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Możliwość komparatystyki pisma ręcznego
sporządzonego alfabetem polskim
z alfabetami: rosyjskim, niemieckim, angielskim
Wstęp i cel pracy
Œwiat litery, pisma jest bardzo szeroki. Litera jest
umownym znakiem graficznym maj¹cym wyraziæ pewien œciœle okreœlony dŸwiêk – samog³oskê lub spó³g³oskê. Zespó³ takich znaków – dŸwiêków tworzy sylabê, zespó³ sylab tworzy s³owo, zespó³ s³ów zdanie.
Przy u¿yciu trzydziestu kilku znaków (liter alfabetu) mo¿emy wyraziæ ka¿d¹ myœl cz³owieka.
Polacy pos³uguj¹ siê alfabetem polskim, stosuj¹c
przy tym regu³y polskiej ortografii. Nieznajomoœæ polskiej ortografii by³aby przeszkod¹ w komunikacji, s³owa
takie jak np. dziecko, mi³oœæ nie dadz¹ siê dok³adnie
zapisaæ w systemie ortograficznym innych jêzyków, np.
niemieckiego, angielskiego, poniewa¿ w tych jêzykach
nie ma wszystkich odpowiedników polskich g³osek ani
s³u¿¹cych do ich zapisu liter. Alfabet polski, mimo ¿e
dostosowany do polskiej mowy, nie jest oryginalnym
tworem Polaków. Powsta³ on jako modyfikacja alfabetu
³aciñskiego. Odbiciem tego we wspó³czesnej pisowni
jest trudny dla wielu u¿ytkowników polszczyzny niejednolity zapis spó³g³osek miêkkich (np. œ, si, ñ) oraz g³osek nosowych (np. ¹).
Artyku³ ten nie rozwija w ca³oœci problematyki zwi¹zanej z mo¿liwoœci¹ porównania pisma rêcznego wykonanego alfabetem polskim z wybranymi jêzykami (niemieckim, rosyjskim, angielskim), ukazuje jednak¿e zdaniem autorki zasadnicze podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy nimi. Sygnalizowane w nim zagadnienia s¹ rozwa¿aniami teoretycznymi, które znajd¹ rozwiniêcie w dalszych badaniach.
Celem artyku³u jest próba dokonania porównania pisma rêcznego wykonanego w jêzyku niemieckim, angielskim, rosyjskim z rêkopisami sporz¹dzonymi w jêzyku polskim, w zakresie i konstrukcji liter. Pewne trudnoœci w badaniach porównawczych tych pism mog¹
stwarzaæ znaki graficzne, typowe dla poszczególnych
jêzyków. Obok badañ porównawczych cech wynikaj¹cych z w³aœciwoœci jêzykowych, w dziedzinie badañ porównawczych pisma rêcznego istotn¹ rolê odgrywa alfabet u¿yty do wykonania badanych pism.
W piœmie rêcznym w jêzyku niemieckim u¿ywa siê
obecnie alfabetu ³aciñskiego (analogicznego do alfabetu polskiego) oraz alfabetu gotyckiego rzadko ju¿ dziœ
stosowanego. Pismo gotyckie oparte jest na alfabecie
³aciñskim, o ³amanych i bardzo ozdobnych konturach.
Pismo to by³o form¹ pisma ³aciñskiego u¿ywan¹ po-
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wszechnie w Europie od XIII wieku do póŸnego œredniowiecza, narodzi³o siê na pocz¹tku XI stulecia
w pó³nocnej Francji. W XV i XVI wieku wykszta³ci³y siê
jego g³ówne formy: tekstura, rotunda, szwabacha, gotyko-antykwa, faktura. Charakterystyczne cechy pisma
gotyckiego to przewaga wysokoœci nad szerokoœci¹,
sk³onnoœæ do tworzenia ostrych ³uków i k¹tów, do ³amania linii prostej trzonów i lasek, ³¹czenie liter ze sob¹.
Pismo gotyckie by³o stosowane g³ównie w Niemczech
do II wojny œwiatowej, obecnie u¿ywane jest jako pismo
akcydensowe i tytu³owe, pojawia siê te¿ sporadycznie
w fontach komputerowych.
Funkcjonuj¹ równie¿ pisma w jêzyku niemieckim,
w których czêœæ liter pochodzi z obydwu alfabetów, zarówno ³aciñskiego, jak i gotyckiego. Litery alfabetu ³aciñskiego, bez wzglêdu na to, w jakim jêzyku s¹ stosowane, w zasadzie wystêpuj¹ w takich samych konstrukcjach. Zauwa¿alne natomiast odchylenia w ich budowie
s¹ wyrazem indywidualnych graficznych nawyków osoby pisz¹cej, które s¹ wzglêdnie trwa³e w pismach poszczególnych osób. Dok³adnych badañ porównawczych nie sposób przeprowadziæ, bior¹c jedynie
pod uwagê niejednakow¹ sk³adniê zdañ w jêzyku polskim i niemieckim oraz ró¿n¹ ortografiê. Mo¿na tylko
wypowiedzieæ siê ogólnie co do w³aœciwej lub b³êdnej
pisowni oraz sk³adni zdañ.
Jêzyk niemiecki nale¿y do zachodniej grupy jêzyków
germañskich. Jest bardzo zró¿nicowany regionalnie
i niektóre dialekty – takie jak dialekt u¿ywany w niemieckojêzycznej czêœci Szwajcarii, s¹ czasem klasyfikowane jako osobne jêzyki. Najbli¿ej spokrewniony jest
z jêzykiem niderlandzkim, który jednak cechuje bardziej
uproszczony system gramatyczny. Dialekty jêzyka niemieckiego odegra³y kluczow¹ rolê w kszta³towaniu siê
innych jêzyków. Przyk³adem jest tu wykszta³cony
w œredniowieczu jêzyk jidysz oraz jêzyk luksemburski.
W XIX wieku z kilku dialektów niemieckich rozwin¹³ siê
w USA jêzyk pensylwañski. W 1998 roku wprowadzono
reformê (potem kilkakrotnie modyfikowan¹) niemieckiej
ortografii, która polega³a m.in. na wariantowym zniemczeniu pisowni niektórych wyrazów obcych, zwiêkszeniu liczby wyra¿eñ pisanych rozdzielnie oraz wielk¹ liter¹, jak równie¿ zast¹pieniu ß wystêpuj¹cego po krótkiej samog³osce przez ss i zwiêkszeniu czêstotliwoœci
u¿ywania litery ä zamiast e. Nowa pisownia obowi¹zuje w Niemczech i Austrii. Wygl¹d szkolnego pisma w jê-
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zyku niemieckim by³ œciœle uregulowany. Do 1952 roku
by³o to pismo zwane Kurrentschrift, a w latach 1935–1941 Sütterlinschrift. Do dzisiaj widaæ ich
wp³ywy w piœmie rêcznym starszego pokolenia Niemców. W niemieckim jêzyku zaznaczy³y siê wp³ywy ³aciny oraz m.in. jêzyków: francuskiego, w³oskiego, angielskiego, hiszpañskiego, jêzyków s³owiañskich.

Analiza porównawcza – badania własne
Alfabet niemiecki (ryc. 1) jest odmian¹ alfabetu ³aciñskiego i sk³ada siê z 30 liter. Oprócz liter klasycznych zawiera tak¿e litery: ä, ö, ü oraz ß (ligatura sz, tzw.
eszet lub szarfes s). Przy braku odpowiednich czcionek
mog¹ one byæ zastêpowane odpowiednimi dwuznakami (ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss).

Ryc. 2. Przyk³ad pisma wykonanego w jêzyku polskim
Fig. 2. Sample handwritten entries in Polish

AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜ
VWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz
Ryc. 3. Przyk³ad pisma wykonanego w jêzyku niemieckim
Fig. 3. Sample handwritten entries in German
Ryc. 1. Alfabet niemiecki
Fig. 1. German alphabet
Ÿród³o (ryc 1–7): autorka

Znaki alfabetu niemieckiego wykazuj¹ du¿e podobieñstwo do znaków alfabetu polskiego, oparte s¹
na alfabecie ³aciñskim. Istniej¹ jednak ró¿nice: litery
z alfabetu ³aciñskiego q, v nie s¹ zaliczane do liter polskiego alfabetu. Te dwie ³aciñskie litery towarzysz¹ jêzykowi polskiemu wy³¹cznie w wyrazach obcych i obcojêzycznych. Alfabet niemiecki zawiera kilka znaków,
które nie maj¹ odzwierciedlenia w jêzyku polskim,
do tych liter nale¿¹ ä, ö, ü oraz ß.
Na rycinie 2 zaprezentowano próbki pisma w jêzyku
polskim, a na rycinie 3 próbki pisma sporz¹dzone w jêzyku niemieckim.
Litery wystêpuj¹ce w alfabecie ³aciñskim bez wzglêdu na to, w jakim s¹ jêzyku stosowane, mo¿emy poddaæ badaniom porównawczym we wszystkich zespo³ach cech (pod wzglêdem konstrukcji liter, cyfr, proporcji wielkoœciowych, wi¹zañ znaków w wiêksze konfiguracje graficzne, cieniowania, topografii). Trudnoœci
w porównaniu tych pism mog¹ sprawiaæ te znaki, które
s¹ typowe dla poszczególnych jêzyków, a które w innych nie wystêpuj¹, np. ³, ¹, ê, wystêpuj¹ce w jêzyku
polskim, a niemaj¹ce odpowiedników w jêzyku niemieckim oraz litery w jêzyku niemieckim, np. ä, ö, ü.
Równie¿ oba jêzyki ró¿ni¹ siê znakami diakrytycznymi,
w jêzyku polskim mamy takie znaki jak: œ, æ, ¿, ñ, w nie-
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mieckim tylko s, c, z, n. Nie powinien byæ przeszkod¹
brak mo¿liwoœci porównania polskich liter takich jak: ³,
¹ i niemieckich: ä, ß ze wzglêdu na to, i¿ wystêpuj¹ one
dosyæ rzadko.
Porównanie pisma rêcznego w jêzyku polskim z pismem w jêzyku niemieckim sporz¹dzonym alfabetem
gotyckim, jest du¿o trudniejsze. Zasadnicz¹ cech¹ pisma gotyckiego jest odmienna budowa liter ni¿ w alfabecie ³aciñskim oraz zespolenia elementów sk³adowych pod k¹tem ostrym.
Ryciny 4–6 przedstawiaj¹ kolejno przyk³adowe litery
gotyckie: d, r, z.

Ryc. 4. Litera gotycka d
Fig. 4. Gothic d letter

– litera d kreœlona w postaci pó³³uku, w którym prawe ramiê jest znacznie wysuniête ku górze i czêsto urozmaicone pêtlicowo przewijanymi elipsowatymi kreskami
– litera ma³a r pod wzglêdem budowy przypomina literê w z alfabetu ³aciñskiego
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Ryc. 5. Litera gotycka r
Fig. 5. Gothic r letter

– litera z kreœlona jest na wzór konfiguracji cyfry 3,
z elementem dolnym bardziej wyd³u¿onym
i opuszczonym ku do³owi.

Ryc. 6. Litera gotycka z
Fig. 6. Gothic z letter

Ró¿nice w budowie wiêkszoœci liter w obu tych alfabetach nie pozwalaj¹ na badania porównawcze. Oznacza to niemo¿liwoœæ porównania pisma sporz¹dzonego
alfabetem gotyckim z pismem sporz¹dzonym alfabetem ³aciñskim. Tak samo pisma w jêzyku niemieckim
sporz¹dzonego alfabetem gotyckim nie mo¿na porównaæ nie tylko z pismem w jêzyku polskim sporz¹dzonym alfabetem ³aciñskim, ale równie¿ nie mo¿na porównaæ z pismem w jêzyku niemieckim nakreœlonym alfabetem ³aciñskim.
Jeœli porównujemy pismo rêczne w jêzyku polskim
z pismem w jêzyku rosyjskim, to nale¿y zaznaczyæ, i¿
osoby sporz¹dzaj¹ce pismo w jêzyku rosyjskim pos³uguj¹ siê w piœmie rêcznym alfabetem zwanym cyrylic¹
(opart¹ na alfabecie staro-cierkiewno-s³owiañskim). Alfabet rosyjski (ryc. 7) sk³ada siê z 33 liter kreœlonych
przy u¿yciu wielkich i ma³ych znaków.

A`, Ba, Cb, Dc, Ed, Fe,
, Gf, Hg, Ih, Ä ,
Ji, Kj, Lk, Ml, Nm, On, Po, Qp, Rq, Sr, Ts,
Ut, Vu, Wv, Xw, Yx, Zy, [z, B{, ]|, ^}, _~.

Ryc. 7. Alfabet rosyjski
Fig. 7. Russian alphabet

Litery alfabetu rosyjskiego, w przeciwieñstwie do alfabetu ³aciñskiego, ró¿ni¹ siê wielkoœci¹, a nie kszta³tem. Do jêzyka rosyjskiego najbardziej zbli¿one s¹ jêzyki bia³oruski i ukraiñski, a ich alfabety s¹ oparte
na cyrylicy. Cyrylica to pismo alfabetyczne s³u¿¹ce
do zapisu jêzyków wschodnios³owiañskich, wiêkszoœci
po³udniowos³owiañskich i innych. Nazwa nawi¹zuje
do aposto³a S³owian – œw. Cyryla, który, wspólnie z Me-
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todym, prowadz¹c misjê wielkomorawsk¹ wœród S³owian zapisa³ i wprowadzi³ do liturgii jêzyk s³owiañski.
Do zapisu tego jêzyka zosta³y stworzone dwa alfabety
– g³agolica i póŸniej cyrylica (pismo uproszczone
na bazie du¿ego alfabetu greckiego – majusku³y oraz
g³agolicy, z której zosta³y przeniesione niektóre litery).
Alfabet ten ró¿ni siê pod wzglêdem budowy znaków
graficznych od alfabetu ³aciñskiego, wiêkszoœæ znaków
w jêzyku rosyjskim nie ma odpowiedników w jêzyku
polskim, dlatego te¿ litery te w niektórych przypadkach
nie mog¹ byæ ze sob¹ porównywane. Niezbêdnym jest
przedstawienie wówczas do badañ identyfikacyjnych
pisma rêcznego materia³u porównawczego sporz¹dzonego w tym samym jêzyku.
Natomiast porównanie pism rêcznych w jêzyku polskim z pismami w jêzyku angielskim nie stanowi wiêkszego problemu. Zarówno jêzyk polski, jak i angielski
pos³uguj¹ siê alfabetem ³aciñskim, jednak o zró¿nicowanych formach graficznych. Poszczególne litery w pismach rêcznych sporz¹dzonych w tych jêzykach wystêpuj¹ w zbli¿onych konfiguracjach. Jedynie nieliczne
znaki typowe dla jêzyka polskiego nie znajduj¹ odpowiedników w piœmie w jêzyku angielskim – ³, ¹, ê, œ, ale
nie jest to równie¿ przeszkod¹ do identyfikacji.

Wnioski
Przeprowadzone analizy pozwoli³y na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:
 W dziedzinie badañ porównawczych pisma rêcznego istotn¹ rolê odgrywa alfabet u¿yty do wykonania danych pism, z tych wzglêdów mo¿na identyfikowaæ pisma rêczne w ró¿nych jêzykach, ale
sporz¹dzone tym samym alfabetem, np. w piœmie
polskim i angielskim, wêgierskim i w³oskim,
szwedzkim i francuskim.
 Pisma sporz¹dzone tym samym alfabetem mog¹
byæ poddane badaniom porównawczym we
wszystkich zespo³ach cech. Pewne trudnoœci
w badaniach identyfikacyjnych sprawiaj¹ jedynie
niektóre znaki graficzne, typowe dla poszczególnych jêzyków, które ju¿ w innych jêzykach nie wystêpuj¹. Chodzi tu mianowicie o litery wystêpuj¹ce w jêzyku polskim, tj. ³, ¹, ê oraz litery ä, ö, ü
z jêzyka niemieckiego. Ponadto w jêzyku polskim
wystêpuj¹ litery œ, æ, ¿, ñ, ró¿ni¹ce siê od odpowiednich liter zasadniczych (s, c, z, n), wystêpuj¹cych w piœmie w jêzyku polskim i niemieckim, jedynie znakami diakrytycznymi.
 Nie mo¿na porównywaæ natomiast pism rêcznych
w jednym jêzyku sporz¹dzonych ró¿nymi alfabetami, np. pism w jêzyku niemieckim, kreœlonych
alfabetem ³aciñskim i gotykiem. Wynika z tego, ¿e
tym bardziej nie mo¿na porównaæ pism rêcznych
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w ró¿nych jêzykach sporz¹dzonych ró¿nymi alfabetami, a wiêc pisma w jêzyku niemieckim (gotyk)
z pismem w jêzyku rosyjskim (cyrylica) i pisma
w jêzyku polskim (alfabet ³aciñski) z pismem w jêzyku rosyjskim (cyrylica) itp.
 Porównanie pisma rêcznego w ró¿nych jêzykach
sporz¹dzonego tym samym alfabetem powinno
poprzedziæ zgodnie z zastosowan¹ metodologi¹
porównawcz¹ – przestudiowanie w badanych pismach stopnia opanowania w³aœciwoœci jêzykowych i treœciowych. W takich przypadkach ekspert, gdy nie zna danego jêzyka, powinien zwróciæ
siê do specjalisty znaj¹cego dane jêzyki i przekonsultowaæ z nim cechy w³aœciwoœci jêzykowych.
Agnieszka Sobociñska
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Streszczenie
Artyku³ dotyczy próby porównania pisma rêcznego w jêzyku
polskim z pismami wykonanymi w innych jêzykach. Jêzyki, które wziêto pod uwagê w artykule, to polski, niemiecki, angielski,
rosyjski. Artyku³ ukazuje, jak¹ rolê w badaniach porównawczych pisma rêcznego odgrywa alfabet u¿yty do wykonania danych pism. Jaka jest mo¿liwoœæ porównania pisma sporz¹dzonego tym samym alfabetem, a jaka kiedy alfabet jest inny. W porównaniu wziêto pod uwagê cechy konstrukcyjne znaków alfabetu ³aciñskiego, gotyckiego, rosyjskiego i dokonano ogólnego ich
zestawienia. Przeprowadzone analizy pozwoli³y na sformu³owanie dwóch najwa¿niejszych wniosków. Pierwszy – pismo sporz¹dzone tym samym alfabetem pozwala na przeprowadzenie badañ
porównawczych we wszystkich zespo³ach cech. Drugi wniosek
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– nie mo¿na porównywaæ pism rêcznych w jednym jêzyku sporz¹dzonych ró¿nymi alfabetami, a tym bardziej nie mo¿na porównywaæ pism rêcznych w ró¿nych jêzykach sporz¹dzonych
ró¿nymi alfabetami.
S³owa kluczowe: alfabet ³aciñski, cyrylica, gotyk, alfabet
polski, alfabet niemiecki.
Summary
The Author made an attempt to compare handwritten entries
in Polish with ones made in other languages. In the article, handwriting entries in the following languages were researched: Polish, German, English, Russian. The article demonstrated the
impact of alphabet in comparative examinations, as well as the
feasibility of comparing handwritings in the same alphabet and
in two different alphabets. In comparison of different languages
and alphabets construction elements of Latin, gothic and Russian alphabets were taken into consideration and compared. The
analyses allowed formulating two main conclusions: 1. Handwritten entries in the same alphabet allows performing comparative examination using all sets of features; 2. It is not possible to
compare handwritten entries in one language made in different
alphabets, therefore it is not possible to compare handwritings in
different languages and different alphabets.
Keywords: Latin alphabet, Cyrillic alphabet, gothic alphabet, Polish alphabet, German alphabet.
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