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Učenje pisanja je v vseh jezikih zelo zahtevno in dolgotrajno, saj se je traba naučiti množice pravil, ki 

določajo,

- S katerimi vidnimi zanmenji zapisujemo izgovorjeno besedo ali njene dele (zloge, glasove);

- Katere besede pišemo z veliko začetnico in katere z malo;

- Katere besede pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem;

- Kako pišemo prevzete (nedomače) besede;

- Kako delimo besede na koncu vrstice in

- Kdaj uporabljamo katero ločilo ( nap. vejica, pika,)

Slovenci pišemo od leve proti desni, in sicer tako, da v izgovorjeni besedi prepoznamo posamezne 

glasove, te pa nato zapišemo z ustreznimi vidnimi znamenji, črkami.

Slovenska pisava je torej glasovna, ne pa zlogovna (kot nap. japonska), besedna (kot nap. kitajska) ali 

slikovna (kot. nap. enskimska).

Na kratko si oglejmo, kako se je razvijala pisava, tj. Dogovorjeni sestavvidnih znamenj, sk katerimi zaznamujemo 

sestavine govorjenega jezika (besede, zloge ali glasove).

1.) Prva stopnja v razvoju današnje pisave so bile risbe (ikone). Predstavljale so predmetni in pojmovni svet, 

človek pa jih je vrezal v kamen ali glino, na stene jam, grobnice ali templjem, da bi tako ohranil spomin na 

pomembne dogodke in pojave.

                                                     Jamska poslikava  

2.) Okrog 3000 let pr. n. št. je nastala slikovna pisava (piktografija); zanjo so značilne popreproščene 

(shematizirane) poteze ljudi, živali, predmetov, dejanj. Slikovna pisava je bila starejša stopnja v razvoju 

pisave starogavnih civilizacij (npr. Staroegipčanske, sumerske in starokitajske), še danes pa tako pišejo 

Eskimi in ameriški Indijanci. 

                                                            Slikovna pisava 
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3.) Ker pa je govorjeni jezik vseboval čezdalje več pojmov, ki se jih ni dalo »naslikati«, so nastale simbolične 

sličice (ideogrami). Tako se je razvila pojmovna pisava (ideografija).

                            

Pojmovna pisava je bla najprej besedna, nato zlogovna, kasneje pa še glasovna. Besedno pisavo imajo še danes 

Kitajci, zlogovno pa Japonci. Če želimo brati ali pisati besedno ali zlogovno pisavo, moramo poznati zelo veliko 

vidnih znamenj. (Kitajci poznajo danes okrog 50 000 pismenk, za navadno pisanje o vsakdanjih rečeh pa jih 

zadostuje 5000.Sodobna kitajska pisava     

Sodobna japonska pisava   

4.) Več kot 1000 let pr. n. št. s eje pri Feničanih, semitskem narodu na ozemlju današnjega Libanona, Sirije in 

Izraela, pojavila glasovna/črkovna pisava. Pri tej črke zamenjujejo posamezne glasove (pri Feničanih samo 

soglasnike, ker je bil položaj samoglasnikov v njihovem jeziku avtomatično predljidljiv in jihzato ni bilo 

treba posebaj zapisovati.

  Feničanska pisava     
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Iz feničanske pisave se je razvilo še več pisav, nap. hebrejska, grška, arabska, indijska. Vsaka od njih uporablja 

drugačne črkovna znamenja. 

Indijska pisava   

                 Arabska pisava                   

Hebrejska pisava              

5.) Za razvoj evropskih pisav je najpomembnejša grška pisava; nastala je okrog 7. sto. pr. n. š. Kot izpopolnitev

feničanske pisave – tej so Grki dodali še znamenja za samoglasnike in dobili grško abecedo s 24 črkami. 

Grška pisava     

6.) Iz grške pisave je nastalo več pisav, med drugim latinica ( v 6./5. stol. pr. n. š.), tj. pisava, ki so jo Rimljani 

prilagodili za latinski jezik. Latinica je imela spočetka 19 črk ter je poznala velike in male črke – velike črke (

majuskole ) so pisali v kamen, male ( minuskole ) pa na papirus, pergament in voščene tablice.                      

Latinica                               
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Rimljani so na začetku našega štetja latinico izpopolnili, tako da je imela 23 črk. Ker je čezdalje bolj prevladovalo 

pisanje s peresom na pergament, se je ustalila poševna pisava malih latiničnih črk, iz katere je v 8. stlo. nastala 

karolinška minuskola, v 12. stlo. pa likovno stilizirana gotska minuskola/gotica ( v poznem srednjem veku, tj. med 

13. in 15. stlo., je bila slednja razširjena po vsej zahodni Evropi; zanjo so značilne iztegnjene, zašiljene in lomljene 

oblike). 

                      Karolinška minuskola         

                    Gotska minuskola        

Iz karolinške minuskule je v 15. stol. nastala humanistična pisava ( imenovana po italjanskih humanistih, ki so 

zavračali izumetničeno gotico ), iz nje pa so se sčasoma ( prve že v 16. stol. ) razvile pisave večine evropskih jezikov,

tudi slovenskega ( že v 16. stol. ). Ker humanistična latinica ni imela dovol črk za vse glasove novih jezikov, so jo 

morali prilagajati.

V Evropi je poleg latinice danes v rabi še ena pisava: cirilica. Cirilica je nastala na prehodu iz 9. v 10. stol. kot 

priredba grških pisanih črk, ki so jim dodali nove črke za posebne slovanske glasove – te črke pa so prevzeli iz 

glagolice, slovanske pisave, ki jo je sredi 9. stol. ustvaril Ciril in ki jo je preprostejša cirilica večinoma izpodrinila že v 

10. stol. v cirilici še danes pišejo: Srbi, Črnogorci, Makedonci, Bolgari, Rusi, Belorusi in Ukrajinci.

Tiskana glagolica         

Ruska cirilica 
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Srbska cirilica

Ali Slovenci že ves čes pišemo tako kot danes?

Slovenski jezik je bil ( kot prvi med naravnimi slovanskimi jeziki ) prvič zapisan v Brižinskih spomenikih, in sicer v 

karolinški minuskoli. Celovški/Rateški rokopis, ki je drugi najpomembnejši ohranjeni rokopis v slovenščini ( s konca 

14. stol.), in prvi slovenski knjigi ( Trubarjeva Katekizem in Abecednik iz leta 1550 ) so bili pisani v gotici.
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