieścił sobie za uchem, 
podobnie jak robią teraz często z ołówkiem sprzedawcy w sklepach.

Opowiem wam historię jednego takiego skryby. 

Przybory do pisania w starożytności: 1 - tabliczka drewniana; 2 -  
tabliczki woskowe; 3 - zapieczętowany list z papirusu; 4 - zwój  

papirusu; 5 - sznur z pieczęcią; 6 - notatnik z tabliczek woskowych; 7  
- kałamarz; 8 - podwójny kałamarz z brązu; 9 - „piórnik”10 - pióro  

trzcinowe; 11 - rylce



Historia skryby

Jeżeli zajrzymy do wnętrza zwoju, który skryba trzyma w ręce, zauważymy ze 
zdziwieniem, że pismo, pokrywające papirus, bardzo mało przypomina hieroglify, z którymi 
zapoznaliśmy się niedawno. W porównaniu z pięknymi obrazkami, które oglądaliśmy na 
murach świątyń i grobowców, pismo to wygląda jak nieudolne bazgroty.

Nietrudno domyślić się, z czego to wynikło. Pisać na papirusie było znacznie łatwiej niż 
ryć litery w kamieniu. Literę, której rycie trwało przynajmniej pół godziny, można było 
napisać na papirusie w jednej chwili. Nic więc dziwnego, że na papirusie hieroglify straciły 
swe delikatne, staranne zarysy. Pismo przeistoczyło wszystkie kreski, uprościło rysunki.

Kapłani dbali jeszcze o piękne pismo i starannie rysowali każdy wiersz. Ale ludzie 
zwykli, nie należący do stanu kapłańskiego, troszczyli się tylko o to, żeby pisać szybko i jak 
najprościej. W rezultacie mieliśmy w Egipcie aż trzy rodzaje .pisma: hieroglify, pismo 
kapłanów i pismo ludowe.

Taką rewolucję w piśmie egipskim wywołało zastąpienie kamienia papirusami!

Skryba, którego historię mam zamiar opowiedzieć, pisze pismem ludowym. Zapisuje 
miary ziarna, które robotnicy w białych fartuchach zsypują do spichlerzy. Praca idzie w takim 
tempie, że skryba ledwo może nadążyć z zapisywaniem liczb, które wymienia mu dozorujący 
robotników urzędnik, a śpiesząc się tak bardzo, jakże może myśleć o starannym wyrysowaniu 
każdego znaku?

Po ceglanych schodach robotnicy wchodzą na pomost zbudowany nad szeregiem 
spichrzów z dachami w kształcie kopuł. Dodźwigawszy kosz ziarna aż do otworu w dachu, 
robotnik zsypuje weń swój ładunek i spiesznie ustępuje miejsca następnemu.

Wreszcie wszystko zostało zmierzone i zsypane. Robotnicy składają kosze na stos i udają 
się do domów. Skryba zabiera swoje pióra, zwitki papirusu oraz kałamarz i razem z 
robotnikami wychodzi przez bramę na ulicę. Domy są tak wysokie, że nad ulicami widać 
tylko wąski pasek nieba. Mieszkają w nich bogacze. Domy robotników znajdują się zupełnie 
gdzie indziej, na końcu miasta.

Pisarze egipscy przy zbieraniu daniny (u góry hieroglif oznaczający  
czynności pisania)



Niektórzy robotnicy wstępują po drodze do piwiarni, aby wypić w towarzystwie dzban 
słodkiego piwa lub wódki palmowej. Ale skryba Nsisuamon nie wstępuje do piwiarni. W 
zadumie zmierza ku domowi. Na wypłatę trzeba czekać jeszcze dziesięć dni, a pieniądze 
wydał już dawno. W domu nie ma ani chleba, ani pszenicy, ani prosa, ani oliwy i nie ma od 
kogo pożyczyć. A przecież niejeden skryba ma majątek i pałac. Taki na przykład skryba 
Nachtmut, zarządzający spichlerzami faraona. Mówią o nim, że nakradł tyle, iż w całym 
mieście nie ma teraz bogatszego odeń człowieka. Widocznie uczciwy człowiek musi być 
głodny aż do śmierci.

Nsisuamon wspomina swoje życie w ciągu tych siedmiu lat, które upłynęły od chwili, gdy 
skończył szkołę. Siedem lat wyrzeczeń i głodu! A przecież przepowiadano mu coś zupełnie 
innego. W całej szkole nie było ucznia zdolniejszego od niego.

Zaledwie zdążył wstać z posłania i włożyć sandały, już zabierał się do książki. Cały dzień 
spędzał przy pracy, czytając i przepisując nauki mędrców:

„Nie trwoń dnia próżno, inaczej biada twemu ciału. Pisz swą ręką, czytaj swoimi ustami, 
ale o radę pytaj starszych. Chłopiec ma ucho na grzbiecie i staje się posłuszny, gdy go biją. 
Zwiążę ci nogi, jeżeli będziesz się wałęsał po ulicach, i otrzymasz plagi pletnią ze skóry 
hipopotama”.

Nsisuamon i wszyscy jego towarzysze dobrze znali ową „pletnię ze skóry hipopotama”. 
Stanowiła ona w szkole taką samą „pomoc naukową” jak zapisany mądrościami papirus. Ale 
nie pletnia zmuszała Nsisuamona do tego, że uczył się lepiej od innych. Pamiętał dobrze 
słowa ojca, odprowadzającego go do szkoły: „Oto oddaję cię do szkoły, gdzie uczą się 
synowie dostojników, aby cię wykształcić i przygotować do szlachetnego zawodu skryby”.

I ojciec po raz pierwszy powtórzył Nsisuamonowi, że do szkoły przyjęto go tylko z łaski, 
bo przecież szkoły nie są dla dzieci biedaków.

Toteż Nsisuamon starał się, jak mógł. Pisać i czytać nauczył się szybciej od innych. 
Wiedział doskonale, kiedy należało zacząć nowy rozdział od „czerwonego wiersza”, to 
znaczy od wiersza napisanego czerwoną farbą. I nie zapominał o oddzielaniu jednego wiersza 
od drugiego czerwoną kropką. Umiał na pamięć Opowieści o żałosnym rozbiciu się okrętu,  
Rody Duau, syna Chety i inne księgi, które przepisywał.

Umiał prawie na pamięć podręcznik arytmetyki i geometrii, ten sam podręcznik, który był 
zatytułowany tak:

SPOSOBY
ku zrozumieniu

wszystkich spraw ciemnych, wszystkich tajemnic
ukrytych w rzeczach służące



Nikt lepiej od Nsisuamona nie potrafił obliczyć, w jaki sposób można podzielić sto 
bochenków chleba pomiędzy pięć osób tak, żeby dwie z nich dostały siedem razy więcej niż 
pozostałe.

Teraz jednak przekonał się, że chleb nie tylko w podręczniku, ale i w życiu jest dzielony 
niesprawiedliwie. A Nsisuamon nie należy do rzędu tych, którzy; dostają siedem razy więcej 
od innych.

Zresztą Nsisuamon niedługo oddaje się tym posępnym rozmyślaniom. Pamięta słowa 
Duau, syna Chety:

„Jeśli skryba ma jakikolwiek urząd w stolicy, to nie zazna tam biedy. Nie ma takiego 
skryby, który by się nie pożywił w domu swego pana”.

Dziarskim krokiem zbliża się do swej nędznej chatki. Czeka go tam żona i sześcioletni 
syn, który też w przyszłości zostanie skrybą. Chodzi już do szkoły i niewprawną ręką 
wypisuje krzywe i niezgrabne litery na glinianych czerepach i drewnianych deszczułkach.

Książka  z  wosku

Wszyscy wiemy, jak wyglądają świece woskowe. Ale na pewno mało kto widział 
woskową książkę. Książka, która topi się jak masło, jest może jeszcze dziwniejsza niż książka 
gliniana albo książka-wstęga. Mało kto wie, że książeczki woskowe, wynalezione przez 
starożytnych Rzymian, przetrwały prawie do końca XVIII wieku, do wielkiej rewolucji 
francuskiej.

Książeczka woskowa wyglądała tak, jak widzimy na 
obrazku. Składała się z paru tabliczek wielkości naszego 
notesu. Każda tabliczka miała po obu stronach prostokątne 
wgłębienia, które wypełniano woskiem. W dwóch rogach były 
wywiercone dziurki, przez które przeciągano sznurki łączące 
książkę w całość. Pierwsza i ostatnia tabliczka od strony 
zewnętrznej nie miały wgłębień z woskiem. Dzięki temu, 
zamknąwszy książkę, można było nie obawiać się, że pismo 
wewnątrz się zatrze.

Czym się na tabliczkach pisało?

Oczywiście nie atramentem, Do pisania służyła pałeczka stalowa - tak zwany styl - na 
jednym końcu zaostrzona, na drugim zaokrąglona. Ostrym końcem pisało się lub raczej 

Tabliczki woskowe i styl



wydrapywało litery na wosku, a tępym zacierało to, co nie było potrzebne. Jeszcze jeden 
przodek naszej gumki.

Zdarzało się, że na tabliczce robiono znaki nie stylem, lecz paznokciem. Gdy w Grecji 
sędziowie oddawali głosy, czynili paznokciem kreskę na wosku. Krótka kreska oznaczała 
„niewinny”, długa - „winien”. Toteż sędzia miał zawsze pełno wosku za paznokciami.

Tabliczki woskowe były bardzo tanie. Dlatego pisano na nich bruliony, notatki, rachunki, 
pokwitowania i nawet listy. Papirus, przywożony do Rzymu z Egiptu, był drogi. Używano go 
tylko na książki.

Tabliczki woskowe były bardzo praktyczne także dlatego, że wystarczały na długo. 
Napisawszy list na takiej tabliczce, Rzymianin otrzymywał ją zwykle z powrotem - z 
napisaną na niej odpowiedzią. Nieskończoną ilość razy można było zacierać pismo i znów 
pisać na tej samej tabliczce.

„Odwracaj jak najczęściej styl” (to znaczy: poprawiaj to, co napisałeś) - doradzano 
wówczas początkującym literatom. Do dziś dnia mówi się, że ktoś ma dobry styl, to znaczy, 
że pisze dobrze.

Fakt, że pismo na wosku było bardzo łatwo zatrzeć, miał i złe strony. Zdarzało się, że 
ważne, poufne listy dochodziły do adresata przerobione przez osoby, które przejęły je po 
drodze. Żeby tego uniknąć, pokrywano właściwy list drugą warstwą wosku, na której pisano 
jakieś nieważne rzeczy: „Jak się masz, kochanie, czy czujesz się zupełnie dobrze? Może 
przyjdziesz do mnie na obiad?” i tak dalej. Adresat takiego listu zdejmował ostrożnie 
wierzchnią warstwę wosku i odczytywał list napisany pod spodem. W owych czasach listy 
mogły więc być piętrowe, jak domy.

Litery łacińskie, które na kamieniu były proste i ostre, na papirusie zaokrąglały nieco swe 
kształty, a na wosku zamieniały się w trudne do odczytania bazgroty. Odczytać pismo 
Rzymianina na wosku potrafi tylko uczony znawca rękopisów - paleograf. Zwykli 
śmiertelnicy nie zrozumieją nic z tych przecinków i haczyków.

Zróbcie sobie sami tabliczkę z wosku i spróbujcie na niej cokolwiek napisać. Przekonacie 
się, jak trudno jest zrobić to normalnymi okrągłymi literami, zwłaszcza gdy pisze się prędko.

Dopiero teraz, gdy wynaleziono już ołówki, a papier stał się zupełnie tani, możemy 
obchodzić się bez tabliczek woskowych. A paręset lat temu każdy uczeń musiał mieć taką 
tabliczkę, zawieszoną u pasa.

Całą stertę tabliczek zapisanych przez uczniów znaleziono wśród śmieci w podziemiach 
kościoła Św. Jakuba w Lubece. Znaleziono tam również mnóstwo stylów, nożyków do 



wyskrobywania pisma z pergaminu i kijów do bicia uczniów po palcach. Trzeba dodać, że w 
owym czasie uczniów bito bez miłosierdzia. Zamiast: „chodziłem do szkoły”, mawiało się 
wtedy: „brałem cięgi”.

W pewnym podręczniku języka łacińskiego, napisanym około tysiąca lat temu, znajduje 
się taka rozmowa pomiędzy nauczycielem i uczniami:

U c z n i o w i e: My, uczniowie, prosimy pana, panie nauczycielu, abyś nas nauczył 
prawidłowo mówić po łacinie, gdyż jesteśmy nieukami i mówimy nieprawidłowo.

N a u c z y c i e l: Czy chcecie być bici przy nauce?

U c z n i o w i e: Wolimy być bici przy nauce niż zostać nieukami.

I tak dalej - w tym samym sensie.

Ucznia z owych czasów musimy wyobrazić sobie siedzącego z nogą założoną na nogę. 
Lewą ręką przytrzymuje na kolanie podwójną tabliczkę woskową, na której pisze pod 
dyktando nauczyciela.

Tabliczkami woskowymi posługiwali się nie tylko uczniowie. Mnisi pisali na nich 
rozkłady nabożeństw kościelnych, poeci - wiersze, kupcy - rachunki, eleganci dworscy - listy 
do dam lub wyzwania na pojedynek. Jedni mieli zwyczajne tabliczki z bukowego drewna, 
obciągnięte z wierzchu skórą, pokryte wewnątrz brudnym woskiem zmieszanym z łojem. Inni 
- piękne tabliczki mahoniowe. Bywały wreszcie wytworne tabliczki z kości słoniowej.

W Paryżu w XIII w. istniał specjalny cech majstrów, którzy wyrabiali takie tabliczki.

Gdzie się podziały te miliony tabliczek? Zostały dawno spalone lub wyrzucone do śmieci, 
tak jak to się dzieje z niepotrzebnymi kawałkami papieru. A wiele dalibyśmy teraz za każdą 
tabliczkę zapisaną przez Rzymianina, który żył dwa tysiące lat temu.

Tabliczek rzymskich zachowało się bardzo mało. Najwięcej znaleziono ich w ruinach 
Pompei, w domu bankiera Cecyliusza Jukunda. Miasto Pompeja wraz z pobliskim 
Herculanum zostało zasypane popiołem w czasie wybuchu Wezuwiusza. Czy to nie dziwne, 
że gdyby nie było wybuchu wulkanu, to nigdy nie znaleźlibyśmy tych tabliczek?

Z papirusów rzymskich posiadamy tylko 24 zwitki, które znaleziono w zwaliskach 
Herculanum.

Najstraszniejsza katastrofa jest niczym w porównaniu z unicestwiającym działaniem 
czasu. Stulecia, które nie szczędzą człowieka, zacierają również wszelką pamięć o jego 
dziełach, niby styl wygładzający tabliczkę woskową.



Książka  ze  skóry

Jeszcze w czasach, gdy papirus święcił triumfy, zaczął się spotykać z groźnym 
współzawodnikiem - pergaminem.

Od najdawniejszych czasów ludy pasterskie pisały na skórze bydlęcej i zwierzęcej. Ale 
skóra zamieniała się w pergamin - dobry materiał piśmienny – dopiero wówczas, gdy 
nauczono się ją właściwie wyprawiać. Opowiadają, że zaczęło się to w następujących 
okolicznościach.

W stolicy Egiptu, Aleksandrii, była wspaniała biblioteka, zawierająca około miliona 
zwitków papirusu. Faraonowie z dynastii Ptolemeuszów szczególnie dbali o powiększenie 
tych zbiorów. Przez wiele lat biblioteka aleksandryjska była największą na świecie. Ale w 
pewnym okresie czasu zaczęła ją doganiać biblioteka w Pergamonie, w Azji Mniejszej. 
Ówczesny władca Egiptu postanowił rozprawić się bezwzględnie z tą biblioteką. Na jego 
rozkaz wywóz papirusu do Azji został surowo wzbroniony.

W odpowiedzi na to król Pergamonu rozkazał najlepszym majstrom swego kraju wyrobić 
z owczej lub koźlęcej skóry materiał, który mógłby służyć do pisania i zastąpić papirus. Od 
tego czasu Pergamon stał się na długo światowym wytwórcą pergaminu.

W ten sposób podobno został wynaleziony pergamin, który na zawsze zachował imię 
swojej ojczyzny.

Pod wielu względami pergamin jest lepszy od papirusu. Daje się z łatwością krajać, bez 
obawy, że rozsypie się na szereg oddzielnych włókien, nie łamie się również przy zginaniu. 
Początkowo nie dostrzeżono nawet tych właściwości pergaminu. Sporządzano z niego takie 
same zwitki jak z papirusu. Wkrótce jednak zauważono, że pergamin daje się składać i 
zeszywać. W ten sposób powstała wreszcie prawdziwa książka.

Surową skórę koźlęcą, owczą lub cielęcą - najpierw moczono w wodzie, żeby ją 
zmiękczyć. Potem zeskrobywano z niej resztki mięsa i zanurzano ją w wodzie z popiołem. Po 
takiej kąpieli łatwo było usunąć sierść. Tak przygotowaną skórę nacierano kredą i 
wygładzano pumeksem. W rezultacie stawała się cienka, żółtawa, jednakowo czysta i gładka 
z obu stron.

Pergamin im cieńszy, tym był droższy. Wyrabiano pergaminy tak cieniutkie, że na 
przykład zwitek zawierający wszystkie 24 pieśni Iliady mieścił się w skorupce orzecha. Taki 
interesujący zwitek na własne oczy widział mówca rzymski Cyceron.

Skórę obcinano w ten sposób, że tworzyła duże arkusze. Arkusze te składano na pół albo 
więcej razy i robiono z nich zeszyty odpowiedniej wielkości. Do dziś dnia w języku 



drukarskim używane są wyrażenia sięgające jeszcze czasów pergaminu. Mówi się na przykład 
o książkach folio, to znaczy z całego arkusza, quarto - z arkusza złożonego we czworo itd.

Na pergaminie można było pisać po obu stronach, a nie jak na papirusie tylko po jednej. 
Było to także wielką jego zaletą.

A jednak, pomimo tych wszystkich zalet, pergamin bardzo długo nie mógł wyprzeć 
papirusu. Był używany do przepisywania utworów na czysto, ale gdy rękopis dostawał się do 
rąk księgarza, przepisywano go na zwitkach papirusu. W ten sposób utwór literacki wędrował 
z wosku na pergamin, z pergaminu na papirus i dopiero w postaci zwitka tego ostatniego 
docierał do rąk czytelników.

Ale w miarę upływu czasu Egipcjanie wyrabiali coraz mniej papirusu. A gdy Arabowie 
podbili Egipt, dowóz papirusu do Europy został zupełnie przerwany. Wówczas dopiero 
pergamin zaczął swój zwycięski pochód.

Niewiele mu co prawda wtedy z tego zwycięstwa przyszło. Wielkie imperium rzymskie 
zostało na kilkaset lat przedtem rozbite przez półdzikie ludy, które przywędrowały z północy i 
wschodu. Bezustanne wojny zrujnowały wielkie i bogate ongiś miasta. Z każdym rokiem 
malała liczba ludzi nie tylko wykształconych, ale nawet w ogóle takich, którzy umieliby 
czytać i pisać. I gdy pergamin stał się jedynym materiałem piśmiennym, nie było komu na 
nim pisać.

Wielkie zakłady przepisywania książek, które utrzymywali księgarze rzymscy, zostały już 
dawno zamknięte. Jedynie w zamkach królewskich można było ujrzeć kopistę, „pracowicie 
wypisującego wymyślne literki na aktach dyplomatycznych. Także w zagubionych wśród 
olbrzymich borów lub pustynnych równin klasztorach spotykało się czasem mnicha 
przepisującego księgi „ku zbawieniu duszy”.

  Mnich przepisujący księgę



Siedząc w celi na krześle bez oparcia, mnich przepisuje pilnie żywot św. Sebastiana. Nie 
ma się po co śpieszyć. Każdą literę wykańcza starannie i pieczołowicie, nie obawiając się 
częstego odrywania pióra od papieru. 

Pisze albo tak zwanym kalamem - to jest piórem z trzciny - albo ptasim piórem, 
zaostrzonym i rozdwojonym na końcu. Coraz częściej używa się w owych czasach do pisania 
piór gęsich lub kruczych.

Atrament także ma inny niż ten, którego używali Rzymianie i Egipcjanie. Do pisania na 
pergaminie wynaleziono specjalny atrament, który wgryzał się w skórę tak mocno, że nie 
można go było zmyć. Wyrabiano go tak, jak często do dziś dnia - z soku galasówek, siarczanu 
żelaza i kamedium, czyli gumy arabskiej.

Są ludzie, którzy myślą, że galasówki rosną na galasowym drzewie. Ale drzew 
galasowych nie ma wcale, tak samo jak nie ma rzek z mleka ani domków z piernika. 
Galasówki są to narośle, pasożyty, które powstają na liściach, korze i korzeniach dębu.

Sok z galasówek miesza się z roztworem siarczanu żelaza (siarczan żelaza - to piękne 
zielone kryształy, które otrzymujemy przez rozpuszczenie żelaza w kwasie siarkowym). 
Powstaje z tego czarna mieszanina, do której dla gęstości dodaje się gumy arabskiej.

Oto recepta na sporządzenie atramentu, którą znaleziono w starym rękopisie rosyjskim, 
pochodzącym z czasów już po wynalezieniu papieru:

„Galasówki w winie reńskim na słońcu lub w cieple namoczyć. Po czym tę wódkę żółtą 
ze szklanicy przecedzić przez płótno i galasówki dobrze wycisnąć. Przełożyć do innej 
szklanicy i koperwasem czerniącym, na mąkę roztartym, zasypać. Trzymać to w cieple dni 
parę, często łyżką mieszając. Będzie z tego bardzo dobry inkaust.

Galasówek trzeba do tego wziąć, ile potrzeba. Wina reńskiego tyle, żeby je pokryło. 
Koperwasu dodawać po troszku, aż się miara zbierze. Popróbuj wtedy piórem po papierze, a 
jeżeli czernieje, to dodaj  gwoli zgęstnienia miarkę mielonego kamedium i potem już pisz, co 
ci potrzeba”.

Starodawny atrament różnił się od naszego jeszcze jedną właściwością. Póki się nim 
pisało, był on bardzo blady, a czerniał dopiero po upływie pewnego czasu. Nasz atrament 
różni się od dawnego tylko tym, że dodaje się do niego trochę farby. Dzięki temu jest 
widzialny nie tylko dla tego, kto czyta, ale i dla tego, kto pisze.

Opowiadając o atramencie zapomnieliśmy zupełnie o naszym mnichu. Zanim zabierze się 
do pisania, najpierw poliniuje starannie stronicę. Ma do tego ołowianą pałeczkę w skórzanej 
oprawie. Ta pałeczka to prababka naszego ołówka: od słowa „ołów” pochodzi właśnie nazwa 
ołówka, mimo iż teraz jest wyrabiany z innego materiału.



Przeprowadziwszy na stronicy dwie linie pionowe, żeby oddzielić prawy i lewy margines, 
mnich kreśli linie poziome, na których będzie pisał. Linie są niewyraźne, ale wystarczą.

A potem, przeżegnawszy się, mnich przystępuje do pisania.

Jeżeli umie rysować, zabiera się do pierwszej dużej litery, od której zaczyna się zdanie. 
Zamiast S rysuje dwa bijące się koguty, zamiast H - dwóch walczących rycerzy. Niektórzy 
kopiści tworzyli z tych liter całe obrazki. Czasem rysowali postacie, o jakich nikomu się nie 
śniło: lwa z ludzką głową, ptaka z rybim ogonem, skrzydlatego byka - słowem, 
najdziwaczniejsze potwory.

Litery te rysowano zwykle atramentem kolorowym: czerwonym, zielonym, niebieskim. 
Nazywano je „iluminacją”.

Wiersze początkowe różniły się od naszych i tym, że my je wcinamy, a pisarze 
średniowieczni robili na odwrót: wysuwali je na margines, czyli że wiersz początkowy był 
zawsze dłuższy od innych.

Narysowawszy pierwszą literę lub pozostawiwszy puste miejsce dla malarza, mnich 
zaczynał wypisywać litery.

Pisał bardzo powoli, litera po literze, żeby się przypadkiem nie omylić. Książki pisano 
wówczas wyłącznie po łacinie, a niewielu znało dobrze ten język. Przepisując słowa, których 
się nie rozumiało, łatwo można się było omylić. I rzeczywiście, rękopisy średniowieczne roją 
się od błędów.

Jeżeli kopista zauważył błąd, wyskrobywał niewłaściwą literę nożykiem. Nożyki te nie 
przypominały wcale naszych scyzoryków. Nie były przede wszystkim składane. Ostrze miały 
krótkie i szerokie, podobne do liścia.

Jedna z kartek tytułowych modlitewnika pisanego dla  
Władysława Warneńczyka z portretem króla i herbem Polski



Kopista stawiał litery gęsto, jedną tuż koło drugiej: pergamin był bardzo drogi i należało 
go oszczędzać. Na grubą księgę z cielęcej skóry potrzebne było całe stado cieląt.

Zdarzało się, że klasztor dostawał pergamin w darze od pobożnych obywateli: od jakiegoś 
rycerza-rozbójnika, który nagrabił dużo złota na wielkich drogach, od jakiegoś kupca, który 
powrócił z niebezpiecznej podróży zamorskiej, od jakiegoś potężnego feudała, który 
przyjechał pomodlić się do św. Sebastiana, patrona klasztoru. Ale nie zdarzało się to często. 
Oszczędzając miejsca kopista skracał wiele słów: zamiast człowiek - pisał „czk”, zamiast 
ludzie - „lu”, zamiast Jeruzalem - „Jem”.

W ten sposób mnich pracował całe tygodnie i miesiące. Na przepisanie tomu o 500 
stronach trzeba było przynajmniej roku czasu. Wiecznie zgięte plecy bolą, zmęczone oczy 
zaczynają łzawić, ale staruszek nie skarży się. Przecież św. Sebastian patrzy z nieba i liczy, ile 
liter wypisał mnich swym kalamem, iloma bruzdami-liniami przeorał stronicę. Każda nowa 
litera to odpuszczony, przebaczony grzech. A grzechów ma świętobliwy mnich wiele. Jeśli 
ich nie odpokutuje, dostanie się do piekła, prosto w objęcia diabła.

Mija godzina za godziną, mnich pragnie odpocząć, wyprostować zgarbione plecy. Ale to 
grzeszne pragnienie - podszepty czartów, których całe chmary kręcą się koło każdego 
człowieka. Niedawno opowiadał pewien mnich, że inny mnich mu mówił, iż na własne oczy 
widział cały pomiot diabelski ze szczurzymi pyszczkami i długimi ogonami. Te diabliki 
czyhają tylko, żeby splatać przy zbożnej pracy jakąś psotą: trącają się w łokieć, przewracają 
kałamarze, robią kleksy pośrodku strony.

Wreszcie księga zostaje skończona. Mnich Gundoginus czule spogląda na karty, podobne 
do łąk pokrytych kwiatami. Czerwone i niebieskie litery migają na każdej stronicy.

Ile trudu kosztowała ta księga! Ile razy wśród bezsennej nocy Gundoginus zrywał się ż 
twardego łoża, zapalał świecą i zasiadał do pracy! Wicher huczał za okiennicą zasłaniającą 
maleńkie okienko, coś wyło i jęczało na cmentarzu klasztornym, pióro skrzypiało miarowo i 
coraz nowe wiersze pokrywały żółtawe karty pergaminu. Gdy diabeł będzie walczył ze św. 
Piotrem o duszę grzesznego mnicha, te wszystkie noce bezsenne, wszystkie wiersze zostaną 
policzone i uwzględnione.

Po raz ostatni zanurza Gundoginus pióro w kałamarzu i pisze:

„Błogosławiony męczenniku, wejrzyj na grzesznego mnicha Gundoginusa, który 
opowiadał na kartach tej księgi o Twych wielkich cudach. Niech łaska Twoja pozwoli mi 
wejść do królestwa niebieskiego i wybawi mnie od kary za grzechy moje”.

Na Rusi kopistami w najdawniejszych czasach byli także mnisi. Pisali oni pałeczką 
trzcinową na „cielęcinie”. Rozumie się, że wyraz „cielęcina” nie oznaczał mięsa cielęcego, 



lecz wyprawioną skórę cielęcą - pergamin. Pałeczki trzcinowe i pergamin przywożono z 
Bizancjum i płacono za nie wielkie sumy. Kopista posługiwał się nie tylko piórem, lecz także 
pędzelkiem. Początkowym literom nadawał wymyślne kształty, potem pokrywał je farbami i 
złocił (złotem). Po całej książce rozsiane były litery-zwierzęta, litery-ptaki, litery-kwiaty. W 
tytułach kopista splatał i związywał litery tak wymyślnym sposobem, że potem sam z trudem 
odczytywał swe pismo.

Po upływie kilkuset lat pojawili się kopiści najemni, pochodzący zresztą również ze stanu 
duchownego. Przepisywali książki na zamówienie i na sprzedaż.

Z biegiem czasu rósł popyt na słowo pisane; książki zaczęto sprzedawać na targach i w 
sklepach. Można było kupić nie tylko Biblię czy brewiarz, ale i opowieść świecką. Handel 
książkami rozrastał się - obejmował miasta i państwa.

Prócz przepisywania ksiąg kopiści trudnili się również sporządzaniem różnorodnych 
aktów urzędowych.

I oto widzimy, jak się zmienia wymyślne i staranne pismo ksiąg: uskrzydlone pióro 
przygodnego kopisty nadaje literom nowe kształty, zakrętasy, ogonki.

Dawny zwyczaj zamieszczania przy końcu książki paru wierszy o sobie utrzymuje się 
nadal.

Kopiści uważali wprawdzie zawód swój za bogobojne zajęcie, ale nie zapominali przy 
tym i o ziemskich rozkoszach - o wynagrodzeniu za pracę.

Pewien stary modlitewnik kończy się na przykład tak: „W roku 1475 od narodzenia 
Chrystusa Pana, dwunastego dnia po św. Tomaszu, modlitewnik ten został opracowany i 
napisany przez Johanna Herwera z Lichtensteinu, zamieszkałego w Zurychu i pracującego na 
zamówienie pana mego, Marcina, przeora klasztoru w Füssnach, dla zbawienia duszy jego 
ojca i matki, i wszystkich jego krewniaków i ziomków. Kosztuje ten modlitewnik 52 guldeny. 
Módlcie się za kopistę”.

Niektórzy kopiści kończyli wesołym wierszykiem:

Oto jest koniec tej książki,
Kopista dostanie pieniążki.

Lub jeszcze swawolniej:

Dostaniesz na wódkę.
Skończyłeś robótkę.



Jak wyglądała stara księga pergaminowa?

Był to przeważnie olbrzymi, bardzo ciężki tom w trwałej oprawie z drewna, obciągnięte j 
na zewnątrz skórą, a wewnątrz obitej tkaniną.

Nieraz zapewne widzieliście książkę w oprawie. Ale czy wie kto z was, dlaczego oprawa 
wystaje poza brzegi książki i co to są za wypukłości, które widzicie na jej skórzanym 
grzbiecie?

Każdy z tych szczegółów ma swój sens i swą historię. Wypukłości datują się od czasów, 
kiedy książki robiono jeszcze z pergaminu - służyły one do tego, aby przykryć węzły grubych 
nici, którymi zszywano poszczególne arkusze. Wystająca zaś oprawa miała chronić brzegi 
kartek od uszkodzeń i zniszczeń.

Aby uchronić oprawę od zadraśnięć, zaopatrywane ją w miedziane narożniki. Taka okuta 
miedzią książka podobniejsza była do kufra niż do książki. Okucia te chroniły ją jednak przed 
wypaczeniem się.

Na kosztowniejsze oprawy używano kolorowych safianów lub aksamitów, okuwano je 
złotem lub srebrem i ozdabiano drogimi kamieniami. We wspaniałych księgach, 
przeznaczonych dla królów i książąt, nie tylko oprawa, ale każda strona jarzyła się od złota i 
srebra. Zachowały się księgi zrobione z purpurowego pergaminu, o złoconych lub 
srebrzonych literach. Z biegiem czasu purpura przybrała kolor ciemnofioletowy, złoto lub 
srebro straciło blask, ale niegdyś taka księga płonęła i lśniła jak niebo o zachodzie słońca.

Nad wielką, pięknie napisaną i oprawioną księgą pracowało zwykle sześciu lub siedmiu 
ludzi. Jeden wyprawiał skórę, drugi ją polerował, trzeci pisał tekst, czwarty rysował 

Okładka książki polskiej z XVI w. i książka z  
czasów Karola Wielkiego



początkowe litery, piąty malował miniaturowe obrazki, szósty sprawdzał, czy nie ma błędów, 
siódmy oprawiał. Ale zdarzało się również, że ten sam mnich zamieniał surową skórę cielęcą 
w pięknie napisaną i pokrytą rysunkami księgę.

Obecnie każdy z nas ma dziesiątki książek, ale kiedyś książka była przedmiotem rzadkim 
i bardzo kosztownym.

W bibliotekach przymocowywano książki do stołów łańcuchami, żeby nikt nie mógł ich 
ukraść. Takie książki znajdowały się w bibliotece wydziału medycznego uniwersytetu w 
Paryżu jeszcze w r. 1770.

Do dziś dnia zachowało się wyrażenie: brać lekcje, chodzić na lekcje. Pochodzenie tego 
wyrażenia jest następujące: książki były dawniej bardzo drogie i studenci nigdy ich nie 
posiadali. Wykłady sprowadzały się do tego, że profesor czytał i objaśniał książkę, a studenci 
go słuchali. Słowo „lekcja” znaczyło po prostu - czytanie.

Zbiór książek z XVI w. zabezpieczonych  
łańcuchami przed kradzieżą



Papier zwycięzca

Tak jak pergamin odniósł kiedyś zwycięstwo nad papirusem, podobnie sam został z kolei 
zwyciężony przez dobrze nam znany papier.

Papier wynaleźli Chińczycy. Przed 2000 lat, gdy Rzymianie i Grecy pisali jeszcze na 
egipskim papirusie, Chińczycy umieli już wyrabiać papier.

Jako materiału używali włókien bambusowych, niektórych gatunków traw i gałganów. 
Umieściwszy to wszystko w kamiennej stępie, rozcierali z wodą, póki nie zrobiła się płynna 
miazga. Z miazgi tej wyrabiali papier.

Jako formy używali ramki zaopatrzonej u dołu w sito z włókien bambusowych i 
jedwabnych nici. Po napełnieniu formy miazgą potrząsali nią na wszystkie strony, żeby 
włókna przeplotły się z sobą i utworzyły coś w rodzaju wojłoka. Gdy nadmiar wody odciekł, 
pozostawał na siatce wilgotny arkusz papieru. Zdejmowali go ostrożnie, układali na desce i 
suszyli na słońcu. Na zakończenie całe paczki takich arkuszy szły pod drewnianą prasę.

Chińczycy to w ogóle zdumiewający naród. Poczynając od papierowego abażuru, a 
kończąc na książce lub porcelanowym wazonie - w każdą pracę wkładają mnóstwo 
cierpliwości i wynalazczości. Ile razy zdarzy mi się zobaczyć Chińczyka sprzedającego 
lampiony, wachlarze, abażury, zawsze myślę, że jest on synem ludu, który wcześniej niż 
Europejczycy wynalazł porcelanę, sztukę drukarską, proch i papier.

Wiele lat minęło, zanim papier z Azji trafił do Europy. Stało się to tak:

W r. 704 Arabowie zdobyli miasto Samarkandę w Azji środkowej. Wraz z łupami 
wywieźli stamtąd tajemnicę wyrabiania papieru. W krajach będących pod władzą Arabów - 
Sycylii, Hiszpanii, Syrii - powstały fabryki papieru. Wraz z innymi towarami wschodnimi - 
goździkami, pieprzem, olejkami wonnymi -- kupcy arabscy przywozili do Europy także 
papier wyrabiany w Syrii.

Za najlepszy jednak uważany był papier z Bagdadu, który sprzedawano w postaci 
wielkich arkuszy. W Egipcie wyrabiano papier najrozmaitszego rodzaju, począwszy od 
największych arkuszy, „papieru aleksandryjskiego”, a kończąc na maleńkich kartkach 
przesyłanych przez gołębie pocztowe. Papier ten, żółtawy, z ciemniejszymi plamami, 
wyrabiano z gałganów. Patrząc nań pod światło, można było nawet spostrzec ich strzępki.



Minęły wieki, zanim w Europie pojawiły się również papiernie, czyli „młyny papierowe”, 
jak je wtenczas nazywano. W XIII stuleciu papiernie istniały już w Niemczech, we Francji i 
we Włoszech1.

Zdarza się czasem, że do rąk historyka trafia starodawny dokument, na którym nie jest 
podany rok jego powstania. W jaki sposób określić ten rok?

Uczony ogląda papier pod światło i mówi: ten dokument pochodzi z takiego a takiego 
wieku, ponieważ taki papier produkowano wtedy a wtedy; ten zaś akt sporządzono o tyle a 
tyle lat później.

W jaki sposób uczony doszedł do tego wniosku? Co dostrzegł oglądając dokument pod 
światło?

Dostrzegł na papierze przezroczysty znak wodny.

Każdy wytwórca używał swego własnego znaku wodnego, swojej pieczęci firmowej. 
Niejednokrotnie prócz znaku wodnego umieszczał też rok i swoje nazwisko.

Pieczęcie firmowe były najrozmaitsze: mogła to być głowa ludzka, jeleń, wieża, wielbłąd, 
rękawiczka, jednoróg, lew, rusałka, gryf, a także papież w tiarze, z kluczem w ręku.

Znak wodny otrzymywano w następujący sposób. Papier wlewano do formy, która miała 
dno z drucianej siatki. Na dnie tej formy umieszczano dowolną figurę z drutu. W tych 
miejscach, gdzie była owa druciana figura, warstwa papieru była cieńsza aniżeli w innych. 
Dlatego patrząc pod światło na papier, widzicie smugi przezroczyste w miejscu, gdzie była 
siatka druciana, a znak wodny w miejscu, w którym znajdowała się figura z drutu.

Najstarszy znak wodny to koło. Widząc na papierze taki znak, można stwierdzić od razu, 
że papier pochodzi z początku XIV w.

W XVI w. bawił w Moskwie podróżnik Barberino. W dzienniku swoim zapisał: 
„Zaczynali oni również wyrabiać papier i nawet z powodzeniem, ale jak dotąd nie mogą go 
używać, ponieważ nie udoskonalili jeszcze dostatecznie tej sztuki”.

Pierwszą rosyjską papiernię zbudowano na rzece Uczy, w odległości około trzydziestu 
wiorst2 od Moskwy. Ale papiernia ta niedługo istniała.

Około stu lat później zbudowano znowu papiernię, tym razem na rzece Pachrze, razem z 
młynem zbożowym. Zaczęto wyrabiać papier, ale wiosną r. 1657 „spłynęła woda z gór i 

1 W Polsce papier zaczęto wyrabiać już z początkiem XV w. Znaczną ilość papieru wytwarzano wtedy w 
okolicach Krakowa. Wywoziliśmy nawet wówczas papier do Węgier l na Ruś, gdzie cieszył się 
powodzeniem ze względu na swą wysoką jakość (przyp. wydawcy).

2  Wiorsta - miara długości w dawnej Rosji odpowiadająca 1,069 km.



zniszczyła groblę”. Papiernia uległa zniszczeniu, a na jej miejscu zbudowano inną, na rzece 
Jauzie.

Wyrabiano tam papier w dużych arkuszach ze znakiem wodnym przypominającym herb 
Amsterdamu; jednakowoż lwy na nim były mało podobne do lwów, a tarcza straciła wszelkie 
podobieństwo do tarczy. Sądząc z tego znaku, można przypuszczać, iż majstrowie rosyjscy 
starali się wyrabiać papier na wzór holenderskiego, uważanego wówczas za najlepszy.

Początkowo papier nie cieszył się zbytnim zaufaniem. Używano go tylko do notatek, 
których nie trzeba było długo przechowywać. Książki w dalszym ciągu przepisywano na 
pergaminie. Ale w miarą upływu czasu tani papier coraz bardziej wypierał kosztowny 
pergamin. Niektórzy zaczęli próbować przepisywać na nim książki. Dla nadania im większej 
trwałości każde kilka arkuszy papieru przekładano arkuszem pergaminu.

Minęło jeszcze sto lat i księgi z pergaminu zaczęły stawać się rzadkością.

Inaczej zresztą być nie mogło. Czas upływał, życie się zmieniało. Handel rozszerzał się i 
rozwijał. Z miasta do miasta ciągnęły drogami karawany kupieckie. Z kraju do kraju płynęły 
po morzach i rzekach okręty z towarami.

A wraz z handlem, jarmarkami, giełdami, składami towarowymi, karawanami, okrętami 
pojawiły się i rozmnożyły wszelkiego rodzaju kwity, rachunki, weksle, listy handlowe, księgi 
rachunkowe. Do tego wszystkiego potrzebny był papier i ludzie piśmienni.

Już nie tylko mnisi w klasztorach umieli czytać i pisać. Wszędzie powstawały szkoły i 
uniwersytety. Zewsząd ściągali do nich młodzieńcy spragnieni wiedzy. W Paryżu studenci 
zamieszkiwali całą dzielnicą, która do dziś dnia nosi nazwę „Dzielnicy Łacińskiej”.

  Papiernia z r. 1750. Mieszanie masy papierowej;  
czerpanie, suszenie i prasowanie gotowych arkuszy



Cała ta pełna życia, wesoła i wiecznie zgłodniała czereda potrzebowała książek i 
zeszytów. Skąd mogli biedni studenci mieć pieniądze na pergamin? Ratowali się więc tanim 
papierem.

Przepisywaniem książek trudnili się teraz nie cnotliwi mnisi, lecz beztroscy i zawadiaccy 
studenci. 

Taki student nie dbał zbytnio o piękny wygląd i dokładność roboty. Litery początkowe 
upiększał niejednokrotnie twarzami ludzkimi z zabawnie wystawionym językiem, 
brzuchatymi zwierzakami, karykaturami profesorów. Nie żywił zbytnio szacunku dla książek. 
Na marginesie podręczników rysował różne pokraki I robił bezczelne uwagi: „Łgarstwo”, 
„Głupstwo”, „Kłamiesz” itp.

Przyjrzyjcie mu się tylko. Siedzi w swej izdebce pod samym dachem i pisze. Izdebka 
oświetlona kopcącą lampką olejną, nie napalone w niej, chociaż na dworze już późna jesień. 
Poprzedniej nocy próbował nasz żak skraść kilka polan z barki na przystani, ale wpadł w ręce 
stróżów nocnych, którzy wygarbowali mu skórę. Prócz czerstwego chleba i kubka wody nie 
ma w zapasie żadnego pożywienia.

Życie studenta nie było łatwe.

Z wyglądu przypomina trochę wychudzonego mnicha. Ale blizny i sińce przypominają 
niedawną bójkę z podmajstrzymi cechu szewskiego.

Najpierw - szkoła klasztorna: rózgi, bicie „palcatą” po palcach, bicie we wszystkich 
postaciach.

  Żak przepisujący księgę



Potem - włóczęga po wsiach i dworach w charakterze nauczyciela wędrownego. Od czasu 
do czasu trafił się jakiś zarobek, ale najczęściej trzeba było głodować, nocować w rowie 
przydrożnym, kraść zapóźnione kury przy chłopskich zagrodach.

Później - dzwonnica, w której musiał przez pół roku ciągnąć sznur, zwołując wiernych na 
nabożeństwa.

Aż wreszcie - wielkie miasto, uniwersytet, koledzy, którzy przyjęli go do swej kompani i 
przyzwali „Długim Klechą”, gorące dyskusje o wszelkich sprawach naukowych, pijatyki i 
bójki. „Długi Klecha” znany jest w każdym szynku.

Szkoda, że nigdy nie ma pieniędzy w kieszeni. Od czasu do czasu tylko trafi mu się 
zarobek - przepisywanie książeczek do nabożeństwa i psałterzy dla mieszkających w pobliżu 
mieszczan.

Te wszystkie myśli jedna za drugą przelatują przez zmęczoną głowę studenta. Ręka coraz 
wolniej posuwa się po papierze. Głowa opada na stół i miarowe chrapanie zastępuje skrzyp 
pióra.

Lampa kopci i pokrywa sadzą ściany izdebki. Bezczelne szczury kręcą się i piszczą po 
kątach. Wreszcie dopadają skórki chleba, która stanowi cały jutrzejszy obiad studenta.

Lecz student śpi i nic nie słyszy. Śni mu się czapka bakałarza, którą będzie mógł włożyć 
na przyszły rok.

W tym samym czasie w dalekim mieście niemieckim, Moguncji - Johann Gensfleisch, 
zwany Guttenberg, ogląda wydrukowaną przed chwilą książkę - pierwszą książkę odbitą w 
drukarni.

W kształcie liter, w rozmieszczeniu tekstu - widać jeszcze naśladowanie rękopisu, ale 
różnica bije od razu w oczy. Wyraźne, czarne litery stoją prosto i równo jak żołnierze w 
czasie przeglądu.

Walka maszyny drukarskiej z piórem kopisty szybko zakończyła się jej zwycięstwem. 
Wszak maszyna mogła w przeciągu paru dni wydrukować dzieło, na którego przepisanie 
potrzebne były lata.

W pierwszym okresie kopista brał jeszcze czynny udział w pracy nad książką. Książkę 
drukowano bez dużych liter początkowych, które później kopista dorysowywał kolorami. 
Podwyższało to jednak znacznie koszt książki i dlatego często puste miejsca pozostawione dla 
dorysowania dużych liter nie były zapełnione. Wskutek tego pierwszy wiersz w takiej książce 
stawał się krótszy od innych, w przeciwieństwie do książek rękopiśmiennych, w których był 
właśnie dłuższy.

W miarę upływu czasu podobieństwo między drukiem a rękopisem było coraz mniejsze.



Odręcznie trudno było pisać drobnymi, równymi literami natomiast maszyna drukarska 
robiła to z łatwością Tak oto na miejsce wielkich foliałów pojawiły się małe, zgrabne książki, 
wydrukowane drobnymi, stłoczonymi czcionkami.

W księdze rękopiśmiennej każdy obrazek musiał malować artysta-malarz; w książce 
drukowanej - zamiast rysunków odręcznych zjawiły się odbitki rycin. Maszyna-kopista 
okazała się również maszyną-malarzem, który z łatwością mógł w ciągu paru godzin 
„narysować” setki obrazków-odbitek.

Wszystko to obniżało koszt książki i udostępniało W, jeżeli nie wszystkim, to w każdym 
razie wielu ludziom. Bogaci krzywili się na tą „nowość”; na książkę drukowaną patrzyli jak 
na „książkę dla biednych”; kupując, natychmiast oddawali ją w ręce artysty-malarza, aby 
zamienił ryciny na kolorowe obrazki i w ten sposób nadał książce bogatszą szatę.

Z każdym dniem zjawia się w książce coraz więcej innowacji. Dzisiaj, otwierając książkę, 
nie zdziwicie się wcale widząc kartkę tytułową i spis rzeczy. Wyda się wam również 
naturalne, że strony są numerowane, a spotykając przecinek nie zapytacie zdumieni: Co to za 
figiel?

A przecież były czasy, kiedy wszystko to stanowiło kolejne osiągnięcia sztuki drukarskiej. 
Można nawet dokładnie określić, kiedy które z nich nastąpiło.

Karta tytułowa na przykład pojawiła się około r. 1500, i oto z jakiego powodu.

Dawniej, kiedy książki pisano jeszcze odręcznie, robiono je przeważnie nie na sprzedaż, 
ale na zamówienie. Dlatego też kopista nie uzewnętrzniał specjalnie tytułu książki, podpis zaś 
swój wraz z rokiem i miejscem wykonania pracy zamieszczał skromnie na końcu.

W innej sytuacji znalazł się drukarz. Wypuszczał książki w setkach i tysiącach 
egzemplarzy, nie na zamówienie, lecz na sprzedaż. Ale jak trafić do nabywcy? Trzeba go 

Dawna oficyna drukarska



zwabić do księgarni ciekawym tytułem, wydrukowanym wielkimi literami na pierwszej 
stronie! Tak oto powstaje karta tytułowa, z której czytelnik dowiaduje się szczegółowo, co 
zawiera książka, kto i po co ją napisał, gdzie ją wydano i jaki drukarz ją odbił. Tytuł 
zajmował częstokroć pięć - sześć wierszy.

Po takim długim tytule można od razu poznać starą książkę. Karta tytułowa była 
wywieszana u wejścia do księgarni jako reklama świeżo ogłoszonej książki.

No, a kto wynalazł przecinek? Zastosował go po raz pierwszy na przełomie XV i XVI 
stulecia drukarz wenecki Aldus Manutius. Poprzednio w książkach używano tylko dwóch 
znaków przestankowych: kropki i dwukropka. Tenże Aldus Manutius zaczął dodawać do 
książek spis rzeczy.

Numerację stronic wprowadzono dopiero w XVI stuleciu.

Takim oto zmianom ulegała książka. Zmieniał się również i jej nabywca. Za dawnych 
czasów do kopisty przychodził opat i zamawiał brewiarz; dama ze znakomitego rodu 
przysyłała służącego po zamówiony modlitewnik, oprawny w safian; uczony teolog dawał do 
przepisania ogromny foliał dzieł ojców kościoła.

Drukowana książka znalazła tysiące nabywców innego rodzaju. Do księgarń zaczęła się 
garnąć ludność miast i studenci.

Na półkach pył pokrywał wielkie foliały teologiczne, natomiast szybko znajdowały 
nabywców niewielkie książki zawierające utwory pisarzy rzymskich i greckich, opowieści 
rycerskie, kroniki historyczne i ostre pamflety polityczne.

Karta tytułowa "Historii Polski"  
Długosza wydanej w r. 1615



Oczywiście grubemu foliałowi teologicznemu wiodło się lepiej niż cienkiemu, 
ruchliwemu pamfletowi. Podczas gdy foliał spokojnie leżał na półce, na pamflet polowano 
nieraz jak na dziką zwierzynę. Szczególnie smutny był los książki, jeśli nieszczęśliwym 
trafem znalazła się w spisie dzieł zakazanych przez papieża. Książki takie niszczone były 
bezlitośnie.

Drukarze nie przebierali w środkach zmierzających do oszukania cenzury. Wydawali na 
przykład książką o treści „wolnomyślicielskiej”, a nawet atakującej religię zaznaczając w 
przedmowie, że sam święty Jan Złotousty kładł sobie tę książkę pod poduszkę, nie chcąc się z 
nią rozstawać nawet w nocy.

Pierwsi drukarze ruscy musieli również toczyć walkę z odzianymi w sutanny 
prześladowcami oświaty.

Na Rusi pierwsza drukarnia powstała w Moskwie za Iwana IV. W pobliżu Kremla i 
dzielnicy handlowej wybudowano wysoki gmach z wieżą ozdobioną dwugłowym orłem i 
piękną, kutą bramą.

Zbudowanie drukarni poruczono Iwanowi Fiedorowowi i jego towarzyszowi Piotrowi 
Mścisławcowi. Iwan Fiodorow był człowiekiem wykształconym. Znał się dobrze na 
książkach i na odlewnictwie, był stolarzem, malarzem, snycerzem i introligatorem w jednej 
osobie.

Dziesięć lat pracowali Iwan Fiodorow i Piotr Mścisławiec nad wzniesieniem Domu Druku 
i dopiero w r. 1563 przystąpili do składania pierwszej książki. Były nią Dzieje Apostolskie.  
Pracowano nad nią przez cały rok. Po pierwszej książce pojawiły się dalsze.

Dokoła tej drukarni ścierały się przyjazne i wrogie prądy. Opiekunem drukarni był sam 
car Iwan Groźny, który ją założył prawie równocześnie z utworzeniem opryczniny1. Rozumiał 
on, że słowo drukowane jest potężnym orężem, i chciał się nim posłużyć w walce ze swymi 
wrogami - bojarami.

Wrogami książki drukowanej byli bojarzy i duchowieństwo. Bojarzy przeciwstawiali się 
wszelkim poczynaniom cara. Mnisi zaś nie chcieli wypuszczać z rąk przepisywania książek w 
obawie, że rozpowszechnienie druku udostępni możność czytania całemu ludowi.

Anglik Fletcher, bawiący wówczas w Moskwie, pisał, że „pogrążeni w ciemnocie mnisi 
starają się wszelkimi sposobami przeszkodzić upowszechnieniu oświaty... Z tego powodu 
zapewniają cara, że wszelki postęp w wykształceniu może spowodować przewrót w 
państwie”.

Tenże Fletcher opowiada, jak skończyła się walka: „Wkrótce podłożono nocą ogień pod 
dom, w którym znajdowała się drukarnia. Kaszty z czcionkami spłonęły. Postarało się o to 
podobno duchowieństwo”.

1 Straż przyboczna Iwana Groźnego.



A co się stało z Iwanem Fiedorowem i jego towarzyszem? Musieli uchodzić za granicę.

W posłowiu do jednej ze swych książek piszą: „Nienawiść wygnała nas z ziemi naszej, 
ojczyzny i ojcowizny naszej, i przesiedliła w inne, obce kraje”.

Lecz nie tak łatwo było zwalczyć słowo drukowane:

W kilka lat później w Moskwie znów drukowano książki.

Zagadawszy się o drukarniach, zapomnieliśmy o głównym temacie tego rozdziału: o 
papierze.

Dla drukowania ksiąg trzeba było tak wiele papieru, że śmiało można powiedzieć: gdyby 
nie było papieru, nie powstałyby drukowane książki.

Co prawda, zrazu próbowano drukowania książek także na pergaminie. Ale księgi 
pergaminowe były trzy razy droższe od papierowych. Dlatego też papier i tutaj odniósł łatwe 
zwycięstwo nad pergaminem.

Pod koniec XVII w. papier w Rosji rozchodził się już w wielkich ilościach. Drukowano 
na nim książki sprzedawane na targu w Kitajgorodzie. Na papierze pisano i przepisywano w 
kancelariach nie kończące się wyciągi i odpisy, zapiski i rozkazy, prośby i podania. Wraz z 
papierem pojawiło się też, niby jego cień, zwlekanie z załatwieniem spraw. Często niejedno 
śledztwo ciągnęło się całymi latami

„Gromadzone akta psuły się pod wpływem wilgoci i stawały się łupem myszy. I tak wiele 
starych akt, dokładnych zapisków i rozkazów poniewierało się w zaniedbaniu po różnych 
miejscach, ulegając stopniowemu zniszczeniu”. 

Tak czytamy w pewnym starym źródle z r. 1700.

Pewien podróżnik zostawił nam dokładny opis kancelarii moskiewskiej XVII w.

„Tymczasem oglądałem rozrzucone po całym gmachu kancelarie. Wszystkie one miały 
sklepione sufity, małe okienka i podobne były do ciemnic. Pracowali w nich urzędnicy 
kancelaryjni siedzący po dwóch na jednej skrzyni, ławce lub na krzesłach; jedni wyżej, 
drudzy niżej, bez żadnego porządku. Widziałem nawet jednego na klęczkach. Zajęci byli 
wszyscy pisaniem lub przebieraniem zwitków papieru, które bardzo zręcznie rozwijali i 
skręcali. Zwitki to długie pasy złożone z arkuszy papieru, rozciętych wzdłuż i sklejonych”.

Papier przychodził do Rosji w owych czasach głównie z Holandii. Piotr I kazał w r. 1716 
zbudować papiernię w okolicy Duderhofu, a w 1720 wybudowano na jego rozkaz także drugą 
taką papiernię.

Papier pochodzący z tych papierni można poznać po znakach wodnych: znajdują się na 
nim - podobnie jak w herbie Petersburga - kotwice. Na podstawie wydanego rozkazu papier 
ten miał być sprzedawany Admiralicji.



Drukarstwo  w  Polsce

Polska pierwsza z krajów słowiańskich, a trzecia z krajów Europy wprowadza sztukę 
drukarską już niespełna w 20 lat po wynalezieniu druku.

Pierwsze polskie drukarnie podobnie jak i czeskie były wędrowne i trudno ustalić 
dokładnie, kiedy w Krakowie zaczęto drukować. Pierwszym drukiem w języku łacińskim jest 
Calendarium, czyli kalendarz lekarski na r. 1474.

Dopiero w drukach z r. 1475 zaznaczone jest miejsce wydania i data, ale jeszcze bez 
podania nazwiska drukarza.

W tym też roku ukazało się na Śląsku dzieło Statuta Synodalia; znajdują się tam w 
brzmieniu polskim modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maria i Skład Apostolski.

W r. 1497 założył w Gdańsku drukarnię Konrad Baumgarten.

Założycielem pierwszej stałej drukarni w Krakowie był Jan Haller, bogaty mieszczanin 
krakowski. Haller założył w Krakowie w r. 1503 własną drukarnię i zaczął wydawać książki, 
które rozpowszechniały się po całej Polsce. Przez czas swej działalności wydał i wydrukował 
przeszło 200 dzieł filozoficznych, teologicznych i historycznych. Jako człowiek zamożny, 
posiadający własną papiernię na Prądniku, nie żałował kosztów na swoje książki, toteż 
niektóre z nich są prawdziwymi arcydziełami sztuki typograficznej, nie ustępującymi 
zagranicznym. Do najpiękniejszych należy Mszał Krakowski z r. 1515, wytłoczony pięknymi 
czcionkami na pergaminie i ozdobiony malowanymi inicjałami.

Haller drukował prawie wyłącznie dzieła łacińskie, polskich niewiele. Do 
najważniejszych należy: Statuta Jana Łaskiego (1506), zawierające tekst Bogurodzicy, oraz 
pierwsze wydanie Żywota Pana Jezu Krysta, przetłumaczone z łacińskiego na polecenie 
królewny Elżbiety, siostry Zygmunta I, „dla rozmnożenia pisma polskiego, w którym się 

Znaki drukarzy krakowskich:
Jana Hallera,                                Macieja Wierzbięty



osobliwie kochała”, jak czytamy w przedmowie. Znamy dopiero drugie wydanie tego dzieła z 
r. 1522, które pojawiło się również „nakładem opatrznego męża pana Jana Hallera”.

Tegoż roku ten sam Żywot wyszedł z drukarni Hieronima Wietora. Był to wychowanek 
Akademii Krakowskiej, rodem ze Śląska. Ilością druków polskich prześcignął Hallera. Z jego 
drukarni, czynnej w latach 1518-1546, wyszły cenne książki, między innymi pięknie odbite, 
ozdobione drzeworytami Chronica Polonorum Miechowity (1519 i 1521) i Rozmowy 
Salomona z Marchołtem (1521).

Wietor jest pośrednio założycielem całej dynastii drukarzy krakowskich, bo wdowa po 
nim wyszła za Łazarza Andrysowicza, po którego śmierci drukarnię odziedziczył Jan 
Januszowski. Była to jedna z najznakomitszych drukarń w Polsce, zwana Architypografią 
Łazarzową; istniała do połowy XVII w. i wydała wiele arcydzieł literatury polskiej, między 
innymi dzieła Kochanowskiego, Orzechowskiego i piękną Biblię w przekładzie Jakuba 
Wujka.

Liczba drukarzy krakowskich w XVI w. znacznie się powiększa. Na szczególną 
wzmiankę ze względu na wzorowe edycje zasługują Szarfenbergowie (pierwsze całkowite 
wydanie Biblii po polsku w tłumaczeniu J. Leopolity), Matys Wierzbięta (1558-1605), 
wydawca dzieł Kochanowskiego, Górnickiego, Reja, i inni.

Rozwojowi sztuki drukarskiej w Polsce sprzyjała wolność druku. Na założenie drukarni 
nie trzeba było pozwolenia; starano się jedynie o przywileje królewskie na książki, by 
zabezpieczyć się od przedruku. Cenzurze biskupiej podlegały tylko dzieła religijne. Dzięki 
temu w XVI w. istniało w Polsce przeszło 100 drukarń, często w małych miastach, a nawet 
wsiach.

Ważnym czynnikiem był tu również ruch religijny w związku z Reformacją. Dysydenci1,  
których pism nie chcą drukować znani drukarze, zakładają własne drukarnie, i to znakomicie 
urządzone,  produkujące piękne książki.

O r. 1578 Mikołaj Szarfenberg obejmuje zasięgiem swej działalności drukarskiej także i 
Warszawę; stała drukarnia, na którą przywilej królewski dostał Jan Rossowski, powstaje tam 
w r. 1624. Drukarnia ta przeszła następnie w ręce pijarów, bardzo w historii drukarstwa 
polskiego zasłużonych.

O szerokim rozmachu polskiej działalności wydawniczo-drukarskiej świadczy fakt, że do 
r. 1645 włącznie wytłoczono 4749 dzieł polskich, nie licząc wydań w innych językach.

Od tego roku w wyniku wojen i obniżenia poziomu oświaty drukarstwo zaczyna upadać. 
Przyczynia się do tego wzmagający się od czasów Zygmunta III wpływ jezuitów, którzy, 

1 Dysydenci - tak nazywano w Polsce w okresie Reformacji wyznawców nauki Lutra i Kalwina (przyp. red.).



zapobiegając szerzeniu się pism dysydenckich, przeciwdziałają ich wydawaniu, a popierani 
przez znaczny odłam szlachty, przeszkadzają działalności drukarń także i niedysydenckich, 
np. Wierzbięty w Krakowie. Za Jana Kazimierza istnieją w Krakowie tylko trzy drukarnie 
świeckie. Równocześnie jednak wzrasta ilość drukarń zakonnych; wychodzące z nich głównie 
makaroniczne i scholastyczne dzieła drukowane są niestarannie, na lichym papierze i nie 
dorównują edycjom z XVI w. Po r. 1707 jedynie drukarnia Cezarych w Krakowie 
podtrzymuje dawną tradycję. Poprawę przynosi dopiero XVIII w., całkowite odrodzenie 
drukarstwa następuje za Stanisława Augusta pod wpływem reform Konarskiego.

Ówczesna działalność drukarzy warszawskich, głównie Michała Grella (Gröll, rodem z 
Drezna), przywraca dawną sławę drukarstwu polskiemu, a przejęty od Krakowa prymat 
utrzymuje Warszawa niemal do końca XIX stulecia, dzieląc się nim w pierwszej połowie tego 
wieku z drukarnią Józefa Zawadzkiego w Wilnie, z której wyszły pierwsze dwa tomy poezji 
Mickiewicza. Odrodzona sztuka typograficzna udoskonala się ostatecznie w XIX i XX w., 
dzięki przyswojeniu przez drukarstwo polskie najnowszych ulepszeń technicznych, tak iż 
odtąd w tej dziedzinie nie ustępujemy innym narodom.



Fabrykacja papieru 

Wynalezienie druku jeszcze bardziej powiększyło zużycie papieru. Z każdym rokiem 
przywożono coraz więcej książek z drukarni do księgarni. W końcu okazało się, że nie 
wystarcza starych gałganów do zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na papier. Stało 
się jasne, że trzeba znaleźć jakiś inny materiał. Po wielu próbach ludzie przekonali się, że 
papier można wyrabiać z drzewa.

Obecnie z gałganów wyrabia się tylko lepsze gatunki papieru. Papier piśmienny, 
gazetowy i pakunkowy robi się z drzewa.

Z wyglądu papier nie przypomina zupełnie ani gałgana, ani drzewa. Ale w gruncie rzeczy 
istnieją między nimi wielkie podobieństwa. Przyjrzyjcie się dokładnie wyciągniętej z 
gałganka nitce lub nadłamanej zapałce. Zobaczycie, że składają się one z cieniutkich 
włókienek. Z takich samych włókienek jest zrobiony papier. Łatwo się o tym przekonać, gdy 
się oderwie kawałek papieru i spojrzy pod światło na jego brzegi.

Wyrób papieru polega właśnie na tym, żeby rozbić, rozerwać gałgan lub kawałek drzewa 
na poszczególne włókna, oczyścić je z brudu i kurzu, a potem połączyć je znowu w równą i 
cienką warstwę - arkusz papieru.

Jak się to robi?

Zacznijmy od początku.

Koszula służyła wiele lat i wreszcie rozlazła się ze starości. Wraz z innymi gałganami 
dostarczono ją do składu. Tam przede wszystkim gałgany posegregowano: osobno lniane, 
osobno bawełniane, a osobno inne. Koszulę wsadzono do worka i wysłano do fabryki.

Schemat wyrobu papieru ze szmat



Tam przepuszczono przez gałgany gorącą parę, aby zabić wszelkie zarazki. Przecież do 
fabryki gałgany przywożone są zewsząd - ze śmietników, ze szpitali, ze składów odpadków.

Następnie gałgany wysuszono i zaczęto wybijać z nich kurz. Istnieje specjalna maszyna, 
która w ciągu doby odkurza setki kilogramów gałganów. Gdyby to robić ręcznie, za pomocą 
trzepaczek, uniosłyby się w powietrze nieprzejrzane tumany kurzu.

Odkurzone gałgany inna maszyna kraje na drobniutkie kawałeczki.

Teraz trzeba oddzielić od nich wszystkie niepotrzebne domieszki. W tym celu istnieje w 
fabryce wielki kocioł, w którym gotuje się owe kawałeczki. Po wygotowaniu wybiela się je 
wapnem lub chlorem i miele w specjalnej maszynie na drobną miazgą. Wtedy kończy się 
pierwsza część roboty: gałgany zostały zamienione w miazgę składającą się z drobniutkich 
włókienek. Pozostaje do wykonania najtrudniejsza część zadania: sporządzenie z tej miazgi 
papieru. Zadanie to spełnia specjalna maszyna papiernicza.

Mówiąc ściśle, nie jest to jedna maszyna, ale cały szereg maszyn połączonych ze sobą. Z 
jednej strony wlewa się miazgę, a z drugiej wychodzi gotowy papier.

Miazga dostaje się najpierw do piasecznicy - skrzyni opatrzonej przegródkami na dnie. 
Pozbywa się tam ziarnek piasku, które mogły się do niej przypadkowo dostać.

Następnie miazga przechodzi do segregatora - podziurkowanego bębna, który poddawany 
jest ustawicznym wstrząsom. Grudki i strzępki zostają wewnątrz bębna, a wolna od nich 
miazga przedostaje się przez dziurki i wylewa na siatkę maszyny.

Siatka ta jest zupełnie podobna do tej, którą widzieliśmy w rękodzielniczej papierni 
chińskiej. Tylko nie potrząsa się nią ręcznie: rozciągnięta na dwóch wałkach, niby pas 
transmisyjny, kręci się wokół nich, przesuwając masę papierową naprzód.

Wilgotny arkusz papieru dostaje się z tej siatki na warstwę wojłoka, na której przysuwa 
się do szeregu walców. Jedne z nich wyciskają z tego arkusza wodę, inne, ogrzewane od 
wnętrza parą, osuszają go ostatecznie. Maszyna jest zakończona nożami, które tną papier na 
arkusze pożądanego formatu.

Możliwe, że ten opis fabryki papieru wydał się wam nudny, ale gdybyście to wszystko 
zobaczyli sami, nie nudzilibyście się wcale.

Wyobraźcie sobie tylko maszynę, która zajmuje całą olbrzymią halę. Nie widać przy niej 
prawie wcale robotników, a jednak praca idzie całą parą. Istnieją maszyny, które wyrabiają po 
10 000 kilogramów papieru dziennie. 



Przemysł papierniczy, zależny od zasobów surowca leśnego, rozwija się w Polsce na 
szeroką skalą. Największa produkcja jest na Śląsku (około 34%), w województwie 
wrocławskim (20%), w krakowskim (l4%). Papiernie polskie produkują wszystkie gatunki 
papieru - od zwykłych pakunkowych do szlachetnych odmian.

Papier drzewny wyrabia się w taki sam sposób. Różnica jest tylko w pierwszej części 
pracy. Bądź co bądź drewno nie jest gałganem. Żeby je rozdzielić na włókna i uwolnić od 
różnych domieszek, trzeba się posługiwać innymi sposobami, innymi maszynami.

Zacznijmy znowu od samego początku. Rosła sobie w lesie choinka. W zimie ścięto ją 
przy samym korzeniu, odrąbano zielone gałęzie i smukły wierzchołek i zawieziono na saniach 
nad rzeczkę.

Nadeszła wiosna, rzeczka wezbrała i uniosła leżące nad nią pnie drzew. Popłynęły na dużą 
rzekę. Tam powiązano je w tratwy i flisacy wyruszyli na nich w podróż.

Minął jeden, drugi, trzeci dzień. Z daleka ukazały się dymy papierni. Pnie wyciągnięto na 
brzeg.

W papierni od razu przystąpiono do obrabiania drewna. Najpierw za pomocą specjalnych 
maszyn zdarto z niego korę, potem za pomocą innych pocięto je na krótkie szczapy, które 

Kolejność prac produkcji papieru ze szmat: 1 - surowiec; 2 - oczyszczanie szmat; 3 -  
sortowanie szmat; 4 - krajanie szmat; S - drugie oczyszczanie w wilku; 6 - gotowanie w  
kotle kulistym; 7 - mycie; 8 - mielenie; 9 - bielenie; 10 - powtórne mielenie; 11 -  
dodawanie kleju; 12 - dodawanie masy wypełniającej; 13 - farbowanie; 14 -  
oczyszczanie z włókien; 15 - pozbawianie węzłów; 16 - formowanie tu arkusze; 17 -  
wykańczanie: gładzenie, przykrawanie, nawijanie, sortowanie, pakowanie; 18 - walce  
do wygładzania

  Schemat wyrobu papieru



posortowano i wygotowano w kwasach. Oczyszczone w ten sposób kawałki drewna zostały 
starannie wypłukane, zmielone i wreszcie dostały się do maszyny papierniczej.

Papier posiada wszystkie zalety prócz jednej: trwałości. Jest nawet bardzo nietrwały. Ta 
nietrwałość jest wynikiem bielenia go w roztworze wapna, które, jak wiadomo, jest bardzo 
żrące.

Czy nasze książki dojdą do ludzi, którzy będą żyli za tysiąc lat? Możliwe, że 
pergaminowy rękopis średniowiecznego mnicha przetrwa nasze książki, drukowane w 
nowoczesnych, udoskonalonych drukarniach.

Obecnie wynaleziono sposób sporządzania niezniszczalnych książek i dokumentów. W r. 
1935 w jednym z laboratoriów radzieckich powstała pierwsza „wieczna karta”. Sporządzono 
ją nie z papieru, ale ze specjalnego, nietłukącego się szkła, w które wtopiono metalowe litery. 
Powierzchnia tej „karty” wynosi zaledwie jeden centymetr kwadratowy.

Jak mało miejsca będzie zajmowała biblioteka złożona z książek o takich „kartach”.

Ważniejsze dokumenty historyczne, w ten sposób „wydrukowane”, będą przechowywane 
w archiwum przy Akademii Nauk. Po tysiącach lat historycy będą z nich czerpali znajomość 
wypadków naszej epoki.

Papier nasz mało przypomina ten papier, na którym drukowano pierwsze książki. Ale 
nasze pióra są jeszcze mniej podobne do piór starodawnych. Pozostała po nich tylko nazwa, 
bo zdarza się bardzo często, że nazwy żyją dłużej niż rzeczy, dla których zostały wymyślone.

W r. 1826 wynaleziono maszynę do wytłaczania stalówek. Od tej chwili zaczęły się one 
szybko rozpowszechniać, wypierając gęsie pióra, które służyły człowiekowi dobre dziesięć 
wieków.

Dziwne się nam wydaje, że jeszcze nasi pradziadkowie posługiwali się gęsimi piórami. W 
biurach petersburskich na przykład istnieli specjalni urzędnicy, którzy przez cały dzień 
trudnili się wyłącznie zacinaniem piór dla „ekscelencji”. Była to praca męcząca i wymagająca 
dużej wprawy. Pióro należało ściąć ukośnie, zaostrzyć i rozszczepić; nastręczało to dużo 
większe trudności niż temperowanie ołówka.

Zapisawszy stronicę posypywano ją piaskiem w celu osuszenia. Gdy pismo pieczętowano, 
do koperty dostawało się również nieco piasku. Wystarczyło potrząsnąć kopertą, by usłyszeć, 
jak wewnątrz przesypują się ziarenka piasku. Przybory do pisania składały się z kałamarza, 
piasecznicy i zatkniętego w niej gęsiego pióra.

Na długo przed pojawieniem się stalówek pewien wynalazca zaczął sprzedawać małe 
piórka gęsie oprawione w obsadkę. Okazuje się więc, że obsadka pojawiła się wcześniej niż 
stalówka, a nie jednocześnie z nią, jak się należało spodziewać.



Ołówek liczy sobie około stu lat więcej niż pióro. Francuz Jacques Conte (czytaj: Żak 
Kąt) sporządził pierwszy ołówek z mieszaniny grafitu i gliny. Gliny dodaje się po to, aby 
ołówek nie był zbyt łamliwy. Sprasowane laseczki tej mieszaniny umieszcza się w rowkach 
wyżłobionych w deseczce i pokrywa się drugą deseczką, także zaopatrzoną w rowki. 
Maszyna kraje to wszystko na sześć oddzielnych ołówków. Trzeba je już tylko wypolerować i 
zapakować do pudełek.

Ołówek i stalówka nie będą prawdopodobnie żyły tak długo jak ich poprzednicy - styl i 
gęsie pióro. Maszyna do pisania wyparła już dawno pióro ze wszystkich urzędów. Nie ulega 
wątpliwości, że w przyszłości każdy uczeń będzie miał kieszonkową maszynę do pisania1.

1 Dziś już w niektórych szkołach szwajcarskich uczniowie posługują się niewielkimi maszynami do pisania.



Losy książek

Przysłowie łacińskie mówi: „I książki mają swój los”. Losy książek bywają nieraz 
bardziej skomplikowane od losów człowieka.

Weźmy na przykład papirus zawierający zbiór poezji jednego z poetów greckich. Do 
posiadania tego zwitka papirusu doszliśmy w najdziwniejszy sposób. Utwór byłby na pewno 
zaginął, gdyby go nie pochowano. A pochowano go zupełnie tak, jak chowa się ludzi.

Starożytni Egipcjanie mieli zwyczaj składania do grobowca wraz z mumią - 
zabalsamowanym ciałem człowieka - wszystkich jego książek i papierów. Na piersiach mumii 
zachowały się do naszych czasów listy, dzieła naukowe i utwory poetyckie ludzi, którzy żyli 
przed wielu tysiącami lat.

W grobowcach egipskich przetrwało mnóstwo książek, które nie zachowały się w 
bibliotekach. Największa biblioteka w Egipcie - aleksandryjska - spłonęła w czasie 
zdobywania tego kraju przez legiony Juliusza Cezara. Ileż wspaniałych rękopisów zginęło 
wśród miliona spalonych zwitków papirusu! Do naszych czasów zachowały się tylko urywki 
katalogu tej biblioteki. Z książek, które kiedyś wywoływały łzy i uśmiechy, pozostały tylko 
tytuły, niby nazwisko wyryte na grobach ludzi, o których już dawno zaginęła pamięć.

Lecz jeszcze dziwniejsze są losy książek, które zachowały się dlatego, że usiłowano je 
zniszczyć. Ściśle mówiąc, usiłowano zniszczyć nie samą książkę, ale zawarty w niej tekst.

W średniowieczu, gdy pergamin kosztował bardzo wiele, zdarzało się, że ze znalezionego 
starożytnego rękopisu wyskrobywano nożem stary tekst i zamiast „nieprzystojnego poematu 
greckiego” lub dzieła historyka rzymskiego wpisywano żywoty świętych. Wyrobili się 
wówczas prawdziwi specjaliści, doskonale umiejący wyskrobywać - unicestwiać stare teksty.

Mnóstwo książek zginęłoby w rękach tych barbarzyńców, gdyby w naszych czasach nie 
wynaleziono sposobu odczytywania tych „podwójnych” rękopisów, czyli - jak je nazywają - 
palimpsestów.

Atrament wsiąkał w pergamin tak mocno, że najbardziej nawet staranne skrobanie nie 
mogło go całkowicie usunąć. Czasem wystarczy zwilżyć rękopis jakimś odczynnikiem 
chemicznym, aby błękitnawe lub czerwonawe pismo starego tekstu wystąpiło na 
powierzchnię. Ale nie cieszcie się z tego zbyt pośpiesznie: dalszy skutek zazwyczaj bywa 
taki, że pod działaniem środków chemicznych rękopis zaczyna bardzo szybko ciemnieć i 
wreszcie tekst staje się tak niewyraźny, iż nie można go odczytać. Zdarza się to zwykle 
wtedy, gdy do ożywienia palimpsestów używa się garbnika dębowego. W każdej bibliotece 
znajdują się takie dwukrotnie „zabite” rękopisy.



Opowiadano nawet o pewnym uczonym, który zajmował się odczytywaniem 
palimpsestów, że umyślnie niszczył rękopisy, aby nie można było wykryć błędów 
popełnionych przez niego przy tłumaczeniu starych tekstów.

Zamiast garbnika dębowego zaczęto ostatnio stosować inny odczynnik chemiczny, pod 
wpływem którego pierwotne pismo występuje na krótki przeciąg czasu. Należy wówczas 
szybko sfotografować rękopis i odczynnik natychmiast spłukać.

Według ostatnich wiadomości - uczeni wynaleźli sposób fotografowania pierwotnych 
tekstów palimpsestów bez używania środków chemicznych.

W tym celu rękopisy są poddawane działaniu promieni podczerwonych, przy czym 
stosuje się klisze czułe na te promienie.

Próbowano sfotografować w ten sposób starą księgę hiszpańską, w której inkwizytorzy 
zamazali niegdyś kilka wierszy gęstym, czarnym atramentem. Na zdjęciu atrament ten był 
prawie niewidoczny i zamazane wiersze dały się odczytać. A inkwizytorzy myśleli zapewne, 
że udało im się na wieki wieków uczynić te wiersze nieczytelnymi!

Ale prócz wrogów książki miały zawsze wielu przyjaciół, którzy wyszukiwali je i w 
grobowcach egipskich, i pod popiołami Herculanum, i w archiwach starych klasztorów.

Istnieje ciekawa opowieść o jednym z takich przyjaciół książek, Scypionie Maffei, który 
odnalazł całą bibliotekę w Weronie.

O bibliotece werońskiej, zawierającej cenne rękopisy łacińskie, wspominali w swoich 
pamiętnikach podróżnicy, którzy bywali w Weronie na wiele lat przed urodzeniem Maffei. 
Jedyną rzeczą, której udało mu się o niej dowiedzieć, było to, że znakomici uczeni Mabillon 
(czytaj: Mabiją) i Montfaucon (czytaj: Mąfoką) nie mogli jej odnaleźć mimo skrzętnych 
poszukiwań.

Maffei nie przejmował się zbytnio niepowodzeniem swoich poprzedników. Mimo że nie 
był uczonym paleografem, czyli znawcą rękopisów, zabrał się z zapałem do poszukiwań. 
Wreszcie znalazł bibliotekę tam, gdzie jej ,dotąd bezskutecznie poszukiwano: w archiwum 
kapituły werońskiej.

W szafach tego archiwum nie było wcale książek. Ale żadnemu z poprzedników Maffei 
nie przyszło do głowy wdrapać się na drabinę i spojrzeć na szafy, na których bezcenne 
rękopisy spoczywały przez długie lata w nieładzie. Z radości Maffei o mało zmysłów nie 
postradał: miał przed sobą rękopisy łacińskie, najstarsze ze wszystkich istniejących na 
świecie.

Wiele ciekawych rzeczy można by jeszcze opowiedzieć o przygodach książek.



Każda stara księga, która dotrwała do naszych czasów - to jakby wątły okręcik papierowy, 
który przepłynął poprzez burzliwe morze historii. Jakież niebezpieczeństwa czekały nań w 
drodze! Wszak wykonany był z tego nietrwałego materiału! Nie tylko ogień lub wojna - byle 
mól książkowy mógł go zniszczyć.

W naszych czasach, kiedy książki drukuje się w tysiącach egzemplarzy, zawsze można 
mieć nadzieję, że chociaż jeden z nich przetrwa wieki. W starożytności jednak kiedy książki 
przepisywano,  zagłada rękopisu była  niejednokrotnie ostateczną  zagładą  -  śmiercią 
utworu. Dlatego też zachowało się tak niewiele zabytków rękopiśmiennych.

W starodawnej Moskwie niemało ksiąg zniszczyły pożary. Moskwa płonęła wiele razy. 
Domy były drewniane i gdy pożar wybuchł na przedmieściu - w mgnieniu oka paliło się całe 
miasto.

Wiele książek zniszczyły również napady nieprzyjaciół. Dziejopis podaje, że w r. 1382, 
gdy Moskwę najechali Tatarzy, „ksiąg mnóstwo zniesiono z grodu i siół okolicznych i w 
cerkwiach katedralnych wielką ich mnogość zgromadzono, ratunkowi gwoli”.

Niewiele to pomogło. Tatarzy wykryli i zniszczyli złożone na przechowanie książki.

Nieliczne rękopisy dobrnęły do nas poprzez pożogi i bitwy. Najwięcej ocalało ksiąg 
cerkiewnych. Jest to zrozumiałe, ponieważ przechowywano je troskliwie w skarbcach 
klasztornych wraz ze złotem i srebrem. W wypadku pożaru wynoszono przede wszystkim 
księgi i święte obrazy.

Inny był stosunek do ksiąg świeckich - klechd, pieśni, opowieści. Przechowywano je i 
przepisywano potajemnie. W klasztorach surowo karano mnichów „śpiewających wesołe lub 
pochwalne pieśni”, a czytanie ksiąg świeckich było rzeczą zdrożną. Nierzadko zdarzało się, 
że surowy przeor przyłapawszy braciszka na czytaniu jakiejś na przykład Legendy o 
zaślubinach Diewgajewy zasadzał biedaka na chleb i wodę, a rękopis palił.

Dużo trudniej było przetrwać stulecia książce świeckiej. Z rzadka tylko udaje się 
historykowi odnaleźć zabłąkaną wśród pism kościelnych powieść lub zbiór wierszy.

Taki wypadek zdarzył się w r. 1795, kiedy to bibliofil rosyjski hrabia Musin-Puszkin 
kupił w Jarosławiu okazyjnie kilka starożytnych rękopisów. Badając je wykrył między innymi 
zbiór ośmiu różnych utworów.

Naczelne miejsce wśród nich zajmował szczegółowy opis stworzenia świata. Po nim 
następował długi rejestr królów judejskich, asyryjskich i innych, a cały ten „kurs historii 
powszechnej” kończył się Kroniką książąt ruskich. A potem dzieła całkiem innego rodzaju: 



Legenda o Indiach bogatych, Legenda o Filipacie i Maksymie oraz ich męstwie, jeszcze kilka 
opowieści i baśni, a wreszcie Słowo o pułku Igora, syna Swiatosława, wnuka Olega.

Tak znaleziono Słowo o pułku Igora, najdawniejszy i najcenniejszy z zachowanych do 
naszych czasów zabytków staroruskiej poezji.

Historycy rozpoczęli badania nad Słowem o pułku Igora.

Przede wszystkim należało je odczytać, co nie było rzeczą zbyt łatwą. Rękopis był 
napisany nieczytelnie, a ponieważ między wyrazami nie było odstępów, trudno było 
odgadnąć, gdzie się kończy jedno słowo, a zaczyna drugie. Czytanie utrudniała i ta jeszcze 
okoliczność, że tekst zawierał sporo archaizmów, których znaczenia już nie rozumiano. Nie 
ulega wątpliwości, że rękopis Słowa zostałby w całości odczytany, gdyby się zachował do 
dziś. Stało się jednak inaczej. Księga, która szczęśliwie przetrwała najazdy tatarskie, uległa 
zniszczeniu w czasie wyprawy Napoleona do Rosji. Jeszcze jeden pożar Moskwy - pożar w r. 
1812 - pochłonął najcenniejszą ze staroruskich ksiąg.

Długie życie miało za sobą Słowo. Napisano je w XII w., siedemset pięćdziesiąt lat temu. 
Musin-Puszkin miał w ręku jedną z późniejszych kopii. Można to było wywnioskować 
choćby z tego, że sporządzona była nie na pergaminie, lecz na papierze. Do dziś zachowały 
się z Pułku Igora tylko nie całkiem dokładne kopie, sporządzone z początkiem minionego 
wieku.

Najdawniejszą rękopiśmienną księgą rosyjską jest Ewangelia Ostromirowska.

W XI w. wykonał ją w Nowogrodzie na zamówienie dostojnika Ostromira pewien mnich, 
nadając jej wyjątkowo wspaniałą i bogatą szatę zewnętrzną. „Iluminowane” litery błyszczały 
złotem, wzorzyste winiety mieniły się wszystkimi kolorami.

Piękna ta księga przetrwała aż do naszych czasów, łącząc swój los z dziejami Rosji. Z 
Nowogrodu wędrowała do Moskwy, z Moskwy do Petersburga. Przechowywano ją w 
komnatach wielmożów, w skarbcach klasztorów, w archiwach urzędowych obok ukazów 
carskich, aż wreszcie dotarła do Biblioteki Państwowej, gdzie znajduje się do dziś.



Rękopisy polskie

W bibliotekach i muzeach polskich znajdują się bogate zbiory rękopiśmienne.

Polskie rękopisy pisane są najczęściej na pergaminie, a wielkie zapotrzebowanie tego 
materiału sprawiło, że na ziemiach polskich, a mianowicie we Wrocławiu, wyrabiano 
pergamin.

W aktach grodzkich tego miasta znajdujemy już wcześnie wzmiankę o fabrykach tego 
cennego materiału piśmiennego. Pergamin wrocławski był tak doskonały, że stanowił 
przedmiot handlu z zagranicą.

Najdawniejsze rękopisy sporządzone ręką polskich kopistów i iluminatorów pochodzą z 
XIII w. Te najstarsze zabytki literatury staropolskiej obejmują wprawdzie częściowo utwory 
pisane w języku polskim, ale treść ich nie jest polska. Są to utwory tłumaczone z języka 
łacińskiego lub czeskiego, o treści religijnej, przekłady Pisma św., kazań, modlitw, żywotów 
świętych itp. Utworów świeckich bardzo niewiele. Mimo małej wartości literackiej rękopisy 
te są pod względem językowym bardzo cenne.

Pierwsze rękopisy w całości pisane po polsku pochodzą z XIV w. Z czasów 
wcześniejszych, z XII i XIII w., zachowały się różne księgi i dokumenty pisane po ładnie, ale 
zawierające poszczególne wyrazy polskie. Są to jednak wyłącznie nazwy osób i 
miejscowości. Z drugiej połowy XIII w. pochodzi księga fundacyjna klasztoru Matki Boskiej 
w Henrykowie, zawierająca już całe zdania polskie.

Najstarszy zabytek w języku polskim to Kazania świętokrzyskie, rękopis napisany 
prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w., będący fragmentem zbioru kazań polskich. 
Znaleziony on został w r. 1890 przez prof. Brücknera w Petersburskiej Bibliotece w postaci 
skrawków pergaminowych użytych przy oprawie innej księgi rękopiśmiennej; ta druga księga 
była niegdyś własnością biblioteki klasztoru Benedyktynów w Górach Świętokrzyskich, stąd 
nazwa rękopisu.

Fragment pierwszej strony „Kazań Świętokrzyskich”



Największym zabytkiem XIV w. jest Psałterz floriański, pergaminowy rękopis, 
zawierający trzy teksty psałterza: łaciński, polski i niemiecki. Rękopis ten, znaleziony w 
bibliotece klasztoru Św. Floriana pod Lincem w Austrii, pochodzi z końca XIV w. Jest on 
jednak niewątpliwie odpisem starszego oryginału, z którego zachowała się druga kopia, znana 
pod nazwą Psałterza puławskiego. Nazwa ta pochodzi stąd, że kiedyś znajdował się ów 
psałterz w bibliotece w Puławach.

W XV w. liczba rękopisów wzrasta: są to w dalszym ciągu tłumaczenia z języka 
łacińskiego, ale obok utworów treści religijnej pojawiają się rękopisy o treści świeckiej, prozą 
i wierszem. W r. 1455 przetłumaczono cały Stary Testament na język polski z polecenia 
królowej Zofii, ostatniej żony Władysława Jagiełły. Z rękopisu zawierającego pierwotnie 470 
kart pergaminowych została niecała połowa; dostała się ona nie wiadomo jaką drogą do 
biblioteki kolegium w Szarosz-Patak na Węgrzech; stąd nazwa tego zabytku: Biblia  
szaroszpatacka, czyli Biblia królowej Zofii. Jest to jeden z największych co do rozmiarów 
zabytków rękopiśmienniczych.

Z rękopisów o treści świeckiej zasługują na uwagę przede, wszystkim zabytki prawnicze, 
a zwłaszcza przekłady polskie statutów.

Statuty polskie bowiem były początkowo pisane po łacinie, jak wszystkie prawne 
dokumenty w Polsce średniowiecznej.

Daleko mniejsze rozmiarami, lecz bardzo ciekawe treścią są różne drobne pisma 
okolicznościowe, których długi szereg rozpoczynają listy miłosne; najstarsze pochodzą z XV 
w. Nie są to wprawdzie egzemplarze samych listów, lecz raczej ich wzory, odpisy lub 
wynurzenia miłosne w formie listów.

Z utworów wierszowanych pierwsze miejsce należy się pieśni Bogurodzica. Najstarszy jej 
znany nam tekst znajduje się na karcie przylepionej do okładki rękopisu zawierającego zbiór 
kazań łacińskich pisanych przez Macieja z Grochowa w r. 1407 (Bibl. Jagiell.) Ten najstarszy 

Początki pieśni „Bogurodzica”. Rękopis z r. 1407



tekst zawiera tylko 9 wierszy, a w późniejszych odpisach, które powstawały w ciągu XV w., 
dodawano dalsze zwrotki. Kiedy ta polska pieśń bojowa powstała, nie wiemy; być może w 
drugiej połowie XIII w., autorem jej nie był, jak dawniej mniemano, św. Wojciech. W 
każdym razie jest ona na pewno dużo starsza niż rękopisy, które do nas doszły; świadczą o 
tym zawarte w niej archaizmy językowe. 

Ważnym zabytkiem polsko-łacińskiej literatury średniowiecza są tzw. Roczniki, krótkie 
notatki treści historycznej. Najstarsze nasze roczniki sięgają X w. i są w wielu razach 
jedynym źródłem historycznym i obyczajowym dla początków naszych dziejów.

Szereg polskich kronik średniowiecza otwiera anonimowa kronika z początku XII w., 
której autor był cudzoziemcem, zwanym Gallus; przebywał prawdopodobnie na dworze 
Bolesława Krzywoustego. Kronika, napisana z początkiem XII w., składała się z trzech ksiąg: 
pierwsza obejmuje historię pierwszych królów polskich, druga i trzecia opisuje panowanie 
Bolesława Krzywoustego. Zawiera cenne obrazy naszej obyczajowości i ówczesnego życia.

Z późniejszych zasługuje na uwagę kronika mistrza Wincentego (Kadłubka), obejmująca 
dzieje Polski od czasów bajecznych do r. 1206. Tu po raz pierwszy podane są legendy o 
Krakusie, Wandzie i Popielu.

Kadłubek studiował w Bolonii i kronika jego jest odzwierciedleniem ówczesnych prądów 
umysłowych Zachodu i wpływu ich na kulturę polską. Mimo iż była wykładana nawet w 
Akademii Krakowskiej i mimo jej znaczenia jako dzieła literackiego, ma jednak mniejszą 
wartość źródłową niż kronika Gallusa.

O dziele największego dziejopisarza polskiego wieków średnich, Jana Długosza, mówić 
obszernie nie będziemy; dzieło to bowiem, pisane w drugiej połowie XV w., podzielone na 12 
ksiąg i obejmujące całość naszych dziejów, nie należy, już ściśle biorąc, do historii 
rękopisów; wyszło ono z druku w Krakowie w r. 1615.

***

W losach książek odbijały się losy ludzi, ludów i państw. Książki nie tylko uczyły i 
opowiadały. Książki brały udział w wojnach ł rewolucjach, książki pomagały w obalaniu 
królów, książki walczyły po strome i uciśnionych i po stronie tyranów. Nieraz można z 
wyglądu książki rozpoznać, jakie stronnictwo reprezentuje.

W Bibliotece Akademii Francuskiej w Paryżu widziałem książki wydane przed samą 
rewolucją francuską 1789 r.



Jedne z nich są to wspaniałe, wielkie foliały w kosztownych oprawach, z pięknymi 
ilustracjami. Są to książki monarchistki sławiące władzę królewską.

Inne są tak małe, że z łatwością można je ukryć w kieszeni lub nawet w rękawie. To 
książki-rewolucjonistki. Nadano im specjalną postać, aby łatwiej było przenieść je przez 
granicę lub schować w czasie rewizji. Wynika z tego, że nawet format książki nie jest dziełem 
przypadku.

Życie ludzi i książek było ze sobą nierozdzielnie splecione. Zdarzało się nawet, że 
człowiek i jego książki zginęli razem, na tym samym stosie. Stało się to w XVI stuleciu we 
Francji.

W r. 1539 zastrajkowali w Lyonie robotnicy drukarscy. Był to pierwszy strajk tego 
rodzaju. Zaczęła się dwuletnia walka robotników z właścicielami drukarń, w której jeden z 
właścicieli - Étienne Dolet (czytaj: Etien Dole) - sprzeniewierzył się swojej braci i stanął po 
stronie robotników. Strajk skończył się zwycięstwem właścicieli drukarń: żądania robotników 
zostały odrzucone i wprowadzono 15-godzinny dzień pracy. Właściciele drukarń nie 
zapomnieli zdrady swego towarzysza. Po pięciu latach sąd duchowny otrzymał doniesienie, 
że Dolet drukuje książki propagujące bezbożność. Jako dowód donosiciele przytoczyli jeden 
jedyny wyraz w książce wydanej przez Doleta. Zawierała ona zdanie: „Po śmierci obrócisz 
się w nicość”. Z tego jednego słówka „nicość” wysnuto przeciw Doletowi zarzut, że odrzuca 
nieśmiertelność duszy.

Rozprawa trwała krótko. Dolet został skazany na śmierć i spalony na stosie w Paryżu na 
placu Maubert (czytaj: Mober) - razem ze wszystkimi swoimi książkami.

Kończę ostatni rozdział z prawdziwym żalem, że o tak wielkiej rzeczy jak książka 
powiedziałem tak mało.
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