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Pióro – skąd się wzięło?

Jeśli zapytamy współczesnego pisarza, którymi 
przedmiotami posługuje się podczas pisania książki,     
z pewnością odpowie, że laptopem lub ewentualnie 
maszyną do pisania. Tak, to niewątpliwie główne 
atrybuty dzisiejszego autora tekstów.

A jak było wcześniej? Jesteście ciekawi? Jeśli tak, 
zapraszam Was w podróż przez wieki piśmiennictwa.





Dawno, dawno temu…

Historia pióra rozpoczyna się 
200 lat p.n.e. Wtedy to Grecy 
zaczęli używać do pisania na 
pergaminie pustych w środku 
trzcinek, tzw. piór rurkowych. 



Gęsiego, gęsiego…

Znacznie później, bo dopiero w VI 
wieku n.e. mnisi przepisujący 
księgi wpadli na pomysł, aby do 
pisania wykorzystać specjalnie 
cięte gęsie pióra. Pióra te, jako 
podstawowy instrument do 
pisania, przetrwały bardzo długo. 
Działo się tak między innymi 
dlatego, że samo pisanie było 
sztuką znaną tylko 
wtajemniczonym. 



Pióro maczane

Na przełomie wieków XVII i XVIII pióro gęsie 
przestało jednak wystarczać. Jego główną wadą 
było bowiem to, że po napisaniu kilku zdań 
nacięta końcówka wyginała się i proces 
ostrzenia trzeba było często powtarzać, co było 
dość problematyczne. Wtedy to pojawiło się 
pióro maczane, zbudowane z obsadki                   
i wymiennej stalówki. 



Pióro maczane

Początkowo pióra tego systemu podobne były do piór gęsich 
(jeden egzemplarz znajduje się nawet w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie), lecz z biegiem czasu 
rzemieślnicy nadawali im przeróżne kształty. Prześcigali się 
oni nie tylko w formie, lecz również w rodzaju materiału 
użytego do produkcji pióra. Wynalazek metalowej stalówki 
rozwiązał podstawowy problem - umożliwił pisanie jednym 
piórem długich odcinków tekstu. 



Co z tym kałamarzem?!?

Cały czas do rozwiązania pozostawała jednak 
kwestia używania pióra bez potrzeby 
częstego sięgania do kałamarza. 



Pióra „wczesnozbiornikowe”

Z biegiem czasu konkurujący między 
sobą rzemieślnicy wpadli na pomysł, 
że rozwiązaniem tego problemu 
byłoby skonstruowanie pióra 
zawierającego zbiornik                        
z atramentem w środku samego 
przyrządu do pisania. Na początku 
XIX wieku zaczęły więc powstawać 
pióra systemów 
„wczesnozbiornikowych”. Wynalazki
te nie spisywały się jednak najlepiej. 
Atrament albo wypływał 
gwałtownie, powodując kleksy albo 
też w ogóle nie chciał płynąć. 



Wynalazek Watermana

0 dużej wadzie tego typu piór przekonał się 
agent ubezpieczeniowy Lewis Waterman. 
Pióro, którym pisał, zalało polisę 
ubezpieczeniową i musiał zapłacić duże 
odszkodowanie. Zdenerwowany takim 
obrotem sprawy  w 1884 roku opracował 
system „zasilania kanalikowego” piór. System 
ten powodował, iż atrament wypływał w ilości 
niezbędnej do pisania, a przy okazji do 
zbiorniczka dochodziło powietrze. Dzięki temu 
nie powstawała próżnia i atrament mógł dalej 
swobodnie wypływać. Sprytnie, prawda?



Pióro zakraplaczowe

Wkrótce okazało się, że 
wynalazek ten był 
przełomowy dla powstania   
w pełni sprawnych                    
i niezawodnych piór 
wiecznych. 

Na początku dwudziestego 
wieku powstały pierwsze 
pióra zwane od systemu ich 
napełniania 
„zakraplaczowymi”. 
Napełniane były przy pomocy 
zwykłego zakraplacza do 
oczu. 



Pióro „bezpieczne”

W latach dwudziestych XX wieku konstruktorzy 
opracowali pióra typu „bezpiecznego”. 
Bezpieczna w nich była stalówka, która za pomocą 
mechanizmu powrotnego chowała się do wnętrza 
pióra. 



Magia!

Ostatnim etapem rozwoju piór było opracowanie 
systemu „samonapełniania”. Okazało się bowiem w 
praktyce, że jest o wiele wygodniej nabierać atrament 
samym piórem, niż dodatkowym zakraplaczem. Takich 
systemów było zapewne tak wiele, jak wielu było 
producentów piór. Najpowszechniej stosowano jednak 
napełnianie guzikowe, lewarkowe, próżniowe, 
tłoczkowe i nabojowe.



Główni producenci

Na przestrzeni ostatniego stulecia 
wiele firm podejmowało się 
produkcji piór. Niektóre z nich nie 
przetrwały na rynku nawet kilku 
lat, inne są obecne do dnia 
dzisiejszego.

Wśród wiodących marek, 
najpopularniejsze na rynku 
polskim są pióra takich firm jak 
Cross, MontBlanc, Parker, Pelikan, 
Sheaffer oraz Waterman. 



Tylko dla wybrańców

W niektórych sklepach specjalistycznych można 
również spotkać luksusowe pióra Aurora, Omas, 
Caran d ’Ache, Montegrappa, Cartier, Christian Dior, 
Dupont, Graf von Faber-Castel. Oczywiście ceny 
tych przyborów są bardzo wygórowane i mogą 
sobie na nie pozwolić jedynie najzamożniejsi.



Gratka dla milionera

Najdroższe pióro świata (o wartości 133 000 $) wyprodukowała firma Carcan d’Ache. Posiada 
18-karatową złotą stalówkę napełnianą nabojami albo konwerterem. Wykonane jest z 
mosiądzu i wykończone różowym złotem, z wygrawerowanymi greckimi literami. Ponadto 
specjalna funkcja pozwala na używanie go jako kalendarza. Pokrywający je ciemnogranatowy 
lakier przedstawia niebo, a całość ozdobiona jest 22 diamentami. Robi wrażenie, prawda?



Wszechobecne długopisy

Współcześnie coraz rzadziej posługujemy się piórami wiecznymi na co dzień. W 
powszechnym użyciu są od dawna długopisy, cienkopisy czy długopisy zmazywalne, 
które są naprawdę wygodne i funkcjonalne.

Ale przyznajcie sami, tradycyjne pióro pomaga wyrobić charakter pisma i staje się 
ono zdecydowanie ładniejsze. Sama się o tym przekonałam. 



I to już wszystko!

Mam nadzieję, że pokrótce przedstawiona historia pióra Wam się spodobała.

Hanna Włosek
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