Uncialis, die runde Versalie, digitaliziert

M

Apresentação de 10 diferentes unciais
históricas inéditas, digitalizadas
em formato OpenType

A investigação sobre as formas características das letras
unciais, que deveria ter durado apenas 2 ou 3 dias, acabou por
alargar-se por várias semanas.
Só depois de uma extensa colecção e avaliação de documentos
encontrados em bibliotecas online é que pensei que «agora
começo a compreender a evolução da Uncial...»
Como resultado final (?) desta pesquisa, publico dez diferentes
unciais digitalizadas.
Paulo Heitlinger

Entwicklung der Unziale

D

ie Unziale ist eine Versalschrift, die aus der

gen. Nach dem Jahr 800 wurde sie nur noch als Auszeich-

römischen Capitalis Quadrata entwickelt

nungsschrift verwendet, für prunkvolle Titel und Unterti-

wurde – durch die Abrundung der Buchsta-

tel. Hier beginnt sie Farbe anzunehmen; sie wird nicht nur in

benformen, die das Schreiben sehr beschleunigte. Gleich-

Rot, sondern auch oft in Blau und Grün geschrieben – besser

zeitigt reduzierte die Unziale die Anzahl der Striche, die

gesagt: gemalt.

fuer das Schreiben noetig waren, was abermals den Duktus

In einer dritten Lebensphase schmückt sie als Initiale

beschleunigte. Diese runde Form der roemischen Capitalis

unzählige Manuskripte und Inkunabeln, welche mit karolin-

entstand im Verlauf des 4. Jahrhunderts und wurde bis zum

gischen, dann mit gotischen Buchstaben geschrieben (und

8. Jahrhundert für den Fliesstext von vielen Buchmanuskrip-

später, gedruckt) wurden. So erscheint sie, zum Beispiel, in

ten (Codices) verwendet.

der B-42 von Gutenberg. Im späten Erscheinungsbild – als

I

Initiale –, wurden die Versalformen der Unziale nicht kal-

n dieser ersten Etape wurde mit der Rohrfeder auf

ligraphisch hergestellt, da sie nicht mit einer Feder erzeugt

Pergament geschrieben; wir kennen sowohl lateini-

wurden. Vielmehr wurden sie mit feinen Pinseln entworfen

sche als auch griechische/byzantinische und kyrilli-

und behutsam farbig ausgemalt.

sche Formen. Es sind circa 300, sehr alte, Manuskripte, meist

In dieser dritten Erscheinungsform ist die Verwendung

Teile der Bibel, in Unzialschrift erhalten. Vollständig erhal-

von Farben besonders üppig; die Schmuck-Unzialen dürfen

ten sind beispielsweise der Codex Sinaiticus und der Codex

als die «buntesten Buchstaben» der ganzen europäischen

Vaticanus.

Schriftentwicklung gelten.

Ähnlich wie die Capitalis Quadrata, beginnt die Unziale

In dieser Broschüre stelle ich 10 digitale Versionen der

ihre «kalligraphische Karriere» als reine Buchschrift, doch

Unziale vor, welche die erstaunliche Laufbahn dieser Versal-

sie wurde auch in Stein gemeisselt und in Metal geformt, wie

schrift nachzeichnen – eine erster Abschluß der Recherchen,

aus den Bildern in dieser Broschüre zu entnehmen ist; Bil-

die zunächst auf 2 bis 3 Tagen angelegt waren, sich dann über

der die aus Portugal, Spanien, Italien und Deutschland stam-

mehrere Wochen ausdehnten. Das angebotene Format ist

men. Gelegentlich scheint die in Stein gemeisselte Unziale

OpenType. Ich hohe, dass diese Digitalisate der historischen

sich mit Formen der Visigotischen Versalie zu vermischen.

Entwicklung dieser Unziale über mindestens 11 Jahrhunder-

Die Stationen der Entwicklung der Unziale zeigen noch
zwei bedeutende Etappen, die eine formale Ähnlichkeit,
aber keine funktionale Verwandtschaft mit der Urform zei-

ten gerecht wird.
Paulo Heitlinger

A Bibliothèque Municipale de Lyon mostra excelentes
digitalizações – por exemplo este manuscrito elaborado em
belas unciais, de um saltério com textos da tradição romana,
gaulesa, por vezes mesmo hebraica, escrito em fins do século v,
ou princípios do século vi. O escriba actuou na melhor tradição
romana, provavelmente em França. Formato: 290 x 255 mm.
Ms 425. florus.bm-lyon.fr

Unciais: as versais
redondas

N

a óptima reprodução digital (em cima)
dum detalhe dum códice do século vi,
mostrado no site da Biblioteca de Lyon

(www.bm-lyon.fr), podemos apreciar um maravilhoso

variações de grossura de traço das letras latinas – a modula- que produzem letras de formato médio, formadas de modo

exemplar do tipo de letra uncial. Isto é algo muito raro, con- ção das formas.

diferente daquelas outras letras desenhadas ou pintadas

siderando a sua antiguidade: um sistema de letras usado em

As letras que na pedra surgiam de uma construção bem

sobre uma pedra plana, e depois gravadas a cinzel. Com um

documentos de pergaminho, escritos com cálamo. Neste

pensada, lenta e demorada, no pergaminho passaram a ser

ducto redondo, o escrever tinha-se tornado mais fácil, mais

manuscrito, a Capitalis quadrata romana já tinha sido subs- comandadas pelo traço rápido de uma ponta de cálamo bise-

rápido.

tancialmente modificada, recebendo formas bem arredon-

lada, dirigida pela mão ágil do escriba. O resultado do seu

No mundo romano, as Unciais foram uma evolução tar-

dadas, portanto passando a ser uma Uncialis. Vejamos como

trabalho deixa de ser um texto fixo «para sempre» numa

dia; começaram a ser usadas durante o declínio do Império

se processou esta evolução.

placa de mármore; passa a ser um documento de papiro ou

Romano, persistiram no reino de Bizâncio e durante toda a

de pergaminho de pequeno formato, podendo ser enrolado

Idade Média, formando uma das pontes entre a cultura cali-

e assim facilmente transportado para qualquer parte.

gráfica tardo-romana e a prática tipográfica contemporânea.

As letras lapidares que admiramos nos monumentos
romanos – quase sempre esculpidas em tamanhos grandes
– eram pré-desenhadas sobre as pedras planas com um pin-

O que testemunhamos nos belos documentos mostrados

As Unciais evoluíram a partir da Capitalis Quadrata,

cel largo, segurado diagonalmente. Este método de primeiro

online pela Biblioteca de Lyon é a expressão amadurecida

como já dissemos; algumas versais, como o H e o M, fica-

traçar as formas, para depois aplicar o cinzel, explica-nos as

de um sistema caligráfico dominado por eficientes escribas,

ram com formas arredondadas, porque estas são, repetimos,

O arredondamento das
formas é a transformação
mais evidente, quando
comparamos as formas da
Capitalis Quadrata (primeira
linha) com a Uncialis
(segunda linha).
A redução do número de
traços é outro factor que
acelera o ducto da caligrafia.
Fontes digitais do autor.
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~ 340
O Codex Sinaiticus foi escrito, com unciais gregas, entre 330 e
360 n.E.
Os investigadores discordam sobre a sua origem: Roma,
Alexandria, ou Cesareia. Poderá ter sido uma das 50 cópias da
Bíblia que o imperador Constantino encomendou a Eusébio,
depois da sua «conversão» ao Cristianismo. Em todo caso é,
como o similar Codex Vaticanus, uma das mais antigas versões
do Novo Testamento. O texto foi escrito em unciais do Grego
Koine, no modo da scriptio continua, por 3 ou 4 mãos.
Ao longo dos séculos foi anotado por 9 correctores. Cada
página foi empaginada a 4 colunas de 48 linhas. As páginas
de pergaminho medem 38.1 cm × 34.5 cm (1.1 : 1) e a mancha
gráfica tem uma proporção reciproca (1 : 1.1, ou 0.91).
É, na cultura ocidental, um dos mais precoces exemplos de um
livro.

Codex Sinaiticus is one of the most important books in the world.
Handwritten well over 1600 years ago, the manuscript contains
the Christian Bible in Greek, including the oldest complete copy
of the New Testament. Its heavily corrected text is of outstanding
importance for the history of the Bible and the manuscript –
the oldest substantial book to survive Antiquity – is of supreme
importance for the History of the Book. The Codex Sinaiticus Project
is an international collaboration to reunite the entire manuscript in
digital form and make it accessible to a global audience for the first
time. Drawing on the expertise of leading scholars, conservators
and curators, the Project gives everyone the opportunity to connect
directly with this famous manuscript.
The Codex Sinaiticus Website is is the first release of the Codex
Sinaiticus Project website. The fully developed website is online
since July 2009. Codex Sinaiticus may have been written in Egypt,
commissioned by Emperor Constantine. The manuscript remains
divided among four locations: 347 leaves in the British Library in
London; 12 leaves and 14 fragments in St. Catharine’s Monastery
in Sinai; 43 leaves in the Leipzig University Library, Germany; and
fragments of three leaves in the Russian National Library in St.
Petersburg.
The Codex Sinaiticus Project has assembled images of all extant
leaves of the manuscript online for universal viewing. http://
codexsinaiticus.org

~ 340

Em cima: web-site de Lyon.
A ferramenta de zoom permite analisar o
fraccionamento do traçado, mostrando com
grande pormenor os traços que compõem as
letras e as partes do traçado onde o cálamo
debitou mais tinta.
Ao lado: Alfabeto versal uncial, digitalizado
pelo autor a partir do documento mostrado
na página anterior. As letras que já mostram
ascendentes ou descendentes são: D, F, G e H;
as alongações das letras P, Q e Y conduzem a
ascendentes e descendentes mais reduzidos.
O cálamo que serviu para caligrafar mostra três
ângulos de inclinação: zero, 30 e 90 graus.

~ 450
ABCDEFG
hJlMNop
QRSTUX

~ 450
Em cima: Manuscrito em letra uncial, contendo uma
parte dos Tractatus super Psalmos de São Hilário.
Escrito no século v, proveniente da Itália, ou,
eventualmente, de Lyon. Exemplo de um texto
sem espaços entre as palavras, e sem pontuação,
formando um contínuo. Escrito com cálamo.
Ao lado: o primeiro códice completo, escrito em
uncial, é o famoso Herbário de Leiden, eventualmente
datável para o século VI e provavelmente escrito em
Itália.

~ 600

~ 450
Um dos pergaminhos emblemáticos da escrita uncial.
Manuscrito elaborado depois de 442. Chronicon. São
Jerónimo.
Este manuscrito italiano, exemplo célebre da escrita
uncial do tipo mais antigo, atestado a partir do século
IV, mostra formas de harmoniosa simplicidade, traçadas
com fluidez e segurança, com um cálamo inclinado a
um ângulo constante de aproximadamente 45°.
O fraccionamento visível do traçado permite analisar,
quase a olho nu, os traços que compõem as letras.

~ 550
Um dos pergaminhos emblemáticos
da escrita uncial. Um célebre
evangeliário italiano do último
quartel do século VI: o Harley Gospels
ou Codex Harleianus. MS Harley 1775,
British Library.

~350~450
Codex Veronensis, escrito em unciais
com tinta de prata e, por vezes, de
ouro. Datável para o século IV ou V.

~ 700
Um dos pergaminhos
emblemáticos da escrita uncial.
Um manuscrito escrito com
grande precisão formal.
Separação das palavras.
Maiúsculas e minúsculas.
Colecção dos Países-Baixos.
Utrecht.

~ 680
Um dos raros manuscritos elaborados com unciais
que contêm sinais de pontuação, alguns espaços
para separar as palavras e até uma nítida diferença
de tamanho entre maiúsculas e minúsculas.
Unciais cursivas: uma raridade!
Homiliae in numeri 15-19, Abadia de Corbie (?);
último quartel do século VII. Ms Burney 340, British
Library. Em baixo: fonte digital extraída deste
documento, com destaque para duas ligaduras
empregues no documento acima mostrado.

lingua balbus Hebes ingenio
uiris doctis sermonem
facio sed quod loquor qui
nulli uestrum su et Su Et

~ 698
Curiosamente, um dos mais antigos livros
intactos que conhecemos, é também um dos mais
pequenos – do tamanho de uma mão aberta, apro
ximadamente. Escrito com letra uncial, a cópia
manuscrita do Evangelho segundo São João, o
St Cuthbert Gospel, foi caligrafado no Norte da
Inglaterra nos finais do século VII.
O códice foi enterrado perto do Mosteiro de St
Cuthbert on Lindisfarne, aparentemente em 698.
Mais tarde foi achado na sepultura do santo, na
Catedral de Durham, em 1104. O tipo de letra
usado neste pequeno livro é muito semelhante aos
mostrado na página anterior.

Uncial latina. Colecção de preparados
medicinais, escrita em latim. Itália, segunda
metade do século VIII. Formato: 295 x 210
mm. Ms Harley 5792, parte 2, pp. 273-276v.
British Library.

~ 825
A primeira linha, escrita com versais unciais e
em tamanho um pouco maior, mostra a íntima
relação estética deste estilo redondo com as letras
carolinas usadas para o texto corrido. Sacramental.
Sankt Gallen, cerca de 825. Biblioteca de Oxford.
A Abadia de Sankt Gallen (Suíça) foi, durante
um longo período, um dos principais centros
beneditinos. No seu famoso scriptorium, a
escrita Carolina atingiu a sua mais alta vertente.
Foi fundada em 613, por Galo, um irlandês,
companheiro e discípulo de São Columbano, que
aqui morreu em 646.
Durante o reinado de Pepino, o Breve, o abade
Otomar fundaria aí a escola de São Galo, que se
tornaria num centro de difusão da literatura e da
música sacra. Foi um dos locais onde o canto
gregoriano mais se desenvolveu.

~ 870
Bíblia de Grandval. British Museum, Add. MS
10546. Cerca de 840. Também conhecida como
Codex Carolinus, ou Moutier-Grandval Bible. Escrita
na Abadia de Tours, França, provavelmente em
St. Martin. Pensa-se que a escrita Carolina tenha
começado aqui.
A maioria dos manuscritos elaborados em Tours
mostram uma mancha gráfica com duas colunas
de texto.
Os três tipos de letra usados – Capitalis, Uncialis e
Carolina – formam uma hierarquia de caligrafias.

879
Evangelhos de Mateus, Marco, Lucas e João, em
latim. Manuscrito em pergaminho. Escrito em 879
no Este da França para o imperador Carlos o Calvo,
pelos monges Liuthard e Beringer. Sete miniaturas
a página inteira mostrando os quatro evangelistas
e Carlos o Calvo, entronizado. Inclui 12 tabelas
canónicas, 10 iniciais iluminadas e incipits, como o
mostrado nesta página.
O texto foi escrito em letras unciais de ouro, em
dois tamanhos, usados ao modo de «versaletes».
Cada página mostra uma moldura ornamentada.
Os trabalhos gráficos terão sido elaborados por,
pelo menos, três artistas, orientados pela tradição
carolina praticada nos scriptoria francos.

~1000
Um página mostrando quatro distintos tipos
de letra; do topo da coluna para baixo: Carolina,
Versal visigótica colorida (a dois tamanhos),
Versais (carolinas?), Uncial e novamente
Carolina (na última linha). Pergaminho da
Abadia de Reichenau, Lago Constança. Badische
Landesbibliothek,
Cod. Aug. perg. 4, folha 75r.

1000
Unciais em ouro, numa moldura gráfica de ouro,
púrpura e azul. Harmonia e equilíbrio. Realizado
em Corbie? Em Reichenau?
Hino devocional, com glosas. Escrito em latim.
Cerca de 1000.
Manuscrito NYPL MA 001 da New York Public
Library, Manuscripts and Archives Division.
Online em: http://app.cul.columbia.edu:8080/
exist/scriptorium/individual/NN-MA-74.
xml?showLightbox=yes

~1080
Versais unciais, de diversos tamanhos. Diagrama
representando os mistérios do universo no
Enchiridion de Byrthferth: mostra os quatro
pontos cardinais, os quatro elementos, as quatro
estações, as idades da vida humana, os signos
do Zodíaco. Inglaterra, cerca de 1080. Oxford, St.
John’s College Library.

~1160

«Unciais cistercienses» em
subtítulos. Mestre da Bíblia de
Harding. São Mateus, detalhe.
Cerca de 1110.
Pergaminho: 44 × 32 cm
Localização actual:
Bibliothèque Publique de Dijon

«Unciais cistercienses» em subtítulos.
MS 27 – Grande Bible de Clairvaux –,
produzida na Abadia de Clairvaux, fundada por
São Bernardo em 1132.
Este manuscrito do século xii é o mais antigo
exemplo do estilo monocromático que entrou
em vigor quando certos embelezamentos nos
manuscritos foram proscritos por São Bernardo.

~1100
«Unciais cisterciences» decorativas, alongadas e
condensadas, num manuscrito medieval português.
Com mistura de elementos da Versal visigótica.

suminile ECUA
RessureCtooNis
ResurexieT

~1160
Unciais em subtítulos.
Duas imagens do manuscrito MS 28 – Bible
de Montiéramey –, realizado por volta de 1160.
Uma obra monumental, marcante da transição
do estilo romano para o estilo gótico.
A media library em Troyes tem uma das mais
ricas colecções de manuscritos iluminados
em França, apenas superada pela colecção da
Bibliothèque Nationale.

~1200
Uso de versais unciais decorativas, alongadas e
condensadas, num manuscrito medieval alemão.
As linhas ondulatórias decorativas conferem um
efeito «psicadélico» às versais escritas em rubro,
azul e verde.
Da autoria da famosa monja mística Hildegard von
Bingen.
Liber Scivias. Zwiefalten e Salem, fins do século xii
– 1220.
Cod. Sal. X 16. Biblioteca da Universidade
Heidelberg.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
salX16/0009

~1250
Maravilhosas unciais douradas. Nesta época, as
letras unciais já não se usam para o texto corrido.
Aqui foram posicionadas individualmente em
campos de cor alternada; contudo, ainda oferecem
uma leitura: «In principio erat ...».
O Mainzer Evangeliar é um das mais belos códices
da Alta Idade Média. Foi elaborado no século xiii
no Bispado de Mainz; hoje está guardado na Hofund Stiftsbibliothek Aschaffenburg. Em matéria
de iluminuras e qualidade da caligrafia gótica, este
manuscrito supera muitos outros códices realizados
nos scriptoria da época. Um total de cem folhas (100!)
foram realizadas integralmente em tinta dourada
e ilustradas com 71 cenas do Novo Testamento. As
inúmeras letras capitulares deste codex aureus foram
virtuosamente realizadas no chamado «Zackenstil».
O feitor desta obra-prima quis reatar a tradição dos
Evangelhos Dourados da época imperial carolíngia,
mas a nível estilistico posicionou-se na sua
contemporaneidade, influenciado pela Arquitectura e
Escultura da Época gótica, visível no modo de ilustrar
os paramentos das figuras da mitologia cristã,
abundantemente representadas.

Nesta página, o escriba deu largas à sua
fantasia, para produzir formas de letras unciais
perfeitamente recambolescas.
Entre várias experiências, regista-se a tentativa
de combinar as formas rectangulares e redondas
do «E». A digitalização destas letras – a fonte
Iudith – é mostrada na página seguinte.
Biblioteca de Dijon. Ms 151.

STM
LIBE

~1275
Letra capitular, um «M» uncial, desenhada a duas
cores, dominando a página.
Texto corrido sobre neumas (notas musicais
antigas), em letra gótica monástica.
A letra uncial foi riscada com um instrumento
diferente da pena usada para caligrafar
o texto corrido. Sanctorale. França, cerca de1275.
Num estilo gráfico muito semelhante foram
realizados vários livros no Mosteiro de Santa Cruz
em Coimbra.
Online no Digital Scriptorium.

~1375
L’alta Comedya Del Sommo Poeta
Dante (Divina Commedia).
Título do Codex Altonensis;
manuscrito iluminado, Itália
do Norte, segunda metade do
século xiv. Unciais douradas.
Bibliothek des Christianeums,
Hamburgo.

1250 – 1275
Capitulares unciais, de dois tamanhos, decoradas a rubro, azul
e verde. Cantigas de Amigo da autoria do trovador Martin Codax
(ca. 1250–1275). Manuscrito galego/português. Fragmento
do Pergaminho Vindel, Pierpoint Morgan Library, New York,
Vindel MS M979. Este pergaminho é um texto copiado no final
do século XIII (ou começo do XIV) e possui características
similares ao Cancioneiro da Ajuda. Contém sete cantigas de
amigo de Martin Codax, com neumas (notação musical antiga)
incluídas em seis. A descoberta deste pergaminho ocorreu
quando Pedro Vindel, no princípio do século xx, o viu na sua
biblioteca, servindo de forro a um exemplar dum De officiis de
Cícero.

1475 –
1500
Diversas variantes de unciais, usadas como
capitulares, diversas formas de góticas, usadas em
texto corrido. Hino devocional, com glosas. Latim.
1475-1500. Espanha, Navarra. Página direita: Incipit:
Primo dierum omnium quo mundus extat conditus
uel quo resurgens conditor nos morte uita liber.
Explicit: … Pater meus es et mater mea et soror
mea uermjbus vbi est ergo nunc presolatio mea et
pacientia mea tu es domine deuss meus.
Desenho de um guerreiro com lança e escudo.

1440
Quatro letras capitulares
historiadas, recortadas e portanto
isoladas do seu contexto. Pintura
iluminista italiana. Datável para
1430 - 1440.

1485
Letra capitular «D», dominando a página e servindo
de «moldura» para a delicada pintura. Três letras
unciais no texto. Livro de Horas, manuscrito
iluminado, produzido em Flandres. Gethsemene,
f. 14r. Cerca de 1485. Biblioteca da Universidade do
Texas, Austin.

~1445
Letra uncial «D». Capitular pintada com tempera. Oficina
de Diebold Lauber, datável para 1441–1449.

~1445
O primeiro livro europeu impresso com tipos móveis
é a famosa Bíblia de 42 linhas, a B42. Mainz. Oficina
de Johanes Gutenberg, 1445. Versão de luxo, página
decorada com duas unciais, uma a várias cores, a mais
pequena apenas a rubro.

1475
Bíblia Latina. Incunábulo impresso em Veneza pelos
protipógrafos alemães
Franciscus Renner, de Heilbronn e Nicolaus de
Frankfurt, em 1475. GW 4216. Letra capitular
realizada com uma uncial, a duas cores. Franciscus
Renner começou a imprimir em Veneza em 1471.
Em cooperação com Nicolaus de F., produziu 16
incunábulos entre 1473 e 1477. Depois, Renner
começou a imprimir independentemente e por volta
de 1483 tinha impresso mais de 40 incunábulos,
usando 12 diferentes fontes metálicas. Imprimiu um
total de 5 Bíblias Latinas.
Propriedade da National Diet Library, daí o sinete de
proprietário japonês.

1500
Este Livro de Horas foi terminado de imprimir
em Paris, no dia 10 de Setembro de 1500, pelo
tipógrafo holandês Wolfgang Hopyl. Devido
às suas reduzidas dimensões (17 ∞ 12 cm),
foi composto a uma única coluna. Para esta
cuidada impressão em pergaminho usou-se
uma esmerada Textura tipográfica.
As letras iniciais, impressas a rubro, são Unciais,
correspondendo a uma escolha frequente nessa
época. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Em baixo: a fonte digital Great Primer Uncials
do norte-americano Jonathan Hoefler foi
concebida para harmonizar perfeitamente
com a Textura do mesmo autor, permitindo
a composição de textos no estilo dos
manuscritos góticos. Estas duas fontes, e mais
outras, pertencem ao grupo Historical da HTF.

homo habet
uliquem cibum
augiam liuat
Jonathan
Hoefler

Escriba medieval. O evangelista Lucas.
Evangelho Morgan. França.

mais fáceis de escrever. Outras formas ficaram quase iguais,

Segunda metade do século ix. Formato:

pois já eram redondas; é quase impossível distinguir um O

24.5 x 21 cm. The Pierpont Morgan
Library, New York.

da Capitalis Quadrata de um O da Uncialis.

MS M. 640

As Unciais foram usadas desde fins do século iv até ao
século viii por escribas latinos e gregos para grafar a totalidade de um dado manuscrito. Significa que durante esta

tinua. Um desses raros manuscritos elaborado com

«fase arcaica», a Uncial domina o documento completo,

Unciais é o mostrado na página 14; contém sinais

sem concorrência de qualquer outro estilo de letra.

de pontuação, espaços que separam as palavras, mos-

As primeiras manifestações da Uncialis em textos lati-

tra uma nítida diferença entre maiúsculas e minús-

nos são letras largas, simples e claras, amiúde lançadas

culas e até várias ligaduras, originadas por um ducto

com dois ou poucos mais traços, tirando partido da super-

nitidamente cursivo. Uma rara excepção!

C

fície lisa do pergaminho, que então começava a substituir
o papiro (o papiro, de superfície mais rugosa, pede letras
mais angulosas, e compostas de vários traços).

M

omo reconhecer uma Uncialis? Existem várias características comuns às
diversas variantes:

• Muitas letras mostram serifas finíssimas.
udando o suporte, passando do papiro para

•

o pergaminho, os escribas podiam desen-

•

volver ainda maior fluidez, e é bem natu-

•

m, n, O e H são letras sempre largas;
O m forma um arco duplo.
O A é muito assimétrico; o bojo é ínfimo.
O e é formado com um traço curvo; a altura em

ral que preferissem letras mais arredondadas, para facilitar

Um dos mais antigos exemplos que conhecemos desta pri-

a execução rápida de textos longos, como, por exemplo, o

meira forma de letra uncial é o códice De bellis macedonicis, um

que o braço é aposto varia segundo a época de

famoso Codex Sinaiticus mostrado na página 6. Agora,

fragmento conservado na British Library, em Londres. Neste

realização do manuscrito.

os escribas já não precisavam de um esboço preliminar,

manuscrito, as letras foram escritas separadas, mas a separação

como os colegas que produziam epígrafes, porque tinham

das palavras, que hoje nos parece trivial e comum, nessa época

assimilado as formas das letras mentalmente – e os seus

ainda não era evidente; o texto aparece quase sempre como um

• O r tem um ombro longo e curvo.

punhos conheciam-nas bem. Traçavam letras de formas

fluxo contínuo, sem pausas. A scriptio continua (escrita continua,

• As Semi-unciais têm ascendentes e descendentes,

simplificadas, com poucos golpes do cálamo. Um traçado

em latim) foi o modo de escritura então praticado; não se utili-

que ajudam a reconhecer as formas que tinham

modulado pela forte alternância de grossos e finos, con-

zava espaços brancos para separar as palavras, além de se escre-

ficado ambíguas devido aos arredondamentos. O

forme à inclinação do cálamo. Deve ser esta a melhor expli-

ver sem sinais de pontuação.

cação da Uncialis, na sua versão arcaica.

Só mais tarde as letras formarão palavras claramente separadas por espaços brancos, instaurando-se assim a scriptio discon-

•

• O l tem uma base estreita, não se alongando
para se juntar com a letra seguinte.

D fica com a forma do nosso d minúsculo, mas o
ascendente é grafado quase deitado.

Ao lado: um estudo de alfabeto uncial, riscado pela
calígrafa e tipógrafa contemporânea Hildegard Koger.
Em baixo: prova de texto com uma fonte digital baseada
na caligrafia de Koger.

Nos dois séculos que se seguiram a 400, as formas das
Unciais tornam-se algo mais complexas; a partir de 600,
os manuscritos mostram um aumento de ornamentos e
floreados.
Devido ao uso generalizado da Uncialis por toda a
Europa, a Paleografia optou por distinguir estilos regio
nais da Uncialis: bizantino, africano, italiano (lombárdico), francês (merovíngio), hispânico e insular (Inglaterra e Escócia). A uncial insular é um mundo deveras complexo, pelo que a sua descrição foi omitida neste artigo.
Nas Semi-unciais (half-uncial minuscule script) aparecem ascendentes e descendentes, dado que estas evoluíram a partir das minúsculas cursivas romanas.
Erradamente, vários autores descrevem as Semi-unciais como sendo uma evolução das Unciais. Distinguem-se duas variantes de Semi-unciais. A mais antiga,
o tipo oriental, apareceu no século iii e foi usada até ao
século v em manuscritos escritos no Norte de África ou
em Bizâncio.
Os mais antigos manuscritos elaborados com a
segunda variante da Semi-uncial datam de 500. Nos

(página 6), Alexandri
nus, Vaticanus, Efraemi Rescrip

seguintes séculos, esta letra ainda foi ocasionalmente

tus, Bezæ e o Codex Washingtoniensis.

usada em Itália, Portugal, Espanha, na França merovíngia
e no Sul da Inglaterra.
Existe toda uma série de manuscritos gregos escritos com unciais, como, por exemplo: os codici Athous
Lavrensis, Veronensis (página 12),

Coridethia

nus, Sangallensis, Porphy
ria
nus, Regius, Petropolitanus Purpureus, Borelianus, Claromontanus, Sinaiticus

A segunda vida da Uncialis
o século viii, a Uncialis entra lentamente
em decadência. Contudo, como que pressentindo a sua primeira morte, a letra uncial
passa muitos dos seus traços típicos à letra que passará a
dominar a escrita nos países europeus: à Carolina.

N

Um
dos
mais
anti�
gos
exeM�
plos
da
letra
uncial

Phalaridis Epistolae, manuscrito em
latim, caligrafia humanista, com letras
capitulares unciais.
Pseudo Phalaris, autor / Francesco
Em baixo: um exemplo da designação tourneure:
Folio 192 e 193 de Pierre-Simon Fournier, Manuel
Typographique, tome II, 1766, Article VI : Alphabets des
langues modernes et anciennes.

Griffolini de Arezzo, tradutor.

Em cima: Exemplo de capitular uncial num pergaminho caligrafado
com letra cursiva gótica: página da obra
Der Gürtel; Peter Suchenwirt: Liebe und Schönheit. Oettingen. 14551479. Cod. Pal. germ. 4, Heidelberg.

Em cima, à direita: Exemplo de capitulares unciais,
no contexto inglês medieval: página do manuscrito
Arundel MS 34. British Library.

Burney MS 252

~1500
Ao lado: a Uncialis na sua forma

A partir de 800, a Uncialis já só foi usada como headline
font ou display script, em títulos e subtítulos dos livros caligrafados com a Carolina ou com as diversas Góticas.

tardia, puramente decorativa.
Formas simplificadas, decoração
enfatizada. Manuscrito Plimpton
MS 296.

Em cima: no manuscrito Plimpton MS 296, da Rare Book and Manuscript Library da Universidade

O uso deste tipo de letra

de Columbia, encontramos vários modelos de letras vigentes em princípios do século xvi: Gótica,

dá primazia à Capitalis (para os títulos), depois à Uncia-

como capitular ornamentada é

Uncial, Uncial alongada (uma versão condensada), Rotunda, Aldo, etc. Este guia de referência

lis (para os resumos ou subtítulos) e finalmente à Carolina,

explicitado na legenda: «para

para copistas e calígrafos terá sido elaborado em Espanha entre 1500 e 1515.

princípios».

Digital Scriptorium, scriptorium.columbia.edu.

Observa-se então uma hierarquia de estilos de letra, que

para o texto corrido. Confira na página 18.
Em Portugal, a Uncialis decorativa funde-se por vezes
com a Versal visigótica, resultando um estilo caligráfico ornamental difícil de enquadrar e classificar. O uso

das muitas asneiras divulgadas pela Wikipédia. A ver-

da Uncialis como letra para destaques prolonga-se até ao

dade é que, depois da fase de dominância, as Unciais

século xii, conforme pode ser confirmado nas imagens que

(e, ocasionalmente, as Semi-unciais) foram profusa-

acompanham este artigo.

mente usadas para elaborar belas iniciais nos manuscri-

A

A terceira vida da Uncialis
partir de 1000-1100, a Uncial passa a desempenhar
um papel saliente como letra preferida para formar
iniciais. «Com o advento da imprensa, [a Uncialis]
desapareceu definitivamente do uso corrente» – eis uma

tos carolíngios e góticos, sendo frequentemente decoradas a ouro e coloridas. Nesta terceira fase da existência
da Uncial, é raro encontrar uma letra que mostre as suas
contraformas – o seu espaço interior – livre, visto que
é sempre preenchido com formas decorativas ou com
iluminuras.

Três exemplos de letras unciais em tratados de
escrita/mostruários de letras.
Em cima, à esquerda: Do espanhol Juan de Yciar (1515
— 1590, «Vizcaino»), unciais «letras de compas
para iluminadores», publicadas no tratado Arte
Subtillisma, de 1550. À direita: do livrinho de caligrafia
de Geraldo Fernandez de Prado.
Em cima: Unciais decorativas, modelos de letra de
um catálogo para letristas e tipógrafos. Era vitoriana.

A

Uncialis torna-se numa letra de características

«aristocráticas»; muitas vezes, aparece só uma vez
numa dada página, ofuscando com a sua carga orna-

mental as letras mais «plebeias» do texto corrido. Torna-se
uma letra de pura ostentação, e poucas mais lhe podem fazer
concurrência.
É nesta missão que vamos encontrar a Uncialis tardia,
por exemplo, no primeiro livro impresso, na Bíblia de 42
linhas, de Gutenberg. Este impressor alemão reservou espaços para o iluminador desenhar as letras ornadas: as iniciais
e as cabeças de capítulos. Na B42, cada página é composta
a duas colunas, contendo 42 linhas (daí a abreviatura de
B42), impressas em Textura, a letra gótica condensada que
então se preferia usar em manuscritos alemães. As iniciais,
que neste primeiro livro tipográfico foram pintadas à mão,
são unciais; confira na página 52. Também alguns títulos de
capítulo, assim como subtítulos, são formados com unciais.
Em milhares de incunábulos continuamos a ver a Uncialis como letra capitular, assumindo a sua função de orientar o leitor para o início das subdivisões de um texto. (Nas

Gothique Tourneure,

impressões renascentistas, a inserção das capitulares passa a

uma caligrafia de Julien
Chazal.

ser feita por xilogravura; excluía-se assim o trabalho manual
do iluminista.)
No século xix e até aos inícios do século xx, as iniciais
continuam em grande voga, dispondo as empresas impressoras de quantidades babilónicas de iniciais decorativas,
para todos os usos e ocasiões. (Hoje, as iniciais são maioritariamente usadas em jornais, revistas e magazines. O diário Público é disso um bom exemplo; contudo estas iniciais
são frequentemente compostas com a mesma fonte usada
no texto corrido.)

E

La lettre tourneure
m textos franceses sobre Caligrafia e Tipografia
encontramos a expressão tourneure para designar as unciais elegantemente elaboradas para
ser usadas como capitulares. Explica-se que «l’appellation
tourneure vient du verbe tourner, qui évoque clairement
la formation de la lettre par l’action du pinceau». De facto,

as letras ornamentais lançadas em grande tamanho não são caligrafadas com um cálamo ou com
uma pena, mas meticulosamente pintadas com um
pincel fino, com cores de tipo guache ou tempera.
Deste modo, a sua estética é bem diferente das formas caligráficas e não mostram os típicos contrastes

Bíblia dita «atlântica». Século xii ? Proveniência: Estrasburgo? 3 volumes, 615 folhas.
Mancha gráfica: 2 col., 37-40 l. Manuscrito sobre pergaminho, iluminado a cores; 520 x
360 mm.
Texto em latim. Texto corrido: letra gótica (no site da Biblioteca erroneamente designada
«carolina»). Pequenas iniciais: unciais do tipo «tourneure», digitalização mostrada em
cima). Este códice mostra diferentes versões destas pequenas unciais. Outras iniciais
presentes: Iniciais capitais iluminadas a ouro e cores sobre fundos de ouro e azul. 13
iniciais capitais historiadas alusivas a cenas da Bíblia. 8 iniciais capitais ornamentadas
com motivos de animais fantásticos e de flora. 17 iniciais capitais ornamentadas com
motivos de animais fantásticos, flora e geométricos. 2 iniciais capitais iluminadas; 8
iniciais capitais ornamentadas com motivos geométricos e de flora. 12 iniciais capitais
ornamentadas com motivos de flora. Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
UCBG, Ms. 3088/3090. Online em https://bdigital.sib.uc.pt/bg6/UCBG-MS-3088_3/
UCBG-MS-3088_3_item1/index.html

AaBC DdEFG
HhIJKL�Mm
NnOPQ q RST
tUuÆŒ
VWwXYZ

Uma interessante aplicação das
unciais, formando texto corrido,
nas estreita coluna situada quase a
meio da folha.

Em certos manuscritos, alguns títulos e subtítulos são formados

(as modulações entre as hastes finas e grossas) de letras exe-

U

com unciais. Martyrologium / Usuardus. Biblioteca de Dijon,

cutadas com uma pena larga.

Ms. 0634 - f. 057

m documento que ilustra a designação tourneure
é o tratado de Pierre-Simon Fournier, Manuel

Typographique, tome II, 1766, Article VI: Alphabets

des langues modernes et anciennes (página 41).

N

O excelente calígrafo francês Julien Chazal (julien.cha-

zal.free.fr) comprova o dito e fornece-nos um esclarecimento mais pormenorizado: «Cette lettre, entièrement
dessinée, est aussi appelée Versalle ou Lombarde. Elle appa-

a sequência destes revivalismos apareceu
em 2007 a fonte Canterbury, uma «medieval
gothic» emitida pela fundição P22, empresa

igualmente empenhada em publicar revivalismos de fon-

raît en même temps que la Gothique Primitive à la fin du xi

e

siècle. A cette époque, elle se travaille en texte assez long

facetado artista conhecemos um livrinho com o título Dia-

tes históricas. Num só ficheiro de fonte OTF, a P22 com-

pour les tête de chapitre. Ensuite, elle devient une initiale

logue on the Uncial.

binou uma Textura com três variações de unciais lombár-

et sert de base pour les lettres enluminées. Pleine de cou-

Do eclético typeface designer David Nalle (Scripto-

dicas, além de incluir múltiplas ligaduras históricas. Men-

leurs et d’énergie, elle a pour origine l’Onciale et la Capitale

rium) conhecemos vários desenhos de unciais: Martel, Mor-

cionemos ainda a fonte Blackmoor, do typeface designer

Romaine d’où elle tire sa structure.»

ris Black Letter, Taranis, Kelmscott e Perigord. A Perigord é

britânico David Quay (1983).

Entre as Unciais modernas estão a fonte Libra, uma

uma cópia da Bentele-Unziale, do falecido desenhador de

Entre todas as fontes digitais, apenas a Benedikt de Bo

forma simples, desenhada em 1938 pelo tipógrafo holandês

letras alemão Ernst Bentele. De Dan Reynolds conhecemos

Berndal está próxima às unciais praticadas nos primeiros

a fonte digital Pater Noster.

séculos do percurso desta letra. Letras digitais próximas

Sjoerd Hendrik de Roos (1877 – 1962), e a mais marcante
Omnia, do alemão Karlgeorg Hoefer, com formas de tendência mais minúscula. A Omnia, desenhada em 1990, faz

D

parte da colecção Linotype’s Type Before Gutenberg.
o artista, escultor e tipógrafo-impressor aus-

A

fonte ITC Korigan tem dois pesos, light e bold; foi

às «unciais cisterciences» ainda não tinham sido edita-

desenhada pelo francês Thierry Puyfoulhoux, que

das. Para colmatar estas lacunas, o autor deste artigo digi-

quis definir uma alternativa para a American Uncial.

talizou dez versões de Unciais, que estão à venda no site

A família de fontes Benedikt foi desenhada por Bo Berndal.

tríaco Victor Karl Hammer (1882 – 1967)

A Great Primer Uncials do norte-americano Jonathan

conhecemos as fontes Hammer Unziale

Hoefler é uma fonte concebida para harmonizar perfeita-

(1921), Samson (1931), Pindar (1933), American Uncial (1943)

mente com a Textura do mesmo autor, permitindo a compo-

e a Andromaque Uncial (1958). Em 1953, a American Uncial

sição de textos no estilo dos manuscritos góticos. Estas duas

foi re-emitida pela fundição Klingspor, com novo nome:

fontes, e mais outras, pertencem ao grupo Historical da fun-

Neue Hammer Unziale. Contudo, a American Uncial, con-

dição HTF.

tém apenas um alfabeto unicase, ao passo que a Neue Hammer Unziale contém maiúsculas e minúsculas. Deste multi-

www.tipografos.net/fonts. ¶

H
O escritor, designer e artista britânico William Morris

medievais. Morris e Frederic W. Goudy terão sido os últimos

(1834–1896), o conhecido impulsionador do movimento

tipógrafos-impressores a usarem as Unciais nos moldes históricos,

Arts and Crafts, dedicou-se à produção de tipos

aproveitando a expressividade decorativa desta antiga forma de letra.

metálicos, para realizar livros pelos processos artesanais

ABCDEF
GHIKLM
NOPQRS
TUXYZ
Digitalização de um alfabeto uncial, realizada a partir de um mostruário
de letras, o manuscrito Plimpton MS 296, da Rare Book and Manuscript
Library da Universidade de Columbia. Fonte digital do autor deste artigo.

Unciais em pedra
mbora fosse um estilo de letra voca-

E

cionado para a produção de manuscritos, existem belos exemplos de letra
uncial lapidar em monumentos medievais, formando textos mais ou menos

extensos. Verificamos toda uma riqueza de variantes,
criadas ao longo dos séculos. Nesta página e nas próximas, o leitor poderá apreciar uma selecção de exemplos captados em Portugal, Espanha, Itália e Alemanha.
Das letras apresentadas, apenas de uma série se conhece
o autor: são as belas letras incluídas nos baixos-relevos
em bronze que o escultor e arquitecto italiano Bonanno
Pisano (1179 – 1186) moldou para a Porta de San Ranieri,
da Catedral de Pisa, em 1180. Bonanno moldou versais de estilo uncial, romano e bizantino, formadas em
relevo – uma solução pouco frequente, já que a maioria
das inscrições são gravadas «em negativo» na pedra ou
no metal. Invulgar é também a coerência estética que o
artista alcançou na integração das figuras e das letras.
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Uma combinação tão bizarra como fascinante:
letras unciais em contraste com faixas
decorativas de feitura mudéjar. Espanha.
Alcazar, Sevilha. Foto: P.H.
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Livro dos usos da Ordem de Cister. Copiado por
Estêvão Anes Lourido e Fr. João Cisterciense.
Scriptorium do Mosteiro de Alcobaça, 1415.
Pergaminho, 275 x 182 mm.
Texto em português; títulos em latim.
Capitular uncial.
Online em http://purl.pt/15004

Mosteiro de Alcobaça, inscrição funerária, com letras unciais.
Em destaque, a palavra «ALCOBACIE».
Várias paredes medievais deste convento ainda mostram inscrições
funerárias deste tipo. Os primeiros monges tiveram uma acção dita
«colonizadora», visto que lhes foi doado um vasto domínio de terras
praticamente despovoadas, devido ao genocídio praticado pelas hostes
de Afonso Henriques sobre as populações moçárabes. Os numerosos
manuscritos do Convento de Alcobaça que estão hoje guardados na
Biblioteca Nacional, em Lisboa, atestam a actividade dos monges
cistercienses no seu scriptorium. A contribuição deste mosteiro para
a cultura da época foi bastante reduzida nos primeiros tempos de
existência, limitando-se a pouco mais que as leituras rotineiras de
teologia e de ensino só para os monges. Depois de organizada a
exploração dos coutos de Alcobaça e feita a «pacificação» da região,
foi possível aos frades dedicarem-se à cópia e à iluminação de
manuscritos.

Toscas unciais gravadas
em pedra. Eventualmente,
com influências da Versal
visigótica. Mosteiro
de Alcobaça, inscrição
funerária. Uma das primeiras
fundações cistercienses
em território português,
o Mosteiro de Alcobaça
foi começado em 1178.
Tornou-se a principal casa da
ordem cisterciense, devido
a uma continuada protecção
régia, iniciada pelo primeiro
rei de Portugal, Afonso
Henriques.

Unciais gravadas em pedra. Sé de Lisboa. Fotos: P.H.

Em cima: Placa epigráfica na Catedral
de Córdoba.
Ao lado: lápide na Catedral de Colónia,
Alemanha.

Versais unciais, altas e condensadas.
Placa lapidar. Foto: Jmm Kazi

Em baixo: inscrição dentro de uma baixorelevo românico, Itália.

1.293
Versais unciais, altas e condensadas.
Placa lapidar. Lauda da abadessa Doña
Sancha. 1293. Antigo Mosteiro de Santa
Maria de la Vega. Museu Arqueológico
das Astúrias, Oviedo. Foto: P.H.

1.248
Uncial lapidar. Inscrição funerária de Don(n)a Maria de
Arco. Igreja-colegiada de Santiago, Coimbra, 1249. A Igreja
de Santiago localiza-se na Praça do Comércio, em Coimbra,
Portugal. Erguida entre o final do século XII e início do século
XIII, é um dos grandes monumentos em estilo românico da
cidade. Peça epigráfica esposta no Museu Arqueológico do
Carmo, Lisboa. Foto: P.H.

1.197

Uncialis alta e condensada. Inscrição
funerária de Pedro Franco
Igreja-colegiada de Santiago,
Coimbra, 1197.
Esposto no Museu Arqueológico
do Carmo, Lisboa. Foto: P.H.

pEtrUS.FRANcUS
FAMvs

1.186
Porta de San Ranieri, com baixos-relevos
da autoria do escultor Bonanno Pisano.
Catedral de Pisa. 1186. Estilo românico
italiano. Versais de estilo uncial, romano
e bizantino.

1.891
Estação Central do Rossio, Lisboa. Edifício construído em
estilo neo-manuelino. Letras unciais sobre os dois arcos
das portas principais de entrada. Fotos do autor.

Fantasiosas unciais pintadas sobre
azulejo. Estabelecimento comercial
turístico, Toledo, Espanha.

1

a

UnciAlis Lyon
aBcDEFGgHIjkL
mNnoPpqRStU
vwXyZ
1. Uncialis Lyon.
A mais antiga versão da Versal uncial librária, praticada a
partir do século iv.

2

M

Uncialis corbie
aBcDdEeFfGgHIijkLMm
NnOoPpqRrStUuv
wXyZ SuEt
2. Uncialis Corbie.
Versal uncial librária, praticada no século vii.

3
3. Unciais cisterciences
decorativas, alongadas
e condensadas, num
manuscrito medieval
português. Com mistura
de formas
da Versal visigótica. Fonte
digital com múltiplas
ligaturas de época.

0

Uncialis Lyon
aB1cCDdEFGHIjk
LlMmNnoPpqRrSs
TtUvwXyZHILILENANITOci
lositoŒœ��

4

pEtrUS.FRANcUS
AaBCcDeEfg
HijklmMnopq
rRsStuvwxYz
4. Uncialis lapidar medieval. Alta e
condensada. Baseada na inscrição funerária
de Pedro Franco. Igreja-colegiada de
Santiago, Coimbra, 1197.

5

ABCDdEFG
HhIJKLMm
nNOPqQ RS
TtUuV
WwXYZ
5. Uncial Coimbra.
Uncialis librária, baseada nas letras de um
manuscrito existente na Biblioteca da Universidade
de Coimbra. Com formas alternativas, por exemplo
no A, D, H, M, N, T, U e W.
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6. A fonte digital Iudith.
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7. Uncialis para capitulares.
Digitalização realizada a partir
dum mostruário de letras, o
manuscrito Plimpton MS 296, da
Rare Book and Manuscript Library
da Universidade de Columbia.
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hildegard
KoRger

8. Uncialis baseada na caligrafia da perita e
docente alemã Hildegard Korger. Século XX.

9,10
9,10. Dois alfabetos versais de
unciais decorativas,
da era vitoriana. Século XIX.
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O pacote de fontes unciais descrito
nesta brochura é vendido ao
preço de 59 Euros. Consiste de 10
diferentes fontes unciais, inéditas, de
inspiração em documentos históricos,
acompanhando toda a evolução desta
letra ao longo de 11 séculos.
As fontes não são vendidas avulsas.
All rights reserved. Copyright by
Paulo Heitlinger, 2012.

