
Historia pisma

Dzisiaj już nikt się nie zastanawia, jak wielkim wynalazkiem jest pismo. Przez
wiele tysiącleci znali je tylko nieliczni. Nawet władcy państw nie potrafili pisać i
czytać. 

Na początku wszystkie ważne informacje,  historie  i  opowieści  przekazywano
sobie w formie ustnej. W czasach prehistorycznych ludzie wykonywali rysunki w
jaskiniach.  Pismo  pozwoliło  utrwalać  ważne  wiadomości  i  wydarzenia,
sporządzanie  notatek  urzędniczych,  pisanie  listów,  prowadzenie  ksiąg  itp.
Dzięki  temu  wynalazkowi  ludzie  mogli  skuteczniej  sie  porozumiewać  oraz
opowiadać sobie o różnych wydarzeniach.  

Pismo wynaleziono w IV tysiącleciu p.n.e. i jest to data kończąca prehistorię i
rozpoczynająca starożytność. Zostało ono wynalezione na Bliskim Wschodzie.
Pierwsi  zastosowali  je  Sumerowie.  Najstarsze  rodzaje  pisma miały  charakter
obrazkowy.  Jeden  rysunek  oznaczał  symbol,  pojęcie  lub  słowo.  Takie  pismo
mogło liczyć nawet kilka tysięcy znaków.

Źródło: wikiwand.com

Innym przykładem pisma obrazkowego są egipskie hieroglify. Niektóre źródła
informują, że Egipcjanie prawdopodobnie ten sposób zapisywania słów przejęli
od  Sumerów.  Stworzyli  oni  jednak  własne  pismo.  Było  ono  bardzo
skomplikowane, więc z czasem kapłani egipscy je uprościli. Nazwano je pismem
demotycznym (ludowym).



Źródło: archeologia.com.pl

Z  czasem  Sumerowie  także  uprościli  swoje  pismo.  Zamiast  obrazków
zastosowano różnie ułożone, małe kliny. Odciskano je zaostrzoną trzcinką na
wilgotnej, glinianej tabliczce. Tak powstało pismo klinowe. 

Źródło: akademiaprymusa.edu.pl

Ogromnego  przełomu  w  historii  pisma  dokonali  Fenicjanie.  Byli  to  kupcy
żeglujący  po  Morzy  Śródziemnym.  Potrzebowali  oni  prostego  sposobu  do
zawierania  umów  handlowych  czy  spisywania  towarów.  Zauważyli,  że
poszczególne  słowa  tworzą  sylaby,  Te  z  kolei  składają  się  z  pojedynczych
dźwięków, nazywanych dzisiaj głoskami. Każdej głosce przyporządkowali jeden
znak-literę.  W  ten  sposób  około  XI  w.  p.n.e.  powstało  pismo  alfabetyczne,
nazywane też pismem fonetycznym. Tak Fenicjanie stworzyli najstarszy alfabet
świata, składający się z 20 znaków. Ciekawostką jest to, że brakowało w nim
liter odpowiadających samogłoskom.



Źródło: tlumaczeniamarcina.pl

W późniejszym okresie Grecy przejęli od Fenicjan zapis liter. Dodali jednak do
nich  samogłoski.  W  ten  sposób  stworzyli  pełny  alfabet  głoskowy.  Oprócz
nowych liter dodali także znaki interpunkcyjne.

Źródło: htistockphoto.com/pl

Pismo alfabetyczne przejęli od Greków Rzymianie. Przystosowali jednak go do
swojego ojczystego języka-łaciny.  Początkowo składał  się  z  21 znaków, ale  z
czasem dodano do  niego  jeszcze  5.  Alfabet  łaciński  był  używany w Europie
średniowiecznej jako język Kościoła i ludzi wykształconych.



Źródło: kopalniawiedzy.pl

Alfabet Rzymian przetrwał do dziś. Bardzo dużo krajów oparło swój alfabet na
łacińskim. W polskim alfabecie zostały dodane niektóre znaki odpowiadające
dźwiękom języka polskiego. Dlatego liczy on więcej znaków.

 Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?
v=ysqVU2RoxVQ&list=PLuRxqdWnQgPhS3pjodU4_7eTzmSFjV9Lf&index=6&ab_
channel=Historiapodostrymk%C4%85tem
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