
Препис текста у блок – форми 

Писмо 

Пре настанка писања људи су сва сазнања памтили. Није лако човеку да 

памти и да оно што зна тачно пренесе неком другом. Писање је начин чувања 

података и могућност њиховог преношења другим људима који су удаљени 

временски и просторно. Писање се развијало природно, на различитим 

местима и у различитим временима из различитих потреба. Нпр. да се 

забележе подаци о имовини или догађајима. Писање има много облика, од 

једноставних пиктограма до стилизованих рукописа који означавају звуке 

једног језика, а налази се на свим врстама материјала, од грнчарије до 

хартије. 

Све до 20. века многи људи нису знали да пишу јер им то није било потребно 

у свакодневном животу. У неким друштвима писање је намерно било 

ограничено само на посебну групу обучених писара, који су писали у име 

људи који нису умели да их напишу сами. 

Најранији облици писања састојали су се од група слика људи, животиња и 

разних других предмета, које се називају пиктограми. Пример раног писма је 

настао у Месопотамији пре 4 000 година познатог као хијероглифи. 

Хијеороглифи су представљали један глас или целу реч. Сумери, који су 

живели у Месопотамији, вероватно су измислили клинасто писмо пре више 

од 5 000 година. Клинасто писмо зове се и кунеално, по латинској речи 

цунеус што значи клин. 

Отприлике у исто време Кинези су створили сопствено писмо које садржи 

више од  50 000 знакова. 

На острву Криту користила су се, пре више од 3 000 година три различита 

начина писања. Само једно писмо је дешифровано и познато је као линеарно 

Б писмо. Оно се састојало од идеограма, бројева и знакова за слогове грчког 

језика. 

Данас се користи словно писмо или азбука, која је најбржи и најпрактичнији 

начин писања.. Не зна се тачно када је настала прва азбука али се 

претпоставља да су је изумели људи у Сирији и Палестини пре отприлике 

3600 година. Постепено је дошло до стварања разних азбука као што је 

феничанска азбука, грчки алфабет, етрурско писмо, хебрејско писмо, арапско 

писмо, рунско писмо (код скандинавских и германских народа), ћирилична 

азбука, као и латинична абеседа коју данас користе сви западноевропски 

језици. 


