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Izvleček
Globalizacija sveta in vse bolj prisotna ideja multikulturnosti
puščata sledi tudi v vizualnih komunikacijah. V preteklem desetletju smo bili priča porastu razširjenih večjezičnih črkovnih
družin, ki poleg latinice vključujejo tudi druge svetovne črkopise. Večjezične črkovne družine zaradi prepletenosti različnih
kultur, narodov in jezikov hkrati uporabljajo pri dvojezičnem
prometnem označevanju, na produktih, v literarnih delih … Za
hkratno uporabo več jezikov v besedilu morajo različni črkopisi
biti med sabo uravnovešeni, besedila morajo, kljub temu da so
sestavljena iz zelo različnih pisav, vizualno sovpadati.
Za dosego optimalnih rezultatov sovpadanja različnih črkopisov se je najprej potrebno ozreti na kulturno avtentičnost
vsakega črkopisa posebej in proučiti, kako je zgodovinski razvoj
kulture vplival na oblike črk, ki smo jih vajeni danes. Kaligrafsko
široko pero, kot osnovno vodilo pri oblikovanju črkovnih vrst
za daljša besedila, določa pomembne oblikovne značilnosti črk,
ki jih lahko nanašamo in usklajujemo med rabo različnih črkopisov. Za doseganje harmonije med črkopisi je poleg preciznih
detajlov posameznih črk pomemben tudi širši pogled na celotno besedilo. Črke in prazni prostori v besedilu tvorijo teksturo
in tipografsko tonsko vrednost, za kateri želimo, da sta čimbolj
usklajeni.
V magistrskem delu smo idejo o teoriji poteze, ki v stroki
velja za vodilo pri oblikovanju latiničnih črkovnih vrst, prenesli
na oblikovanje drugih svetovnih črkpisov, kot so cirilica ter grški, hebrejski in arabski črkopis.

Ključne besede:
Črkovna vrsta, črkovna družina, teorija poteze, latinica, cirilica,
grški alfabet, hebrejska pisava, arabska pisava, abjad, nelatinične
črkovne vrste
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Abstract
One of the results of globalisation of our world is increasing
awareness of other cultures, which can be noticed in visual
communications as well. In the past decade, there has been an
increase of extended multilingual typeface families, which also
include non-Latin typefaces. As a result of multilingualism, we
come into contact with more than one language in our everyday lives – in signage, packaging, and dictionaries. When setting
more scripts together in text, typefaces should be visually balanced, even though the scripts are different.
Designing typefaces for a global world implies taking into
consideration cultural diversity and the variety of different writing systems. We have to consider that different scripts were
developed in different environments. The letter shapes as we
know nowadays have been significantly influenced by the history context of a particular culture.
In the theory of writing, broad nib pen is our guide when
designing body typeface systems. Designed strokes are based
on the broad nib pen and should be harmonised through different scripts. To achieve great balance between multilingual
typefaces in the family, we have to take into account how typefaces are set in longer texts. Letters and negative spaces between them create texture, rhythm, and colour of the text, which
should be balanced as well.
Master's thesis uses the Theory of the stroke, – which is
known for the Latin typeface design – and transfers it onto the
designing of non-Latin scripts such as Cyrillic, Greek, Hebrew,
and Arabic.

Keywords:
Typeface, typeface family, theory of the stroke, Latin, Cyrillic,
Greek, Hebrew, Arabic, non-Latin typeface design
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Povzetek
Globalizacija sveta vodi k večji povezanosti med različnimi državami in kulturami ter njihovemu združevanju, kar posredno
vpliva tudi na razvoj vizualnih komunikacij, kjer je vedno bolj
navzoče večjezično sporazumevanje. Z dostopnostjo svetovnega trga in tehnološkim razvojem programja za oblikovanje
črkovnih vrst, strmo raste tudi potreba po razširjenih črkovnih
družinah. Na razvoj oblikovanja črkovnih vrst je pomembno
vplival tisk s premičnimi črkami, katerega izum si pripisujemo
Evropejci. Evropa je bila osrednji prostor razvoja črkovnih vrst,
tekom stoletij pa se je tisk s premičnimi črkami razširil tudi po
ostalih delih sveta. Danes razširjene črkovne družine poleg latiničnega črkopisa vsebujejo tudi nelatinične črkopise. Beseda
nelatinični črkopisi združuje svetovne črkopise od cirilice, devanagari, kannade do korejskega črkopisa. V magistrskem delu
smo se osredotočili na razvoj pisav, ki se uporabljajo v Evropi:
latinica, cirilica, grška, hebrejska in arabska pisava.
Razširjeno črkovno družino oblikujemo z namenom, da se
bodo različni črkopisi uporabljali hkrati, zato je naše osnovno
vodilo pri oblikovanju usklajevanje večjezičnih črkovnih vrst
med sabo. Črkovne vrste delimo v različne skupine glede na obliko, razvoj in namen uporabe. V magistrskem delu smo se osredotočili na oblikovanje črkovnih vrst, ki so primerne za daljše
branje, ter jih uvrščamo v skupino renesančnih pisav. Za oblikovanje te skupine pisav se oziramo k teoriji poteze, kjer nam
orodje, s katerim pišemo – kaligrafsko pero, pomaga razumeti,
kako so črke zgrajene.
V magistrskem delu smo najprej proučili zgodovinski razvoj tujih pisav, ker nam je bilo znano zgolj oblikovanje latiničnih črkovnih vrst. Začeli smo s hebrejsko, arabsko, grško in
cirilično pisavo. Kaligrafsko pero je orodje, ki je skupno vsem
pisavam in se je na začetku razvoja pisav uporabljalo za zapisovanje in prepisovanje besedil. Čeprav je v vseh pisavah služilo
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istemu namenu, smo ugotovili, da se oblika konice peresa med
različnimi pisavami razlikuje. Primerjali smo kaligrafske zapise
različnih črkopisov in ugotovili, da lastnosti peresa pomembno
vplivajo na obliko današnjih črkovnih vrst. Poleg kaligrafskega
razvoja pisav, smo v delu proučili tudi razvoj tiska s premičnimi
črkami. V primeru latiničnih pisav lahko trdimo, da je tisk spremenil podobo črke iz neprekinjene, pisane oblike, v prekinjeno,
samostojno obliko črk. Cirilične in grške premične črke so oblikovali in tiskali evropski črkorezci in tiskarji, zato so tudi oblike
črk podobne oblikam latiničnih črk. Hebrejski jezik je bil skoraj
tisočletje mrtev jezik, kar je vidno tudi na oblikah samih črk, ki
so preproste in imajo zgolj eno višino črkovnega pasu ter samo
pokončen slog. Na podlagi primerjave arabske kaligrafije in tiska s premičnimi črkami smo ugotovili, da je tudi sama kultura
arabskega naroda pomembno vplivala na razvoj oblik črk. Oblike arabskih črk so zelo zahtevne in neprekinjeno povezane, niti
tisk s premičnimi črkami ni razdrobil njihove oblike.
V eksperimentalnem delu smo analizirali naravo oblikovanja nelatičnih črkovnih vrst z idejo, da so v besedilu različni črkopisi čimbolj uravnovešeni. Izhajali smo iz teorije poteze, ki je
značilna za oblikovanje latiničnih črkovnih vrst, ter jo prenesli
na oblikovanje nelatiničnih črkovnih vrst. Za primerjavo smo
izbrali razširjeni črkovni družini Minion Pro in Novel Pro, ki
združujeta vse omenjene črkopise. Za dobro skladnost besedila
z različnimi črkopisi morajo biti poleg delov črk uravnovešeni
tudi tipografski barvni ton in tekstura besedila. Najprej smo
pozornost preusmerili na mikro raven črkovne vrste, kjer smo
proučevali, kako uravnovesiti širine potez, višino srednjega črkovnega pasu in detajle. Črkopisi so na prvi pogled zelo različni,
a se morajo določene oblike in deli črk, kot so zaključki potez in
serifi, ponavljati oziroma poenotiti. Za dobro ravnovesje črkopisov v daljšem besedilu se je pri oblikovanju potrebno ozreti tudi
na makro raven črkovne vrste. S primerjanjem daljših tekstov
nelatiničnih črkopisov z latiničnim smo ugotovili, kako lastnosti na mikro ravni črkovnih vrst, kot so razmiki med vrsticami in
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kontrasti, vplivajo tudi na makro raven črkovnih vrst, kot sta tekstura in tonska vrednost besedila.
Namen magistrskega dela je s pomočjo analize obstoječih
razširjenih črkovnih družin ovrednotiti in začrtati temelje za
oblikovanje razširjene črkovne družine. Na podlagi teorije poteze želimo uskladiti oblikovanje cirilične, grške, hebrejske in
arabske črkovne vrste, da bodo med sabo čimbolj usklajene do
mere, kjer ne posegamo v avtentičnost črkopisov. Ne moremo
spremeniti smeri branja, lahko pa izbiramo med detajli, ki vplivajo na ravnovesje vseh črkovnih vrst.
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XXVII

1 Uvod
Globalizacija je sklop sprememb v družbi in okolju, ki je nastala
kot posledica razširjenja kultur in trgovanja na globalni ravni.
Močan vpliv globalizacije se kaže tudi v vizualnih komunikacijah, kar nas pripelje do predpostavke, da smo oblikovalci neposredno vpleteni v gospodarski, socialni in kulturni razvoj družbe.
Če se omejimo na tipografijo, lahko trdimo, da je le-ta skozi zgodovino služila kulturi in pisni komunikaciji. Oblikovalci novih
črkovnih vrst igrajo pomembno vlogo pri razvoju pisane besede
in zagotavljanju komunikacijskih orodij.
V zadnjih letih smo priča vse večjemu porastu razširjenih
črkovnih družin, kar pomeni, da poleg latiničnega črkopisa črkovna družina vsebujejo tudi druge črkopise, kot so cirilica, grški, hebrejski, arabski črkopis in devanagari. Razloge za takšen
porast pripisujemo vse večji multikulturnosti in globalnemu
trgovanju našega sveta. Če želimo naš izdelek izvoziti izven
slovenskih meja, bomo morali prilagoditi ne samo jezik, temveč
tudi pisavo. Vedno več je primerov, ko sta istočasno uporabljena
vsaj dva črkopisa, na primer: dvojezična prometna signalizacija,
farmacevtska navodila za uporabo, slovarji ... Potrebo tipografije
po združenju več kot ene abecede lahko zasledimo že na začetku tiska. Prve tiskane knjige so bile večinoma vezane na versko
vsebino. Največkrat gre za primerjalne prevode Biblije, tiskane v
latinskem, grškem, hebrejskem in aramejskem jeziku. Poleg tega, da so bili vsi črkopisi tiskani hkrati, so jih isti ljudje tudi oblikovali. Dandanes pa potreba po hkratni uporabi črkopisov raste
predvsem zaradi vse bolj razširjene večjezičnosti.
V magistrskem delu smo se osredotočili na oblikovanje razširjenjih črkovnih družin, ki se uporabljajo v daljših besedilih in
knjižni tipografiji. To pomeni, da so črke dobro čitljive in berljive, oko se med branjem ne ustavlja – oblike črk močno vplivajo
na hitrost in tek branja. Ko v besedilo hkrati vstavimo več različnih črkopisov, želimo, da so ti med sabo uravnovešeni v vizualni
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harmoniji. V delu smo raziskovali, kako doseči usklajenost med
črkopisi, čeprav na prvi pogled oblike črk izgledajo zelo različno.
Pričakovali bi, da na harmonijo med črkopisi vplivajo predvsem
oblike črk in enakomerne širine potez, vendar temu ni tako.
Za doseganje harmonije sta predvsem pomembni tipografska
tonska vrednost in tekstura besedila, le-ti pa smo podrobneje razčlenili v eksperimentalnem delu, in sicer za vsak črkopis
posebej.
Da bi razumeli oblike črk abeced, ki ne spadajo v skupino
našega maternega jezika, moramo najprej razumeti, kaj je skozi
zgodovino vplivalo na obliko črk določene abecede. Potrebno
je temeljito opazovati poteze kaligrafskega peresa ter razumeti, kako je oblika peresa vplivala na obliko črke. Razvoj tiska je
na vsak črkopis vplival drugače. Latinica se je preoblikovala v
nepovezano sosledje črk v besedi, trdoglav arabski črkopis pa je
zaradi neprekinjene oblike besed predstavljal težave tiskarjem
kar nekaj stoletij po izumu tiska. S takšnimi raziskavami oblikovalec pridobi izostren občutek za obliko črke ter hkrati osvoji
občutek za presojo, kako daleč lahko odstopa od nje. Oblikovalčevo oko mora prepoznati, kateri deli črke so ključni pri njeni
identifikaciji, kateri deli lahko pripeljejo do nejasnosti in katere
detajle lahko ponovimo tudi pri drugih znakih [1].
Tudi razvoj programja za oblikovanje črkovnih vrst je pripomogel k vse številnejšim novonastalim razširjenim črkovnim
družinam. Na vse večjo razsežnost takšnega oblikovanja je vplival razvoj standarda Unicode za kodiranja znakov, saj zadošča
zapisu večine svetovnih črkopisov. Naslednja prelomnica v zgodovini je bil razvoj OpenType oblikata, ki je znan kot nov standard za zapis fontov. Zapolnil je potrebe v vedno bolj globaliziranem svetu, v katerem je zapis svetovnih jezikov postal pogoj
za širitev trga [2].
Pri oblikovanju razširjenih črkovnih družin naletimo tudi
na ovire. Nove tehnologije ne prinašajo zgolj napredka in izboljšav, temveč tudi prepreke in omejitve. Vsak črkopis se mora prilagoditi novim zahtevam tehnologije.

2
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Cilj naše raziskave je proučiti razvoj nelatiničnih črkopisov, kot so cirilični, grški, hebrejski in arabski, skozi zgodovino
in vpliv razvoja tehnologije na principe oblikovanja. Analizirali
smo tudi obstoječe rešitve oblikovanja nelatiničnih črkovnih
družin, primernih za daljše branje. Zbrano raziskavo smo implementirali na teorijo poteze pri oblikovanju črkovnih vrst. Večji
del raziskave smo posvetili poenotenju delov črk latinične črkovne vrste z deli črk nelatiničnih črkovnih vrst. S pomočjo raziskave smo predpostavili dejavnike, ki vplivajo ter pripomorejo k vizualnemu poenotenju.
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2 Teoretični del
2.1 UVOD
Za profesionalno oblikovanje črkovnih vrst potrebujemo znanje iz zgodovine in razvoja pisav. Da bi dodobra razumeli oblike
in poteze črk, moramo razumeti, kako se je črka sploh razvijala
in kaj je vplivalo na njen razvoj. Pomembnejši dejavniki v zgodovini pisav so rokopis, kaligrafsko pero in tisk. Ker smo se v
delu osredotočili na štiri najbolj uporabljene (poleg latinice)
evropske pisave, cirilica, grška, hebrejska in arabska pisava, smo
teoretični del razčlenili na razvoj vsake pisave posebej. Naštete pisave so se razvijale na različnih ozemljih, močno vpete v
kulturo ljudstev. Med razvojem pisav skozi zgodovino najdemo tudi skupne veje, ki so se vsake toliko časa prepletle in bile
soodvisne.
Latinica, cirilica, grška, hebrejska in arabska pisava so se
razvile iz feničanske pisave, nastale tisočletje pred našim štetjem, ki velja za prvo črkovno oz. fonografsko pisavo. Hebrejska
pisava je od naštetih najstarejša, zato smo jo v teoretičnemu
delu predstavili prvo. Ker je hebrejščina skoraj celo tisočletje
veljala za mrtev jezik, lahko rečemo, da je tudi razvoj pisave v
primerjavi z arabskimi črkami bolj skop. Arabska pisava ima bogato kaligrafsko zgodovino, zato smo v poglavju o arabski pisavi
dali večji poudarek razvoju kaligrafije in kaligrafskih slogov v
arabskem svetu. Razvoj grške pisave je za Slovence pomemben,
saj se je latinica razvila prav iz grškega rokopisa. Ironično pa se
je z izumom tiska tiskana grška črka podredila latinici. Latinici
oblikovno najbližja je cirilica, ki se je prav tako razvila iz grške
unciale, posledično v cirilični abecedi najdemo veliko podobnosti med oblikami črk z latinico.
V teoretični razdelek magistrskega dela smo dodali tudi
poglavje, naslovljeno Kaligrafsko pero [→ str. 28], v katerem
smo se natančneje osredotočili na teorijo poteze − razlike v zna-
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čilnostih kaligrafskega peresa v pisavah. Za obliko črk odločilno
orodje, s katerim jih pišemo. Eden izmed pomembnejših je zagotovo kaligrafsko pero, ki daje skeletu črke meso ter narekuje
njeno vizualno podobo. Da sta tonska vrednost in tekstura besedila uravnoteženi, moramo dobro proučiti naravo potez kaligrafskega peresa posameznih črkopisov. Predpostavljamo, da
sta bralcu že znana zgodovina in razvoj latinice, zato slednje tematike v teoretičnem delu nismo podrobneje obravnavali. Ker
pa je bil razvoj vsake od obravnavanih pisav močno povezan z
latinico, lahko s primerjavami in omembami latinične pisave
skozi zapisano najdemo zametke razvoja le-te.

2.2 HEBREJSKA PISAVA
Razvoj hebrejske tipografije je bil pod močnim vplivom latinice, še posebej v času tiska s premičnimi črkami, saj se je hebrejski črkopis tiskal s stroji, namenjenimi tisku latinice [4] [slika
1]. Zgodovina te pisave je zgodovina pisave naroda, izgnanega
↓ [slika ��, �� �� ��] hebrejske

črkovne vrste

Primer treh črkovnih vrst: Adobe

iz svoje dežele in razpršenega med ljudstva po svetu. Ustavljen
razvoj oblik in uporabnosti hebrejskih črk je lahko razložen s

Hebrew, Narkissim in David.

konstantnim preganjanjem ljudi ter njihovim selitvam iz enega

Hebrejska pisava se bere z desne

prostora v drugi. Zato ni presenetljivo, da so najpomembnejši

proti levi, od zgoraj navzdol. V
religijskih besedilih uporabljajo
veliko naglasnih znamenj.

6

delež v razvoju tiska hebrejskega črkopisa prevzeli nejudovski
tiskarji [5].
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2.2.1 Zgodovina hebrejske pisave
Hebrejska pisava se je razvila iz feničanske pisave, hebrejski
jezik pa uvrščamo v skupino semitskih jezikov. Feničanski črkopis so najprej uporabljali Hebrejci − ljudje, ki so se ustalili na
ozemlju Palestine. Prve zapise hebrejske pisave umeščamo v leto 1700 pr. n. š. [6]. Najprej so za besedila uporabljali feničansko
pisavo, v 8. stol. pr. n. š. pa je prevladala potreba po novih črkah,
saj s feničanskim črkopisom niso mogli zapisati vseh glasov, ki
jih uporabljajo v hebrejskem jeziku. V času Babilona, 6. stol. pr.
n. š., ko so bili na prevladi Aramejci, je judovska skupnost morala opustiti uporabo hebrejskega črkopisa in ga zamenjati z
aramejskim. Vendar pa hebrejski črkopis ni takoj izginil, saj so
se iz tistega časa ohranili pomembni rokopisni biblijski zvitki.
Staro obliko hebrejske pisave imenujemo tudi paleohebrejska
pisava. Vzporedno z njo se je v 3. stol. pr. n. š. razvila kvadratna
hebrejska pisava kot del zahodne aramejske pisave. Po padcu
Perzijskega cesarstva so Judje uporabljali obe pisavi. Kasneje se
je opustila uporaba paleohebrejščine, iz kvadratne hebrejske pisave pa se je razvil črkopis, ki ga uporabljajo še danes [7].
Po tisočletju izgube svoje identitete se je naposled judovska skupnost le začela ponovno utrjevati. V Evropi sta prevladovali dve judovski skupnosti, sefardska v Španiji in aškenaška v
Nemčiji. Vsaka skupnost je razvila svoj slog pisanja hebrejščine,
ki sta ostala pomembna tudi do danes, na podlagi katerih so najverjetneje nastale prve tiskane črke [5]. Oba sloga sta se razvila
iz orientalne pisave, vendar v različnih delih Evrope. V obeh se
pojavi nabor treh pisav: kvadratna, kurzivna in rabinska/rashi,
namenjena religijskim besedilom.

Aškenaška pisava
Aškenaška pisava se je razvila v Nemčiji in severni Franciji med
13. in 15. stoletjem. Oblike potez so bile pod močnim vplivom
gotice, ki je nosila poudarek na kontrastu med debelo in tanko potezo. Hebrejska gotska črka aškenaškega sloga [slika 2] je
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prevzela enake principe, vendar je poudarila nasprotne poteze
– vodoravne in tanke navpične. Slog je bil nadgrajen z umetelnimi dekoracijami na začetku potez ter na iztekih. Os peresa je bila med pisanjem pod kotom 90° glede na osnovnico. Z razvojem
tega sloga se je intenziteta kontrasta povečala do ekstrema, z
dodanimi ornamenti pa so črke postale težko berljive, kar lahko
enačimo tudi s teksturo pri latinici. Lastnosti aškenaške pisave
so zelo široke oblike črk ter rahel naklon v levo [6].
→ [slika �] aškenaška pisava
Nabor znakov aškenaške pisave,
za katero je značilen močan
kontrast v podebelitvi potez,
močna horizontalna poteza in
svetla vertikalna.

Sefardska pisava
Sefardski slog [slika 3] se je razvil na Iberskem polotoku v 12.
stoletju. Ta slog je manj gotskega videza, z manjšim kontrastom
med širinami potez ter manj dodatnimi okraski in ornamenti
kot pri aškenaškem slogu. Protioblike so manjše, črke pa so pokončne. Sefardska pisava kaže zametke arabske kaligrafije s tipičnimi okroglimi potezami [6].
Hebrejski črkopis se je nato razvijal dalje, posebej na prvotnih ozemljih judovskih skupnosti, kot so Italija, Jemen,
Perzija in Balkan, katerih dominantna sila sta bili aškenaška in
sefardska.
→ [slika �] sefardska pisava
Nabor znakov sefardske pisave,
za katero je značilen viden
kontrast v podebelitvi potez,
močna horizontalna poteza je
še vedno močna in vertikalna
tudi tanjša, vendar je razlika
med potezama manjša kot pri
aškenaški pisavi.

8
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2.2.2 Tisk hebrejskih premičnih črk
Prve hebrejske premične črke so razvili Evropejci, ki so obliko
tiskanih črk črpali iz rokopisov. Hebrejska črka s tiskom ni doživela renesančnega razvoja, kot lahko trdimo za latinico, ki je s
tiskom prestopila korak s kaligrafske črke do samostojne tiskane črke. Hebrejski rokopis je že sam po sebi tretiral črko kot samostojen znak in ne kot skupek povezanih črk v besedo, zato z
razvojem tiska ni doživel velikih sprememb. Prvo tiskano knjigo s hebrejskimi črkami je natisnil Italijan Regio di Calabria leta
1475 [5]. Prvi tiskarji hebrejskih knjig so bili priseljenci iz Nemčije in Francije. Prve tiskane črke so bile tiskane v aškenaškem
slogu. Zaradi slabe berljivosti so kaj hitro začeli izdelovati črke
na podlagi sefardskega sloga s še vedno močno vodoravno potezo [6]. V 16. stoletju se je tisk začel močno razvijati. Center hebrejskega tiska se je iz Italije preselil v Francijo in Švico − večino tiska s hebrejskimi črkami so determinirali kristjani. Pomemben mož v zgodovini hebrejskega črkopisa je bil Guillaume Le
Bé. Premične črke je za namene judovskih in krščanskih tiskarn
izdeloval v Franciji in Benetkah [5].
V začetku 20. stoletja je hebrejski črkopis doživel prenovo,
ki je bila še kako potrebna. Klasicistični slog točkovnega peresa
je negativno vplival na razvoj črk, saj so le-te črke postale zelo
kontrastne, tanke navpičnice so morale podpirati močne vodoravnice − strehe, kar je privedlo do težke berljivosti. Ob koncu
19. stoletja se je hebrejski jezik prebudil od mrtvih, židovska
skupnost pa je postajala vse manj radikalna. Takšne spremembe
so v začetku novega stoletja vplivale na tisk posvetnih vsebin,
tiskovin [6].
Leta 1910 je nastala črkovna vrsta Frank-Rühl [slika 4, → str.
9], ki je takoj postala priljubljena in tudi danes ostaja ena izmed
najbolj uporabljanih hebrejskih črkovnih vrst [5]. S to črkovno
vrsto se je v zgodovini hebrejskega črkopisa začelo novo obdobje. V 20. letih je bila Weimarska republika središče oblikovanja
hebrejskih črkovnih vrst vse do leta 1933, ko je na oblast prišla

Teorija poteze pri oblikovanju nelatiničnih črkovnih vrst • Alja Herlah

9

↑ [slika �] frank-rühl
Ena izmed največkrat
uporabljenih hebrejskih
črkovnih vrst zadnjih nekaj
stoletij. Črke vsebujejo visok
kontrast v podebelitvah (23 t.
e./27,6 t. e.).

nacistična stranka. V obdobju Weimarske republike je nastalo
veliko hebrejskih črkovnih vrst, ki so bile oblikovane v aškenaškem slogu, npr. Stam. Na razvoj hebrejskega črkopisa je močno
vplivala tudi ustanovitev države Izrael leta 1945. V 50. letih se je
z vzpostavitvijo državnih institucij začela hitra rast populacij,
industrije in ekonomije. Začeli so tiskati večje naklade časopisov, knjig in drobnega tiska. Zaradi razvoja novega medija, knjige, časopisa in oglaševanja, so potrebe po novih črkovnih vrstah
strmo narasle. V kratkem obdobju, med letoma 1954−1958, so
nastale štiri pomembne nove črkovne vrste: Koren, David, Hadassan in Hatzvi, ki imajo v hebrejski tipografiji še dandanes
pomembne vloge [7]. Črkovna družina David Hadash [slika 5],
ki jo je oblikoval Ismarja Davida leta 1954 je bila prva hebrejska črkovna vrsta, ki je nastala po principu hebrejske kaligrafije.
Oblikovalec se ni zanašal na obstoječe pisave, temveč je raziskoval potek peresa in pravilne konstrukcije hebrejske črke. Rezultat je očiščena osnovna oblika, ki je primerna za manjše velikosti in tekoče branje. Črkovna družina združuje 9 različnih rezov:
pokončen, kurzivni in linearni rez, vsak v treh debelinah.

→ [slika �] david hadash
David Hadash, črkovna družina,
ki jo je Ismar David začel razvijati
1932 v Jeruzalemu [8].

10
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2.2.3 Nabor znakov hebrejske pisave
Hebrejska abeceda vsebuje 22 črk, z dodanimi petimi, ki so
končne oblike [slika 6]. Bere in piše se v smeri z desne proti levi.
Ne razlikuje med minuskulami in majuskulami, temveč so črke
postavljene v pas ene višine, ki je višja od višine črkovnega pa→ [slika �] hebrejski

alfabet

Nabor osnovnih znakov
hebrejskega alfabeta, Adobe
Hebrew (47 t. e./52 t. e.).

su. Praviloma se ujema z višino kapitelk pri latinici [slika 7]. Sicer obstaja pet podaljškov navzgor in navzdol, vendar se ne pojavljajo tako pogosto kot pri latinici. Poudarek pri črkah hebrejskega črkopisa leži na navpičnih potezah. Moderna hebrejščina
↑ [slika �] višina črkovnega

pasu

Primerjava višine črkovnega
pasu pri latiničnih majuskulah,
minuskulah in hebrejskih črkah.

uporablja zahodne arabske števke, čeprav se berejo z leve proti
desni. Kot arabščina tudi hebrejščina spada v skupino semitskih
jezikov – z grafemi zapisuje zgolj soglasnike. V 9. stoletju se je
razvil sistem naglasnih znamenj, ki nakazujejo izgovarjavo daljših glasov, samoglasnikov.

Diakritična znamenja
Hebrejski črkopis uporablja za zapis diakritičnih znakov v 8.
stoletju vzpostavljen tiberijski sistem [slika 8]. To so večinoma
ena, dve ali tri pike ter vodoravne črte, postavljene nad ali pod
↑ [slika �] diakritična

znamenja

S črno barvo so označena
diakritična znamenja hebrejskih
črk. Temu pravimo tudi
vokalizacija.

osnovno črko. Diakritična znamenja tvorijo dolge glasove oz. samoglasnike. Redko katero besedilo je v celoti zapisano z naglasnimi znamenji, večinoma so to biblični teksti, poezija in knjige
za otroke [9].
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2.3 ARABSKA PISAVA
Arabska pisava, zaradi zapletenih kurzivnih oblik, na prvi pogled deluje zelo mistično [slika 9]. Zahodni svet jo povezuje z
islamom, kar delno tudi drži. Da bi razumeli lepoto in kompleksnost oblik, se moramo najprej poglobiti v razvoj črkopisa, saj
je arabska pisava močno prepletena s kulturo in religijo, v kateri
se je razvila.

↑ [slika �a, �b in ��] arabska

pisava

Primer arabskih črkovnih vrst, ki

Arabska pisava si z latinico, cirilico, grško in hebrejsko pisavo deli iste korenine – feničansko pisavo. Iz feničanske pisave

se uporabljajo za daljša besedila,

se je v 8. stol. pr. n. š. razvila aramejska pisava, iz te pa so v 6. stol.

Adobe Arabic, Times New

nastali prvi zapisi arabske pisave [3]. Arabska pisava si z aramej-

Roman, Microsoft Uighur.

sko deli imena črk, npr. alif, džim, dal, zai, šin.

2.3.1 Zgodovina arabske pisave
Arabski jezik uvrščamo v jezikovno skupino semitskih jezikov.
Na začetku se je arabski črkopis uporabljal zgolj za pisanje arabskega jezika. S širitvijo islamskega ozemlja pa se je razširil tako
med semitske kot nesemitske jezike: farsi, urdu, perzijski, turški,
malezijski, južnoafriški [10] … Če se ne bi krščanski zahod ubranil pred arabsko nadvlado v južni Evropi, bi tudi cela zahodna
Evropa zdaj pisala z arabskimi črkami [11]. Danes je arabski črko-
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pis na lestvici najbolj razširjenih in uporabljenih svetovnih črkopisov, takoj za latinico − uporabljala naj bi ga miljarda ljudi po
celem svetu. V nasprotju z ostalimi pisavami, katerih zgodovina
sega tisoč let nazaj, se je arabska pisava razvila kasneje. Arabci
so bili nomadi in niso zaupali pisani besedi, temveč so se zanašali na tradicijo oralnega prenašanja inoblikacij [11]. Prvi zapisi
arabske pisave segajo v 5. stol. n. š., v večini je bila prva zapisana
arabska pisava namenjena zapisovanju svete knjige, Korana.

2.3.2 Arabska kaligrafija
Kaligrafijo razumemo kot umetnost lepega pisanja, kjer estetika igra pomembno vlogo, še posebej v islamski kulturi. Ker je v
islamu prepovedano ponazarjanje podob iz Korana, je ljudem
ostala samo beseda, zato lahko trdimo, da je vloga kaligrafije v
islamski religiji tretirana kot umetnost estetike in je okrasni element vsake stavbe, mošeje, knjižnih platnic.
V magistrskem delu smo se osredotočili na tri vrste kaligrafije, ki imajo odločilno vlogo v razvoju arabske pisave, danes pa
jih uporabljamo za daljša besedila: kufi, naskh in nastaaliq.

Kufi
Kufi [slika 10] je eden izmed najstarejših uporabljenih slogov
pisanja arabskih črk. Uporabljali so ga za začetke zapisanega v 7.
stoletju [13]. Poteze črk, ki so monumentalne, oglate in geometrične, so posledica orodja, s katerim so črke klesali v kamen in
kovino [3]. Močna vodoravna poteza trdno leži na osnovni črti,
velikost prostora med dvema črkama je enaka velikosti prostora
med dvema besedama [10]. Kufi slog pisave na začetku razvoja
še ni vseboval diakritičnih pik, kot jih pozna danes.
Čeprav je kufi slog za nekaj časa poniknil, se je dandanes
njegova uporaba močno povečala, kar je verjetno posledica trenutnega stila v oblikovanju: enotna debelina potez, visoka x-višina in preproste oblike. Evolucija arabske pisave ga je postavila
na mesto, primerno za uporabo večjih velikosti, naslovih.
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→ [slika ��] abbasid kufi
Pisava v kufi slogu, odlomek iz
Korana, pozno 9. stoletje [12].

Naskh
Beseda naskh v arabščini pomeni kopirati, preslikati. Pomen besede nakazuje na prepisovanje knjig, predvsem svetega Korana.
Prvi znani Koran, zapisan v naskh slogu, je nastal okoli leta 1000
v Bagdadu [7]. Če primerjamo sloga kufi in naskh, je konstrukcija črk pri slednjem bolj organska in kompleksna, tekoče gibanje
črk pa daje občutek, kot da besede lebdijo na osnovni črti [10].
Naskh [slika 11] je največkrat uporabljen slog za stavljenje daljših besedil. Uporabljan je tako v religijske kot posvetne namene. Uporablja se za manjše velikosti pisav, je dobro uravnotežen
→ [slika ��] naskh
Prvo poglavje iz Korana,
zapisano v naskh slogu, 15.
stoletje, neznani kaligraf [14].
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med okroglimi in ravnimi elementi ter najprimernejši za tekoče
pisanje in branje. Na žalost pa je razvoj tiska in tehnologije negativno vplival tudi na razvoj naskh sloga, ki izgublja fluidnost
in eleganco, t. i. kaligrafsko tradicijo.

Nastaaliq
Perzijski stil rokopisa, poimenovan nastaaliq [slika 12], je nastal
v Iranu ob koncu 14. stoletja. Imenujemo ga tudi viseči stil, saj
zaradi okroglih potez in dolgih zaobljenih vodoravnic deluje,
kot da bi visel z diagonalne osnovne črte. Kontrast med tanko
in debelo potezo je visok. Podaljški in zaključki so dolgi, veliko
se uporabljajo groteskne ornamentne poteze [10]. Ta slog se ni
uporabljal za tisk s premičnimi črkami, temveč je pustil sledi v
perzijski umetnosti in arhitekturi.
→ [slika ��] nastaaliq
Nastaaliq slog pisanja, črnilo in
zlato na papir, 10. stoletje [15].

2.3.3 Tisk arabskih premičnih črk
Več kot deset stoletij je klasična arabščina, uporabljena v Koranu, ostala nespremenjena ter nedotaknjena od vplivov drugih
jezikov in kultur, ki so tekli skozi islamski svet. Tisk je v arabski
svet prišel zelo pozno. Zgodovinsko gledano bi zasluge lahko
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pripisali tudi Napoleonu, ki je predstavil izum tiska Arabcem,
ko je leta 1798 vdrl v Egipt. Vendar pa začetki poskusov tiska
arabskih črk segajo nekoliko dlje v zgodovino in dlje od arabskega sveta − v Evropo.
Prvo daljše besedilo, stavljeno s premičnimi črkami, je bilo tiskano v začetku 16. stoletja v Evropi, natančneje v Benetkah. Gregorio de Gregori je leta 1514 natisnil knjigo Kitab Salat
al-Sawa‘i za kristjane v Siriji. Vendar pa knjiga na vzhodu ni
vzbudila velikega zanimanja. Mož, ki je doprinesel k reševanju
problemov tiska arabskega črkopisa s premičnimi črkami, je bil
francoski tipograf Robert Granjon [17]. Njegovo ime povezujemo tudi z latiničnimi in grškimi črkovnimi vrstami.
V drugi polovici 18. stoletja se je tisk s premičnimi črkami
začel širiti tudi v arabskem svetu, najprej v Istanbulu in Libanonu. V Osmanskem cesarstvu je bilo do leta 1726 prepovedano
tiskanje s svinčenimi črkami. Prva tiskana knjiga z arabskimi črkami je bila tiskana v Aleppu izpod rok Abdallaha Zakherja [17].
Dobro je omeniti tudi prvo tiskano knjigo s premičnimi črkami,
nastalimi v Turčiji, Istanbulu, leta 1727, ki jo je natisnil Obrahim
Müteferrika. Črke je reproduciral do te meje, da so izpolnjevale
zahtevane standarde islamske kaligrafske tradicije. Seveda pa
je naivno pričakovati, da je tudi sam oblikoval celotno črkovno
vrsto. Njegove svinčene črke temeljijo na ročni pisavi Mustafe
Izzeta Efendija, vodilnega kaligrafa tistega časa v Osmanskem
cesarstvu [18]. V 19. stoletju smo torej priča renesansi arabske
kulture, ki je doprinesla tudi k razvoju na področju tiska s premičnimi črkami, ta pa je ponesel znanje po celotnem arabskem
svetu. Najmočnejša država na Bližnjem vzhodu je bil Libanon,
kjer so tiskali knjige in periodične tiskovine, katerih vsebine
so segale na področja religije, znanosti, literature, filozofije in
poučevanja.
Za osnovno tiskanje arabskih knjig so tiskarji potrebovali 1500 svinčenih črk. Nekateri elementi in deli črk, ki se lahko
preprosto uporabijo v kaligrafiji, so lahko zelo težko prilagodljivi za tisk s premičnimi črkami. Če bi oblike arabskih črk bolj
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približali latiničnim, jim stavljenje oz. tisk s svinčenimi črkami
ne bi povzročal večjih problemov. Vendar pa se takšnih poenostavitev vsaj v začetku tiska s premičnimi črkami arabski tiskarji niso posluževali, zato je bil v začetku razvoj tiska s premičnimi črkami v arabskem svetu šibak.
Zanimivo je tudi spoznanje, da je v tistem času za razvoj
arabskega črkopisa imela odločilno vlogo katoliška cerkev v
Evropi. Z razvojem tehnologije in računalnikov je oblikovanje
arabskih črkovnih vrst postalo dostopnejše. Izsledimo tudi vračanje nazaj h kaligrafskim standardom [19].

2.3.4 Nabor znakov arabske pisave
Arabščina je pisava, ki se bere in piše v smeri z desne proti levi,
številke pa v smeri z leve proti desni. Danes branje v arabskem
jeziku ni zahtevno zaradi arabskih črk, kot si nekateri predstavljajo, ali ker se črke pišejo različno, odvisno od položaja črke
v besedi. Branje arabščine je težavno zato, ker zapisujejo samo
soglasnike. Samoglasnike mora bralec razbrati na podlagi sobesedila [20]. Arabski sistem pisanja imenujemo abdžad, medtem
ko je sistem pisanja latinice, cirilice in grškega abecedni. Abecedni sistem pisanja vsebuje črke, ki predstavljajo samoglasnike
in soglasnike, torej poda vsakemu glasu – fonemu določen znak
– grafem iz abecede.
Arabska pisava [slika 12] vsebuje 28 črk, vse črke so zgolj soglasniki, razen treh, ki se glede na položaj v besedi pojavijo kot
samoglasniki. Kar deset črk v osnovnem naboru znakov vsebuje
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↑ [slika ��] nabor znakov

arabske abecede
Črkovni znaki arabske abecede,
vsak znak tvori najmanj dve in

diakritične pike, zato lahko rečemo, da arabska abeceda vsebuje
18 osnovnih črk [10]. Črkopis ne vsebuje majuskul, ne kapitelk,
niti italike. Arabski črkopis je kurziven sam po sebi. Vendar pa

največ štiri oblike: samostojno,

se črke ne povezujejo vedno na enak način. Oblika črke je odvi-

začetno, sredinsko in končno.

sna od njene pozicije v besedi: samostojna, na začetku, v sredini

Abeceda pozna 28 črk.

ali na koncu. Večina arabskih črk se pojavlja v vsaj dveh in največ štirih zgoraj naštetih oblikah [slika 13]. Čeprav se 28 črk ne
sliši veliko, pa v resnici za stavljenje daljšega besedila v arabščini potrebujemo vsaj 130 znakov.

Diakritična znamenja
Prvotna pisava s 16 osnovnimi oblikami je bila skozi zgodovino
vpeljana tudi v svet nearabskih muslimanov. Z naglim širjenjem
arabskega jezika po širšem območju severne Afrike je jezik pridobil nove glasove, za katere so potrebovali nove pismenke – te↑ [slika ��] vokalizacija
Vokalizacija arabskih črk s pomočjo
naglasnih znamenj, miniaturnih črk
in diakritičnih pik je v arabščini zelo
pogosta.

mu pa pripisujemo razvoj številnih diakritičnih znamenj [slika
14]. Prva diakritična zamenja so se pojavila v 7. stoletju v obliki
ene, dveh ali treh pik, ki so jih dodali pod ali nad osnovno črko.
Kombinacija diakritičnega znamenja in obstoječe črke tvori novo črko, ki zadostuje potrebi po zapisu črke določenega dialekta
arabskega jezika.
Drugi primer diakritičnih znamenj so miniaturne črke, ki
so prav tako dodane nad ali pod osnovno črko [slika 14]. Z njimi
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označujemo spremembo glasovne vrednosti − kratko ali dolgo
naglašen samoglasnik. Namesto novih oblik črk, diakritična znamenja skrbijo za razločevanje izgovarjave črk, ki si delijo enako
osnovno obliko [18]. Miniaturne črke kot diakrite večinoma zasledimo v Koranu in poeziji. Podoben način uporabe diakritičnih znamenj lahko najdemo tudi pri večnaglasnem grškem črkopisu [→ str. 21].

Ligature
Pomemben del nabora arabskega črkopisa so tudi ligature [slika
15]. Pri latinici uporabljamo ligature v redkih primerih, kjer nastajajo težave pri določenih kombinacijah črk. Pri arabščini pa ligature niso zgolj izjema, temveč pravilo. V teoriji lahko ima vsa↑ [slika ��] ligatura
Primer ligature. Levo primer dveh
črk, desno primer istih črk, vendar
sta sladnji povezani v ligaturo. Med
njima se zmanjša protioblika.

ka črka drugačno podobo glede na sosednje črke oz. kombinacijo, v kateri se pojavi. Takšno oblikovanje črk pa lahko bolje izrazimo z ligaturami [18]. Veliko število ligatur je posledica želje
po kreiranju čimbolj vizualno optimiziranih kombinacij črk [22].

Števke
Poznamo dve skupini števk, ki jih uporabljajo v arabskem črkopisu: zahodnorabske števke, ki jih uporabljajo pisave zahodnega
↑ [slika ��] števke
Zgoraj arabske cifre z leve proti

sveta, in originalne arabske števke, ki jih uporabljajo v arabski,
perzijski in urdu pisavi [slika 16]. V večini se v arabskih pisavah

desni od 0 do 9, spodaj primer

uporabljajo zahodnoarabske števke. Berejo se v smeri z leve

arabskih števk, ki jih uporabljamo

proti desni.

v latinici.
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2.4 GRŠKA PISAVA
Grški alfabet se uporablja za zapisovanje grškega jezika od 8.
stol. pr. n. š. naprej [slika 17]. Razvila se je iz feničanske pisave
in je prva pisava, ki je poleg soglasnikov zapisovala tudi samoglasnike – abecedna pisava. Iz grške pisave sta se kasneje razvile latinica in cirilica. Prvotno je grški rokopis vseboval zgolj
majuskule, kasneje pa so se razvile tudi minuskule s podaljški
navzgor in navzdol. Zasluge za razvoj moderne grške pisave
lahko pripišemo evropskim črkorezcem, ki so močno vplivali na
↓ [slika ���, ��� in ���] grške

črkovne vrste

Adobe Hebrew, SBL Greek,
Minion Pro.

obliko današnje grške črke. Danes v zahodnem svetu grške črke
uporabljajo v znanosti, predvsem za označevanje matematičnih
in fizikalnih simbolov, v astronomiji za poimenovanje zvezd.

2.4.1 Zgodovina grške pisave
Grška pisava se je razvila iz feničanske pisave. Kot feničanska se
je tudi grška pisava pisala v smeri z desne proti levi, vendar so
Grki uporabljali tudi obratno smer pisanja – z leve proti desni.
Do 5. stoletja se je smer pisanja ustalila – uporabljali so samo
še smer z leve proti desni, kot jo uporabljamo tudi danes. Zaradi spremembe smeri pisanja so reflektirale tudi oblike črk. Na
prvi pogled se nam zdi, da grške in feničanske črke nimajo veliko skupnega, ko pa pobliže pogledamo in raziščemo oblike ter
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imena črk, lahko hitro opazimo skupne korenine teh dveh pisav.
Grki so od Feničanov prevzeli tudi imena črk [7]. Antični grški
rokopis je najprej poznal zgolj majuskule, ki so bile vklesane v
kamen, z minuskulami pa so pisali na papirus [3].

2.4.2 Grška kaligrafija
Iz antičnega rokopisa sta se razvili dve kaligrafski pisavi: unciala
[slika 18], pazljivo zrisana, z okroglo-kvadratnimi oblikami črk
enakih velikosti, primerna za literarne in religiozne rokopise,
ter kurziva, primerna za vsakdanjo uporabo [slika 18]. Kurzivni
slog je prvi slog, ki uporablja male črke s podaljški navzgor in
navzdol [23].

Unciala
Unciala je rokopisni slog majuskul, ki se je uporabljal od 4. do 8.
stoletja za pisanje grškega in tudi latiničnega rokopisa. Oblike
črk so preproste, temeljijo na formi kroga in zapolnjujejo velikost kvadrata ter so posledica razvoja medija, na katerega so pi→ [slika ��] grška unciala
Primer grške unciale, napisan s
peresom. Uporabljali so zgolj
majuskule kvadratičnih oblik.

sali – pergamenta, ki je bil mehkejši in bolj gladek v primerjavi
s togim papirusom. Poteze črk so bile enodebelinske, črke niso
bile povezane niti niso poznali presledkov med besedami [24].

Kurziva
Kurziva je slog, ki se je razvil v 6. stoletju za potrebe pisanja pi-
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sem, dokumentov in drugih vsakodnevnih zapisov [slika 19]. Črke sledijo neprekinjenemu gibanju roke, so povezane med sabo,
saj je bil takšen način pisanja hitrejši. V 9. stoletju so se razvile
tudi minuskule in številne ligature. Kurziva je nadomestila tudi
knjižno pisavo. Prve knjige, spisane v kurzivnem slogu, se imenujejo codices vetustissimi [23].
→ [slika ��] grška kurzivna

črka

2.4.3 Tisk grških premičnih črk
V času izuma tiska s premičnimi črkami so Grčijo zavzeli Turki,
zato je tisk dosegel Grčijo z zamikom, hkrati pa se je proti severu v Italijo izselilo veliko ljudi, zato prve tiskane grške knjige
lociramo na sever Italije. Z razvojem renesanse se je povečala
potreba po razvoju črkovnih vrst za tisk klasičnih avtorjev v
njihovem originalnem jeziku – grščini. Prvo knjigo, tiskano v
grškem črkopisu, je natisnil grški begunec Demetrius Damilas
leta 1476 v Milanu [25].
Novo pot v razvoju grškega črkopisa je zastavil Aldus Manutius, znani italijanski tiskar, ki je leta 1495 natisnil zanj prvo
grško besedilo. Njegove tiskane črke so sledile kompleksnim
↑ [slika ��] didot greek

potezam grškega kaligrafa, kar je pripomoglo k doseganju kakovosti tiska grških pisav, ki jih je proizvedel. V 16. stoletju je slavni francoski tipograf Claude Garamond oblikoval Grecs du Roi, ki
je ohranjala popularnost vse do poznega 18. stoletja [26]. V dveh
stoletjih se je grščina z vplivom premičnih črk znebila kurzivnega naklona in postala pokončna kot latinica. V 18. stoletju so tiskarji J. Baskerville, G. Bodoni in dinastija Didot v obliko grške
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črke vnesli moderne oblike visokokontrastnih klasicističnih pisav [slika 20]. Črke so dobile dobro uravnovešen in atraktiven
izgled. V kratkem časovem obdobju je Didotova grška črka postala najbolj uporabljana grška pisava 19. stoletja [25]. Čeprav so
klasicistične pisave doživele visoko popularnost, pa se zdi, da so
pokončne oblike navpičnih podebelitev izgubile bogatost kaligrafskega širokega peresa. Po drugi svetovni vojni se je črkopis
razvijal vzporedno z latinico. Za potrebe sovpadanja dvojezičnega besedila so oblikovali tudi kurzivni rez. Vse grške črkovne
vrste v današnjem času nastajajo po naročilih, da bi izgledale
kot latinica, s takšnim načinom oblikovanja grških črkovnih
vrst pa se ne strinja kar nekaj posameznikov, ki delujejo v stroki,
eden od vidnejših je tudi Gerry Leonidas, predstavnik oddelka
MA Typeface Design univerze v Readingu.

2.4.4 Nabor znakov grškega alfabeta
Grški črkopis je od feničanskega prevzel 22 črk. Petim od njih so
spremenili namembnost, z njimi so zapisali samoglasnike, saj
Feničani samoglasnikov niso zapisovali, dodali pa so še tri črke
↓ [slika ��] grški alfabet

za soglasnike.
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Diakritična znamenja
Antična Grčija in moderna Grčija za enake glasove uporablja↑ [slika ��] diakritična

znamenja

ta različne pismenke, saj se je izgovarjava od 5. stol pr. n. š. do
danes spremenila. Tradicionalni pravopis, uporabljan v klasični
grščini, vsebuje veliko število diakritičnih znamenj, zato takšen
slog zapisovanja imenujemo tudi večnaglasna grščina. V moderni
grščini se je pravopis poenostavil v sistem, kjer se v večini uporabljata zgolj dve diakritični znamenji [slika 22]: preglas in ostrivec [24].

Števke
V antični Grčiji so črke uporabljali tudi za števke: tako enice, desetiška števila kot tudi stotiška.
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2.5 CIRILIČNA PISAVA
Zdi se, da zadnje čase raste potreba po nelatiničnih črkovnih
vrstah, z njimi tudi cirilica doživlja razsežnosti v svetovnem
merilu [slike 23 A,B in C]. Razlogov za to je veliko: politične
↓ [slika ���, ��� �� ���]

cirilične črkovne vrste
Primer treh ciriličnih črkovnih
vrst Arno Pro, Garamond Premier
Pro in Minion Pro.

spremembe v državah, kjer se uporablja cirilica, osvoboditev
tiska, demokratizacija metod oblikovanja črkovnih vrst, globalizacija vizualnih komunikacij … Oblikovalci in založniki razvijajo
fonte, ki vsebujejo več kot le osnovne latinične znake [27].

2.5.1 Zgodovina cirilične pisave
Cirilica je nastala v obdobju Bolgarskega cesarstva in izvira iz
grškega rokopisa, unciale. Razširjena je z ligaturami in soglasniki (ki jih grška pisava ni premogla) iz glagolice. Je naslednica
glagolice, pisave, ki sta jo v 9. stoletju razvila Ciril in Metod, da
bi Sveto pismo približala slovanskim ljudstvom. V glavnem se
je uporabljala za zapise verskih besedil [28].
Oblika večine črk cirilice izvira iz grške pisave, nekatere črke pa so prevzele glagolično podobo – šumnike, ki jih grška pisava ne pozna. V 18. stoletju je z reformo ruske abecede, ko je car
Peter Veliki določil cirilico kot rusko pisavo, cirilica dobila nov
razpon. Nove oblike črk so postale bolj podobne latiničnim, ne-
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kaj arhaičnih črk so odstranili, nekaj črk pa je celo oblikoval sam
car Peter Veliki, kot na primer črko Я (ja) [28]. Reoblika ruskega
carja je vplivala na cirilični pravopis v skoraj vseh jezikih, ki so
uporabljali cirilico.
Najstarejši rokopis v cirilični pisavi je bila v 8. stoletju unciala, s katero so zapisovali zgolj majuskule. Slovanska unciala
se je razvila iz grške, iz unciale pa semi-unciala, ki je bila tudi prva
tiskana pisava.

2.5.2 Tisk ciriličnih premičnih črk
Reoblika cirilice v Rusiji pod vodstvom ruskega carja Petra je
postavila starejšo, poluustav pisavo za zapis verskih besedil, za
ostale publikacije pa je car Peter Veliki predstavil novo obliko
črk, ki je imitirala oblike moderne zahodne pisave. Poimenoval
jo je civilna pisava, grazhdanskiy shrift [29]. Reoblika je delno spremenila strukturo ruske abeceda, uvedene so bile tudi zahodnoarabske števke, ločila in kapitelke. Cirilica je prevzela preobleko
pokončnega serifa. Dejstvo je, da je uvedba civilne pisave pome→ [slika ��] tiskana cirilica
Tiskana cirilica poluustav,
Moskva, 1655 [28].

nila spremembo strukture cirilice in redizajn oblik na podlagi
oblik latinice. Kljub temu pa bi z vidika sodobnega oblikovanja
črkovnih vrst prenova cirilice lahko bila na višjem nivoju, trdi
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Vladimir Yefimov. Petrova reoblika abecede bliže k latinici je
odigrala pomembno vlogo pri orientaciji Rusije k razvitejšim
deželam [29]. Tiskane črke so bile krepke, z veliko ornamenti,
ampak neuporabne za potrebe novega obdobja, čitljivega branja
besedil [slika 24]. Leta 1703 je bila natisnjena publikacija Arifmetika, kjer so bila prvič v uporabi zahodnorabska števila. Cirilična
kurziva, ki je imitirana poteze kurzive, je bila prvič natisnjena
leta 1734 [30].
V naslednjih stoletjih se je cirilica razvijala vzporedno z latinico. V sredini 20. stoletja, po razpadu Jugoslavije in Sovjetske
zveze, so mnoge države opustile uporabo cirilice in prevzele
latinico.

2.5.3 Nabor znakov ciriličnga alfabeta
Cirilica je abecedna pisava, katero za zapis jezika uporablja sedem slovanskih jezikov. Cirilična abeceda vsebuje 24 črk iz grščine in 16 črk za zapisovanje drugih glasov, ki jih grščina ni vsebovala [slika 25]. Cirilica se je razširila po vzhodno in južnoslo↓ [slika ��] nabor znakov

cirilične črkovne vrste

vanskem ozemlju, posledica razširjanja pisave med nove jezike
so tudi nove, alternativne oblike nekaterih črk. Minuskule grške
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pisave so se razvile iz edinstvenega principa oblikovanja in
čeprav cirilica izvira iz grške pisave, so minuskule bolj podobne
↑ [slika ��] cirilične

minuskule posnemajo
oblike majuskul
Črke od leve proti desni: majuskula
m, cirilična minuskula m, latinična
misnukula m, latinična kapitelka m.

moderni latinici. Predvidevamo lahko tudi, da so se minuskule
razvile na podlagi oblik majuskul, saj so v primerjavi z latinico
male črke zelo podobne oblikam velikih. Če bi nekoliko pretiravali, bi cirilične minuskule lahko poimenovali male kapitelke,
saj večina minuskul prevzema pomanjšano obliko majuskul, razen črk a, e, i, j, p in y, katerih oblike so prevzete iz latinice [sliki
26 in 27]. Cirilična pisava vsebuje poleg pokončnega reza tudi
kurzivnega. Minuskule pri kurzivi močno diferirajo od osnovnih pokončnih oblik. Posebej pri srbski in makedonski kurzivi

↑ [slika ��] cirilične

minuskule posnemajo
oblike majuskul

lahko opazimo oblike črk, ki so drugačne kot pri ostalih jezikih s
cirilično pisavo.

Diakritična znamenja
Prevzeta so bila iz večnaglasnega grškega pravopisa, vendar niso
koristili vseh. V uporabi so ostrivec, krativec, preglas, breve in
cedilla.

Števke
Najprej so s črkami zapisovali števke in tudi fonetične znake. Vrednosti črk kot števil so prenesli neposredno iz grškega
sistema.
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2.6 TEORIJA POTEZE
Oblike črk so nastale na podlagi potez kaligrafskega peresa.
Orodje, s katerim pišemo, je torej pomembno vplivalo na način
oblikovanja črkovnih vrst, na razlike v vizualnem izgledu med
črkopisi pa je vplival razvoj črkopisov skozi zgodovino. Ker smo
se v delu osredotočili na oblikovanje črkovnih družin za daljše
branje – knjižno tipografijo, bomo v nadaljevanju posvetili pozornost širokemu kaligrafskemu peresu, ki velja za izhodišče
takšnega oblikovanja.
→ [slika ��] poteza peresa
Široko pero glede na smer
poteze zriše različno široke
debeline potez [��].

Široko pero iz trsta, gosjega peresa ali s kovinsko konico
ima določen značaj: pravokotna konica na koncu peresa ustvari
tanko in široko sled, ki je odvisna od smeri poteze [slika 28]. Če
zrišemo potezo v smeri koncev konice, bo linija tanka. Ko potezo zrišemo s celotno širino konice, nastane široka linija. Poteza,
narejena v diagonalni smeri konice peresa, bo izrisala linijo srednje širine. Okrogla poteza je rezultat modulirane linije, kjer iz
tanke poteze prehaja v široko linijo ali obratno [32].
Kaj botruje dejstvu, da nekateri črkopisi izgledajo bolj podobno, nekateri pa oblikovno čisto odstopajo? Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na obliko črke, je tudi kót,
pod katerim držimo pero. Ko je konica peresa v vodoravni smeri, bodo pod peresom nastale močne navpične poteze ter tanke
vodoravne [slika 28]. Takšne značilnosti peresa so pogostejše pri
latiničnih, ciriličnih in grških črkah. Ko pa je konica peresa pos-
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tavljena navpično, bo zrisala močne vodoravne poteze ter tanke
navpičnice. Takšen kontrast potez lahko opazimo pri grških, hebrejskih in arabskih črkah.
→ [slika ��] kaligrafsko

pero

Različni koti držanja
kaligrafskega peresa [��].

Črkopise smo na podlagi narave pisanja in vizualnih vzporednosti v tem razdelku razporedili v tri skupine: v prvi sta latinica in cirilica, v drugi grški črkopis ter v tretji hebrejski in arabski črkopis.
→ [slika ��] kaligrafsko

pero iz bambusa

Primera kaligrafskih peres
narejenih iz bambusa. Levo
je pero, pirmerno za arabsko
kaligrafijo, odrezano pod kotom.
Desno pero je primerno za
latinično kaligrafijo, odrezano
horizontalno.

2.6.1 Latinica in cirilica
Latinica in cirilica se zapisujeta v smeri z leve proti desni.
Najprej so za pisanje uporabljali prirezani trst. V zgodnjem srednjem veku ga je zamenjalo gosje pero, ki je na zahodu postalo
glavno orodje za zapisovanje za skoraj tisoč let. V 17. stoletju so
prvič izdelali pero s kovinsko konico. Pri pisanju besedil s širo-
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kim peresom so pisarji držali pero pod kotom, ki od osnovne
vodoravne linije odstopa od 30° do 45°.
Pisanje pod takšnim kotom daje črkam poudarek na navpičnih potezah, vodoravne poteze pa so tanjše. Takšne vrste
kontrast lahko opazimo pri latiničnih in ciriličnih črkah.
→ [slika ��] translacijski

kontrast širokega
peresa

Način pisanja črk, ki je značilen
tako za prekinjeno kot
neprekinjeno potezo peresa [34].

Kontrast, ki nastane na podlagi poteze širokega peresa, imenujeno translacijski kontrast. Gerrit Noordzij v knjigi The Theory of
the Stroke takšen kontrast opredeli kot: “Kontrast poteze, nastale zaradi sprememb smeri pisanja peresa. Sled, ki jo pušča pero,
je zaradi različnih smeri različno široka, tvori tanke in široke poteze. Pri pisanju pa mora biti orientacija peresa konstantna”
[slika 31].

2.6.2 Grški črkopis
Grške majuskule in minuskule se niso razvijale istočasno, zato lahko opazimo razliko v kontrastu potez. Grške majuskule
sovpadajo z latiničnimi v smislu kontrasta, minuskule pa so v
tem primeru zgodba zase.
Razlika med obnašanjem in kotom peresa pri latiničnih
in grških črkah je velika. Razlog takšnim razlikam pripisujemo
obliki okroglih oblik in pomembni vlogi protioblik pri grškem
črkopisu. Za razliko od latinice, ki je v veliki večini sestavljena
iz navpičnih potez z okroglimi elementi, je grška pisava sestavljena zgolj iz okroglih elementov. Z vse večjim polatinjanjem
grških črkovnih vrst individualne kvalitete grških črk zadnjih
nekaj let vedno bolj izginjajo. Oblikovalci prenašajo zakone
oblikovanja latiničnih črk na grške črke.
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Pri grškem črkopisu je pero odrezano pod drugačnim kotom, ki je strmejši in bolj podoben arabskemu peresu kot latiničnemu. Kót tekom nabora znakov variira in ni konstanten kot
pri drugih črkopisih [slika 32]. Kontrast, ki nastaja pri potezah
črk z uporabo takšnega peresa, v profesiji poimenujemo tudi
↓ [slika ��] ��� ������

�������

obrnjen kontrast, kjer močnejšo vlogo v črki odražajo vodoravne poteze in ne navpične.

2.6.3 Hebrejski in arabski črkopis

Zaradi narave pisanja od desne proti levi je v primeru hebrejskega in arabskega črkopisa pero odrezano pod drugačnim kotom
kot pero za latinične in cirilične pisave. V primerjavi s peresom
→ [slika ��] pero iz trstja
Široko pero, namenjeno pisanju
arabske kaligrafije, narejeno iz
trstja [32].
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za latinico je pero odrezano pod precej strmejšim kotom, pisanje pa teče v nasprotni smeri [slika 33]. Ta dva dejavnika bistveno vplivata na konstrukcijo črk. Črke so sestavljene iz tanke
navpične in široke vodoravne poteze. Debelina vodoravnice,
ki tvori povezave med črkami, podaja pomembno prezenco in
ustvarja kompleksen sistem tvorjenja črk v besede.
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3 Eksperimentalni del
3.1 UVOD
Črkovne vrste, oblikovane z namenom uporabe v daljših besedilih, morajo slediti določenim lastnostim in standardom, ki pripomorejo k dobri čitljivosti in berljivosti. Razširjeno črkovno
družino oblikujemo z namenom, da različni črkopisi v besedilu
nastopijo enakovredno.
V eksperimentalnem razdelku smo primerjali oblike črkovnih znakov že obstoječih razširjenih črkovnih družin Minion
Pro in Novel Pro, ki združujeta nelatinične črkopise: cirilični, grški, hebrejski in arabski. Minion Pro je ime za latinični, cirilični in grški del družine, z imeni Adobe Hebrew in Adobe Arabic
pa sta pomenovana hebrejski in arabski črkopis družine. Najprej
smo se osredotočili na mikro karakteristike črkovne vrste Minion Pro: višina črkovnih pasov, širina potez, detajli potez in os
peresa, ter jih primerjali skozi celoten nabor znakov vseh štirih
črkopisov. Značilnosti in dele potez pa smo primerjali tudi z latinično črkovno vrsto. V nadaljevanju smo na pogladi besedila
stavljenega v črkovni vrsti Minion Pro in Novel Pro analizirali
dejavnika, ki vplivata na vizualno harmonijo med črkopisi: tekstura in tipografska tonska vrednost. Ugotovili smo, da za usklajevanje črkopisov med sabo ni dovolj zgolj poenotenje na mikro
ravno črkovne vrste, temveč je potrebna analiza daljšega besedila, ki s pomoči teksture besedila kaže rezultate oblikovanja.
Predpostavljamo, da so bralcu principi oblikovanja latiničnih črkovnih vrst znani, zato smo v delu več pozornosti
namenili oblikovanju nelatiničnih črkopisov. Začenjamo s študijo ciriličnih črkovnih vrst, saj so sorodnosti z oblikovanjem
latiničnih črkovnih vrst najbližje. Nadaljujemo s črkopisi, ki na
vizualni ravni kažejo vedno manj podobnosti z latiničnim črkopisom, za naše oko zahtevajo nekoliko več pozornosti in globljo
raziskavo.
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3.2 CIRILIČNA ČRKOVNA VRSTA
Nekatere črke cirilice so enake kot v latinici, še posebej v skupini majuskul. Načeloma črke, ki sovpadajo, delimo v dve skupini:
pravi prijatelji so črke, ki imajo tudi enako ali podobno glasovno
vrednost, lažni prijatelji pa so črke, ki so po izgledu podobne, a
imajo drugačno glasovno vrednost. Ker pa smo se v delu osredotočili zgolj na vizualno podobnost, smo jih razdelili v dve
skupini, kjer smo opazovali vizualno podobne in različne črke.
Osnovni nabor cirilične pisave vsebuje 28 črk, ki se pojavljajo v vseh jezikih, zapisovanih s cirilično abecedo. V razširjenem naboru znakov najdemo tudi črke, ki se pojavljajo zgolj v
določenih jezikih ali kot alternativa osnovni obliki.

3.2.1 Majuskule
Majuskule cirilične pisave na prvi pogled izgledajo zelo podobne latiničnim [slika 34]. Tako kot pri latinici tudi v cirilici prevladujejo močne navpične poteze s serifi, najdemo pa tudi diago↓ [slika ��] cirilične

majuskule

Osnovni nabor velikih ciriličnih
črk, Minion Pro.
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nale in okrogline. Majuskule, ki izgledajo kot latinične črke (A,
B, E, M, H, O, P, C, T in X), lahko oblikujemo na enak način kot
pri latinici oz. jih prevzamemo iz nje.
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→ [slika ��] primerjava črk

be, ge in ze

Trebušček črke Б, (be) je v primerjavi s črko В večji, da zapolnimo prazen prostor nad njim. Navpični serif pri Г (ge) je daljši
kot pri črki Б (be) [slika 35].
Črka З (ze) je podobna števki 3, ko pa jo pogledamo bliže, vidimo, da se tako začetek kot konec poteze pri črki konča s serifom, protioblika obeh trebuščkov je večji v primerjavi s števko
3, poleg tega višina števke 3 ne dosega višine verzalke. Os odebelitve potez števk je oblikovana drugače kot pri črkah, sledi
principu oblikovanja zahodnoarabskih števk [slika 35].
→ [slika ��] primerjava črk

i, n in h

Črka И (i) ni zgolj latinična majuskula N, ki je reflektirana čez
navpičnico. Za razliko od črke N ima črka И (i) štiri polne serife,
prečna poteza, ki teče z zgornjega dela desne navpičnice proti
spodnjemu delu leve, se v nasprotju s črko N ne začenja in zaključi na koncu navpične poteze, ampak višje proti sredini poteze [slika 36].
→ [slika ��] primerjava črk

ka, k in že

Zgornji krak črke К (k) se v kaligrafiji zriše od spodaj navzgor,
zato se krak zgoraj ne začne s serifom kot pri latinični črki K,
temveč konča s kapljo ali okroglim zaključkom širokega peresa.
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→ [slika ��] primerjava črk

u in y

Cirilične črke У (u) ne smemo zamenjati z latinično črko Y. Gavna razlika, ki ju ločuje, sega v spodnji del črke У (u), kjer diagonalna poteza v zaključku zavije navzgor, diagonali latinične črke
pa se združita v navpičnico s serifom. Za obliko zaključka se
odločimo na podlagi zaključkov pri latiničnih črkah К, f in c. Pri
tem skrbimo za konsistenco delov črk skozi celoten nabor. Protioblika, ki ga tvorita diagonali, je pri cirilični črki večji [slika 38].
→ [slika ��] primerjava

črk če, h, r in ja

Črka Ч (če) ni reflektirana minuskula h – zgornji del s krivuljo je
širši. Serifi sovpadajo z obliko serifov navpičnih potez ostalih
majuskul.
Če bi črka Я (ja) sledila kaligrafskim potezam, bi bil kontrast
potez pri trebuščku drugačen, tako pa smo priča reflektiranju
črke R čez navpičnico. To črko je v cirilično abecedo naknadno
dodal ruski car Peter Veilki po imitiranju latinične črke R. Opazimo lahko, da oblika ne sledi pravilnim potezam širokega peresa.
Takšno samosvoje oblikovanje je vidno tudi pri širini noge, ta
bi po teoriji širokega peresa morala biti tanka poteza, ki pa vizualno ne bi zdržala teže trebuščka, zato jo oblikujemo kot široko
potezo, ki daje črki trdnost in stabilnost [slika 39].
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3.2.2 Minuskule
V večini cirilične minuskule posnemajo oblike majuskul [slika
40]. Če gledamo z vidika latinice, cirilične minuskule spomi↓ [slika ��] cirilične

minuskule

Osnovni nabor malih ciriličnih
črk, Minion Pro.

njajo na kapitelke, vendar pa se višina le-teh dviga nad x-višino,
cirilične minuskule pa so vpete vanjo. Minuskul ne moremo
oblikovati tako, da bi jih pomanjšali do velikosti črkovnega pa-

su [slika 42]. Širine potez ciriličnih minuskul morajo sovpadati
s širinami potez latiničnih minuskul. Ker je v primeru cirilice
več težkih navpičnih potez, je lahko besedilo v primerjavi z la↓ [slika ��] primerjava

majuskul in minuskul

tiničnim nekoliko temnejše (na ravnovesje tekstur v besedilu
se bomo osredotočili v naslednjih poglavjih). Pri oblikovanju

Večina minuskul prevzema

moramo biti pozorni na uravnoteženje protioblik, saj znajo črke

obliko majuskul.

zaradi teže močnih navpičnic kaj hitro postati pretemne.
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Večina minuskul prevzema obliko majuskul [slika 41]. Seveda
bi bilo najlažje majuskule zgolj pomanjšati do višine črkovnega pasu, vendar s tem zgubimo širino potez, zato moramo črke
oblikovati od začetka [slika 42]. Širine potez in velikosti serifov
morajo sovpadati s tistimi pri latiničnih minuskulah. Zaradi visokega števila navpičnih potez in posledično tudi velikega števila serifov nekateri oblikovalci, v primerjavi z latiničnimi črkami, zmanjšajo velikost serifov pri minuskulah.
→ [slika ��] primerjava črk
Minuskul ne moremo oblikovati
preprosto tako, da pomanjšamo
majuskule. Levo majuskula H, v
sredini pomanjšana majuskula
do višine črkovnega pasu, desno
minuskula H.

Protioblika okrogline črke б (be) je manjša od protioblike latinične črke o, torej ne sega do višine črkovnega pasu. Manjši je
zato, da zastavica, v katero se zaključi okrogla poteza, v temnejših rezih ni pretemna [slika 43].
→ [slika ��] primerjava

minuskul be in o

↓ [slika ��] kurzivne

minuskule
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Kurzivne minuskule cirilice zahtevajo več pozornosti, saj nekateri znaki v primerjavi s pokončno obliko v tem stilu spremenijo obliko.
→ [slika ��] primerjava

minuskul ge, kurzivne
črke ge in kurzivne
črke s

Kurzivna črka г (ge) izgleda kot latinični s, vendar poteza teče
ravno v nasprotni smeri − z leve proti desni. To pomeni, da je
tudi kontrast podebelitve poteze ravno nasproten – poteza pri
hrbtenici črke je najožja [slika 45].

→ [slika ��] primerjava

minuskul že, kurzivne
črke že in c

Kurzivna črka Ж (že) je ena izmed zahtevnejših kurzivnih črk,
saj povzroča probleme na več področjih: hitro izgleda pretemna
in preširoka. Paziti moramo tudi na zaključke, ki sovpadajo s tistimi pri latinični črki c [slika 46].
→ [slika ��] primerjava

minuskul, ki dobijo
v kurzivnem slogu
drugačno obliko

Nekatere od črk v kurzivnem slogu dobijo obliko, ki odstopa od
pokončne. Takšen primer sta predvsem črki п (pe) in д (de), ki v
kurzivnem slogu prevzameta mehkejšo obliko [slika 47].
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3.2.4 Alternativne oblike
Ker se cirilica uporablja za zapis številnih jezikov, ki segajo od
Makedonije, Rusije in vse do Kitajske, so se v zgodovini za nekatere črke vzpostavile različice, ki jih poimenujemo alternativne oblike. Za enak fonem se med jeziki uporablja drugačen črkovni znak [slika 48].

3.2.5 Skladnost potez in detajlov
↑ [slika ��] alternativne

oblike črk

Prvi korak k oblikovnem poenotenju cirilice z latinico je poenotenje širine potez. Kót, pod katerim tečejo poteze, sovpada s
tistim pri latinici, kar pomeni, da so širine potez enake. Tudi razporeditev linijskega sistema lahko ohranimo, saj oba črkopisa
vsebujeta male in velike črke, ki dosegajo iste višine. Ker težimo
h konsistenci, je dobro, da v naslednjem koraku poskrbimo za
skladnost nekaterih delov črk, ki nastanejo na podlagi enake poteze peresa, npr.: zaključek, serif, kaplja ... [slika 49].

→ [slika ��] skladnost

detajlov skozi celoten
nabor – majuskule,
minuskule in kurziva
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3.3 GRŠKA PISAVA
Pri oblikovanju grške črkovne vrste se lahko odločamo med
dvema principoma oblikovanja minuskul. Pisavi Garamond Premier Pro [slika 50] in Arno Pro [slika 51] uvrščamo v skupino
francoskih renesančnih pisav, kljub temu pa so opazne pomembne razlike. Na sliki 50 kót podebelitve potez variira. V večini primerov imajo minuskule poudarjene vodoravne poteze,
navpične pa so tanjše. V drugem primeru lahko vidimo, da so
oblike minuskul bolj podobne oblikam latinice, kót podebelitve
→ [slika ��] garamond

premier pro

→ [slika ��] arno pro
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je konstanten 10° [slika 52]. Takšno oblikovanje se je navzelo poimenovanja latiniziranje. Skelet črk ostaja isti, meso črk pa se na
skelet nanaša, tako kot pri latinici, po principu teorije širokega
peresa. Zaradi vedno večjega posluževanja takšnega oblikovanja
→ [slika ��] razlika v kotu

peresa

Levo na sliki je črka omicron,
oblikovana s tradicionalnim kotom
peresa, ki variira. Desno je črka o,
oblikovana moderneje.

grške črkovne vrste so v stroki prisotne polemike, kaj je prav in
kaj narobe.
Menimo, da odgovora na takšno vprašanje ni, lahko pa z
nadaljnjimi razmisleki o uporabi črkovne vrste skupaj z latinico
ali zgolj v kontekstu meja grškega jezika, pridemo do smernic,
ki bodo vplivale na našo odločitev. V našem primeru se bomo
osredotočili na drugi primer – latinizirano oblikovanje grške
črkovne vrste, saj iščemo načine, kako uravnovesiti harmonijo
med obema črkopisoma, seveda pa z vseskozi prisotno mislijo
na zgodovinski razvoj in spoštovanjem do tradicionalne grške
pisave.

3.3.1 Majuskule
Oblike majuskul sledijo oblikam latinice in cirilice, med njimi
lahko najdemo črke iz latinične in cirilične abecede, kar nakazuje skupen razvoj teh dveh pisav [slika 53]. Oblikovanje minuskul
pa je zahtevnejše, saj poleg tega, da črke izgledajo kurzivne in
vsebujejo veliko okroglin, izbira načina oblikovanja vpliva na teksturo besedila.
→ [slika ��] grške majuskule
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→ [slika ��] primerjava

majuskul lambda, delta
in a

Črki Α in Λ (lambda) sta si zelo podobni, vendar moramo biti
pozorni na nekaj detajlov. Ko črki A odvzamemo vodoravno potezo, se velikost protioblike poveča, zato je črko Λ (lambda) potrebno zožiti.
Diagonali črke Δ (delta) nimata serifov, vodoravna poteza na
osnovni črti je širša kot pri črki A, saj skrbi za stabilnost črke
[slika 54].
→ [slika ��] primerjava

majuskul ksi, sigma,
omega in zeta

Za dobro stabilnost in uravnan kontrast potez potrebujejo tudi
črke Ξ (ksi), Σ (sigma)in Ω (omega) močne vodoravne poteze, ki
ležijo na osnovni črti. Če te tri črke primerjamo s črko Z, je vodoravnica pri slednji očitno tanjša [slika 55].
→ [slika ��] primerjava

majuskul ipsilon, y in
minuskule gama

Diagonali črke Υ (ipsilon) nista ravni potezi kot pri latinični
majuskuli Y, temveč krivulji. Začetek leve diagonalne krivulje
sovpada z obliko krivulje pri minuskuli γ (gama), zaključek desne pa sledi zaključkom v celotnem naboru [slika 56].
Črka Π (pi) je sestavljena iz enakih elementov kot latinična črka H, vendar pa je protioblika med navpičnicama, ko pomakne-
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→ [slika ��] primerjava

majuskul pi in h

mo vodoravno potezo na vrh črke, velik, zato moramo vertikalni
potezi pomakniti bližje in optično uravnati protiobliki obeh črk
[slika 57].

3.3.2 Grške minuskule
→ [slika ��] grške minuskule

→ [slika ��] primerjava

minuskul alfa, a in
kurzivne minuskule a

Črka α (alfa) je bolj kot pokončni latinični minuskuli a podobna
kurzivni minuskuli a. Če izhajamo iz kaligrafije, je poteza črke α
(alfa) neprekinjena, začne se desno zgoraj, zriše zanko in se konča desno spodaj [slika 59].
→ [slika ��] primerjava

minuskul gama,
latinični y in
majuskule ipsilon

Tudi minuskula γ (gama) ima podobno obliko kot kurzivna črka y, vendar zahteva več pozornosti v zgornjem delu, kjer krivu-
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lja sovpada z majuskulo Υ (ispilon). Pozorni moramo torej biti
na skladnost začetne poteze in zaključka [slika 60].
→ [slika ��] primerjava

minuskul delta,
cirilični be, kapa in
kurzivne minuskule k.

Minuskula δ (delta) spominja na cirilični б (be). Tudi v tem primeru okroglina ne sega do višine črkovnega pasu, saj v krepkejših rezih za zgornjo krivuljo zmanjka prostora. Dobro je istočasno oblikovati svetel in temen rez, saj tako že med oblikovanjem
rešujemo probleme, ki nastajajo pri krepkih črkah.
Kraka črke κ (kapa) sledita potezam kurzivne črke k, višina
črke sega do višine črkovnega pasu [slika 61].
→ [slika ��] primerjava

minuskul ni, ipsilon,
pokončne in kurzivne
minuskule v

Po enakem principu oblikujemo tudi črko ν (ni) − latinično kurzivno črko v postavimo v pokončno obliko in smo pozorni na
zaključke, za katere želimo, da se ujemajo z ostalimi v naboru.
Stičišče obeh diagonal pri črki ν (ni) mora biti ostri kot [slika 62].
Če na tem mestu tvorimo okroglino, lahko črko hitro zamenjamo s črko υ (ipsilon).
→ [slika ��] primerjava

minuskul pi, tav in
sigma

Pri oblikovanju črke π (pi) se ne moremo izogniti spremembi
kota peresa, kar pomeni, da vodoravna poteza prevzame širino
debele poteze, posledično sta navpični potezi tanjši, zaključka
pa iščeta podobnosti ostalih zaključkov iz nabora [slika 63].
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→ [slika ��] primerjava

minuskul ro in p

Črka ρ (ro) je oblikovana kot neprekinjena poteza okrogline in
navpične linije in nima serifov kot latinična črka p [slika 64].

3.3.3 Grška kurziva
Grške črke, v primerjavi s cirilico in latinico, s kurzivnim slogom ne pridobijo večjih sprememb. Črke so nagnjene, majuskule ohranjajo tog latiničen videz, minuskule pa ostajajo mehkih
↓ [slika ��] grške kurzivne

črke

okroglin s kurzivnim pridihom, nagnjene pod enakim kotom
kot latinični in cirilični kurzivni slog [slika 65].

3.3.4 Skladnost potez in detajlov
Linijski sistem grškega alfabeta lahko enačimo s sistemom, uporabljenim pri latinici – višina črkovnega pasu, podaljški ter višina verzalk sovpadajo. Pri oblikovanju latinizirane grške črkovne
vrste je dobro, da z latinico sovpadajo tudi širine potez. V pri-
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meru oblikovanja tradicionalne grške črkovne vrste lahko črke
zaradi drugačnega kontrasta izgledajo presvetle, zato moramo
za dosego skladnosti z latinico in cirilico na določenim delih črkam dodati širino potez. Slika 66 kaže primerjavo črk iz nabora
grškega črkopisa na mikro nivoju, nekatere detajle lahko iz latinice prenesemo v grško črkovno vrsto, ali pa tudi v obratnem
vrstnem redu.
→ [slika ��] poenotenje

oblikovnih značilnost
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3.4 HEBREJSKA PISAVA
Hebrejski črkopis združuje 22 črk s 5 dodanimi grafemi, ki so
končne oblike, sofit, in se pojavljajo zgolj na koncu besed [slika
67]. Drža peresa je navpična − ko govorimo o kotu drže peresa,
mislimo na kot, ki odstopa od navpičnice. Hebrejščina se piše v
smeri z desne proti levi, vendar pa se vsaka črka posebej zapiše
v smeri z leve proti desni, saj s takšnim načinom risanja črk kaligrafi lažje določajo prostore med črkami. V delu smo se osredotočili na oblikovanje hebrejske črkovne vrste, ki jo uvrščamo
v skupino sefardskega sloga. V primerjavi z aškenaškim slogom
je kontrast med podebelitvami potez zmernejši, branje in čitljivost črk pa zaradi tega boljša [→ str. 7]. 		
→ [slika ��] hebrejska

črkovna vrsta adobe
hebrew

3.4.1 Mem-višina
Najprej določimo višino črk, ki jo v hebrejskem črkopisu imenujemo mem-višina. Hebrejske črke niso vpete v višino latiničnega črkovnega pasu, temveč so nekoliko višje. Zakaj? Primerjajmo kvadrata enake velikosti, eden sestavljen iz dveh močnih
↑ [slika ��] primerjava dveh

kvadratov

Primerjava vertikalne in horizontalne
protioblike; horizontana protioblika

vodoravnic in bel protioblike, drug, iz dveh navpičnic in protioblike [slika 68]. V katerem kvadratu protioblika izgleda večja?
Naše oko optično poveča vodoravne poteze, zato protioblika v

optično izgleda večja, čeprav sta

levem kvadratu izgleda manjša kot tista v desnem. Oblike he-

enako veliki.

brejskih črk lahko primerjamo z levim kvadratom, poteze lati-
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ničnih črk pa z desnim. Da bo protioblika hebrejske črke enakovredna protiobliki latinične, moramo hebrejskim črkam v primerjavi z latiničnimi minuskulami dodati višino. Večinoma
mem-višina sovpada z višino kapitelk pri latinici ali višino
števil.
V hebrejskem črkopisu se uporablja zgolj en slog pisave −
pokončne črke. Pojavlja se tudi kurzivni slog, vendar se ta uporablja zelo redko, posebej v ročno zapisanih besedilih. V hebrejskem črkopisu samo ena črka vsebuje podaljšek navzgor, pet
končnih črk pa vsebuje podaljšek navzdol. Besedilo, stavljeno v
hebrejski črkovni vrsti, zaradi ene višine črk, v primerjavi z latiničnim besedilom, izgleda zelo monotono. Poleg tega pa zaradi
ene višine črk ne zapolnjuje prostora nad in pod črkovnim pasom in je v primerjavi z latinico posledično več praznega prostora med vrsticami. Z nekoliko višjo mem-višino poskrbimo tudi za ta prazen prostor, ki nastane med vrsticami.

3.4.2 Nabor znakov
Čeprav oblike črk in njihova struktura izgledajo zelo različno,
lahko še vedno najdemo skupne karakteristike, ki jih določa široko pero: široka in tanka poteza peresa, okrogline, serifi ... Ko
določimo višino črkovnega pasu, je naš naslednji korak določitev širine potez.
Vodoravna poteza je pri hebrejskih črkah močna poteza.
Pri določanju njene debeline moramo biti pozorni, saj naše oko
vodoravno potezo, v primerjavi z navpično potezo iste širine,
razširi. To pomeni, da morata širini navpičnice pri latinici in vo↑ [slika ��] širine potez
Vizualno je potrebno poenotiti
širine potez, tako tankih kot širokih.
Poenotimo lahko tudi detajle, kot so
serifi.

doravnice pri hebrejski črki vizualno sovpadati, matematično pa
najverjetneje ne bosta [slika 69]. Kasneje, ko stavimo in primerjamo pisavo v daljših besedilih, lažje primerjamo kontrast različnih črkopisov in po potrebi kasneje spreminjamo širine potez.
Kot latinični tudi hebrejski črkopis vsebuje serife, ki pa so v
hebrejskem črkopisu manjši in večinoma navpične smeri − tečejo v smeri peresa, ki je obrnjeno pravokotno na osnovnico.
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↑ [slika ��] primerjava

latiničnih in hebrejskih
črk

Oblike hebrejskih črk izgledajo preproste, zelo so si podobne,
zato je potrebno dobro proučiti vsako potezo in jih med seboj

Uporabljene črkovne vrste: Adobe

primerjati, saj samo s takšno študijo lahko pridemo do odgovo-

Hebrew, Narkissim, Times New

ra, kako oblikovati čitljivo črkovno vrsto [slika 70]. Še ena zna-

Roman.

čilnost hebrejskih črk (poleg serifa), ki jo lahko opazimo pri vsaki črkovni vrsti, so prirezani zaključki navpičnih potez. Črke
izgledajo, kot bi stale na prstih. Kót pod katerim se končujejo
poteze, načeloma sovpada s kotom serifov, takšna poteza pa
nastane zaradi narave peresa. Za lažje oblikovanje lahko, glede
na podobnost detajlov oz. delov črk, nabor razdelimo v več
skupin.

Skupina I

↑ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk prve
skupine: he, het, nun, mem,
reš, tav
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Začetne vodoravne poteze vseh črk v tej skupini [slika 71] so
oblikovane enako − s serifom, ki začne potezo nad mem-višino
ter preide v vodoravno linijo z leve proti desni.
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Črki ( הhe) in ( חhet) sta si zelo podobni, zato moramo biti pozorni na del, ki ju ločuje. Črka ( הhe) je grajena iz dveh delov, vrzel, ki je med tema dvema komponentama, je kritičen del za njeno prepoznavnost in razlikovanje od črke ( חhet). Prostor med
levo nogo in vodoravno potezo mora biti širok najmanj toliko,
kot je široka poteza. Okroglina zgoraj desno sovpada z detajlom
črk v tej skupini [slika 71].

Skupina II

↑ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk druge
skupine: alef, ajin, cade, šin
in končna cade

Druga skupina črk nosi skupne značilnosti v zgornji polovici –
začetne poteze. Težimo po konsistenci skozi celoten nabor znakov, zato moramo biti pozorni, da ti deli črk sovpadajo [slika 72].

→ [slika ��] primerjava

hebrejske črke alef
Adobe Hebrew, Times New Roman,
Frank-Rühl, Narkissim.

Črka ( אalef) je prva črka hebrejske abecede in tudi najbolj prepoznavna v črkopisu. Največja težava pri oblikovanju te črke je
njena stabilnost. Težko jo je oblikovati tako, da bo dobro stala na
svojih nogah. Diagonalna poteza je močna in je enake širine kot
vodoravni potezi. Diagonala podpira dve krajši diagonali, roko
in nogo, ki se nadaljujeta v vodoravni potezi. Ti dve potezi se
začneta in končata s serifom, ki je skozi različne sloge pisav
predstavljen različno [slika 73]. Odločimo se na podlagi konsistence skozi celotno družino. Pozorni moramo biti tudi na protiobliki v obliki trikotnika, ki se tvorita med diagonalama, saj pripomoreta k stabilnosti črke. Spodnji trikotnik je za dobro stabilnost črke večji kot zgornji [slika 73].
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→ [slika ��] primerjava

hebrejske črke ajin

Adobe Hebrew, Times New Roman,
Frank-Rühl, Narkissim.

Črka ( עajin) je sestavljena iz dveh diagonal, desna diagonala se
ne ustavi v stičišču z levo, temveč pot nadaljuje ostro pod osnovno črto. Dolga desna poteza je lahko okrogla ali pa na osnovnici spremeni pot pod topim kotom. Diagonali se stikata nad osnovno linijo ali na njej. Dolga diagonalna poteza, ki sega pod osnovno črto, ne sme biti predolga, oblikujemo jo čimbolj položno
[slika 74]. Pri zgornjih delih diagonal moramo paziti, da začetni
potezi nista preveč zaprti, saj črka nastane pretemna, posebej v
krepkem rezu. Katerokoli obliko začetne poteze izberemo, mora
ta sovpadati z obliko pri črkah ( טtet) in ( שšin) [slika 72].
→ [slika ��] primerjava

hebrejske črke cade
Adobe Hebrew, Times New Roman,
Frank-Rühl, Narkissim.

Tudi črka ( צcade) je ena izmed kompleksnejših v abecedi. Sestavljena je iz treh diagonal. Glavna diagonala je svetlejša od tiste
pri črki ( אalef), lahko je treh različnih oblik: ravna, lomljena ali
sestavljena iz dveh segmentov. Diagonala desno zgoraj sovpada
s tisto pri črki ( אalef), leva pa s črko ( גgimel) [slika 75].
→ [slika ��] primerjava

hebrejske črke šin
Adobe Hebrew Regular,
Adobe Hebrew Bold,

Times New Roman Regular,
Times New Roman Bold.

Črka ( שšin) je najkompleksnejša črka v alfabetu, saj ima tri roke, ki naredijo črko zelo temno. Oblikovalčeva naloga je, da črke
v primerjavi z ostalimi ne oblikuje preširoko in tudi ne pretemno. Črka ( שšin) vsebuje dve protiobliki, kjer mora biti desna
večja. Srednja roka lahko tvori različne oblike. Za obliko se od-
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ločimo na podlagi detajlov ostalih črk ter tudi na podlagi oblikovanja krepke črke, ki nam bo sama pokazala, koliko prostora
dovoljuje [slika 76].
→ [slika ��] primerjava

končne hebrejske črke
cade
Adobe Hebrew, Times New
Roman, Frank-Rühl, Narkissim.

Pri končni črki ( ץcade) oblikovalci najbolj eksperimentirajo in
puščajo svoj odtis, saj dovoljuje največ različnih form in hkrati
terja veliko pozornosti. Podaljšek navzdol je lahko navpična ali
diagonalna poteza. Poskrbeti moramo za konsistenco zaključkov, pomemben je tudi prostiprostor med diagonalama [slika
77].

Skupina III
→ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk tretje
skupine lamed in kof
Adobe Hebrew.

Črka ( לlamed) je edina črka v naboru, ki ima podaljšek navzgor.
Zaradi nestabilnosti na eni nogi jo je zelo težko oblikovati, da bi
delovala uravnotežena. Višina podaljška navzgor sega do dveh
tretjin mem-višine.
Črka ( קkof) je sestavljena iz dveh delov. Podaljšek navzdol
mora biti tako dolg kot podaljšek pri črki ( לlamed). Navpična
poteza je optično poravnana s koncem strehe na levi. Za boljšo
stabilnost črke oblikovalci navpično potezo na koncu podebelijo. Okroglina je podobna okroglini pri črki ( לlamed), vendar je
manjša, saj potrebujemo prostor za navpično potezo [slika 78].
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Skupina IV
→ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk četrte
skupine: jod, končna nun
in vav
Adobe Hebrew, Times New
Roman, Frank-Rühl, Narkissim.

Črka ( יjod) je črka, ki izgleda nekoliko čudno, ko visi z mem-višine. Povzroča velike nadloge pri urejanju prostorov med črkami in kerningu. Črka ne sme biti prekratka in premajhna. Začetna
poteza te črke je lahko vodoravna ali diagonalna. Skelet črke י

(jod) je enak skeletu črke ( וvav), zato zgornji del teh dveh črk
oblikujemo na enak način [slika 79].

Skupina V
→ [slika ��a] primerjava

hebrejskih črk tet in
sameh
Adobe Hebrew, Frank-Rühl,
Narkissim.

Spodnji del črke ( טtet) je lahko oblikovan na tri različne načine:
s kotom [slika 80A levo], kot ravna vodoravna poteza [slika 80A
sredina] ali pa z okroglino [slika 80A desno].
→ [slika ��b] primerjava

hebrejske črke šin

Adobe Hebrew, Frank-Rühl,
Narkissim.

V večini tradicionalnih pisav imajo črke ( סsameh), ( שšin) in ט
(tet) enak spodnji del krivulje [sliki 80A in 80B]. Po takšnem
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principu je potem črka ( טtet) odprta oblika črke ( סsameh).
Glavna skrb pri oblikovanju črk iz te skupine je sovpadanje
spodnje polovice črk [sliki 80A in 80B].

Skupina VI
→ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk šeste
skupine: bet, dalet in zajin
Adobe Hebrew.

Detajl, ki druži to skupino črk je oster podaljšek vodoravne poteze [slika 81]. Pomembno je, da je ta del črke dovolj velik, saj
so si črke v hebrejskem črkopisu zelo podobne − z veliko pozornostjo na manjše detajle lahko dosežemo dobro čitljivost in
prepoznavnost črk. Črki ( בbet) in ( כkaf) imata zelo podobno
obliko in ju lahko hitro zamenjamo. Del črke, ki ju ločuje, je podaljšek vodoravne poteze, zato mora biti njegova dolžina dovolj velika, da je viden tudi pri manjših velikostih. Pri črkovnih
vrstah sefardskega sloga se vodoravnica na osnovni črti konča s
serifom.

Tudi črka ( דdalet) potrebuje dovolj dolg podaljšek vodo-

ravne poteze, da je med branjem ne zamenjujemo s črko ( רreš).
Črka ( זzajin) je podobna črki ( דdalet). Da ju v besedilu dobro

razlikujemo, mora biti podaljšek vodoravne poteze črke ( זzajin)
dovolj dolg in viden tudi pri manjših velikostih.

Skupina VII
→ [slika ��] primerjava

hebrejskih črk sedme
skupine: pe, f in končna
črke pe

Največji izziv pri oblikovanju črke ( פpe) je, da jo ohranimo čimbolj svetlo, saj jo vodoravna poteza v njeni sredini naredi precej
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temno. Drugi problem nastane, ko dodamo diakritično piko, saj
mora v tem primeru biti poteza v sredini dovolj kratka, da je dovolj prostora zanjo. Diakritična pika pa mora biti hkrati dovolj
velika, da je prepoznavna pri manjših velikostih besedila [slika
82].
Končna črka ( ףpe) vsebuje podaljšek navzdol, ki se na koncu poteze razširi – na enak način kot ostale navpične poteze pri
hebrejskih črkah.

3.4.3 Ločila, števke in vokalizacija
Ločila
Ločila, uporabljana v hebrejščini, so enaka tistim v latinici, še
več, niso reflektirana zaradi smeri branja, ampak ostajajo enaka
kot pri latinici. Latinični znaki za ločila, uporabljani v hebrej↓ [slika ��] uporaba ločil

in števk v hebrejskem
črkopisu
Adobe Hebrew.

skem črkopisu so: pika, vejica, dvopičje, podpičje, vprašaj, klicaj,
oklepaj, oglati oklepaj, zaviti oklepaj, narekovaj in pomišljaj [slika 83].

Števke
Števke so takšne kot pri latinici – zahodnoarabske. Težko je verjeti, da tako različna črkovna sistema uporabljata enake števke [slika 83]. V bistvu pa zahodnoarabske števke oblikovno ne
ustrezajo nobenemu alfabetu, ne latinici in ne hebrejskemu črkopisu. Števke 2, 5 in 7 imajo poudarjeno vodoravno potezo, kar
ne sovpada s sistemom pisanja v latinici, ostale števke pa po teoriji poteze ne ustrezajo v hebrejskemu črkovnemu sistemu.
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Naglasna znamenja, vokalizacija
V hebrejskem črkopisu je pomembna tudi vokalizacija, ki jo do↓ [slika ��] uporaba

naglasnih znamenj v
hebrejskem črkopisu
Adobe Hebrew.

segajo z naglasnimi znamenji: eno, dvema ali tremi pikami, ki
so pozicionirane diagonalno ali v trikotnik ter s kratkimi vodoravnimi in navpičnimi črtami [slika 84].

3.4.4 Skladnost besedila
Črkovni znaki v hebrejski črkovni vrsti so zelo odprti, oblike
znakov so v primerjavi z latinico preproste. Takšne razlike povzročajo probleme pri usklajevanju širine potez. Latinične minuskule vsebujejo 7 črk s podaljški navzgor in 5 s podaljški navzdol, v hebrejskem črkopisu pa je zgolj 1 podaljšek navzgor in
pet podaljškov navzdol, ki se uporabljajo zelo redko. Takšne razlike otežujejo minimaliziranje razlik med črkopisoma. Pri primerjavi vrstice hebrejskega besedila z latiničnim so razlike hitro
opazne.
→ [slika ��] primerjava

tekstur, ki ju tvorita
besedili latiničnega
(levo) in hebrejskega
(desno) črkopisa

Besedilo, tvorjeno v latinici [slika 85 levo], s prepletom močnih
navpičnic in navpičnih protioblik ustvari enakomerno sivino,
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medtem ko stavek v hebrejščini zaradi močnih vodoravnih pasov ne ustvarja difuzne sivine. To je posledica zgolj enega črkovnega pasu pri hebrejskem črkopisu.
Pri prevajanju besedil iz hebrejščine moramo vzeti v zakup
tudi dolžino besedila. Hebrejščina je semitski jezik, torej ne zapisujejo samoglasnikov, temveč pišejo zgolj soglasnike, zato bo
prevedeno besedilo vsaj za 20 % daljše od hebrejskega.
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3.5 ARABSKA ČRKOVNA VRSTA
Pisana arabščina vključuje več kot samo postavljanje črk v vrsto.
V nasprotju z latinico so pri arabščini besede sestavljene iz niza
črk, ki so med sabo povezane z neprekinjeno potezo. Oblike črk
se prilagajajo glede na okoliške črke, kar pa predstavlja težavo
pri realizaciji črke kot samostojnega znaka. Črke delimo v štiri
skupine, glede na pozicijo v besedi, rezultat takšne diferenciacije v oblikah je raznolika in gibljiva tekstura besedila.

3.5.1 Linijski sistem
Pri arabski pisavi poznamo zgolj en slog pisave – pokončni, za
razliko od latinice, kjer črkovna družina združuje pokončni in
kurzivni slog. Tudi linijski sistem, kot ga poznamo pri drugih
črkopisih, se pri arabskem črkopisu ne obdrži, kjer poznajo sistem vsaj sedmih višinskih črt [slika 86]. Višina črk se torej ne določa na podlagi višine črkovnih pasov, temveč je pomembnejše
sovpadanje protioblik, ki jih tvorijo poteze, imenovane zanka,
zob in oko [33]:

↑ [slika ��] primerjava

linijskega sistema
latinične in arabske
črkovne vrste

- prvi podaljšek navzgor� (nebo 1) in drugi podaljšek navzgor�
(nebo 2)
- črkovna višina: višina zoba�, višina zanke� in višina očesa�;
- osnovna črta;
- prvi podaljšek navzdol� (zemlja 1) in drugi podaljšek navzdol�
(zemlja 2) [slika 86];.
Načeloma je v linijskem sistemu arabske črkovne vrste 7 linij:
podaljška navzgor (nebo 1 in 2), zob, zanka, oko, osnovna črta in
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podaljška navzdol (zemlja 1 in 2). Vendar pa se lahko oblikovalec
sam odloči za povišanje števila višinskih črt, odvisno od vrste
pisave, ki jo oblikuje, in potrebe za doseganje proporcionalno
uravnotežene črkovne vrste [slika 86].

3.5.2 Nabor znakov
Arabske črke tvorijo besedo z neprekinjeno potezo. Zelo pomembno je, na kakšen način so poteze povezane med sabo, saj s
tem vplivamo na tok in gibanje med črkami [slika 87]. Ker je
arabska tipografija zelo blizu ročno pisanim črkam, so povezave
med črkovnimi znaki zelo pomembne pri oblikovanju arabske
črkovne vrste. Modernejše črkovne vrste posnemajo slog kufi,
pri katerem so vodoravne poteze na osnovni črti ravne. Ker pa
↑ [slika ��] neprekinjena

poteza

Pomembno je, na kakšen način so
črke povezane med sabo.

smo se v magistrskem delu osredotočili na knjižno tipografijo
in posledično slog naskh, smo v črkovnih vrstah iskali mehkejše
vodoravne poteze, ki spominjajo na neprekinjeno gibanje kaligrafskega peresa. V nadaljevanju, ko govorimo o vodoravni in
navpični potezi, ne mislimo na matematično pravilno ravno potezo, temveč z besedama bolj ovrednotimo smer pisanja ter širino poteze.

↑ [slika ��] nabor znakov

arabske črkovne vrste

Arabski alfabet vsebuje 28 črk, ki predstavljajo soglasnike.
Majuskule ne obstajajo, zato za poimenovanje arabskih črk ne
uporabljamo kot pri latinici – verzalke, male črke, kapitelke.
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Uvrščamo jih v štiri skupine, glede na pozicijo v besedi. Vsaka
črka lahko tvori od dve do štiri različne oblike: samostojno,
končno, začetno in sredinsko. Čeprav abeceda vsebuje 28 črk, je
za stavljenje arabskega besedila potreben nabor 130 črk. Pri oblikovanju arabske črkovne vrste dajejo oblikovalci večji pomen
izgledu celotne besede kot zgolj posamezni črki.

3.5.3 Samostojne oblike črk

→ [slika ��] samostojne

oblike črk

Skupina črk, ki stojijo same in se ne
vežejo v besede.

Da dobimo pravi občutek arabske abecede in gibanja peresa,
oblikovanje začnemo pri osemindvajsetih samostojnih črkah.
Najprej oblikujemo najvišjo in najglobljo črko – določimo višino podaljška navzgor in podaljška navzdol, v arabskem črkopisu
poimenovana nebo in zemlja. Nobena arabska črka naskh sloga
ne vsebuje popolnoma ravne poteze, vsaka je vsaj malce
okrogla.

→ [slika ��] primerjava

samostojne črke ha� in o

V razdelku o oblikovanju arabskih črk začenjamo s črko

( ہha�),

čeprav oblikovalci oblikovanje načeloma začenjajo s črko alif, ki
je najpreprostejša in hkrati prva črka abecede. Črka

(ہha�) dob-

ro ponazori potek okrogline arabskih črk, zato v delu začenjamo
s študijo te črke. Termin okroglina se v latinici in arabskem črkopisu močno razlikuje. Primerjajmo črki, ki nakazujeta sklenjeno okroglino pri latinici in arabski pisavi [slika 90]. Latinična čr-
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ka o predstavlja obliko popolnega kroga, pri katerem se kažejo
poudarki na navpični potezi. Ko okroglina preide v vodoravno
potezo, je širina poteze ožja. Protioblika je torej elipsa. Pri obliki
arabske črke

(ہha�) vidimo, da osnovna poteza ne imitira pra-

vilnega kroga, temveč prej trikotnik. Diagonali povezuje močna
vodoravna poteza na osnovnici, ki v diagonalno potezo prehaja
naglo in ostro ter tvori prelom poteze. Pero ne teče gladko brez
ustavljanja kot pri latinični črki, temveč zriše diagonalo, se usta↑ [slika ��] samostojna črka

ha�

Črte prikazujejo naklon peresa,
krog pa rahel kot ki da ustvari prehod

vi in pot nadaljuje v drugi smeri. Pri tem postanku pa nastane
prelom [slika 91]. Pomembna je trikotniška oblika protioblike,
saj takšno obliko opazimo tudi pri drugih samostojnih črkah,
kot predvsem pri začetnih in sredinskih oblikah črk.

→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: alif, ba, ta
in sa

( اalif) in ( بba), saj z njima določimo
razmerja med širino in višino črk. Višina črke ( اalif) je enaka
Nadaljujemo s črkama

višini osmih širin peresa. Poteza se začne s serifom, v tradicionalni kaligrafiji navpična poteza v zaključku rahlo zavije v levo.

( اalíf) in ( بba) se ujemata. Širina črke
( بba) zavzema širino šestih širin peresa. Črke ( بba), ( تta)
in ( تsa) vsebujejo enako osnovno potezo, razlikuje jih različKota začetnih potez črk

no število diakritičnih pik [slika 92].
→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: ha�, ajn,
ha�, džim in gajn.

Globino podaljška navzdol določimo s črkama
(ajn). Glava črke

( حha�) in ع

( حha�) določa višino zanke, okroglina, ki sledi

začetni vodoravni potezi, pa določa globino podaljška navzdol
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– zemlje [→ str. 59]. Razdalja te okrogline po tradicionalnih proporcih sega do širine osmih potez. Zaključek okrogline je oblikovan z zavijanjem peresa v desno smer pod ostrim kotom, ki
ponazarja konico peresa. Tudi ta črka ima sorodnice, ki vsebuje-

( خha�) in ( جdžim). Tudi črka ( عajn) določa višino zanke, vendar pa se višini črk ( حha�) in ( عajn) redko
jo diaktirične pike:

ujemata. Okroglini teh črk izgledata enaki, vendar pa se njuni
velikosti razlikujeta, zaključka okroglin sovpadata [slika 93].
→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: sin, šin,
ba in ajn

( سsin) z navpičnimi potezami določa višino zob. Začetna poteza sovpada s potezo pri črki ( بba), vendar pa se začne
Črka

nižje. Desna protioblika črke je manjši od levega. Navpične po-

teze niso pravokotne na osnovnico, temveč so nagnjene ali v levo ali v desno. Okroglina, ki zaključuje potezo črke, je zrisana na
podoben način kot okroglina pri

( بba), s tem da je globlja in

ožja. Ta okroglina določa novo višino linijskega sistema – zemljo 1. V primerjavi z okroglino pri črki

( سsin) višja [slika 94].

( عajn) je okroglina črke

→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: sad,
ta� in sin

Črka

( صsad) je sestavljena iz zanke, imenovane oko. Oko črke

ni pravi krog. Poteza se začne levo spodaj, z diagonalo seže vrh

očesa, potem pa nadaljuje v okroglino, ki se konča nad osnovno
črto, ter se z vodoravno potezo zaključi na levi strani. Oblika
zaključne okrogline sovpada s tisto pri

( سsin). Višina začetka

in konca te okrogline se ne ujemata, zaključek je nižji [slika 95].
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Oko črke

( طta�) je enako očesu pri črki ( صsad), vendar zah-

teva več pozornosti pri zaključku vodoravne poteze. Podoben
način zasuka peresa je viden pri zaključku okrogline pri črki
(ha�), vendar pa se pri črki

ح

( طta�) poteza zaključi v levo smer.

Konico širokega peresa pri tej potezi privzdignemo in jo zaključimo z desnim kotom peresa, posledica takšne rotacije je oster
zaključek v levo [slika 95]. Navpična poteza je oblikovana na

ا

enak način kot črka (alif) s serifom na vrhu.
→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: ra, dal,
zaj, zal, ajn in ba

Diagonala črke

( دdal) se začne na isti višini kot črka ( عajn). Di-

agonala tik nad osnovno črto ostro preide v vodoravno potezo,

na tem delu pero okroglini zariše kot, ki sovpada s tistim pri črki

( بba). Vodoravna poteza se zaključi s kratko navpičnico, katere
širina sovpada s širino peresa.
Pri oblikovanje črke

( رra) moramo biti pozorni pri zaključ-

ku, kjer pero preide v oster zaključek [slika 96].
→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: fa, kaf�
in ba

Glava črke

( فfa) izgleda kot krog, vendar je oblika nekoliko

zahtevnejša, kot se zdi na prvi pogled. Protioblika te okrogline
ni krog, temveč elipsa. Okroglina se začne na desni strani, nad
osnovno črto, in nariše vodoravno linijo proti levi. Začetna vodoravna poteza je lahko tudi diagonalna. Ta nato ostro preide v
okroglino z viškom na sredini. Ko poteza doseže vrh, se hitro
prelevi v tanjšo navpično potezo. Vodoravna poteza in zaključek sovpadata s potezo pri črki
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( بba) [slika 97].
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Črka

( قkaf�) spominja na črko ( فfa), okroglini pri očesu sta

enaki. Zaključna poteza sega globlje, do globine zemlje 1. Ker je
okroglina globlja, poteza pa strmejša, jo moramo v primerjavi s
črko

( فfa) zožiti, da uravnamo velikost protioblik.

Črka

( كkaf�) se začne s črko ( اalif)in zaključi z repom črke ب

→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk: kaf�,
lam, ba in kaf�

(ba). Majhen znak v sredini črke je zrisan z eno potezo peresa,

ki se na koncu zvije in zaključi potezo z enim koncem peresa. 		

( لlam) se začne z navpično potezo črke ( اalif),
vendar pa se zaključi z okroglino, kot pri črki ( قkaf�) [slika 98].
Črka ( وvav) združuje obliko črk ( رra) in ( قkaf�) [slika 99].
Tudi črka

→ [slika ��] primerjava

samostojnih črk reh in
kaf

3.5.4 Začetne oblike črk
↓ [slika ���] začetne oblike

črk

Skupina črk, ki vedno stojijo na
začetku besed.

Že samo ime začetne oblike črk nakazuje, da črke nastopajo na
začetku besed – vedno na desni strani [slika 100]. Na levi strani
se vežejo z naslednjo črko, ki je lahko sredinske oblike ali pa
končna. Vezi, končni deli črk, kjer se stikajo z naslednjo črko, začetnih oblik morajo sovpadati. Od 28 črk abecede jih 22 nastopajo v takšni obliki [slika 101].
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↓ [slika ���] začetne oblike

črk

Skupina 22ih črk, ki vedno stoji na
začetku besede.
→ [slika ���] primerjava

začetnih črk ba in ja
Temnejša črka na levi je začetna
oblika črke, svetlejša desna, pa je
samostojna oblika črke.

( ﺑba) v začetni obliki izgubi zaključek. Črka ( يja) v začetni obliki dobi obliko, ki sovpada z začetno obliko črke ( ﺑba)
Črka

[slika 102].

↑ [slika ���] začetne

Prikazane črke v začetni obliki izgubijo končno okroglino, začetna poteza ostane [slika 103].

→ [slika ���] začetna črka

kaf� v primerjavi s
samostojno obliko

Črka

( كkaf�) se v začetni obliki začne zgoraj desno, s položno

diagonalo se poteza nadaljuje v smeri proti levi, nato pa z ostro
krivuljo zelo strma diagonala teče proti osnovni črti [slika 104].
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3.5.5 Sredinske oblike črk

Oblike črk, ki vedno nastopajo med dvema črkama in je neprekinjena [slika 106]. Začetek in zaključek črke se morata ujemati,
z isto potezo vežemo predhodno in naslednjo črko. Oblika črke
pa načeloma sledi potezam začetnih oblik. Od 28 črk abecede jih
22 nastopa v vlogi sredinske oblike [slika 105].
↑ [slika ��� in ���] sredinske

oblike črk

Skupina črk, ki vedno stojijo na
sredini besede.

→ [slika ���] primerjava

končne, sredinske in
začetne oblike črke ba

Sredinska oblika črke

( ﺒba) je sestavljena iz zaključka začetne

oblike in začetka končne oblike, ki ju druži navpični zob. Oblika
↓ [slika ���] primerjava

skupine končnih oblik črk
z začetnimi oblikami
Skupina črk, ki vedno stoji na sredini
besede.

zoba je pomembna, saj se takšna poteza pojavi v več drugih črkah. Lahko je nagnjena v desno ali levo stran, v redkih primerih
je navpična poteza praovkotna na osnovno črto. Pomemben je
prirezan vrh [slika 107].

Kot že v začetnih oblikah skupina teh črk ohranja obliko samostojne oblike na osnovno črto, zaključki pa se ujemajo.
[slika 108].
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→ [slika ���] sredinska oblika

črke ajn

Sredinska oblika črke ajn v svetlem
in krepkem rezu v primerjavi s črko
fa.

( ﻌajn) tvori neprekinjeno zanko – oko. Po višini je nižja od črke ( ﻔfa). Majhna protioblika
V sredinski obliki poteza pri črki

povzroča probleme pri krepkem rezu, zato se je med oblikovanjem potrebno ozirati tudi na obliko krepke različice te črke.
Protioblika ni krog, temveč trikotnik [slika 109].
Višino zanke pri črki

( ﻔfa) določa višina očesa. Tudi pri tej

črki lahko nastanejo težave s premajhno protiobliko v krepkem
rezu. Protioblika ni krog, temveč je podobna elipsi z ostrima vrhom in dnom.
→ [slika ���] črki ha� in lam
Levo na sliki: sredinska oblika črke
ha� v temnejši obliki in začetna
oblika črke ha� v svetlejši različici.
Desno na sliki: sredinska oblika črke
lam v temnejši obliki in začetna
oblika črke ba v svetlejši različici.

Sredinska oblika črke

( ﻬha�) tvori zahtevno obliko, ki ne spo-

minja na začetno in tudi ne na samostojno obliko te črke. Vodoravna poteza se iz sredine spusti v smeri urinega kazalca proti
dnu, kjer preko okrogline nadaljuje pot čez osnovno črto proti
vrhu. Vrh je od osnovne črte oddaljen enako kot dno črke. Ko
poteza doseže vrh, svojo pot ostro nadaljuje z diagonalo v desno
proti osnovni črti. Na osnovnici se pretvori v vodoravno potezo
in izteče v levo smer [slika 110].
Sredinska oblika črke
(alif).
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( ﻠlam) je skupek črk ( ﺒba) in ا
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3.5.6 Končne oblike črk

Končne oblike črk se pojavijo na koncu besed [slika 111]. Na desni strani so neprekinjeno povezane s predhodno črko, na levi
pa samostojne [slika 112]. Vez na desni strani črk sovpada z vez-

			

jo, črkah srednjih oblik. Oblike črk se navezujejo na oblike sa↑ [slika ���] in ↑ [slika ���]

mostojnih oblik.

končne oblike črk

Skupina 29 črk, ki vedno stojijo na
koncu besede.
→ [slika ���] končni črki ba in

alif

Levo na sliki: končna, samostojna in
sredinska oblika črke ba.
Desno na sliki: končna in samostojna
oblika črke alif.

( بba) je sestavljena iz njene sredinske in
začetne oblike [slika 113]. Črki ( اalif) v končni obliki dodamo začetno vez, ki smo jo uporabili že pri oblikovanju črke ( ﺒba).
Končna oblika črke

→ [slika ���] skupina končnih

črk sin, ha�, ta� in sad

Skupina zgornjih črk ohranja obliko samostojne oblike, dodamo
ji le začetno potezo, ki se veže s prejšnjo črko [slika 114].
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↑ [slika ���] črki ajn in fa
Z leve proti desni si sledijo:

Končni črki (ajn) in
ske oblike [slika 115].

( ڢfa) sta sestavljeni iz začetne in sredin-

samostojna oblika črke ajn,
končna oblika črke ajn, sredinska
oblika črke ajn, samostojna črka
fa, končna črka fa in sredinska
črka fa.
→ [slika ���] vse štiri oblike

črke ha�

Črka

( ﻪha�) se začne z vezjo, ki sovpada z ostalimi končnimi

oblikami, nadaljuje se v pokončno vodoravnico, ki sovpada z višino črke

( دdal), nadaljuje se z okroglino v levo smer, ta pa nad

osnovno črto zamenja smer in se v vodoravni potezi zaključi v

stičišču z navpičnico. Vodoravni del okrogline ne doseže osnovne črte, temveč lebdi nad njo [slika 116].
→ [slika ���] končna in

samostojna oblika črke
ja.

Pri končni obliki črke

( يja) ohranimo okroglino samostojne

črke, s tem da dodamo začetno vodoravno vez [slika 117].

↓ [slika ���] primer ligature

3.5.7 Ligature
Ligature v arabskem črkopisu igrajo pomembno vlogo. V osnovnem naboru črkovne vrste lahko najdem vsaj 40 ligatur, ki se
vedno uporabljajo v besedilu [slika 118]. Ligature večinoma nastopajo v samostojnih in končnih oblikah. Sestavljene so iz
dveh črk, ki sta med seboj neprekinjeno povezani. Če ligaturo
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↑ [slika ���] nabor ligatur
arabske črkovne vrste

primerjamo s črkama, iz katerih je sestavljena, ligatura zavzema
manj prostora, oblika črke pa je bolj tekoča [slika 119].

3.5.8 Diakritična znamenja
V nasprotju z latinico, kjer naglasna znamenja stojijo na isti višini, so pri arabskem črkopisu diakritična znamenja postavljena
na različne višine, odvisno od oblike črke. Proporcionalno je
vsako znamenje postavljeno na mesto nad osnovno črko ali pod
njo v sorazmerju z ostalimi naglasnimi znamenji, problem nastane zaradi velikega števila različnih višin arabskih črk.
Širina diakritične pike, ki je največkrat uporabljena v arabskem črkopisu, optično sovpada s širino poteze peresa [slika
↑ [slika ���] pika v arabskem in
latiničnem črkopisu

120].
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Diakritične pike in minuaturne črke

↑ [slika ���] diakritične pike
in miniaturne črke

Diakritična znamenja in miniaturne črke so postavljeni nad ali
pod osnovno črko, večkrat tudi nad ali pod naglasno znamenje
[slika 121].

Števke

↑ [slika ���] vzhodnoarabske
števke

3.5.9 Skladnost potez in detajlov
Strukturi arabske in latinične črkovne vrste sta si zelo različni:
reflektirani smeri pisanja, arabske črke so povezane, latinične
samostojne, močen vpliv kaligrafije pri eni in neodvisna tipografska estetika pri drugi. Ko sta postavljeni skupaj v besedilu, povzročata probleme tipografom, saj je poleg različne dolžine besedila tudi sam izgled besedila drugačen. Tudi tekstura in
velikosti med vrsticami izgledajo drugače. Cilj uravnovešenja
teh dveh črkopisov na ravni oblikovanja je rešiti, kolikor se da,
naštete ovire, ne da bi posegali v avtentičnost črkopisov. Ne moremo spremeniti smeri branja, lahko pa izbiramo med detajli, ki
vplivajo na ravnovesje obeh.
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4 Rezultati in razprava
Za oblikovanje razširjene črkovne družine se odločajo oblikovalci, katerih materni jezik se zapisuje z nelatinično pisavo.
Redkokdaj se za takšno oblikovanje odloči nekdo, ki ne zna brati črkopisa, katerega oblikuje, saj takšna naloga predstavlja precej velik zalogaj. Ker pa se potreba po oblikovanju razširjenih
črkovnih družin v zadnjem času povečuje, smo v magistrskem
delu iskali principe oblikovanja nelatiničnih črkovnih vrst, ki
temeljijo na teoriji poteze, privzeti iz latiničnih črkovnih vrst. Z
namenom, da bodo tudi tisti, ki berejo zgolj latinična besedila,
znali pristopiti k oblikovanju oz. spoznali nekaj osnov, ki bodo
pripomogle k lažjemu oblikovanju. Še več, najti principe harmoniziranja različnih črkopisov med sabo.
Opazili smo, da med težnjo po uravnovešenju črkopisov
lahko naletimo na veliko ovir, ki so posledica razlik med črkopisi. Cilj magistrskega dela je, najti čim več odgovorov, kako poenotit oblikovanje različnih črkopisov, na oblikovalcu samem
pa je,, da se odloči, katere značilnosti črk bo ohranil in katere
opustil. Ugotovili smo tudi, da se je tekom oblikovanja črkovne družine potrebno zavedati, kateri vidiki oblikovanja so pomembnejši od drugih. Oblikovanje nelatiničnih črkovnih vrst
mora vključevati vpogled tudi na sam jezik in kulturno okolje,
saj so ti dejavniki močno vplivali na razvoj pisav. Raziskava,
kakršno smo uporabili v magistrskem delu, proučevanje obstoječih modelov, lahko pripomore k definiranju rešitev in služi kot
pripomoček zahodnim oblikovalcem za uspešnejše oblikovanje
nelatiničnih črkovnih vrst.
Na podlagi primerjanja oblik črkovnih znakov že obstoječih črkovnih vrst smo ugotovili, da lahko že minimalen del črke
vpliva na njeno čitljivost. Tudi dejavnikov, ki pomembno vplivajo na usklajevanje večjezičnih besedil, je veliko, zato smo jih
ločili v dve skupini: na mikro in makro ravni besedila.
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4.1 MIKRO RAVEN ČRKOVNE VRSTE
V to skupino štejemo lastnosti črkovnih vrst, kot so višina črkovnega pasu, dolžina podaljškov, protioblika črke, prostori med
vrsticami, širina potez, serifi in zaključki potez. Naštete lastnosti odražajo značilnosti in detajle posameznih črk.

4.1.1 Višina srednjega črkovnega pasu
→ [slika ���] višina srednjega
črkovnega pasu
Višine srednjega črkovnega pasu
se ujemajo v latinici, cirilici in
grškem črkopisu, medtem ko višini
hebrejskega in arabskega črkopisa
odstopata od x-višine.

Višina srednjega črkovnega pasu ali x-višino lahko teoretično
skladamo pri črkopisih, kot so latinica, cirilica in grški črkopis
[slika 123]. Naštete pisave so se razvile iz grške pisave, med
razvojem tiska pa se je njihov razvoj z latinico na čelu prepletel,
tako lahko tudi nekatere značilnosti črk – x-višino – poenotimo.
V primeru arabske in hebrejske pisave ne moremo razpravljati o
terminu x-višina, saj višini črkovnega pasu ne sovpadata z višino črke x. V takšnih primerih višino črkovnega pasu določamo
na podlagi beline oz. protioblike v črki, ki prav tako igra pomemben dejavnik pri izgledu črke.

4.1.2 Prostori med vrsticami
Prostori med vrsticami so neposredno povezani z višino črkovnega pasu. Pri skladnosti prostorov med vrsticami latinične, cirilične in grške pisave ni večjih težav, pojavijo pa se pri hebrejski
in arabski pisavi. Ker hebrejske črke v večini poznajo zgolj eno
višino črkovnega pasu, kot posledica med vrsticami nastanejo
večji prostori kot npr. pri latinici. Bolje kot naknadno ročno urejanje prostora med vrsticami je, da za hebrejske črke določimo
višjo višino črkovnega pasu, s čimer bodo črke zapolnile del
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↑ [slika ���] razmiki
Primer uravnave razmikov pri
latinici, cirilici in hebrejskem
črkopisu, pisava Minion Pro.

praznega prostora, ki nastane nad in pod njimi [slika 124]. Višina
arabskih črk zelo variira, pogosteje pa se zgodi, da so v primerjavi z latiničnih besedilom razmiki premajhni. Takšen problem
lahko rešimo z uravnavo višine podaljškov arabskih črk – zemlje
1 in 2 ter neba 1 in 2.

4.1.3 Širina potez in protioblika črke
Širina vodoravnih, navpičnih in okroglih potez pri latinici in
cirilici je lahko matematično poenotena. Kljub temu da so si
črke med sabo zelo podobne, pa lahko cirilične male črke v besedilu v primerjavi z latiničnim besedilom izgledajo temnejše
predvsem zaradi velikega števila močnih navpičnih potez. V takšnem primeru optično prilagodimo navpične poteze minuskul.
Ravno nasproten učinek se lahko zgodi pri grških črkah.
Tudi širine le-teh lahko enačimo s širinami potez pri latinici,
vendar pa zaradi velikega števila okroglih potez besedilo lahko
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izgleda presvetlo. Še posebej pri oblikovanju tradicionalne grške pisave. Zaradi višjega črkovnega pasu pri hebrejskih črkah
imajo te tudi več beline. Da hebrejsko besedilo v primerjavi z
latiničnim ne izgleda presvetlo, lahko širine potez zrišemo malenkost krepkejše. Seveda pa ne smemo pozabiti, da imajo he↓ [slika ���] širine potez
Svetli sivi pasovi ponazarjajo
poenoetnje širin potez.

brejske črke poudarjene vodoravne poteze in svetle navpičnice,
zato moramo biti pazljivi pri širinah horizontal, ki jih naše oko
še dodatno poveča [slika 125].

Za razliko od strogih ravnih potez pri hebrejskih črkah so arabske zelo fleksibilne, polne zank in okroglin, ki imajo predvsem
v krepkejših rezih zelo majhne protioblike. Zaradi pomanjkanja
↓ [slika ���] notranji deli črk
Svetli sivi pasovi ponazarjajo
poenotenje protioblik v črkah.

beline v nekaterih delih arabskih črk, lahko besedilo izgleda zelo
temno, zato se nekateri oblikovalci odločajo za ožje širine potez,
predvsem horizontal [slika 126].

4.1.4 Kontrast
Kontrast je razlika v podebelitvi potez – razlika med široko in
tanko potezo, ki nastane zaradi narave kaligrafskega peresa, ki
ga držimo pod kotom. Kontrast je močno povezan z debelino
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črk, s tem da debelina reza vpliva na izgled posamezne črke,
kontrast in kót poteze pa vplivata na izgled besedila. Da dosežemo harmonijo več različnih črkopisov moramo prilagoditi in
uravnovesiti kontrast med črkopisi.
↓ [slika ���] serifi

Svetli krogi kažejo na poenotenje
serifov.

4.1.5 Serifi

Beseda serif označuje nastavek na začetku ali koncu poteze, ki
ga zriše pero. Čeprav oblike serifa niso v vseh črkopisih enake,
pa opazimo, da serifi v vseh obstajajo. Pri oblikovanju črkovne
družine lahko poskrbimo, da širina, ki označuje konico peresa,
sovpada v vseh črkopisih, posledično pa tudi njegova oblika,
vsaj do tolikšne mere, da je oblika serifa prepoznavna [slika 127].
Termin terminal se uporablja za začetek in zaključek poteze. S
skladnostjo oblik zaključkov med različnimi črkopisi lahko pozitivno vplivamo na vizualno poenotenje različnih črkopisov v
↓ [slika ���] zaključki potez
Svetli krogi kažejo na poenotenje

črkovni družini. Dele črk, kjer se poteza izteče na podoben način in pod enakim kotom, oblikujemo na enak način [slika 128].

zaključkov potez – terminalov.

4.1.6 Naglasna znamenja
Vseh pet obravnavanih črkopisov uporablja diakritično zname-
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nje – piko, vendar se oblika le-te skozi različne črkopise spreminja. V latinici je v obliki kroga, medtem ko v arabščini imitira
potezo kaligrafskega peresa in spominja na obliko romba. Po
↓ [slika ���] naglasna
znamenja
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drugi strani je veliko možnosti, kjer lahko uporabimo enake dele črk v vseh črkopisih [slika 129].
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4.2 MAKRO RAVEN ČRKOVNE VRSTE
Makro del se osredotoča na izgled črkovne vrste v besedilu.
Gradnika črkovne vrste, ki skrbita za usklajevanje črkopisov v
besedilu, sta tekstura in tipografska tonska vrednost.

4.2.1 Tekstura
Tekstura je rezultat prepleta belih in črnih delov črk. Tekstura,
ki jo tvori besedilo, je odvisna ne samo od dizajna črkovne vrste,
tiska in stavljenja besedila, temveč tudi od pogostosti različnih
črk. Latinščina izgleda mehkejša kot angleščina, ta pa mehkejša kot nemščina, saj uporablja manj podaljškov, nič diakritičnih
znamenj in zelo malo majuskul.
Tekstura, nastala v besedilu s hebrejskim črkopisom,
ustvarja območje belih in črnih vodoravnih pasov. Nastali problem lahko zmanjšamo s pravilnim določanjem prostora med
vrsticami. Teoretično bi zaradi manjšega števila podaljškov pri
hebrejskem črkopisu morali zmanjšati prostore med vrsticami
v primerjavi z latinico. Ker pa želimo, da so prostori med vrsticami enaki kot pri latinici, je v takšnem primeru bolje oblikovati
latinično črkovno vrsto z visoko x-višino in krajšimi podaljški,
v hebrejskem črkopisu pa s pravilno oblikovanimi diakritičnimi
znamenji zmanjšati belino, ki nastaja med vrsticami.

4.2.2 Tipografska tonska vrednost
Tipografska tonska vrednost črk je ena izmed pomembnejših
lastnosti črk, ki doprinese k izgledu črkovne vrste v daljšem besedilu. Opredeljuje pokritost površine s tipografijo, ki je izražena tudi kot relativna vrednost barve na kvadratnem centimetru
[3]. Porazdelitev debelin v arabskem in hebrejskem črkopisi je v
primerjavi z latinico nasprotna – poudarek je na vodoravnih potezah, pri latinici pa na navpičnih potezah. Ker naše oko zazna
vodoravne poteze širše kot navpične iste debeline, mora obliko-
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valec posvetiti veliko pozornosti ravnovesju med njima. Hkrati
pa je pomembno opazovati tudi protioblike, belino, ki nastaja v
črkah in ramikih, ker vplivajo na tipografsko tonsko vrednost.
Latinica, cirilica in grški črkopis posredujejo več inoblikacij v
območju med osnovno črto in x-višino kot arabski in hebrejski
črkopis, zato je tipografska tonska vrednost latinice večja.
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4.3 SKLADNOST DALJŠEGA BESEDILA
4.3.1 Cirilična in latinična črkovna vrsta
Višine črkovnih pasov ciriličnih črkovnih vrst sovpadajo z latiničnimi, vendar pa lahko naletimo na težave, ko želimo v besedilu staviti tudi cirilične kapitelke, ki so pomanjšana oblika
verzalk in jih zaradi precej podobnih oblik težje razlikuje od
minuskul. Zaradi pretežno močnih navpičnic, tudi pri miniskulah, lahko cirilično besedilo hitro izgleda temnejše v primerjavi
z latiničnim, zato moramo biti med oblikovanjem črk pozorni
na širino potez [slika 130]. V slikah 131 in 132 smo z uporabo lati↓ [slika ���] cirilična in
latinična črkovna vrsta
Novel Pro.

nične in cirilične črkovne vrste Novel Pro primerjali latinično in
cirilično črkovno vrsto v angleško-srbskem slovarju in daljšem
besedilu.
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in srbskega
besedila
Črkovna vrsta Novel Pro v
angleško-srbskem slovarju.

SERBIAN LANGUAGE

Serbian (Serbian Cyrillic: српски, Gaj's Latin is the standardized variety of the Serbo-Croatian (српско-хрватски) language
used chiefly by Serbs in Serbia (Србија), Montenegro (Црна
Гора) and Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина).
The Serbian Cyrillic alphabet was devised in 1814 by Serbian
linguist Vuk Karadžić (Вук караџић).
SERBIAN MASCULINE
NOUNS

SERBIAN FEMININE
WORDS

print 		
client		
grandpa
mentor
man 		
day 			
city			
fear			
space 		
car			
moment

coffee		
mind		
wish 		
idea			
night		
child		
word 		
Earth		
cupboard
award		
food 		

отисак
клијент
деда
ментор
човек
дан
град
страх
простор
aвто
тренутек

кафа
мисао
жеља
идеја
ноћ
деца
беседа
Земља
oмара
награда
храна

SERBIAN PHRASES

Welcome			Добродошли
I don't understand		
Не разумем
Get well soon		
Оздрави што пре
Goodbye			Довиђења
Leave me alone!		
Остави ме на миру!
I miss you			
Недостајете ми
Where's the toilet?		
Где је тоалет?
I am sorry			
Жао ми је
Excuse me			Извините!
Do you speak English?
Да ли говорите енглески?
Please speak more slowly Можеш ли причати спорије?
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→ [slika ���]
kombinacija
angleškega in
srbskega besedila

Orange Поморанџа

Črkovna vrsta Novel Pro v
daljšem besedilu različnih
velikosti.

The orange fruit is a hesperidium, a type of
berry. Oranges originated in southeast Asia,
in either India, Vietnam or southern China.
Наранџаста или наранџасто је плод
рода Цитрус дрво се зове наранџаста
или наранџасто дрво.
The fruit of Citrus sinensis is
called sweet orange to distin-

Наранџаст је познат у безброј вариететах, али скоро

guish it from Citrus aurantium,

сви припадају подврста Све-

the bitter orange. In a number

ет Оранге, док су подврста

of languages, it is known as a

горка наранџа скоро непо-

“Chinese apple”. All citrus trees

знат. Горка наранџа (цитрус х

are of the single genus Citrus,

урантиум) се разликује од

and remain largely interbreeda-

слатка после дугих прстију

ble; that is, there is only one su-

на листовима, тамније боје

perspecies which includes lem-

лишћа, јачи мирис лишћа и

ons, limes and oranges. Never-

цвећа, светлије боје и дебљи

theless, names have been given

олупку фетуса, посебно по

to the various members of the

свом карактеристичном

citrus family, oranges oft en be-

слатко-горки укус крушке.

ing referred to as Citrus sinensis

Арапи је већ узгаја у деветом

and Citrus aurantium. Fruits of

веку, а у 1002 је засађено на

all members of the genus Citrus

Сицилији. Данас се гаји свуда

are considered berries because

заједно са другим агруми,

they have many seeds, are

који обично га Цлеаве. Воће

freshy and soft , and derive from

иначе укусна, али ретко по-

a single ovary. An orange seed is

стоји на тржишту.

called a pip.

Some fruits, воће, for example cherries, трешње, physically mature and then continue to ripen on
the tree, дрво. Other fruits, воће, like pears, крушке, are picked when mature, зрео, but before they
ripen, then continue to ripen off the tree, дрво.
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4.3.2 Grška in latinična črkovna vrsta
Besedilo z grškim črkopisom lahko zaradi velike količine okroglih form izgleda zelo svetlo. Optično moramo debeline potez
prilagoditi tako, da bo tonska vrednost grškega besedila sovpadala z latiničnim. To pomeni, da moramo v večini primerov za
uravnovešanje oblikovati nekoliko močnejše široke in tanke
poteze pri minuskulah. Ker višine črkovnega pasu in podaljškov sovpadajo, besedilo z grško in latinično črkovno vrsto ne
povzroča večjih problemov pri uravnovešanju [slika 133].
V sliki 133 smo primerjali nabor znakov latinične in grške
↓ [slika ���] osnovni nabor
latinične in grške črkovne
vrste
Črkovna vrsta Novel Pro.
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črkovne vrste Novel Pro. V slikah 134 in 135 smo kombinirali
latinično in grško črkovno vrsto v angleško-grškem slovarju in
angleško- grškem besedilu..
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→ [slika ���]
kombinacija
angleškega in
grškega besedila
Črkovna vrsta Novel Pro v
angleško-grškem slovarju.

GREEK GRAMMAR

The grammar of Modern Greek (Πρότυπο Σύγχρονη
Ελληνική) as spoken in present-day Greece (Ελλάδα) and Cyprus (Κύπρος), is basically that of Demotic Greek. It has also
assimilated elements of Katharevousa (καθαρεύουσα), the archaic, learned variety of Greek imitating Classical Greek forms,
which used to be the official language in 20th century.
GREEK MASCULINE
NOUNS

GREEK FEMININE
WORDS

client		
rule			
coffee		
mind 		
grandpa
fan 			
axe 			
mentor
plato 		
air 			
charmer

hour 		
cow 		
love 		
city 			
method
fox 			
battle		
sea			
force		
girl 			
strawberry

πελάτης
κανόνας
καφές
νους
παππούς
λάτρης
πέλεκυς
μέντωρ
πλάτων
αέρας
γόης

ώρα
αγελάδα
αγάπη
πόλη
μέθοδος
αλεπού
μάχη
θάλασσα
δύναμη
κορίτσι
φράουλα

GREEK EXPRESSIONS

All right			Εντάξει
Bless you			
Γειά σου
Excuse me			Συγχωρείτε
Goodbye			Γειά-χαρά
Hello				Γειά σου
What's up?			
Τι γίνεται
What's the time?		
Τι ώρα είναι
How are you?			
Τι κάνεις
Thank you 			
Ευχαριστώ
You're welcome 		
Παρακαλώ
God afternoon		
Καλησπέρα
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in
grškega besedila

Orange Πορτοκάλι

Črkovna vrsta Novel Pro v
daljšem angleško-grškem
besedilu različnih velikosti.

The orange fruit is a hesperidium, a type of
berry. Oranges originated in southeast Asia,
in either India, Vietnam or southern China.
Το σχήμα του είναι σφαιρικό ή ωοειδές, η
φλούδα του παχιά ήλεπτή ανάλογα με την
ποικιλία και η σάρκα του έχει χρώμα.

The fruit of Citrus sinensis is

Κάθε φέτα περιβάλλεται από

called sweet orange to distin-

ιστό λευκού χρώματος ,ινώδη

guish it from Citrus aurantium,

που λέγεται ράκος. Στο εσωτε-

the bitter orange. In a number

ρικό της κάθε φέτας υπάρχουν

of languages, it is known as a

πολλά χωρίσματα , τα κύτταρα

“Chinese apple”. All citrus trees

της σάρκας που είναι γεμάτα

are of the single genus Citrus,

χυμό καθώς και μέχρι 3 σπόρια,

and remain largely interbreeda-

αλλά μπορεί να υπάρχουν και

ble; that is, there is only one su-

φέτες χωρίς καθόλου σπόρια.

perspecies which includes lem-

Το πορτοκάλι έχει γλυκιά ή

ons, limes and oranges. Never-

γλυκόξινη γεύση και είναι λι-

theless, names have been given

γότερο περισσότερο αρωματι-

to the various members of the

κό ανάλογα με την ποικιλία και

citrus family, oranges oft en be-

την ποιότητα. Κάποια ελαφριά

ing referred to as Citrus sinensis

πικρή γεύση που παρατηρείται

and Citrus aurantium. Fruits of

μερικές φορές οφείλεται σε πο-

all members of the genus Citrus

σότητα αιθέριου ελαίου που

are considered berries because

έχει εισχωρήσει στη σάρκα. Το

they have many seeds, are fl-

πορτοκάλι είναι πλούσιο σε βι-

reshy and soft , and derive from

ταμίνη C. Περιέχει επίσης σάκ-

a single ovary. An orange seed is

χαρα, κάλιο, ασβέστιο, φώσφο-

called a pip.

ρο και βιταμίνη Α.

Some fruits, φρούτα, for example cherries, κεράσια, physically mature and then continue to ripen
on the tree, δέντρο. Other fruits, φρούτα, like pears, αχλάδια, are picked when mature, ώριμος, but
before they ripen, then continue to ripen off the tree, δέντρο.
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4.3.3 Hebrejska in latinična črkovna vrsta
Prva težava, na katero naletimo pri stavljenju latinice in hebrejske pisave v istem besedilu, je, da se črkopisa bereta v različnih
smereh. Latinično besedilo naslanjamo na levi rob, hebrejsko pa
na desni. Druga tipografska ugotovitev je, da je besedilo stavljeno v hebrejskem črkopisu, 20 % in več krajše od latiničnega. Ker
hebrejska pisava uporablja zgolj en črkovni pas, moramo poskrbeti, da zaradi večjih prostorov med vrsticami besedilo ne izgleda preveč svetlo. Pri oblikovanju moramo imeti v mislih naštete
primere usklajevanja, hkrati pa morata črkopisa ostati na distanci, kjer značilnosti posameznega črkopisa ne ovirajo oblikovanja
drugega in sta dobro čitljiva.
V sliki 136 smo za primerjavo izbrali črkovno vrsto Novel
↓ [slika ���] osnovni nabor
latinične in hebrejske
črkovne vrste
Črkovna vrsta Novel Pro.

Pro. V slikah 137 in 138 smo kombinirali latinično in hebrejsko
črkovno vrsto v angleško-hebrejskem slovarju in daljšem besedilu različnih velikosti. Hebrejska črkovna vrsta v primerjavi z
latinico izgleda svetlejša.
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in
hebrejskega besedila
Črkovna vrsta Novel Pro

HEBREW LANGUAGE

Hebrew ( )עבריתis a language native to Israel, spoken by over 9
million people worldwide, of which over 5 million are in Israel.
In the Bible, the Hebrew language is called Y'hudit ()יהודית, because Judah was the surviving kingdom at the time of the
quotation. In Isaiah 19:18 it is called the "Language of Canaan"
()שפת כנען.
HEBREW VERBS

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

like		
be late
eat
come 		
visit
cook
live
speak
believe
understand
decide

HEBREW WORDS

אוהב
מאחר
אוכל
בא
מבקר
מבשל
גר
מדבר
מאמין
מבין
מחליט

watermelon
אבטיח
breakfast
ארוחת בוקר
dinner
ארוחת ערב
lunch
ארוחת צהריים
wallet
ארנק
grapefruit
אשכולית
yesterday
אתמול
outside
בחוץ
sweet potato
בטטה
house
בית
school
בית ספר

HEBREW PHRASES

Can I have a bite of your apple?
We'll be in touch.
Take your time.
I lost track of time.
Where is a great place to eat?
We had a great time.
Thank you for having us over.
Please make me a sandwich.
Sweet dreams.
Forget about it.
It doesn't make any sense.
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אפשר לקבל ביס מהתפוח שלך
נהיה בקשר
קח ת'זמן קח את הזמן
איבדתי תחושת זמן
איפה יש מקום מעולה לאכול
נהנינו מאוד
תודה על האירוח
תכין לי סנדביץ׳ בבקשה.
חולומות פז
שכח מזה
זה לא הגיוני
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in hebrejskega
besedila

Orange תַפו ּז

Črkovna vrsta Novel Pro.

The orange fruit is a hesperidium, a type of
berry. Oranges originated in southeast Asia,
in either India, Vietnam or southern China.
המשטח החיצוני של הספינה הם יחסית צורתו כדורי־
 קליפות של עבה או דק בהתאם לזן ואת,ת או סגלגל
הבשר
The fruit of Citrus  ليمونsinen-

.הוא כתום או אדום מגוון אופטימי

sis is called sweet orange to dis-

המשטח החיצוני של הספינה הם יחסי־

tium, the bitter orange. In a

 הבשר.קטנות הפקת שמן אתרי ארומטי

known as a “Chinese apple”

 כל פרוסה מוקפת בד לבן צב־.או פרוס

genus Citrus, and remain large-

 תאים בשר מלא מי־,בכל מחיצות רבות

is only one superspecies which

.ת או יותר ריחני תלוי במגוון ו איכות

tinguish it from Citrus aurannumber of languages, it is

All citrus trees are of the single
ly interbreedable; that is, there

ת מחוספסים ויש לו נקודות בלוטות

של תפוז מחולק למקטעים בשם שיני

 בתוך פרוסה. סיבי שנקרא סמרטוט,ע

ץ תפוז טעם מתוק או חמוץ והוא פחו־

includes lemons, limes and or-

חלק טעם המר קל נצפה לפעמים בשל

have been given to the various

,כתום הוא עשיר הוא מכיל גם סוכרים

anges. Nevertheless, names

.כמות של שמן אתרי הוא חודר הבשר

members of the citrus family,

 זרחן וויטמין הכרחי בתזו־, סידן,אשלגן

as Citrus sinensis and Citrus

 פרותי הדר הם בלתיclimacteric ונ־

oranges oft en being referred to
aurantium. Citrus fruits are

.נה ערך אנושי ואת תזונתיים הוא נהדר
שימה יורדת לאט ואת הייצור והשחרור

non-climacteric and respiration

של אתילן הוא פרות לא עוברים תהליך

tion and release of ethylene is

climacteric ונשימה יורדת לאט ואת

slowly declines and the producgradual. The fruits do not go
through a ripening process,
they become tree ripe.

 במובן זה פרותי הדר הם בלתי,בשל

הייצור והשחרור של אתילן הוא פרות

לא עוברים תהליך בשל,

Some fruits, פירות, for example cherries, דובדבנים, physically mature and then continue to ripen on
the tree, עֵץ. Other fruits, פירות, like pears, אגסים, are picked when mature, בּוֹגֵר, but before they ripen,
then continue to ripen off the tree, עֵץ.
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4.3.4 Arabska in latinična črkovna vrsta
Pri vzporedni uporabi latiničnega in arabskega črkopisa v besedilu hitro opazimo razlike v harmoniji teh dveh črkopisov. Pri
enaki velikosti fontov bo arabsko besedilo zaradi razgibanih
višin po y-osi izgledalo manjše kot uravnana višina črkovnega
pasu latiničnega besedila. Ko oblikujemo ta dva črkopisa hkrati,
in ne s prioriteto na latiničnem, lahko že na začetku poskrbimo
↓ [slika ���] osnovni
nabor latinične in
arabske črkovne vrste
Črkovna vrsta Novel Pro.

za boljše sovpadanje črkovnih višin. V slikah 139, 140 in 141 smo
za primerjavo latinične in arabske črkovne vrste izbrali črkovno
vrsto Novel Pro. Arabska črkovna vrsta v primerjavi z latinico
izgleda svetlejša.

اﺎ بﺑﺒﺐ تﺗﺘﺖ
ثﺛﺜﺚ جﺟﺠﺞ حﺣ
ﺤﺢ خﺧﺨﺦ دﺪ ذﺬ رﺮ
زﺰ سﺳﺴﺲ ش
ﺷﺸﺶ صﺻﺼﺺ
ضﺿﻀﺾ طﻃﻄﻂ
ظﻇﻈﻆ عﻋﻌﻊ غﻏﻐﻎ
فﻓﻔﻒ قﻗﻘﻖ
كﻛﻜﻚ لﻟﻠﻞ مﻣﻤﻢ
نﻧﻨﻦ هﻫﻬﻪ وﻮ ىﻰ
يﻳﻴﻲ ﻵﻶ ﻷﻸ ﻹﻺ ﻻﻼ
94
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in arabskega
besedila
Črkovna vrsta Novel Pro v
angleško-arabskem slovarju.

ADVERBS IN EGYPTIAN ARABIC

An adverb modifies a verb (or an adjective or adverb) and answers questions like how, when, where, why, and to what degree something was done. Here is a list of some common adverbs; all usually come after the expression they're modifying,
except for حوالي, which usually comes before the modified
expression.
ADVERBS OF TIME

ADVERBS OF PLACE

today		
yesterday
tomorrow
now 		
later
always
never
early
late
finally
usually

here
there
outside
inside
up, upstairs
down

النهارده
امبارح
بكرة
دلوقت
بعدين
دايما
أبدا
بدري
وخري
أخيرا
غالبا

هنا
هناك
برا
جوه
فوق
تحت

ADVERBS INDICATING DEGREE

I liked that movie a lot.
This is a really nice picture.
He doesn't know a thing.
This country is totally messed up.
What you're saying is really good.
This news really worried me.
These songs are really cool.
Wait a little more.
We had almost half an hour left.
Ramadan is almost over.
I've been waiting for an hour.
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الفيلم ده عجبني قوي
دي صورة حلوة قوي
هو مش عارف حاجة خالص
البلد دي خربانة خالص
كالمك جميل جدا
الخبر ده قلقني كتير
جامدة موت
استنى كمان شوية
فضلنا تقريبا نص ساعة
خلص رمضان تقريبا
أنا بقالي حوالي ساعة مستنية كده
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→ [slika ���] kombinacija
angleškega in
arabskega besedila

Orange برتقال

Črkovna vrsta Novel Pro v
daljšem besedilu različnih
velikosti.

The orange fruit is a hesperidium, a type of
berry. Oranges originated in southeast Asia,
in either India, Vietnam or southern China.
 شرة سميكة أو رقيقة اعتمادا،كله كروية أو بيضاوية
عىل مجموعة متنوعة والجسد هو البرتقالي أو األحمر
فيمتنوعة تفاؤال
The fruit of Citrus  ليمونsinen-

sis is called sweet orange to distinguish it from Citrus aurantium, the bitter orange. In a
number of languages, it is

known as a “Chinese apple”

All citrus trees are of the single
genus Citrus, and remain largely interbreedable; that is, there

is only one superspecies which
includes lemons, limes and oranges. Nevertheless, names

have been given to the various
members of the citrus family,

oranges oft en being referred to
as Citrus sinensis and Citrus
aurantium. Citrus fruits are

non-climacteric and respiration

slowly declines and the production and release of ethylene is
gradual. The fruits do not go
through a ripening process,
they become tree ripe.

شرة سميكة أو،كله كروية أو بيضاوية
رقيقة اعتمادا عىل مجموعة متنوعة
والجسد هو البرتقالي أو األحمر
 السطح الخارجي.فيمتنوعة تفاؤال
للبدن فهي خشنة نسبيا والنقاط غدي
صغيرة انتاج الزيوت األساسية
 لحم البرتقال مقسمة إىل.العطرية
.قطاعات يسمى القرنفل أو شرائح
ويحيط كل شريحة من النسيج األبيض
 داخل كل.ودعا ليفي خرقة،اللون
 والخاليا،شريحة والعديد من األقسام
 البذور3 جسد مليء عصير ويصل إىل
ولكن قد تكون البرتقالي طعم وحلوة
أو حامضة أقل أو أكثر عطرة اعتمادا
.عىل مجموعة متنوعة و الجودة
والحظ بعض طعم مرير طفيف في
بعض األحيان نظرا لكمية من الزيت
 البرتقال.العطري وقد اخترقت اللحم
 كما يحتوي عىل.غني فيتامين
والكالسيوم،السكريات والبوتاسيوم
الفوسفور وفيتامين الضروري في
النظام الغذائي قيمة اإلنسان
بيرة هناك شرائح م. والغذائية

Some fruits, ثمار, for example cherries, كرز, physically mature and then continue to ripen on the tree,
شجرة. Other fruits, ثمار, like pears, كمثرى, are picked when mature, ناضج, but before they ripen, then
continue to ripen off the tree, شجرة.
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5 Zaključek
Od izuma tiska naprej se tehtnica v tehnološki razvitosti preveša na stran zahodnega sveta. Industrijska revolucija v 19. stoletju je načela nov način življenja, katere posledice se čutijo še
danes tudi v globalizaciji našega sveta, ki je posledica kulturne,
znanstvene in komercialne izmenjave. V preteklih 15 letih je
bilo produciranih več črkovnih vrst kot v zadnjih petsto letih.
Pomemben razvoj doživljajo tudi razširjene nelatinične črkovne
družine. Eden izmed pomembnejših razlogov za porast oblikovanja nelatiničnih črkovnih vrst je vse večje povezovanje različnih kultur, narodov in dostopnost njihovih trgov.
Obstajajo navzkrižna mišljenja in polemike glede oblikovanja črkovnih vrst, katere za oblikovalca niso priučene in jih
ne zna brati. Nekateri trdijo, da mora oblikovalec znati brati črkopis, ki ga oblikuje. Zagotovo obstaja veliko fontov, ki so nezadovoljivi zaradi oblikovalčeve pomanjkljivosti znanja o tradiciji
črkopisa, vendar poznamo tudi dobre primere, kjer so oblikovalci uspešno oblikovali razširjeno črkovno družino nepriučenih
črkopisov.
Namen magistrskega dela je prenesti principe oblikovanja,
teorije poteze iz latinične črkovne vrste na oblikovanje drugih
nelatiničnih črkovnih vrst, ter najti smernice, ki pripomorejo k
usklajevanju in uravnovešenju različnih črkopisov iste črkovne
družine med sabo. Ozrli smo se k oblikovanju črkovnih vrst z
namenom njihove uporabe v daljših besedilih, le-te morajo biti
dobro berljive in čitljive. Da smo ugotovili, kaj vpliva na čitljivost črk, ki jih ne znamo brati, samo proučili zgodovinski razvoj
vsakega črkopisa posebej, nato pa s primerjanjem že obstoječih
razširjenih črkovnih družin natančno opazovali oblike črk iz
osnovnega nabora vsakega alfabeta. Z ustrezno raziskavo smo
ugotovili, kateri elementi pri oblikovanju črk doprinesejo k čitljivosti črkovne vrste: višina črkovnega pasu, podaljški navzgor
in navzdol, kót podebelitve, kontrast, tekstura, širina in tonska
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tipografska vrednost. Naštete lastnosti črk in črkovne vrste
moramo med oblikovanjem upoštevati in uskladiti. Čeprav pri
oblikovanju razširjene črkovne družine izhajamo iz oblikovanja
latinične črkovne vrste, moramo k oblikovanju pristopiti nevtralno ter upoštevati različna okolja. Potrebno se je zavedati, da
ima vsaka pisava svojo tradicijo, ki mora biti implementirana
v nov dizajn. Pri oblikovanju večjezične črkovne družine se je
med oblikovanjem potrebno ozirati na vse črkopise, ki jih želimo oblikovati. Ne želimo, da bi en črkopis oblikovno izstopal,
vseboval več detajlov in posebnosti. Naš namen je uskladiti črkopise med seboj tako na mikro kot makro ravni.
Verjamemo, da je moralna dolžnost nas oblikovalcev delovati socialno odgovorno. Oblikovanje igra pomembno vlogo pri
združevanju narodov v globalnem svetu, kjer nastajajo vedno
večje globeli in regionalne razlike med ljudstvi. Z doprinosom
novih večjezičnih črkovnih vrst, še posebej črkopisov iz manj
razvitih področij sveta, lahko pomagamo graditi most med kulturnimi posebnostmi in posledično nepotrebnimi razlikovanji
med ljudmi.
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7 Priloga
BESEDNJAK
ABDŽAD – sistem pisanja, ki zapisuje zgolj soglasnike.
ABECEDNA PISAVA – pisava, ki z grafemi zapisuje tako
soglasnike kot tudi samoglasnike.
ČRKOVNA PISAVA – pisava, ki vsebuje sistem znakov, v
katerem vsak znak pripada enemu glasu – fonemu.
ČRKOVNA DRUŽINA – sistem črkovnih vrst, ki jih druži enaka
osnova, razlikujejo pa se po debelini, naklonu in uporabnosti.
FENIČANSKA PISAVA – najstarejša znana pisava na svetu.
FONT – digitalizirana črkovna vrsta namenjena za uporabo na
računalniku.
KAPITELKA – črka, ki prevzema obliko verzalke, vendar sega do
višine srednjega črkovnega pasu.
KERNING – prirezovanje prostorov med določenimi pari
črkovnih znakov.
KNJIŽNA TIPOGRAFIJA – črkovna vrsta, katere oblike črk so
primerne za visoko berljivo in čitljivo, daljše in tekoče branje.
KONTRAST – razlika med široko in tanko potezo, ki je odvisna
od obnašanja in vrste peresa.
MEM–VIŠINA – višina črkovnega pasu hebrejskih znakov.

Teorija poteze pri oblikovanju nelatiničnih črkovnih vrst • Alja Herlah

109

MAJUSKULA – verzalka, velika črka.
MINUSKULA – mala črka.
NELATINIČNE ČRKOVNE VRSTE – črkovne vrste, ki zajemajo nabor znakov drugih svetovnih črkopisov: grški, cirilični, hebrejski, arabski, armenski, gruzijski, hindu, korejski ...
RAZŠIRJENA ČRKOVNA DRUŽINA – sistem črkovnih vrst, ki
poleg latiničnega vsebuje tudi druge nelatinične črkopise.
SEMITSKI JEZIKI – skupina jezikov na območju bližnjega
vzhoda, mednje štejemo tudi hebrejščino in arabščino.
ŠIROKO PERO – vrsta kaligrafskega peresa s prirezano konico.
TIPOGRAFSKA TONSKA VREDNOST – odtis sivine, ki jo
ustvarja potiskana površini.
TEKSTURA – rezultat prepleta belih in črnih delov črk.
TRANSLACIJSKI KONTRAST – kontrast med širinami potez, ki
nastane na podlagi pisanja s širokim peresom.
VIŠINA SREDNJEGA ČRKOVNEGA PASU – višina male črke,
minuskule; razdalja med osnovno črto in višino male črke. Uporabljamo tudi izraz x-višina, ki opisuje višino minuskul latiničniega ciriličnega in grškega črkopisa.
UNICODE – sistem kodiranja, ki določa vsem znakom iz nabora, tako črkovnim kot nečrkovnim, njihovo mesto .
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