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вкАЗІвнИЙ ПеРст Як стАЛИЙ ПоЛІтИПАЖнИЙ МотИв
Закони типографіки почали формуватися з інкунабульного періоду розвитку 

книги, найбільш доцільні правила, прийоми та засоби надійно закріпилися у 
традиціях оформлення  друкованої продукції.

Вивчаючи історію мистецтва типографіки, її не можна уявити без такого 
елементу як політипаж – типовий декор для багатократного використання у різних 
виданнях. Він дає можливість економії часу та ресурсів, при цьому естетично збагачує 
композицію, вносить візуальний баланс. 

Якщо у часи панування традиції високого друку політипажний матеріал 
виглядав як дерев’яне або металеве кліше, то сьогодні це вже цифрове зображення, 
призначене для тих самих цілей. 

Серед усіх політипажних мотивів, що сформувалися за історію друку можна 
виділити ті, що надійно увійшли у набірний арсенал типографів, ставши незмінною 
класикою. Цей ряд досить широкий, однак у даному випадку ми приділимо увагу 
одному з найбільш розповсюджених елементів –  вказівному персту, епоха за епохою 
він з’являється на сторінках різноманітних видань, віддаючи данину традиції.

Для цього символу в англомовних джерелах застосовують термін 
«manicule» від латинського кореня «manus» – кисть руки. У іспанських писемних 
пам’ятках перші зразки датуються ХІІ століттям, де вони зустрічаються у вигляді 
маргіналій (рис. 1), а з появою друкарського верстату елемент набуває форми 
типографського кліше. 

Історія символіки вказівного перста починається з іконографії 
древньоєгипетських  та древньогрецьких богів. У сучасному контексті за допомогою 
даного жесту оратор клеймить свого опонента, вказівним перстом піднесеним до рота 
нагадують про необхідність мовчати, батьки забороняють дітям вказувати пальцем 
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на оточуючих людей, адже в рамках соціуму така поведінка вважається нечемною [1, 
с. 589].

Вказівний перст є однім з найбільш «важких» жестів, оскільки являє собою 
стиснуті у кулак пальці, а вказівний – ніби вектор направленої сили, цілеспрямованої 
загрози, але при цьому він надійно закріпився у канонах типографіки. Можливо, у 
вигляді політипажного мотиву він діє як подразнюючий чинник для концентрації 
уваги, і, знайомлячись з певним виданням, ми визнаємо компетентність автора, тому 
дозволяємо йому керувати пізнавальним процесом, навіть у такий наполегливий 
спосіб.

Англійський дослідний В.Шерман, шукаючи відповіді на питання, чому 
вказівний перст став таким популярним символом в типографіці, прийшов 
до висновку, що його прообразом, між іншим, є жест уважного читача, який 
слідкує за рядком з допомогою вказівного перста, що виконує роль сполучної 
ланки між очима і текстом, концентруючи увагу на читанні. В тому випадку, 
коли людина, сприймаючи інформацію, не керується зором (абетка Брайля 
для людей з вадами зору), тактильне чуття є основним джерелом одержання 
інформації. Отже, вказівний перст символізує цілеспрямованість до пізнання 
нового, уважність та зосередженість.

Як вказує В. Кричевський, вперше у друкованому вигляді вказівний 
перст з'явився у 1592 році у франкфуртському виданні, де був прикрашений 
двома флеронами – жолудем та виноградним листом [4 с. 129-130]. Проте за 
дослідженням В.Шермана один з перших друкованих зразків зафіксовано 
ще у виданні "Breviarum totius juris canonici" 1484 року типографії Паулюса 
Флорентінуса, друкарем якого був Гус з Ліону [5, с. 32]. 

Вказівний перст відомий у багатьох варіантах, змінювався ракурс 
подачі руки, а манжет рукава зазвичай відображав сучасні політипажу тенденції 
моди. Він використовується як маркер списку (рис. 2), прапорець, який вказує на 
важливу інформацію, а інколи, і як головний елемент композиції. 

Символ часто демонструє авторський акцент «до уваги» або вказує на 
продовження інформаційного блоку на звороті сторінки, він є невід’ємним 
політипажним символом графічного дизайну, зокрема, вертикальний варіант 
перста є знаком курсору у більшості операційних систем за умовчанням при 
наведенні його на активне посилання (рис. 3).

Мотив також знайшов своє трактування у контексті постмодерністської 
графіки, зокрема іронічно цитується у оздобленні книги російської дизайнери Яни 
Франк «Щоденник дизайнера-маніяка». Тут варіант вказівного перста завершується 
парою крил, тим самим втрачаючи початкову вагомість та фіксованість (рис. 4). 

Графічна форма даного політипажного мотиву походить з маргіналій, 
він часто зустрічався в період становлення друку, затребуваним був у рекламних 
блоках XIX – початку XX століття, зараз же вказівний перст надійно закріпився 
у сучасному графічному дизайні як елемент шрифтових гарнітур та кліпарт.
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                                                                          Рис 1. вказівний перст, маргіналії,           
Франція, 1350 р.

Рис 2. вказівний перст  як маркер списку, 
верстка -  Брюс Роджерс, сША

Рис 3. Знак стандартного курсору ос віндоус

Рис 4. вказівний перст, елемент оздоблення книги Яни Франк «Щоденник 
дизайнера-маніяка»
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