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IZVLEČEK
Raziskovanje na področju dešifriranja srednjega dela besedila na kamnu Rozeti pred-

stavlja zelo pogosto in zanimivo temo, ki je pritegnila veliko število raziskovalcev.

Kamen Rozeta predstavlja enega izmed najbolj znanih artefaktov na svetu. Dešifriranje
demotske pisave s kamna Rozete je prineslo nove trditve in izhodiščne točke, da imajo
Makedonci kontinuiteto pri pisanju zgodovine več kot 2000 let. Digitalizacija in oblikovanje novih znakov demotske pisave bosta pritegnila veliko pozornost ostalih ljudi, ki
bi radi spoznali svojo zgodovino in svoje korenine.

Namen izdelave magistrskega dela je oblikovanje nove črkovne vrste, pri čemer bo

digitalizacija pripomogla k širjenju znanosti o makedonski kulturi in tradiciji. Pri digi-

talizaciji znakov demotske pisave je bil vključen še proces tipografizacije, pri kateri so
znaki dobili sodobne oblike, prilagojene za današnjo uporabo pri različnih tehničnih in
računalniških aplikacijah. Cilj magistrskega dela je določanje točne tipografske tonske

vrednosti in s tem ustvariti učinek razločevanja med vsemi skupinami znakov. Določili

smo tri skupine znakov: majuskule, sestavljene iz asimetričnih, simetričnih in specifičnih
znakov, minuskule ter ligature.

V teoretičnem delu je najprej predstavljen eden izmed najbolj prepoznavnih artefaktov

na svetu in razlaga o njegovi vrednosti, to je kamen Rozeta. Nadaljuje se s predstavitvi-

jo o uspešnem raziskovalnem delu profesorja A. Tentova in akademika T. Boševskega,

ki sta uspešno dešifrirala srednji del besedila na kamnu Rozeti. V teoretičnem delu so
opisani tudi vsi teoretični pojmi, ki pomagajo pri razumevanju značilnosti in pripomorejo k celotnemu procesu načrtovanja pisav.

Praktični del opiše celotni postopek razvoja, od same idejne zasnove do končnega izdel-

ka. Podrobno je opisana slikovna analiza znakov, predstavljenih na kamnu Rozete. Nato

sledi oblikovalska zasnova, sestavljena iz skice, začetne ideje, vektorizacije znakov, digitalizacije programiranja in testiranja. Praktični del se konča z uspešno predstavitvijo

celotnega nabora znakov demotske pisave. Končni rezultat tega magistrskega dela je več
kot 500 digitaliziranih znakov.

Ključne besede: kamen Rozeta, dešifriranje, demotsko pismo, digitalizacija, 		
		

tipografija.
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ABSTRACT
This research is in the field of deciphering the middle part of the text on Rosetta Stone
and represents a very common and interesting topic that has attracted a large number

of researchers. The Rosetta Stone is as one of the most famous and mysterious artifacts

in the world. Decryption of the demotic script of the stone brought up new grounds
and starting points that Macedonians have continuous writing throughout the history

of more than 2000 years. Digitization and the creation of new characters of the demotic
script will bring considerable attention and attraction of other people who would like to
learn about its history roots and meaning. The purpose of choosing this specific thesis
was designing a new typeface, which its digitization of the characters would help in the

spread of the science of Macedonian culture and tradition. In the process of digitization
of the demotic script has been included also the typographic process in which the cha-

racters were given a contemporary design, adapted for today’s use in various technical
and graphic applications. The main aim of this thesis is the determination of the typo-

graphic tone value and the effect of character’s differentiation among all groups. We
have defined three groups of characters: majuscule, consisting from asymmetric, symmetric and specific glyphs, minuscule and ligatures.

In the theoretical part is presented the Rosetta Stone as the most recognizable artefacts
in the world. There is also explanation of its value. The theoretical part it continues with

a presentation of the successful research made by professor A. Tentov and academician
T. Boševski, who have successfully deciphered the middle part of the text on the stone. In
the theoretical part are also described all the theoretical values of the typography, which
are helping in understanding the characteristics in the process of designing.

The practical part describes the entire process of development, from the beginning

idea to end of the character’s digitalization as finished product. In the beginning of
this part, we described more precise and accurate description of the visual analysis

of the character, that are presented in the text from the Rosetta Stone. Then follows a

presentation of the design concept, which is consisted from sketches, the initial ideas,
digitalization of the characters, programming and testing the characters. The prac-

tical part finishes with a successful demonstration of the entire typeface character.

Key words: Rosetta Stone, deciphering, demotic script, digitalization, typography.
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POVZETEK
Področje raziskovanja v magistrskem delu zajema tipografijo, analizo specifičnih tipografskih znakov ter tipografsko načrtovanje in oblikovanje. Razlog izbire teme temelji

na želji po širjenju pozabljene kulturne dediščine. Digitalizacija znakov demotske pisave
iz srednjega besedila na kamnu Rozeti pripomore k širjenju znanosti in razpoznavnosti
starodavnih artefaktov in dokumentov. Odskočna deska pri idejni zasnovi nam je bilo

srečanje z znaki demotske pisave, ki nam je tudi pritegnilo veliko pozornosti in je pred-

stavljalo izziv, za katerega smo prepričani, da bo pripomogel k ohranjanju makedonske
nacionalne in kulturne dediščine. Preučevanje osnovnih značilnosti demotske pisave se
je povezalo s temo magistrskega dela. Namen izdelave magistrskega dela je bil oblikova-

ti novo črkovno vrsto, v katero bo vključen še proces tipografizacije. To pomeni, da smo
znakom dodali sodobne oblike, prilagojene za današnjo uporabo pri različnih tehničnih
in računalniških aplikacijah.

Teoretični del magistrske naloge se začne z opisovanjem pomena identitete in ohranjanja
kulturne dediščine. Demotska pisava je v zadnjih letih postala zelo pogosta in zanimi-

va tema, kar potrjuje, da je makedonski narod imel svojo pismenost že v starodavnih

časih. Z dešifriranjem demotske pisave najdemo veliko skupnih in skladnih značilnosti
z današnjimi slovanskimi jeziki, ki imajo bistveni pomen in vpliv pri razvijanju jezikov
in pisav na današnjih prostorih.

V nadaljevanju smo podali podroben opis kamna Rozete, ki predstavlja enega izmed
najbolj znanih artefaktov na svetu. Kamen po svoji pomembnosti predstavlja pomem-

bno ikono sodobnih časov, saj poudarja enega izmed najdaljših poglavij zgodovine. Na
kamnu so napisana tri besedila s tremi različnimi pisavami. Prvi in tretji del sta bila takoj
prepoznavna. Prvi del je napisan s hieroglifi v starogrščini, drugi z demotsko pisavo in

tretji del s staro grščino. Skozi celotni obstoj se je del kamna uničil. Od prvega dela je os-

talo samo 14 vrstic, na drugem delu je ohranjenih vseh 32 vrst, medtem ko je od zadnjega

dela preostalo samo še 44 vrstic. Kamen Rozeta predstavlja kamnita granitna plošča, na

katero je vpisan duhovniški odlok ptolomejskega kralja Ptolomeja V. Epiphanesa in je
bil napisan 27. marca 196 pr. n. š. V tеh časih je vladala Ptolomejska dinastija, naslednik
Ptolomeja Soter, glavni general kralja Aleksandra Velikega (Makedonskega).

Dešifriranje besedila na kamnu Rozeti je pritegnilo pozornost velikega števila razis-

kovalcev. Med najbolj znane, ki so uspeli narediti večji korak pri dešifriranju, so uvrščeni:
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švedski diplomat in orientalist J. H. Åkerblad, francoski orientalist Baron A. I. Silvestre
de Sacy, fizik Thomas Young in Jean-François Champollion. Do začetka 20. stoletja je
bilo sprejeto mnenje, da je napis na kamnu Rozeti napisan z uporabo treh pisav ter dveh

jezikov. Novejše teorije o napisu trdijo, da je celotno besedilo sestavljeno iz treh različnih
pisav in treh različnih jezikov. Podatki raziskovalnega dela profesorja A. Tentova in
akademika T. Boševskega potrdijo, da je srednji del besedila na kamnu Rozeti jezik starodavnih Makedoncev, in to je demotska pisava.

Značilnosti demotske pisave so: pisavo predstavlja zlogovno pismo (syllabic script),
smer pisanja je z desne proti levi strani. Vsak znak je predstavljen kot kombinacija enega

soglasnika in samoglasnika. Pri znakih razlikujemo majuskule, minuskule, specifične
znake in ligature. Vsi znaki so stični, uporaba razmika med besedami in črkami ni opa-

zna. Glede na samoglasnike znaki dobijo različno rotacijo oziroma obračanje na pisalni
površini.

V teoretičnem delu smo podrobno opisali značilnosti tipografije pri načrtovanju in oblikovanju pisav. Najpomembnejše značilnosti v tipografiji, ki vplivajo na končni produkt,

so: poteza, oblika in protioblika, njihov odnos, ritem, kontrast in razmerja. Podrobno
odkrivanje in razumevanje osnovnih značilnosti pripomore pri ustvarjanju novih digita-

liziranih znakov demotske pisave, ki se lahko aplicirajo v različnih digitalnih aplikacijah
ali tiskanih izvodih.

Teoretičnemu delu sledi še eksperimentalni del, v katerega so vključeni celotni opis,
razvoj in postopek izdelovanja in digitalizacije pisave znakov demotske pisave. Tehnika,

s katero smo najprej začeli, je temeljila na podlagi slikovne analize. Nato sledi obli-

kovalska zasnova, sestavljena iz skice z našimi začetnimi idejami. Na podlagi znakov

iz reproducirane slike kamna Rozete smo definirali začetne parametre, ki so nam služili
kot podlaga za izdelovanje znakov. Vse črke smo oblikovali v programu za načrtovanje

črkovnih vrst Glyphs. Proces digitalizacije se je začel z določanjem osnovnih vrednosti
v štirilinijskem sistemu. Vektorizacijo in obrisovanje znakov smo najprej začeli z obli-

kovanjem osnovnih oblik v vseh možnih kombinacijah. Najprej smo oblikovali verzalke

oziroma silabične pare, ki imajo 8 rotacij glede na število samoglasnikov. Potem je sledilo
oblikovanje ostalih silabičnih parov, ki imajo samo 4 rotacije. Minuskule, njihove kombinacije in oblikovanje ligature smo izdelali po enakem principu.

Najzahtevnejši del pri digitalizaciji je bilo določanje enakih podebelitev med majuskulami in minuskulami. Opravili smo večkratne tiskane poizkuse, ki so nam pomagali pri

določanju optičnih sprememb. Z enostavnim programiranjem smo prišli do povezovanja znakov in kombinacij različnih črk. Za vsak silabični par smo določili programsko funkcijo. Celotni program programiranja temelji na funkciji, v katero je vključena

v

kontekstualna zamenjava, in kot najbolj uporabljeno OpenType funkcijo smo uporabili
.calt.

Digitalizirane znake demotske pisave lahko uporabljamo pri različnih operacijskih
sistemih in programih za urejanje besedila in črk. Taki programi so: TextEdit, Notepad,

Microsoft Word, Adobe InDesign in itd. Ker je demotska pisava izdelana na podlagi

cirilične podpore uporabe tipkovnice in definiranega ciriličnega Unicode sistema,
moramo, preden začnemo s pisanjem z demotsko pisavo, uporabiti določeno nastavitev.

Uporabiti moramo kodo za pisanje v nasprotni smeri, ki je RTL in njena oznaka je
U + 202e.

Končni rezultat tega magistrskega dela so digitalizirani tipografski znaki starodavne
demotske pisave. Oblikovali smo več kot 500 digitaliziranih znakov in približno okrog

160 digitaliziranih besed. V celotni nabor spada 13 simetričnih majuskul, ki formirajo 8

silabičnih parov, 12 simetričnih znakov, ki formirajo 4 kombinacije parov, 2 specifična
znaka in še 8 samoglasnikov. Enako število znakov je prisotnih pri minuskulah.

Digitalizirani znaki demotske pisave bodo pritegnili večjo pozornost in zanimanje glede

jezikovne in kulturne dediščine. Znaki se lahko uporabljajo na različnih operacijskih
sistemih in aplikacijah in bodo dostopni vsem tistim, ki bodo imeli večjo željo ter zanimanje o kamnu Rozeti in demotski pisavi.
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1. UVOD
V zadnjih letih je raziskovanje na področju zgodovine makedonskega naroda spod-

budilo večje število raziskovalcev in učencev k preučevanju in uporabljanju novih

literaturnih virov. Odprla so se nova stališča razmišljanja in pogledi na makedonsko
kulturo, tradicijo, folkloro in jezik. Pri preučevanju določenih virov in televizijskih do-

kumentarnih oddaj smo se srečali s kamnom Rozeto, ki je pritegnil našo pozornost k
nadaljnjemu raziskovanju. Z dodatnim preučevanjem smo hitro zasledili projekt profe-

sorja A. Tentova in akademika T. Boševskega, ki sta uspela dešifrirati srednje besedilo
na kamnu Rozeti, ki je bilo napisano z uporabo demotske pisave. Dešifriranje demotske
pisave je zagotovilo izhodiščne točke in ugotovitve, da imajo Makedonci kontinuiteto

pri pisanju zgodovine več kot 2000 let. Ta trditev predstavlja sporno vprašanje o zgodovini pismenosti že dolgo let nazaj.

Ker nas največ zanima tipografsko oblikovanje, smo hitro združili svoje veselje do črke

skupaj z demotskimi pisavami, pri čemer smo se odločili, da bi lahko pripomogli k digi-

talizaciji znakov demotske pisave. Digitalizacija znakov pripomore k širjenju znanosti in
razpoznavnosti makedonske kulturne dediščine.

Razlog izbire teme temelji na želji do večje razpoznavnosti o kulturah, ki jim pripa-

damo, in usvajanju novih znanj. Ideja o digitalizaciji in oblikovanju nove, drugačne in

specifične pisave bo pritegnila pozornost ostalih ljudi, ki imajo enako željo, da spoznajo
svoje starodavne korenine. Pri digitalizaciji znakov demotske pisave smo vključili pro-

ces tipografizacije, kar pomeni, da bodo znaki, ki so bili že predlagani, dobili forme,

prilagojene za uporabo v današnjih časih. Iz te trditve lahko izpostavimo glavni namen

magistrskega dela, ki opisuje analizo znakov demotske pisave, uporabljenih v srednjem
delu besedila na kamnu Rozeti, in digitalizacijo znakov.

Cilj magistrskega dela je bil opredeliti enakomerno tipografsko tonsko vrednost in

razločevanje med majuskulami, minuskulami ter ligaturami, pri čemer je bila najprej
potrebna analiza znakov, ki so bili direktno napisani na kamnu Rozeti. Obstaja veliko

število gradiv in artefaktov, na katerih so uporabljeni znaki demotske pisave. Upoštevati

je treba, da se pri vseh pojavi razlika pri njihovem izpisovanju. Iz teh razlogov je zelo
pomembno, da se pri vizualni analizi znakov uporabi slike le s kamna Rozete. Koristno
gradivo se tako lahko pridobi samo iz nekaterih muzejev (primer takšnega muzeja sta:

Britanski muzej in Egipčanski muzej v Torinu). Naslednji cilj je doseči razločevanje med
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ligaturami in kombinacijami silabičnih parov (soglasniki in samoglasniki) po principu
pravilno uporabljenih in izpisanih določenih sistemskih kod. Zadnji cilj je ugotoviti

razlike pri izpisovanju oziroma testiranje znakov pri uporabi različnih programov za
izpisovanje in urejanje besedila.

Znani tipograf Emil Ruder je povedal: „Dolžnost tipografije je, da posreduje informaci-

jo v pisni obliki.“ To pomeni, da zaključeni digitalizirani znaki morajo opisati odlično
sporočilno vrednost; morajo vsebovati določene lastnosti, povezane s starodavnimi kulturami skupaj z značilnostmi, ki so uporabljene in upoštevane pri današnjih pravilih za
oblikovanje pisav [1].

Predpostavke, ki smo jih uporabili in vključili pri celotnem procesu izdelovanja magistrskega dela, so bile naslednje:

• digitalizacija bo narejena na podlagi slikovne analize znakov demotske pisave;
• uporaba in izbira pravilnega kodnega sistema bo omogočila enostavno izpisovanje
znakov na zaslonih;

• s pravilnim tipografskim načrtovanjem znakov demotske pisave bo nastala

primerna razlika med majuskulami in minuskulami, skladnimi kontrasti in ritmom
pisave;

• testiranje se bo odvijalo pri različnih programih za obdelavo besedila in pri
različnih operacijskih sistemih.

V teoretičnem delu je najprej opisan eden izmed najbolj prepoznavnih artefaktov na sve-

tu. Predstavljen in opisan je kamen Rozeta, leto njegovega odkritja ter razlaga o njegovi

vrednosti in pomembnosti. Našteti so najbolj znani raziskovalci, ki so imeli pomembno
vlogo v procesu egiptologije in so naredili prve korake pri dešifriranju demotske pisave.

Teoretični del se nadaljuje s predstavitvijo uspešnega raziskovalnega dela profesorja
A. Tentova in akademika T. Boševskega, ki sta uspela dešifrirati demotsko pisavo iz

srednjega dela besedila na kamnu Rozeti. Podrobno so opisane vse značilnosti znakov

demotske pisave in njihova pravila pri izpisovanju. Ker je v celotnem procesu vključena tudi tipografizacija znakov, je opisana celotna teorija o tipografiji in njenih najbolj

pomembnih značilnostih, kot so: poteza, oblika in protioblika, kontrast in ritem. Pri

izpisovanju demotske pisave je vključeno tudi dodatno znanje o uporabi določene pro-

gramske podpore, zato je v naslednjem poglavju predstavljen tudi Unicode sistem, ki mu
sledi razlaga formata OpenType in njegove možnosti pri naprednejši tipografski upo-

rabi. OpenType predstavlja format pisave, ki ima funkcijo upravljanja z digitalnimi
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pisavami in omogoča nove razsežnosti avtomatiziranega tipografskega upravljanja.
Združuje bitne, vektorske in metrične podatke v samo eni datoteki.

Proces celotne izdelave in načrtovanja znakov demotske pisave, od osnovne idejne za-

snove do končne izvedbe, je predstavljen v naslednjem praktičnem delu. Vsaka izvedba
je predstavljena posebej in ima kronološki vrstni red.
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2. TEORETIČNI DEL
V makedonščini: “Легендарната непрекината упорност, којашто македонскиот
народ ја пројавува за извојување на својата национална слобода и независност,
наоѓа силен одзвук во културниот свет, за кого што македонскиот народ е синоним
за маченик, фрлен во тиранија и неправда.”;

Христо Татарчев [2]
Prevod v slovenščino: “Legendarna in neprekinjena vztrajnost, ki jo makedonski narod

koristi za izražanje svoje nacionalne svobode in neodvisnosti, je našla močan odmev
v kulturnem svetu, kjer je makedonski narod upodobljen kot sinonim za mučenika,
(vrženega v tiranijo nepravičnosti) podvrženega tiraniji nepravičnosti."

Hristo Tatarčev [2]

2.1. Identiteta in kulturna dediščina
Izjemen pomen za oblikovanje kulturne in nacionalne identitete enega naroda predstavlja njegova kulturna dediščina. Ohranjanje kulturne dediščine zagotavlja stabilnost

na vseh področjih razvoja, tako v družabnem (oblikovanje identitete in krepitev na-

rodne samobitnosti) kakor tudi v okoljskem (ohranjanje obstoječe obremenitve okolja).

Makedonci so narod, ki ima zelo dolgo zgodovino obstoja. Dokaz za to je veliko število
najdenih starodavnih objektov, artefaktov in pisnih dokumentov.

Preučevanje makedonske zgodovine in njen razvoj nacionalne identitete zahtevata

vsestranski pristop od vseh možnih procesov, dogodkov in osebnosti skozi zgodovinska
obdobja, ki vključujejo tudi politično zgodovino, zgodovino makedonskega jezika, lite-

rature, folklore, etnografije, tradicije in kulturo. Najvplivnejši dejavnik obstoja, razvo-

ja in zgodovinske kontinuitete makedonskega naroda skozi vsa stoletja je ohranjanje
makedonske kulture in tradicije. V tej smeri imata pomemben vpliv tudi razvoj in promocija makedonske nacionalne zavesti, mišljenja in delovanja. [3]
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V zadnjih letih je postala demotska pisava na kamnu Rozeti zelo pogosta in zanimiva
tema ne le v Makedoniji, ampak tudi med ostalimi zgodovinarji in raziskovalci z vsega
sveta. Razlog za njegovo pozornost je predvsem zaradi tega, ker potrjuje, da je make-

donski narod imel svojo pismenost že v starodavnih časih. Z dešifriranjem demotske
pisave na kamnu Rozeti pokaže in opiše, da so starodavni Makedonci imeli svoj bralni
in pisani jezik, ki se bistveno razlikuje od starogrškega (helenističnega) jezika. Če pri-

merjamo demotsko pisavo z današnjimi slovanskimi jeziki, lahko opazimo skupne in
skladne značilnosti, ki imajo bistveni pomen in vpliv pri razvijanju pisave. [4]

2.2. Kaj predstavlja kamen Rozeta
Kamen Rozeta je najbolj znan artefakt v Britanskem muzeju in je po lastnih navedbah

muzeja tudi najbolj obiskan predmet [5]. Kralj Jurij III. ga je doniral Britanskemu muze-

ju leta 1802 skupaj z nekaj drugih antičnih predmetov, ki so tam ostali vse do sedanjih
časov [6].

Kamen je značilni del antične zgodovine, hkrati pa predstavlja pomembno ikono sodo-

bnih časov, saj poudarja eno izmed najdaljših poglavij zgodovine. V pravem smislu je
kamen Rozeta simbol naše identitete. Dešifriranje in branje besedila starodavnih artefak-

tov je predstavljeno kot metafora za razumevanje drugih kulturnih dediščin starodavnih

civilizacij. Prvi podatki kažejo, da je kamen Rozeta ležal nekaj stoletij pod ruševinami
templja. Morda je bilo to najprej mesto Saisa ali neko bližnje mesto zraven reke Nil.
V nekem obdobju obstoja je bil uporabljen tudi kot gradbeni material. Proti koncu
15. stoletja je bil premaknjen v mesto Rozete, kjer je bil uporabljen kot del neke utrjene

stavbe do leta 1799, ko je francoska vojska vdrla v Egipt in so začeli z rekonstrukcijo. [5]
Kot posledica francoskega pohoda, leta 1799, se je na svetovni ravni pojavil nov dokaz v

zvezi z osnovnim pisanjem egipčanskih hieroglifov. Kamen Rozeta je hitro postal najbolj
dragocen artefakt na območju Egipta in seveda »najbolj znan kamen na svetu«. [6]

Kamen predstavlja granitna plošča, ki ima nepravilno obliko. Visoka je 112,3 cm, široka

75,5 cm in ima 28,4 cm debeline. Njena teža je ocenjena na okrog 762 kg. Odkrita je bila v
sredini julija, malo pred začetkom druge bitke Abuqira, ko je bila narejena rekonstrukcija

stare ruševine malega pristanišča Sv. Julien v mestu El-Rashid (starodavno ime mesta
Rozete). [6]

Kamen je našel častnik francoske vojske, Pierre François Xavier Bouchard, ki je takoj pre-

poznal, da je to del ostanka neke kamnite plošče, izpisane s tremi različnimi pisavami.
Prvi in tretji del sta bila takoj prepoznana, napisana s hieroglifi in staro grščino, medtem
ko so za drugi del najprej domnevali, da je bil napisan z uporabo sirske pisave. Skozi ce-

lotno obdobje obstoja se je del tega kamna uničil, pri čemer sta zgornji ter desno-spodnji
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del popolnoma uničena. Od prvega dela napisa je ostalo samo 14 vrstic, drugi del napisa
je sestavljen iz celih 32 vrstic. Od zadnjega dela je preostalo samo še 44 vrstic in veliko
nerazumljivih besed in znakov. Novejše raziskave ocenjujejo, da bi bila celotna višina
kamna skupaj z uničenim delom visoka okrog 149 cm. [6]

Ko je francoska vojska kamen odkrila, je bil takoj poslan v Nacionalni inštitut v Kairu.
To je bil inštitut, ki ga je Napoleon formiral za preučevanje (študije) vseh artefaktov,

najdenih v teh časih na področju Egipta. Napoleonova ekspedicija ni bila samo vojaška,
temveč je bila tudi znanstvena. Celotno znanstveno skupino je sestavljalo 167 članov in-

ženirjev, tiskarjev, astronomov, zoologov, botanikov, umetnikov, slikarjev, oblikovalcev,

pesnikov, matematikov, novinarjev itd. Na koncu je bilo objavljeno podrobno opisano
poročilo o njihovih ugotovitvah pod imenom »Description de l‘Egypt«. [7]

Prvi del napisa na kamnu, napisan s hieroglifi, je namenjen le za bogove. Drugi del je
sestavljen iz demotske pisave, v tem času se je uporabljala kot standardizirana oblika za

vsakdanjo uporabo med večino Ptolomejcev. Tretji, zadnji del napisa odloka, napisan v
starogrščini, je jezik, ki se je uporabljal v upravi. [5]

Francozi so naredili veliko število kopij napisa kamna Rozete, predvsem zaradi

preučevanja in raziskovanja. Kopije so naredili na način, da so površino kamna najprej
namazali s tiskarsko barvo. Potem so kamen prekrili s papirjem in s pomočjo tiskarskega
valja pod visokim pritiskom dobili čiste odtise napisa kamna. [8]

2.3. Besedilo na kamnu Rozeti
Kamen Rozeta ima pomembno vlogo v naši zgodovini. Predstavlja začetno izhodišče za
raziskovanje in dešifriranje egipčanskih znakov. Ali bi bilo možno dešifrirati egipčanski starodavni jezik brez kamna Rozete? Na to vprašanje lahko odgovorimo pozitivno,
vendar verjetno bi to bilo precej manj spektakularno.

Glavni namen je bil prikazati, da je dobrodelnost faraona usmerjena k njegovim ljudem
in pobožnosti do bogov. Z napisa na kamnu lahko zaznamo, da je enako kopijo odloka
potrebno dati v vsak tempelj v deželi. [5]

Kamen Rozeta predstavlja fragment, del kamnite plošče, na katero je vpisan duhovniški
odlok (Memphis Decree) ptolomejskega kralja Ptolomeja V. Epiphanesa (205–180

pr. n. š.), sestavljen iz treh delov in napisan s tremi različnimi pisavami. Kamen vsebuje

zapise, izdane 27. marca 196 pr. n. št. v času Ptolomejske dinastije, napisane strani kralja
Ptolomeja V., ki je v tem času imel samo 13 let. [6]
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Največja pozornost v raziskovalnem delu Tentova in Boševskega je podrobna analiza

zadnje vrstice srednjega dela napisa na kamnu Rozeti. Razlog za takšen podroben opis
sta obseg in pomembnost podatkov, napisanih v tej vrstici. Poda podatke, v katerih tem-

pljih, na področjih in v kateri vrsti bo predstavljen odlok. V primerjavi z ostalima dvema
napisoma (starogrščino in staro egiptovščino) vsebuje srednji del napisa na kamnu
Rozeti največ podatkov glede vseh skupin templjev in bogov. Pomemben je tudi podatek

iz srednjega dela, da bo ta odlok postavljen samo na področju Egipta, Sinaja ter področju največjega Boga »God Cho of Thnani« (predpostavlja se, da je to območje Nathanie,

današnji del države Izraela). Zanimiv je tudi podatek, da so Egipčani imeli posebno ime

Gjupatski (english Gypsies) in Grki so bili poimenovani kot Danai. Sami Makedonci so
bili otroci od Dea (detsa na Dea). [4]

2.4. Najvplivnejša imena v boju za dešifriranje napisa
na kamnu Rozeti
2.4.1. J. H. Åkerblad in Baron A. I. Silvestre de Sacy
Zgodbo o začetku dešifriranja in osnove egiptologije lahko najprej najdemo pri šved-

skem diplomatu in orientalistu J. H. Åkerbladu (1763–1819) ter francoskem orientalistu

Baronu A. I. Silvestre de Sacyju (1758–1838). Študija o hieroglifih je vedno prevladovala,
vendar ima tudi preučevanje demotskih znakov pomembno vlogo pri vseh raziskavah.
Znanstveniki se niso zavedali, da v bistvu predstavljajo simboličen sistem pisanja.

Silvestre de Sacy je dosegel prvi uspešni preboj z raziskovanjem demotskih znakov.
Prepoznal je večje število osebnih imen, vključno s tistim od Ptolomejevim, medtem je
zgrešil glede analize ostalih posameznih znakov.

Leta 1802 je Åkerblad naredil naslednji korak s prepoznavanjem demotskih znakov.

Tisto leto je objavil članek, v katerem je identificiral več pomembnih značilnosti demotske pisave, ki je tudi vključevala tretji osebni zaimek, pri čemer ga je povezal z njego-

vimi ekvivalentnostmi koptskega jezika1 in je tudi izoliral ekvivalentnosti demotske
pisave za besede »Egipt«, »tempelj«, »več«, »kralj« in »Grk«. Njegove domene, da je
demotska pisava abeceda, niso bile točne. [6]

Napredek Akerblada je bil, da je dešifriral vsa skladna imena, ki se pojavljajo pri tre-

tjem grškem delu napisa na kamnu. Uspel je tudi konstruirati »demotsko abecedo«,
sestavljeno iz 29 črk. [8]

Koptski jezik je narečje, ki izhaja iz egipčanskega jezika. Znanih je štiri ali pet različic. Ime izhaja iz
starega egipčanskega mesta Qept in se je začelo uporabljati od druge polovice 2. stoletja našega štetja.
Besedila koptskega jezika so bila v glavnem s krščansko vsebino. Črke koptskega jezika so enake kot v
grški abecedi, s tem da je bilo dodanih še dodatnih šest demotskih znakov. [9]
1
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Orientalist Silvestre de Sacy je bil učitelj Åkerblada in Champolliona. [10]

2.4.2. Thomas Young
Thomas Young (1773–1829) se je leta 1814 prvič spoznal s temo egiptologije in z deši-

friranjem, ko mu je bil prikazan papirus z demotskim napisom. To ga je pripeljalo do

študije o srednjem delu napisa na kamnu Rozete. Na začetni stopnji je imel sposobnost razumeti, da demotska pisava predstavlja zelo kompleksno pisavo. Pri dešifriranju je uporabljal metodo s prepoznavanjem besede in fraze v demotskem napisu, ki jih je

primerjal s podobnimi izrazi v delu, napisanem s starodavno grščino. Njegova raziskava

demotskega napisa ni dosegla velikega uspeha. Deloval je tudi na področju egipčanskega dešifriranja. Zaradi njegovega metodičnega usposabljanja je tudi skrbno analiziral
besedila na kamnu besede za besedo, pri čemer se je skliceval na enakosti med skupinami hieroglifov in besedami ali frazami v grščini. Na ta način je uspešno izoliral ključne
besede, kot so »kralja« in »Egipt« skupaj z veznikom »in«. [5]

Thomas »fenomen« Young je bil mednarodno priznan polimatični genij, ki je delal na

področju fiziološke optike in teorije svetlobe. Do leta 1816 je Young uspel prepoznati ime

Ptolomej in je s pomočjo demotske verzije dodelil prave vrednosti črke p, l, ma, m, i, s
za pet znakov. Predlagal je tudi, da so demotska pisava in hieroglifi podobni po obliki.

Uporabil je metodo, ki temelji na analizi vseh treh napisov na kamnu, pri čemer je uspel
narediti povezavo med besedami. [6]

2.4.3. Jean-François Champollion
Jean-François Champollion je znan kot pionir egiptologije. Njegova predanost in ljube-

zen do svojega poklica sta izjemni v zgodovini egiptologije. Pri raziskavi in dešifriranju
je uporabljal enake metode kot Thomas Young, s čemer je primerjal grška imena, ki so se
večkrat pojavila v besedilu. S tem je zgradil večji del hieroglifske pisave. [5]

Champollion je bil mlad, briljantno domiseln učenjak in jezikoslovec. Željo in idejo
o proučevanju egiptologije je dobil od svojega brata, ko mu je v zgodnjih letih pokazal papir kamna Rozete. V mladih letih, dokler je sodeloval s svojim bratom, se je učil
koptskega jezika, ki mu je veliko pripomogel pri raziskovanju starodavnega egipčanskega jezika. [6]

Prednost Champolliona, da se je tako hitro dvignil nad ostale, je bilo njegovo zna-

nje koptskih znakov in poznavanje egiptovskega imena v grščini. Te prednosti,
skupaj z njegovo ogromno močjo in naporom, ki ga je posedoval, so mu pripomogle pri
odkrivanju skrivnosti kamna Rozete. [5]
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Young je odkril le del abecede, ključ, medtem ko je Champollion odklenil osnovo za
razumevanje celotnega jezika. [6]

Aprila, leta 1821, je Champollion objavil kratek članek, ki je vseboval 700 ilustracij
egipčanskih hieroglifov in hieratskih znakov. Članek je bil sestavljen iz sedmih strani
besedila in sedmih strani ilustracij. V svojem raziskovalnem delu je napisal tri za-

ključke. Prvi je bil povezan s hieratskim jezikom in »predstavlja enostavno
modifikacijo hieroglifskega sistema ter se razlikuje le v obliki znakov«. V drugem zaključku je podal, da »hieratska pisava ni abeceda«, v tretjem pa je napisal, da »znaki

hieratskega jezika predstavljajo ideograme in nimajo fonetskih značilnosti«. Od vseh
podanih zaključkov je bil le prvi pravilen. [10]

2.4.4. Po smrti Champolliona
Prvi končani prevod celotnega besedila na kamnu Rozeti se je pojavil leta 1858 v
Philadelphiji. Prevod je bil narejen s pomočjo Champollionovega principa. Po smrti

genija Champolliona je z dešifriranjem nadaljeval Edvard Hicks. Trdil je, da hieroglifi
ne vsebujejo nobenega samoglasnika. Zadeva okoli dešifriranja se je zelo hitro po tem

prestavila in nadaljevala v Nemčiji. Zaslugo za to je dobil Carl Richard Lepsius (1810–
1884), ki je ugotovil, da se v besedilu pojavljajo znaki, sestavljeni iz od dveh do treh
samoglasnikov.

V 19. in 20. stoletju sta napredovala tudi druga dva nemška učenca, Adolf Erman
(1854–1937) in Kurt Sethe (1869–1934), ki sta na podlagi sistematičnega razporejanja
preučevala egipčanski jezik. Raziskovalno delo Hansa Jacoba Polotskega opiše »standardna teorija« o slovnici egipčanskega jezika. [6]

2.5. Dešifriranje demotske pisave na kamnu Rozeti
Do začetka 20. stoletja je bilo sprejeto mnenje, da so hieroglifi in demotska pisava del
egipčanskega jezika. Vsi učenci in raziskovalci, ki so se ukvarjali z dešifriranjem starodavnih pisav, in egiptologi so delili enako mnenje, da je napis na kamnu Rozeti napisan

z uporabo treh pisav (hieroglifov, demotske in starodavne grške pisave) ter dveh jezikov
(egipčanskega in starogrškega-helenističnega). Novejše teorije o napisu na kamnu Rozeti
trdijo, da je celotno besedilo sestavljeno iz treh različnih pisav in treh različnih jezikov.

Osnovna in začetna predpostavka raziskovalnega dela Tentova in Boševskega je, da so v
celotnem besedilu na kamnu Rozeti uporabljeni trije jeziki: staroegipčasnski, staromake-

donski in starogrški. Njuna trditev temelji na dejstvu, da je v tеh časih vladala Ptolomejska
dinastija, naslednik Ptolomeja Soter (slika 1), glavni general kralja Aleksandra Velikega

(Makedonskega). Podatki kažejo tudi na to, da so v teh starodavnih časih starodavni
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Makedonci govorili jezik, ki je bil drugačen od stare grščine. To potrjuje, da so v teh časih
znali brati in pisati z uporabo svojega jezika. Srednji del besedila na kamnu Rozeti, po
njunih predpostavkah, predstavlja jezik starodavnih Makedoncev, demotsko pisavo.

Slika 1: Ptolomejska dinastija [11]
Glede na lastnosti znakov demotske pisave predstavlja silabično pisavo. To pomeni, da je
vsak znak sestavljen iz kombinacije enega soglasnika in enega samoglasnika in za vsako

kombinacijo dobi določeno rotacijo. V primerjavi s črkovnimi pisavami (letter script) imajo
silabične pisave večji vpliv na jezik. Zaradi teh razlogov se, odvisno od jezika, lahko pojavi
več različnih jezikovnih skupin iz pisave (takšen primer je latinica, ki se uporablja v sedanjih časih na različnih območjih; obstajajo različne jezikovne skupine). [4]

2.6. Značilnosti demotske pisave
Raziskave kažejo, da se je demotska pisava začela uporabljati že v 25. dinastiji. Okrog

660. leta našega štetja jo je nadomeščala hieratska pisava za pisanje pravnih, znanstvenih

in literarnih zadev. Ime demotske pisave je bilo dodeljeno od Herodota in v pravem

smislu pomeni »narodno pisanje«. Glavni razlog za takšno ime je bilo razumevanje

pisave Egipčanov in posledično zmožnost branja. Sami Egipčani so jo poimenovali »pisava za pisanje dokumentov«. Za pisanje so predvsem uporabljali črnilo, papirus je
služil kot pisalni material. Napisi demotske pisave so se tudi pojavljali na kamnu in

lesenih lestvicah. Demotska pisava je najbolj znana kurzivna različica hieratskega jezika

na področju Egipta. Poleg fonetskih znakov in determinante vsebuje tudi veliko število
ligatur, ki so sestavljene iz dveh ali več znakov. [12]
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Demotska pisava se je razvila kot kurzivna različica hieratske pisave2. Smer pisanja
je enaka kot pri hieratični pisavi, od desne proti levi strani in le v vodoravni smeri.

Demotska pisava se je spreminjala glede na regijo in obdobja. Razlikujemo zgodnjo,
ptolomejsko in rimsko različico demotske pisave. Rimska demotska različica vsebuje
največ črkovanja v primerjavi z ostalima dvema različicama. [6]

Pisanje znakov pri demotski pisavi je od desne proti levi. Ločila niso sestavni del pisave.
Vsi znaki so stični, uporaba praznega prostora (razmika) med besedami in črkami ni

opazna. Pisava je sestavljena iz velike črke; male črke, ki jo oblikujejo ligature in neka-

teri piktogramski znaki. Ligature so pomemben del demotske pisave, so kombinacije
dveh ali več znakov (minuskul). Vsi znaki so razdeljeni v štiri skupine: simetrične, asi-

metrične, poševne in posebne silabične znake. Značilnost asimetričnih in simetričnih
znakov je njihova pozicija. Asimetrični znaki (do sedaj so dešifrirali 13 znakov), v kombinaciji s samoglasniki, dobijo 8 različnih pozicij glede rotacije in preslikave na pisalni

površini, medtem ko simetrični (do sedaj so dešifrirali 6 znakov) dobijo samo 4 pozicije.
Vsak soglasnik v silabičnem paru je določen glede oblike znaka in vsak samoglasnik
glede pozicije znaka na pisalni površini. [4]

Poševni znaki imajo enako število rotacij in preslikav kot simetrični znaki (4 različne
pozicije na pisalni površini). Kot posebni specifični simbolični znak je črka D (ДЕ ), ki

v kombinaciji s štirimi samoglasniki dobi štiri različne oblike. V primerjavi z ostalimi
znaki ta znak za vsako kombinacijo spremeni obliko znaka. [4]

Značilno za demotsko pisavo je, da se nekatere soglasnike lahko najde tudi kot

samostojne znake. Za te znake lahko rečemo, da so izolirani in jih lahko imenujemo
»virame«. Vsaka virama je sestavljena iz enega soglasnika in ene poševne linije, ki

je dodana poleg znaka. Od vseh rotacij, ki se pojavijo pri znakih, je določeno, da je v
demotski pisavi vključenih 8 samoglasnikov. Šest od njih je še vedno aktivnih pri današnji

slovanski jezikovni skupini, ostala dva (dolgi O in E) sta še vedno ohranjena pri današnji

literarni slovenščini ter tudi v nekaterih makedonskih narečjih (mijačko in vevčansko
narečje). V napisu na kamnu Rozeti sta opazna dva piktogramska znaka. Prvi predstavlja oznako za egipčanskega boga, drugi znak je oznaka za kačo. [4]

2.7. Slikovna analiza znakov
Glavni vir pri analizi demotskih znakov je bila slika negativa kamna Rozete, ki smo
jo dobili brezplačno na spletu. Za skladno transliteracijo vseh znakov smo uporabili

Hieratska pisava – v času starega kraljestva (3000–1900 pr. n. š.) se je pri pisanju s črnilom razvila
normalna kurzivna oblika. Znana je bila kot pisava, ki so jo uporabljali duhovniki pri pisanju rokopisa. V prvi polovici tisočletja pred našim štetjem se je hieratična pisava razvila v dve smeri, formalno
(demotsko pisavo) in neformalno. [6]
2
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prevod znakov v makedonščino, ki je tudi brezplačno dostopen in objavljen na spletu

ter je del projekta »Dešifriranje srednjega besedila s kamna Rozete«, financiran s strani
MANU (Makedonska Akademija znanosti in umetnosti). Prevod je zelo pregleden. Za
vsako vrstico posebej prikaže vse zlogovne znake skupaj z njihovim prevodom. [13]

Slika 2: Prikaz znakov demotske pisave in transliteracija z makedonskim
prevodom [13]

Potek analize je bil precej dolgotrajen, saj je vključeval vzporedno slikovno primerjavo
med znaki v besedilu na kamnu in z objavljenim prevodom. Branje in prepoznavanje

znakov je potekalo istočasno, pri čemer je potem sledilo izločevanje določene znakovne

skupine. Analiza je bila porazdeljena na tri dele. Prvi del analize je bil prepoznavanje
majuskul, minuskul in ligatur v besedilu. Drugi del je bil iskanje enakih znakov, ki so

se nekajkrat ponovili v celotnem besedilu, pri čemer smo dodatno opredelili različne
skupine glede njihove razpoznavnosti, pravilnosti in skladnosti. Tretji del analize
je bil najzahtevnejši. Iskanje ligatur, ki imajo združeno obliko. Oblikovanje nekaterih

združenih ligatur smo naredili na osnovi razpoznavnosti oziroma smo oblikovali posebne oblike ligatur, ki so bile dovolj čitljive in razumljive v besedilu.
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Slika 3: Prikaz nekaterih analiziranih črk iz besedila na kamnu Rozeti [14]
Z računalniškim povečevanjem slike negativa kamna smo lahko pozorno prepoznali

znake in potem še dodatno oblikovali. Večja pozornost pri opazovanju vseh značilnosti
je vodila k uspešni digitalizaciji znakov demotske pisave.

2.8. Pravila za izpisovanje z demotsko pisavo
Ligature pri demotski pisavi so sestavljene kot kombinacija dveh ali več silabičnih parov

in samo iz minuskul (malih črk). Zaporedje pri oblikovanju ligatur ni samo druga zraven
druge, ampak tudi druga nad drugo. Pravilo je, da se vsaka beseda začne z ligaturo in

se konča s samostojnimi silabičnimi znaki. Vsaka ligatura se začne s predlogom »na«. [4]
Tentov in Boševski sta tudi določila zvočne značilnosti pisave, ki izhajajo iz principa, da
je to jezik, ki so ga govorili starodavni Makedonci in v katerem najdemo nekatere značil-

nosti, ki se še vedno uporabljalo v nekaterih sedanjih jezikih na območju Balkanskega
polotoka. Znaka, ki sta še vedno ohranila enako obliko in zvočni pomen, sta črki R (Р) in

J (ЈУ). Asimetrični znaki, ki so do danes ohranili pisavo in izgovarjavo, so znaki (črke) Ž
(Ж) , Z (З) in Dz (Џ). Podobni znaki z enakimi značilnostmi so tudi S (С), C (Ц), Č (Ч) in Š
(Ш). Nekateri izolirani soglasniki pri demotski pisavi so ohranili enake značilnosti, ki jih

najdemo pri sedanji makedonščini. Mednje lahko uvrstimo samoglasnika L (kot izoliran
znak se spremeni v črko R, mehka izgovarjava). Izolirana črka V se pretvori v predlog
»vo« (predlog: v, k). Izolirano poševno črto (pod kotom 45 stopinj) označuje črka n, ki je
tudi pogosto uporabljena v sodobni makedonščini. [4]
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V demotski pisavi se pogosto uporablja navpična črta I (И), ki je oznaka za samoglasnik
I. Poleg te uporabe lahko ima tudi funkcijo kot veznik in kot množina samostalnikov in
pridevnikov, če se uporabi pri koncu besede. Pri večini slovanskih jezikov, posebno pri
makedonskem jeziku, je množica samostalnikov in pridevnikov pogosto formirana z
dodajanjem samoglasnika I na koncu samostalnika v ednini. Vodoravna črta {črka A (А)}
ima podobno vlogo kot veznik v besedilu. [4]

V primeru, ko se ena beseda začne s silabičnim parom naj, pomeni, da beseda dobi
presežnik (superlativ). Profesor Tentov in akademik Boševski sta v svojem raziskoval-

nem delu podala preglednico o najpogostejših uporabljenih imenih v celotnem besedilu.
V to skupino spadajo nekateri naslovi, imena, družinska imena in vzdevek vladarja. [4]

2.9. Značilnosti zlogovne pisave
Zlogovna pisava je sestavljena iz velikega števila znakov, uporabljenih za njihove fonetske vrednosti. Vsak znak je kombinacija soglasnika in samoglasnika. Vsak tak par
predstavlja izgovarjavo posameznega zvoka.

Prednost tega pisanja je, da je sistem sestavljen samo iz skupnega števila silabičnih parov

in je zelo uporaben ter učinkovit sistem. Slabost je, da so ti sistemi običajno zelo kompleksni in vsebujejo veliko število znakov. V ta sistem izpisovanja spada velika skupina

starodavnih pisav. Mednje lahko uvrstimo pisave, ki so bile uporabljene na območju
Egipta, severne Afrike, Japonske, Kitajske in vzhoda Indije itd.

2.10. Teorija tipografije
Tipografijo opišemo kot pojem, s katerim napisana ideja dobi vizualno formo. Zaradi
velikega obsega in raznolikosti obstoječih ter dostopnih pisav izbire komponentne

in vizualne forme vplivajo na berljivost in čitljivost besedila. Tipografija je ena izmed
najvplivnejših elementov značaja v sferi oblikovanja in vpliva na njeno kakovost.

Pri samem procesu načrtovanja in oblikovanja pisave mora oblikovalec vključiti ne
samo svojo idejo, nadarjenost in veliko znanja. Pri tem mora upoštevati številna pravila in zahteve. Značilnosti, kot so poteza, oblika in protioblika, njihov odnos, ritem,

kontrast in razmerje, zavzemajo pomembno vlogo v tipografiji in vplivajo na končno

obliko (medij). Podrobno zanimanje in razumevanje o osnovnih značilnostih pripomorejo k ustvarjanju novi digitalizirani znaki demotske pisave, namenjeni in prilagojeni za
uporabo v sedanjih časih.
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2.10.5. Oblika in protioblika
Vsaka črka je sestavljena iz dveh oblik, svetle in temne. Osnovna poteza črke predstavlja
obliko. Zaključeni prazni (beli) prostor znotraj črke je svetli del in se imenuje protioblika.
Oblika se ne more spremeniti, če se tudi protioblika ne spremeni in obratno. Debelina

poteze pri črki vpliva na notranji del. Kot je vidno s slike 4, spreminjanje širine poteze
vpliva na spremembo belega prostora oziroma prostor, ki ga protioblika zavzema. [15]

Slika 4: Oblika in protioblika [15]
Odnos med obliko in protiobliko je določen z odnosom med belimi in temnimi prostori,

ki temeljijo na vizualni percepciji. Interakcija takega odnosa obstaja v primeru, ko so
komponente skladne. [15]

Protioblika ima pomembno vlogo pri določanju postavitve oblike in izhaja iz
glavne poteze črk. Najenostavnejši primer za razumevanje pomena oblike si lahko
predstavljamo prek glavnih potez črk.

2.10.6. Poteze
Potezo lahko opišemo kot neprekinjeno sled frontalne točke pri pisanju na pisalni

površini. Pri uporabi se vsaka poteza začne z odtisom pisalnega orodja. Na spodnji sliki

(slika 5) je prikazan primer poteze izpisa z uporabo orodja (čopič), ki ima elipsast odtis.
Če podrobno analiziramo poteze, lahko določimo širino poteze, ki predstavlja razmerje med zgornjo in spodnjo ekstremno točko. Ta razdalja določa tudi orientacijo gibanja
poteze. [15]

Slika 5: Primer različne poteze [15]
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Če je poteza sestavljena iz različne krivulje, potem se širina poteze spreminja glede na

različne poteze gibanja. Spodnji primer (slika 6) prikazuje sled vektorja kot posledico
pisanja z uporabo širokega peresa. Kot je razvidno s slike, širina poteze (razdalja, ki

povezuje ekstremne točke osnovne poteze) vedno ostaja enaka. Tudi njena orientacija.

Uporaba takega orodja pri pisanju omogoča določene razlike v odebelitvi, ki so odvisne
od naklona peresa. [15]

Slika 6: Prikaz poteze z uporabo širokega peresa [15]

2.10.7. Kontrast
Kontrast lahko opišemo kot razliko v podebelitvi potez pri pisanju. Razlikujemo tri vrste
kontrastov (slika 7):

translacija, prehod: prehodni kontrast oblike je posledica spremembe
v smeri poteze; njena širina in orientacija poteze sta konstantni;

rotacija, vrtenje: vrtljivi kontrast oblike je posledica spremembe v
smeri in orientacije poteze; širina poteze ostaja enaka;

razširitev (expansion): razširitveni kontrast poteze je posledica spremembe velikosti sledi pisala; orientacija poteze ostaja enaka. [15]
Slika 7: Vrste kontrastov, ki jih razlikujemo v podebelitvi potez pri pisanju. [15]
Pri izpisovanju črke se lahko kontrast integrira preko debeline konice orodja.
Naslednji primer (slika 8) pokaže, da imajo vse tri črke lahko enak obris, enak kontrast

odebelitve, enako smer pisanja, vendar se razlikujejo glede različne širine poteze (širina
med ekstremnimi točkami osnovne poteze), ki je posledica uporabe različnih pisal.
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Slika 8: Primer različne širine poteze [15]
Spodnja slika 9 prikazuje, kako različne debeline peresa in orodja vplivajo na poteze.
Vidno je, katere smeri pri pisanju dobijo različne debeline. Široko pero ustvari druge
lastnosti kot koničasto pero. [16]

Slika 9: Različna izbira orodij za pisanje [16]

2.10.8. Ritem
Črke, povezane med seboj, oblikujejo besede; te napisane besede oblikujejo stavke.

Izolirane in neodvisne besede nimajo velikega pomena. Vsaka beseda na pisalni po-

vršini je sestavljena iz črnih in belih form, ki skupaj formirajo ritem. Če ritem ni skladen
ali je šibek, potem so besede nerazumljive za bralca. Ritem pomeni pravilnost v časovnih intervalih. Ti niso enaki v velikosti in formi, ampak so enaki v njihovi vrednosti,
ekvivalentnosti. Take ekvivalentnosti morajo imeti vse poteze črke z namenom, da ne bi

zmotili ritma. Ritem protioblike je povezan z ritmom oblike in obratno. Vsaka oblika je
določena in urejena črka za črko in se njena smer lahko kontrolira. Prostor med oblikami
nima točno določene velikosti in se oblikuje samo pri kombinaciji črke (slika 10). Zaradi

te svoje lastnosti ima prostor med oblikami pomembno vlogo pri določanju ritma v tipografiji. [15]

Pomembna vloga pri analizi večjega območja in celotnega besedila ima tipografsko
tonsko vrednost, ki je v grafični tehnologiji pojem, ki opredeljuje pokritost tiskovnega

materiala z osnovnimi tipografskimi elementi, črkami ter vpliva na končno kakovost
odtisa.
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Slika 10: Določanje ritma pri oblikovanju besede [15]

2.10.9. Razmerja
Značilnost merskega sistema v oblikovanju pisav je določena prek višine črke (skupaj
z višino podaljškov − vratov in repov, ki opredeljuje višino prostora za risanje in odnos med višino minuskul in celotne višine pisave. Določanje relativne višine znakov

(verzalk, minuskul in številk) ter razmerje med prečno, osnovno potezo in kontrastom
opredeljuje tip črkovne vrste. [17]

Na sliki 11 sta predstavljeni dve različni smeri gibanja poteze. Prekinjene linije predstavljajo smer gibanja peresa. Pri tem lahko sklepamo, da smer gibanja peresa ostaja enaka,

medtem ko se smer in debelina poteze spreminjata. Razlikujemo dve vrsti smeri. Prva
ima smer od zgoraj proti navzdol in obratno. Če so črke zgrajene iz poteze, ki ima samo

eno smer (od zgoraj proti navzdol), potem pravimo, da so ti obrisi črk prekinjeni. V pri-

meru, ko imajo poteze obratno smer, rečemo, da so ti obrisi neprekinjeni in imajo v večjih
primerih kurzivne oblike. [17]

Slika 11: Primer prekinjene in neprekinjene poteze [17]
Prazen prostor v sferi tipografije je določen s pomočjo praznega prostora med črkami in
besedami (slika 12); oblike med besedami; prazni prostor med vrsticami; prazni prostor

med stolpci in ozadji besedila. Vsi ti elementi so pogoj za dobro čitljivost vsega besedila. [17]
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Slika 12: Določanje praznega prostora med različnimi oblikami črk [17]
Oblike nekaterih črk so pri zahodnih pisavah v principu simetrične. Poteze so lahko roti-

rane pod kotom 180 stopinj. Taka rotacija ne vpliva na spremembo položaja (primer je
obračanje črke d, ki dobi obliko črke p). Nekatere črke se lahko napišejo tudi obratno (od

zgoraj navzdol ali obratno obrnjeni), ne da bi izgubile pomen kot črke. Črke, ki spadajo
v to skupino, so: o, s, l, d, p, u, n, b, q, z. Pomembna značilnost črk pri zahodnih pisavah
je tudi njihova linijska simetrija, na primer črka d. [17]

Če črko gledamo v obratni smeri, lahko vidimo rotirano črko b, odvisno od vrste črkovnega sloga. Črke, ki spadajo v to skupino, lahko glede odebelitve prenesejo le male
optične spremembe.

Iz teh značilnosti zahodnih pisav lahko vidimo tudi skladnost v znakih demotske pi-

save, ker vsak znak predstavlja silabični par (kombinacija iz soglasnika in samoglasnika).
Odvisno od njihove kombinacije znaki rotirajo pod kotom 45 in 90 stopinj. Skladnost leži

v konstrukciji, da k obema pisavama spadajo skladni znaki, določeni z neko simetrijo
(rotacijo).

2.11. Digitalizacija znakov demotske pisave
Da bi se lahko črke shranjevale in prenašale na računalnike in ostale telekomunikacijske
naprave, jih je treba konvertirati v številke ali številčne kode. Najenostavnejši sistem tega

je ASCII (American Standard code for Information Interchange). Sistem kode je bil razvit
v poznih 50-ih letih, s tem da je dobival določene modifikacije vse do poznih 60-ih let.

ASCII predstavlja niz znakov, ki vsebujejo kode, sestavljene od številke 0 do 127. Zaradi
možnosti kodiranja takšnega malega števila znakov je najbolj primeren za osnovne lati-

nične znake. Majuskule, minuskule, številke in osnovna ločila so pretvorjeni v 95 številk
v skupini med številkami od 32 do 126. Ostalih 33 znakov je dodeljenih za nekatere

osnovne kode za urejanje formata, navigacijo, vodoravne zavihke in gibanje kurzorja. [18]
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ASCII je 7-bitna znakovna koda. Vsaka koda je predstavljena kot celo število v binarni

obliki z uporabo 7 bitov. V primerjavi uporabe nekega drugega sistema znakov ali dru-

gega pisalnega jezika se mora uporabnik odločiti za uporabo boljšega in večjega sistema
kodiranja znakov. [19]

Sistematični Standard Unicode predstavlja eno veliko datoteko, množico z velikim

številom podatkov in kod. Omogoča uporabo ene latinične pisave skupaj z mnogimi
dodatnimi znaki. [18]

Območje kode v Unicode sitemu je zelo veliko. Uporablja se za različna kodiranja in

različne namene. Del njih je tehnično preprostih in učinkovitih, drugi del je zelo kom-

pleksen. Unicode sistem je izboljšana različica ASCII, ki uporablja 16-bitne kode in
pomeni, da je njen obseg kode večji. Unicode standard je sistem kodiranja znakov na
svetovni ravni. Podpira in prikazuje vse vrste pisnih besedil različnih jezikov z vsega
sveta. Pozitivna stran tega standarda je, da podpira veliko število klasičnih in zgodovin-

skih (starodavnih) besedil številnih jezikov. Najnovejša različica standarda Unicode
7. 0. 0. vsebuje 112,956 kod črk vseh možnih pisav na svetu (65,536 so osnovne, ostale so
dodane z vsako novo verzijo). Ta standard vsebuje evropske abecedne pisave, ki jih upo-

rabljajo srednje-vzhodne države, pri čemer je njihovo izpisovanje od leve proti desni
strani, ter veliko število afriških in azijskih pisav. [19]

2.12. Unicode Techicila Note #19
Ko so jezikoslovci in oblikovalci pripravljeni za izdelavo nove standardizacije nekega

jezika, potem je zelo koristno, če izberejo nove znake, ki bi bili uporabljeni na računalnikih. Na ta način bi bil ves pisni material hitro dostopen ostalim uporabnikom v
elektronski obliki, na spletnih straneh ali za uporabo v programih za obdelavo besedila.

Da bi najlažje in najhitreje prišli do učinkovitih znakov, je priporočljivo, da se izberejo
določeni znaki od celotnega števila nabora znakov, ki so že ponastavljeni v Standardu
Unicode 7. 0. 0. Proces ustvarjanja črkopisa s povsem novo kodo, ki ni vključena v stan-

dardu Unicode, je zelo dolg in zahteven. Novi znaki bi morali iti skozi dolgoletni proces
za standardizacijo, ki vključuje tudi srečanja z odbori. Celotni proces se lahko tudi zavleče, dokler se novi znaki ne bodo vključili v nove programe in pisave.

Oblikovanje novega črkopisa pomeni, da se čaka na novo standardizacijo, dokler ne bo

dovoljena (možna) uporaba sodobne tehnologije za to novo pisavo. Velike možnosti so

tudi, da ta pisava ne bo odobrena in standardizirana s strani odbora. Zaradi teh razlogov
je priporočljivo, da se izberejo znaki, ki so že vneseni v sistem kodiranja. Seveda v primeru, če je to primerno in odvisno od vrste črkopisa in jezika. [20]
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Proces standardizacije znakov demotske pisave kot posebne pisave za vsakdanjo
uporabo bo očitno zelo dolg in počasen. Zaradi vseh zgoraj naštetih pogojev za ustvar-

janje nove kode, bi bilo najbolj primerno, če se v začetni fazi uporabijo kode, ki imajo
cirilično podporo. To pomeni, da se bo, dokler se čaka na pridobivanje nove kode v celo-

stni sistem Unicode vpisovanja znakov demotske pisave, uporabljala cirilična podpora
(tipkovnice), v kateri bo vključeno tudi osnovno kodiranje z namenom, da bi se črke
izpisovale od desne proti levi.

2.13. Proces digitalizacije pisave
Z začetkom digitalizacije, v poznih 80-ih, se je začelo novo poglavje izzivov in novi zanimivi mediji za vse tipografe ter oblikovalce. Hitri razvoj računalniških sistemov in

programov je pripeljal do načrtovanja novih programskih oprem za oblikovanje in uporabo tipografije. Odprle so se številne možnosti za novejšo in hitrejšo ustvarjanje vseh

možnih pisav z zelo visoko tehnološko kakovostjo. Danes obstaja veliko število pro-

gramov za načrtovanje in oblikovanje pisave. Nekaj jih je plačljivih, preostali so dostopni
za vsakogar, ki jih zanima oblikovanje in urejanje svoje črkovne vrste.

2.14. Format OpenType
OpenType je poseben format pisav, ki sta jo Microsoft in Adobe razvila v poznih 90-ih
letih 20. stoletja in ga je pozneje prevzel tudi Apple. Glavni cilj ustvarjanja OpenType formata je zagotoviti boljšo podporo za večje število mednarodnih jezikov in pisav. Format

OpenType temelji na različni univerzalni uporabi na različnih operacijskih sistemih.
Pozitivna značilnost je, da združuje bitne, vektorske in metrične podatke v enotno vrsto

datoteke. Ta format pisav vsebuje 65,535 črkovnih ali nečrkovnih znakov in s tem omo-

goča boljšo podporo in možnost uporabe naprednejše funkcije, kot so urejanje večjega
števila tipografskih ligatur, uporabe različnih naborov znakov različnih pisav, združenih

v samo eni datoteki, urejanje razmikov in posebnih črkovnih znakov ter ločil. Prednost tega formata je tudi podpora naprednemu tipografskemu upravljanju, ker ponuja številne

možnosti programiranja. Z osnovnim znanjem programiranja lahko format avtomatsko
generira spremembe pozicije in kontekstualnih zamenjav znakov v okolici. Vsaka pisava, generirana kot OpenType format, dobi končnico .otf ali .ttf, odvisno od vrste krivulje
ter od funkcijske zadeve, ki jih operacijski sistem podpira. [21]

Del teh funkcij, ki so bile uporabljene za ustvarjanje znakov demotske pisave, so
naslednje:

• funkcija liga (standard ligatures) predstavlja zamenjavo zaporedja znakov z
enim glifom, ki se uporablja za tipografske namene in v kombinaciji z drugimi
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zamenjavami znakov. Ta funkcija zajema ligature, ki jih oblikovalec mora uporabiti v normalnih pogojih (primer: znak ffl zamenja zaporedje glifov f f l);

• funkcija dlig (discretionary ligatures) predstavlja zamenjavo zaporedja znakov z
enim glifom. Je podobna funkcija kot liga, vendar se uporablja za posebne učinke
(primer: znak ct zamenja zaporedje glifov c t);

• funkcija clig (contextual ligatures) predstavlja zamenjavo zaporedja znakov z
določenim glifom. V primerjavi z ostalimi funkcijami ta funkcija zahteva kontekst,
v katerem se ligatura pojavi;

• funkcija calt (contextual alternates) predstavlja zamenjavo znakov v določenih
situacijah, ki nadomešča alternativne oblike in s tem izboljša njihovo združevanje. Priporočljivo za pisave, ki bodo imele združevanje nekaterih ali vseh znakov

(primer: v caflisch pisavi, črka o je zamenjana z o.alt2 samo v primeru, ko sledi
znak v podaljšku navzgor);

• funkcija isol, init, medi, fina (isolated, initial, medial in final forms) predstavlja zamenjavo znakov z njihovo izolirano, začetno, sredinsko ali končno obliko
(primer: v arabščini, če je po znaku Alef sledilo Lam, potem bo osnovni znak za lef
zamenjan z njegovo izolirano obliko);

• funkcija rlig (required ligatures) predstavlja zamenjavo sekvence znakov z
določenim glifom, ki nima tipografske osnove, ampak je pomemben za pravilno
prikazovanje.

2.15. Opis programa za oblikovanje črkovnih vrst Glyphs
Program Glyphs je orodje za oblikovanje, načrtovanje in izdelavo digitalnih črkovnih

vrst in podpira različne formate fontov. Deluje samo na Macintosh operativnih sistemih.
Glavno vodilo je, da ima primerno in zelo prilagojeno okolje za urejanje pisave. Podpira

vse možne kode sistema Unicode in je prilagojen za konstrukcijo točno določene skupine
pisav. [22]

Glyphs ima sodoben, intuitiven in odziven grafični vmesnik, s poudarkom na oblikova-

nju posamičnega glifa v kontekstu besede, kar je pomembno vplivalo na našo odločitev
o izbiri programa. Aplikacija podpira standard OpenType, uvoz in izvoz eps formata,
testiranje znakov znotraj programa in številne nastavitve za urejanje metrike.
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3. EKSPERIMENTALNI
DEL
V eksperimentalnem delu je podrobno razložen celotni potek nastajanja, načrtovanja
in digitalizacije znakov demotske pisave. Opisali in predstavili bomo vse postopke in
korake pri izdelavi. Najprej bomo opisali vizualno analizo znakov, izpisanih na kam-

nu. Uporabili bomo materiale, različne vrste reproduciranih slik kamna Rozete, ki so
dostopni na spletu. Nato bomo opisali postopek skiciranja, vektorizacije in tipografizacije.

3.1. Idejna zasnova
Preučevanje in raziskovanje zgodovine enega naroda lahko postane zanimivo poglavje
našega življenja. Morda je sam začetek raziskave malo zahteven, a je želja tista, ki je

najpomembnejša v celotnem postopku. Želja po pridobivanju novih znanj in spoznanj

se postopoma povečuje. Da se lahko spoštujemo kot narod, ki ima svojo pomembno

zgodovino, tradicijo in posebnosti, se moramo dobro naučiti zgodovino, ki nas opominja na dogodke in dejanja na našem teritoriju. Če poznamo svoj izvor, se oblikujemo
in združujemo v celoti kot posebna in pestra skupina, ki je dolga leta obstajala kot en
narod; ena nacija na istem ozemlju.

Proti koncu leta 2012 smo se za potrebe te naloge usmerili v raziskovanje zgodovine
makedonskega naroda. Uporabili smo različne znanstvene članke, dokumentarne in
znanstvene oddaje. Največ pozornosti nam je pritegnila nova raziskava o demotski pi-

savi na kamnu Rozeti. Ideja o digitalizaciji znakov demotske pisave nam je predsta-

vljala izziv, za katerega smo prepričani, da bo pripomogel pri ohranjanju makedonske
nacionalne in kulturne dediščine. Stik s profesorjem Tentovom je bil odskočna deska pri

začetni fazi razmišljanja in realizaciji magistrskega dela. Začetna faza je bila udeležba

na tedenskih srečanjih o preučevanju branja in pisanja demotskih znakov, na katerem je

bil glavni predavatelj prof. Tentov. Znanje o osnovnih značilnostih demotske pisave je
postalo povezano s temo magistrskega dela.

3.2. Raziskovanje
Preden smo začeli z oblikovanjem znakov demotske pisave, smo morali pogledati več
različnih virov oziroma artefaktov, na katerih je izpisana demotska pisava. Podoben in

zelo pomemben starodavni napis z enako pisavo predstavlja Odlok Kanopus. Pisalna
podlaga je enaka kot pri kamnu Rozeti, razlika je le v pisalnem orodju. Obe sliki sta
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nam pomagali pri preučevanju znakov in njihovi analizi v naslednjem koraku. Proces

preučevanja znakov demotske pisave je bil počasen, predvsem zaradi tega, ker pisava
predstavlja zlogovno pisavo. To pomeni, da se mora v samem začetku branja vsak upo-

rabnik najprej naučiti o osnovnih kombinacijah parov. Vsak par je sestavljen iz enega
soglasnika in samoglasnika. Takšna osnovna skupina teh kombinacij je sestavljena iz
okrog 160 parov.

Da bi lahko nastala podrobna analiza znakov demotske pisave, je potrebna visoko ločljiva slika, reproducirana slika kamna Rozete, kjer bodo vsi znaki čitljivi, prepoznavni

in skladni za vizualno analizo vseh detajlov znakov pisave na srednjem delu kamna

Rozete. Po dolgem času raziskovanja po vseh možnih virih, tiskanih in spletnih, smo
prišli do dovolj kakovostne kopije kamna Rozete (slika 13). Nekateri odtisi na sliki s

kamna so dovolj berljivi za njihovo nadaljnjo raziskavo in analizo. Levi del odtisa nima
čiste oblike in znaki v tem delu niso dovolj razumljivi. Zaradi tega smo za vizualno analizo besedila na kamnu uporabili še dodatne slike in vire.

Slika 13: Srednji del besedila na kamnu Rozeti [14]
Proces preučevanja branja in pisanja znakov zahteva veliko pozornosti in potrpežlji-

vosti. Velikokrat smo prišli do težav pri razumevanju določenih znakov, pri čemer smo
pomoč dobivali od profesorja Tentova, ki je seveda vedno imel dobre namere in je bil

pripravljen pomagati. Naslednji korak v isti fazi je raziskovanje glede izpisovanja zna-

kov. Znano je že, da ima demotska pisava smer branja od desne proti levi. To pomeni, da

je potrebna dodatna raziskava vseh ostalih značilnosti pisav, ki imajo enako smer pisanja
in branja. Pisave, ki smo jih še podrobno preučevali, preden smo se lotili dela, so bile
nekatere staro-arabske in zlogovne pisave.
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Slika 14: Primer pisanja z arabskimi in zlogovnimi pisavami [23, 24]
Razumevanje o dodatnih kodah, ki podpira Unicode sistem, pripomore k hitrejšemu
procesu pri fazi digitalizacije. Standardizacija demotske pisave je zahteven proces (ves
proces je že opisan v teoretičnemu delu). Da bi bila ta pisava dostopnejša za večje število uporabnikov (v zadnjem času se njihovo število povečuje), je najenostavnejši način,

če se izdela na podlagi današnje cirilične podpore tipkovnice. Raziskava je pokazala,

da programske kode ostajajo enake kot današnja cirilična pisava. Medtem bomo dodali
osnovne znake za pisanje od desne proti levi. Najpomembnejši kodi, ki sta vključeni v
celotnem naboru pisav, omogočata pisanje v obratni smeri, od desne proti levi, to sta

U + 200F in U + 202E. Ti kodi sta del vseh arabskih pisav oziroma pisav, ki podpirajo
pisanje od desne proti levi, ali pisav, ki podpirajo pisanje v obeh smereh.

3.3. Skiciranje
Naslednja faza je bila priprava za skiciranje znakov. Ko smo uspešno razumeli dovolj
veliko število demotskih znakov in ko smo imeli dovolj znanja o vseh pravilih pri pisanju in branju demotske pisave, smo začeli s skiciranjem znakov. Nekateri znaki iz iste

skupine (asimetrični in simetrični) so si bili zelo podobni, zato smo izbrali tiste, ki so
imeli oblikovno najbolj jasne, čiste in dovršene oblike. Velika skupina znakov se pojavi v
specifični in drugačni obliki. Po določitvi končne oblike skeleta znakov demotske pisave

in razumevanja poteka potez vseh posameznih znakov je sledilo prepisovanje skeleta

posameznih znakov z apliciranjem različnih pisalnih orodij. Najprej so bili narisani vsi

silabični znaki majuskul. Primer pisalnih orodij, uporabljenih pri celotnem procesu, so
bili: široko in tanko pero, svinčnik in čopič. Skicirali in oblikovali smo enake znake z

apliciranjem različnih orodij pod različnim kotom (10, 30, 40, 50 stopinj) z namenom,
da bi lahko pozorno opazili, kako se obrisi spreminjajo. Zaključeni obrisi teh znakov so
bili med seboj zelo različni in so dobili različne podebelitve in naklone. Cilj skiciranja in

uporabljanja različnih orodij je bil ugotoviti najbolj skladni obris znakov demotske pisave
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z znaki iz originalnega besedila. Končne ugotovitve pri risanju obrisov so pokazale (slika

15), da ima naklon pri pisanju vrednost (od) 10 stopinj. Hipotetično orodje, ki ga uporablja-

mo, je čopič srednje velikosti (debeline). Odločili smo se za to vrsto orodja, ker omogoča
zaobljene zaključne poteze. Uporaba naklona manjše vrednosti bo tudi povzročila ma-

njše razlike v podebelitvi med osnovnimi, poševnimi in zaobljenimi potezami (slika 15).
Upoštevati je treba, da nekateri znaki dobijo pri pisanju različno obliko zaradi različnih
smeri potez pri risanju znakov. Znaki, ki dobijo drugačno obliko glede smeri potez pri

pisanju, so vsi zaobljeni znaki in njihove rotacije na pisalni površini (primer takih črk so:

R, B, F). Smer pisanja se razlikuje. Je od spodaj navzgor, od leve proti desni strani ali ima
obratno smer. Zaradi tega smo se odločili, da smer poteze izberemo glede na smer, ki jo
danes uporabljamo za pisanje črk pri latinici in cirilici.

Slika 15: Proces skiciranja
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Opazili smo, da bodo takšni narisani obrisi dobili neprekinjeno konsistenco v naklonu.
Z namenom, da bi lahko ohranili potek pri risanju, smo vsako potezo silabičnega znaka

dodatno računalniško preverili. Podrobno smo pogledali njihove podebelitve in naklone
v programu Adobe Illustrator. V tem programu smo vektorsko narisali samo skelet in
nato na njega aplicirali potezo izbranega orodja. V istem programu obstaja možnost, da

orodja sami izberemo iz že določenih skupin ali lahko tudi sami ustvarimo novo orodje
z novimi nastavitvami. Potem program prikaže pravilne podebelitve in naklone, ki se
pojavijo pri znakih. Risanje se je zaključilo s skeniranjem znakov in pripravo za digitalno
izvedbo.

3.4. Digitalizacja
Po analizi in skiciranju znakov demotske pisave je sledilo obrisovanje in oblikovanje v pro-

gramu za oblikovanje črkovni vrst Glyphs. Proces digitalizacije se je začel z določanjem
nekaj osnovnih nastavitev v načrtovalskem programu. Najprej smo izpolnili polja o avtor-

stvu in dodelili ime pisavi. Pisavo smo poimenovali demotska pisava. Najpomembnejša
nastavitev pisave, od katere je odvisno celotno programiranje in delovanje pisave, pred-

stavlja izbira možnosti in določitev Unicode nabora. Že v začetni fazi raziskovanja je

bilo potrjeno, da bo pisava izdelana na podlagi cirilične podpore. Zaradi tega smo se
odločili za izbiro Unicode Cyrilic sistema. Ta sistem nabora vsebuje vse možne znake, ki
jih srečamo pri vseh ciriličnih pisavah različnih jezikov.

Nato je sledilo izpolnjevanje polj o vseh linijskih vrednostih v sistemu (slika 16). Ker
pisava vsebuje veliko število ligatur, zgrajenih iz dveh ali več znakov drug zraven dru-

gega in tudi drugega nad drugim, smo se odločili, da ima srednji črkovni pas približno
2/3 višine celotne višine majuskul. Verzalke imajo 700 enot višine, medtem ko imajo mi-

nuskule 460 enot. Podaljška navzgor in navzdol (ascenderji in descenderji) sta enaka in

imata enako vrednost 200 enot. Vsi vodoravni znaki so postavljeni malo višje od osnovne

črkovne črte, ker imajo manjšo višino kot ostale osnovne pokončne oblike. Vodoravni
(rotirani pod kotom 90 stopinj) znaki so postavljeni na določeno črto, ki ima vrednost

100 enot. Odnos podebelitve med velikimi in malimi črkami je točno 10 odstotkov. Ker je
višina minuskul precej manjša od višine majuskul, so vsi mali znaki precej kratki v primerjavi z velikimi črkami. To je povzročilo dodatne težave pri oblikovanju, ker morata
biti oblika in protioblika posameznega znaka pri minuskulah skladni z enakimi oblikami
pri majuskulah.
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Slika 16: Prikaz izbranih vrednosti v programu Glyphs
Skozi celoten proces so se znaki večkrat spreminjali in razvoj končnih znakov je precej
različen od začetne faze. Sprememba ni opazna samo v debelini in pri zaključkih, ampak
tudi pri različnih potezah. Značilne spremembe so opazne pri poševnih, zaobljenih in

zaprtih oblikah. Naslednja slika 17 prikazuje del znakov, pri katerih lahko opazimo raz-

voj potez. Razlika pri zaključkih je zelo opazna. Zaključki pri začetnih oblikah znakov so

bili bolj ostri. Zaradi večjega naklona kota so začetni znaki dobili tudi večjo razliko med
podebelitvami. Odnos med osnovnimi in prečnimi potezami pri znakih je bil večji, pri
čemer je to povzročilo neprimeren kontrast med znaki.
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Slika 17: Razvoj znakov demotske pisave od začetka do končne oblike znakov
Vektorizacijo in obrisovanje smo najprej začeli z oblikovanjem osnovnih oblik v vseh
možnih kombinacijah (rotacijah). Pri izdelovanju pravilne in točne rotacije pri znakih
smo si pomagali z izdelavo dodatne tabele. Ta je bila izdelana po principu prikazovanja

vseh možnih kombinacij obračanja znakov. Vsak silabični par, formiran iz določenega
samoglasnika in samostojnega znaka, oblikuje določeno rotirano obliko. Najprej smo ob-

likovali verzalke oziroma silabične pare, ki imajo 8 rotacij glede na število samoglasnikov.
Potem je sledilo oblikovanje ostalih silabičnih parov in znakov, ki imajo specifično obliko.
Minuskule, njihove kombinacije in oblikovanje ligatur smo izdelali po istem principu pri
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končnem procesu digitalizacije. Pri načrtovanju smo si vedno pomagali s skicami, ki smo

jih dodali v ozadju okna posameznih glifov. Znake smo oblikovali na podlagi slikovne
analize in naš glavni cilj je bil, da formiramo znake, ki bodo imeli čimbolj podobno obliko z

znaki, predstavljenimi na kamnu Rozeti. Nekateri znaki malo odstopajo glede na njihovo

prvotno obliko iz kamna. Njihovo razlikovanje smo naredili, ker smo želeli doseči boljše

vizualne učinke pri pisanju in uporabljanju pisave. Naša ideja je bila, da čim sodobnejše bodo oblike znakov, tem bolj bo pisava dostopna in razumljiva uporabnikom. Eden
izmed takšnih izstopajočih znakov predstavlja črka N ( Н ) (slika 18). Na kamnu je črka

predstavljena kot zelo poševna črta, postavljena pod kotom 45 stopinj. Zaradi boljšega
učinka pri berljivosti smo vrednost kota zmanjšali na 30 stopinj. Dodatno spremembo
pri oblikovanju smo določili pri črki J. Rotirana oblika tega znaka na kamnu Rozeti je

predstavljena kot zelo odprta in široka oblika. Njeni rotirani znaki (pri vseh kombinacijah) zavzemajo celotno višino verzalk in zaradi takšne strukture v besedilu na kamnu

Rozeti ima zelo izstopajočo obliko. Da bi lahko dosegli poenoteno obliko rotirane črke J,

smo obliko zmanjšali in oblikovali potezo, ki bo imela enake lastnosti kot ostali rotirani
znaki. Želeli smo ustvariti enak odnos med oblikami in protioblikami vseh možnih kombinacij, ki jih formira črka J (ЈУ).

Vsak znak smo izdelali po principu obrisovanja s krivuljami (slika 19). Začetne in osnovne
oblike, s katerimi smo začeli z digitalizacijo, so znaki (slika 18): J (ЈУ ), R ( Р ), B ( БОО ), D (Д),
V (В), M (М), L (Л), Gj (Ѓ) in Ž (Ж). Obrisi večine znakov so zgrajeni po principu sestavljan-

ja z osnovnimi komponentami. Tako enostavno sestavljanje glifov omogoča računalniški
program Glyphs. V oknu posameznega glifa obstaja možnost, da lahko dodamo več
različnih komponent ali druge glife iz istega nabora znakov. Takšne napredne funkcije

nam omogočijo, da v primeru nekaterih sprememb določenih komponent hitro vplivajo
na znake, ki so sestavljeni iz istih komponent. Najenostavnejši primer je zgradba črke G

(Г), ki je sestavljena kot kombinacija dveh črk A (А) in I (И). Kadar spremenimo črko A, se
bo sprememba takoj pokazala pri črki G (Г). Po končanem oblikovanju velikih črk/zna-

kov smo nadaljevali z oblikovanjem malih črk in njihovih kombinacij. Zadnja faza pri
oblikovanju je bila sestavljanje ligature, kar je vključevalo več različnih in malih znakov.
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Značilnosti znake demotske pisave
1

ascender

poševne poteze
(leva & desna)

2

osnovna
poteza

3

prečna
poteza

4

poševne poteze
(samo za črki N & Nje)

descender
5 najtanjše

višina verzalke

poteze

osnovna črkovna črta
6

oblika in
protioblika

razlika v debelini med

7 poševnimi potezami

Zaključki pri znakih demotske pisave
Slika 18: Prikaz značilnosti pri oblikovanju znakov demotske pisave
1

zaključki pri
zaoblenjih potezah

2 zaključki pri

osnovnih ravnih potezah

3

zaključki pri
poševnih potez

Slika 19: Prikaz zaključkov pri oblikovanju znakov demotske pisave
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Odnos in proporcij znakov
demotske pisave
naklon
1
peresa

debeline
2
potez

minimalna
okrogle
2
3
razlika v debelini
poteze

4

odnos med
majuskulami in
minuskulami (10 %)

ascender
višina verzalke

20˚

1/3

osnovna poteza
srednja poteza
prečna poteza

višina minuskul
2/3
osnovna črkovna črta
descender

100
enot

80
60
enot enot

Slika 20: Prikaz odnosov med majuskulami in minuskulami
the slope

difference in

counter

x-height = 2/3

1 of the pen
2 the thickness
3
of cap height
Ukvarjanje z oblikovanjem
znakov demotske pisave
je bil zamuden
proces.4Najzahtevnejši

del jeascender
bilo določanje enakih podebelitev med malimi in velikimi črkami (slika 20).
20˚

capital height
stem
1/3
Najprimernejši
način,
ki smo ga naredili
za pogled uravnoteženja med podebelitvami in
wight of the
middle stem

x-height
razlikovanjem,
je bil prek natisnjenega
vzorca besedila, izpisanega z demotskimi znaki.
wight of the
2/3

crossbar

Na
vsakem natisnjenem vzorcu so bile prikazane vse dodatne spremembe pri znakih.
baseline
Opazni
so bili nekateri100znaki,
ki
80
60 so izpadli premajhni, pretanki, premočni ali neskladni
descender
unit

unit

unit

pri nagibu. Nato so sledili digitalni popravki, pri katerih so znaki optično prilagojeni v

računalniškem programu. Optične spremembe so bile narejene na osnovi vizualne spremembe. Vsi znaki so v začetni fazi imeli enako določeno vrednost višine in debeline
osnovnih potez. Zaradi boljšega ter vizualnega izgleda na zaslonu in na vsakem natisnjenem vzorcu smo znake morali še dodatno poenotiti in oblikovati.

Zaradi svojih specifičnih oblik so znaki zahtevali večkratne popravke. Izstopanje ne-

pravilnih in neskladnih potez pri nekaterih znakih se je večkrat ponovilo. Besedilo na

kamnu Rozeti je sestavljeno iz 32 vrstic in vsaka vrstica iz približno 150 silabičnih znakov.
To pomeni, da se znaki večkrat ponavljajo in pridejo v različnih kombinacijah z ostalimi
znaki, ki zahtevajo večkratno preverjanje njihove oblike z namenom, da ustvarimo poenoteno črkovno vrsto.

3.5. Določanje presledkov
Zelo zahtevni del pri celotnem procesu digitalizacije predstavlja metrika oziroma ure-

janje razmikov med črkami in besedami. Že v teoretičnem delu je opisano, da prazni

prostori/presledki med črkami in besedami pri demotski pisavi sploh ne obstajajo in da

se vsaka beseda začne s kombinacijo ligature ter se konča z navadnim silabičnim parom,

sestavljenim samo iz verzalke. Zaradi takšne kombinacije in zgradbe besedila morajo

biti razmiki med majuskulami in minuskulami različni. Optično so določene tri vrste
vrednosti praznega prostora (presledka) (slika 21). Prvi, in najmanjši, je prostor med mi-

nuskulami oziroma prostor v vsaki ligaturi. Drugi, ki ima srednjo vrednost razmika, je

med majuskulami. Največji prostor je določen med vsako ligaturo in silabičnim znakom.
Vsaka ligatura ima večji presledek s svoje desne in leve.
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Slika 21: Določanje različnih prostorov med znaki
Prilagajanje in določanje praznega prostora je bilo narejeno od desne strani znakov, ker je
pisanje znakov od desne proti levi strani. Določili smo še pravilo, da morajo biti razmiki

med vrsticami pri pisanju znakov demotske pisave skoraj polovico od višine majuskul,
ker nekatere ligature, sestavljene iz znakov enega nad drugim, zavzamejo veliko prostora v višini.

3.6. Proces oblikovanja posameznih črk pri digitalizaciji
V naslednjem delu bomo podrobno opisali najpomembnejše znake različnih skupin
znakov.

3.6.1. Majuskule
Kot je že opisano v teoretičnem delu, smo majuskule pri demotski pisavi porazdelili v
različne skupine glede na število rotacij skupaj s samoglasniki.
3.6.1.1 Asimetrični znaki
Asimetrični znaki dobijo 8 različnih pozicij (slika 22). V to skupino spada 13 znakov.
Značilnost vsakega znaka je njihova 8-kratna rotacija/oblika na pisalni površini. Znaki

v tej skupini so: J (ЈУ), R (Р), Gj (Ѓ), Ž (Ж), Z (З), Dz (Џ), P (П), T (Т), S (С), C (Ц), Č (Ч), Š
(Ш) in K (К). Oblikovanje smo začeli s črko I, ki predstavlja osnovno potezo za veliko

znakov. Pri oblikovanju se je pojavilo nekaj težav. Ena izmed glavnih je bila velika ra-

zlika v podebelitvi med osnovno in vodoravno potezo. Debelina vodoravnih potez se
je večkrat spreminjala z namenom, da pri končni obliki dobi čim bolj skladno obliko,

glede osnovne nerotirane oblike znaka. Zaradi optičnega ravnotežja je bila velika pozor-

nost namenjena tudi protiobliki oziroma določanju praznega prostora med ravnimi in
vodoravnimi potezami. Protioblika pri vseh rotacijah enakega znaka mora biti skladna,

da bi lahko nastala poenotena črkovna vrsta (slika 23). Okrivljene poteze pri osnovnih
nerotiranih znakih presežejo višino majuskule. Take presežke najdemo nad višino ma-

juskul in pod črkovno črto. Okrivljene poteze, ki imajo take podobne presežke, najdemo
pri črkah: J, R, T, Š.
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pisalni površini

zrcalno
obrnjeni

 
o e
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obrnjeni
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a u

1

primer
rotacija črke J

rotacija za
-90°

oo 

mehko
i (Ь)



zrcalno
obrnjeni

 
zrcalno
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Slika 22: Prikaz vseh rotacij pri asimetričnih znakih
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Slika 23: Določanje rotacije pri znakih
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3.6.1.2 Simetrični znaki
Pri oblikovanju simetričnih znakov smo upoštevali enaka pravila kot pri asimetričnih.
Število simetričnih znakov je 11 in vsak znak dobi samo 4 različne rotacije (slika 24).
Znaki B (Б), V (В ), F (Ф), M (М), H (Х), G ( Г) in Dz (Џ) dobijo štiri različne oblike glede na

samoglasnike. Izbrani samoglasniki, ki povzročajo spremembe v rotaciji zgoraj opisanih
simetričnih znakov, so: O, OO (dolga izgovarjava o), E in EE (dolga izgovarjava e). Ostali

4 simetrični znaki, ki imajo enako število rotacij, ampak drugačno kombinacijo parov s
samoglasniki, so: L (Л), Lj (Љ), N ( Н ) in Kj ( Ќ ). Izbrani samoglasniki, ki povzročijo rotacije, so: O, U, E in A.

Posebnost pri oblikovanju je bila določanje smeri podebelitve. Vsaka rotacija enake-

ga znaka se pri izpisovanju spremeni oziroma dobi različno podebelitev na različnih
mestih. Smer in položaj, v katerem se pojavi razlika v podebelitvi, sta odvisna od načina
izpisovanja znaka. Rotacija in obračanje vsakega znaka ne pomeni, da bo glif ohranil

enake lastnosti. Pri različnih rotacijah in obračanju dobi znak različne podebelitve in

so njegovi obrisi spremenjeni. Odvisno od rotacij je v večini primerov potrebno določiti
optične spremembe osnovnih potez z namenom, da znaki dobijo skladno podobo.

Slika 24: Prikaz vseh rotacij pri simetričnih znakih
3.6.1.3 Specifični in piktogramski znaki
Med specifične znake demotske pisave spadajo (slika 25): črka D, oznaka za kačo, in
znaki, ki so imenovani virami. Črka D in njene štiri kombinacije spadajo tudi v skupino
simetričnih znakov. Razlika je v kombinaciji samoglasnikov. Črka D je edina črka, ki

oblikuje štiri različne silabične pare s samoglasniki O, E, A in I. Zaradi izbire različne

kombinacije samoglasnikov pripada v to specifično skupino. Virama predstavlja vsak
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samostojni znak in ne vključuje nobene kombinacije s samoglasniki. Virame, ki jih po-

gosto srečamo v besedilu, so (slika 25): V (В), Š (Ш), L (Л), M (М) in N (Н). Vsaka virama
je prepoznavna po dodani črti zraven osnovne oblike, ki ima enako smer in debelino

kot osnovne poteze. Dodatna črta je vedno postavljena zraven znaka in je optično korigi

glede obrisa in poteze znaka. Dodatna črta je običajno vzporedno glavni in dominantni
potezi znaka.

Slika 25: Prikaz specifičnih znakov
3.6.1.4 Samoglasniki
Pri demotski pisavi razlikujemo 8 samoglasnikov (slika 26), ki v kombinaciji z določeni-

mi asimetričnimi ali simetričnimi znaki gradijo osem različnih silabičnih parov. Vizualna
analiza je pokazala, da imajo 4 od njih še vedno ohranjeno podobno obliko. Taki znaki so
O, U, E in I. Samoglasnika E in I imata enako obliko kot črke, ki jih danes uporabljamo in

poznamo. Razlika v obliki pri črki O je, da je na sredini dodana prečna črta. Med črkama

O in E je velika skladnost glede njunih potez. Takšno skladnost pri obeh črkah najdemo
tudi pri današnjih samoglasnikih pri latinici in cirilici. Črka U ima tudi skladno obliko

kot današnja oblika črke U. Razlika je v tem, da je črka postavljena vodoravno oziroma je
rotirana pod kotom 90 stopinj in je njena glavna poteza postavljena malo poševno (pod

kotom 10 stopinj). Ostala dva samoglasnika OO (dolgi o) in EE (dolgi e) sta še vedno
uporabljena pri nekaterih današnjih jezikih. Ohranjena je njuna izgovarjava, medtem ko
oblika nam ni tako znana.

Slika 26: Prikaz samoglasnikov
3.6.1.5 Minuskule
Minuskule so zgrajene po enakem principu kot verzalke, le zaradi oblikovanja dodatnih ligatur imajo manjšo višino (slika 27). Razlika v debelini osnovnih potez med

majuskulami in minuskulami je samo 10 odstotkov. Zaradi boljše čitljivosti ligatur je

črka n dobila malo različno in skrajšano obliko kot verzalki. V primerjavi z verzalkami, ki
imajo podaljška navzgor in navzdol, imajo minuskule n skupaj z njenimi rotacijami enako
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poravnano višino kot vsi ostali mali znaki (višina majuskul) (slika 28). Za takšno obliko

smo se odločili, ker je črka n pogosto prestavljena kot glavni element pri zgradbi liga-

tur. Ligature nimajo določenega pravila za sestavljanje znakov. Vsaka ligatura je dobila
obliko na podlagi primerjalne analize med znaki, izpisanimi na kamnu, in že dešifrirani-

mi znaki, objavljenimi na spletni strani projekta kamna Rozete (slika 28). Vodoravni in
rotirani znaki (pod kotom 90 stopinj) so tudi postavljeni malo višje od črkovne črte v šti-

rilinijskem sistemu, na enako višino kot rotirane majuskule. Vrednost te linije je 100 enot.
Nekatere ligature imajo povezano obliko. Oblikovali smo posebne povezane ligature za
vse oblike, ki so bile dovolj čitljive z originalnega skeniranega besedila.

Slika 27: Prikaz nekaterih ligatur, ki imajo povezano obliko
Vodoravni (rotirani) znaki, ki formirajo ligature z ostalimi znaki, ne glede na njihovo
rotacijo, so enako poravnani kot ostale črke in so postavljeni na črkovni črti. Na ta način
smo želeli prikazati dobro razločevanje med ligaturami in majuskulami.

Slika 28: Prikaz nekaterih oblik znakov, ki v kombinaciji z ostalimi znaki formirajo
ligature in so poravnane na črkovni črti

3.7. Programiranje
Znaki v demotski pisavi se napišejo na podlagi zahtevne programske funkcije. Z enostavnim programiranjem pride do povezovanja znakov in kombinacije različnih črk. Vsak
silabičen znak ima svojo programsko funkcijo in v bistvu njegovo izpisovanje deluje na

enak princip kot pri ligaturi. Pri določenih silabičnih parih pride do izrisa specifičnega

znaka, ki predstavlja ligaturo. Zaradi velikih presledkov med določenimi znaki so nekatere črke sestavljene kot posebne oblike, pri čemer so na tak način izdelane bolj elegantne
in skladne črke in je njihovo povezovanje primerno in berljivo.
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Pri programiranju je bilo definiranih več različnih skupin znakov (slika 29):
• skupina verzalk [@Uppercase]: v to skupino spadajo vsi veliki silabični znaki;
• skupina minuskul [@Lowercase]: v to skupino spadajo vsi mali silabični znaki;
• kombinacija verzalk [@Ligature.velike]: v to skupino spadajo vse kombinacije
velikih črk, sestavljenih zaradi boljše povezave; v to skupino so uvrščeni silabični
znaki z določenimi presledki na desni in levi strani;

• kombinacija minuskul [@Ligature.male]: v to skupino spadajo vse ligature, sestavljene samo iz malih črk;

• imena vseh bogov [@God’s.names]: v to skupino spadajo vsi znaki, ki nadomeščajo imena za vse bogove, napisane v besedilu na kamnu Rozeti;

• piktogramski znaki [@Pictograms]: v to skupino spadajo nekateri specifični znaki,
ki zamenjajo določene piktogramske znake.

Slika 29: Prikaz razporeditve glifov v razrede v programu Glyphs
Ves proces programiranja temelji na funkciji, ki omogoča kontekstualno zamenjavo.
Najbolj uporabljena funkcija pri znakih je funkcija .calt. Pri programiranju smo veliko
pozornosti namenili vrstnemu redu sprogramiranih ukazov. Velja pravilo, da imajo uka-

zi, napisani pred tistimi, ki sledijo, prvostopenjsko lastnost. Vse funkcije in ukazi morajo
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biti napisani zelo pravilno, brez napak in razmikov, sicer se bodo pojavile napake pri
izvozu pisave in pisava ne bo pravilno delovala.

Slika 30: Uporabljene funkcije pri programiranju znakov demotske pisave
Najprej so bili izpisani ukazi namenjeni zamenjavi silabičnih parov velikih znakov.

Potem so po istem principu bile narejene še ostale kombinacije za vse male črke. Na kon-

cu smo določili še nekaj ukazov, namenjenih ligaturam, ki se pojavijo kot kombinacija
malih črk. Najzahtevnejši del procesa programiranja je bilo pisanje ukazov za ligature

(slika 30). Veliko število njih je bilo sestavljenih iz več kot treh znakov (veliko od njih je
bilo tudi sestavljenih iz štirih, pet ali šest znakov). Vsaka taka problematična funkcija
zahteva veliko pozornosti pri izpisovanju vrstnega reda znakov, ki sestavljajo to liga-

turo, in pravilno izpisovanje njihovega imena. Značilnost vsake ligature je tudi to, da se

začenja s predlogom »na«. Zato smo upoštevali pravilo, da mora biti v vsak programski
ukaz znotraj programa za izpisovanje ligature vključena kombinacija minuskul, sestav-

ljena iz črke n in a. Uporaba takega predloga pri izpisovanju vsake ligature zahteva
dodatne spremembe in pozornost pri programiranju.

Delovanje funkcije za vsak silabični par malih in velikih črk ter ligatur se lahko takoj
preveri pri samem programu Glyphs. Odzivnost takih funkcij in preverjanje končne pi-

save z vsemi delujočimi funkcijami se lahko sproti preverja tudi v programu InDesign.
Tako hitro preverjanje in opazovanje v programu za urejanje besedila in črke direktno iz

programa Glyphs nastane samo v primeru, če se pisava izvozi direktno v točno določeno
datoteko na računalniškem pomnilniku, ki pisavi omogoča hitro inštaliranje in prikazovanje vseh novo nastajajočih sprememb.
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3.8. Navodila za uporabo demotske pisave v različnih
programih in operacijskih sistemih
Preden začnemo pisati z demotsko pisavo, moramo urediti in določiti nekaj dodat-

nih nastavitev, ki nam bodo pomagale pri pisanju v obratno smer: od desne proti levi.
Demotsko pisavo lahko uporabljamo pri različnih operacijskih sistemih in programih
za urejanje besedil. Na Windowsih lahko z demotsko pisavo pišemo v povsod upo-

rabnih programih, kot so Notepad in Microsoft Word v različnih verzijah. Pri Macintoshih lahko uporabljamo aplikacije kot Adobe Indesign, TextEdit in seveda tudi Microsoft
Word.

3.8.2. TextEdit
Najenostavnejši urejevalnik besedila na Macintosh operacijskih sistemih predstavlja
TextEdit, ki omogoča izpisovanje in podporo velikemu številu znakov iz Unicode sistemov. Preden začnemo z izpisovanjem znakov demotske pisave v programu TextEdit,
je najprej treba določiti nekaj dodatnih nastavitev. Prva nastavitev je, da moramo vnesti

kodo za RTL pisanje od desne proti levi strani. To kodo najdemo pri zavihku Nastavitve

[Edit] in potem izberemo Posebne znake [Special Character]. Nato izberemo kodo
U + 202E (right to left override character) (slika 31). Če določene kode ne najdemo, jo

lahko tudi napišemo in se bo koda pokazala v istem okencu. Ko bomo izbrali pravilno

kodo, moramo določiti še RTL način izpisovanja za stavke in vrstice. Edina težava, ki se
lahko pojavi pri pisanju, je zamenjava enega znaka EE z enojnim narekovajem. Zaradi

tega je treba izklopiti zamenjavo takega znaka. Celotni postopek za urejanje vseh nastavitev je prikazan na naslednji sliki.

Slika 31: Določanje in urejanje potrebnih nastavitev v programu TextEdit
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3.8.3. Notepad
Izpisovanje znakov demotske pisave na Windowsovih operacijskih sistemih je eno-

stavnejše kot pri programu TextEdit. Aplikacija Notepad podpira tudi veliko število
znakov in kod, ki so sestavni del celotnega sistema Unicode. Nastavitve, ki pomagajo pri
pisanju demotske pisave v Notepad-u, so enostavne. Edina stvar, ki jo moramo urediti,

je, da izberemo desni gumbek delujoče miške in nato izberemo »Vstavljanje«, »Unicode
kode [Insert Unicode control character]«. Potem lahko izbiramo med različnimi kodami,
vendar se za pisanje z demotsko pisavo uporablja koda RLO [Start right to left override]
(slika 32).

Slika 32: Določanje in urejanje potrebnih nastavitev v programu Notepad

3.8.4. Indesign
Uporabljanje demotske pisave v aplikaciji Adobe Indesign CS6 zahteva dodatno inštalacijo posebnih vtičnikov, ker ima pisanje smer pisanja od desne proti levi strani. Takšna

drugačna smer pisanja je značilna za jezike z Bližnjega vzhoda. Da lahko uporabljamo
demotsko pisavo s cirilično podporo v InDesignu, moramo inštalirati verzijo te apli-

kacije, ki bo podpirala urejanje in oblikovanje besedila jezika z Bližnjega vzhoda (Indesign

Middle East). Ker je za naše področje zelo težko dobiti takšno verzijo programa, si
lahko pomagamo z inštalacijo posebnih elementov v programu. Eden izmed njih, ki se

ga najbolj uporablja, je plačljiva verzija IndicPlus Indesign Plugin, ki podpira vse možne
komplekse, dvosmerne (bi-directional), indijske in arabske ter številne druge regionalne
pisave. Uporaba IndicPlus nam je pomagala pri urejanju, testiranju in nadaljnji uporabi

znakov demotske pisave. Pisanje z demotsko pisavo v aplikaciji InDesign se je uspešno
odvijalo brez dodatnih težav (slika 33).

42

Slika 33: Uporaba IndicPlus Plugin v aplikaciji Adobe InDesign CS6

3.8.5. Microsoft Word
Program Microsoft Word je najbolj razširjen in uporabljen urejevalnik besedila na najbolj uporabljanih operacijskih sistemih. Pisanje znakov demotske pisave v programu

Microsoft Word je povzročilo nekaj težav. Iz vseh raziskav se je pokazalo, da Microsoft Word
2011 na Macintosh operacijskih sistemih ne podpira pisanja s pisavami, ki imajo nasprotno smer pisanja, od desne proti levi. Zaradi tega je treba uporabljati novejše verzije ta-

kega programa za urejanje besedila. Pri Windows operacijskih sistemih program deluje
nekoliko bolje, ker skoraj vse različice istega programa podpirajo pisanje v nasprotni

smeri. Edina nastavitev, ki jo moramo določiti, preden začnemo s pisanjem znakov de-

motske pisave, je uporaba kode za pisanje v nasprotni smeri. To specifično kodo najdemo
pri vstavljanje − specifični znaki. Iz vseh znakov izberemo samo tisti znak, ki ga res potrebujemo (slika 34). Ta znak je RTL in njegovo generično ime je označeno kot U + 202e.
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Slika 34: Določanje in urejanje potrebnih nastavitev v urejevalniku besedila Microsoft
Word 2011

3.9. Testiranje in določanje napak
Skozi celoten proces načrtovanja in oblikovanja je bilo vključeno tudi testiranje znakov

pri pisanju. Že v začetni fazi je bilo vključeno testiranje na različnih operacijskih sistemih
in programih z namenom, da se takoj odredita možnost pisanja in izbira Unicode pod-

pore. Najprej se je testiranje odvijalo prek splošnega urejevalnika besedila TextEdit. S
pridobitvijo licence za uporabo IndicPlus Plugin v programu Indesign je bilo testiranje

narejeno skoraj za vsako minimalno spremembo, ker InDesign podpira takojšnje spre-

membe pisav. Ko se v programu Glyphs črki naredijo dodatne spremembe in se pisava
izvozi z novo narejenimi spremembami, se te takoj opazijo pri dokumentih v progra-

mu InDesign. Najpogostejše težave pri pisanju in preverjanju znakov demotske pisave
so bile med ligaturami (slika 35). Nekatere funkcije pri kontekstualnih spremembah
pri sestavljanju ligatur niso bile pravilno pokazane. S ponovnim preverjanjem napak

v programskem okviru OpenType features smo težave hitro odpravili. Najzahtevnejši
del testiranja je bilo ukvarjanje s prerisovanjem prostora med vsemi skupinami zna-

kov. Zaradi velikega razmika med določenimi znaki se je testiranje odvijalo počasneje.
Skupine znakov, ki so se večkrat ponavljali in so zahtevali večjo pozornost pri določanju
medprostora, so bile:

Ј'Н Ј'НЕ Ј'НЦА ИНЕ ИНА И НАИМОЛЕ МОНЦА МОЊ НАНЕ НЦА НЕН НАМО ТОНЦА
Slika 35: Skupine znakov, ki so zahtevali večjo pozornost pri urejanju razmikov
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Simetrična znaka N in M skupaj z njuno kombinacijo zaradi svoje posebne oblike izstopata

od vseh znakov demotske pisave. Ta dva znaka imata najdaljšo obliko in njuna podaljška
segata v ascenderju in descenderju. Takšna podaljšana oblika povzroča dodatne težave
pri prirezovanju ostalih znakov. Testiranje teh znakov je omogočilo določanje dodatnih
optičnih sprememb.

3.10. Uporaba cirilične tipkovnice pri pisanju znakov demotske  	
pisave
Pisanje znakov demotske pisave bomo izvedli samo v primeru, če uporabljamo cirilično
podporo tipkovnice (makedonska). Znake demotske pisave smo sprogramirali na enaki

kodni podpori kot pri današnji cirilični pisavi. To pomeni, da bo razporeditev oznak
za demotske znake na tipkovnici enaka kot pri današnji uporabi makedonske tipko-

vnice. Podobnost najdemo tudi pri uporabljanju enakega števila samostojnih znakov
med demotskimi znaki in današnjo uporabljeno pisavo. Zaradi te skladne uporabnosti
se uporaba znakov s tipkovnico, ki bo imela makedonsko cirilično podporo, ne bo veliko

razlikovala in bo tipkanje v različnih aplikacijah enostavno. Najzahtevnejša stvar je, da

se znake moramo dobro naučiti in jih hitro prepoznati. Ko si znake dobro zapomnimo,
potem tudi kombinacije z ostalimi samoglasniki ne bodo predstavljale velikih težav.

Dodatno pravilo pri pisanju je, da moramo pri uporabi samoglasnikov OO in EE uporabiti dvakrat isti samoglasnik. Za izpisovanje mehkega samoglasnikа ' (mehka izgovarjava) sta določeni dve pravili. Pri pisanju z velikimi črkami se bo oznaka za ' izpi-

sala, ko bomo skupaj vtipkali Shift + Č. Pri pisanju z malimi črkami uporabimo malo

drugačno kombinacijo, držimo skupaj Shift + 7('). Pozorni moramo biti tudi na deljenje
besed. Presledki med znaki ne obstajajo. Zaradi tega moramo samodejno vstaviti del

odstavka v novo vrstico. Spodnji primer (slika 36) je predstavljena oblika tipkovnice,
na kateri so označeni vsi samostojni znaki, ki jih uporabljamo pri pisanju. Polja z zeleno
barvo označujejo samoglasnike. Tipki za samoglasnika ОО (OO) in ' (EE) nista prikazani
(nanašata se na tipki), ker se ta dva znaka oblikujeta pri tipkanju dveh enakih znakov.
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Slika 36: Prikaz znakov demotske pisave na tipkovnici

3.11. Predstavitev končnih oblik znakov demotske pisave
Na spodnji sliki 37 je prikazan nabor končnih oblik izdelanih znakov demotske pisave.

ЃЃАЃЕЃЕЕЃИЃОЃООЃУЃ'ЅЅАЅЕЅЕЕЅИЅОЅООЅУЅ'ЈЈАЈЕЈЕЕЈИЈОЈООЈУЈ'ЉЉА
ЉЕЉОЉУЌЌАЌЕЌОЌУЏЏЕЏОЏООЏ'АББЕБОБООБ'ВВЕВОВООВ'ГГЕГОГООГ'ДДАДЕДИДОЕ
ЖЖАЖЕЖЕЕЖИЖОЖООЖУЖ'ЗЗАЗЕЗЕЕЗИЗОЗООЗУЗ'ИККАКЕКЕЕКИКОКООКУК'ЛЛАЛЕЛОЛУ
ММОМООМ'ННАООППРВПАПЕПЕЕПИПОПООПУП'РРАРЕРЕЕРИРОРООРУР'ССАСЕСЕЕСИСОСООСУ
С'ТТАТЕТЕЕТИТОТООТУТ'УФФЕФОФООФ'ХХЕХОХООХ'ЦЦАЦЕЦЕЕЦИЦОЦООЦУЦ'Ч
ЧАЧЕЧЕЕЧИЧОЧООЧУЧ'ШШАШЕШЕЕШИШОШООШУШ'ШТЕ
ббебобооб'ввевовоов'ггегогоог'ддадедидоежжажежеежижожоож'жуззазезеезизозооз'зуиккакееки
кокоок'куллалелолуммемомоом'ннаненонуппапепеепипопооп'пурраререериророор'руссасесеесисосоос'
суттатетеетитотоот'тууффефофооф'ххехохоох'цца цецеецицоцооц'цуччачечеечичочоочушшашешеешишошоош'
шуѓѓаѓеѓееѓиѓоѓооѓ'ѓуѕ ѕаѕеѕееѕиѕоѕооѕ'ѕујјајејеејијојоој'љљаљељољу њ ќќаќеќоќуџџеџо џооџ'

Slika 37: Prikaz vseh znakov demotske pisave
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3.12. Seznam staromakedonskih bogov
V celotnem besedilu so bila dešifrirana vsa imena bogov, ki so jih prvotni Makedonci upo-

rabljali in v njih verovali. Značilnost vseh imen je, da so skoraj vsa imena enozlogovna.
Vsako ime je sestavljeno iz dveh znakov. Prvi znak je sestavljen iz treh prečnih potez, ki

predstavljajo oznako za BOGA (БОГО), medtem ko je drugi znak, ki je dodan na levi strani,

nek določen samostojni znak. Razlikujemo 12 različnih imen (slika 38). Najpomembnejše
ime, ki ga tudi pogosto srečamo v besedilu, je Bogo Dze (ЅЕ). Za vsak znak smo morali
samodejno nastaviti in posredovati presledke med znaki.

себого богове богови богово дебого
богохоо џбого чалбого кабого ѕебого

Slika 38: Imena vseh bogov

3.13. Besedilo na kamnu Rozeti, izpisano z demotsko pisavo
Kot nam je že znano, je besedilo na kamnu Rozeti sestavljeno iz 32 vrstic. V povprečju
ima vsaka vrstica okoli 150 znakov. Uspešno smo digitalizirali vse znake na kamnu.
Končna oblika besedila z digitaliziranimi znaki zgleda zelo podobno kot originalno be-

sedilo (slika 39). Male spremembe v znakih se vidijo pri določenih potezah, ker smo
upoštevali tipografska pravila za načrtovanje pisav ter vizualne in optične izboljšave
znakov. Edino razliko najdemo samo v tipografski tonski vrednosti znakov. Na origi-

nalni sliki kamna Rozete je tipografska tonska vrednost zelo visoka, ker so znaki zelo
zgoščeni in njihovi razmiki zelo mali. Takšni mali razmiki so prisotni tudi med vrsti-

cami. Njihova zgoščenost zaradi uporabe debelega peresa (pisalni material) povzroči
tudi to, da lahko znaki dobijo povezano strukturo, ne glede na to, ali imajo znaki tako

originalno povezano strukturo. Na kamnu Rozeti so predstavljene ligature, ki imajo dolgo obliko, ker so sestavljene iz več različnih znakov. Običajno te ligature vsebujejo nek

vodoravni rotirani znak − v večini primerov je to črka Ј', ki ima podaljšano črto. Ta
je običajno postavljena na črkovni črti. Nad njo so postavljeni ostali znaki. Pri digita-

liziranih znakih smo izpostavili takšne dolge in podaljšane strukture. Razlog za takšno
odločitev je bila zahtevnost programiranja tako dolge ligature. Pri poskusnem programiranju pride do nekaj več težav, ki se pokažejo po izvozu pisave.
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МОЛЕнавеветонИНАЛИЖОМОцанменај'наѕееи наататонаденај'веЃАЈ'НЕВООцанменај'наѕееиМОМОАЈ'НЛнај'зееЈ'НЦАназеенЖОА набоозеенај'веЈ'
МОнаденај'венај'ленеЗЕЕнаицееИПАЉУЖЕЕМОЈ'ЛЕЦАПАМОООДЕЈ'НЦАназеенЗЕнај'веденашиќавеНАЗЕнај'веМОЈ'ИвЗМИЈАБОГОБ набовеџоо
нај'ѕаЈ'SВЕБОГОнаицеевеАИЈУназееѕеезМОАтоќавеВООнаИЖОМОАБЕГОСПОДАЦАПАМОООнаденај'веКАБОГОПАПАИНАВОЈ'ЗЕЕМЕнај'копо
Ј'НТЈУВЕДИцанменај'наѕееи тонај'боДЕнаашееТОБОГО
Slika 39: Prikaz prve vrstice iz srednjega dela besedila na kamnu Rozeti
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4. RAZPRAVA O
REZULTATIH
Čeprav je demotska pisava zelo kompleksna in specifična pisava, ki zahteva veliko
znanja o zgodovini pisav, tipografiji in načrtovanju pisav, bo pritegnila veliko pozornost

nadaljnji raziskavi o zgodovini naših korenin in o vrednotah. Z digitaliziranjem demotske pisave se bo izboljšala dostopnost do srednjega besedila na kamnu Rozeti in se bo
izboljšala čitljivost besedila na kamnu Rozeti.

Že pri sami realizaciji teme magistrskega dela je bilo razvidno, da bomo potrebovali

veliko časa in napora za analizo in raziskavo znakov pri digitalizaciji. Celotni proces di-

gitalizacije je bil zelo zanimiva izkušnja, ki nam je prinesla veliko navdušenja nad delom
z demotskimi znaki. Namen je bil izdelati in oblikovati znake demotske pisave, ki bodo

združeni sestavili eno sodobno in poenoteno črkovno vrsto. V celoten proces izdelave
smo vključili tudi postopek tipografizacije, ki nam je pomagal, da znaki dobijo čiste in

prepoznavne oblike. Pri začetni fazi izdelovanja magistrskega dela smo uporabili metodo na podlagi slikovne analize, da bi lahko pridobili več podatkov o tipografski tonski
vrednosti in primerjalnih tipografskih znakih. Uporaba znakov pri pisanju je zahtevala

še veliko znanja in raziskav o pisavah in jezikih, ki podpirajo pisanje v nasprotni smeri,

od desne proti levi. V tem delu smo potrebovali tudi dodatno znanje o Unicode sistemih
in zanimanje o programskih funkcijah znotraj aplikacij za načrtovanje pisav. Za digita-

lizacijo in izdelavo demotske pisave smo uporabili programa Glyphs, ki podpira veliko

množico znakov različnih jezikov. Veliko pomoči smo dobili, ko smo svoje znanje razširili z znanjem o kompleksnih substitucijah glifov in uporabe različne funkcije digitalnih
pisav [OpenType features].

Končni rezultati tega magistrskega dela so digitalizirani tipografski znaki starodavne
demotske pisave. Izdelali smo več kot 500 digitaliziranih znakov in približno 160 di-

gitaliziranih besed, ki so napisane na srednjem napisu besedila s kamna Rozete. V ves

nabor spada 13 simetričnih majuskul, ki formirajo 8 silabičnih parov, 11 asimetričnih
znakov, ki formirajo 4 kombinacije silabičnih parov, 2 specifična znaka, dodatna 2 piktogramska znaka in še 8 samoglasnikov. Enako število znakov smo izdelali še za minuskule.

V nabor spada še veliko število ligatur, ki so sestavljene iz najmanj dveh ali več skupaj

povezanih majuskul. Določanje pravilnih odnosov med majuskulami in minuskulami
povzroča pravilen ritem in kontrast med vsemi znaki.
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Naša predpostavka glede povezanosti med demotsko starodavno pisavo in današnji-

mi slovanskimi jeziki se je izkazala za pozitivno. Pri celotnem postopku, od raziskave
do končnega načrta, smo ugotovili, katere skupne značilnosti in vsebine najdemo med

demotsko pisavo in današnjimi slovanskimi pisavami (makedonščino, slovenščino,
ruščino). Oblike pri znakih določenih silabičnih parov J (ЈУ ), R ( Р), I ( И ), G ( Г ) in Z ( З )
imajo dolgo, več kot dvatisočletno ohranjeno obliko. Podobnost v oblikah najdemo tudi

pri samoglasnikih O in E. Pri demotski pisavi je uporabljenih 8 samoglasnikov, pri čemer
je 5 od njih tudi uporabljanih pri določenih jezikih. Znani so nam tudi samoglasniki, ki

imajo pol zvočnosti ali dolgo izgovorjavo. Prepoznamo jih po zvočnosti, nimajo določene
oblike. Dodatna podobna značilnost znakov demotske pisave je tudi ta, da je črka I
uporabljena kot veznik ali kot oznaka za določanje množine pri samostalnikih. Za izoli-

ranje določenih besed se uporablja poševna črta N ( Н ). Taka uporabljena funkcija še
vedno obstaja pri današnjem makedonskem jeziku.

Največja težava pri digitalizaciji znakov demotske pisave je nastala pri tem, kako pravilno

uporabiti programske kode za pravilno izpisovanje vseh ligatur in pisanje v naspro-

tno smer. Druga težava, s katero smo se srečali, je bilo določanje razmikov, presledkov

med različnimi skupinami znakov (majuskulami, minuskulami in ligaturami). Proces
določanja uravnotežbe med praznimi prostori je zahteval večkratno preverjanje zna-

kov na različnih aplikacijah in prek velikega števila natisnjenih verzij. Dobro znanje o
tipografskih parametrih (razmerja, metrika, proporcije, ritem) je vodilo k uspešni digitalizaciji znakov demotske pisave.

Glavni cilj pri digitalizaciji je bil opredeliti dobro razločevanje med majuskulami, mi-

nuskulami ter ligaturami. Cilj smo dosegli prek izvedbe velikega števila poskusnih
testiranj − tako na računalniških zaslonih in aplikacijah kakor tudi prek številnih natis-

njenih poskusov. Določanje razmikov med različnimi skupinami znakov smo dosegli po
principu pravilno uporabljenih in izpisanih sistemskih kod.

Digitalizirani znaki demotske pisave bodo zanesljivo prinesli večje zanimanje o jezikovni in kulturni dediščini. Pripomogli bodo k razrešitvi vprašanja glede pismenosti
starodavnih narodov. Znaki demotske pisave se bodo uporabljali na različnih operacij-

skih sistemih in aplikacijah in bodo dostopni vsem tistim, ki bodo želeli razširiti svoje
znanje in zanimanje o kamnu Rozeti in demotski pisavi. Navodila za inštaliranje in uporabljanje znakov sodobne demotske pisave pripomorejo, da se lahko uporabniki zelo
hitro in enostavno naučijo brati ter pisati z demotskimi znaki.
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6. PRILOGE
PRILOGA A
Slika kamna Rozete, ki smo jo uporabili pri analizi in na podlagi katere smo izdelali
ter oblikovali znake demotske pisave. [14]

Slika 40: Slika kamna Rozete (negativ) [14]
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PRILOGA B
Skenirane slike skice, ki smo jih narisali pri začetni fazi oblikovanja znakov demotske pisave.

Slika 41: Idejni osnutki (november 2014)
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Slika 42: Idejni osnutki (november 2014)
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Slika 43: Idejni osnutki (januar 2015)
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Slika 44: Idejni osnutki (januar 2015)
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PRILOGA C
Preglednica vseh kombinacij med soglasniki in samoglasniki.

Slika 45: Preglednica asimetričnih znakih
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Slika 46: Preglednica simetričnih znakih
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PRILOGA D
Nabor vseh znakov končne različice demotske pisave.

ВОО В' ВО ВЕ БЕ БО БОО Б И А
МОО М' МЕ МО ФОО Ф' ФО ФЕ
ГЕГ'ГОГООХЕ ХО ХОО Х
ЏЕ ЏО Џ' ЏОО
ЛА ЛЕ ЛУ ЛО ДИ ДА ДО ДЕ
КА КЕ КУ КО ЉА ЉЕ ЉУ ЉО
ЈИ ЈА Ј' ЈЕЕ ЈУ ЈОО ЈО
1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3

2

1

2

1

3

2

3

1

1

2

1

2

3

62

РИ РАР' РЕЕРЕ РУ РОО РО
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ШИШ' ШЕЕШОО ШАШЕ ШУ ШО
ЧИ Ч' ЧЕЕЧОО ЧА ЧЕ ЧУ ЧО
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пу папепозиз'зеезоо за з'зу зе
ти т'тее тоо татутетопип'ппеепоо
ца цу це цо сис'сеесооса сусе со
шее шоо ша шу ше шо циц' цеецоо
чи ч' чеечоо ча чу че чо шиш'
1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

11

2

1 2

2

2

1

2

1

11

2

2

2

2

2

1

1 1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2 1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1 1

1

2

2

Slika 47: Nabor vseh znakov
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2

PRILOGA E
Prikaz vseh oblikovanih in programiranih ligatur, uporabljenih v celotnem besedilu
na Kamnu Rozeti.

наананло наанадочооју нааји ' ѓу а на наабожее лзее канајее зеевоогоон ананета ананеца
набогохоо набогоџо наазееиве наавоо наата наатато наасун нааштее наашее ' с наасее наасееки наасее
наденај'ве надеју надејии надеји надеапото надеа нацејеца набовеџоо набоозее набогосее
насеекисее наѕевеа наѕееимо наѕееа надежее надезее надети надетевоо ' де на наденазеен
насекиве ' с сее ѓе на наѓ'сее наѓ'пане наѓ'па ' с сее ѓе на насекиве насеени
нај'ѕа нај'ка нагоцее нагоосее наианамесе наисее наиа наианамесеејееи наиоо наиоои наисееме насеени
нај'наѕееи нај'наѓ'па нај'накове нај'нанзее наицее наицееве најееце нај'бо нај'божеен нај'божеена нај'ѕе
нај'оо нај'нашее нај'ши нај'ве нај'вејесее нај'венаа нај'копо нај'лене нај'мојаа нај'мове нај'н
нај'назеен нај'жеевену нај'жее нај'номо нај'саи најусешитои накеени налеа нај'нарооцане нај'навеве нај'назееа
наусене налозее намеи намеимо намеин наменца намодеа намодејии намогосподаа намомеегосподаши нај'зее
напацаве напаџоо напаиа напаиато ' м мо на надезе наѕееи нагосподаа нанаве нареи нашееиме
напасее напрвѓ'сее нарамеве нарам'ве нареејееишее нароцато нароиа навезе нанеќе нанјица нанзее
нарооцане нарооцатонаштее насееа насееџоо насееи насеен насеенине насеетонца ' ј па на напананџоо
66

насинај'сее насинајоосее насееве нашееимо нашиќа нашинавезе нашивење наш'а наш'навен нанаш'ве наш'веи нарооца
навеќе навеќато наш'веивен наш'венвоојувеи наштеен нанашееиа нашеемеча нашинаве нашооин
навевето навеветон навоа навоојоо насижее насижееца насижеето натанамоме натицесее нат'нани нацеејеца
назеебо назееѕее назееиве назееји назеен назееве назеевен навенназеен навензее нав'јоо навеши навеве
ј'лен шееисеке шееисеки шиќаве назеевоого нажеељушито нажеешеете нажееве навовенамоме назееа
      ј'нашиќа ј'наков'ке
Slika 48: Prikaz vseh ligatur
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PRILOGA F
Prikaz vseh apliciranih orodij pri načrtovanju znakov demotske pisave.

1. Izpisovanje demotske pisave z uporabo arabskega peresa
1. Izpisovanje demotske pisave z uporabo arabskega peresa
1 kot podebelitve: 50˚
2 debelina peresa: 20 pt
1 kot podebelitve: 50˚
2 debelina peresa: 20 pt

1
1

2
2

2
21
1

1
1

1
1

1
1

2
2

1
1
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2

1
1

1
1

2
2

Slika 49: Izpisovanje demotske pisave z uporabo arabskega peresa
2. Izpisovanje demotske pisave z uporabo širokega peresa
2. Izpisovanje demotske pisave z uporabo širokega peresa

1 kot podebelitve: 16˚
1 kot podebelitve: 16˚
2
2

2 debelina peresa: 16 pt
2 debelina peresa: 16 pt
1
1

1
1

1
1

2
2

2
21
1

1
1

3 okroglosti: 4 %
3 okroglosti: 4 %
1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

Slika 50: Izpisovanje demotske pisave z uporabo širokega peresa
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3. Izpisovanje demotske pisave z uporabo čopiča

1 kot podebelitve: 8˚

2 debelina peresa: 14 pt

3 okroglosti: 44 %
2

2

2
1

1

1

1

2

1

1

1

2
1

2

Slika 51: Izpisovanje demotske pisave z uporabo čopiča
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PRILOGA G
Srednji del besedila kamna Rozete, napisanega z digitaliziranimi znaki demotske
pisave, sestavljen iz 32 vrstic.

I vrstica

навеветонИНАЛИЖОМОцанменај'наѕееинаататонаденај'веЃАЈ'НЕВООцанменај'наѕееи МОМОАЈ'НЛнај'зееЈ'НЦАназеенЖОА набоозеенај'веЈ'
нај'ленеЗЕЕнаицееИПАЉУЖЕЕМОЈ'ЛЕЦАПАМОООДЕЈ'НЦАназеенЗЕнај'веденашиќавеНАЗЕнај'веМОЈ'ИвЗМИЈАБОГОБ набовеџоо МОЛЕ
ВЕБОГОнаицеевеАИЈУназееѕеезМОАтоќавеВООнаИЖОМОАБЕГОСПОДАЦА ПАМОООнаденај'веКАБОГОПАПАИНАВОЈ'ЗЕЕМЕнај'копоМОнаденај'ве
Ј'НТЈУВЕДИцанменај'наѕееитонај'боДЕнаашееТОБОГОнај'ѕаЈ'S

II vrstica

ВООТОВЕЖЕЕналеаВЕВЕ НТОЗЕнажеешеетеАSнабогосее навеветоПРВЗЕВЕБОЗЕЕМЕнај'копоМОАСУВООЛГОСПОДАЈ'НЈ'ИТОИПАЉУЖЕ
МОЈ'нашиќаЛТОПО'ЗЕВЕБОТОЗЕнаисееменаицее ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуТОВООГООВООМОБЕИШИВВназеенНАМОПА
навеветоПРВЗЕВЕБОЗЕЕМЕнај'копоИМОЈЕЕМОнав'јооБОГОВЕДИнај'божеенаЦАИДЕЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенувенцапаѓу'нананзееназеевен
ЦАДЕнв'кенај'наковеЗЕЕМЕнај'копоМОЦАДЕијеенаианамесенаабожееМОШЕнабогосее

III vrstica

МОЈ'нашиќаЛТОПО'ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи ЦАДЕнабогосеенавеветонПРВЗЕ ВЕБОЗЕЕМЕнај'копоМОЦАДЕТОИПАЉУЖЕЕ
ЗЕЕнаанадочоојуЦАМОннај'жееЦАВЕДИТОСЕЕМОБОГОнај'зееЦАВЕДИТОСЕЕМОБОГОнај'зееЦАВЕДИТОСЕЕМОБОГОзееј'авенцапаѓу'нананзееназеевен
ТОИПАЉУЖЕЕИМОЈЕЕМОВ'ЦЕЕБОГОнав'јооМЕинај'нашееБЕЈ'ХООБОГОнаашеењеназеевоогооИМОБОГОИНАЈИВЕДИнав'јооБОГОНАБОГО
МОБОГОНУВЕДИнав'јооВ'СЕЕМОБОГОСЕЕнаанадочоојуМОБОГОНЖЕЕБО

IV vrstica

БОГОВЕДИнај'божеенаМОШЕАИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОНУВЕЖЕЕнаанадочоојуЦАМОнав'јооНМОРОАПРВЅЕ ЗЕВЕБОИМОЈЕЕМОнав'јоо
ШЕЈ'ВОЈЕЕнашиќаЈ'ИМОШЕМОЦАИДЕЅЕЕБОГОМОЦАДЕнаш'веивнасижеецаГООИЈЕЕМЕЈ'АИПАнавеветоПРВЗЕВЕБОИМОЈЕЕМОнав'јоо
нај'ведеИМОШЕИнадетиМОЦАДЕнароианаицеенароиаИМОАМОЦАИДЕВБОГОПАнај'боТОИИВООМОЦАДЕЗЕЕМЕнај'копоМОАнај'зеенажеељушитонај'веНАЛМО
Ј'НЦАназеенИЛБОГОназеевеИМОАВЕИЖЕЕ

V vrstica

ЛТОПО'ЗЕВЕБОТОЗЕнаисееменаицее ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОцанменај'наѕееи наш'веНРОнадежеенапананџооИМОнацеејецаВООАнарооцатонаштее
наѓ'панеИРЕНАнаш'навеннаденај'веИТОЛОПАназеебоТОЛнаштеенТОЗЕ ВВнаденај'венавеветонИНАИРЕНАвецапаѓу'навеннанзееназеевенМОЈ'нашиќа
ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи цапаѓу'нананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПОнаисееме наицееИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи наш'венавезе
ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'

VI vrstica

назеенИЛБОГОназеевеИМОАБОГОананецаавенцапаѓу'набогосее навеветоПРВЗЕВЕБОЗЕЕМЕнај'копоИМОЈЕЕМОнав'јооБОГОВЕДИнај'божеена
ЅЕПРВЈ'наш'веНТОБОГОназеевенаде'ВЕМЕЈОТОПОГООтопоадеИнасеетонцацанменај'наѕееи РОнадежеенапананџооИНАЛЗЕЕЈ'МОЦАДЕЈ'НЦА
ВООЈЕЕЛЕПРВЬ ЈНАЗЕЕМЕнај'копоИМОЈ'ТОИПАЉУЖЕЕнај'нарооцанеПАнаицееНТОЗЕЕнавеветоИАЈ'Нназееннаденај'веТОЗЕЕЅЕПРВЗЕЕ
Ј'НЦАназеенИЛБОГОназеевеИМОАИЛБОГОананецанаЧАЛБОГОнаананета
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VII vrstica

Б'насеекисееЈ'МОАназеевоогоООЛЕВООИИЛБОГОназеевеИМОЗЕВЕДИЗЕЕЗЕА Ј'НЦАназеенЛЗЕЕЛОМОаЗЕЕнаѓ'паООБОГОнанаве
наиооинаѓ'зееЈ'НЦАназееннашинавезенаиооинаѓ'зеенаиооиВООЊШИнај'зееВООназеенБОГОИЈ'наицееЈ'МОТОНЦАСЕЕРОнадезеенапананџооИНАЛЗЕЕ
цапаѓу'наЖПРВнасеетонца БРПнамодеаЦАИДЕВЖЕЕцанаѓ'паОО НЃЕЕЛУ ВЕВЕ Анаш'венашивењеГОСПОДАМЕнаиооинаѓ'зееПРВЛЗЕЕЛЕЗЕнадезее
'ЈМОнај'нДЕ

VIII vrstica

ЖОПРВИТОНЦАСЕЕцанменај'наѕееи надејинапананџооИНАЈЕЕЈ'МОЦАДЕЈ'НЦАназееннаш'аИЖОИМОЅЕЕнаиооинаѓ'зееацанменај'наѕееиАИН
ЗЕЗЕА ЖОнаајиКАЗЕЕМОНУнаѓ'зееИМОЦАДЕКАМОСЕЕнаш'навеннаиооинаѓ'зееНИЛОМОнај'навевеНЕНСЕЕБОГОТОБОГОананецаВЕИЖЕЕнаш'веи
ЖООПРВЈ'ПРВЈ'ЛМОнаавооМОЦАДЕЗЕЕМЕнај'копоМОАИТОЅЕЕМЕМОМОНЦАЈ'МОНЕЃАнасинај'сееНЕН нашиќаГОСПОДАМЕБОГОананецаИЈЕЕ
насекивенаасеес'АВЕМООО

IX vrstica

наѓ'зееНинасеетонцанаѓ'зееЈООВООСАБОГОнасеекисееИИМОНМОГОСПОДАИНЕМОИИМОМОАЗЕЕМЕнај'копоМОАнаѓ'пај'ИЛУМОДАВЕЈУЖЕЕканајее
ИМОШЕМОМОНЦАЈ'ЌЕМОНЕЃАСЕЕнаш'веканајееИИЗЕВЕНЗЕЕОО НнавеветонИНАЖОнаш'веЈ'ИМОВЕНАКАМОЈ'ЖОПРВнаиоои
навеветонИНАИЈ'наденај'веВЕЃАнаиооИМОНЦАЈ'ООЖООПРВИМОнаѓ'зееВООЛОМОЈОМОМОШЕнаш'веАнатицесееВЕИНАнасеениООИМОЊВ

X vrstica

ИнаианамесеејееинаабожеешееисекинаНЖЕЕБОПРВЛнаш'венвоојувеиЖОПРВИМОнаѓ'зееннадезеенаѓ'зееИВОО АИТОЛБОГОназеевеИМОАнадејиинапананџооИМО
ЖОПРВнаиоои наѓ'зееАнајусешитоиМОАИЛУМОнашивењеГОСПОДАМЕназеенј'ШТЕЕЖОКАназеејиМОНЦАЈ'ЌЕНАМОЃАСЕЕВЕЈУЖЕЕканајее
наденазеенБОГОананецаИЈЕЕЗЕЗЕА намомеегосподашиВЕНАнашиќаТУЈ'наденај'венавеќеѓу'ИТОЛГОБОназеевенаИМОАцанменај'наѕееинароианамеин
МОНЦАЈ'АЗЕнаѓ'панеИПАВЕИНАВЕНА

XI vrstica

ИЗЕЕВЕДИнаш'венаш'аДЕШИГОСПОДАнамом'АЗЕЕМЕнај'копоМОАнамеиАЗЕТУЈ'наасеес'наш'анамеимонаиоонавеќеЗЕнапаиатонаденај'веПОНЦА
МОМОНЦАЈ'ЌЕМОЛЕЃАШЕЕнанјицаВООнанјицаВОО насижеетонаш'веПРВЅЕНИЖОМОАЗЕнај'нанзееВООнамеиООАЗЕнавеќеЗЕМОДЕВОО
наашееВООАВЕКАнадеанѓуМЕВЕЅЕнавешиТУЈ'наѓ'панаденај'веЛЕЈООВООЦАДЕнаденазееннааштеенааштее ИЛОМОЛЗЕЕнаазееиве ЖОПРВЈ'
ОО НЈ'НЦАназееннаѓ'панаденај'веКАнапрвѓ'сее

XII vrstica

БОГОнасееиПРВДЕЈ'наицееИВЗЕЕнашиќавеЏОнавеќезеетоаипанај'венаанаш'веканајеенаѓ'паИнаѓ'зееВЕНАВЈ'ИЛЅЕЈ'ВЕНАВЕМО
назеенВЕЗЕВЕВЕ наш'веиКАЗЕЕЗЕЕБОнај'венадеаЈ'БОГОЧАЛнасееџооВООАВЕИЗЕЕВЕИЗЕЕнаденај'веМОЗЕВЕВЕ наш'веиМОБОГОНА
назеенЈ'ИЛОМОЦАИДЕЛБОГОназеевеИМОАнаѓ'панај'оонамогосподаа ЗЕВЕВЕ наш'веиЧАЛАВООАБОГОнаананетаЈ'НЦАнај'веЈ'НЦА
ЈЕТОЈ'МОШИ нај'боВЕЛнаѕееимоМОАНЛЕнашиќавеЛОМОнаасеекиЗЕЖОПРВЈ'НЦА

XIII vrstica

ЛЗЕЕМОДЕВООнавеќеЗЕБОГОинасеевеЗЕ БОГОананецаЛОМОинапасееЗЕнаѓ'зееннавеќенавензееЃЕЕНИКАнашееимоЅЕИМОРЕНАЖОПРВнапасееГООИМО
наѓ'зееНИКАнашееимоЗЕМОМОНЦАЈ'нашиќаМОДЕВООЛнав'јоонаѓунЛинасеевеЗЕ АМОЗЕнасеевеВЕЛнаѕееимоИМОЅЕнасееиНЖЕЕБО
цанменај'ѕееи АнаѕевеаЃАЉУЦАЛСЕЕБОГОЈ'ВООнашиќа намеиЖОПРВЈ'НЦА назеенБОГОананецаКАВЕЈ'Ј'КИСЕнаш'веПРВИЈ'наиоои
наѕевеаТЕЉУВООЦАДЕ
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XIV vrstica

цанменај'ѕееи МОБЕнасеевеАИПАЗЕназеевеВЕЛнаѕееимоМОназеебонашиќавеБ' наиооинаѓ'зееАИМОназеебоНВЕВОБОГОИМОЛнаасееленасеениЗЕЕТОИ
наицеенарооцане ВЕВЕ наѕееиЛОИВЗЕЕЛЕПРВЗЕЕИИЗЕВЕВЕ наѓунМОНЦАЈ'АБОГОананецаМОВЕДИнај'ѕеЈ'МОнај'веиннаицееИ
назеебоВООАЈ'МОМОНЦАЈ'ИМОнаананлоЈЕЕнагоосееАЗЕНМОНМОИЗЕнаѕееанаиоои НВЕВОБОГОМОЛПРВЈЕЕАнаденазеенЈ'
наиооинаѓ'зееНМОА

XV vrstica

цанменај'ѕееи ШВЕИМОБОИЗЕБОГОСЕЕЈ'ЖОПРВБОГОананецаНЕЅЕЕГООНМОназеебонашиќавенај'ши ИМОЗЕнаѕееанаиоои НВЕВОБОГОМО
НИКАнашееимоЗЕМОназеенГОСПОДАнавевеѕенај'венаш'ве нареејееишееЅЕИЈЕЕЗЕЗЕАВООИРЕНАназеенМО Ј'НАИПАЗЕнаѕееаВЕЛнаѕееимоМО
НИКАнашееимоЅЕнај'венаденај'веМОАЗЕЕЗЕЦАДЕЈОВООнаш'веВООЅЕАКАВЕИЖЕЕнаѓугооАнај'мовенаш'веЛЗЕЕМОДЕВОО наиооинаѓ'зее
ИЗЕнаѕееаПРВЛЅЕКЕМОАнаѓ'па

XVI vrstica

ИМОАКАВЕИЈ'КИСЕЕЖОПРВниназееЛУМОКАнаѓ'сеенаѓ'сееНМОАнаицеенаѓ'па ЖОПРВИВЗЕЕЗЕВВнаденај'веНИКАнашееимоЅЕМОнаицеевеМО
назеенГОСПОДАнавевеѕенај'венаш'ве ЗЕЕМЕнај'копоИМОнасееннавеветонИНАЦАДЕцанменај'наѕееи НВЕСЕЕГОСПОДАЈ'ВООнашиќаТУЈ'ЖОПРВИТОЛБОГОназееве
ИЈООМОНЕН нашиќаГОСПОДАМЕЗЕЕЃЕЦАПАИМОКАВЕнаѓесеес'ленасеенинавеветонИНАнареинаш'венадејинапананџооИМОнаштеенароцато ВООЛЗЕЕитолопаназеебоИВЕНА

XVII vrstica

навеќеЗЕМОИИВООБОГОананетаЧАЛАВООВЕИЖЕЕнаш'веиЖОПРВВЕ ЃЕнаиооиЛЕЈ'Ј'ННИТОЛБОГОназеевеИМОнај'наѕееицанменај'наѕееи
ЗЕВЕЊнај'зееПРВЛЕЈ'ВООЦАДЕцанменај'наѕееи нароиа намеиЖОПРВЈ'МОЛЗЕЕИТОЛБОГОназеевенај'ѕееиИМЕнај'мојааМОМОТОЗЕАЗЕ
наиооинаѓ'зееДЕЃУНВЕЈ'намеиЈ'ВООМОНЦАЈ'КЕМОЛЕЃАСЕЕЛЕЗЕЅЕЕЗЕМОТУЈ'ВООЛЕЈ'Ннамеинаиоо

XVIII vrstica

БОГОананецавецапаѓу'наш'веЗЕнашиќаГОСПОДАМЕЗЕЕМЕнај'копоМОАИТОЅЕЕЈОНАМОГОСПОДАМОЊЕИИМОИМОЛГОСПОДАназееве ИВОО ЗЕнавеќеЗЕ
наицеененаицеенаиооинаѓ'зеенаиооинаиооинаѓ'зеенаиооиМОЛЕТОМОЈ'НЦАназеенЗЕБОГОнавеветоЈ'ПРВЖОМОнабогоџоИнамодеаЦАДЕВЕТОВЕБОЉУтоназеевеПРВ
ЖОПРВВЕ КАМОТУЈ'наѕееиЦЕНЗЕВЕВЕ наш'веиинаш'навен наѓунЖОПРВЈ'МОнадеанавеќеЗЕБОГОМОТУЈ'наѕевеаТАЉУВЕНПРВЈ'ЛЕЃЕЈУПА
ЖОПРВЈ'МОСЛАДЕЗЕнај'бовенај'боЖОПРВХООБОГОВЕЈ'

XIX vrstica

нашиќаПРВ'ЃУнамеимонашиќавеЈ''ЃУЈООВООЦАДЕСАнаицееМО ЊКИСЕЕЏООБОГОнаштеенароцато ЖОПРВТОЛГОСПОДАназееве ИВЕНАПРВЗЕ ГОСПОДАнаашееЗЕ
нај'нанзееПРВЅЕ НШИГОСПОДАнамом'ВЕАЈ'НПРВЗЕ ГОСПОДАЗЕЕЗЕнаш'веЈ'НЦАназееннабогосеенашиќа 'ЃУИнамодеаЦАДЕТОЛБОГОназеевеИМОнабогосее
ИПРВГОСПОДАназеебоИМОЗЕназееаназеебонасеенинетоназеевеИЛИЖООМОЗЕВЕВЕ наш'веинаѓ'зее ВЕЅЕнавешиЦАДЕБОГОананецаЧАЛАВОО насеенинеАЗЕ
ПРВГОСПОДАназеебоАНГОСПОДАЃЕ

XX vrstica

насеенинеАЗЕЕМЕнај'копоНМОГОСПОДАЃЕИнавеветонПРВЈУДЕМОнав'јооПРВИЈ'ТОЛнаштеенТОПРВЗЕ насееаназееболенасеенинај'ѕееиИМОЈ'МОнанзееназеевенМО
назееИМОнабогосеенашиќа 'ЃУМОнадетевооЗЕЕМЕнај'копоИМОЈ'ИПАЉУЖЕЕЗЕЕМЕнај'копоМОнарооцаИЗЕЕнаицеенадеаШИГОСПОДАнамом'ВЕИНАЅЕнај'ве
нагосподааМОЛОЗЕЌАМОЗЕЕМЕнај'копоМОналеаПРВ насеенЈ'ШИГОСПОДАнамом'ВООцанменај'наѕееи Ј'МОЈ'ННАНГОСПОДАЃЕ намеиЈЕЕИЛБОГОве
иленааВООТУЈ'ЛУнај'назееаВООХООнааштееВООназеенНМОПАДОП
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XXI vrstica

ПРВинај'бонабогохооНАЦАДЕЛЕканајееЅЕВЕИЖЕЕЗЕцанменај'наѕееи надејинапананџооИНАИТОНЦАСЕЕЦАПА'ЃУИнамодеаЦАДЕЗЕГОСПОДАнанашееиа ЗЕВОО
И'ЃУИМОТОНЦАСЕЕЈ'НЦАназеенИЛГОСПОДАназееве ИИМОМОШЕМОнадејиинаицееАмонашиќа ЖОПАЗЕГОСПОДАназееве ЗЕВООЦАДЕнашееимеПРВинај'бо
ВЕЦАПА'ЃУНАнанзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПО'наисееменаицее ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи ВКЕЈ'набогосеенашиќа
ИЛГОСПОДАназееве ИМОЛЗЕЕ

XXII vrstica

ООнаденај'веТОИПАЉУЖЕЕЗЕЕМЕнај'копоМОВКЕЈ'МОЦАДЕнаѓ'пане ООнаденај'веИЖОнавеветоИЗЕВЕБОЗЕЕМЕнај'копоМОВКЕЈ'МОЦАДЕ
ЗЕЕМЕнај'копоМОВКЕЈ'МОЦАДЕнаѓ'пане ООнаденај'вемонаѓ'паООнаденај'веИИЅЕЗЕЕМЕнај'копоМОВКЕЈ'МОЦАДЕнаѓ'пане ООмонаѓ'па
ВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи ШИВВналозеенашинавезеДЕБ'ИВЈ'ИМОБОГОВЕКЕКОНИнавеветонИНАИнавеветонИнвоој'наков'ке
ВЕЦАПА'ЃУнананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПО'ИЈЕЕ

XXIII vrstica

ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенунатанамоме ИНАЧАЛБОГОШТЕЕИЈЕЕнаиаИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуналеаннашинавеИВЈ'
ТОЛГОСПОДАназееве ИВООАХООБОГОШТЕЕАЊЕназеевоогоналеаООДЕБОГОналеаМОТОПО'ШИВВналозееЦАДЕЈ'НЦАназеенНЕназееннаденај'ве
'ЈЈ'НЦАназеенЖОА цанназеебоЊЕВЖОИТОЛГОСПОДАназееве ИВОО АЗЕМОнав'јоо наш'веиЈ'ЛЅЕКАВООнарооцаТОЛГОСПОДАназееве И
ИЈУБОканајееназееанарооцаГОСПОДАназееве ИЛГОСПОДАназееве ИВООАИШИВВназееивеИМОШЕИМОВ

XXIV vrstica

нај'копонамодејиинаш'веЧАМОЈ'ВООЅЕЖОЗЕнај'нанзееЈ''ЃУЈООВООнавоанаш'ве ИВЈ'МОВООнаденај'веВООЅЕмонапасеенашиќаТУЈ'ИВЈ'
ПО'ТОЗЕИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееи навевеЅЕ наататоООИВЈ'ЗЕнаѕееаИМОКУЈ'ИМОнаататоИМОнарооцатонаштееМОЗЕЕМЕ
нав'јооБОГОВЕДИнај'божеена веињменај'наѕееиМОЦАИДЕЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОувенжееј'авенцапаѓу'нананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТО
нарооцаЛГОСПОДАназееве ИЛГОСПОДАназееве ИВОО навоојооЃЕМОКИСЕЕМОЦАДЕнавеветонИЗЕВЕБОЗЕЕМЕнај'копоИМО ЈЕЕМО

XXV vrstica

МОнаататоОО ЖОИЈ'ИЃАБОГОнај'веИнарооцатонаштееМОнаденај'веИ'ЃУнавоојооЃЕМОЌЕСЕЕИнамодеаЦАИДЕЛМОШЕЈ'ВООМОтонаѕееаООИВЈ'
ТОЗЕЖОИнаѓ'панеВЕИНАЦАДЕВЕЦАПА'ЃУнананзееназеевеннашиќаЛТОПА'ЃЕМОЌЕСЕЕМОнаататоООИВЈ'наѓ'паИВЕНАЗЕЕМЕнај'копо
нај'канабовеџооЃАНцанменај'наѕееи ЛнавоојооЗМИЈАнаѕевеаООИВЈ'нароианај'зеенЗЕИМОЈ'ЈООВООЦАИДЕЃУЈ'ВООЃЕМОЌЕСЕЕМОнадезеенаѓ'зее
МОВЕИЌЕМОАЃЕМОЌЕСЕЕМОЃЕЕЉУВЕВЕ АнавоојооИЗМИЈАнаѕевеаМОАнанаш'веАЗЕнај'нанзееЈ'ВООЅЕНВООналозееНИВЕНАЗМИЈАБОГО
ЃЕМОКИСЕЕЈООВООЃЕЕЉУВЕВЕ цанаѓ'паЈ'ИЗМИЈАБОГОнај'венабовеџоо

XXVI &
XXVII
vrstica

ЖОИИТОЛОПАназеебоТОЛнаштеенТОНЕВЕНАнаменцанај'наѕееинаататоАНЕВЈ'наѓ'паИЗМИЈАнаѕевеаМОВЕЅЕњенаш'веМОнаѓ'паЗМИЈАСЕЕ назеевеЅЕВООВЈ'
нашиќаЈУБОЗМИЈАнаусенеАВЕРОЛнашинавезеНМОАнашиќаЗМИЈАИВЈ'РО надејинапананџооИМОТОНЦАСЕЕвонамеиАЗЕнај'нанзеенаш'аМОАналеанаш'ве
ЃАБООЗМИЈАБОГОнај'канабовеџооМОнашиќаЗМИЈАИВЈ' наианалозееЦАДЕнарам'ве ЃАРОИнаш'аЈООЗМИЈАнаѕевеаВООЅЕВЕГОСПОДАнаш'веЈ'ВООИЗМИЈАВЕЅЕМО
навоојооЃЕМОКИСЕМОЃЕЕЉУВЕВЕ ВЕ ЛМОШТЕЕцанинасижееЛИЈ'МОнај'наѕееиканајеенај'боЈЕналозееНЛИТОнапаиа

XXVII &
XXVIII
vrstica

наденај'вецанменај'наѕееи навовенамомеНАИИЈ'ЗЕТУГООЛвеннаѓунналозееиј'монај'наѕееиканајееЛИТОнапаиаЃАНЗМИЈАБОГОнај'канабовеџооЃАнашиќаЗМИЈАИВЈ'
НЕВЕНАцанменај'наѕееи ГООИЈЕЕМЕЈ'ВООнај'веЖОИЈ'ТОИЛМОБОГОИЅЕнаѓ'панеИРЕНАЗЕГОСПОДАнаатаЈ'ТОЈ'НЦАннавензеенарамевеЗЕ
итошинај'веМОналеанаш'ве ЖОИЈ'ИЈ'НЛнај'зееЗЕнавеќеЗЕМОДАВООнаицеевеМОТОЛГОСПОДАнажееве ИМОнаататонарооцатонаштееЗЕЈ'ННЗЕЕнадезенаѓ'па
нацеејецаВООЦАДЕнаисееменаицее цанменај'наѕееи МОШЕЈ'ЗЕВООнавеќенаѓ'панаденај'веИЦАПА'ЃУМОнаицеевеМОНАНЕРОДЕнапананџооИМОнацеејецаВОО
ИТОНЦАСЕЕЈ'НЦАназеенИЛГОСПОДАназееве ИМОЛЗЕЕќеве назееканајеенарооцатонаштееТОЛОИНАТОКУЈУнагосподаа монај'венаш'ве РОнадејинапананџооИМО

73

XXVIII,
XXIX
& XXX
vrstica

ЉУнапаџоо намеиЖОИЈ'МОназееканајееПАИнарооцатонаштееИнамодеанамеиЅЕнај'нанзеенаш'а 'ЃУЈООВООмонадејуЅЕЕнаш'веиСЕНУКИСЕЕнаш'веИВЈ'
ИДЕЛГОСПОДАназееве ИМОнаатато наштеенароцато нанаш'веИВЈ'ИЛГОСПОДАназееве МОцанбонај'наѕееиИЖОМОнајеецеЈ'ВООИЅЕнагоцееИВЈ'ЧАЈ'ЊЕ
ВЕЦАПА'ЃУНАнанзееназеевенМОнашиќаЛТОПО'ИЈЕЕВЕДИМОБОГОЈ'ТОнај'жеевенуцанменај'наѕееиНЕТОНЦАСЕЕЈ'НЦАназеенЦА
ЃУЈООВООЦАДЕмонадејуЅЕЕнаш'веиСЕЊЕКИСЕнаш'веЖОИЛОЈ'ИНЕнашеемечаИДЕЈЕИКУЈУнај'саиИЈ'НЦАЃЕЈУЗЕЕканајее
нарооцаЛГОСПОДАназееве ИЈ'НЦАназеенИЛГОСПОДАназееве ИМОнаш'аИМОШЕнамеимо ќанај'ши'

XXX &
XXXI
vrstica

МОШЕАЗЕнаѕееаИнадејиИМОЈ'Авецапаѓу'нананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПО'ИМОШИ моназееанаш'навенИВЈ'
навеќе'ЃУЗЕнај'веИНЕГООАШИГОСПОДАнамом'АИНЕВООИВЈ'
ВЕНАвецапаѓу'нананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПО'МОШЕнадејинапананџооИИМОВОО ТОВЈ'
накеениСЕЕМОЈ'ИЈ'МОСАнанеќеЛОИЈ'ИВОО ТУЈ'НЕКИСЕЕ
наѓунЖОИЌЕИВЖЕЕИЖОИМОРЕИНАЅЕЕМОСАнаѓ'паМОВЈ'
МОЈ'нашиќаЛТОПО'навоојооЃЕМОКИСЕМОЗЕ навеќеЗЕВООнаататоООИВЈ'
ИЛЅЕЈ'ВЕНАмонаѓ'паВ'РОШ' вецапаѓу'нананзееназеевен

XXXI &
XXXII
vrstica

ВЕЈУЖЕЕканајееРОИнаш'аИнаататоИМОнарооцатонаштееМОнаш'веИВЈ'
вецапаѓу'нананзееназеевенМОЈ'нашиќаЛТОПО'нашиќаООЈ'НЦАназееннаш'аМОнаш'навеннај'нанзеенаѓ'зее ТОЗЕМОУнаѓ'паНЕВЈ'
ЅЕнај'нанзеенаш'а ВООЅЕ
ЗЕЕнашооинБОГОнаасунБОГОЗЕУОЗМИЈАБОГОнаш'веиАнаш'веивенВООИнај'венанаш'ве А
нат'наниЈООнав'јооБОГОТОнаицееИВОО веинасинајоосеенаицееИВООтопонааѓу'наицееИВООА
ТАЛГОСПОДАнажееве ИМОнапај'ИИЛГОСПОДАназееве ИМОЃЕИТОЛГОСПОДАназееве ИМОАненашинавезеДЕБ'ИВЈ'
jнанашееимеЧБЕИЖОнаменцанај'наѕееиАТОЦАШИВВЦАРИНАнаденај'венај'номо

Slika 52: Srednji del besedila kamna Rozete, napisanega z digitaliziranimi

znaki demotske pisave
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