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Obraz pisma u ludzi z epizodem depresyjnym

Zagadnienie obecności w piśmie ręcznym śladów przeżywania epizodu 
depresyjnego przez autora rękopisu opisywano już zarówno w literaturze 
medycznej, jak i kryminalistycznej (Bastin, 1988; Buquet, 1994; Chło‑
picki, Olbrycht, 1959; Locard, 1959; Santoy, 1984; Stein ‑Lewinson, 1984; 
Witkowski, 1990). Są to jednak uogólnienia przypadków; bywa, że bardzo 
wymownych, a zatem tylko twierdzenia naukowców, a nie twierdzenia na‑
ukowe, czyli takie, za które nauka ręczy swym autorytetem, stanowią one 
bowiem rezultat badań przeprowadzonych odpowiednio do paradygmatu 
metodologicznego. A właśnie twierdzenia naukowe eksperci powinni pre‑
ferować jako podstawy czynienia ustaleń, wnioskowań i analizy wyników. 
Eksperci pismoznawcy oczekują na takie twierdzenia, bo coraz częściej sta‑
wiane są im pytania o obecność w pisemnych oświadczeniach woli oznak 
znajdowania się piszących w sytuacjach, o których mowa w art. 82 kc lub 
945 kc. Pytania o znajdowanie się autora w stanie depresji (potoczne okre‑
ślenie epizodu depresyjnego) stawiane są także pismoznawcom badającym 
listy pożegnalne samobójców. Z tego też względu podjęto opisywane tu ba‑
dania, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 ■ Czym wyróżnia się obraz pisma nakreślonego przez osobę przeży‑
wającą epizod depresyjny? Czy można utworzyć katalog cech pisma 
współtworzących taki obraz?

 ■ Czy cechy współtworzące taki obraz znamionuje swoistość charaktery‑
styczna dla tej choroby?

 ■ Czy obecność tych cech pozostaje w związku z nasileniem tej cho‑
roby?
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Materiał i metoda

Probanci. Próbę podstawową stanowiło 40 osób w wieku 35—40 lat. 
Grupa dzieliła się na równe podgrupy, ustalone według kryterium płci. 
U wszystkich probantów wcześniej lekarze rozpoznali epizod depresyjny 
w którejś z poniżej wymienionych postaci:
F31.3 — zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji 

o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.
F31.4 — zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej 

depresji bez objawów psychotycznych.
F31.5 — zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej 

depresji z objawami psychotycznymi.
F32.0 — epizod depresji łagodny.
F32.1 — epizod depresji umiarkowany.
F32.2 — epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych.
F32.3 — epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi.
F32.8 — inne epizody depresyjne.
F32.9 — epizod depresyjny, nieokreślony.
F33.0 — zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny 

łagodny.
F33.1 — zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny 

umiarkowany.
F33.2 — zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod ciężkiej 

depresji bez objawów psychotycznych.
F33.3 — zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja 

z objawami psychotycznymi.
F33.8 — inne nawracające zaburzenia depresyjne.
F33.9 — nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone.

Probanci grupy podstawowej wywodzili się spośród pacjentów 4 
oddziałów psychiatrycznych — dziennych lub zamkniętych. Poddawani 
byli terapii przez okres nie mniejszy niż 2 i nie większy niż 10 dni. Grupę 
kontrolną skompletowano z 20 mężczyzn i 20 kobiet, w wieku zbliżo‑
nym do znamionującego probantów / probantki grupy podstawowej. Pro‑
banci / probantki współtworzący grupę kontrolną nie uskarżali się dotąd 
na zaburzenia nastroju potocznie zwane depresją. Trafność ich deklaracji 
sprawdzono przez stwierdzenie, że w skali Becka nie uzyskali 10 punktów 
wskazujących na możliwość epizodu depresyjnego.

Próbki. Za materiał badawczy posłużyły teksty kończone podpisami 
własnymi probantów. Wybrano tekst Hymnu — pierwszą zwrotkę i refren, 
czyli od słów „Jeszcze Polska…” do słów „…zwyciężać mamy”. Tak dobrany 
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tekst zdawał się gwarantować, że probanci pisać będą tekst znany im pamię‑
ciowo, nie będzie zatem przerw w pisaniu przeznaczonych na namysły. Nie‑
zależnie od tego każdy z probantów otrzymał wydruk tekstu, by odświe‑
żyć sobie znajomość treści i — w razie potrzeby — móc do niego zerknąć.

Zmienne. Zmienną zależną był obraz pisma współtworzony przez 
postacie uzewnętrznień zmiennych pisma. Zmiennymi zależnymi były:

 ■ kształt marginesu lewego,
 ■ nachylenie marginesu lewego,
 ■ kształt linii wiersza,
 ■ nachylenie linii wiersza,
 ■ kształt górnej linii wyrazu,
 ■ nachylenie górnej linii wyrazu,
 ■ kształt dolnej linii wyrazu,
 ■ nachylenie dolnej linii wyrazu,
 ■ nachylenie pisma,
 ■ wysokość pisma,
 ■ szerokość pisma,
 ■ długość majuskuł (dla „P”),
 ■ długość strefy górnej (dla „b”, „d”, „k”),
 ■ długość strefy dolnej (dla „p”),
 ■ modelunek owali „o”, „a”, „d”,
 ■ modelunek trzonów „b”, „d”, „k”, „l”, „g”, „j”, „y”,
 ■ modelunek znaków diakrytycznych „i”, „j”, „ł”, „t”, „ą”, „ę”,
 ■ modelunek łączników „m” (wejściowe i wyjściowe),
 ■ modelunek łączników „n” (wejściowe i wyjściowe),
 ■ modelunek łączników „w” (wejściowe i wyjściowe),
 ■ modelunek łączników „y” (wejściowe),
 ■ modelunek łączników „p” (wyjściowe),
 ■ modelunek poligram „m”, „n”, „w”,
 ■ impuls,
 ■ przerwa po nakreśleniu litery ze znakiem diakrytycznym,

Operacjonalizacji zmiennych dokonano, przyjmując definicje opra‑
cowane i opisane przez jednego ze współautorów (Widła, 1986). Zakłó‑
cające oddziaływanie zmiennych ubocznych zostało zminimalizowane 
przez organizację badań (jednolity tekst, narzędzia pisarskie itd.). Pro‑
banci pisali na papierze gładkim (a nie liniowanym), z użyciem własnych 
narzędzi pisarskich, do których byli przyzwyczajeni.

Rezultaty badań pismoznawczych, przeprowadzonych przez dru‑
giego ze współautorów, opracowano według procedury ex post facto. Siłę 
związku danej zmiennej z epizodem depresyjnym mierzono współczyn‑
nikiem korelacji Q (Kendalla), a jego istotność — testem c² (Pearsona). 
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Jeżeli wyliczona wartość Q była nie mniejsza od 0,5, zmienną tę wstęp‑
nie zaliczano do grupy zmiennych silnie związanych z epizodem depre‑
syjnym. By ostatecznie została zaliczona do tej grupy, istotność związku 
takiej zmiennej musiała być nie niższa od założonego poziomu istotności, 
za który uznano a = 0,1.

Wyniki i ich dyskusja

Po przeprowadzeniu badań i dokonaniu wyliczeń stwierdzono, że 
w 4 przypadkach zaistniała koegzystencja obu czynników kwalifikują‑
cych zmienne do grupy uznawanych za należycie silnie i istotnie zwią‑
zane z przeżywaniem epizodu depresyjnego. Zmiennymi, które uznano za 
współtworzące katalog podstawowy, były:

Nazwa zmiennej     Q  chi²  a  %
Opadająca dolna linia wyrazu  0,545 5,230 0,025 37,5
Pętlicowy trzon „k”    0,608 4,500 0,05 25,0
Arkadowy łącznik wejściowy litery „m”  0,517 4,942 0,05 40,0
Prosty znak diakrytyczny „ę”   0,563 3,529 0,10 22,5

Jeżeli jednak — kierując się niewielką obszernością próby — zmniej‑
szyć surowość kwalifikacji i za jej granice uznać: Q = 0,3 oraz a = 0,2 (dla 
c²), to wówczas katalog ten powiększa się do 14 pozycji:

Nazwa zmiennej      Q  chi²  a %
Opadająca dolna linia wyrazu  0,545 5,230 0,025 37,5
Pętlicowy trzon „k”    0,608 4,500 0,05 25,0
Arkadowy łącznik wejściowy litery „m” 0,517 4,942 0,05 40,0
Wznosząca górna linia wyrazu  0,45 4,265 0,05 50,0
Prosty znak diakrytyczny „ę”   0,563 3,529 0,10 22,5
Zmniejszona długość strefy górnej (dla „k”) 0,463 3,382 0,10 32,5
Wznosząca linia podstawowa wiersza 0,388 3,232 0,10 55,0
Brak łącznika wejściowego litery „w” 0,446 2,296 0,20 90,0
Wznosząca dolna linia wyrazu  0,35 2,527 0,20 50,0
Opadająca górna linia wyrazu  0,347 2,142 0,20 37,5
Opadająca linia podstawowa wiersza  0,337 1,725 0,20 30,0
Brak łącznika wyjściowego litery „w” 0,333 2,051 0,20 75,0
Nierówny kształt marginesu lewego  0,3 1,841 0,20 50,0
Lewostronne zakończenie kreślenia owalu „a” 0,3 1,841 0,20 65,0
15 Psychologiczne…
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Następnie, dla grafizmów każdego z probantów wyliczono nasyce‑
nie cechami współtworzącymi powyższe katalogi — osobno dla kata‑
logu podstawowego i rozszerzonego. Ustalenia te zestawiono z wynikami 
badań probantów skalą Becka, wyliczywszy korelację liniową r (Pearsona). 
W przypadku cech współtworzących katalog podstawowy ustalono, że 
uzyskane rezultaty (porównanie ze skalą Becka) korelują się przeciętnie, 
choć wyraźnie (0,333). Gdy jednak z wynikami, jakie pacjenci uzyskali 
w skali Becka, zestawiono nasycenie cechami współtworzącymi katalog 
rozszerzony, wówczas stwierdzono obecność silnej korelacji (0,578).

Powyższe katalogi zmiennych zestawiono z doniesieniami w literaturze 
przedmiotu dotyczącymi obrazów pisma osób dotkniętych psychozami 
lub schorzeniami neurologicznymi (Belin, Lombard, 1981; Foley, Miller, 
1979; Gille ‑Maisani, 1965; O’Donohue, Levensky, eds., 2004; Legień, 
Pobocha, 1981; Leśniak, 2002; Locard, 1959; Widła, Szerszeń, 2001). 
Stwierdzono, że współtworzące powyższe katalogi zmienne opisywane 
są jako spotykane u takich chorych. Nie ma więc podstaw do przyjęcia, 
że któraś z tych zmiennych jest swoista dla grafizmów chorych z epizo‑
dem depresyjnym. Za podstawę ewentualnego diagnozowania należy więc 
przyjmować nie same zmienne — w postaci wyizolowanej, lecz całe kata‑
logi. Mając natomiast na uwadze wyniki porównań zestawień zmiennych 
pisma z głębią przeżywania epizodu depresyjnego (mierzoną skalą Becka), 
za bardziej miarodajny diagnostycznie należy uważać katalog rozszerzony.
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