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co to jeSt?
Grafologia to inaczej mówiąc psycholo-
giczna analiza pisma. Jej celem jest opisanie 
osobowości na podstawie pisma. Należy ją 
odróżnić od ekspertyzy pismoznawczej, 
której celem jest określenie autentyczności 
podpisu lub identyfikacja autora rękopisu. 

Początek naukowego podejścia 
do grafologii datuje się na rok 1875. 
Opublikowana wówczas książka J.H. 
Michona wskazywała na podstawie 
analizy ponad 5000 rękopisów powią-
zania pomiędzy charakterystykami 
pisma a  cechami osobowości. Metodę 
tę udoskonalano przez systematyczne 
badania, szczególnie intensywne w latach 
30. i 40. XX wieku. Od lat 80. XX wieku 
prowadzone są systematyczne badania 
weryfikujące związki osobowości z pismem 
ręcznym.

Zdaniem Zuzanny Górskiej – grafo-
loga, właścicielki firmy Graf-i-Ty, 
doktorantki w  Instytucie Psychologii 
UKSW – psychologiczna analiza pisma to 
metoda projekcyjna, która pozwala bardzo 
wiele powiedzieć o człowieku. Zakłada ona, 
że dążenie do ekspresji swojego „ja” bierze 
się z potrzeby bycia poznanym. Podczas 
czynności pisania człowiek nieświadomie 
odwołuje się do symboli, które mają swoje 
źródło w  kulturze. Komunikujemy się 
zatem z innymi ludźmi nie tylko słowami, 
ale też poprzez znaki graficzne. 

Gdyby było inaczej, ludzie wykorzy-
stywaliby pewnie powszechniej elementy 
girlandowe zamiast arkadowych, gdyż są 
one lepsze z punktu widzenia szybkości 
pisania. Ponieważ jednak nasz wpływ 
na charakter pisma jest ograniczony, 
możemy z niego wnioskować o cechach 

osobowości, które go ukształtowały. Tak 
więc o osobach piszących w sposób girlan-
dowy (szczególnie gdy mają pismo szerokie 
i  pochylone w  prawo) możemy powie-
dzieć, że prezentują postawę otwartą wobec 
innych, są ciekawe świata i  mogą mieć 
problem z asertywnością. Z kolei ludzie, 
którzy wykorzystują rozwiązania arkadowe 
(szczególnie gdy pismo jest pozbawione 
podpórek, ozdobników), dobrze funkcjo-
nują w stresie i mimo presji ich działanie 
nadal jest efektywne. Mogą jednak mieć 
problem z  odpoczynkiem, relaksem, 
a także wyrażaniem swoich uczuć. Należy 
pamiętać, że analiza grafologiczna opiera 
się na interpretacji całego szeregu cech 
pisma, np. kąta pochylenia, siły nacisku, 
łączeń czy wielkości liter. Analizowanie 
wyłącznie pojedynczych znaków lub liter 
jest zatem poważnym błędem  – dodaje 
nasz ekspert. Nie można diagnozować 
osobowości na podstawie jednej, wyrwanej 
z kontekstu cechy, trzeba patrzeć na cały 
układ cech. 

piSmo na uniWerSytetach
O tym, jak duże zainteresowanie wzbudza 
grafologia, świadczy zarówno skala prowa-
dzonych obecnie badań, jak i rosnąca popu-
larność tej metody w środowisku biznesu, 
gdzie pojawiają się coraz to nowsze 
i  ciekawsze sposoby jej wykorzystania. 
– Psychologiczną analizą pisma są zain-
teresowane w dużej mierze firmy francu-
skie – mówi Zuzanna Górska. – Francja, 
m.in. ze względu na Michona, ma bardzo 
dużą tradycję w tej dziedzinie. Zarówno 
we Francji, jak i w Niemczech, w Izraelu 
czy we Włoszech grafologia jest nauką 
obecną na wielu uniwersytetach. W Polsce 
instytuty zajmujące się badaniami 
w zakresie psychologii pisma znajdują się 
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Czy charakter pisma może odzwierciedlać nasze cechy osobowościowe? Można by mocno powątpiewać w to, że 
charakter pisma zmienia się z wiekiem albo że osoby już na pierwszy rzut oka różniące się od siebie zdają się pisać 
bardzo podobnie… 

w Warszawie i w Lublinie. Natomiast we 
Wrocławiu odbywa się interdyscyplinarna 
konferencja dotycząca pisma (zarówno 
w  aspekcie badań kryminalistycznych, 
jak i  psychologicznych), na którą zjeż-
dżają się grafologowie niemal z  całego 
świata (np. z Francji, Włoch, Hiszpanii). 
Na łamach wielu zagranicznych psycholo-
gicznych czasopism naukowych prezento-
wane są wyniki badań, będące elementem 
dyskusji nad skutecznością i zastosowa-
niem tej metody. Wyniki badań, przepro-
wadzonych m.in. w  Holandii, Szwecji, 
USA, potwierdzają trafność psycholo-
gicznej analizy pisma ręcznego. Zdaniem 
naszego eksperta, są to badania mające 
dobrą metodologię, przeprowadzane na 
dużych, reprezentatywnych próbach. Moje 
badania –  opowiada Zuzanna Górska 
– objęły grupę 1026 osób. Uzyskane wyniki 
potwierdzają możliwość diagnozowania 
cech osobowości na podstawie pisma. 

–  Grafologia, podobnie jak i  wiele 
innych metod badawczych, posiada 
również i swoje ograniczenia. Przy analizie 
pisma powinno się bowiem brać pod 
uwagę narodowość, wzorzec pisma, jaki 
stosowano w trakcie nauki, a także wystę-
powanie dysleksji i dysgrafii – wyjaśnia 
Zuzanna Górska – gdyż jeżeli jakaś osoba 
ma pismo dysgraficzne, przez co jest ono 
zniekształcone, to nie jesteśmy w stanie 
go zdiagnozować. Tak samo w przypadku 
różnych fizycznych przyczyn, np. usztyw-
nienia ręki, diagnoza na podstawie pisma 
może być przez pewien czas niemożliwa. 
Badania wchodzące w zakres kryminali-
styki wskazują również, że są pewne cechy 
charakterystyczne dla pisma leworęcznego, 
dlatego przy analizie prosi się o podanie 
ręczności autora rękopisu. 

na uSłuGach BizneSu
Do czego przydaje się grafologia? Otóż 
okazuje się, że  można ją wykorzystywać 
zarówno jako element procesu rekru-
tacji pracowników, jak i podczas kampanii 
reklamowej. –  Na podstawie grafologii 
–  tłumaczy Zuzanna Górska – możemy 
zdiagnozować cechy takie jak: introwersja 
– ekstrawersja, typ relacji w grupie (postawa 
zdystansowana albo otwarta), przedsiębior-
czość, odporność na stres, sposób podejmo-
wania decyzji. Możemy też scharaktery-
zować preferowany typ przywództwa i styl 
komunikacji. Jest to zatem dobre narzę-
dzie do oceny ludzi także i w biznesie, 

na przykład podczas procesu rekrutacji. 
Grafologia może być wykorzystywana 
również przy coachingu, określa bowiem 
nasze mocne strony i obszary do rozwi-
nięcia. Należy pamiętać, że nie ma dobrych 
lub złych cech osobowości, a raczej każda 
cecha posiada zarówno pozytywne, jak 
i negatywne aspekty. Mówiąc w bardzo 
dużym uproszczeniu, jeśli jesteśmy osobami 
towarzyskimi i mamy bardzo dużo różnych 
znajomych, to zarazem trudno nam jest 
zbudować głębokie relacje, bo na ilości 
cierpi w tym wypadku ich jakość. 

Grafologia to nie tylko opis osobo-
wości na podstawie pisma, założenia leżące 
u jej podstaw odwołują się do sposobów 
naszego myślenia, funkcjonowania kultu-
rowego i tę wiedzę można z powodzeniem 
wykorzystywać w reklamie i marketingu. 
Rozważmy na przykład dość popularną 
lokalizację logo w prawym dolnym rogu. 
Wyniki międzynarodowych badań nad 
symbolizmem przestrzennym sugerują, 
że miejsce to podświadomie utożsamiane 
jest z porażką i niepowodzeniem, dlatego 
umieszczenie tam logo może negatywnie 
wpłynąć na odbiór wizerunku firmy. Łączy 
się to z funkcjonowaniem mózgu i przetwa-
rzaniem informacji. Co ciekawe, badania 
te wykazały, że symbolizm przestrzenny 
jest uniwersalny dla różnych kultur – czy 
to w Europie, Afryce, czy Ameryce ludzie 
w ten sam sposób interpretują znaczenie 
kierunków i  różnych punktów w  prze-
strzeni. Stąd znajomość grafologii sugeruje, 
żeby w prawym dolnym rogu zamiast logo 
umieścić np. krótkie hasło reklamowe.

na tropie zmian
Z całą pewnością niejeden z czytelników 
zauważył z biegiem lat zmiany w swoim 
sposobie pisania, z czym to więc może się 
wiązać i w jakim stopniu nasze pismo może 
ewoluować wraz z nami?

Zdaniem Zuzanny Górskiej pismo 
staje się stabilne około 20. roku życia, tak 
jak i nasza osobowość, która kształtuje się 
mniej więcej do 20. roku życia. Zasadniczo 
osobowość jest mało podatna na zmiany, 
chociaż graniczne sytuacje w życiu (pozy-
tywne i  negatywne na równi) mogą 
zmienić sposób postrzegania siebie, obraz 
„ja”, a w konsekwencji również elementy 
pisma. – Wyniki badań pokazują – mówi 
grafolog –   że po przejściu psychote-
rapii nerwic i w konsekwencji nastąpienia 
zmiany w postrzeganiu siebie te zmiany 
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znajdują swój wyraz w piśmie. Pismo jako 
metoda projekcyjna zawsze odzwierciedli 
nasz obraz siebie.

 
Francuzka czy amerykanin?
Ciekawym zagadnieniem może się 
wydawać, czy nasza płeć albo narodowość 
ma wpływ na charakter naszego pisma. 
Zdaniem naszego eksperta badania prze-
prowadzone przez profesora Tadeusza 
Widłę z  katedry kryminalistyki wyka-
zują istnienie pewnej tendencji, która 
pozwala na przypuszczanie płci piszącego, 
chociaż nie możemy jej stwierdzić katego-
rycznie. Inne badania sugerują, że pismo 
może odzwierciedlać płeć psychologiczną 
(odrębną od płci biologicznej i orientacji 
seksualnej). – W uproszczeniu możemy 
stwierdzić – mówi Zuzanna Górska – że 
kobiety mają tendencję do stawiania mniej-
szych liter, bardziej owalnych i pochylonych 
bardziej w prawo, co nie znaczy jednak, że 
nie ma mężczyzn, którzy tak piszą.

Badania potwierdzają jednak istnienie 
takich tendencji u około 80 proc. kobiet, 
stąd za pomocą analizy pisma nie można 
jednoznacznie zdiagnozować płci . 
Narodowość natomiast można rozpoznać 
jedynie po pewnych kulturowych wzor-
cach pisania. Francuzi piszą niektóre litery 
zupełnie inaczej, Amerykanie, ucząc się 
pisać, od razu stawiają litery pod innym 
kątem niż Europejczycy, gdyż stosowany 
tam wzorzec pisania zakłada większe 
pochylenie liter w  prawą stronę. Gdy 
piszemy w obcym języku, cechy pisma nie 
ulegają zmianie, co najwyżej może wystąpić 
nieznaczne spowolnienie tempa pisania.

W StreSie czy W Spokoju
Czy na wynik analizy pisma wpływa 
dodatkowo, czym, gdzie i w jakim stanie 
psychicznym sporządzamy notatki, nie jest 
do końca rozstrzygnięte.

– Moim zdaniem – wyjaśnia Górska 
– narzędzie pisarskie (np. długopis, ołówek) 
nie ma wartości diagnostycznej, najle-
piej jest, aby próbka pisma przeznaczona 
do analizy została napisana za pomocą 
takiego narzędzia, do którego dana osoba 
jest po prostu przyzwyczajona. Pismo musi 
być sporządzone w warunkach komforto-
wych, przy stole, gdyż pisane na kolanie 
czy w pozycji stojącej będzie zniekształ-
cone. To trochę tak, jakby badać czyjeś 
IQ za pomocą tekstów prowadzonych 
w czasie podróży pociągiem w zapchanym 

przedziale – nie wiemy, na ile uzyskany 
wynik odzwierciedla prawdziwe IQ, a na 
ile zniekształcił je tłok. Istnieją pewne 
czynniki, takie jak silny stres, które będą 
wpływać na pismo ze względu na to, że 
stres usztywnia nam mięśnie i powoduje, 
że pismo robi się w tym wypadku bardziej 
sztywne, zwolnione i brzydsze (w skraj-
nych sytuacjach może przypominać pismo 
lekarzy na receptach). Jednak w codzien-
nych sytuacjach wpływ stresu na pismo 
jest minimalny i nie zmniejsza wiarygod-
ności analizy. Należy pamiętać, że mimo iż 
pismo jest podatne na nasze stany emocjo-
nalne, które mogą wpływać na przykład na 
kąt pochylenia, to podstawowe jego cechy 

charakterystyczne pozostają jednak bez 
zmian i pozwalają na stworzenie trafnej 
analizy. Krótkotrwałe zmiany nastroju, jak 
wzburzenie czy gniew, nie wpływają na 
charakter pisma i nie mają w nim odzwier-
ciedlenia. Mogą one jedynie powodować 
pewne usztywnienie pisma bądź jego 
spowolnienie, natomiast nie można znaleźć 
w nim nic specyficznego dla danego stanu. 
Możemy więc jedynie ogólnie określić, że 
ktoś, sporządzając dany rękopis, prawdopo-
dobnie znajdował się pod wpływem stresu.

nauka czy WróżBa
Na pewno istotnym zagadnieniem jest, 
czy i w jaki stopniu została potwierdzona 
skuteczność grafologii? Otóż wbrew 

różnego rodzaju powątpiewaniom i trakto-
waniu tej metody przez wiele osób z przy-
mrużeniem oka okazuje się jednak, że 
tak. – Badania holenderskie z 1997 roku 
– mówi Zuzanna Górska – ukazały możli-
wość diagnozowania introwersji i ekstra-
wersji na poziomie 95-procentowej traf-
ności. Również w badaniach amerykań-
skich z 1995 i 1999 roku, weryfikujących 
możliwość diagnozowania przedsiębior-
czości, przywództwa i umiejętności zarzą-
dzania, wyniki potwierdziły możliwość 
określania tych cech na podstawie pisma 
(współczynnik określający trafność osią-
gnął wysokie wartości). Kolejne badania 
potwierdziły, że za pomocą analizy pisma 
można skutecznie badać temperament 
i emocjonalność. 

Badania przeprowadzone przez 
naszego eksperta również potwierdziły 
skuteczność tej metody. Psychologiczna 
analiza pisma ma też wysoką rzetelność 
– współczynnik stabilności osiąga poziom 
0,8 lub wyższy, czym dorównuje większości 
tradycyjnych testów psychologicznych lub 
nawet je przewyższa.

Z d a n i e m  n a s z e g o  e k s p e r t a 
–  grafologia jest wiarygodną metodą 
diagnozowania cech człowieka. Wśród 
najnowszych osiągnięć można wymienić 
m.in. dopracowanie wskaźników psycho-
metrycznych, podłoża teoretycznego 
(w tym mechanizmu projekcji – ekspresji) 
i  prowadzenie badań obejmujących 
duże i reprezentatywne próby. W Polsce 
nadal mniej firm niż np. we Francji zdaje 
sobie sprawę z tego, jak grafologia może 
wspomóc działania biznesowe. Wraz 
z rozwojem podłoża teoretycznego grafo-
logii wyraźnie zwiększa się zainteresowanie 
wykorzystaniem jej potencjału w rekru-
tacji, coachingu, a także w marketingu. Dla 
otwartych na innowacje działów HR może 
to być narzędzie, dzięki któremu uzyskają 
więcej wiarygodnych informacji o kandy-
dacie. Ustalenia z zakresu psychologicznej 
analizy pisma mogą wspomóc marketing 
i reklamę w pozycjonowaniu marki, a także 
stanowić sposób na uatrakcyjnienie organi-
zowanych kampanii promocyjnych. 

Zastosowań grafologii może być 
naprawdę wiele, gdyż bazuje ona na 
wiedzy o  psychice i  funkcjonowaniu 
społecznym człowieka. O tym, że połą-
czenie nauki z  biznesem przynosi 
wymierne korzyści, nie trzeba już chyba 
nikogo przekonywać.  
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