
Kurs psychografologii – I stopień 
 
Część pierwsza 
 
Witam!  
 
W imieniu Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości zajmuję się badaniem pisma, oraz 
prowadzeniem wykładów, ćwiczeń, kursów w zakresie psychografologii. Mam nadzieję, że 
wiedza i umiejętności jakie nabędziesz podczas tego kursu wprowadzą Cię w niezmiernie 
ciekawy świat poznawania i rozumienia drugiego człowieka poprzez badanie jego 
odręcznego pisma (a może też pozwoli Ci lepiej poznać siebie?). ZAPRASZAM! 
 
Katarzyna Tarczyńska 
 
Twoja pierwsza lekcja: dzisiaj dowiesz się czym jest psychografologia i 
znajdziesz odpowiedź na pytanie: jak interpretować osobowość człowieka w 
zależności od wielkości jego pisma?  
 
     Jaki jest człowiek? To jedno z najważniejszych pytań, od wieków jest przedmiotem 

dociekań filozofów, badań psychologów, socjologów, antropologów, inspiracją dla artystów 

do tworzenia dzieł literackich, dzieł sztuki. Chyba każdy z nas, na swój sposób, próbuje na nie 

odpowiedzieć, poszukując informacji w codziennych, osobistych lub formalnych, bliższych i 

dalszych kontaktach z ludźmi.  Umiejętnie prowadzona obserwacja dostarcza praktycznej 

wiedzy, zwanej czasem „wiedzą gorącą”1, przydatnej w życiu codziennym. Najczęściej 

dotyczy ona zachowań ludzkich, pozwala przewidzieć i wyjaśnić postępowanie człowieka. 

Grafologia, a ściślej psychografologia, jest taką sferą wiedzy, wynikającą z wielu obserwacji 

i analiz zainteresowanych osobowością człowieka badaczy pisma, którą wykorzystuje się do 

poznania charakteru człowieka. 

 

       Czym jest grafologia?     Termin „grafologia” wywodzi się z języka greckiego 

(graphein - pisać, logos - nauka) i w dosłownym tłumaczeniu znaczy „nauka o pisaniu”. 

Grafologię definiuje się również jako „naukę zajmującą się badaniem charakteru pisma i 

ustalaniem na jego podstawie cech osobowości osoby piszącej dany tekst”2, czy jako „zbiór 

nienależycie naukowo uzasadnionych teorii zajmujących się określaniem właściwości 

psychicznych człowieka na podstawie cech jego pisma”3. W „Słowniku psychologicznym” 

określa się grafologię jako naukę „zajmującą się badaniem odręcznego pisma: na podstawie 
                                                   
1 J .  Koziele cki , Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa 1977,  str. 8. 
2 http// wiem.onet.pl/wiem/018c28.html 
3 I .  Po lańska , Grafologia dla każdego, „Wena” Spółka Cywilna Wydawniczo Handlowa, Grodzisk 
Mazowiecki 1990, str. 3.  



analizy konkretnych przypadków można określić właściwości osobowościowe danej 

jednostki, a niekiedy ich okresowe zmiany wyrażające się w aktualnym stanie”4. Natomiast 

definicja zawarta w Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Gutenberga z 1938 roku 

opisuje grafologię w szerszym znaczeniu jako „wiedzę o warunkach fizycznych i 

psychicznych powstawania pisma”5.  

     Według jednych źródeł grafologia jest więc  nauką, według innych wiedzą, a jeszcze inne 

traktują ją jako zbiór pewnych teorii, niewystarczająco udokumentowanych naukowo. 

Wszystkie jednak uwzględniają element możliwości oceny cech osobowości człowieka na 

podstawie pisma ręcznego.  

     Grafologia rozwija się w trzech nurtach, z których każdy narzuca odmienne wymagania i 

kryteria. Grafologia kryminalistyczna znajduje zastosowanie głównie w pracy medycyny 

sądowej i organów wymiaru sprawiedliwości. Dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości biegli 

rzeczoznawcy pisma  zajmują się grafometrią, czyli dokładnym pomiarem poszczególnych 

elementów pisma sprawdzając je co do jego autentyczności. W medycynie pismo odręczne 

jest wykorzystywane jako materiał do analiz pod kątem psychopatologii. Ezoteryczna 

grafologia psychologiczna posługuje się dwiema technikami jednocześnie np. badaniem cech 

pisma i interpretacją jego aury. Grafologia psychologiczna, ta którą zainteresowani jesteśmy 

w trakcie tego kursu, w wielu opracowaniach nazywana „psychografologią”, analizuje 

osobowość człowieka na podstawie dokładnego badania elementów odręcznego pisma.  „W 

piśmie przejawia się zawsze tak, czy owak, natura nasza”6.  Psychografologia zakłada, że 

istnieje związek pomiędzy psychiką, charakterem człowieka, a jego pismem. Jak pewnie 

doświadczyłeś na własnym przykładzie, a może i z obserwacji innych – człowiek posiada 

zdolność „wpływania” na obraz swojego pisma. W trakcie warsztatów często pojawia się 

pytanie – jaki jest charakter człowieka, jeżeli np. jednego dnia pochyla pismo w prawo, a 

następnego pisze np. pismem prostym? Rzeczywiście, tak jak wówczas gdy ulegamy 

chwilowym emocjom zmienia się nasza mimika, czy tembr głosu, mogą zmieniać się też 

cechy pisma, niemniej jednak każdy rękopis posiada cechy, które pozostają niezmienne 

niezależnie od stanu psychofizycznego i to one decydują o charakterze człowieka. 

     W trakcie tego kursu stosuję zamiennie terminy: grafologia, psychografologia, 

psychologia pisma, jednakowo odnoszą się one do interpretacji osobowości na podstawie 

grafologicznej analizy rękopisu.  
                                                   
4 Red.  W. Szew czuk, Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1979. 
5 I .  Po lańska , Grafologia dla każdego, „Wena” Spółka Cywilna Wydawniczo Handlowa, Grodzisk 
Mazowiecki 1990, str. 4. 
6 C. Lombroso , Podręcznik grafologii, str. 4. 



 
Charakter człowieka a wielkość jego pisma 

 

Wielkość należy do mierzalnych elementów pisma, tzn. takich, które można po prostu 

zmierzyć np. linijką, kątomierzem itp. Przyjmuje się, że jeżeli środkowy pas (wysokość litery 

a) przekracza 2,5 do 3 mm, to mówimy o piśmie dużym; jeśli natomiast jest on mniejszy niż 

1,7 mm, pismo określamy jako małe. Czyli wielkość, którą uznaje się za normę 
to 1,7 mm – 2,5 mm. W pierwszych próbach określenia, czy pismo jest w normie, małe, czy 

duże, zachęcam Cię do stosowania linijki. Jednak po wielu próbach okaże się, że potrafisz to 

zrobić trafnie nie mierząc ( no cóż – „trening czyni Mistrza”!) 
Czy wiesz, że badając intuicyjnie wielkość pisma oceniasz je z perspektywy wielkości 

własnego? To znaczy, jeżeli Twoje pismo jest małe, to badając pismo, nawet niewiele 

większe, a mieszczące się w normie możesz uznać za duże? Dlatego na początku 

koniecznie trzeba mierzyć i dopiero wtedy, gdy jesteśmy już „doświadczonym grafologiem” 

możemy sobie pozwolić na ocenę wielkości pisma bez linijki. 

 

  Za wielkością pisma kryje się wzór wielkości, jaki można odnieść do zachowań człowieka. 

Według kryterium wielkości, wyróżniamy pismo duże i małe (przeciętnej wielkości pismo 

jest normą, a w badaniu pisma poszukujemy jego cech wyróżniających się).   

 

Pismo duże 

     Pismo duże charakteryzuje człowieka, który potrzebuje dużo miejsca nie tylko na papierze, 

ale i w życiu. Jego roszczenia do godności i poważania najczęściej są przesadzone. Niechętnie 

poddaje się ograniczeniom. O autorze dużego pisma możemy powiedzieć, że to człowiek 

żyjący namiętnie, z rozmachem, z tendencją do kreowania własnego ja. Jest przedsiębiorczy, 

chciałby być dla innych autorytetem. Odważny. Oczekuje uznania jego wielkości i znaczenia. 

Z drugiej strony może to oznaczać  udawanie osoby znaczącej, skłonność do przesady, 

zadufanie w sobie, potrzebę mistyfikacji.  
 



 
Przykład pisma dużego7. 

 

 

Pismo małe 

     Człowiek piszący pismem małym jest świadomy własnych ograniczeń, jego impulsy 

życiowe przejawiają się w znacznie mniejszym stopniu niż  u właścicieli pisma dużego. 

Charakteryzuje go mniejsza energia życiowa, ale większa zdolność koncentracji. Wskazówki 

interpretacyjne: tłumienie życiowych impulsów, skłonność do samoograniczenia, skromność, 

introwertyzm, niechęć do zwracania na siebie uwagi, przezorność, krytycyzm, rozsądek, 

wyostrzona uwaga, ostrożność, brak polotu, niewielkie poczucie własnej wartości, 

gospodarność, wrażliwość, małoduszność, oddanie, lęk  
 

 
 

Przykład pisma małego. 

 

Brak wskazówek do interpretacji, gdy wielkość pisma jest w normie. Przyjmujemy wówczas, 

że człowiek tak piszący nie wyróżnia się w sposób szczególny w obszarze np. odwagi, czy 

skromności – jego zachowanie pod tym względem mieści się w normie. W interpretacji 
                                                   
7 Większość próbek pisma pochodzi z autentycznych rękopisów, stąd może wynikać ich niejednolitość, czy 
nieostrość.    



bierzemy pod uwagę te cechy, które odbiegają od normy, wyróżniające się, dominujące.  

Jak zauważyłeś/łaś , w podane interpretacje zawierają zarówno cechy, które są pożądane 

społecznie, jak np. przedsiębiorczość ( w przypadku dużego pisma), czy gospodarność (w 

przypadku pisma małego) ale też np. niewielkie poczucie własnej wartości, czy zadufanie w 

sobie. Tak jest w przypadku interpretacji wszystkich cech pisma – są te, które postrzegamy 

jako „pozytywne” i te „negatywne” . Wybór właściwej interpretacji zależy od ogólnego 

poziomu pisma – ale o tym w następnych lekcjach. 

 

Ćwiczenie dla Ciebie: 

Przyjrzyj się kilku rękopisom, np. swoich bliskich:  

1. określ w nich wielkość pisma 

2. sprawdź „jak to działa”, czyli każdemu podporządkuj te cechy z interpretacji, które 

według Ciebie pasują do danej osoby 

Powodzenia! 

 

 


