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1. WPROWADZENIE

Jest czymś naturalnym, że kryminalistycy angażowani są w śledztwa lub postępowania sądowe jako 
eksperci, których zadaniem jest współuczestniczyć w ustalaniu kontestowanej autentyczności obrazów, 
grafik i innych dzieł sztuki. Wymownym przykładem może tu być udział Wiebo Froentjesa w pracach 
zespołu przygotowującego ekspertyzę w sprawie van Meegerena1. Kryminalistycy angażowani bywają 
także w procesy atrybucyjne, zwłaszcza w badania materiałoznawcze. Co prawda, historycy sztuki 
i muzealnicy rozporządzają dobrym warsztatem z tej dziedziny, największe muzea i ośrodki naukowe 
bowiem dysponują potrzebnym sprzętem i dobrze przygotowanymi zespołami, prowadzą odpowiednie 
badania podstawowe etc.2 Inaczej jest jednak w przypadku mniejszych muzeów, którym w związku 
z tym zdarza się sięgać po wsparcie laboratoriów kryminalistycznych3. Z tego też względu problematyka 
badań autentyczności dzieł sztuki trafiła nawet do podręczników kryminalistyki4.

Do kryminalistycznych ekspertów zaczęto się też zwracać o badania wypowiedzi pisemnych. Przed-
miotem ekspertyzy były więc dopiski i zapiski na rysunkach5. Zlecano także badania innych grafizmów, 
w tym grafizmów niewerbalnych6. Zaczęto również występować o ekspertyzy sygnatur, choć wcześniej 
zazwyczaj poprzestawano na ekspertyzach wykonywanych przez konserwatorów lub styloznawców. 
W Polsce pierwszą taką ekspertyzę wykonał Z. Kegel dla Muzeum Śląskiego we Wrocławiu7. O eks-

 1 Niestety, przytrafił się mu wtedy istotny błąd — w badaniach spoiw zastosował nieswoistą metodę testu wanilinowego. 
Po dwudziestu latach powtórzył badania spoiw, posłużywszy się wtedy już istniejącą metodą pirolitycznej chromatografii ga-
zowej. Okazało się, że wcześniejsze ustalenia były trafne, ale niemiarodajnie dowiedzione. Przypadek ten dobrze ilustruje tezę 
głoszącą, że „nie ma metod doskonałych ani też nieomylnych ekspertów”. Więcej na ten temat np. W. Froentjes: L’affaire 
van Meegeren. „Revue Internationale de Police Criminelle” 1948, n° 23, s. 7 i nast.; W. Froentjes, R. Breek: Een nieuw 
onderzoek naar de identiteit van het bindmiddel van Van Meegeren. „Chemisch Weekblad” nov. 1977, s. 583 i nast.
 2 Autentication in the Visual Arts. Eds. H.L.C. jaFFé, J. storm van Leeuven, L.H. van der tweeL. Amsterdam, B.M. Israël 
BV, 1979; P. CraddoCk: Scientific investigation of copies, fakes and forgeries. Amsterdam—Boston—Heidelberg—London—
New York—Oxford—Paris—San Diego—San Francisco—Sydney—Tokio, Elsevier, 2009; S.J. FLeming: Authenticity in Art. 
The Scientific Detection of Forgery. London—Bristol, The Institute of Physics, 1975.
 3 Te, by się do tego odpowiednio przygotować, opracowują nawet stosowne procedury przyjmowania takich zleceń oraz 
poradniki metodyczne dla wykonawców, zob. np. K. szymBorska, W. kowaLCzyk: Dzieła sztuki malarskiej w badaniach 
kryminalistycznych. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1989.
 4 Zob. np. P.F. CeCCaLdi: La criminalistique. Paris, Presses Universitaires de France, 1962, s. 115 i nast.
 5 Zob. np. L. ionesCo: Une expertise de l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh. „Revue internationale 
de Criminologie et de Police technique” 1967, n° 3.
 6 Zob. np. H. ga: Art. Forgery: The Role of the Document Examiner. „Journal of Forensic Sciences” 1992, vol. 37, no. 4; 
J. grant: Works of art as questioned documents [Referat przedstawiony na Sympozjum IAFS w Bergen w 1981 r. (kopia 
w posiadaniu autora)]; H. Peter: Original oder Kopie. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1976, Nr. 1, s. 211 i nast.
 7 Zob. E. graBska: Wczesny obraz Kandinsky’ego w Muzeum Śląskim. „Roczniki Sztuki Śląskiej” 1970, T. 7, s. 152 
i nast. Ekspertyzy takie później wykonywano również w innych ośrodkach naukowych, zob. np. P. girdwoyń, T. tomaszew‑
ski: Tajemniczy obraz — badanie sygnatury Tadeusza Makowskiego. W: Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim 
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pertyzy zwracano się także do ekspertów pisma z ówczesnego Zakładu Kryminalistyki KG MO8. Po-
jawiły się publikacje pismoznawcom przybliżające specyficzną problematykę sygnatur, a muzealnikom 
problematykę pismoznawczej ekspertyzy sygnatur9. Zazwyczaj były to prezentacje kazuistyki i generali-
zacje obserwacji poczynionych w toku ekspertyz. Doświadczenia ze swoistego audytu naukowego dzieł 
Rembrandta, znajdujących się w zbiorach Królewskiej Galerii Sztuki Mauritshuis w Hadze, skłoniły do 
podjęcia badań nad sygnowaniem przez tego artystę10. Kontynuowano je w ramach programu Rembrandt 
Research Project11.

Niestety, brak metodyki ekspertyzy sygnatur, sposobów czynienia ustaleń w toku badań tak specyficz-
nych wypowiedzi pisemnych — o znanej intersubiektywności poznawania i komunikowalności. Stawia 
to pod znakiem zapytania naukowość takich ekspertyz; pozwala je sytuować co najwyżej na poziomie 
sztuki (umiejętności). Utrudnia to ocenę dowodu z tak pozyskanej opinii biegłego; w tym także oceny 
kosztów takiej ekspertyzy. Co prawda, prowadzone są badania empiryczne, obejmujące zarówno sygno-
wanie przez poszczególnych artystów, jak i funkcjonowanie osobniczego nawyku pisarskiego w toku 
sygnowania12. Badania te prowadzone są głównie w ramach cyklów edukacyjnych, realizowanych przez 
uczelnie wyższe oraz ośrodki kształcące ekspertów13. Nie można ich jednak uważać za materiał wystar-
czający do uznania, że współczesny ekspert pismoznawca wie, według jakiego modelu metodycznego 
powinien wykonać ekspertyzę i jak ma poczynić ustalenia, by ostateczny produkt, jakim jest opinia, 
nie mógł być miarodajnie kontestowany. Dotychczasowe pozytywne kazuistyczne doświadczenia oraz 
posiadane przez ekspertów umiejętności nakazują postawić hipotezę, że w tym celu można stosować 
odpowiednio zmodyfikowaną metodykę kryminalistycznej ekspertyzy pismoznawczej. Tę właśnie hipote-
zę — i odpowiednie hipotezy szczegółowe — postanowiono sprawdzić, podejmując badania opisywane 
w niniejszym opracowaniu.

rynku; teoria, praktyka, prawo. Red. R. PasieCzny. Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, 2012, 
s. 219 i nast.
 8 Zob. P. ryBiCki: Technicznokryminalistyczne badania dzieł sztuki. „Problemy Kryminalistyki” 2005, nr 250, s. 7 i nast.; 
R. soszaLski: Wytwór sztuki malarskiej jako przedmiot badań kryminalistycznych. „Problemy Kryminalistyki” 1972, nr 97—98, 
s. 481 i nast.; Idem: Rola eksperta dokumentów w kryminalistycznych badaniach przedmiotów malarstwa. „Problemy Kry-
minalistyki” 1984, nr 164, s. 198 i nast. oraz Kryminalistyczne badania przedmiotów sztuki malarskiej w praktyce Zakładu 
Kryminalistyki KG MO. „Problemy Kryminalistyki” 1988, nr 179, s. 53 i nast.
 9 Zob. np.: P. Bensimon: L’expertise des signatures en matière de faux tableau. „Revue Internationale de Police Crimi-
nelle” 1996, n° 457, s. 28 i nast.; J.-L. CLement, M. Cohen: Les faux tableaux. „Revue Internationale de Police Criminelle” 
1996, n° 476, s. 29 i nast.; T. widła: L’expertise des signatures artistiques. „Bulletin du Musée Nationale de Varsovie” 1980, 
n° 1, s. 7 i nast. oraz idem: Graphische Malerkennzeichen — Vergleichsuntersuchungen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1984, 
Nr. 1—2, s. 289 i nast.
 10 adams jensen A.: Rembrandt f[ecit]. The Italic Signature and the Commodification of Artistic Identity. „Artistic 
Exchange” 1993, vol. 2, s. 581 i nast.
 11 A Corpus of Rembrandt Paintings. Eds. J. Bruyn, B. haak, S.H. Levie, P.J.J. van thieL, E. van de wetering. The 
Hague—Boston—London, Martinus Nijhoff Publishers, vol. 1, 1982, s. 53—59; vol. 2, 1986, s. 99—106; W. Froentjes, 
H.J.J. hardy, R. kuike ‑haLLer: Een schriftkundig onderzoek van Rembrandt signaturen. „Oud Holland Jaargang” 1991, 
vol. 105, no. 3, s. 185 i nast.; A.B. de vries, M. tóth‑uBBens, W. Froentjes: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, 
Sijthof&Noordhoff, 1978.
 12 Zob. np.: T. widła, K. kordyka: Eksperymentalne fałszowanie sygnatur Sisleya. W: Znaczenie aktualnych metod bada-
nia dokumentów w dowodzeniu sądowym. Red. Z. kegeL. Wrocław, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 15, 2012, s. 373 i nast.
 13 Za przykład mogą posłużyć prace magisterskie przygotowane i przechowywane w Katedrze Kryminalistyki Wydziału 
Prawa i Administracji UŚ (zob. np.: B. oBraCaj: Fałszerstwa sygnatur malarskich na przykładzie sygnatur Juliusza Kossaka. 
Katowice 2003; K. PaCoCha: Fałszowanie sygnatur. Katowice 2000; Ł. rudniCki: Sygnatury Rembrandta. Katowice 2003; 
T. szaFranieC: Fałszywe sygnatury Wojciecha Kossaka. Katowice 2004) lub prace dyplomowe kandydatów na policyjnych 
ekspertów (zob. np.: O. PrzyBysz: Badania autentyczności sygnatur na obrazach. Analiza śladów narzędzia. W: Wybrane zagad-
nienia z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów. Warszawa, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 
Komendy Głównej Policji, 2010, s. 225 i nast.).
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2. SYGNATURA

2.1. Pojęcie

W literaturze pismoznawczej sygnatura to po prostu podpis1. Z kolei historycy sztuki i styloznawcy 
zawężają znaczenie tej nazwy, choć dość podobnie ją definiują. I tak w Słowniku terminologicznym 
sztuk pięknych sygnatura to „własnoręczny znak artysty na jego dziele (najczęściej obrazie, rzeźbie, 
rycinie); może nim być podpis w całości, w skrócie lub jako monogram, rzadziej figura geom. lub 
postać zwierzęca (np. smok Cranachów)”2. K. Zwolińska i Z. Malicki w Małym słowniku terminów 
plastycznych twierdzą, że „sygnatura (łac. signum — znak, cecha) — złożony na dziele sztuki (malar-
skim, rzeźbiarskim lub graficznym) podpis, monogram lub znak artysty stwierdzający jego autorstwo”3. 
Podobnie uważa L. Altman, według którego „sygnatura (łac. signare — oznaczać) — naniesione na 
dzieło sztuki przez artystę jego nazwisko, monogram lub inny znak świadczący o jego autorstwie”4. 
Z tego krótkiego przeglądu wynika, że od wielu lat istnieje zgodność w określaniu konotacji nazwy 
sygnatura — jest to znak identyfikujący wytwórcę, czyli znak personalizujący. Na użytek niniejszych 
badań ustalenie definicji ma znaczenie o tyle, że wyznacza ona, co ma być obszarem poznania, a także 
umożliwi skontrolowanie, czy zebrany materiał badawczy typologicznie mieści się w obszarze przez 
definicję wyznaczonym jako zakres nazwy sygnatura.

2.2. Typologia sygnatur

2.2.1. Sygnatury z pełnymi zapisami personalizującymi

Z przeglądu materiału badawczego, o którym dalej, wynika, że współcześnie artyści zazwyczaj sy-
gnują imieniem (imionami) i nazwiskiem:

 1 Zob. np. O. PrzyBysz: Badanie autentyczności sygnatur na obrazach. Analiza śladu narzędzia. W: Wybrane zagadnienia 
z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów. Warszawa, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 
2010, s. 234. Por.: A. FeLuś: Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 1987, s. 24 i nast.; J. mathyer: Expertise des signatures. „Revue Internationale de Criminologie et de la Police 
Technique” 1960, vol. XIV, n° 2; S.S. sLyter: Forensic signature examination. Springfield (Il.), Ch.C. Thomas Publisher, 1995, 
s. 7 i nast.
 2 Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Red. S. kozakiewiCz. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, 
s. 333.
 3 K. zwoLińska, Z. maLiCki: Mały słownik terminów plastycznych. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974, s. 355.
 4 L. aLtman: Leksykon malarstwa i grafiki. Warszawa, Arkady, 2012, s. 543.
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Fot. 1a  Fot. 1b

pełnym nazwiskiem, imieniem ograniczonym do inicjału:

 
Fot. 2a  Fot. 2b

nazwiskiem i skrótem imienia:

 
Fot. 3a  Fot. 3b

bywa, że w sygnaturach tego samego artysty zapisywanymi w różnej kolejności:

 
Fot. 4a  Fot. 4b

Wspólnota tworzenia sprawić może, że na obrazie pojawią się sygnatury obu twórców5:

 5 Ferdynand Jodl, na obrazie przedstawiającym zamek Hohenschwangen, w sygnaturze (fot. 5a) podał nazwisko swego 
nauczyciela Luegera, który udzielał mu pomocy, gdy ten malował obraz, zob. Neue Pinakothek. München, Bayerische Staats-
gemäldesammlungen, 1989, s. 144.
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Fot. 5a  Fot. 5b

Za sygnaturę może posłużyć zapis samego nazwiska — pełnobrzmiący:

 
Fot. 6a  Fot. 6b

lub skrótowy:

 
Fot. 7a  Fot. 7b

Sygnować można imieniem i inicjałem nazwiska jedynie używanego:

 
Fot. 8a  Fot. 8b
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Czasami w sygnaturze znaleźć można nazwiska wieloskładnikowe:

 
Fot. 9a  Fot. 9b

ale też zapisane może być tylko jedno z dwóch posiadanych nazwisk, drugie zaś — zaznaczone przez 
podanie jego inicjału:

 
Fot. 10a  Fot. 10b

Sygnować można samym imieniem:

 
Fot. 11a  Fot. 11b

albo pseudonimem:

 
Fot. 12
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dla którego źródłosłowem może być nazwisko lub któreś z imion:

 
Fot. 13a  Fot. 13b

Pseudonim — na podobieństwo tego, co czynili Dawni Mistrzowie — utworzyć można z nazwy miej-
scowości, z której pochodzi autor6:

 
Fot. 14a  Fot. 14b

albo z fragmentów nazwiska i imienia, co zapis upodobni do akronimu7:

 
Fot. 15a  Fot. 15b

2.2.2. Monogramy

Monogram to znak jednoliterowy lub składający się z kilku liter stojących obok siebie, albo powiąza-
nych w jedną całość (najczęściej z początkowych liter imienia lub imienia i nazwiska); może być także 
skrótem jednego lub kilku słów, a nawet całych zdań8. Potwierdza to przegląd materiału badawczego, 
z którego wynika, że monogramy powstają przez:
 6 Emil Hansen pochodził z Nolde, a Karl Schmidt — z Rottluff (ob. dzielnica Chemnitz).
 7 Na fotografii 15a przedstawiono sygnaturę Maurice Denisa, a na fotografii 15b — sygnaturę Wolfganga Schultzego.
 8 Słownik terminologiczny sztuk pięknych…, s. 238. Mniej trafną definicję podaje Mały słownik terminów plastycznych…, 
s. 227, według którego: „monogram (gr. monos — jeden, gramma — litera) — dekoracyjnie zestawione (pisane, malowane, 
ryte) pierwsze litery imienia i nazwiska”.



~  14  ~

proste zestawienie inicjałów:

 
Fot. 16a  Fot. 16b

często z kropkami po znakach inicjalnych:

 
Fot. 17a  Fot. 17b

jako tzw. monogramy wiązane, w których w prosty sposób połączone są znaki składowe:

 
Fot. 18a  Fot. 18b
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monogramy ligaturowe — z asymilacją linii prostych:

 
Fot. 19a  Fot. 19b

lub krągłych:

 
Fot. 20a  Fot. 20b

jako monogramy enklawowe (znak w znaku) — otwarte:

 
Fot. 21a  Fot. 21b
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lub półotwarte (inkluzyjne):

 
Fot. 22a  Fot. 22b

bądź zamknięte (rekluzywne):

 
Fot. 23a  Fot. 23b

albo splątane, w których dochodzi do krzyżowania duktów:

 
Fot. 24a  Fot. 24b
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a splątanie może przybierać postać fantazyjną:

 
Fot. 25a  Fot. 25b

Składniki monogramów mogą być osadzane na sobie (znak na znaku):

 
Fot. 26a  Fot. 26b

Pod koniec XIX w. i na początku XX w. popularne były monogramy pieczątkowe9:

 
Fot. 27a  Fot. 27b

 9 To zjawisko idzie w parze z pojawieniem się wtedy w zachodniej Europie azjatyckich drzeworytów, na których znaj-
dowały się pieczątki cenzorskie, przez niektórych kolekcjonerów błędnie uznawane za sygnatury.
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a także takie, w których na podobieństwo tego, co spotkać można w sygnaturach Mistrzów Dawnych, 
monogram przybiera postać konstruktu o geometrycznych kształtach:

 
Fot. 28a Fot. 28b

W skład monogramu mogą też wchodzić litery symbolizujące wyrazy niepersonalizujące10:

 
Fot. 29a  Fot. 29b

Pamiętać należy, że ten sam artysta może sygnować różnorako, a wybór sposobu sygnowania i jego 
kryteria są trudne do sprecyzowania:

 
Fot. 30a  Fot. 30b

 10 Znaki składowe tego monogramu wyrażają wypowiedź: „Her Beckmann seiner liebsten” („Pan Beckmann swoim uko-
chanym”) — zob. Neue Pinakothek…, s. 376.
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Fot. 30c  Fot. 30d

Choć niekiedy jest to możliwe, np. Kandinsky do 1913 r. sygnował pełnobrzmiąco, a potem już tylko 
monogramami:

 
Fot. 31a  Fot. 31b

Przytoczony przegląd wskazuje, które ze znaków na obrazach to znaki identyfikacyjne, za sfałszo-
wanie których (podrobienie lub przerobienie) grozi odpowiedzialność karna11.

2.2.3. Daty

W art. 306 k.k. przewidziano jednak i odpowiedzialność karną za sfałszowanie daty — produktu 
pisarskiego, który, jak wynika z zamieszczonego poniżej przeglądu, na obrazach pojawia się w różnych 
postaciach — treści i uformowania.

2.2.3.1. Treść daty

Data na obrazie może informować, kiedy miało miejsce przedstawione na nim zdarzenie. Dobrze 
obrazuje to data egzekucji cesarza Maksymiliana na obrazie Maneta, sąsiadująca z jego sygnaturą:

 11 Więcej na ten temat zob. np.: T. widła: Fałszerstwa sygnatur. W: Dokument i jego badania. Red. R. CieśLa. Wrocław, 
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 409 i nast.; D. wiLk: Fał-
szerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne. Warszawa, C.H. Beck, 2015, s. 55 i nast.
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Fot. 32

Na obrazach jednak najczęściej pojawiają się oznaczenia momentu ukończenia dzieła, w postaci tzw. 
daty rocznej:

 
Fot. 33a  Fot. 33b

Data ta może być dokładniejsza i zawierać oznaczenie miesiąca, zazwyczaj zapisywane cyfrowo:

 
Fot. 34a  Fot. 34b

a niekiedy słownie:

 
Fot. 35a  Fot. 35b
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Sporadycznie w datach spotyka się oznaczenia dnia:

 
Fot. 36a  Fot. 36b

Czasami opisany jest czas procesu tworzenia dzieła — przez oznaczenia jego początku i końca:

 
Fot. 37a Fot. 37b

bywa, że ze wskazaniem dni:

 
Fot. 38a  Fot. 38b

a nawet podejmowania pracy po przerwach:

 
Fot. 39a  Fot. 39b
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Daty zapisywane są na ogół cyframi arabskimi:

 
Fot. 40a  Fot. 40b

ale niekiedy, jak u Mistrzów Dawnych, spotkać można cyfry rzymskie:

 
Fot. 41a  Fot. 41b

Gdy natomiast zmiany polityczne wyznaczają Nową Erę, choćby przejściowo pojawia się nowy 
porządek datowania:

 
Fot. 42a  Fot. 42b
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2.2.3.2. Topografia datowania

Daty mogą horyzontalnie towarzyszyć zapisowi personalizującemu, następując po nim:

 
Fot. 43a  Fot. 43b

niekiedy z obniżeniem:

 
Fot. 44a  Fot. 44b

lub uniesieniem:

 
Fot. 45a  Fot. 45b

albo zapis wyprzedzając:

 
Fot. 46a Fot. 46b
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Często daty sytuowane są wertykalnie, niekiedy symetrycznie:

 
Fot. 47a Fot. 47b

Gdy artysta w zapisie wertykalnym chce uzyskać podobne rozmiary zapisu personalizującego i daty 
zachowania tej symetrii, może być zmuszony do rozproszenia cyfr składowych:

 
Fot. 48a  Fot. 48b

Dbałość o symetrię może sprawić, że całość zapisu przybierze postać kwadratu:

 
Fot. 49a  Fot. 49b

Data pod zapisem może być przesunięta w prawo wobec zapisu personalizującego:
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Fot. 50a  Fot. 50b

lub w lewo:

 
Fot. 51a  Fot. 51b

Jeżeli natomiast pojawi się jakiś dodatkowy zapis, to całość może przybierać postać wieloschodkową:

 
Fot. 52a  Fot. 52b

Badając daty, należy poddać analizie ich treść oraz sposób formowania. Treść ma znaczenie przede 
wszystkim w procesach atrybucyjnych; pozwala bowiem prawidłowo porządkować produkty artystyczne, 
a następnie prowadzić rozważania nad podejmowaną tematyką, ewolucją warsztatu etc.

W badaniach pismoznawczych większe znaczenie mają sposoby zapisu. Nie ma też większych różnic 
metodycznych w pismoznawczych badaniach zapisów personalizujących i piśmiennych dodatków, które 
także mogą mieć znaczenie w czynnościach atrybucyjnych i zbieraniu innej wiedzy o artyście.

Tymi dodatkowymi zapisami najczęściej są oznaczenia miejsca powstania dzieła, a ich obecność nie 
zawsze musi powodować opisywane wcześniej zaburzenia symetrii:
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Fot.	 53a	 	 Fot.	 53b

2.3. Inne grafizmy

Nierzadko	na	obrazach	pojawiają	 się	 ich	 tytuły:

	
Fot.	 54a	 	 Fot.	 54b

Wzorem	Mistrzów	Dawnych,	malarze	niekiedy	nazywają	przedstawionych	świętych,	bywa	że	przy	 tym	
rozpraszając	 zapis	 (tytuł,	 sygnaturę	 i	 datę)	w	 różne	 części	 obrazu:

	
Fot.	 55a	 	 Fot.	 55b

Portretowane	postacie:

	
Fot.	 56a	 	 Fot.	 56b
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Niekiedy czynią tak nawet wtedy, gdy obrazem jest autoportret:

 
Fot. 57a  Fot. 57b

Czasami na obrazach mogą się pojawić deklaracje orientacji artystycznej:

 
Fot. 58

a także dedykacje zawierające wyrazy oddania, wyrażone wprost lub domyślne:

 
Fot. 59a  Fot. 59b

lub wyrazy przyjaźni:

 
Fot. 60a Fot. 60b
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albo po prostu „na pamiątkę”:

 
Fot. 61a  Fot. 61b

Przejawem swoistej ekstrawagancji jest włączanie do sygnatur przedstawień zwierząt:

 
Fot. 62a Fot. 62b

lub opisów okoliczności towarzyszących malowaniu:

 
Fot. 63

Podsumowując, należy stwierdzić, że zebrany materiał daje pełny przegląd sposobów sygnowania.
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3. EKSPERTYZA

Ekspertyza to zbiór czynności badawczych i związanych z nimi czynności organizacyjnych, prowa-
dzonych w celu poznania jakiegoś problemu, którego wyjaśnienie wymaga wiedzy specjalistycznej1. Na 
ekspertyzę wykonaną w konkretnej sprawie składają się: czynności wstępne (czynności kwalifikacyjno-
formalne i wstępne czynności badawcze), zasadnicze czynności badawcze, czynności sprawozdawcze 
(w tym przygotowanie opinii) oraz czynności administracyjno-dokumentacyjne2.

Ekspertyza pismoznawcza to najstarsza z dziedzin współcześnie uznawanych za dyscypliny krymi-
nalistyczne, bo mowa o niej była jeszcze w Kodeksie Justyniana. Przez stulecia jej metodyka ewoluo-
wała, poczynając od metod kaligraficznych aż po metodę w Polsce nazywaną graficzno-porównawczą, 
a w innych krajach metodą graficzną, grafoskopijną lub grafonomiczną)3.

3.1. Metody ekspertyzy pisma

3.1.1. Metody kaligraficzne

Pierwotnie ekspertyza pisma polegała na przeprowadzeniu badań porównawczych, w których szcze-
gólną uwagę zwracano na kształt liter. Identyfikacja opierała się na przyjęciu następującego założenia. 
Jeżeli zakwestionowany grafizm (tekst, podpis) zbudowany został ze znaków o kształtach, z jakich zbu-
dowane były dokumenty porównawcze, tzn. że zostały one nakreślone przez tę samą osobę. Z czasem 
porównania rozszerzono o analizę cieniowania, a także tzw. złożenia ręki. Był to istotny przełom, zaczęto 
bowiem traktować pismo jako zjawisko dynamiczne. Badane produkty graficzne uznano za podlegające 
zmienności, zależnie od sposobu ujmowania narzędzi pisarskich i ich sytuowania wobec podłoża4.

Rozwinięciem metody kaligraficznej była metoda sygnaletyczno-opisowa. Najważniejszym europej-
skim przedstawicielem tego nurtu był S. Ottolenghi5. Udoskonalił on klasyczną metodę kaligraficzną, 
wprowadzając badania porównawcze ligatur (wiązań, łączników), nachylenia osi liter, rytmu nacisku 

 1 Z. Kegel: Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
1976, s. 11 i nast.
 2 M. goc: Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Warszawa—Szczecin, Volumina, 2015, s. 157 i nast.
 3 Więcej na ten temat zob. T. Widła: Metody ekspertyzy pisma. W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja 
Szwarca. Red. T. HanauseK, Z. Kegel, K. słaWiK. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
 4 Zob. np. T. KarWoWsKi: Problematyka fałszerstwa dokumentu w ujęciu historycznym. W: Zagadnienie dowodu z eks-
pertyzy pisma ręcznego. Red. Z. Kegel. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1976, s. 167 i nast.
 5 V. lombardo, P. gismondi, M. Pagani: Salvatore Ottolenghi, il metodo grafonomico. „Grafologia Medica” 2000, 
nr 1—2, s. 3—6; B. Vettorazzo: Grafologia giudiziaria. Milano, Giufre, 1987, s. 40 i nast.
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i impulsu, modelunku owali oraz elementów nad- i podwierszowych. Gotowe opinie uzupełniano o fo-
tograficzny materiał poglądowy. Właśnie dlatego metodę tę nazwano sygnaletyczną, za źródłosłów przyj-
mując fotografię sygnaletyczną, uważaną wtedy za przełom w kryminalistyce. Metoda sygnaletyczna, 
rozwijana przez uczniów S. Ottolenghiego, a w pewnym okresie również przez H. Schneickerta, przybra-
ła postać dość często dziś w Polsce stosowaną, błędnie utożsamianą z metodą graficzno-porównawczą. 
W odróżnieniu od tej ostatniej, w metodzie sygnaletyczno-opisowej zachowany zostaje kaligraficzny 
model wnioskowania (znamion materiału kwestionowanego poszukuje się w materiale porównawczym). 
Metoda sygnaletyczno-opisowa, poprawiona i uzupełniona przez A. Osborna i udoskonalana przez jego 
następców, szczególną popularnością cieszy się w USA6.

3.1.2. Metoda grafologiczna

Podstawowy model grafologicznej identyfikacji pisma/podpisów opracował C. Lombroso7. Za pod-
stawę przyjął aksjomatykę grafologii (psychologii pisma), według której w grafizmie uzewnętrznione są 
znamiona osobowości piszącego. Aby ustalić, czy dwa porównywane grafizmy (teksty, podpisy) pocho-
dzą od tej samej osoby, należy dla każdego z nich zbudować klasyczny portret grafologiczny. Jeżeli por-
trety te (ustalone znamiona osobowości) będą takie same, to należy przyjąć, że grafizmy te pochodzą od 
tej samej osoby. Jeżeli przyjrzymy się schematowi tego rozumowania, to dostrzeżemy, że jest ono wadli-
we logicznie. Tak rozumianą grafologiczną metodę identyfikacji pisma krytykowali zarówno grafolodzy 
uprawiający ekspertyzę pisma (np.: J. Crépieux-Jamin, E. de Rougement, R. Saudek), jak i eksperci pisma 
uprawiający grafologię (E. Locard, H. Schneickert). Nie powinna być ona stosowana w identyfikacyjnych 
badaniach sygnatur. Często jednak z powodzeniem z grafologii (psychologii pisma) korzysta się w celu 
poznania znamion osobowości malarzy — obok piktologii M. van Dantziga8. W większości też sposoby 
ujmowania cech w ekspertyzie pisma i w psychologii pisma (grafologii) są podobne9.

3.1.3. Metody grafometryczne

Niedokładności ustaleń i duży subiektywizm metody kaligraficznej sprawiły, że poszukiwano metody 
wolnej od tych wad. Próbowano zobiektywizować badania kaligraficzne, uzupełniając je o pomiary, a naj-
większe zasługi miał w tej dziedzinie A. Osborn. Jednak tymi, którzy rzeczywiście zapoczątkowali kieru-
nek grafometryczny, byli: P. Humbert (w psychologii pisma, w której wspomniany kierunek rozwinął E. de 
Rougemont) i P. Fraser (w ekspertyzie pisma). Dopiero jednak ich następcy zbudowali pełne systemy.

3.1.3.1. Grafometrie jednoczynnikowe

Grafometrie jednoczynnikowe zrodziły się z chęci znalezienia jednego czynnika, wymownie charak-
teryzującego osobniczy nawyk pisarski. Na początku XX w. głośno było o metodzie W. Langenbrucha, 

 6 Zob.: O. Hilton: Scientific Examination of Questioned Documents. New York, Elsevier, 1984; J. leWinson: Questioned 
Document. San Diego, Academic Press, 2001; A. osborn: Questioned Documents. Albany, Boyd, 1929 (reprint: Chicago, 
Nelson Hall, 1998); S.A. slyter: Forensic Signature Examination. Springfield (Il.), Ch.C. Thomas Publisher, 1995.
 7 C. lombroso: Podręcznik grafologii. Warszawa, Księgarnia Nakładowa Alfreda Zonera, 1904.
 8 Zob. np.: M. van dantzig: Pictology. Leiden, E.J. Brill, 1973; M.-P. mengelberg: Zur handschrift des bildnerichen 
menschen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1983, H. 1—2, s. 16—56; H. Peter: Original oder kopie. „Zeitschrift für Men-
schenkunde” 1976, H. 1, s. 211—227; E. urner-Wiesmann: Lucas Cranach. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1974, H. 3, 
s. 373—377.
 9 Zob. np. J. créPieux-Jamin: ABC de la graphologie. Paris, QUADRIGE/PUF, 2004; R. crêPy: L’interprétation des 
signes dans l’écriture. T. 4: La signature. Paris, Delachaux et Niestlé, 1983.
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wybitnego niemieckiego eksperta, który przyjął, że w piśmie każdego człowieka wskazać można pewne 
wartości stałe (schriftrythmus), jakimi rządzi się osobniczy nawyk pisarski. Jest to rezultat występowania 
tzw. proporcji podstawowej, którą wylicza się, odnosząc do siebie odległości dzielące najbardziej wy-
datne punkty takich samych wyrazów (np. podpisów). Wszystkie inne proporcje, jakie można znaleźć 
w grafizmach danej osoby, będą albo powieleniem proporcji podstawowej, albo jej krotnościami. Co 
więcej, podrabiając cudzy grafizm, fałszerz do imitacji przeniesie osobniczą proporcję podstawową10. 
Metoda ta została skrytykowana za brak matematycznej pewności. Jej wady w latach 60. minionego 
stulecia próbowali usunąć F. Enklaar i S.V. Margadant, niestety bez powodzenia11.

W późniejszym okresie powstały jeszcze inne metody jednoczynnikowe, przeznaczone do badań pod-
pisów skróconych aż do aliterowości (tzw. paraf). Jedną z nich była metoda linii prostych (M. Duystera). 
Na powiększeniach porównywanych mniej lub bardziej aliterowych podpisów wykreśla się przedłużenia 
linii wertykalnych. Pomiarowi podlegają kąty, tworzone przez przecinające się linie. Kolejną metodą 
była metoda projekcji geometrycznej (P. Brossona), w której przedmiotem badań jest czworobok, two-
rzony przez obrys czterech najbardziej skrajnych punktów podpisu. Czworobok ten następnie dzielony 
jest na trójkąty, których kąty są mierzone, a wyniki porównywane. Podobna w założeniach jest metoda 
geometryczno-strukturalna, opracowana przez kryminalistyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Także 
w jej przypadku punktem wyjścia jest sporządzenie figury przez obrys wszystkich skrajnych punktów 
porównywanych podpisów. We wnętrzu figury wyznacza się kolejne figury, łącząc skrajne punkty innych 
elementów podpisów12.

3.1.3.2. Wieloczynnikowa grafometria Locarda

Autorem najbardziej znanej, spójnej i pełnej metody grafometrycznej był E. Locard, który założył, 
że w procesie identyfikacji pisma należy się kierować wyrażanymi liczbowo stosunkami, zachodzącymi 
między dającymi się zmierzyć śladami graficznymi a ich własnościami. Przedmiotem pomiarów, a na-
stępnie wyliczeń, powinny być:

 — wysokości i szerokości znaków; następnie — w poszczególnych znakach — obliczane są stosunki 
wielkościowe: proporcje długości gramm śródlinijnych, nadlinijnych (tzw. drzewc), podlinijnych 
(tzw. nóżek) i wielolinijnych (np. w literze f      ), długości wobec szerokości, proporcje tworzone przez 
użycie znaków diakrytycznych (np. w literze t), rozmiary tzw. linii granicznych (odstępy między 
linią podstawową a najniżej i najwyżej położonymi punktami wyrazu) etc.;

 — krzywizny, które służą za podstawy wyliczania wskaźników: krzywizn średnic (stosunki średnic osio-
wych do średnic prostopadłych wobec osiowych), krzywizn wypukłości w literach oraz wskaźników 
krzywizn marginesów, wyrazów i wierszy;

 — stosunki kątowe, wyliczane po zmierzeniu kątów poszczególnych gramm wobec linii podstawowych 
(Locard nazywał je stycznymi) — kierunkowe, w układzie paralelnym (między grammami i w in-
terliniach), gladiolaże, grosysaże etc.;

 — odstępy międzyliterowe i międzywyrazowe; w efekcie mogą być wyliczane współczynniki przerw 
w wyrazach (proporcje liczby przerw do liczby gramm), średnie odległości międzyliterowe, tzw. 
położenia przerw etc.;

 — statystyki kształtów, wyliczane dla odmian znaków diakrytycznych, charakterystycznych zakończeń 
itp.

 10 Zob. W langenbrucH: Die Graphometrie. „Archiv für Kriminologie” 1914, vol. 56, s. 178—210.
 11 F. enKlaar: System of handwriting measurements. „International Criminal Police Review” 1968, no. 250, s. 186—190; 
S.V. margadant: Graphometry, the problem of „closing-lines”. „International Criminal Police Review” 1968, no. 250, 
s. 212—216.
 12 Z. czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego. Warszawa, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy 
Głównej Milicji Obywatelskiej, 1971, s. 88 i nast.
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Rezultaty wyliczeń nanoszone były na układ współrzędnych. W efekcie powstawały krzywe, które 
w przypadku grafizmów pochodzących od tej samej osoby powinny mieć podobne kształty.

Metody grafometryczne niewątpliwie mają swe zalety i wady. Do zalet nie do przecenienia nale-
żą bezspornie intersubiektywna rejestrowalność i komunikowalność. Z tego też względu sądy często 
domagają się, by biegli wykonali daną ekspertyzę właśnie tą metodą. Ujęcia grafometryczne są też 
szczególnie preferowane w badaniach naukowych, gdyż dzięki notacji na tzw. skali ilorazowej umoż-
liwiają stosowanie najefektywniejszych testów statystycznych. Niestety, jak dotąd nie dysponujemy ani 
dostatecznie licznymi i godnymi zaufania matematycznie opisanymi informacjami o czynnikach deter-
minujących zmienność, ani tym bardziej wiedzą o możliwych interakcjach tych czynników. Stawia to 
pod znakiem zapytania zasadność samodzielnego stosowania grafometrii, czego zaniechał i sam Locard. 
Co nie oznacza deprecjacji cech ujmowanych pomiarem bezpośrednim w porównawczych badaniach 
pisma (podpisów), tyle że niesamodzielnie, a w ramach metody eklektycznej, jaką jest metoda graficz-
no-porównawcza.

3.1.4. Metoda graficzno-porównawcza

Za najważniejszego współtwórcę tej metody należy uznawać E. Locarda, który w zwartą i spójną 
całość zebrał własne i cudze twierdzenia (m.in. rezultaty wielu dyskusji prowadzonych z H. Schneicker-
tem), na ich podstawie tworząc obecnie obowiązujący system. Według Locarda, przedmiotem obserwacji 
i wartościowania powinny być:

 — zagospodarowanie powierzchni pisarskiej (marginesy górne, dolne i boczne oraz akapitowanie), 
kierunki wierszy i wyrazów (horyzontalne, wznoszące lub opadające) i ich zakończenia (gladiolaże, 
zawinięcia), budowa stycznych w wyrazach, odstępy (międzyliterowe, międzywyrazowe i interlinie), 
wysokości liter i wydłużenia oraz proporcje rozmiarów liter bądź ich elementów, nachylenie osi liter 
i budowa kątów międzygrammowych, impuls oraz grubości linii (cieniowania), będące rezultatem 
różnego nacisku.

 — budowa i sytuowanie inicjacji i zakończeń znaków, postaci i sytuowania znaków diakrytycznych, 
przestankowych i akcentowań, kształty pętlic i elementów ostrokątnych, kierunki ruchów ręki w for-
mowaniu owali (prawo- lub lewoskrętność, postać zamykania owalu), budowa poligramm i ich do-
raźne zmiany (przechodzenie arkad w girlandy itp.), budowa gramm horyzontalnych (np. w literze z 
lub r) i łączników (wiązań), zmiany budowy liter w zależności od budowy liter sąsiadujących, a także 
osobliwości (deformacje, ornamentacje, rozbudowane adiustacje, repryzy, retusze, uchyłki i tremor).

 — ksenizmy: obcojęzyczne (lub subjęzyczne) wtręty nazewnicze, składniowe, idiomy i wszelkiego 
rodzaju błędy językowe13.
Ten model ekspertyzy, z późniejszymi modyfikacjami, stosowany jest również dzisiaj14. Te mody-

fikacje to m.in. uzupełnienie o porządkujące początek badań analizy tzw. cech syntetycznych (obrazu 
ogólnego, oceny sprawności pisarskiej autora etc.) oraz zastąpienie badań ksenizmów przez obszerniejszą 
sferę badań treściowo-językowych, istotną zwłaszcza w ekspertyzach anonimów. Oczywiście, nie wszyst-
kie z rozważanych sfer mogą być analizowane w badaniach podpisów. W przypadku takich grafizmów, 
oprócz cech ogólnych (zwanych też syntetycznymi), przedmiotem badań są cechy mierzalne (rozmiary, 
struktura kątowa), topograficzne (sytuowanie na podłożu, budowa i tendencje linii podstawowej), moto-
ryczne (np. ciągłość) czy konstrukcyjne (modelowanie znaków)15. Badania można rozszerzyć o analizę 
cech językowych (np. błędów pisarskich).

Zdawać by się mogło, że metoda graficzno-porównawcza jest kompilacją metody kaligraficznej 
i grafometrycznej, uzupełnioną o badania tzw. cech treściowo-językowych. Tak jednak nie jest, gdyż:
 13 E. locard: Le faux en écriture et leur expertise. Paris, Payot, 1959, s. 282—293; zob. także H. scHneicKert: Die 
Verstellung der Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1925, s. 8 i nast.
 14 Zob. M. goc: Współczesny model…, s. 118 i nast.
 15 Ibidem, s. 205 i nast.
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 — Inne są kierunki rozumowania. W metodzie kaligraficznej w materiale porównawczym poszukuje się 
tak samo budowanych znaków jak w materiale kwestionowanym. Podstawę wyjaśniania (tłumacze-
nia) stanowi więc analogia. Biegły, stosujący metodę graficzno-porównawczą, ekspertyzę zaczyna od 
badań materiału porównawczego. Na tej podstawie wyrabia sobie pogląd o znamionach osobniczego 
nawyku pisarskiego autora i o prawidłowościach rządzących tym nawykiem. Po czym sprawdza, 
czy zakwestionowany grafizm jest rezultatem funkcjonowania tego nawyku. Podstawę wyjaśniania 
stanowi indukcja. Pozwala to na uporanie się z problemem różnic — mniej ważna jest ich obecność, 
a bardziej — czy można ją racjonalnie wytłumaczyć.

 — W odróżnieniu od metody kaligraficznej porównywane cechy (analogie i odmienności) podlegają 
wartościowaniu. Ich moc perswazyjna uważana jest za zróżnicowaną, a za podstawę zróżnicowań 
służą biegłym doświadczenia opiniodawcze o częstościach występowania — ich własne i osób, z któ-
rymi się konsultują. W niektórych krajach przystąpiono do budowy banków danych o częstościach 
występowania w piśmie poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Racjonalne więc wydaje się przyjęcie, że w identyfikacyjnych badaniach sygnatur malarskich nale-

ży się posługiwać metodą graficzno-porównawczą, a nie — jak to najczęściej ma miejsce — metodą 
kaligraficzną; co gorsza, jak wynika z obserwacji praktyki, stosowaną w sposób uproszczony, wręcz 
sprymitywizowany.

3.1.5. Materiał porównawczy

Z literatury przedmiotu i z doświadczenia opiniodawczego wiadomo, że jedną z głównych trudności 
w prowadzeniu badań identyfikacyjnych jest kompletowanie materiału porównawczego. Oczywiście, 
najlepszym materiałem porównawczym byłyby sygnatury znajdujące się na obrazach. Jest to jednak 
możliwe jedynie wtedy, gdy ekspertyza będzie wykonywana w laboratorium muzealnym, muzea 
spersonalizowane (poświęcone twórczości danych malarzy) mogą bowiem dysponować dostatecznie 
obszernymi zbiorami obrazów przez nich sygnowanych. Niekiedy również i muzea wielotematyczne 
dysponują takim materiałem w postaci obrazów będących darowiznami malarzy lub ich rodzin albo 
kolekcjonerów, a także częstego w krajach zachodniej Europy regulowania w ten sposób zobowiązań 
podatkowych (podatek spadkowy).

W praktyce najczęściej dostępny materiał porównawczy współtworzą fotografie sygnatur — ana-
logowe lub cyfrowe. Pożądane jest, aby nie były to tylko ujęcia samej konfiguracji, ale i zbliżenia 
fragmentów, wykonane w świetle skośnym, uplastyczniającym dukty16.

Nie należy lekceważyć reprodukcji. Oczywiście, wyprowadzanie jednoznacznych wniosków, opartych 
tylko na badaniach takiego materiału, byłoby błędem. Reprodukcje mogą jednak stanowić pożyteczny 
materiał uzupełniający, użyteczny w badaniach cech geometryczno-strukturalnych — struktury kątowej, 
stosunków wielkościowych, usytuowania na obrazie etc. Ponadto kwerenda takiego materiału niekiedy 
umożliwia ustalenie, co imitatorowi posłużyło za przedmiot naśladowania.

Istnieją też katalogi sygnatur, wydawane dla kolekcjonerów17. Niestety, jest to materiał słaby, ogólnie 
informujący o sposobach konfigurowania elementów w zapis, tworzony bowiem przez odrysowanie sy-
gnatur. Co ważniejsze, sygnatury te zazwyczaj są odrysowywane z obrazów wystawianych na sprzedaż 
przez galerie, trudno więc atrybucje uznawać za bezdyskusyjne. I one jednak mogą posłużyć za źródła 
informacji o obiektach naśladowanych.

 16 O fotografowaniu sygnatur w świetle skośnym zob. np. J. mierzecKa: Fotografia zabytków i dzieł sztuki. Warszawa, 
Arkady, 1972, s. 76—87 i nast.
 17 Zob. np.: M. agnelli: Firma d’artista. Milano, Fenice, 2000; J. castagno: European artists, signatures and monograms, 
1800—1990. London, Scarecrow Press, 1990; Come riconoscere un quadro dell’ottocento. Milano, Antea, 1998; T. leWicKi: 
Sygnatury malarzy polskich. Warszawa, Fundacja Dobrej Książki, 2000; P. PaVliňáK: Signatury českých a slovenských výtvar-
ných umĕlců. Ostrava, Chagall, 1995; Signatures & monogrammes d’artistes des XIXe et XXe siècles. Paris, Gründ, 1999.
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Na pytanie o liczbę sygnatur porównawczych nie można udzielić sprecyzowanej odpowiedzi. Oczy-
wiście, lepsze jest wrogiem dobrego, a więc im więcej, tym lepiej. To obiegowe powiedzenie ma swe 
metodologiczne uzasadnienie — tym większa jest szansa trafności ustaleń indukcyjnych, im więcej jest 
przesłanek jednostkowych. W kryminalistycznym pismoznawstwie przyjmuje się, że liczba grafizmów 
porównawczych uzależniona jest od obfitości grafizmów kwestionowanych. Jeżeli zatem badaniami 
identyfikacyjnymi objęto kilka sygnatur, a w toku wstępnej analizy krytycznej ustalono, że pochodzą 
one od jednej i tej samej osoby, to za materiał może wystarczyć kilka sygnatur porównawczych. Jeżeli 
na materiał kwestionowany składać się będzie kilkanaście sygnatur, to do porównań może nawet wy-
starczyć jedna sygnatura o niewątpliwym autorstwie. Jednak gdy kwestionowana jest jedna sygnatura, 
sygnatur porównawczych powinno być kilkanaście. Optymalność ilościowa materiału porównawczego 
uzależniona jest też od poziomu spersonalizowania danego nawyku pisarskiego. Im mniej odstępstw 
od wzorca alfabetycznego, co często ma miejsce w przypadku sygnatur kreślonych pismem na wzór 
druku, im bardziej banalne rozwiązania konstrukcyjne znaków współtworzących sygnaturę, tym więcej 
powinno być materiału porównawczego. Ważne jest też, aby materiał porównawczy pochodził z róż-
nych okresów — sprzed założenia i po hipotetycznym złożeniu kwestionowanej sygnatury. Pozwoli to 
na poznanie naturalnej ewolucji funkcjonowania nawyku pisarskiego rozważanego autora. Większość 
materiału porównawczego powinny stanowić sygnatury złożone tą samą techniką (tempera, akwarela 
etc.) co sygnatura kwestionowana.

Przedłożony materiał należy poddać analizie kwalifikacyjnej. Pogląd o znamionach nawyku osob-
niczego autora należy budować na materiale niebudzącym wątpliwości. W pierwszej kolejności zatem 
należy wyeliminować grafizmy o kontestowanym autorstwie. Pożądana jest wiedza o zabiegach konser-
wacyjnych, jakim poddawane były obrazy, z których pochodzą sygnatury porównawcze, bo być może 
i one były poprawiane. Grafizmy sygnatur zniszczonych, np. na skutek dawnych zabiegów konserwator-
skich, jako utrudniające poznanie szczegółów duktu, można jedynie zakwalifikować na poczet materiału 
uzupełniającego. Doniesienia o wynikach technicznych badań obrazów mogą też dostarczyć wiedzy 
o jakości materiału. Za wymowny przykład może posłużyć ewolucja poglądu o autorstwie sygnatury 
Rembrandta na obrazie Bathsheba, w zbiorach haskiego Mauritshuis:

 
Fot. 64

Dawniej jej autorstwo uchodziło za oczywiste; uznawano ją wręcz za modelową (einwandfrei signiert). 
Natomiast w toku badań technicznych, przeprowadzonych w latach 70. XX w., ustalono, że sygnatura 
ta spoczywa na fragmencie dosztukowanym. W trakcie dalszych badań okazało się, że fragmentu tego 
nie tylko nie wykonał sam Rembrandt, ani też nie namalowano go w jego warsztacie, ale że powstał 
on w następnym stuleciu18.

 18 A.B. de Vries, M. tótH-ubbens, W. FroentJes: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, Sijthoff & Noordhoff, 1978, 
s. 125.
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3.1.6. Ujmowanie cech

Drugie źródło poważnych trudności identyfikacyjnych to ujmowanie cech19. W metodologii przyjmuje 
się, że cechy mogą być ujmowane nominalnie, porządkowo, interwałowo lub ilorazowo20. W badaniach 
empirycznych preferowane są skale interwałowe i ilorazowe, uznawane za skale wyższego rzędu, 
umożliwiają bowiem opracowywanie ustaleń z zastosowaniem efektywniejszych testów statystycznych. 
Niestety, w badaniach pismoznawczych tak ujmowane mogą być tylko cechy umownie nazywane 
geometryczno-strukturalnymi (długości, kąty etc.). Pozostałe ujmowane być mogą tylko nominalnie 
lub porządkowo21. Dla utworzenia całościowego profilu danego nawyku pisarskiego profili grupowych 
dokonuje się więc celowego obniżenia ujmowania i stosuje się skale nominalne, a niekiedy porządko-
we. W ekspertyzach taka postawa przeważa, znajdując wsparcie metodologów. Ustalono bowiem, że 
nominalizacje i oszacowania w miejsce ujmowania pomiarem bezpośrednim, koniecznym do stosowania 
skal wyższego rzędu, dostarczają ustaleń wystarczających do prawidłowego opiniowania22. W opisywa-
nych tu badaniach dokonywano więc ujmowań nominalnych i porządkowych, z użyciem powszechnie 
stosowanej terminologii pismoznawczej23.

Jak dotąd jednak nie dowiedziono, że cechy właściwe sygnaturom malarskim mogą być ujmowane 
w sposób typowy dla kryminalistycznej ekspertyzy pismoznawczej. Stwierdzenie to warunkuje stosowa-
nie tej metodyki w ekspertyzie sygnatur malarskich i ekstrapolację poziomu zaufania, właściwego dla 
tej metodyki, na ustalenia i wyjaśnienia czynione w toku ekspertyzy sygnatur.

Przeprowadzono więc badania empiryczne, zmierzające do weryfikacji/falsyfikacji hipotezy głoszącej, 
że cechy współtworzące obraz sygnatury malarskiej mogą być ujmowane na sposób znamienny dla 
kryminalistycznego pismoznawstwa. W tym celu wykonano symptomatologiczną analizę cech pisma 
występujących w sygnaturach. Przebadano 3 tys. sygnatur złożonych na obrazach o niewątpliwej atrybu-
cji, eksponowanych w galeriach muzealnych, których lista stanowi załącznik niniejszej pracy. Były to sy-
gnatury malarzy nowoczesnych, tj. na obrazach powstałych po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 
To arbitralne wyznaczenie granicy początkowej, uznanej w periodyzacji stosowanej w historii sztuki24.

Sprawdzano, czy cechy mogą być ujmowane na sposób właściwy dla współczesnego modelu metody 
graficzno-porównawczej. Przedmiotem badań były:

 — Cechy opisujące gospodarowanie powierzchnią pisarską — położenie zapisu na powierzchni, 
odstępy międzyliterowe, międzywyrazowe i międzywierszowe, nachylenie osi liter i zapisów oraz 
budowa kątów międzygrammowych, rozmiary znaków i ich proporcje (stosunki wielkościowe) oraz 
figury tworzone przez obrysy punktów skrajnych (gladiolaże etc.).

 — Cechy opisowe (konstrukcyjne), wyrażające modelunek znaków — ciągłość (liczba elementów two-
rzonych jednym przyłożeniem narzędzia pisarskiego), formowanie majuskuł i minuskuł, wysklepianie 

 19 Zob. np. A. KoziczaK: Poziom subtelności struktur graficznych a dokładność metod pomiarowych. W: Problematyka 
dowodu z ekspertyzy dokumentów. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 240 i nast.
 20 J. brzezińsKi: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996, s. 15—24, 
188; G.J. PriVitera: Essentials statistics for the behavioral science. Los Angeles, Sage, 2016; J.J. sHaugHnessy, E.B. zecHmei-
ster, J.S. zecHmeister: Metody badawcze w psychologii. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, s. 119—122.
 21 Ujmowanie z użyciem skal o niższej wartości to bolączka wielu nauk, np. historii sztuki, zob. np.: M. gębaroWicz: 
Niektóre zagadnienia metodologii historii sztuki. „Biuletyn Historii Sztuki” 1975, nr 4; M. rzePińsKa: Historia koloru w ma-
larstwie europejskim. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1973, s. 48 i nast.
 22 Eksperymentalnie potwierdzono, że wyniki pozyskiwane przez ujmowanie cech pisma na niższych skalach bardzo silnie 
korelują z wynikami ujmowanymi z użyciem wyższych skal, zob. T. Wallner: Reliabilitäts untersuchungen an metrisch nich 
messbarer handschriftenvariablen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1961, H. 1; idem: Experimentelle untersuchungen über 
die reliabilität direkt metrisch messbarer handschriftenvariablen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1961, H. 2.
 23 Zob. np. W. WóJciK: Identyfikacja pisma, dokumentów i audiodokumentów. Warszawa, Departament Szkolenia i Do-
skonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1977, s. 38 i nast. Słownik terminów pismoznawczych. Red. 
A. KoziczaK, M. oWoc. http://prawouam-stp.home.amu.edu.pl/.
 24 Zob. np. H. WölFFlin: Podstawowe pojęcia historii sztuki. Wrocław—Warszawa—Kraków, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1962, s. 289. Podobna periodyzacja: S. buFFi, F. castria: Nowoczesne malarstwo. Warszawa, Arkady, 1999.
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czasz i poligramm oraz wyoblanie pętlic, przyłączanie elementów bocznych do owali i do elementów 
wertykalnych, formowanie i sytuowanie znaków diakrytycznych etc.

 — Cechy treściowo-językowe — obecność błędów pisarskich i ortograficznych, ksenizmów i interfe-
rencji, wynikających np. z pobytu autora w środowisku obcym mu językowo oraz innych zjawisk 
językowych.
Badania prowadzono w porządku właściwym dla metody graficzno-porównawczej, chcąc w ten 

sposób sprawdzić, czy badania sygnatur mieszczą się w modelu, który użytkowany jest w kryminali-
stycznych badaniach podpisów.

W pismoznawstwie kryminalistycznym można wyróżnić dwie orientacje metodyczne odnośnie do 
przedstawiania raportów z badań. Jedna z nich preferuje raportowanie werbalne, a druga — wizuali-
zacje. Piszący te słowa przynależy do zwolenników drugiej z nich, uważając, że opis werbalny, jeśli 
miałby być należycie szczegółowy, może być niezrozumiały dla czytelnika. Dlatego zdecydowano się na 
wizualną prezentację ustaleń symptomatologicznych, mając nadzieję na jednoczesny efekt dydaktyczny 
— wskazanie, jak badać sygnatury. Wizualizacje sporządzono, dokonawszy odpowiedniego wyboru ma-
teriału badawczego, w postaci fotografii sygnatur, wykonanych przez autora we wspomnianych galeriach 
muzealnych (oczywiście, za zgodą personelu muzeów).

3.2. Analizy wstępne

Podobnie jak w klasycznej ekspertyzie pismoznawczej, pierwszy etap ekspertyzy to tzw. wstępna 
analiza krytyczna materiału kwestionowanego. Zapoczątkowują ją oględziny w świetle rozproszonym, 
prowadzone w makroskali, z użyciem powiększeń optycznych lub optoelektroniczych. Ich zadaniem jest 
poznanie umiejscowienia sygnatury i poznanie sposobu jej naniesienia.

 
Fot. 65

3.2.1. Umiejscowienie

Malarze często współwynajmowali pracownie, w których nie tylko pracowali, ale i składowali go-
towe obrazy i materiały malarskie. By nie mylić przygotowanych wcześniej blejtramów, podpisywali 
je na odwrociach:

 
Fot. 66a Fot. 66b
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albo na krawędzi blejtramów, gdzie skraj płótna okala listwę:

 
Fot. 67a Fot. 67b

W toku oględzin obrazów lub rysunków obramowanych może się okazać, że sygnatura lub data 
wyziera ze specjalnie przygotowanego okienka:

 
Fot. 68a Fot. 68b

Personalizujący zapis na odwrociu lub na skraju blejtramu może się też pojawić wtedy, gdy artysta 
wysłał obrazy na wystawy i chciał w ten sposób ułatwić ich składowanie oraz wyszukiwanie. Z tego też 
względu na obrazach niektórych twórców spotyka się sygnowanie bądź to na licach, bądź na odwrociach:

 
Fot. 69a Fot. 69b

Jeżeli grunt był za słaby lub jakiejś części płótna nie zagruntowano, to tak przygotowane płótno 
będzie transparentne, wtedy zapis może przebijać na lico:

 
Fot. 70
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Zapisy na odwrociach mogą odgrywać rolę sygnatur. Niekiedy bowiem malarze uznawali, że obec-
ność sygnatury na licu zaburzy kompozycję i poprzestawali na takim oznaczeniu swego autorstwa.
Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z zapisów na odwrociach pochodzą od tzw. osób trzecich, np. 
organizatorów wystaw.

Naturalnym miejscem sygnatury jest jednak lico obrazu, na którym zapis personalizujący zazwyczaj 
pojawia się jako ciąg znaków położonych horyzontalnie; choć na zasadzie odstępstwa od reguły spotkać 
można sygnatury o znakach sytuowanych wertykalnie (jeden pod drugim):

 
Fot. 71a Fot. 71b

Wzorem Dawnych Mistrzów, niektórzy malarze składają sygnatury na nibyramach, stylizacyjnie nawią-
zując do poprzedników z epoki Renesansu:

 
Fot. 72

Inni w uformowaniu nibyramy takiej dbałości nie wykazują:

 
Fot. 73a Fot. 73b
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3.2.2. Sygnatura a malowidło

Choć zazwyczaj sygnatury są samoistnym elementem dzieła, tak jak kiedyś spotyka się sygnatury 
jakby tematycznie wkomponowane w treść obrazu, np. jako zapis na namalowanym opakowaniu lub 
element ulicznego afisza:

 
Fot. 74a Fot. 74b

Sygnatura może też przypominać rozpiętą dekorację uliczną:

 
Fot. 75

Jak u Mistrzów Dawnych, sygnaturę znaleźć można na namalowanej ścianie:

 
Fot. 76a Fot. 76b
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Fot. 77a Fot. 77b

niemalże wchodzącą do okna:

 
Fot. 78

lub na innym fragmencie detalu architektonicznego, np. na schodku:

 
Fot. 79a Fot. 79b

na przedstawieniach roślin, jako zapis na listowiu:

 
Fot. 80a Fot. 80b
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a nawet na plecach przedstawionej postaci:

 
Fot. 81a Fot. 81b

Na wzór Mistrzów Dawnych, niektórzy malarze akcentują, że sygnatura jest elementem dodanym. 
Tak jak kiedyś, choć dziś sporadycznie, pojawia się ona na kartuszach:

 
Fot. 82a Fot. 82b

albo na nibykartuszach:

 
Fot. 83a Fot. 83b

lub na przypominających je tabliczkach, umieszczonych w centralnym miejscu albo skromniej — z boku:

 
Fot. 84a Fot. 84b
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Pod sygnaturę można przygotować przypominającą kartusz podmalówkę lub miejsce odpowiednio 
wydrapane:

 
Fot. 85a Fot. 85b

albo namalować ją na przymocowanej łacie przypominającej kartusz:

 
Fot. 86a Fot. 86b

Bywa, że sygnatura przybiera postać nalepki:

 
Fot. 87a Fot. 87b

wciśniętej w skraj karty do gry:

 
Fot. 88
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a na kolażu może być po prostu doklejona jako dodatkowa sklejanka:

 
Fot. 89a Fot. 89b

We wnętrzach sygnatury mogą spoczywać na drewnianej lub ceramicznej podłodze:

 
Fot. 90a Fot. 90b

na pufach lub otomanach:

 
Fot. 91a Fot. 91b

na meblach, np. na ich ściankach lub szufladach:

 
Fot. 92a Fot. 92b
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na fotelach — na ich oparciach lub ściankach bocznych:

 
Fot. 93a Fot. 93b

na krawędzi stołowego blatu lub na jego bocznej ściance:

 
Fot. 94a Fot. 94b

Na obrazach marynistycznych nośnikiem sygnatury może być pływający przedmiot, np. beczka:

 
Fot. 95a Fot. 95b

Badając pejzaże, sygnatury znaleźć można na słupkach:
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Fot. 96a Fot. 96b

ociosanych kamieniach:

 
Fot. 97a Fot. 97b

zboczach:

 
Fot. 98a Fot. 98b

na piaszczystym brzegu rzeki, a nawet na płynącej wodzie:
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Fot. 99a Fot. 99b

Najczęściej jednak sygnatury umieszczane są w wolnych miejscach tła — u dołu lub u góry malo-
widła25.

3.2.3. Sposób naniesienia

Sygnatury zazwyczaj nanoszone są na podłoże taką samą techniką malarską, jaką namalowano obraz, 
a więc farbą olejną na obrazie namalowanym techniką olejną, akwarelą — na akwareli etc.:

 
Fot. 100a Fot. 100b

Na obrazie wytworzonym techniką tkacką sygnatura będzie wyszywana:

 
Fot. 101a Fot. 101b

 25 Na XIV Międzynarodowym Sympozjum Badań Pisma (Wrocław 19—21.09.2012 r.) przedstawiono ciekawy przypadek 
ujawnienia nieautentyczności obrazu na skutek zlekceważenia przez imitatora nawyku malarza (Iona Ţuculescu) do sygnowania 
zawsze w takim samym narożniku obrazu, zob. L. ionescu: The atypical position of the signature on the painting, a sign of 
forgery [maszynopis w posiadaniu autora].
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Odbitka graficzna sygnowana może być nadrukiem na płycie lub podpisem naniesionym typowym 
narzędziem pisarskim:

 
Fot. 102a Fot. 102b

Na dziełach stworzonych na papierze (rysunkach, grafikach) spotkać można sygnatury naniesione 
jako odbitki pieczątki (faksymile):

 
Fot. 103a Fot. 103b

Czasami na obrazach namalowanych spotyka się sygnatury nakreślone ołówkiem:

 
Fot. 104a Fot. 104b

bywa, że wymazywane i ponawiane:

 
Fot. 105
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Na niektórych obrazach sygnatury rytowane są trzonkiem pędzla:

 
Fot. 106a Fot. 106b

3.2.4. Kolory

Barwa sygnatury zazwyczaj dobierana jest na zasadzie kontrastu. Niektórzy malarze mieli swoje 
preferencje w doborze jej koloru, np. Corot często sygnował na czarno:

 
Fot. 107a Fot. 107b

choć spotyka się też na jego obrazach sygnatury czerwone:

 
Fot. 107c Fot. 107d

Courbet na odwrót — preferował sygnowanie czerwoną farbą:
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Fot. 108a Fot. 108b

ale na jego obrazach spotyka się też czarne sygnatury:

 
Fot. 108c Fot. 108d

Czasami dobór koloru sygnowania wyraża fantazyjność, np. artysta inicjał imienia i nazwiska napisze 
jednym kolorem, a resztę — innym:

 
Fot. 109a Fot. 109b

Fantazyjność może się też wyrażać w warstwowym nanoszeniu sygnatury, i to z różnicowaniem 
kolorów:

 
Fot. 110a Fot. 110b
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tym samym cały zapis jest pogrubiony:

 
Fot. 111a Fot. 111b

3.2.5. Oględziny mikroskopowe

W dalszej części należy dokonać oględzin w skali mikro, analizując szczegóły:

 
Fot. 112

Oględziny należy kontynuować z użyciem skupionego światła skośnego; dzięki któremu wzmocni się 
trójwymiarowość i będzie można lepiej poznać szczegóły pracy pędzla:

 
Fot. 113
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Fot. 114

Gdy fotografując nie dysponuje się ukośnie sytuowanym źródłem światła, efekt zbliżony do oględzin 
w świetle skośnym uzyskać można przez skośne usytuowanie obiektywu wobec obrazu:

 
Fot. 115

Badając obrazy, należy wystrzegać się nadinterpretacji — ujawniania obecności sygnatury tam, gdzie 
w rzeczywistości jej nie ma26. Przykładem takiej nadinterpretacji może być doszukiwanie się sygnatury 
na pejzażu przypisywanym Sisleyowi, choć w rzeczywistości był to zbiór nierówności faktury, uwydat-
niony w świetle skośnym:

 26 Zob. M. morKa: Kilka uwag o wartości sygnatur oraz pisaniu ekspertyz. W: Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. 
Red. J. miziołeK, M. morKa. Warszawa, Argraf, 2000, s. 257.
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Fot. 116

Niekiedy na obrazie dostrzegalne są linie papilarne. Może to być rezultat zamierzonego oznaczenia 
autorstwa, co sugeruje skład przytoczonej sygnatury, w której zabarwiona odbitka palca obramowana 
jest monogramem oraz datami określającymi proces tworzenia — jego początek i koniec. Można przy-
puszczać, że jest to zastosowanie się do zalecenia daktyloskopijnego oznaczania dzieł, sformułowanego 
niegdyś przez Rodina27.

 
Fot. 117

Są to jednak rzadkie przypadki, choć ślady linii papilarnych na obrazach spotyka się dość często, 
zwłaszcza utrwalone w werniksie, bo ten niekiedy bywał wcierany dłonią. Nieco rzadziej ślady takie 
znaleźć można również w warstwach barwnych, jako tzw. ślady kontaktowe z niewyschniętym malowi-
dłem. Na tej podstawie dowodzono autorstwa m.in. dzieł Dürera, Leonarda da Vinci i Turnera28. Pamię-

 27 R. Heindl: Daktyloskopie. Berlin—Leipzig, Walter de Gruyter, 1927, s. 485.
 28 Ibidem, s. 492—497; D. WilK: Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne. Warszawa, C.H. Beck, 2015, 
s. 327.
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tać jednak należy, że jest to tylko ważne źródło informacji o osobach, które dotykały obrazu w czasie 
jego powstawania. Niekoniecznie musiał to być sam mistrz, ślady te bowiem mógł pozostawić któryś 
z pracowników warsztatu, współpracujący z mistrzem przy tworzeniu obrazów.

Za pomocą mikroskopu osadzonego na wysięgniku należy przeprowadzić badania krakelury, tj. sieci 
spękań, jaką pokrywa się obraz na skutek destrukcyjnego wpływu otoczenia i zachodzących w nim 
procesów chemicznych. Spękania pokrywają także sygnaturę.

Najpierw powstają tzw. spękania wczesne, będące rezultatem reakcji chemicznych zachodzących 
w malowidle. Mogą też być skutkiem technologii malarskiej; inne spękania dostrzega się w partiach 
namalowanych alla prima, a inne w miejscach namalowanych warstwowo29. Spękania wczesne najpierw 
powstają w warstwie werniksu, a po pewnym czasie — w samej warstwie barwnej, postępując ku licu:

 
Fot. 118a Fot. 118b

Przyczynami spękań późnych, spotykanych w dawniejszych sygnaturach, są siły fizyczne zacho-
dzące między podobraziem (deską, płótnem) a warstwą barwną, np. powodowane zmianą wilgotności 
otoczenia, destruktywne oddziaływanie zaprawy na warstwę barwną oraz utrata elastyczności, postę-
pujący rozpad gruntu nałożonego na podobrazie etc. Spękania mogą też być rezultatem oddziaływania 
mechanicznego, jak uderzenie w obraz. Od spękań wczesnych odróżnia je wąskokrawędzistość i ostrość 
samych krawędzi, bo malowidło jest już wtedy suche i nie dochodzi do zaokrągleń krawędzi wynika-
jących z poddawania się jeszcze miękkiej farby oddziaływaniu grawitacji:

 
Fot. 119a Fot. 119b

Przebiegi i kształty spękań powinny pozostawać w zgodzie z otoczeniem, a także logicznie wynikać 
z postaci farby i zastosowanej techniki malarskiej30. Ponieważ krakelura uchodzi za wymowny symptom 
starości, często jest podrabiana. Najprostszą, wręcz prymitywną metodą jest domalowanie sieci spękań 

 29 Zob. np. B. slánsKý: Technika malarstwa. T. 2. Warszawa, Arkady, 1965, s. 122 i nast.
 30 Więcej na ten temat zob. np. M. Hours: Analyse scientifique et conservation des peintures. Fribourg, Office du Livre, 
1976, s. 34 i nast.; K. nicolas: The restauration of paintings. Cologne, Könemann, 1999, s. 138 i nast.
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— cieniutkim pędzelkiem lub piórem31. Podejrzenia powinien już wzbudzić nieskomplikowany wzór 
takiej imitacji. O jej nieautentyczności ostatecznie przesądzi mikroskopowa obserwacja w skupionym 
świetle skośnym, bo prawdziwa krakelura to przecież szczeliny, a imitacja będzie wypukła. Natomiast 
szczelinowatą imitację krakelury fałszerze uzyskują, żłobiąc ją ostrym narzędziem, skalpelem lub igłą. 
I tu imitację zdradzać będą banalność wzoru oraz ślady działania narzędzia, np. uchyłki na jego drodze, 
rozszczepienia krawędzi krakelury etc.32. By wzmocnić perswazyjność imitacji, podrabiany jest też kurz, 
jaki odkłada się w naturalnych spękaniach33. Fałszerz może go wetrzeć w wyżłobienia i wtedy drobiny 
smugowato odłożą się wzdłuż krawędzi. Ponadto taki kurz „jeży się”, w odróżnieniu od odkładanego 
przez stulecia, a imitujące go drobiny sadzy lub grafitu nie do końca usunięte z otoczenia pozostawiają 
smugi. Bardziej staranni fałszerze sięgają po mniej zdradliwe metody, np. van Meegeren igłą do za-
strzyków wprowadzał w szczeliny tusz kreślarski, który, jak się okazało w toku ekspertyzy, penetrował 
we wnętrze porowatej warstwy barwnej34.

Można też pokryć dany fragment łatwo zmywalną warstwą ochronną, na tak przygotowane miejsce 
zaś nałożyć ciemną farbę, po czym ten fragment zmyć; imitacja kurzu pozostanie w szczelinach. Ślady 
takich manipulacji zapewne zostaną odkryte w toku oględzin prowadzonych z użyciem promieni UV.

Można również sprawić, że sygnatura i jej otoczenie pokryją się siecią spękań. Najłatwiej uzyskać 
spękania warstwy werniksu. Na warstwę wolno schnącego werniksu właściwego, np. olejowego, wy-
starczy nałożyć dodatkową warstwę werniksu schnącego szybko i zarazem łatwo usuwalnego, np. gumy 
arabskiej. Werniks właściwy w toku schnięcia spęka, tworząc fantazyjny wzór. Dlatego do spękań wer-
niksu, mikroskopowo dostrzegalnych jako płytkie, w toku badań identyfikacyjnych nie należy przywią-
zywać większego znaczenia. Zresztą ślady manipulacji w obszarze sygnatury i pozostałości zmywanego 
werniksu roboczego można ujawnić podczas oględzin z użyciem promieni UV.

Jeżeli zarówno obraz, jak i jego sygnatura są produktem fałszerskim, to całość może być pokryta 
taką samą krakelurą. Fałszerze zazwyczaj uzyskują ją, a zarazem i suchość warstwy barwnej, przez 
wyprażenie obrazu. Następnie zaś produkt rolują, by po rozwinięciu pokrył się szczelinami. Jeżeli po-
pełnią błąd, rolując obraz licem do zewnątrz, to powstałe szczeliny będą nienaturalnie rozwarte. Nawet 
jednak rolowanie licem na zewnątrz na ogół tworzy nienaturalną sieć. Naturalna bowiem powinna być 
harmonijnie zgodna z typem podobrazia i użytych środków kryjących.

W przypadku gdy fałszerz posłuży się starym podobraziem, z którego usunie niepotrzebne, mało war-
tościowe malowidło, takie termiczne zabiegi mogą sprawić, że dawniejsze spękania gruntu przeniosą się 
w nową warstwę barwną, tworząc naturalną sieć. Już bowiem Doerner zauważył, że spękania z zaprawy 
przenosić się mogą na miejsca domalowane lub przemalowane35. Tym zapewne należy tłumaczyć podo-
bieństwa krakelury na namalowanych przez van Meegerena Uczniach z Emaus i bezspornie autentycznej 
Mleczarce Vermeera, na które powoływał się Decoen w swych zażartych polemikach36.

 31 Zob. np. K.C. JoHnson: Fakes and forgeries. Minneapolis, Minneapolis Institute of Art, 1972, s. 4; K. nicolas: The 
restauration…, s. 185 i nast.
 32 K.C. JoHnson: Fakes…, s. 4; S. KecK: The laboratory detection of fraud. „Magazine of Art” 1948, vol. 41, no. 5, 
s. 173; K. nicolas: The restauration…, s. 186.
 33 K.C. JoHnson: Fakes…, s. 30; H. KotscHenreutHer: Von fälschern, künstlern und experten. „Betragen nach allen 
Regeln Kunst” 1975, vol. 27, Nr. 3, s. 18 i nast.
 34 W. FroentJes: Criminalistic aspects of Art Forgery. In: Aspects of Art Forgery. Ed. J. bemmelen. The Hague 1962, 
s. 44.
 35 M. doerner: Materiały malarskie i ich zastosowanie. Warszawa, Arkady, 1975, s. 310.
 36 Zob. J. decoen: Vermeer — van Meegeren. Terug naar waarheid. Rotterdam, Donker, 1951, s. 43.
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3.2.6. Badania w świetle niewidzialnym

3.2.6.1. Badania w nadfiolecie

W toku oględzin — dla ujawnienia śladów zabiegów konserwatorskich, które mogły zmienić obraz 
sygnatury, a także śladów ewentualnych przeróbek fałszerskich — wykorzystuje się promienie nadfio-
letowe i podczerwone37.

Najczęściej stosuje się promienie nadfioletowe — ultrafiolet odbity od obserwowanego lica (dla 
ujawniania obecności pozostałości dawniej usuwanych werniksów) oraz luminescencję (świecenie) 
wzbudzaną promieniami UV, zwaną też fluorescencją. Zazwyczaj wykorzystywane są pasma: 365 nm, 
325 nm i 254 nm, choć coraz częściej sięga się po luminescencję uzyskiwaną w innych wycinkach 
widma nadfioletu, zwanych widmami ALS (alternative light source).

Obraz sygnatury w nadfiolecie odbitym pozwala na ujawnienie pozostałości usuniętego werniksu. 
Częściej stosuje się obserwację luminescencji wzbudzanej nadfioletem, czyli fluorescencji. Fluoryzują 
farby, w sposób właściwy dla ich składu chemicznego, a przede wszystkim ochronna warstwa werniksu. 
On też, wystawiony na światło i inne wpływy otoczenia, podlega utlenieniu, a wysychając ma skłon-
ność do pękania. Po pewnym czasie obraz obserwowany w nadfiolecie mętnieje; pokryty jest mleczną, 
zwykle żółtoniebieską lub żółtozieloną poświatą38.

 
Fot. 120

Również i sygnatura, która zazwyczaj nakładana jest przed werniksowaniem, powinna być pokryta 
taką poświatą. Jeżeli wyraźnie odbija ona od fluoryzującego lica, co konserwatorzy nazywają „pływa-
niem”, to oznacza, że domalowano ją znacznie później. Nie przesądza to jednak o jej nieautentyczności, 
bo znane są przypadki autorskich postsygnowań, ale powinno wzbudzić uzasadniony niepokój39. I rozu-
mowanie w drugą stronę powinno być ostrożne, bo fałszerze niekiedy taką domalowaną sygnaturę po-
krywają specjalnymi werniksami luminizującymi od razu, np. sporządzonymi na bazie octanu celulozy40. 
Po pewnym czasie taka fluorescencja zlewa się z pierwotną i domalowana sygnatura w niej „tonie”.

Dawniej stosowany sprzęt był dość prymitywny, a jego użycie, częsta i długotrwała ekspozycja 
na światło lamp kwarcowych z filtrem Wooda — nieobojętne dla zdrowia. Rejestracja fotograficzna 
także była niełatwa; w przypadku badań w promieniach UV trzeba było używać kłopotliwych filtrów 

 37 Więcej na ten temat zob. np. E. Pascual, M. Patiño: Konserwacja malarstwa. Warszawa, Arkady, 2004, s. 67 i nast.
 38 M. Hours: Analyse scientifique…, s. 51 i nast.; K. nicolas: The restauration…, s. 356—361; zob. także R. soboleWsKi: 
Wykorzystanie technik fotograficznych do ujawniania fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji konserwatorskich w dziełach sztuki. 
„Problemy Kryminalistyki” 2003, nr 241, s. 40 i nast.
 39 O autorskim postsygnowaniu zob. np. P. rouard: A propos des oeuvres datées de Claude Monet. „Bulletin du Labo-
ratoire de Musée du Louvre” 1958, n° 3.
 40 Zob. T. eWald-scHübecK: Zur frage der echtheit bei kunstwerken. „Archiv für Kriminologie” 1964, vol. 139, Nr. 5—6, 
s. 134 i nast.
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cieczowych, a rejestracje widoków w promieniach IR wymagały sensybilizowanych materiałów foto-
graficznych. Obecnie laboratoria kryminalistyczne wyposażone są w kombinowane zestawy, tzw. wide-
okomparatory, umożliwiające obserwacje w promieniach IR i UV zarówno w skali makro, jak i mikro, 
przeprowadzanie spektralnych analiz UV-Vis, mikroskopy wyposażone w przystawki UV i w karuzele 
filtrów do obserwacji monochromatycznych i w promieniach IR. Co więcej, urządzenia te sprzężone są 
z komputerami, co nie tylko ułatwia rejestrację na użytek dalszych analiz, w szczególności pismoznaw-
czych, ale i obróbkę z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. Do badań położenia 
sygnatury w malowidle można także stosować koherentną tomografię optyczną (OCT)41.

3.2.6.2. Obraz w podczerwieni

Powierzchniowe zanieczyszczenia i zmętnienia werniksu mogą utrudnić poznanie szczegółów mode-
lunku znaków. Krakelura i inne destrukcje obrazu mogą sprawić, że sygnatura będzie trudno czytelna 
lub wręcz nieczytelna. Stąd niekiedy sygnatury odnajdowane są dopiero w toku prac konserwacyjnych, 
co zmusza do reatrybucji.

Można to poprawić, posługując się promieniami IR. Ekspert może się wesprzeć zjawiskiem lumi-
nescencji wzbudzanej promieniami podczerwonymi. Częściej jednak stosuje się zjawisko absorpcji 
promieni IR, używając odpowiednich filtrów uzyskiwanych z różnych wycinków podczerwieni bliskiej 
(do 1000 nm). Dzięki temu odczytywać można zatarte sygnatury, a nawet ujawnić dotąd nieznane.

 
Fot. 121

W ten sposób można też stwierdzić obecność przymalowań i przemalowań, zwłaszcza jeżeli do-
konano ich farbami, w których dominują pierwiastki o niskich liczbach atomowych, takich jak: ugry, 
sieny, umbry lub asfalty. Za pomocą promieni podczerwonych można także wzbudzać luminescencję42.

Jeżeli szczegółowe oględziny zostały już wcześniej przeprowadzone przez konserwatora, to nie ma 
powodu, by je powtarzał ekspert pisma. Powinien jednak zażądać kompletnej dokumentacji fotogra-
ficznej. Wiedza o ewentualnych zabiegach konserwacyjnych jest ekspertowi niezbędna. Musi bowiem 
wiedzieć, czy badana sygnatura rzeczywiście obrazuje grafizm naniesiony pierwotnie, czy też jest pro-
duktem „agresywnej” konserwacji43.

 41 D. WilK: Fałszerstwa…, s. 323.
 42 Więcej na ten temat zob. np. M. Hours: Analyse scientifique…, s. 52 i nast.; K. nicolas: The restauration…, s. 139; 
o badaniach w nadfiolecie i w podczerwieni zob. także S. Pagès-camagna: Examens et analyses. In: Au-delà de l’image. 
Rennes, Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2007, s. 16 i nast.
 43 Badania Lekcji anatomii Doktora Tulpa wykazały, że obecna sygnatura na tym obrazie to już jej trzecia postać. Zob. 
A.B. de Vries, M. tótH-ubbens, W. FroentJes: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, Sijthoff & Noordhoff, 1978, s. 90. 
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3.3. Cechy ogólne (syntetyczne)

Analizę porównawczą grafizmu rozpoczynają badania zmierzające do poznania ogólnego obrazu 
pisma (wzorca graficznego), jego postaci, staranności pisarskiej etc. Dlatego też wyniki wartościowania 
cech z tej sfery zazwyczaj nie dostarczają informacji o dużej mocy perswazyjnej. Nie można jednak 
tych badań pominąć, bo ich wyniki mogą wpłynąć na dalsze działania, np. skłonić do uzupełnienia 
materiału porównawczego etc.

Sygnatury mogą być składane pismem majuskułowym (tzw. wersalikami), bywa że z szeryfowanymi 
literami:

 
Fot. 122

niekiedy o wystudiowanej staranności:

 
Fot. 123

z nieco zmanierowanymi znakami:

 
Fot. 124

lub ekscentrycznym zapisem od tyłu:

 
Fot. 125
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Sygnatury minuskułowe może cechować różne wyrobienie; niekiedy zaskakuje nieco „kulfoniaste” 
powtarzanie wzorca elementarzowego:

 
Fot. 126a Fot. 126b

Na obrazach pochodzących z XIX w. od przedstawicieli malarstwa akademickiego spotkać można 
kaligraficznie wysmakowane sygnatury:

 
Fot. 127a Fot. 127b

W zebranym i opisywanym tu materiale dominowały sygnatury składane alfabetem łacińskim, choć 
spotyka się również inne alfabety. Na przykład w XIX w. malarze niemieccy dość często sygnowali 
kurrentszriftem, minuskułą wywodzącą się z renesansowego pisma gotyckiego, zarzuconą po reformie 
edukacyjnej z 1940 r.:

 
Fot. 128

3.4. Linia podstawowa

Linię podstawową wyznacza się, łącząc najniżej położony punkt pierwszego znaku, najlepiej z pasma 
środkowego, np. litery śródlinijnej lub owalu z litery z elementem nadlinijnym (b, d etc.), z najniżej 
położonym punktem ostatniego znaku pasma środkowego.

W przypadku zapisów kreślonych majuskułowym pismem na wzór druku linię tę wyznacza się, łącząc 
najniżej położone punkty pierwszej i ostatniej litery:
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Fot. 129a Fot. 129b

Linia podstawowa może być horyzontalna, równa — bez względu na to, czy pismo jest wyprostowane:

 
Fot. 130a Fot. 130b

czy też pochylone:

 
Fot. 131a Fot. 131b

Dawniej z utrzymaniem równości linii znaków radzono sobie, dorysowując swoisty liniament:

 
Fot. 132a Fot. 132b

Podobnie postępowali niektórzy malarze XX-wieczni:

 
Fot. 133a Fot. 133b
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Pozostałości dorysowanego liniamentu niekiedy są łatwo dostrzegalne — nawet na obrazach Mistrzów 
Dawnych:

 
Fot. 134

Gdy linia podstawowa jest horyzontalnie równa, niektóre elementy znaków mogą ją przekraczać:

 
Fot. 135a Fot. 135b

Linia podstawowa, nawet wolna od elementów wydatnie poza nią wykraczających, może być so-
czewkowata, np. wypukła:

 
Fot. 136a Fot. 136b

Linia podstawowa może też być wklęsła, i to zarówno w sygnaturach minuskułowych:

 
Fot. 137a Fot. 137b
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jak i majuskułowych:

 
Fot. 138a Fot. 138b

Postać linii nie zależy od tego, czy sygnaturę położono na górze, czy też na dole obrazu:

 
Fot. 139a Fot. 139b

O kształcie linii podstawowej przesądza bowiem położenie kiści wobec podłoża, np. linia wypukła po-
wstaje, jeżeli nadgarstek i krawędź ręki wspierają się o podłoże, a w toku kreślenia przemieszczają się 
tylko palce. Stąd nierówną linię podstawową znaleźć można również w sygnaturach Mistrzów Dawnych:

 
Fot. 140

Analizując budowę linii soczewkowatej, należy zwracać uwagę na głębokość ugięcia/wgięcia oraz 
na jej perigeum/apogeum.

Linia może też być zamierzenie soczewkowata, by dopasować sygnaturę do kształtu obiektu, na 
którym ją naniesiono:
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Fot. 141a Fot. 141b

lub by dostosować ją do innych linii sąsiadujących z sygnaturą:

 
Fot. 142a Fot. 142b

a nawet do faktury malowidła:

 
Fot. 143

Inną odmianą linii jest falista linia podstawowa, która powstaje wtedy, gdy w toku pisania nadgarstek 
pozostaje w tym samym miejscu, a przemieszczają się jedynie palce:
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Fot. 144a Fot. 144b

Falistość może występować w wielowyrazowym zapisie sygnatury:

 
Fot. 145

lub tylko w jego części, np. w nazwisku:

 
Fot. 146

Oprócz horyzontalnych, spotyka się linie podstawowe o tendencji wznoszącej:

 
Fot. 147a Fot. 147b

Linia podstawowa sygnatury może też wykazywać tendencję do opadania:
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Fot. 148a Fot. 148b

Nawyki artystów bywają różne. W przypadku niektórych twórców tendencja linii może mieć postać 
powtarzalną — bez względu na narożnik, w którym naniesiono sygnaturę:

 
Fot. 149a Fot. 149b

Inni składają sygnatury bez dbałości o tendencję, już to wznosząco, już to opadająco:

 
Fot. 150a Fot. 150b

Na podobnej zasadzie można wyznaczać linię górną, odpowiednio łącząc najwyższe punkty skrajnych 
znaków śródlinijnych:

 
Fot. 151a Fot. 151b
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Przez wykreślenie — rzeczywiste lub wyobrażone — górnej i dolnej linii wyrazu uzyskać można 
nibyfigurę obrysową, wyznaczającą pole zajmowane przez znaki. Figura ta może być względnie równa, 
w zależności od staranności kreślenia:

 
Fot. 152a Fot. 152b

Może być ona obustronnie falista:

 
Fot. 153a Fot. 153b

Na końcu wyrazu obie linie mogą nawykowo opadać:

 
Fot. 154a Fot. 154b

Opadanie może być wymuszone i przybierać postać zagięcia potrzebnego, aby wyraz zmieścił się na 
powierzchni pisarskiej:

 
Fot. 155a Fot. 155b
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Gdy tendencje linii się różnią, np. gdy linia podstawowa w całości lub w części wyrazu sytuowana 
jest horyzontalnie, albo sukcesywnie wznosi się ku końcowi, linia górna zaś sukcesywnie opada, a tym 
samym między obu liniami wystąpi kąt ostry, powstaje tzw. gladiolaż:

 
Fot. 156a Fot. 156b

W przypadku niektórych artystów kąt między linią górną a linią podstawową powtarzalnie się roz-
wiera, tworząc gladiolaż odwrócony, nazywany też grosysażem44:

 
Fot. 157a Fot. 157b

O postaci kątowego sytuowania wobec siebie linii podstawowych i górnych (gladiolażu, grosysażu) 
nie decyduje literowy skład wyrazu, ale nawyk osobniczy, w tym samym nawet zapisy podobnych na-
zwisk artystów powtarzalnie tworzyć mogą odmienne figury:

 
Fot. 158a Fot. 158b

 
Fot. 158c  Fot. 158d

 44 Termin grosysaż do piśmiennictwa kryminalistycznego wprowadził Włodzimierz Gutekunst, zob. W. guteKunst: Kry-
minalistyka. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1974, s. 513.
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Kształt figury kreowany jest też przez ułożenie ręki wobec podłoża, na skutek czego np. gladiolaż 
może występować w zapisach nazwisk, ale nie poprzedzających je imion:

 
Fot. 159a Fot. 159b

3.5. Nachylenie

Litery to zbiór duktów sytuowanych wobec siebie pod różnymi kątami. Kąty te można mierzyć 
i szacować, dzięki czemu uzyskuje się opis nachylenia osi liter i opisy kątów międzygrammowych.

3.5.1. Nachylenie osi liter

Nachylenie osi liter wyznaczane jest przez usytuowanie osi liter wobec linii podstawowej. Jest ono 
uzależnione od nawykowego złożenia ręki wobec podłoża oraz od tempa kreślenia. W zależności od 
dominanty kątów w danym zapisie pismo uznaje się za wyprostowane, prawoskośne lub lewoskośne.

Za pismo wyprostowane należy uważać takie, w którym dominująca część osi liter wobec linii pod-
stawowej sytuowana jest pod kątem prostym lub nieznacznie mniejszym — z tolerancją ±5°:

 
Fot. 160a Fot. 160b

W sygnaturach, podobnie jak w piśmie potocznym, często spotyka się pismo prawoskośne:

 
Fot. 161a Fot. 161b
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Trzeba jednak pamiętać, że nawet naturalna skłonność do prawoskośności może się doraźnie zmie-
niać, w zależności od dynamiki kreślenia. Przyśpieszanie kreślenia wyzwala bowiem w sposób naturalny 
tendencję do prawoskośności, a więc nawyk pisarski zazwyczaj tworzący produkty o wyprostowanych 
osiach liter doraźnie może stworzyć zapis o osiach prawoskośnych albo wcześniejsza naturalna skłonność 
do prawoskośności jeszcze się pogłębi:

 
Fot. 162a Fot. 162b

W piśmie lewoskośnym osie literowe sytuowane są pod kątem większym od 90°:

 
Fot. 163a Fot. 163b

Pismo lewoskośne, o osiach literowych sytuowanych pod kątem znacznie większym od 95°, w lite-
raturze pismoznawczej nazywane bywa przewracanym:

 
Fot. 164a Fot. 164b

Niektórzy piszący w toku kreślenia nawykowo zmieniają złożenie ręki. Powstaje wtedy pismo wa-
chlarzowate (gdy na początku pismo jest lewoskośne, potem wyprostowane, a na końcu prawoskośne):

 
Fot. 165
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Bywa, że nawet mimo prób zapobiegnięcia temu, np. przez pomocnicze wykreślenie linii podsta-
wowej:

 
Fot. 166

pismo może być półwachlarzowate — gdy najpierw jest wyprostowane, a potem prawoskośne:

 
Fot. 167

Niekiedy zaś sygnatura nakreślona jest pismem o osiach pochylanych chaotycznie:

 
Fot. 168

Nie wszyscy malarze bywają konsekwentni w pochylaniu pisma. Za przykład może tu posłużyć 
zmienne sygnowanie przez Moneta — często pismem prawoskośnym, ale też wielokrotnie lewoskośnym:

 
Fot. 169a Fot. 169b
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3.5.2. Budowa kątów międzygrammowych

Od nachylenia osi liter ważniejsza jest kątowa budowa znaków, obrazowana przez kąty między-
grammowe. Badania wykazują bowiem, że jest to bardzo stabilny aspekt pisma45. Wyznaczać je można 
nie tylko w literach pisanych pismem na wzór druku lub w znakach inicjalnych, ale także w innych 
literach oraz w tworzonych przez nie wieloznakach. Najłatwiej je wyznaczać w sygnaturach artystów 
formujących je tzw. pismem kątowym lub półkątnym:

 
Fot. 170a Fot. 170b

oraz w literach naturalnie tworzących kąty, np. w literach H lub N:

 
Fot. 171

lub w literze L:

 
Fot. 172a Fot. 172b

 45 Zob. np. T. Widła, K. PustelniK: Sygnatury Rame’a. W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a prak-
tyka. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 371 i nast.
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nawet gdy litera nie jest wolna od zaokrągleń:

 
Fot. 173

gdyż skłonność do zachowywania postaci rozwarcia kątów jest utrzymywana nawet przy zmianie spo-
sobu modelowania znaków:

 
Fot. 174a Fot. 174b

Łatwo też wyznaczyć kąty międzygrammowe w literach śródkątowych, np. w literach A i V:

 
Fot. 175a Fot. 175b

Podobnie łatwo o wyznaczenie kątów międzygrammowych w literach E lub T:

 
Fot. 176
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albo w literze F, i to zarówno wtedy, gdy jest znakiem inicjalnym:

 
Fot. 177a Fot. 177b

jak i wtedy, gdy sytuowana jest wewnątrz zapisu personalizującego:

 
Fot. 178

Kąty międzygrammowe można też wyznaczać w wieloznakach, np. mierząc lub szacując kąty two-
rzone przez trzony liter i łączniki międzyliterowe:

 
Fot. 179

3.6. Rozmiary

Rozmiary sygnatur wyznaczane są przez rozmiary znaków składowych, także przez odstępy między 
znakami oraz ich zespołami, a uzależnione są od różnych czynników. Najważniejszym z nich jest nawyk 
osobniczy, ale o rozmiarach sygnatury współdecydować mogą również rozmiary podłoża (fragmentu 
obrazu, który ma być nośnikiem sygnatury) oraz własności narzędzi pisarskich — rozmiary i sztywność 
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pędzla, gęstość farby etc. Dlatego w ekspertyzie sygnatur, o wiele bardziej niż ma to miejsce w kla-
sycznych porównawczych badaniach pisma, do rozmiarów bezwzględnych przywiązuje się mniejsze 
znaczenie. Większe znaczenie natomiast przywiązuje się do stosunków wielkościowych, tworzonych 
przez rozmiary znaków bądź ich elementów. Te bowiem miewają postać osobniczą i zazwyczaj się nie 
zmieniają, mimo zmiany rozmiarów bezwzględnych46.

3.6.1. Stosunki wielkościowe

Stosunki wielkościowe to inaczej proporcje, jakie rozważać można, porównując rozmiary strefy 
(pasma) środkowej, wyznaczanej przez owale tworzące litery małe (np. literę o) albo śródlinijne frag-
menty innych minuskuł (np. w literze d lub g), bądź poligramm (np. litera m), ze strefą górną i dolną. 
W poszczególnych epokach w tej kwestii obowiązywały różne zalecenia, formułowane przez dominujące 
wzorce kaligraficzne. Obecnie najpopularniejsze są wzorce zalecające proporcje zrównoważone; właśnie 
to będzie punktem wyjścia opisu postaci stosunków wielkościowych.

Zakładając zrównoważenie proporcji, należy więc przyjąć, że wysokość części górnej litery inicjalnej 
powinna być równa wysokości pasma środkowego, a zatem że wysokość litery dwupasmowej powinna 
być podwojeniem wysokości pasma wyznaczanego przez znaki/elementy śródlinijne. Niekiedy jednak 
inicjały są wydłużone w górę, bo ich wysokość przekracza zalecone podwojenie wysokości pasma 
śródlinijnego; w efekcie powstaje pismo inicjalnie wydłużone:

 
Fot. 180a Fot. 180b

Jednak w sygnaturach danego malarza pismo powtarzalne może być inicjalnie skracane:

 
Fot. 181a Fot. 181b

Badanie liter inicjalnych może być utrudnione, nie zawsze bowiem przybierają one właściwe im 
kształty, np. może występować minuskularna pisownia nazwiska (małą literą):

 46 Zob. np. T. Widła: Z problematyki stabilności sygnowania. W: Dokument i jego badania. Red. R. cieśla. Wrocław, 
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 419 i nast.
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Fot. 182a Fot. 182b

Małą literą może być pisane imię, a nazwisko — dużą:

 
Fot. 183a Fot. 183b

niekiedy bez należnego powiększania rozmiarów:

 
Fot. 184a Fot. 184b

lub minuskularnie namalowany zostanie tylko inicjał imienia, a nazwisko pisane będzie od dużej litery:

 
Fot. 185a Fot. 185b

albo odwrotnie — majuskułą zapisany zostanie inicjał imienia, a minuskułą — inicjał nazwiska:
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Fot. 186a Fot. 186b

Inicjalna litera imienia może zostać obniżona, tym samym przypominać będzie małą literę:

 
Fot. 187a Fot. 187b

ale też może być i tak, że litera inicjalna konstrukcyjnie przypominać będzie literę małą (minuskularną), 
choć przybierze rozmiary duże, typowe dla inicjału:

 
Fot. 188a Fot. 188b

albo że dysproporcjonalnie rozbudowana zostanie litera nieinicjalna, o kształcie majuskuły:

 
Fot. 189a Fot. 189b
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Kolejnym przedmiotem porównań powinny być rozmiary liter i elementów śródlinijnych wobec ele-
mentów nadlinijnych i podlinijnych. Zasadniczo długość wertykałów nadlinijnych i podlinijnych powinna 
być podwojeniem wysokości znaków śródlinijnych. Tak powstaje pismo zrównoważone:

 
Fot. 190a Fot. 190b

Często jednak elementy nadlinijne osiągają rozmiary większe od nominalnego podwojenia pasma 
śródlinijnego. W ten sposób powstaje tzw. pismo wydłużone w górę, nazywane także wyciąganym:

 
Fot. 191a Fot. 191b

lub elementy nadlinijne nie uzyskują wymiaru podwojenia, tym samym powstaje pismo skrócone:

 
Fot. 192a Fot. 192b

Pismo może być także wydłużone w dół:

 
Fot. 193a Fot. 193b
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albo elementy podlinijne (nóżki) mogą być skrócone:

 
Fot. 194

A niekiedy i w tym przypadku osiąga się zrównoważenie:

 
Fot. 195a Fot. 195b

Kombinacje przytoczonych znamion nadają proporcjom w sygnaturach urozmaicone obrazy. I tak 
spotyka się sygnatury, w których wydłużone są jednocześnie elementy nadlinijne i podlinijne:

 
Fot. 196a Fot. 196b

wydłużone są zarówno inicjały, jak i elementy nadlinijne:

 
Fot. 197a Fot. 197b
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inicjały mają rozmiar zrównoważony, ale elementy podlinijne są wydłużone:

 
Fot. 198a Fot. 198b

wydłużone są inicjały, ale skrócone są elementy nadlinijne:

 
Fot. 199a Fot. 199b

skrócone są inicjały, ale wydłużone elementy nadlinijne:

 
Fot. 200

albo skrócone są inicjały, a wydłużone elementy podlinijne:

 
Fot. 201
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W sygnaturach może się też wyrażać zróżnicowanie płciowe; zazwyczaj w zwykłym piśmie pocho-
dzącym od kobiet pasmo górne ma skłonność do skracania, a w piśmie męskim — do wydłużania:

 
Fot. 202a Fot. 202b

Stosunki wielkościowe wyznaczane są nie tylko w aspekcie wertykalnym, ale i horyzontalnym. 
Najważniejsze są proporcje liter małych, zwłaszcza owali, bo one najbardziej współkreują obraz pisma. 
Proporcje te wyznaczać można, badając litery duże, zwłaszcza inicjalne. Horyzontalne proporcje wyso-
kości do szerokości liter, według większości wzorców kaligraficznych, powinny odpowiadać stosunkowi 
obrazującemu tzw. złoty podział odcinka. Jeżeli jednak proporcja ta jest mniejsza, to mamy do czynienia 
z pismem wysmukłym:

 
Fot. 203a Fot. 203b

Jeżeli dominantę nadają znaki lub elementy śródlinijne, w których wysokości zbliżone są do ich 
szerokości, mowa jest o piśmie równym:

 
Fot. 204a Fot. 204b

Jeżeli jednak dominantę nadają znaki (elementy) śródlinijne o wysokości nieosiągającej rozmiarów 
ich szerokości, to mowa jest o piśmie spłaszczonym:

 
Fot. 205
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3.6.2. Odstępy

Mierzyć i porównywać można odstępy międzyliterowe. Przyjmuje się, że powinny być one nie 
większe od szerokości znaków śródlinijnych właściwej danemu nawykowi pisarskiemu (wliczając w to 
łączniki międzyliterowe). Jeżeli wymóg ten jest zachowany, to oznacza to, że sygnaturę nakreślono 
pismem zrównoważonym:

 
Fot. 206

Jeżeli rozmiary odstępów są większe, to pismo staje się rozwlekłe:

 
Fot. 207

Z kolei jeżeli międzyliterowe odstępy są nieznaczne — niekiedy nawet przesadnie, tym samym litery 
„najeżdżają” na siebie — to oznacza to, że sygnaturę namalowano pismem zwartym:

 
Fot. 208a Fot. 208b
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Również w zapisie bezłącznikowym odstępy mogą być przesadne, co sprawia, że sygnatura nakre-
ślona jest pismem rozproszonym:

 
Fot. 209a Fot. 209b

Odstępy międzywyrazowe mają niewielką wartość poznawczą, bo współczesne sygnatury to zazwy-
czaj wypowiedzi jedno- lub dwuwyrazowe. Jeśli jednak materiał badawczy na to pozwala, to można 
pokusić się o próbę porównania prawidłowości rządzących odstępami międzyliterowymi z odstępami 
między zapisami imienia i nazwiska.

Dawniejsze sygnatury bywały obszernymi, wieloliniowymi zapisami:

 
Fot. 210a Fot. 210b

Obecnie taką manierę sygnowania, dzięki której pomierzyć można interlinie, spotyka się rzadko:

 
Fot. 211

Pismo powinno być proporcjonalne, tj. każdy znak literowy powinien zajmować swoje pole. Jeżeli 
jest inaczej, tzn. że doszło do tzw. zaburzenia kerningu, co w sygnaturach niektórych artystów, zwłaszcza 
sygnujących w sposób ścieśniony, zdarza się często:
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Fot. 212a Fot. 212b

Nawet Dawnym Mistrzom zdarzało się naruszanie zasad kerningu:

 
Fot. 213a Fot. 213b

Pewne litery, z uwagi na swą budowę, mają naturalną skłonność do ekspansji w pole litery sąsiedniej. 
Są nimi litery górnoczaszowe (np. P) i nadkreślane (jak T):

 
Fot. 214a Fot. 214b

Również inne litery, choć nie wydają się do tego predestynowane, mogą wykazywać taką ekspansję:

 
Fot. 215a Fot. 215b
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Przesadna rozbudowa niektórych gramm, a tym samym naruszanie kerningu, może być maniery-
stycznym zabiegiem artysty:

 
Fot. 216a Fot. 216b

i może nawet być manierą stałą:

 
Fot. 217a Fot. 217b

3.7. Ciągłość

Ciągłość pisma wyrażana jest przez następstwo znaków, impuls i wiązania znaków oraz ich zespołów. 
Na ukształtowanie tego elementu osobniczego nawyku wpływ mają wyrażane w piśmie upodobania 
estetyczne, osobnicza sprawność motoryczna, a także postać narzędzia pisarskiego i środka kryjącego. 
W przypadku sygnatur namalowanych będzie to pędzel o określonym kształcie i sztywności oraz farba 
o różnej rzadkości.

3.7.1. Następstwo znaków

W europejskich systemach pisarskich zasadą jest potoczystość. Znaki stawiane są jeden po drugim, 
od lewej ku prawej, a wyjściowy łącznik litery poprzedzającej przechodzi w wejściowy łącznik litery 
następnej:

 
Fot. 218a Fot. 218b
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Od zasady tej niektórzy piszący dokonują osobniczych odstępstw — w odniesieniu do poszczegól-
nych znaków:

 
Fot. 219a Fot. 219b

a nawet ich zespołów:

 
Fot. 220a Fot. 220b

3.7.2. Impuls

Ciągłość najczęściej wyrażana jest przez impuls, tj. ilość produktu graficznego wytworzonego jednym 
przyłożeniem narzędzia pisarskiego47.

W tej klasyfikacji najniższą postacią jest impuls grammowy. Trzeba wyjaśnić, że gramma to podsta-
wowy składnik litery, np. litera o jest jednogrammowa (owal), litera a — dwugrammowa (owal i element 
boczny), dwugrammowa jest też litera t (wertykał i znak diakrytyczny), a litera m jest trójgrammowa 
(trzy krótkie wertykały z zagięciami u góry). W przypadku pisma wzorowanego na druku (majuskuło-
wego) obecność impulsu grammowego wydaje się naturalna. Impuls grammowy można jednak znaleźć 
również w sygnaturach nakreślonych minuskułą:

 
Fot. 221a Fot. 221b

 47 W badaniach pisma i podpisów nakreślonych z użyciem klasycznych narzędzi pisarskich na klasycznych podłożach 
(długopis, papier etc.) ciągłość można operacjonalizować liczbowo. Zob. np. A. Feluś: Poziom integracji pisma jako element 
składowy metody statystycznej w ekspertyzie pisma. W: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Red. Z. Kegel. Wro-
cław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 140 i nast.
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Grammowo można modelować nie tylko zapis wyprostowany, ale i pochylany:

 
Fot. 222a Fot. 222b

Gdy całą sygnaturę znamionuje dominanta tak samo formowanych, oderwanych gramm, to oznacza 
to, że namalowano ją tzw. pismem taktowanym:

 
Fot. 223a Fot. 223b

Puentyliści, składający przedstawienia z drobnych, barwnych plam, również sygnatury formowali 
w taki sam, kropkowy sposób:

 
Fot. 224a Fot. 224b

Wyżej w klasyfikacji plasuje się impuls literowy:

 
Fot. 225a Fot. 225b
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Zlewanie się farby może sprawić, że z osobna namalowane grammy nadadzą impulsowi grammo-
wemu pozór literowego:

 
Fot. 226a Fot. 226b

I jest to dostrzegalne nawet w wystudiowanych, starannych podpisach:

 
Fot. 227a Fot. 227b

Wtedy, mimo w rzeczywistości grammowego impulsu, blisko, niemal stykowo sytuując znaki, można 
stworzyć względnie spójny zapis, przypominający zapis literowy:

 
Fot. 228

Jeszcze wyżej we wspomnianej klasyfikacji posadowiony jest impuls sylabowy; przy czym określenie 
sylabowy jest umowne. Nie chodzi bowiem o sylabę w sensie gramatycznym, choć przerywanie kreślenia 
w miejscu zakończenia sylaby jest częste dla piszących. Stanowi to być może pochodną nawyku do 
sylabowego podziału wyrazu w sytuacji, gdy jego część ma być przeniesiona do następnego wiersza.
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Fot. 229a Fot. 229b

Współcześnie nazwa „impuls sylabowy” jest wypierana przez nazwę „impuls grupowy”, co zręcz-
niej opisuje skłonność do przerywania po nakreśleniu więcej niż jednej litery, np. dwóch liter i jednej 
z gramm współtworzących kolejną literę:

 
Fot. 230a Fot. 230b

Taki impuls, mieszany, powstaje także wtedy, gdy autor jednym przyłożeniem narzędzia tworzy 
literowe dublety lub jednogłoskowe dwuznaki:

 
Fot. 231a Fot. 231b

Impuls wyrazowy jest rzadki. Występuje wtedy, gdy autor jednym przyłożeniem narzędzia pisarskiego 
kreśli cały wyraz. Najczęściej są to zapisy zawierające niewiele liter:

 
Fot. 232a Fot. 232b
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Jednak tę postać impulsu spotkać można również w obszernych literowo sygnaturach:

 
Fot. 233a Fot. 233b

W przypadku sygnatur malarskich, z uwagi na specyfikę środka kryjącego, uprawnione będzie uznanie 
impulsu za wyrazowy także wtedy, gdy autor przerywał kreślenie, choć podejmował je tak, by wyraz 
sprawiał wrażenie pisanego bez przerwy:

 
Fot. 234

Impuls wyrazowy, w przypadku zapisu uproszczonego, w dominującej części aliterowego, tworzy 
tzw. pismo nitkowate:

 
Fot. 235a Fot. 235b

Ciągłość jest determinowana przez osobniczy nawyk, ale w poszczególnych przypadkach może 
dochodzić do doraźnych korekt. Zazwyczaj przyczyną bywa wyczerpywanie się środka kryjącego (atra-
mentu, farby etc.):

 
Fot. 236a Fot. 236b
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Oczywiście, czynnik ten nie ma znaczenia w przypadku sygnatur wydrapywanych w warstwie ma-
larskiej, gdzie na impuls wpływać będzie nie narzędzie i środek kryjący, ale opór podłoża:

 
Fot. 237a Fot. 237b

Do zerwania kreślenia dojdzie wtedy, gdy kreślenie znaku poprzedzającego zakończone zostanie po 
stronie przeciwnej do inicjacji znaku po nim następującego:

 
Fot. 238a Fot. 238b

Kreślenie może być zrywane w celu postawienia kropki nad i lub j:

 
Fot. 239a Fot. 239b

dla osadzenia znaku diakrytycznego, np. umlautu lub kreseczki litery t:

 
Fot. 240a Fot. 240b
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albo akcentu:

 
Fot. 241a Fot. 241b

Choć niektórzy autorzy stawiają znaki diakrytyczne, akcenty etc. dopiero po nakreśleniu zasadniczej 
części wyrazu:

 
Fot. 242a Fot. 242b

Znak diakrytyczny może nawet inicjować kreślenie dalszej części wyrazu:

 
Fot. 243a Fot. 243b

Tezę głoszącą, że postać impulsu jest zjawiskiem nawykowym dobrze ilustrują następujące przykłady: 
np. Szczygliński starał się wiązać, choćby stykowo, literę z z następującą po niej literą c:

 
Fot. 244a Fot. 244b
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Z kolei w sygnaturach Soutine’a, w których dominująca część nazwiska zapisywana jest impulsem 
literowym, zakończenie formowane jest dwuliterowo. Dlatego też Soutine podpisywał się z takim im-
pulsem zarówno w sygnaturach sytuowanych poziomo:

 
Fot. 245a Fot. 245b

jak i w sygnaturach sytuowanych deklinacyjnie:

 
Fot. 245c Fot. 245d

3.7.3. Łączniki

Łączniki znaków zazwyczaj przybierają postać: górnołukową (arkadową):

 
Fot. 246a Fot. 246b

dolnołukową (girlandową):

 
Fot. 247a Fot. 247b



~  92  ~

niekiedy z wypłaszczeniami:

 
Fot. 248a Fot. 248b

kątową:

 
Fot. 249a Fot. 249b

Spotyka się też postaci pośrednie — półkątne arkady i girlandy:

 
Fot. 250a Fot. 250b

Wyrazy (składniki sygnatury) w całość mogą też być składane bezłącznikowo, np. stykowo:

 
Fot. 251
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co w przypadku rzadkiej, zlewającej się farby może stworzyć pozór impulsu sylabowego lub nawet 
wyrazowego:

 
Fot. 252a Fot. 252b

Jeżeli łączone są obydwa składniki zapisu personalizującego, to mowa jest o tzw. sygnowaniu liga-
turowym. Często tak składane są monogramy:

 
Fot. 253a Fot. 253b

Z zapisem nazwiska połączony może być inicjał imienia:

 
Fot. 254a Fot. 254b

Czasami zaś całość zapisu, tj. imię i nazwisko, kreślona jest jednym ciągiem, co nie zaskakuje w przy-
padku użycia zwykłych narzędzi pisarskich, zapewniających dużą dynamikę kreślenia:

 
Fot. 255a Fot. 255b
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Jednak występuje też w sygnowaniu typowo malarskimi narzędziami i środkami kryjącymi:

 
Fot. 256a Fot. 256b

3.8. Cechy opisowe (konstrukcyjne); analiza morfologiczno-deskryptywna

3.8.1. Budowa majuskuł

3.8.1.1. Majuskuły czaszowe

Litery o czaszach pojedynczych i mnogich mogą mieć czasze lewo- i prawostronne. Czasze mogą 
tworzyć literę samodzielnie, tj. bezwertykałowo, albo stanowić produkt graficzny wraz z wertykałem 
współtworzącym literę. Typową literą o czaszy posadowionej po lewej stronie jest litera C. W toku 
jej formowania z osobniczą harmonią działają przywodzące ruchy kiści i przykurczowe ruchy palców, 
które czaszę wyoblają.

Czasza inicjowana jest od góry, nieco po prawej stronie. Niekiedy, zwłaszcza w sygnaturach ligatu-
rowanych, pojawiają się łączniki wejściowe:

 
Fot. 257a Fot. 257b

Ich jakby pozostałości, w postaci haczykowatych inicjacji o różnej głębokości

 
Fot. 258a Fot. 258b
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albo różnie, czasami nieomal oczkowato, zaakcentowane punkty startu:

 
Fot. 259a Fot. 259b

Spotkać też można szeryfy lub kreseczki przypominające szeryfy. Znaczki te mogą pojawiać się 
u góry lub u dołu czaszy:

 
Fot. 260a Fot. 260b

albo na obu końcach:

 
Fot. 261

Ich osadzanie na czaszach bywa nawykowe, powtarzalne:

 
Fot. 262a Fot. 262b
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Zatem pojawiać się będą zarówno w grafizmach starannych, jak i spontanicznych, kreślonych pośpiesz-
nie:

 
Fot. 263a Fot. 263b

Szczyt i baza czaszy powinny być łukami wysklepianymi bez zaostrzeń. Spotyka się jednak wy-
płaszczenia:

 
Fot. 264a Fot. 264b

niekiedy pochylane:

 
Fot. 265a Fot. 265b

Centralna, boczna część czaszy powinna być harmonijne wyoblona, ale i w niej mogą się pojawić 
wypłaszczenia:

 
Fot. 266a Fot. 266b
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Całość czaszy powinna być proporcjonalna, wpisywalna w prostokąt lub kwadrat:

 
Fot. 267a Fot. 267b

Spotyka się jednak dysproporcje, polegające na rozbudowie fragmentu górnego:

 
Fot. 268a Fot. 268b

częściej jednak dolnego:

 
Fot. 269a Fot. 269b

Czasami są to dysproporcje pozorne, a złudzenie wynika z pochylania osi litery:

 
Fot. 270a Fot. 270b

Niekiedy dysproporcje te są efektem przesadnego wyszczuplenia czasz:
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Fot. 271a Fot. 271b

lub redukcji rozmiarów fragmentów:

 
Fot. 272a Fot. 272b

Litera G ma postać lewostronnie czaszową; w sygnaturach pojawiają się jej dwie wersje. W pierw-
szej, wzorowanej na druku, budowę litery wyczerpuje czasza z zakończeniem unoszonym, a niekiedy 
też kierunkowanym ku czaszy, przypominającym drukarską szeryfę:

 
Fot. 273a Fot. 273b

W sygnaturach starannie wymodelowanych zakończenie może być wydatnie zaakcentowane jako 
mały wertykał, a poprzeczka — uformowana w klasyczną szeryfę:

 
Fot. 274a Fot. 274b

W grafizmach spontanicznych, nakreślonych bez dbałości, pojawiać się mogą większe odstępstwa 
od wzorca albo nawet deformacje części kończącej:
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Fot. 275a Fot. 275b

W drugiej wersji fragment boczny rozbudowany jest do postaci elementu podwierszowego — jako 
prosty wertykał:

 
Fot. 276a Fot. 276b

lub jako pętlica:

 
Fot. 277a Fot. 277b

Element podwierszowy z zakończenia czaszy może być wyprowadzany stykowo albo nawet bezsty-
kowo:

 
Fot. 278a Fot. 278b

Uproszczenie modelunku, idące w parze z deformowaniem rysunku znaku, może sprawić, że maju-
skuła G przypominać będzie majuskułę S:
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Fot. 279a Fot. 279b

zwłaszcza jej zniekształconą odmianę:

 
Fot. 280a Fot. 280b

Sporadycznie sygnatury inicjuje minuskuła g:

 
Fot. 281a Fot. 281b

Majuskuła E, pisana kursywą, jest literą lewostronnie dwuczaszową, choć sporadycznie spotyka się 
postacie jednoczaszowe:

 
Fot. 282a Fot. 282b

Dwuczasza litery E może powstawać z jednego lub z dwóch przyłożeń narzędzia pisarskiego:
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Fot. 283a Fot. 283b

Badając modelunek tej litery, należy też zwracać uwagę na ewentualne wypłaszczenia oraz na pro-
porcje rozmiarów czasz składowych. Powinny być one zrównoważone:

 
Fot. 284a Fot. 284b

Spotyka się jednak zarówno litery o większej czaszy górnej:

 
Fot. 285a Fot. 285b

jak i takie, w których czasza dolna jest większa od górnej:

 
Fot. 286a Fot. 286b
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Formowanie litery D rozpoczyna wertykał, inicjowany od góry, który postępuje ku dołowi, by następ-
nie przejść w harmonijnie wyobloną czaszę. Przejście z wertykału w czaszę może mieć postać pętlicową:

 
Fot. 287a Fot. 287b

Z kolei zakończenie czaszy może wybiegać przed wertykał i kończyć się zagięciem:

 
Fot. 288a Fot. 288b

niekiedy przecinającym wertykał:

 
Fot. 289a Fot. 289b

Rzadko czasze wiązane z wertykałami powstają z innych ruchów ręki, co sprawia, że dukt wiążący 
wybiega przed wertykał:

 
Fot. 290a Fot. 290b

W innej wersji wertykał i czasza kreślone są osobnymi ruchami, a czasza okrywa wertykał:
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Fot. 291a Fot. 291b

A gdy zarówno inicjacja, jak i zakończenie wertykału wykraczają poza czaszę, sprawia ona wrażenie 
dostawionej:

 
Fot. 292a Fot. 292b

W budowie czasz zauważyć można dysproporcje, wynikające z rozbudowy górnej lub dolnej części:

 
Fot. 293a Fot. 293b

W miejsce harmonijnych wyobleń pojawić się mogą częściowe lub całkowite wypłaszczenia:

 
Fot. 294a Fot. 294b

Formowanie może być niedomykane u góry lub domykane stykowo:
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Fot. 295a Fot. 295b

Domknięcia stykowe pojawić się też mogą u dołu:

 
Fot. 296a Fot. 296b

Wystąpić mogą także wklęśnięcia:

 
Fot. 297a Fot. 297b

Maniera autorska może literze D nadać osobliwą budowę; przykład stanowią tu np. sygnatury Deraina, 
w których litera ta powstaje z minuskularnej litery a lub jej surogatu i z uproszczonej, minuskularnej 
litery d:

 
Fot. 298a Fot. 298b
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Litera P składa się z wertykału i z czaszy, której dolny skraj nie powinien opadać poniżej połowy 
długości (wysokości) wertykału. Czasza może być dostawiona do wertykału:

 
Fot. 299a Fot. 299b

niekiedy jednocześnie wypłaszczona:

 
Fot. 300a Fot. 300b

Ku wertykałowi jej zakończenie może być prowadzone deklinacyjnie:

 
Fot. 301a Fot. 301b

Druga postać to litera P o czaszy osadzanej na wertykale ugiętym lub prostym:

 
Fot. 302a Fot. 302b
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Gdy czasza ta będzie wypłaszczona, a całość niedomykana, litera upodobni się do parasola:

 
Fot. 303a Fot. 303b

Czasza może być osadzona z jej stykiem przed lub po wertykale:

 
Fot. 304a Fot. 304b

Wyprowadzana może być z wertykału i tym samym z lewej strony go okrywać:

 
Fot. 305a Fot. 305b

Niekiedy zaś jej zakończenie przechodzi w łącznik w innym znakiem:

 
Fot. 306
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Czasami osobliwa konstrukcja tej litery może ją upodobnić do innych liter, np. S lub T:

 
Fot. 307a Fot. 307b

Formowanie litery R jest podobne do formowania litery P o czaszy dostawianej do wertykału, z dość 
częstym posadowieniem miejsca inicjacji czaszy przed wertykałem:

 
Fot. 308a Fot. 308b

Na końcu wertykału może pojawić się proste lub ugięte zakończenie, kreślone przywodzonym duktem:

 
Fot. 309a Fot. 309b

U dołu występuje nóżka różnicująca te litery:

 
Fot. 310a Fot. 310b
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kreślona z prostą deklinacją:

 
Fot. 311a Fot. 311b

Nóżka powinna być wyprowadzona z miejsca kończenia czaszy:

 
Fot. 312a Fot. 312b

niekiedy wybiegającego przed wertykał lub go nieosiągającego:

 
Fot. 313a Fot. 313b

Zatem gdy takiego zakończenia zabraknie, litera R przypominać będzie niedomykaną literę B:

 
Fot. 314a Fot. 314b

Nóżka może być wyprowadzana wprost z wertykału:
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Fot. 315a Fot. 315b

albo z czaszy:

 
Fot. 316a Fot. 316b

W literze B dwie równe czasze zazwyczaj okrywają wcześniej nakreślony wertykał:

 
Fot. 317a Fot. 317b

niekiedy kończony zagięciem:

 
Fot. 318a Fot. 318b
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Spotyka się jednak litery, w których kreślenie wertykału, niekiedy uginanego, przechodzi w czaszę:

 
Fot. 319a Fot. 319b

lub wertykał ten jest odstawiony od czaszy:

 
Fot. 320a Fot. 320b

co może być rezultatem ligaturowania:

 
Fot. 321a Fot. 321b

U dołu mogą wystąpić luki:

 
Fot. 322a Fot. 322b
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Przejście z wertykału do czaszy może być pętlicowe:

 
Fot. 323a Fot. 323b

lub pętlicowe będzie wyjście z dolnej czaszy:

 
Fot. 324a Fot. 324b

Pętlicowe mogą być także miejsca spotkania obu czasz:

 
Fot. 325a Fot. 325b

Kreślenie czaszy może też zostać zapoczątkowane przy końcu wertykału, tym samym wiązanie 
wybiegać będzie przed wertykał:

 
Fot. 326a Fot. 326b
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Częściej jednak zauważyć można, że przed wertykał wybiegać będą inicjacje górnej czaszy lub 
zakończenia drugiej:

 
Fot. 327a Fot. 327b

albo szczyt wertykału wynoszony jest ponad czaszę:

 
Fot. 328a Fot. 328b

bądź ponad i pod czaszę wybiegać będą obydwie skrajnie wertykału, tym samym czasza będzie sprawiać 
wrażenie dostawionej:

 
Fot. 329a Fot. 329b

W rysunku fragmentów można dostrzec ugięcia — naturalne:

 
Fot. 330a Fot. 330b
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lub pretensjonalne:

 
Fot. 331a Fot. 331b

Czasze składowe powinny być proporcjonalne, jednak częste są dysproporcje przejawiające się roz-
budową górnej czaszy:

 
Fot. 332a Fot. 332b

albo rozbudową czaszy dolnej:

 
Fot. 333a Fot. 333b

Proporcje rozmiarów czasz składowych mają duże znaczenie identyfikacyjne, bo wyrażane w nich 
nawyki zazwyczaj są utrzymywane nawet wtedy, gdy dochodzi do zmian rysunku znaków:

 
Fot. 334a Fot. 334b
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3.8.1.2. Majuskuły śródkątowe

Litery śródkątowe to: H, M, N i W. Swą nazwę zawdzięczają temu, że dominantę ich konstrukcji 
stanowią kąty tworzone przez proste lub skośne wertykalne grammy — skrajne — oraz składniki ele-
mentu środkowego. Nie należy jednak ograniczać się do pomiarów tych kątów, badaniom poddając też 
same rozwiązania konstrukcyjne. Niekiedy badanie tych znaków może być utrudnione, zwłaszcza gdy 
w zapisie nazwiska lub imienia będą one modelowane w sposób rozproszony:

 
Fot. 335a Fot. 335b

Litera M może być różnie budowana, a o jej kształcie decydują wybrany model znaku i jego mody-
fikacje. Według większości wzorców kaligraficznych, litera ta powinna się składać z dwóch wertykałów 
(o ich formowaniu decydują wyciągane i przyciągane ruchy kiści), gramm współtworzących kątowy 
element środkowy (modelowane przekurczowymi i rozkurczowymi ruchami palców) oraz arkadowych 
łączników — wejściowego i wyjściowego (formowanych odwodzonymi ruchami kiści):

 
Fot. 336a Fot. 336b

Łączniki powinny być posadowione na tym samym lub zbliżonym poziomie:

 
Fot. 337a Fot. 337b

Element środkowy powinien być kątowy, ze zbiegiem usytuowanym mniej więcej w połowie wysokości 
litery:
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Fot. 338a Fot. 338b

Często jednak jest sprowadzany do podstawy litery:

 
Fot. 339a Fot. 339b

a zamiast kąta pojawia się łuk wysklepiany z różną starannością:

 
Fot. 340a Fot. 340b

Zaokrąglenia mogą się też pojawiać u szczytu:

 
Fot. 341a Fot. 341b
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Druga postać litery M, wzorowana na minuskule, powstaje przez uformowanie górnołukowe (arka-
dowe) — ciągłe lub z zerwaniami:

 
Fot. 342a Fot. 342b

bywa, że z niepełnym uformowaniem pierwszej grammy lub jej zdeformowaniem:

 
Fot. 343a Fot. 343b

lub z uformowaniem mieszanym, arkadowo-kątowym:

 
Fot. 344a Fot. 344b

czy kątowo-arkadowym lub półkątnym:

 
Fot. 345a Fot. 345b



~  117  ~

czy też z arkadami zastąpionymi przez kąty, co literze nadaje podobieństwo do wzorowanej na druku:

 
Fot. 346a Fot. 346b

ale tam też mogą wystąpić wypłaszczenia:

 
Fot. 347a Fot. 347b

Przedmiotem badań powinny być także proporcje rozmiarów, np. pomniejszanie któregoś z elemen-
tów skrajnych:

 
Fot. 348a Fot. 348b

bądź powiększanie któregoś z elementów skrajnych:

 
Fot. 349a Fot. 349b
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odstawianie któregoś elementu od pozostałych:

 
Fot. 350a Fot. 350b

wypukłości lub wklęśnięcia elementów wertykalnych — obustronne:

 
Fot. 351a Fot. 351b

lub tylko jednego z elementów:

 
Fot. 352a Fot. 352b

ewentualne dysproporcje rozmiarów gramm tworzących element środkowy:

 
Fot. 353a Fot. 353b
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Nierówne rozmiary powodować mogą skosy w figurze tworzonej przez obrys punktów skrajnych, 
tym samym w literze pojawi się gladiolaż:

 
Fot. 354a Fot. 354b

albo grosysaż:

 
Fot. 355

Odnotować też należy obecność elementów osobliwych, np. ozdobnych adiustacji lub atypowego 
formowania litery:

 
Fot. 356a Fot. 356b

Elementarzowa litera N budowana jest z lewostronnego wertykału, zapoczątkowanego girlandowym 
łącznikiem grammy poprzecznej, wprowadzanej ze szczytu (w zależności od wzorca górnołukowego lub 
kątowego) i diagonalnie lub z łagodnym łukiem prowadzonej do podstawy drugiego wertykału końco-
wego, według wzorców zazwyczaj kończonego niewielką arkadą. Tak uformowanych liter raczej już 
się nie spotyka w sygnaturach; zwykle litera ta modelowana jest na wzór druku, niekiedy z szeryfami:

 
Fot. 357a Fot. 357b
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albo w których ostatnia gramma wyprowadzana jest z diagonalnej — powyżej jej bazy:

 
Fot. 358a Fot. 358b

bądź gramma diagonalna nie dochodzi do podstawy ostatniego wertykału:

 
Fot. 359a Fot. 359b

Sporadycznie spotykane są postacie odwrócone:

 
Fot. 360a Fot. 360b

Badając modelunek tej litery, należy odnotować obecność ugięć gramm skrajnych:

 
Fot. 361a Fot. 361b
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i diagonalnych:

 
Fot. 362a Fot. 362b

oraz jednych i drugich:

 
Fot. 363a Fot. 363b

gdyż analiza tej sfery informuje o złożeniu ręki; np. zmiany rysunku litery w tej samej sygnaturze 
podpowiadają, że w toku jej składania nadgarstek się nie przemieszczał:

 
Fot. 364

albo, gdy zmian brak, że artysta przesuwał nadgarstek w trakcie kreślenia:

 
Fot. 365

Uwadze eksperta nie powinny też ujść przesadne rozwarcia — górne lub dolne:
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Fot. 366a Fot. 366b

dysproporcje rozmiarów elementów skrajnych i środkowego:

 
Fot. 367a Fot. 367b

oraz zerwania kreślenia:

 
Fot. 368a Fot. 368b

Do rzadkich należą sygnatury o elementarzowym uformowaniu majuskuły H, tzn. takim, w którym 
z pierwszego wertykału, zainicjowanego niewielką prostą lub nieznacznie ugiętą adiustacją, wyprowadza-
ny jest diagonalny łącznik z bazą drugiego wertykału, z którym wiązany jest pętlicą lub jej surogatem:

 
Fot. 369a Fot. 369b
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Także wersje niezupełnie przypominające ten wzorzec nie należą do częstych:

 
Fot. 370a Fot. 370b

Dominują majuskuły wzorowane na druku, w których laskowate wertykały łączone są grammą po-
przeczną:

 
Fot. 371a Fot. 371b

niekiedy posadowioną nieco poniżej środka łączonych wertykałów:

 
Fot. 372a Fot. 372b

unoszoną:

 
Fot. 373a Fot. 373b

lub pochylaną:
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Fot. 374a Fot. 374b

wertykały zaś nie zawsze są względem siebie równoległe:

 
Fot. 375a Fot. 375b

Czasami są soczewkowate:

 
Fot. 376a Fot. 376b

a ich wysokość (długość) nie zawsze jest taka sama:

 
Fot. 377a Fot. 377b

Litera W zdaje się przypominać odwróconą literę M, choć tak nie jest, stanowi bowiem efekt innych 
ruchów ręki. W modelowaniu litery M skrajne grammy kreślone są ruchami przyciąganymi, a fragment 
środkowy — przez przykurcz, a następnie rozkurcz. Natomiast w przypadku kreślenia litery W występuje 
inna sekwencja ruchów: przyciąganie, rozkurcz, przykurcz i wyciąganie:
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Fot. 378a Fot. 378b

Sekwencja ta uzupełniana jest o nieznaczne odwiedzenia, jeżeli majuskuła W formowana jest dolnołu-
kowo:

 
Fot. 379a Fot. 379b

Sekwencja ta nie ulega zmienie, nawet jeżeli ostatnia gramma jest wydatnie wyciągana:

 
Fot. 380a Fot. 380b

Badając tę majuskułę, należy zwracać uwagę na dysproporcje rozmiarów gramm składowych — 
nienormatywne wydłużanie któregoś z wertykałów:

 
Fot. 381a Fot. 381b

a nawet fragmentu środkowego:
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Fot. 382a Fot. 382b

albo nienormatywne skracanie któregoś z tych fragmentów:

 
Fot. 383a Fot. 383b

lub poszerzenia horyzontalne:

 
Fot. 384a Fot. 384b

na wysokość, na której inicjowane są fragmenty środkowe:

 
Fot. 385a Fot. 385b

oraz postać zbiegu gramm środkowych, w tym w szczególności na ich skrzyżowania:

 
Fot. 386a Fot. 386b
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3.8.1.3. Majuskuły faliste

W kaligrafii za  litery faliste uważa się  te, których kształty zdominowane są przez ugięcia48. Badając 
te litery, należy zwracać uwagę nie tylko na rozmiary i stosunki wielkościowe oraz kąty tworzone przez 
grammy wertykalne  i  horyzontalne,  ale  także na wyoblenia  ugięć,  które mogą być  różnowydatne.

Typową  literą  falistą  jest  litera L,  w  której  występuje  uginana  stopka,  a wertykalna  część  powinna 
być  soczewkowata:

 
Fot.  387a  Fot.  387b

choć niekiedy  jest wypłaszczona:

 
Fot.  388a  Fot.  388b

Ugięcia  są  typowe dla  nadkreśleń  (makronów)  litery T;  pojawiają  się  też w  jej  części wertykalnej:

 
Fot.  389a  Fot.  389b

Podobnie  budowana  jest  litera F:

 
Fot.  390a  Fot.  390b

  48  Zob. np. S. TaTuch: Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1927, 
s.  39.
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Według większości wzorców elementarzowych,  litera J  powinna  się  składać  z  trzech  elementów — 
ugiętego,  horyzontalnego  elementu  szczytowego,  trójpasmowego  wertykału  i  zakończenia  w  postaci 
spłaszczonej  pętlicy:

 
Fot.  391a  Fot.  391b

W praktyce  często  spotyka  się  sygnatury,  których górne  i  dolne  fragmenty  są  zdeformowane:

 
Fot.  392a  Fot.  392b

albo  też  górnego  fragmentu brak:

 
Fot.  393a  Fot.  393b

Wertykał  jest  skrócony  i  tym  samym powstaje  jakby duża  litera  I:

 
Fot.  394a  Fot.  394b
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Rolę  litery odgrywa  tylko ugięty wertykał:

 
Fot.  395a  Fot.  395b

A  także  sygnatury,  w  których,  choć  to  duża  litera,  nad  jej  szczytem  posadowiona  jest  kropka —  jak 
w małej  literze  i:

 
Fot.  396a  Fot.  396b

W budowie  litery S  szczególną uwagę należy  zwrócić  na proporcje  elementów:

 
Fot.  397a  Fot.  397b

oraz  ewentualną obecność wypłaszczeń w którejś  z  gramm; w części wertykalnej:

 
Fot.  398a  Fot.  398b

tym  samym  litera  ta może upodobnić  się  do  litery L:
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Fot.  399a  Fot.  399b

bądź obecność wypłaszczeń w grammach horyzontalnych:

 
Fot.  400a  Fot.  400b

Rzadko  spotyka  się  sygnatury, w których  litera S  kreślona  jest na wzór  elementarzowy,  całkowicie  lub 
niekompletnie  przypominający powiększoną kursywną minuskułę  s:

 
Fot.  401a  Fot.  401b

3.8.2. Budowa minuskuł

3.8.2.1. Minuskuły śródlinijne

3.8.2.1.1. Owale

Litery owalne to znaki o elipsoidalnym kształcie, wyprostowane, powstające z odśrodkowych ruchów 
ręki. W  alfabecie  łacińskim  występują  tzw.  owale  wolne  (litera  o),  które  w  piśmie  wyrobionym  zna-
mionuje monogrammowość,  oraz  owale  związane  (a, d, g  i q),  gdzie  owalowi  towarzyszy wertykalny 



~  131  ~

element boczny. Zgodnie z regułami kaligraficznymi, owale powinny być proporcjonalnie wysmukłe, tj. 
ich  szerokość powinna odpowiadać ok.  2/3 wysokości:

 
Fot.  402a  Fot.  402b

W sygnaturach dostrzec też można tzw. owale równe, przypominające okrąg, a nawet owale spłaszczone:

 
Fot.  403a  Fot.  403b

Części  boczne  owali  powinny  być  harmonijnie  wyoblone,  a  szczyty  i  bazy —  nieco  zaostrzonymi 
łukami. W niektórych sygnaturach jednak pojawiają się owale zdeformowane na skutek rozdęcia części 
przyszczytowej:

 
Fot.  404a  Fot.  404b

lub bazowej:

 
Fot.  405a  Fot.  405b
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Analizując budowę owali, należy zwracać uwagę na usytuowanie i uformowanie punktów rozpoczęcia 
i  zakończenia kreślenia. Owale  zazwyczaj  inicjowane  i  kończone  są  od góry —
lewostronnie:

 
Fot.  406a  Fot.  406b

lub  znacznie  rzadziej  prawostronnie:

 
Fot.  407a  Fot.  407b

Spotykane  są  też  inicjacje  i  zakończenia  centralne:

 
Fot.  408a  Fot.  408b

owale, w których  inicjacje  i  zakończenia  sytuowane  są  u  dołu:

 
Fot.  409a  Fot.  409b
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oraz owale powstałe w  rezultacie  atypowych,  np.  dośrodkowych,  ruchów  ręki:

 
Fot.  410

Jeżeli  owal  się  nie  domyka,  to  powstaje  tzw. modelunek krenelażowy  lub  semikrenelażowy:

 
Fot.  411a  Fot.  411b

Domknięcia można dokonać  sztucznie,  dostawiając potrzebny dukt:

 
Fot.  412

Spotyka się też inicjacje i domknięcia dolne, prawo- i lewostronne. Wtedy dynamika kreślenia może 
sprawić, że zakończenie duktu domykającego wykroczy poza pole owalu; zdarza się to nie tylko w mi-
nuskułach,  ale  i w majuskułach:

 
Fot.  413a  Fot.  413b
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Pojawić  się więc mogą niedomknięcia  dolne,  centralne:

 
Fot.  414

i  domknięcia  boczne:

 
Fot.  415a  Fot.  415b

Element boczny liter a  i g z owalem łączony może być przez dostawienie, a zainicjowany powinien 
być na wysokości  szczytu owalu:

 
Fot.  416a  Fot.  416b

Niekiedy  element  ten  jest  odstawiony  od  owalu.  Może  więc  dochodzić  do  omyłkowego  uznania 
wolnego  owalu  (litera o)  za  literę a,  jeżeli w  sąsiedztwie  będzie  się  znajdował  ślad  graficzny  przypo-
minający  element  boczny  litery a:

 
Fot.  417
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Element  boczny powinien być posadowiony  równolegle  do osi  owalu:

 
Fot.  418a  Fot.  418b

Jeżeli tak się nie stanie, to między owalem a elementem bocznym powstanie ostry kąt międzygrammowy:

 
Fot.  419

Także owale  z  elementami bocznymi mogą być  inicjowane  i  kończone u dołu:

 
Fot.  420

Również w  tych  literach  spotyka  się  krenelaże  i  półkrenelaże u góry:

 
Fot.  421a  Fot.  421b
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oraz niedomknięcia  u  dołu:

 
Fot.  422a  Fot.  422b

Jeżeli kreślenie owalu zainicjowano po lewej stronie  i  tam je kończono,  to dla zachowania ciągłości 
kreślenia  artyści niekiedy wyprowadzają  element boczny z miejsca  zakończenia kreślenia. Na  szczycie 
owalu  pojawia  się  wtedy  spłaszczona  pozioma  pętlica,  a  takie  zachowanie  nazywa  się  fugowaniem 
owalu. Zazwyczaj występują fugowania od prawej strony; rzadko spotyka się fugowania wyprowadzane 
z  lewej  strony:

 
Fot.  423a  Fot.  423b

Element boczny litery d niekiedy jest scalany z zakończeniem owalu. W modelowaniu tej litery często 
dostrzegalna  jest  powtarzalność kreślenia  z  sekwencją  ruchów,  z  jakich powstaje  litera a:

 
Fot.  424a  Fot.  424b

Sytuowanie  punktów  rozpoczęcia  i  zakończenia  oraz  specyfika  narzędzi  pisarskich  (pędzle)  i  środ-
ków kryjących  (konsystencja  farb) sprawiają, że  litera o  z następnymi znakami zazwyczaj wiązana  jest 
stykowo,  chociaż wskazania  dawniejszej  kaligrafii  zalecały  posługiwanie  się  odwodzonymi  łącznikami 
międzyliterowymi:
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Fot.  425a  Fot.  425b

Takie wiązania  spotyka  się  również dzisiaj:

 
Fot.  426a  Fot.  426b

niekiedy  z  uwydatnionym zapętleniem:

 
Fot.  427a  Fot.  427b

Wiązania  są  częste w  tzw.  dubletach,  tj.  ponowieniach  tych  samych  znaków:

 
Fot.  428a  Fot.  428b

a  także gdy owal  u  góry pozostaje  niedomknięty:
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Fot.  429a  Fot.  429b

Czasami wiązania  są  stykowo  imitowane:

 
Fot.  430a  Fot.  430b

Ze znakami poprzedzającymi owale —  i  to  zarówno wolne,  jak  i  te  z  elementami bocznymi — często 
jednak  są wiązane  tylko  stykowo:

 
Fot.  431

choć  spotyka  się  też  łączniki wejściowe:

 
Fot.  432

Mimo obecności  których owale —  i  to  nawet  z  elementem bocznym — mogą być otwarte:
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Fot.  433

Jeżeli owal nakrywać będzie  łącznik wyjściowy poprzedniego znaku,  to powstanie modelunek  splą-
tany:

 
Fot.  434a  Fot.  434b

3.8.2.1.2. Poligrammy

Poligrammy  to  litery  powstające  z  ponawiania  takich  samych  gramm,  tj.  elementów  składowych. 
W  skład  alfabetu  łacińskiego wchodzą  poligrammy górne  (m  i n)  i  dolne  (u  i w). Brzmienie wyrazów 
(imion,  nazwisk) może  sprawić,  że w  sygnaturze pojawi  się  przegląd  ich postaci:

 
Fot.  435

Poligrammy mogą być kreślone górnołukowo, o regularnym wysklepieniu; wtedy noszą nazwę arkad:

 
Fot.  436a  Fot.  436b
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Niekiedy  spotyka  się  wysklepienie  nieregularne,  ze  szczytami  wypłaszczanymi;  takie  poligrammy 
nazywane  są quasi-arkadami:

 
Fot.  437a  Fot.  437b

Poligrammy girlandowe  są wysklepiane dolnołukowo:

 
Fot.  438a  Fot.  438b

To typowa postać poligramm u i w, w których z założenia litera u powinna być kończona dolnołukowo, 
a  literę w winno  się  formować  z  różniącymi  się  łącznikami  (wejściowym  i wyjściowym):

 
Fot.  439a  Fot.  439b

W wysklepieniach dolnołukowych  również mogą  się  pojawić wypłaszczenia:

 
Fot.  440a  Fot.  440b
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Istnieją  też  poligrammy bez wysklepień, modelowane ostrokątnie:

 
Fot.  441a  Fot.  441b

niekiedy powstałe  z  kreseczek posadowionych  luźno  lub  stykowo:

 
Fot.  442a  Fot.  442b

Bywa,  że  poligrammy  przybierają  postać  pośrednią,  półkątną,  gdy  girlandy  lub  arkady mają  nieco  za-
ostrzony kształt:

 
Fot.  443a  Fot.  443b

Badając  sygnatury,  należy  zwracać uwagę na  to,  czy poligrammy  są  tak  samo wysklepiane:

 
Fot.  444a  Fot.  444b

czy wysklepienia  są  ciągłe,  czy  też  się  rwą:
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Fot.  445a  Fot.  445b

czy na modłę szkolną poligrammy śródlinijne w sposób pomniejszony powtarzają postaci  inicjalne, czy 
też  te  rozwiązania konstrukcyjnie  się  różnią:

 
Fot.  446a  Fot.  446b

Często  spotyka  się  też  zapisy  mieszane,  gdy  inny  modelunek  poligramm  występuje  w  nazwisku, 
a  inny w  imieniu:

 
Fot.  447

albo w  tej  samej poligrammie wystąpią zarówno wysklepienia arkadowe,  jak  i girlandy, co charaktery-
styczne  jest  zwłaszcza dla  sygnatur malarzy niemieckich,  poddanych  interferencji  alfabetu gotyckiego:

 
Fot.  448a  Fot.  448b
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bądź występują wysklepienia  arkadowe  i  półkątne:

 
Fot.  449a  Fot.  449b

Bywa,  że w  dynamicznie  kreślonych  sygnaturach,  o  uproszczonym  obrazie,  poligrammy  są  niewy-
kształcone,  tym  samym większość wyrazu  zlewa  się w pofałdowaną,  rozwlekłą nitkę:

 
Fot.  450a  Fot.  450b

Należy  sprawdzić,  czy  wysklepienia  poligramm  są  takie  same,  jak  w  innych  znakach  kreślonych 
podobnymi  ruchami  ręki,  np. w  elemencie bocznym  litery h:

 
Fot.  451a  Fot.  451b

a  także  czy wiązania gramm składowych  są  tak  samo,  czy  też  inaczej wyprowadzane:

 
Fot.  452a  Fot.  452b

Badając poligrammy, należy zwracać uwagę nie tylko na wysklepienia, ale i na proporcje rozmiarów 
gramm składowych, np. czy w literze m rozmiarowo przeważa pierwsza, druga czy też ostatnia gramma:
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Fot.  453a  Fot.  453b

także na obecność/brak  i  postać  łączników wejściowych  i wyjściowych:

 
Fot.  454

a w  szczególności  czy  są  takie  same w  różnych poligrammach:

 
Fot.  455

czy  i  jak  są  scalane  z  łącznikami  sąsiednich  liter:

 
Fot.  456a  Fot.  456b

czy  też  łączników brak  albo obecne  są  tylko  szczątkowo:
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Fot.  457a  Fot.  457b

3.8.2.1.3. Inne śródlinijne

Litery c i e to znaki półowalne — z jednostronnym wyoblaniem; kończone łącznikiem wyjściowym:

 
Fot.  458a  Fot.  458b

Mogą  też mieć  łączniki wejściowe:

 
Fot.  459a  Fot.  459b

Posadowienie  tego  łącznika  wewnątrz  trzonu  może  literze  c  nadać  niezamierzone  podobieństwo  do 
litery e:

 
Fot.  460a  Fot.  460b
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albo  łącznik  ten  będzie  pomijany,  ale  —  bezwładnościowo  —  u  szczytu  litera  ta  przyjmie  postać 
oczkowatą:

 
Fot.  461a  Fot.  461b

bądź  śladem zakończenia  ruchu,  z  którego powstaje  łącznik wejściowy,  będzie haczyk u  szczytu:

 
Fot.  462a  Fot.  462b

Tak  jak  to  się  zdarza  w  przypadku  dużej  litery  c,  również  w  kreśleniach  liter  małych można  znaleźć 
wypłaszczenia:

 
Fot.  463a  Fot.  463b

a nawet  litera  ta może być  zredukowana do prostej  kreski:

 
Fot.  464a  Fot.  464b
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Wtedy,  gdy  trzonowi  towarzyszyć  będą  łączniki, może  przypominać  jeszcze  inny  znak,  np.  zdeformo-
wane  s  lub  z:

 
Fot.  465a  Fot.  465b

Litera  e  zbudowana  jest  z  półowalu,  z  zakończenia  którego wyprowadzana  jest  poprzeczka, wobec 
linii podstawowej sytuowana diagonalnie. Według wzorców kaligraficznych, kreślenie  litery e powinno 
być  zapoczątkowane  łącznikiem wejściowym,  z  którego  na  różnej wysokości ma  być  zapoczątkowane 
kreślenie  jej  poprzeczki:

 
Fot.  466a  Fot.  466b

ale  litera e może być  tego  łącznika pozbawiona:

 
Fot.  467a  Fot.  467b

co nie  zaskakuje w przypadku  jej modelowania na wzór  druku:

 
Fot.  468
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W literach wzorowanych na druku poprzeczka może być  sytuowana horyzontalnie:

 
Fot.  469a  Fot.  469b

Początek  inicjacji  poprzeczki może wykraczać przed półowalny  trzon:

 
Fot.  470a  Fot.  470b

Zaokrąglenie poprzeczki może górnej  części  litery e  nadać postać oczka:

 
Fot.  471a  Fot.  471b

Część boczna  (nibyczaszowa) powinna być harmonijne wyoblona:

 
Fot.  472a  Fot.  472b
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Dość  często  spotyka  się  jednak postacie wypłaszczone:

 
Fot.  473a  Fot.  473b

Istnieje  ryzyko pomylenia  litery e z  literą c,  jeżeli górna część  litery będzie niedomykana na skutek 
niedoprowadzenia kreślenia  poprzeczki  do  części  owalnej:

 
Fot.  474a  Fot.  474b

albo  jeżeli  poprzeczka  ta  zostanie pominięta:

 
Fot.  475a  Fot.  475b

Wówczas, gdy pozostanie tylko szczątkowa część poprzeczki, zostanie ona słabo zaznaczona albo jej 
nie będzie, można pomylić literę e z literą c. Ma to znaczenie zwłaszcza tam, gdzie litera e, usytuowana 
po  literze u,  tworzy  zestaw zastępujący  literę ü:

 
Fot.  476a  Fot.  476b
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Dwugrammowe  formowanie  litery e może powodować  zrywanie duktu w części  szczytowej:

 
Fot.  477a  Fot.  477b

Zarówno w  literze  c,  jak  i  w  literze  e  pojawiać  się mogą  dysproporcje  elementów, wynikające  nie 
tylko  z  redukcji  części  górnej,  ale  i  z  rozbudowy  fragmentu dolnego:

 
Fot.  478a  Fot.  478b

Dysproporcja  ta może powstać na  skutek  redukcji  fragmentu dolnego:

 
Fot.  479a  Fot.  479b

W europejskich  alfabetach  litera  r występuje w dwóch postaciach. Przeważa postać  radiksowa,  tzn. 
po  zazwyczaj  górnołukowym  łączniku  wejściowym  formowany  jest  jej  różnie  rozwierany  radiksowy 
trzon,  a  kreślenie  kończy dolnołukowy  lub wyprostowany  łącznik wyjściowy:

 
Fot.  480a  Fot.  480b
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Spotyka  się wypłaszczenia obu  łączników  litery  r:

 
Fot.  481a  Fot.  481b

Górnołukowe  łączniki  wyjściowe  litery  r  w  sygnaturach  niektórych  twórców  mogą  występować 
zamiennie  z  dolnołukowymi:

 
Fot.  482a  Fot.  482b

Łączniki wejściowe mogą być pomijane:

 
Fot.  483a  Fot.  483b

Druga  z  postaci  litery  r  jest  popularna  w  obszarze  języków,  w  których  często  występuje  również 
litera v,  np. w krajach  francuskojęzycznych:

 
Fot.  484a  Fot.  484b
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Takie  formowanie  litery  r  skutecznie  bowiem  zapobiega  myleniu  jej  z  literą  v,  często  formowaną 
radiksowato:

 
Fot.  485a  Fot.  485b

Może  jednak  sprawiać,  że  tak  formowana  litera  r  będzie mylona  z  literą  z:

 
Fot.  486a  Fot.  486b

Z  tego  też  względu  w  sygnaturach  pochodzących  z  francuskiego  czy  włoskiego  obszaru  językowego 
spotyka  się  literę  z  formowaną  z  dodanym,  rozbudowanym elementem podwierszowym:

 
Fot.  487a  Fot.  487b

Ale  także wśród sygnatur z  tamtych obszarów spotkać można  takie z uformowaniem  litery z w sposób 
typowy dla  alfabetu  łacińskiego,  przypominający wersję  stosowaną w druku:

 
Fot.  488a  Fot.  488b
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Można  się  również natknąć na  sygnatury, w których występuje majuskułowa  litera  r:

 
Fot.  489a  Fot.  489b

Litera  s  kaligraficznie  powinna  się  składać  ze  skośnie  prowadzonego  łącznika  wejściowego,  po 
zakończeniu  którego  powinna  przejść w krótkie  przywiedzenie  z wgłębieniem  i  niewielki  owal  lub  od 
razu  w  owal.  Budowa  z  zaakcentowanym  wgłębieniem,  niekiedy  przesadnym,  jest  dobrze  widoczna 
w dawniejszych  sygnaturach:

 
Fot.  490a  Fot.  490b

Taki modelunek  litery  s  spotykany  jest  też we współczesnych  sygnaturach,  głównie,  ale  nie  tylko,  sta-
rannie  namalowanych:

 
Fot.  491a  Fot.  491b

Częściej  jednak  spotyka  się uproszczone wygrzbiecenia  trzonu — nadające mu postać owalną  lub pół-
kątną:

 
Fot.  492a  Fot.  492b
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Litera  s może mieć  zarówno  łącznik wejściowy,  jak  i  łącznik wyjściowy — o  budowie  prostej  lub 
oczkowatej:

 
Fot.  493a  Fot.  493b

tylko  łącznik wejściowy:

 
Fot.  494a  Fot.  494b

jedynie  łącznik wyjściowy:

 
Fot.  495a  Fot.  495b

albo  zostanie posadowiona bezłącznikowo,  nawet  jeżeli występuje  tzw.  dublet  literowy:

 
Fot.  496a  Fot.  496b
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Uproszczony, kątowy modelunek może literom s nadać postać runiczną, niezaskakującą w przypadku 
twórców z kręgu niemieckojęzycznego,  ale  spotykaną  też w  sygnaturach  innych  artystów:

 
Fot.  497a  Fot.  497b

W sygnaturach malarze mogą pomieszczać  różne  formy  litery  s:

 
Fot.  498a  Fot.  498b

różnointensywnie  je wygrzbiecając:

 
Fot.  499a  Fot.  499b

Badając  litery  s,  należy  zwracać  uwagę  nie  tylko  na  ich  konstrukcję,  ale  i  na  proporcje  rozmiarów 
elementów:

 
Fot.  500a  Fot.  500b
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W budowie litery z należy zwracać uwagę na ugięcia i wypłaszczenia w formowaniu górnej grammy 
poziomej:

 
Fot.  501a  Fot.  501b

dolnej  grammy poziomej:

 
Fot.  502a  Fot.  502b

na ugięcia  (wypukłość, wklęsłość) w grammach diagonalnych:

 
Fot.  503a  Fot.  503b

oraz na obecność  znaków majuskułowych w  środku wyrazów:

 
Fot.  504a  Fot.  504b



~  157  ~

które  niekiedy można  tam znaleźć w postaci  przekreślonej:

 
Fot.  505a  Fot.  505b

3.8.2.2. Minuskuły nadlinijne i podlinijne

3.8.2.2.1. Modelunek wertykałów

Wertykały to elementy liter lub cyfr, które dominując w kształcie znaku, według wzorca kaligraficz-
nego, powinny być  sytuowane prostopadle do  istniejącego  lub wyobrażonego  liniamentu. Przedmiotem 
badań  są  zarówno wertykały  nadlinijne,  tj. wykraczające  ponad  pasmo  środkowe, w  literaturze  pismo-
znawczej nazywane trzonami nadlinijnymi lub drzewcami, jak i elementy podlinijne, zwane też nóżkami 
bądź  trzonami podlinijnymi.

3.8.2.2.1.1. Wertykały nadlinijne

W zależności od brzmienia nazwiska w paśmie górnym wystąpić mogą elementy nadlinijne (drzew-
ca)  samodzielnie  stanowiące  literę;  taką  literą  jest  l,  w  sensie  pismoznawczym  także  wtedy,  gdy  jest 
opatrzona  znakiem  diakrytycznym  przez  przekreślenie  (t)  lub  nadkreślenie  (ł).  Drugą  grupę  stanowią 
elementy nadwierszowe, które dopiero z elementem bocznym tworzą znak  literowy, np.  litery: b, d  i h.

Łatwiejszy do namalowania jest element nadwierszowy w postaci laski, na ogół inicjowanej od góry, 
formowanej przez przyciąganie kiści. Jeżeli w trakcie rozpoczęcia kreślenia narzędzie pisarskie przykła-
dane jest do podłoża z siłą nie mniejszą od naciskania na podłoże podczas kreślenia części późniejszej, 
to  szczyt  tej  laski  będzie  stępiony:

 
Fot.  506a  Fot.  506b

Jeżeli  jednak nacisk był  najmniejszy podczas  inicjacji,  to  szczyt  laski  będzie  zaostrzony:
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Fot.  507a  Fot.  507b

Gabaryty duktu mogą być wystudiowane,  tym  samym powstać może  laska manierowana:

 
Fot.  508a  Fot.  508b

Laski  niekiedy mają  łączniki wejściowe,  scalające  ich dukt  ze  znakiem poprzedzającym  lub wskazują-
ce  na  taki  zamiar. W  takich  przypadkach  należy  zwrócić  uwagę  na  konstrukcję  tego  łącznika  oraz  na 
wysokość,  na której  dochodzi  do połączenia:

 
Fot.  509a  Fot.  509b

Niekiedy  laska  zlewa  się  z  poprzedzającym  ją  elementem bocznym:

 
Fot.  510
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W sygnaturach artystów XIX-wiecznych często spotyka się laski ugięte, o konstrukcji przez grafologów 
obrazowo nazywanej „cios szablą”. W przypadku litery d zazwyczaj formowane są one przez wyciąga-
nie,  a w przypadku  litery b mogą być  inicjowane od góry  i  dalej modelowane  ruchem przyciąganym:

 
Fot.  511a  Fot.  511b

Takie wzbogacenie konstrukcji może być uwydatnione; tego rodzaju uformowania grafolodzy obrazowo 
nazywają  „cios  batem”:

 
Fot.  512a  Fot.  512b

Laska nie zawsze jest prostą kreską; u dołu może być kończona dolnołukowo, co zresztą zalecają wzorce 
kaligraficzne:

 
Fot.  513a  Fot.  513b

Pętlice  w  elementach  nadwierszowych  powstają  przez  wyciąganie,  a  następnie  przyciąganie  kiści. 
Ruchom  tym  towarzyszą  różnointensywne  przykurcze  i  rozkurcze  palców,  tym  samym  pętlice  mogą 
być  różnie  wyoblane,  z  inicjacją  wyoblenia  na  różnej  wysokości,  co  nadaje  im  różne  kształty.  Jeżeli 
wyoblenie  będzie harmonijne,  to  powstanie  pętlica wrzecionowata:
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Fot.  514a  Fot.  514b

U góry pojawić  się może  zaostrzenie,  co pętlicy nadaje kształt  liściasty:

 
Fot.  515a  Fot.  515b

Niekiedy  wyoblenie  jest  tak  mało  intensywne,  że  poszczególne  dukty  jakby  się  na  siebie  nakładały; 
taka nibypętlica przypomina  laskę.

 
Fot.  516a  Fot.  516b

Druga postać to pętlica maczugowata — o nierównomiernym wyobleniu w poszczególnych częściach. 
W efekcie pętlica może przybrać postać nibyoczkowatą:

 
Fot.  517a  Fot.  517b

lub nożowatą,  o  brzuścu usytuowanym prawostronnie,  nawet  gdy  lewa  strona  jest  ugięta:
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Fot.  518a  Fot.  518b

a  także wtedy,  gdy  lewa  strona  jest wyprostowana:

 
Fot.  519a  Fot.  519b

albo o brzuścu usytuowanym  lewostronnie:

 
Fot.  520

Rozszerzenie  pętlicy  może  postępować  ku  górze,  co  sprawi,  że  w  zależności  od  obecności  i  postaci 
ugięć,  będzie ona przypominać pałkę bejsbolową:

 
Fot.  521
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lub biżuteryjną  łezkę:

 
Fot.  522

Niekiedy  trudno określić  postać pętlicy;  zwłaszcza  jeżeli  jej  składniki  objawią  się  szczątkowo:

 
Fot.  523a  Fot.  523b

Ocenie  należy  poddać  nie  tylko  postać  elementu  nadwierszowego,  ale  i  zerwania  kreślenia,  rozwa-
żając, czy są one  rezultatem częstej dla  imitatorów niepewności kreślenia, czy  też — jak w poniższym 
przykładzie — wyrażają  nawykową zmianę  złożenia  ręki:

 
Fot.  524a  Fot.  524b

albo  są  prostym  rezultatem wyczerpywania  się  środka kryjącego:

 
Fot.  525a  Fot.  525b
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Pamiętać jednak należy, że w sygnaturach pochodzących od tych samych twórców znaleźć można różnie 
formowane  elementy nadwierszowe:

 
Fot.  526a  Fot.  526b

3.8.2.2.1.2. Formowanie elementów podwierszowych

Także dolne  elementy podwierszowe,  jakie występują w  literach g,  j  lub y,  przybierają  postać  laski 
lub pętlicy.
Częstym elementem podwierszowym  jest  laska, w postaci  ugiętej  lub prostej  kreski:

 
Fot.  527a  Fot.  527b

niekiedy  z  dodatkiem w postaci  ozdobnej  adiustacji:

 
Fot.  528a  Fot.  528b

Jeśli  intensywność  nacisku  pędzla  na  podłoże  będzie  największa  przy  końcu  kreślenia,  to  powstanie 
laska  tępa:
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Fot.  529a  Fot.  529b

niekiedy  z  zakończeniem w  różnym  stopniu ugiętym:

 
Fot.  530a  Fot.  530b

Zakończenie  może  być  cząstkowym  lub  pełnym  wiązaniem  z  następną  literą,  uformowanym  à re
bours,  tj.  z  usytuowaniem poza  trzonem:

 
Fot.  531a  Fot.  531b

Pętlicowate  elementy  podwierszowe,  tak  jak  w  paśmie  górnym,  mogą  przybrać  postać  pętlicy,  np. 
wrzecionowatej:

 
Fot.  532a  Fot.  532b
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lub maczugowatej:

 
Fot.  533

Badając  konstrukcję  pętlicy maczugowatej,  należy  zwracać  uwagę  na  proporcje w  elemencie  podwier-
szowym —  stosunek  długości  współtworzącej  pętlicę  do  elementu  odciętego w miejscu  skrzyżowania 
duktów:

 
Fot.  534

Niekiedy  część  niezapętlona  jest  bowiem  zredukowana,  a  pętlica  tak  rozdęta,  że  rozmiarami  zdaje  się 
powtarzać owalny  element  śródwierszowy:

 
Fot.  535

Pętlica  kątowa,  jak  sama  nazwa wskazuje,  zamiast  z  obłości  budowana  jest  kątowo,  choć  niektóre  ra-
miona  tworzonego  trójkąta mogą  zawierać ugięcia.
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Fot.  536a  Fot.  536b

Występują  też  nibypętlice — w  istocie  laski  zwierające  ugięcia,  które  finalnie  nie  podążają  jednak 
ku wertykałowi  i  go nie  przecinają:

 
Fot.  537a  Fot.  537b

Nibypętlicy nie należy mylić ze szczątkową postacią pętlicy, postacią niedokończoną, w której dukt nie 
zostaje doprowadzony do wyobrażonego punktu przecięcia lub nie doszło do pełnego wysycenia duktu:

 
Fot.  538a  Fot.  538b

Spotykane  są  też  pętlice o  konstrukcji  zmanierowanej,  np. wzorowanej  na druku:

 
Fot.  539a  Fot.  539b

W  alfabecie  łacińskim  występuje  minuskuła  trójstrefowa;  jest  nią  litera  f      ;  choć  spotykane  są  też 
postacie  dwustrefowe:
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Fot.  540a  Fot.  540b

Niekiedy wertykały  te  formowane  są w wystudiowany  sposób:

 
Fot.  541a  Fot.  541b

W sygnaturach współczesnych mogą przybierać postać  zubożoną,  sprowadzoną  tylko do kreski:

 
Fot.  542a  Fot.  542b

W podwojeniach  (dubletach)  kreski  te  nie  zawsze muszą być  równe — u dołu  lub u góry:

 
Fot.  543a  Fot.  543b

W paśmie górnym może pojawić  się  pętlica:
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Fot.  544a  Fot.  544b

Spotyka  się  także  sygnatury o pętlicowo  formowanym elemencie nadwierszowym  i  podwierszowym:

 
Fot.  545

lub  takie, w których minuskułę  tę  zastępuje majuskuła:

 
Fot.  546

3.8.2.2.2. Przyłączanie elementów bocznych do wertykałów

Minuskułowa  litera  b  składa  się  z  elementu  nadwierszowego  (drzewca)  i  z  owalnego  elementu 
bocznego,  wyprowadzanego  z  podstawy  drzewca,  a  u  szczytu  kierowanego  ku  drzewcu.  Nie  zawsze 
owal  ten  jest  należycie wyoblony;  niekiedy  przybiera  postać  opisywaną  trójkątem — z wierzchołkiem 
u góry  lub u dołu:
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Fot.  547a  Fot.  547b

Wzorce  kaligraficzne  zalecają,  aby  kreślenie  części  szczytowej  elementu  bocznego  zakończyć  łączni-
kiem, uformowanym  ruchem odwodzącym:

 
Fot.  548a  Fot.  548b

Łącznik  ten  jednak  często  jest  pomijany:

 
Fot.  549a  Fot.  549b

Element  boczny  litery  b  może  być  też  formowany  à rebours,  na  podobieństwo  litery  h —  z  wyskle-
pieniem arkadowym:

 
Fot.  550a  Fot.  550b
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bywa,  że  z wydatnym otwieraniem u dołu

 
Fot.  551a  Fot.  551b

Według wzorców kaligraficznych, element boczny litery h u szczytu powinien być uformowany arka-
dowo, wysmukle, jak śródlinijny owal, w dalszej części posadowiony równolegle do drzewca (elementu 
nadwierszowego).  Baza  powinna  kończyć  się  odwodzonym,  dolnołukowym  łącznikiem  lub  chociażby 
jego  zaznaczeniem:

 
Fot.  552a  Fot.  552b

Częściej  jednak spotyka się postacie bezłącznikowe. Zakończenia elementu bocznego mogą być opusz-
czane poniżej  bazy  elementów nadlinijnych,  do których  są  przyłączane:

 
Fot.  553a  Fot.  553b

a nawet  rozbudowane w podkreślającą  adiustację:

 
Fot.  554a  Fot.  554b
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Często  zamiast  arkadowego wysklepienia  szczytu pojawiają  się  uformowania  trójkątne:

 
Fot.  555a  Fot.  555b

lub  spłaszczenia — przez dysproporcje między  szerokością  a wysokością:

 
Fot.  556a  Fot.  556b

Wobec nadlinijnego  trzonu  element  boczny może być  sytuowany deklinacyjnie:

 
Fot.  557a  Fot.  557b

Z  trzonu  tego  element boczny może być wyprowadzany  z niewielkiej  pętlicy,  poprzedzającej  drzewce, 
lub  stykowo:

 
Fot.  558a  Fot.  558b
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Podobnie jak w przypadku poligramm, kształt elementu bocznego litery h uzależniony jest od dynamiki 
kreślenia.  Nawet  w  sygnaturach  artysty  zwykle  sygnującego  starannie,  z  użyciem  arkadowej  litery  h, 
w grafizmach  spontanicznych,  pośpiesznych pojawiają  się  postacie  półkątne:

 
Fot.  559a  Fot.  559b

Najbardziej urozmaicone bywają elementy boczne litery k. Większość wzorców kaligraficznych prze-
widuje,  że  składnik  ten  powinien  być  dwuelementowy —  o  prostym  lub  ugiętym  fragmencie  górnym 
(wskazówce)  i  prostym  lub ugiętym  fragmencie dolnym  (stopce):

 
Fot.  560a  Fot.  560b

Spotyka się  jednak elementy boczne, w których element górny uformowany jest owalnie, na podobień-
stwo owadziego odwłoka:

 
Fot.  561a  Fot.  561b

niekiedy wymodelowany kształtnie, wręcz  fantazyjnie:

 
Fot.  562a  Fot.  562b
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Trudności  pisarskie  powodowane  przez  materiały  (pędzel,  farba)  sprawiają,  że  popularne  są  elementy 
boczne  formowane przez kątowe  zestawienie kresek:

 
Fot.  563a  Fot.  563b

Fragmenty elementu bocznego mogą być różnie składane. Zbadać więc należy, czy dolna część elementu 
bocznego wyprowadzana  jest  (choćby  stykowo)  z  wertykalnego  trzonu,  czy  też  z  górnego  fragmentu; 
w  przypadku  niektórych  autorów  bowiem  to  ostatnie  jest  powtarzalne —  bez względu  na  to,  czy  ele-
menty  te  formowane  są  z  ugięciami,  czy  też  bez nich:

 
Fot.  564a  Fot.  564b

Analizując  budowę  elementów  bocznych,  należy  zwracać  uwagę  nie  tylko  na  kształty.  Trzeba  też 
sprawdzić,  czy  fragment dolny  (stopka) posadowiony  jest  na  linii  podstawowej,  czy  też  jest  unoszony:

 
Fot.  565a  Fot.  565b

albo opuszczany:

 
Fot.  566a  Fot.  566b
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Badając  elementy  boczne,  należy  zwrócić  uwagę  na  stosunki  wielkościowe  —  wzajemne  proporcje 
rozmiarów  składników elementu bocznego:

 
Fot.  567a  Fot.  567b

i w  jakiej  proporcji  pozostają  one w  stosunku do wertykału,  do którego  są  przyłączane:

 
Fot.  568a  Fot.  568b

Dysproporcje mogą  sprawić,  że  element  boczny  będzie  zredukowany  do  jednego  fragmentu  lub  jeden 
z  fragmentów będzie  się  zlewać  z  drugim,  zredukowanym:

 
Fot.  569a  Fot.  569b

Częstsze są jednak dysproporcje polegające na tym, że jeden z elementów jest przesadnie rozbudowany 
i wykracza poza wyobrażony pion, wyznaczony przez kraniec  elementu górnego:

 
Fot.  570a  Fot.  570b
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albo wręcz  zdominuje obraz  litery:

 
Fot.  571a  Fot.  571b

Dysproporcje  mogą  być  zamierzone  przez  artystę,  np.  gdy  w  zapis  personalizujący  wkomponuje  on 
majuskułową  literę K:

 
Fot.  572a  Fot.  572b

3.8.3. Znaki aliterowe

Oprócz znaków literowych, w sygnaturach spotyka się także znaki przestankowe, znaki diakrytyczne, 
podkreślenia,  adiustacje  i  akcenty.

3.8.3.1. Znaki przestankowe (punktuacja)

Współcześnie, odmiennie niż w czasach Mistrzów Dawnych, rzadko spotyka się inskrypcje sygnujące, 
będące zdaniami złożonymi, w których obecność znaków przestankowych nie zaskakuje. Również teraz 
pojawiają  się  one  także  w  sygnaturach  niebędących  nawet  zdaniami  prostymi,  i  to  w  różnej  postaci, 
np.  jako przecinki:

 
Fot.  573a  Fot.  573b

ukośniki:
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Fot.  574

a  nawet wykrzykniki  czy dwukropki:

 
Fot.  575a  Fot.  575b

Najczęściej  jednak spotyka się kropki. Tak  jak w zapisach powszechnych, kropką można zaznaczyć 
skrót  (abrewiację),  np.  zapisu  imienia:

 
Fot.  576a  Fot.  576b

albo obu  składników,  tj.  imienia  i  nazwiska,  tworząc  sygnaturę monogramową:

 
Fot.  577a  Fot.  577b

Kropki  służą  też  do  zaznaczenia,  że  sygnowanie  zakończono:
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Fot.  578a  Fot.  578b

Niektórzy artyści są  temu wierni, stawiając kropki po zakończeniu sygnowania zarówno zapisem słow-
nym,  jak  i monogramowym:

 
Fot.  579a  Fot.  579b

Gdy zatem któryś z zapisów słownych zostanie skrócony, kropki mogą pojawić się na końcu i w samym 
zapisie:

 
Fot.  580a  Fot.  580b

Kropki mogą posłużyć  za  znaki  rozdzielające  fragmenty  zapisu  (wyrazy,  liczby):

 
Fot.  581a  Fot.  581b

Spotyka  się  też  sygnatury,  w  których  kropki  spełniają  wszystkie  wymienione  funkcje,  tzn.  służą  jako 
oznaczenie  skrótu,  rozdzielają  składniki  i  kończą  sygnowanie:
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Fot.  582a  Fot.  582b

W sygnaturach często pojawiają się poziome kreseczki  (pauzy). W pełnotekstowych wypowiedziach 
zazwyczaj  odgrywają  one  rolę myślników,  ale  tak  rozbudowane  sygnatury  spotyka  się  rzadko,  a więc 
i  sygnatury  z myślnikami  są  sporadyczne:

 
Fot.  583

Pauzy najczęściej  służą do  rozdzielania  składników  sygnatury:

 
Fot.  584

Co  stanowi nawiązanie do dawnych  sposobów punktacji  zapisów  sygnujących:

 
Fot.  585

Jednak  mogą  też  pełnić  funkcję  łączników,  np.  nazwisk  dwuskładnikowych  lub  dwuskładnikowych 
imion,  częstych w obszarze  języka  francuskiego:
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Fot.  586a  Fot.  586b

Komasacja  pauz  może  sprawić,  że  w  tej  samej  sygnaturze  będą  one  otwierać  sygnowanie,  rozdzielać 
składniki  i  kończyć proces  sygnowania:

 
Fot.  587

Jednoczesne użycie kropek i kresek upodobni zbiór znaków uzupełniających do zapisu alfabetem Morse’a:

 
Fot.  588

Badając punktację, należy zwracać uwagę na sytuowanie. Normatywnie kropki służące do oznaczania 
skrótów,  także kończące  zapis,  należy umieszczać na poziomie baz,  a  pauzy — na poziomie  szczytów 
liter  śródlinijnych. Uwadze  eksperta  nie  powinny więc ujść  ewentualne unoszenia  bądź obniżenia:

 
Fot.  589a  Fot.  589b

oraz,  podobnie  jak w przypadku  znaków  literowych,  rozmiary  i  rytm odstępów.
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Fot.  590

3.8.3.2. Podkreślenia

Koniec  sygnowania może być  także oznaczony przez podkreślenie  całej  sygnatury:

 
Fot.  591a  Fot.  591b

albo któregoś  z  fragmentów zapisu personalizującego:

 
Fot.  592a  Fot.  592b

a pod podkreśleniami może  się  znaleźć data:

 
Fot.  593a  Fot.  593b

Podczas  spontanicznego,  niedbałego podkreślania może dojść  do  skreślenia  zapisu:
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Fot.  594a  Fot.  594b

3.8.3.3. Adiustacje

W  sygnaturach  spotyka  się  rozbudowane  zakończenia  kreślenia  nazywane  adiustacjami. Adiustacje 
najczęściej wyprowadzane  są  z  ostatniej  litery,  przez  rozbudowę  jej  ostatniej  grammy:

 
Fot.  595a  Fot.  595b

niekiedy  z  którejś  z  liter wcześniejszych:

 
Fot.  596a  Fot.  596b

a bywa,  że  z  pierwszej  litery:

 
Fot.  597a  Fot.  597b
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Czasami dochodzi  do  zerwania kreślenia, w  efekcie  adiustacja  sprawia wrażenie dostawionej:

 
Fot.  598a  Fot.  598b

Obydwie postacie  ciągłości mogą wystąpić w  sygnaturach  tego  samego  artysty:

 
Fot.  599a  Fot.  599b

W  sygnaturach  niektórych  artystów  adiustacje  mają  zmanierowany  rysunek.  Takie  rozbudowane  adiu-
stacje  końcowe,  często  formowane pętlicowo,  pismoznawcy  francuscy nazywają  parafami.  Spotyka  się 
je  zwłaszcza w  sygnaturach XIX-wiecznych49:

 
Fot.  600a  Fot.  600b

Rzadko  spotyka  się  adiustacje  ozdabiające  szczyt  sygnatury:

 
Fot.  601a  Fot.  601b

  49  Przy potwierdzaniu uzgadnianych składników umów często kreślono tylko te fragmenty podpisów. Stąd wziął się termin 
parafowanie. Dlatego też w pismoznawstwie kryminalistycznym skrócone i uproszczone aż do aliterowości podpisy nazywane 
są  parafami.
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Adiustacje wyprowadzane  z  dołu niekiedy kierowane  są w górę:

 
Fot.  602a  Fot.  602b

częściej  jednak w dół,  dośrodkowo:

 
Fot.  603a  Fot.  603b

lub odśrodkowo:

 
Fot.  604a  Fot.  604b

niekiedy  zaś w  różnych kierunkach:

 
Fot.  605

Gdy  adiustacje  zostaną obustronnie  rozbudowane, mogą obramowywać  zapis  personalizujący:
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Fot.  606a  Fot.  606b

lub którąś  z  jego  części:

 
Fot.  607a  Fot.  607b

lub obramowywać datę,  nawet  pomieszczając w  sobie  oznaczenie miejsca powstania  dzieła:

 
Fot.  608

albo  tylko oddzielać  zapis  personalizujący od daty:

 
Fot.  609a  Fot.  609b
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3.8.3.4. Znaki diakrytyczne

Znaki diakrytyczne  alfabetu  łacińskiego zmieniają pierwotną  artykulację, właściwą dla  trzonu danej 
litery,  np.  przetwarzając  jedną  literę w drugą. Część  z  nich  służy do  zmiany  artykulacji  pierwotnej we 
właściwą  dla  języków  narodowych,  a  jeszcze  inne  do  przywracania  artykulacji  łacińskiej  w  ramach 
języka narodowego.

Uniwersalny, bo wspólny dla  języków narodowych,  jest  znak diakrytyczny w postaci poziomej kre-
seczki  osadzanej  na  trzonie  litery  l  i  tym  samym przetwarzający  ją w  literę  t:

 
Fot.  610a  Fot.  610b

Jeżeli  w wyrazie  zajdzie  potrzeba wielokrotnego  użycia  tego  znaku,  przekreślenie może  być wspólne, 
niekiedy manierycznie przechodzące w adiustację:

 
Fot.  611a  Fot.  611b

Wzorzec  elementarzowy  zaleca,  aby  uczynić  to  przez  osadzenie  poziomej  kreseczki  w  sposób  prze-
cinający  trzon,  ale  spotyka  się  też  wersje  wiązane,  w  których  znak  diakrytyczny  wyprowadzany  jest 
z  podstawy  trzonu:

 
Fot.  612a  Fot.  612b

W  języku polskim, używając  znaku diakrytycznego,  literę  l można przetworzyć w  literę  ł. Wzorzec 
elementarzowy zaleca,  aby uczynić  to  przez osadzenie poziomej  kreseczki  (makronu)  nad  trzonem:
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Fot.  613a  Fot.  613b

Diagonalne  przekreślenia  trzonów  wywodzą  się  ze  średniowiecznego  pisma  gotyckiego,  w  którym 
tak oznaczano  zestawy  ligaturowe,  np. ae. Współcześnie  częste  są  one w alfabetach  skandynawskich:

 
Fot.  614a  Fot.  614b

W alfabetach  tych pojawiają  się  też  poziome nadkreślenia  (makrony):

 
Fot.  615a  Fot.  615b

Niekiedy  można  je  też  spotkać  w  sygnaturach  z  hiszpańskiego  obszaru  językowego,  gdzie  zastępują 
faliste  tyldy:

 
Fot.  616



~  187  ~

Współcześnie w językach germańskich ligaturowanie liter oznaczane jest przez użycie poziomych dwu-
kropków,  znanych  jako umlauty  (tréma)50:

 
Fot.  617a  Fot.  617b

Środki pisarskie (farba, pędzel) utrudniają ich uformowanie, w rezultacie często zamiast nich pojawiają 
się  dwie kreseczki:

 
Fot.  618a  Fot.  618b

Artyści mogą posługiwać  się  obiema  formami  zapisu,  np.  używać  zarówno  litery ö,  jak  i  zestawu oe.

 
Fot.  619a  Fot.  619b

W  językach  romańskich poziomy dwukropek, w  tamtejszej  ortografii  nazywany dierezą,  bywa uży-
wany w celu przywracania  artykulacji  łacińskiej:

 
Fot.  620a  Fot.  620b

  50  Znaki  te  to  niekiedy  pułapka  na  fałszerzy.  Dobrze  ilustruje  to  przypadek  eksponowany  na  wystawie  w Minneapolis. 
Fałszerz  zamiast  osadzić  umlaut  w  imieniu  (Käthe)  błędnie  posadowił  go  w  nazwisku  (Kölwitz).  Zob.  K.C.  Johnson:  Fa
kes…,  s.  55.  O  postaciach  znaków  diakrytycznych  i  ich  roli  więcej  np.  P. BringhursT: Elementarz stylu w typografii.  Przeł 
D. Dziewońska.  Kraków, Design  Plus,  2007,  s.  329  i  nast.;  D. Diringer: Alfabet.  Przeł. W. hensel. Warszawa,  Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe,  1972,  s.  527  i  nast.
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Skłonność  do  scalania  litery  i  z  literą  j  od  dawna  charakterystyczna  była  dla  języka  niderlandzkiego. 
W  ten  sposób powstawała  jakby  litera y  opatrzona dierezą:

 
Fot.  621a  Fot.  621b

Kropki nad trzonem litery i nie są znakami diakrytycznymi, współtworzą bowiem literę nieprzekształ-
caną przez  ich użycie nawet wtedy, gdy  są naddatkami — bo postawiono  je w zapisach kreślonych na 
wzór  druku — które  takiej  kropki  nie wymagają:

 
Fot.  622a  Fot.  622b

Natomiast  postawione  nad  innymi  literami,  jako  tzw.  owerdot,  np.  nad  literą  z,  taką  funkcję  spełniają, 
bo  zmieniają  jej wygłos w  literę  ż:

 
Fot.  623a  Fot.  623b

Taką  zmianę wygłosu  czasami uzyskuje  się,  przekreślając  trzon  litery  z:

 
Fot.  624a  Fot.  624b
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Utrudniające  modelowanie  szczegółów materiały  pisarskie  (konsystencja  farby,  sztywność  pędzla)  lub 
zwiększona dynamika kreślenia mogą spowodować, że kropki  (owerdoty) przypominać będą kreseczki. 
Natomiast maniera pisarska  sprawi,  że w  ich miejsce pojawią  się  np.  kółeczka:

 
Fot.  625

Znakami  diakrytycznymi  są  także  sedijki  (cédille),  w  językach  romańskich  zmieniające  wygłos  li-
tery c we właściwy dla  litery  s:

 
Fot.  626

W  języku polskim używane  są  do uzyskiwania  nosowego wygłosu  samogłosek:

 
Fot.  627a  Fot.  627b

W  języku  czeskim  do  zmian  wygłosu  spółgłosek  służą  niedomknięte  trójkąciki,  stanowiące  jakby 
odwrócenie  francuskiego  akcentu  circonflexe,  natomiast  w  języku  rumuńskim  do  zmiany  wygłosu  sa-
mogłosek  stosuje  się  niewielkie  łuki:

 
Fot.  628a  Fot.  628b
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3.8.3.5. Akcenty

Ukośne  kreseczki,  zwłaszcza  w  językach  romańskich,  powszechnie  używane  są  jako  oznaczenia 
akcentów. Występują w dwóch postaciach —
jako  tzw.  akut,  kreślony ku dołowi od prawej  ku  lewej:

 
Fot.  629a  Fot.  629b

albo  jako  tzw.  grawis,  kreślony od  lewej  ku prawej:

 
Fot.  630a  Fot.  630b

Natomiast w  języku polskim  zadaniem ukośnych kreseczek,  niekiedy osadzanych w  sposób wypro-
stowany,  jest  zmiękczanie wygłosu  litery pierwotnej:

 
Fot.  631a  Fot.  631b

albo  też  kreseczka ma  zmieniać wygłos  litery  o,  co  spotyka  się  zarówno w  napisach minuskułowych, 
jak  i majuskułowych:

 
Fot.  632a  Fot.  632b
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Takie kreseczki widoczne  są  również w  sygnaturach  z  innych obszarów  językowych:

 
Fot.  633a  Fot.  633b

Badając  znaki  diakrytyczne,  nie  należy  ograniczać  się  do  analizy  ich  kształtów,  lecz  przyjrzeć  się 
również  ich  znamionom  geometryczno-strukturalnym.  Przede  wszystkim  przedmiotem  badań  powinno 
być ich położenie, np. kąt i wysokość sytuowania kropek lub akcentów wobec trzonów, czy przekreślenia 
nie  są  osadzane na  trzonach  za wysoko:

 
Fot.  634a  Fot.  634b

a  także  czy  trzony  te  nie  dzielą  znaków diakrytycznych dysproporcjonalnie etc.:

 
Fot.  635a  Fot.  635b

3.9. Cechy treściowo-językowe

W ekspertyzie  pismoznawczej  duże  znaczenie  przywiązuje  się  do  badań  sfery  treściowo-językowej, 
od czasów Locarda uznawanej za osobny segment ekspertyzy. Sygnowanie dostarcza za mało obszernego 
materiału  piśmiennego,  by w  toku  ekspertyzy  przyznawać mu  taką  rangę. Nie można  jednak  tej  sfery 
pomijać, z obserwacji praktyki bowiem wynika, że  i  tu  fałszerze popełniają błędy, np. nie harmonizują 
rozwiązań  konstrukcyjnych  ze  stosownym  etapem  życia  artysty,  a  nawet  popełniają  tzw.  błędy  hiper-
poprawności.
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3.9.1. Alfabety narodowe

Podejmując  badania  tej  sfery,  za  punkt wyjścia  należy  przyjąć  tezę  dość  oczywistą,  że malarze  za-
zwyczaj sygnują w językach narodowych, np. posługując się wywodzącą się z dawnej cyrylicy cyrylicą 
serbsko-chorwacką  lub  rosyjską grażdanką:

 
Fot.  636a  Fot.  636b

nawet  jeżeli  jest  to  język  zaborcy51:

 
Fot.  637a  Fot.  637b

Brzmienie  ich nazwisk  zdradza  środowisko narodowe  i  kulturowe,  z  którego  się wywodzą:

 
Fot.  638a  Fot.  638b

 
Fot.  639a  Fot.  639b

  51  Należy  jednak  nadmienić,  że  Kazimierz  Malewicz  (fot.  637b),  mimo  niewątpliwie  polskich  korzeni,  uważał  się  za 
malarza  rosyjskiego.
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Jeżeli  pojawią  się  w  obcym  środowisku  językowym,  to  bywa  że  dostosowują  postać  pisma,  np. 
serbsko-chorwacką  latinicę  zastępując ortografią  zachodnioeuropejską:

 
Fot.  640a  Fot.  640b

od grażdanki  przechodzą do  alfabetu  łacińskiego  albo podpisują  się  niemieckim kurrentszriftem:

 
Fot.  641a  Fot.  641b

albo odpowiednio  zmieniają  nazwisko,  i  tak np. Kazimierz Ludwik Markus  stał  się Marcoussisem:

 
Fot.  642a  Fot.  642b

a Henryk Hajden  to Henri Hayden:

 
Fot.  643a  Fot.  643b

Niekiedy  jedynie pomijają  rodzime  znaki  diakrytyczne — wszystkie  lub  tylko niektóre:
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Fot.  644a  Fot.  644b

albo dodają  znaki miejscowe:

 
Fot.  645a  Fot.  645b

Czasami zaś sposobem sygnowania demonstracyjnie przypominają o swym pochodzeniu, np. M. Chagall 
na Kubistycznym pejzażu  umieścił  sygnatury w  języku  francuskim,  rosyjskim  i  hebrajskim:

 
Fot.  646a  Fot.  646b

Podobnie  postępował  też Foujita:

 
Fot.  647
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Jednak inni artyści, choć korzenie narodowe wyzierają z ich nazwisk, konsekwentnie sygnują z użyciem 
europejskiego  liternictwa:

 
Fot.  648a  Fot.  648b

3.9.2. Skróty, uproszczenia i dodatki

Postacie  skrótów  w  zapisach  personalizujących  to  pochodna  mód  w  poszczególnych  epokach  oraz 
upodobań artystów. Skracane bywają  zapisy  imion — przez użycie  tylko  inicjału  jednego  lub któregoś 
z  imion:

 
Fot.  649a  Fot.  649b

bądź kilku pierwszych  liter:

 
Fot.  650a  Fot.  650b

czasami  ze  ściągnięciami,  znanymi  z  sygnatur Mistrzów Dawnych:

 
Fot.  651a  Fot.  651b
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Fot.  652a  Fot.  652b

Natomiast zapisy nazwisk bywają upraszczane aliterowo; pojawiają się  też zapisy skrótowe, nie  tyle 
zamierzone,  ile  będące  rezultatem upraszczania:

 
Fot.  653a  Fot.  653b

Nazwiska  autorów  przybierają  różne  narodowe  postacie  antroponimiczne.  Ich  odapelatywność  bądź 
patronimiczność w  językach  słowiańskich może być wyrażana  fleksyjnie  (ski, wicz):

 
Fot.  654a  Fot.  654b

Natomiast  w  innych  językach  europejskich  pojawiają  się  przyimki  i  rodzajniki  częste  w  sygnaturach 
twórców niderlandzkich — van:

 
Fot.  655a  Fot.  655b
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niekiedy  ligaturowane:

 
Fot.  656a  Fot.  656b

lub van der:

 
Fot.  657a  Fot.  657b

a w przypadku  twórców  francuskich o  treści de  (du)  lub  le:

 
Fot.  658a  Fot.  658b

albo de la:

 
Fot.  659
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pisane małą  lub dużą  literą:

 
Fot.  660a  Fot.  660b

czasami małą  literą  nawet wtedy,  gdy otaczające  ją wyrazy napisano majuskularnie:

 
Fot.  661a  Fot.  661b

albo dużą  literą, mimo że w  sygnaturze minuskularnej:

 
Fot.  662a  Fot.  662b

chociaż niektórzy  artyści  są w  tych  zapisach niekonsekwentni:

 
Fot.  663a  Fot.  663b

Te części mowy mogą opisywać status stanowy, np. szlachectwo, dlatego niektórzy artyści ich obecność 
zaznaczają  nawet w monogramach:
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Fot.  664a  Fot.  664b

Oznaczenie  statusu  społecznego może  się pojawić w  sygnaturze  jako osobna nazwa,  zapisywana w  ję-
zyku  łacińskim:

 
Fot.  665a    Fot.  665b

lub w  języku  francuskim:

 
Fot.  666a    Fot.  666b

Niektórzy  artyści  noszą nazwiska  złudnie  sugerujące  arystokratyczny  status  ich posiadacza:

 
Fot.  667a    Fot.  667b
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4. ANALIZA WYNIKÓW I OPINIOWANIE

W  toku  badań  porównawczych  zawsze  spotyka  się  zarówno  analogie,  jak  i  odmienności.  To,  że 
z  którąś  z  sygnatur  porównawczych  badaną  sygnaturę  łączą  tylko  analogie  powinno wzbudzić  uzasad-
nione  wątpliwości.  Wątpliwości  te  powinny  skłonić  eksperta  do  ponownego  przeprowadzenia  badań 
porównawczych  z  nową  hipotezą  roboczą,  że  zakwestionowana  sygnatura  to  rezultat  naśladownictwa. 
Nakazuje to jeden z aksjomatów, leżących u podstaw współczesnej ekspertyzy pismoznawczej, głoszący, 
że  jeżeli dwa podpisy są wiernie  takie same,  to albo  jeden został skopiowany z drugiego, albo obydwa 
zostały przekopiowane  z  trzeciego. Dobrze obrazują  to  imitacje  sygnatury Wojciecha Kossaka1:

 
Fot.  668a  Fot.  668b

4.1. Szacowanie znaczenia identyfikacyjnego analogii

Doświadczenie  pismoznawcze  —  autora  niniejszej  pracy  oraz  innych  naukowców  wykonujących 
ekspertyzy pismoznawcze — podpowiada, aby analogiom przypisywać zróżnicowaną moc perswazyjną. 
I  tak:
 — Najmniejszą moc perswazyjną należy przypisywać analogiom, których przyczyną może być stosowa-
nie się do reguł kaligrafii. Za przykład niech posłuży zalecane w XIX-wiecznych wzorcach kaligra-
ficznych,  stosowanych  jeszcze w  pierwszym  ćwierćwieczu XX w.,  formowanie  stopek wertykałów 
kończących podpisywanie duktem powstałym przez uwydatnione odwiedzenie:

  1  Na  fot.  668a  przedstawiono  autentyczną  sygnaturę  z  obrazu W.  Kossaka,  znajdującego  się  w  zbiorach Muzeum Woj-
ska  Polskiego w Warszawie. Na  fot.  668b  zamieszczono  imitacje  tej  sygnatury, wykonane  na  użytek  pracy  przygotowywanej 
w Katedrze Kryminalistyki UŚ  (T. Szafraniec: Fałszywe sygnatury Wojciecha Kossaka. Katowice, Uniwersytet  Śląski,  2004 
[maszynopis  i  próbki w  zbiorach Katedry].
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Fot.  669a  Fot.  669b

 — Mniejszą moc perswazyjną należy przypisywać analogiom, jakie w toku badań zauważono, porównu-
jąc inicjały i inne znaki szczególnie rzucające się w oczy. Z doświadczenia opiniodawczego wiadomo 
bowiem,  że  to właśnie  na nich  skupiają  swą uwagę naśladowcy.
 — Największą moc perswazyjną należy przyznawać cechom najmniej  rzucającym się w oczy, np.  tzw. 
cechom powtarzalnym, tj. skłonności piszącego do formowania różnych znaków podobnymi ruchami 
ręki:

Fot.  670

albo,  jak  w  poniższym  przykładzie,  powtarzalnej  skłonności  do  wydłużania  elementów  formowanych 
przez większe,  a  nawet mniejsze przywodzenia kiści,  np. w  literze A:

Fot.  671

4.2. Wyjaśnianie obecności i wartościowanie odmienności

4.2.1. Przyczyny zamierzone

Odmienności  mogą  mieć  różne  przyczyny.  Oczywiście,  mogą  być  zamierzone  przez  artystę,  który 
np.  zechce  uformować  zapis  pismem wzorowanym  na  średniowiecznej  lombardzie  lub  pismem  kontu-
rowym2:

  2  Pismo konturowe w kaligrafii uznawane jest za jedną z postaci tzw. pisma artystycznego, zob. S. TaTuch: Nauka pisma 
użytkowego i ozdobnego. Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych,  1927,  s.  73  i  nast.
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Fot.  672a  Fot.  672b

Mogą być  też  rezultatem nieudanego podrabiania:

 
Fot.  673

4.2.2. Przyczyny niezamierzone

4.2.2.1. Naturalna zmienność

Jednak  najczęstszą  przyczyną  zmienności  jest  znana  wszystkim  pismoznawcom  naturalna,  doraźna 
zmienność funkcjonowania osobniczego nawyku pisarskiego. Dlatego analizę wyników należy rozpocząć 
od  ustalenia,  co  w  sygnaturach  porównawczych  jest  stabilnie  powtarzalne,  a  co  zmienne —  jaka  jest 
postać  zmienności  i  jaka może być  jej  przyczyna.  Jak widać w poniższym przykładzie, w  sygnaturach 
Renoira  zmienne  jest  osadzanie  czasz  litery  R  na  wertykałach. Analogiczne  jest  jednak  wysklepianie 
tych czasz po prawej stronie, analogiczna jest rozwlekłość w formowaniu poligrammy n, a także formo-
wanie  dwuznaku  ir,  zazwyczaj  odrywanego  od  poprzedzającej  litery  o,  kończonej  dośrodkowo  (mimo 
że dwuznak  ten  z  literą o współtworzy  sylabę):

 
Fot.  674a  Fot.  674b

 
Fot.  674c  Fot.  674d
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4.2.2.2. Czynniki zewnętrzne

W  przypadku  sygnatur  malarskich  zmienność  doraźna  może  być  wydatniejsza  niż  ma  to  miejsce 
w  przypadku  grafizmów  współtworzących  typowe  dokumenty,  a  to  za  sprawą  pozycji  pisarskiej  oraz 
nieswoistych narzędzi  i materiałów pisarskich  (środków kryjących  i  podłoży).

4.2.2.2.1. Pozycja

Ważna  jest  nie  tyle  pozycja  zajmowana  przez  sygnującego,  bo  na  ogół  to  pozycja  stojąca  lub  sie-
dząca,  a w  grafizmach  pochodzących  od  osób  sygnujących w  tych  pozycjach  nie  dostrzega  się  różnic 
mogących mieć znaczenie  identyfikacyjne.  Istotniejsze  jest usytuowanie obrazu podczas podpisywania.

Zwykle  spoczywa  on  na  sztaludze,  a więc  jest  nachylony,  choć  podpisywany  bywa  niekiedy w po-
zycji  leżącej,  gdy  spoczywa  na  stole  lub  innym  obiekcie  odgrywającym  rolę  blatu.  Piszący może  stać 
lub  siedzieć. W przypadku  naturalnego  podpisywania  się,  z  użyciem  typowych  narzędzi  pisarskich,  na 
papierze  spoczywającym  na  blacie,  to,  czy  podpisujący  się  stoi,  czy  też  siedzi,  nie  powoduje  zmian 
w  piśmie,  które mogłyby wywołać  problemy  identyfikacyjne3.  Jeżeli  jednak malarz  stoi,  a  obraz  spo-
czywa  na  sztaludze,  to  problemy  takie  mogą  się  pojawić,  bo  inny  jest  mechanizm  pisania,  bardzo 
przypominający pisanie na tablicy4. Bardziej angażowane są mięśnie ramieniowe (zwłaszcza trójgłowy), 
ale  także mięśnie barku i mięsień piersiowy,  tym samym wzrasta zamaszystość pisania (podpisywania), 
dostrzegalna w poniższym przykładzie — pokaźnej sygnatury, złożonej na obrazie o dużych rozmiarach 
(co dla Permekego było  częste):

Fot.  675

Ważny  jest  też  kąt,  pod  jakim usytuowany  jest  bok  bliższy  licu  obrazu — prawy  u  praworęcznych 
lub lewy u leworęcznych — bo może być przyczyną zmian w nachyleniu osi liter. Jeżeli jednak malarz 
siedzi, a zatem może wspierać dłoń o podłoże, to problemy te nikną, bo w proces pisarski zaangażowane 

  3  Zob.  np.  T. Widła:  Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm.  W:  Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów.  Red. 
Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002,  s. 379  i nast.;  zob.  także M. JanKoWSKa: Możliwości 
identyfikacji wykonawcy podpisu nakreślonego na nietypowo ułożonym podłożu. W:  Wybrane  zagadnienia z zakresu badań 
identyfikacyjnych rękopisów.  Warszawa,  Wydawnictwo  Centralnego  Laboratorium  Kryminalistycznego  Komendy  Głównej 
Policji,  2010,  s.  189—224.
  4  Więcej  na  ten  temat  zob.  np.  H. calleWaerT: Graphologie et physiologie de l’écriture.  Louvain,  Nauwelaerts,  1962, 
s.  30—35;  zob.  także A.M. caligiuri,  M.A. linTon:  The Neuroscience of Handwriting.  Boca  Raton—London—New York, 
CRC Press,  2012,  s.  95  i  nast.; M. PérioT,  P. BroSSon: Morpho-physiologie de l’écriture.  Paris,  Payot,  1957,  s.  201  i  nast., 
gdzie  opisano  biomechanikę  podpisywania,  o  której  także R. PoPhal: Graphologie in vorlesunegen.  Bd.  1.  Stuttgart, Gustav 
Fischer Verlag,  1965,  s.  59  i  nast.
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są  głównie mięśnie  i  ścięgna  kiści —  nadgarstka  i  palców. Natomiast ważne  jest,  czy w  toku  takiego 
pisania  nadgarstek  przemieszcza  się  po  podłożu,  gdyż  będzie  to wywierało wpływ  na  obraz  linii  pod-
stawowej wyrazów współtworzących podpis.

4.2.2.2.2. Narzędzia pisarskie

W zależności  od  tego,  z  jakiego  rodzaju  dziełem  sztuki  plastycznej mamy  do  czynienia,  sygnatura 
może być nakreślona: ołówkiem, piórkiem kreślarskim, sztyftem węglowym lub pastelowym oraz, oczy-
wiście, pędzlem. Mechanizm kreślenia pierwszymi z wymienionych narzędzi i jego ewentualne aberracje 
są dobrze  znane  i  żaden pismoznawca nie powinien mieć problemów w  toku badań  identyfikacyjnych, 
chyba  że wynikać  one  będą  ze  specyfiki  podłoża,  o  czym  dalej. Wbrew  bowiem wcześniejszym  oba-
wom, dowiedziono eksperymentalnie, że zmiany w obrębie standardowych narzędzi pisarskich nie mają 
większego  znaczenia5.

Inaczej jest w przypadku pędzli, gdyż są to narzędzia pisarskie o różnych rozmiarach trzonka i grota, 
a  ten ostatni miewa różną sztywność oraz kształt, może być bowiem płaski  lub okrągły. Pędzle płaskie 
pozostawiają  charakterystyczne  nierówności  w  zakończeniach  linii;  wymagają  też  znacznego  nacisku 
na  podłoże  w  celu  uzyskania  mniej  więcej  równego  śladu6.  Natomiast  pędzle  okrągłe,  jak  zauważyli 
liternicy, stwarzają problemy osobom początkującym. Jednak problemy te ustają wraz z nabyciem przez 
nie  stosownej wprawy7.

Sztywność  pędzla  uzależniona  jest  od  tworzywa,  z  którego  uformowano  jego  grot.  Do  sztywnych 
należą pędzle szczecinowe; nieco mniejsza sztywność znamionuje pędzle nylonowe. Do miękkich należą 
pędzle  uformowane  z  sierści  zwierzęcej:  kuny,  wydry,  wiewiórki,  borsuka,  bobra,  tchórza  lub  krowy. 
Pędzli miękkich zwykle używa się do rzadkiej  farby; dzięki  takiemu połączeniu  łatwiej  formować łuki, 
bo grot  jest  elastyczny8.

 
Fot.  676a  Fot.  676b

Do gęstszych farb zazwyczaj używa się pędzli nylonowych lub szczecinowych, przy czym właściwą 
im  sztywność może  zmniejszyć większa długość grota.

  5  Zob. np.  J. MaThyer:  Influence de l’instrument utilise sur l’écriture et les signatures.  „Revue  Internationale de Crimi-
nologie  et  de Police Technique” 1967,  vol.  21,  n°  1,  s.  67  i  nast.
  6  J. WoJeńSKi: Technika liternictwa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,  1974,  s.  141.
  7  Ibidem,  s.  135.
  8  O typowaniu kształtu i sztywności pędzla oraz jego sytuowania wobec podłoża zob. A. PrzyBySz: Badania autentyczności 
sygnatur na obrazach; analiza śladów narzędzia. W: Wybrane zagadnienia z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów…, 
s. 225 i nast. O zależnościach między pędzlami  i  farbami zob.  także F. Perego: Dictionaire des matériaux du peintre. Paris—
Belin 2005,  s.  890.
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Fot.  677

Gdy  sztywne pędzle pokrywane  są  rzadką  farbą,  ta może nierównomiernie  rozłożyć  się w dukcie:

 
Fot.  678a  Fot.  678b

Nie bez znaczenia jest też pozycja pędzla w palcach artysty. Pędzlem okrągłym, włosianym najlepiej 
pisze  się,  trzymając  go  przy  skuwce. Natomiast  pędzel  płaski w  toku  pisania  najlepiej  trzymać wyżej 
— nieco powyżej  środka  trzonka9.

4.2.2.2.3. Farby

Znaczenie ma konsystencja  farby. Najgęstsze  farby, utarte  tak, by „stały”, używane są do  impastów, 
nakładanych  szpachelką,  najrzadsze  zaś — do  laserunków. Do  innych  form malowania  używa  się  farb 
utartych  tak, by znamionowała  je zwartość  i — pozwalając na płynne prowadzenie pędzla — nie spły-
wały  z  pędzla10.  Tak  utarte  farby  zazwyczaj  używane  są  do  podpisywania  się.  Natomiast  farby  gęste 
rzadko stosowane są do sygnowania, mogą bowiem powodować trudności w modelowaniu szczegółów. 
Wymagają  zresztą  sztywniejszych pędzli:

Fot.  679

  9  J. WoJeńSKi: Technika…,  s.  135  i  141.
  10  M. doerner: Materiały malarskie i ich zastosowanie.  Przeł.  F. aleKSandroWicz. Warszawa, Arkady,  1975,  s.  103.
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W  zależności  od  gęstości  farby  sygnatury  tego  samego  malarza  mogą  się  nieco  różnić,  jeśli  chodzi 
o  precyzję  formowania  szczegółów:

 
Fot.  680a  Fot.  680b

Trzeba  też  pamiętać,  że  konsystencja  farby  olejnej  uzależniona  jest  od  temperatury. Niekiedy  farba 
optymalnie utarta  rankiem wczesnym popołudniem może okazać  się  rzadka11.

4.2.2.2.4. Faktura

Optymalnym podłożem jest  lico gładkie,  jednak nie na tyle, by pędzel się ślizgał. Sygnatury bywają 
składane  na  płótnie  nieznacznie  pokrytym  warstwą  barwną,  a  nawet  niepokrytym  nie  tylko  warstwą 
barwną,  ale  nawet  gruntem:

 
Fot.  681a  Fot.  681b

Faktura  może  sprawić,  że  dukt  sygnatury  będzie  ślizgać  się  po  nierównościach,  a  sama  sygnatura 
będzie  się  rozpadać na  fragmenty barwne:

 
Fot.  682a  Fot.  682b

To,  jak  również mało kontrastujące otoczenie, może  sprawić,  że  będzie  trudno  czytelna:

  11  Ibidem,  s.  107.
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Fot.  683

Inne problemy może  stwarzać niecałkowicie wyschnięta warstwa barwna,  tym samym może docho-
dzić  do  rozmazywania  szczegółów:

Fot.  684

lub  sygnatura  będzie  się w nią  zagłębiać,  co nie  zaskakuje w przypadku  sygnowania ołówkiem:

 
Fot.  685a  Fot.  685b

ale  zdarza  się  to  również w przypadku  sygnatur modelowanych pędzlami:

 
Fot.  686a  Fot.  686b

Sygnowanie sztywnym pędzlem na miękkim podłożu może też powodować trudności w modelowaniu 
szczegółów:
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Fot.  687

a  nawet  sprawiać,  że  farba  z  podłoża będzie  się mieszać  z  farbą nakładaną  za pomocą pędzla:

Fot.  688

4.3. Wnioski końcowe

W  świetle  obecnie  powszechnie  akceptowanego  paradygmatu metodologicznego  rozumowanie  eks-
perta  nie  jest  logicznym  dowodzeniem,  lecz  stanowi  wyjaśnianie  (tłumaczenie),  a  więc  poszukiwanie 
racji  dla  znanych  następstw.  Z  natury  rzeczy  jest  to  rozumowanie  zawodne,  co  jest  powodem  podsta-
wowego, niekiedy paraliżującego dyskomfortu decyzyjnego eksperta. Ułatwieniem powinno być uświa-
domienie  sobie,  że:
 — Nie ma metod doskonałych ani nieomylnych ekspertów. Tak głosi nauka i tak podpowiada obser-
wacja praktyki. Są tylko metody, które (dla rozwiązania danego problemu) są lepsze, i biegli, którzy 
mylą  się  rzadziej  niż  inni. W  konsekwencji  ryzyko  niezawinionej  pomyłki  istnieje  zawsze,  a  błąd 
towarzyszy biegłemu,  jak przysłowiowy cień12.
 — Ekspert nie ponosi odpowiedzialności za użytek, jaki z jego opinii uczyni zleceniodawca, 
a jedynie za uczciwość i staranność wykonania zleconych mu zadań.  Tak  też  należy  rozumieć 

  12  Zob.: E. gruza: O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych. W: „Doctrina multiplex veritas una”. Red. A. Bul-
SieWicz, A. MareK,  V. KWiaTKoWSKa-darul.  Toruń, Wydawnictwo  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika,  2004,  s.  179  i  nast.; 
M.R. hecKer:  Fehlerquellen in der Schriftexperise.  „Kriminalistik”  1979,  H.  1;  H. MaleWSKi, A.  ŽaulaSKiéne:  Przyczyny 
błędów w ekspertyzie pismoznawczej. W: Współczesne problemy dowodu z dokumentu. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego,  2001,  s.  183  i  nast.;  J. MoSzczyńSKi:  Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych.  Olsztyn, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011, s. 48 i nast.; T. Widła: Ocena dowodu z opinii biegłego. Katowice, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992, s. 47 i nast.; T. Widła, M. leśniaK: Przyczyny błądzenia biegłych. W: Logiczne 
podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2006,  s.  361  i  nast.
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pouczenie  o  odpowiedzialności  za  wydanie  opinii  niezgodnej  z  prawdą,  podawane  w  postanowie-
niach o powołaniu biegłego13. Ekspert, który sądzi inaczej, bezzasadnie obciąża swe sumienie, a być 
może  i  grzeszy  pychą.  Nie  jest  przecież  nikim  więcej,  jak  tylko  dostarczycielem  jednego  z  wielu 
argumentów  w  rozważanej  kwestii;  nawet  jeżeli  kluczowego,  to  nie  jedynego,  i  którego  wartość 
uzależniona  jest  od  innych dowodów.
 — Ekspert,  nawet  biegły  sądowy wykonujący  ekspertyzę dla  organu procesowego,  nie może kierować 
się  zasadą  in dubio pro reo,  bo  ta  adresowana  jest  do organów procesowych14. Ekspert  zaś  nie  jest 
organem  procesowym;  nie  jest  nawet  samoistnym  bytem  procesowym,  a  jedynie  narzędziem,  za 
pomocą  którego  organ  procesowy  poznaje  inaczej  niedostępną  dlań  sferę.  Nie  będąc  uczestnikiem 
postępowania,  ekspert  nie  ma  interesów  i  nie  powinien  też  uwzględniać  żadnych  interesów,  także 
zleceniodawcy. Chodzi  o  to,  by winny nie  uniknął  kary.
Niezależnie  od  ogólnych  wskazań,  należy  mieć  na  uwadze  zalecenia  szczególne,  jakie  formułują 

metodyki niektórych dziedzin opiniodawczych:  jak  interpretować wyniki badań,  jakimi standardami się 
kierować  itp. Wymogów  tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Wyciągnięcie  pozytywnych,  negatywnych  lub  nierozstrzygających  wniosków  kończy  ekspertyzę. 
Eksperci dysponują odpowiednią skalą słowną, umożliwiającą wyrażenie przekonania, do jakiego doszli 
po poddaniu ocenie  rezultatów badań. Najczęściej  stosowana  jest  skala  siedmiostopniowa, obejmująca:
 — Pozytywne wnioski stanowcze,  zwane  także  kategorycznymi  (jednoznacznie  pozytywnie  rozstrzy-
gające).  Podejmuje  się  je  wtedy,  gdy  znaleziono  dostateczną  ilość  zgodności  o  dostatecznej  mocy 
perswazyjnej — i żadnej różnicy. W przypadku dziedzin opiniodawczych, w których dominują cechy 
charakteryzujące  się  zmiennością  intraindywidualną  (np. w ekspertyzie pismoznawczej),  za dopusz-
czalne uważa się  także kategoryczne wnioski w przypadku odnotowania różnic; o  ile obecność tych 
różnic  jest w pełni  uzasadniona.
 — Pozytywne wnioski uprawdopodobniające,  a  więc  wnioski  o  zmniejszonej  stanowczości.  Takie 
wnioski podejmowane są w sytuacji, gdy znaleziono mniej  (niż wymaga zaopiniowanie kategorycz-
ne)  zgodności  o  odpowiedniej mocy  perswazyjnej. Także  i w  takich  przypadkach  zgodnościom nie 
mogą  towarzyszyć niewytłumaczalne  różnice.
 — Pozytywne wnioski niewykluczające,  tj.  wnioski  potwierdzające,  ale  o małej  stanowczości.  Takie 
wnioski są zasadne w sytuacji, gdy znaleziono mało cech o należytej mocy perswazyjnej albo też cech 
tych znaleziono dużo, ale towarzyszy im obecność aktualnie niewytłumaczalnych różnic. Ustaleniom 
tym musi  jednak  towarzyszyć  przekonanie,  że  gdyby  ekspert  dysponował  lepszym materiałem  ba-
dawczym, wówczas wartościowych zgodności znaleziono by więcej lub znaleziono by zadowalające 
wytłumaczenie obecności odnotowanych różnic. Przekonanie to musi być racjonalne, wsparte wiedzą 
eksperta  (studiami  literatury przedmiotu  lub doświadczeniem opiniodawczym).
 — Wnioski nierozstrzygające — gdy znaleziono argumenty przemawiające zarówno za rozważaną hi-
potezą, jak i za hipotezą sprzeczną, albo gdy poczynione ustalenia pozbawione są mocy perswazyjnej.
 — Stanowcze wnioski negatywne — podejmowane, gdy poczyniono liczne i istotne ustalenia przema-
wiające przeciwko  rozważanej  hipotezie.
 — Uprawdopodobniające wnioski negatywne,  których  podjęcie  będzie  zasadne,  jeżeli  znaleziono 
mniej  niż  należało wskazać  istotnych  cech  różnicujących.
 — Niewykluczające wnioski negatywne — gdy znaleziono niewiele cech istotnie przeczących rozważa-
nej hipotezie. Towarzyszące im zgodności muszą być pozbawione mocy perswazyjnej. Jednocześnie 
musi  istnieć  racjonalne  przekonanie,  że  gdyby  biegły  dysponował  lepszym materiałem  badawczym 

  13  Więcej na  ten  temat  zob. T. Widła: O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach. W: „Iudicium et scientia”. 
Red. A. PrzyBoroWSKa-KliMczaK, A. Taracha. Warszawa, Wolters Kluwer, 2011, s. 657  i nast.,  tamże  literatura przedmiotu 
i podstawowe orzecznictwo; D. zienKieWicz: Z problematyki odpowiedzialności biegłych. W: Znaczenie aktualnych metod badań 
dokumentów w dowodzeniu sądowym.  Red.  Z. Kegel,  R. cieśla. Wrocław,  Prace  Naukowe Wydziału  Prawa, Administracji 
i Ekonomii,  nr  15,  2012,  s.  421  i  nast.
  14  M.  zielińSKi:  Poznanie sądowe a poznanie naukowe.  Poznań, Wydawnictwo  Uniwersytetu  im. Adama  Mickiewicza, 
1979,  s.  56.
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(kompletnym,  niezdeformowanym  materiałem  kwestionowanym,  licznymi,  prawidłowo  pobranymi 
próbkami porównawczymi), wówczas możliwe byłoby  znalezienie  innych  istotnych  różnic15.

4.4. Redagowanie opinii

Opinia to stanowisko eksperta, które może przybrać postać pisemną lub ustną, z tym że w postępowa-
niach sądowych o wyborze formy opiniowania decyduje organ procesowy. W praktyce przeważają opinie 
pisemne. Wydaje się to słuszne. Przede wszystkim dlatego, że w przypadku opiniowania ustnego istnieje 
ryzyko utraty przez decydenta procesowego/zleceniodawcę — zazwyczaj laika — merytorycznej kontroli 
nad  tym, co mówi ekspert,  a nawet  ryzyko  jego zupełnego zagubienia  się w gąszczu  specjalistycznego 
słownictwa. Zadziałać też może sofizmat uroku słowa — zamiast argumentami merytorycznymi odbiorca 
opinii  będzie  się  kierował wrażeniem  doznanym w  toku  kontaktu  z  ekspertem,  a więc  jego  prezencją, 
elokwencją,  zdecydowaniem w  formułowaniu wniosków  itp.

Procedury  sądowe  i orzecznictwo wskazują,  z  czego powinna  się  składać opinia. Najpełniej wyraża 
to Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania cywilnego  jest bardziej  lakoniczny, ale  i w po-
stępowaniach cywilnych przyjęła się praktyka budowania opinii w sposób stosowany w postępowaniach 
karnych. W części inicjalnej biegły powinien się przedstawić, a więc podać swe imię i nazwisko, stopień 
(tytuł) naukowy oraz specjalność i stanowisko zawodowe. W opiniowaniu sądowym konieczne jest tak-
że wymienienie wszystkich osób uczestniczących w badaniach oraz wskazanie  ich czynności; osoby  te 
(np.  laboranci  obsługujący  aparaturę) w  razie  potrzeby  będą mogły  zostać  przesłuchane w  charakterze 
świadków (art. 200 § 3 kpk). Natomiast ujawnianie w tekście opinii faktu koleżeńskiej konsultacji, jakiej 
zasięgał  ekspert,  to  kwestia  kontrowersyjna, może bowiem wzbudzić wątpliwości. W  takim przypadku 
bowiem  zatarciu  może  ulec  granica  indywidualnej  odpowiedzialności  eksperta;  rozłożona  zostanie  na 
dwie  osoby:  eksperta  i  konsultanta. A  przecież  udzielenie  konsultacji  nie  oznacza  przyłączenia  się  do 
opinii,  lecz  jedynie  dostarczenie  informacji,  które  przez  danego  eksperta  mogą  być  wykorzystane  lub 
nie. Nie może więc konsultant ponosić takiej odpowiedzialności, jak ekspert, nawet jeżeli przyczynił się 
do  pomyłki;  co  najwyżej  ponosi  odpowiedzialność moralną,  tak  jak  autor  publikacji,  która  za  sprawą 
niezręcznych  sformułowań  wprowadziła  eksperta  w  błąd. Wobec  decydenta  całość  odpowiedzialności 
powinna  obciążać  eksperta,  który  zasięgając  konsultacji,  podejmuje  działania  na własne  ryzyko  i wła-
sny  rachunek. Część  inicjalną  kończy  zacytowanie  pytań  postawionych  przez  decydenta  procesowego/
zleceniodawcę oraz  sposób  ich  zrozumienia przez  eksperta  (rozpoznanie problemu).

Następnie  ekspert  powinien przedstawić wybrane metody badań  i  uzasadnić  ich wybór. Nasuwa  się 
zatem pytanie,  jak bardzo szczegółowy ma być opis zastosowanej metody. Wydaje się, że  jeżeli  jest  to 
metoda należąca do powszechnie znanych, to wystarczy podać, którą z możliwych wybrał i dlaczego nie 
wybrał konkurencyjnych. Za kryterium powszechnej znajomości należy uważać obecność opisów metod 
w  podręcznikach  akademickich,  z  jakich  korzystają  odbiorcy  —  prawnicy  lub  muzealnicy.  W  takich 
przypadkach eksperci mają prawo zakładać, że zastosowane metody są znane odbiorcy (niewiara byłaby 
tożsama  z  zakładaniem nieuctwa).  Jeżeli  jednak  ekspert  zastosował  któryś  z mniej  znanych wariantów 
metody,  to  powinien  go  szczegółowo  opisać  oraz  (porównawczo)  przedstawić  proces  decyzyjny,  za 
sprawą którego dokonał wyboru. Kolejny fragment sprawozdania to relacja z przeprowadzonych badań, 
szczegółowo  przedstawione  czynności  badawcze  (ich  przebieg  i  kolejność),  stosowana  aparatura  i  od-
czynniki oraz czynione na bieżąco spostrzeżenia i ich oceny. Relacja z badań powinna być wyczerpująca; 
lakoniczność opisu  to  częsty błąd,  który pozbawia opinię  koniecznej  kontrolowalności16.

  15  Zob. np. T. Widła: Budowa opinii. W: Badanie przyczyn powstawania pożarów. Red. P. guzoWSKi. Poznań,  Izba Rze-
czoznawców Stowarzyszenia  Inżynierów  i Techników Pożarnictwa,  2005,  s.  234  i  nast.
  16  O prezentacji  zawartości opinii  i  kwestiach z  tym związanych zob. np. K. JaegerMan: Opiniowanie sądowo-lekarskie. 
Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1991, s. 41 i nast.; T. ToMaSzeWSKi: Dowód z opinii biegłego w procesie karnym. Kraków, 
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 1998, s. 80 i nast.; T. Widła: Metodyka ekspertyzy. W: Ekspertyza sądowa. Red. 
J. WóJciKieWicz. Kraków, Zakamycze,  2002,  s.  33  i  nast.
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Język  relacji z badań może się  różnić w opinii. W  tej części, w której ekspert  sam opisuje przebieg 
stosowania metody,  ma  prawo  posługiwać  się  subjęzykiem  reprezentowanej  specjalności.  Powinien  to 
być jednak język dyscypliny, a nie osobniczy, rzekomo naukowy żargon. W takim przypadku nie można 
bowiem  liczyć  nawet  na  to,  że  czynności  takiego  eksperta  będzie można  skontrolować,  skorzystawszy 
z pomocy innego. Ekspert ma także prawo do stosowania specjalistycznego mianownictwa poczynionych 
ustaleń i ich własności. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom decydentów, należałoby preferować 
uwidocznienia  (tablice  poglądowe)  kosztem  zobrazowań  słownych.  Takie  opinie  są  bardziej  czytelne, 
a  zaobserwowano,  że  również bardziej  przekonujące.

Po  opisaniu  badań  ekspert  powinien  opisać  dyskusję  wyników,  a  w  szczególności  ocenić  ich  moc 
perswazyjną, po czym zaś wyłożyć argumentację prowadzącą do wniosków końcowych. Ta część spra-
wozdania  powinna być wyrażona w  języku naturalnym,  zrozumiałym dla  odbiorcy.

Opinia składa się ze sprawozdania  i z wniosków, które zawierają odpowiedzi na pytania postawione 
w  postanowieniu/zleceniu.  Ponieważ  rozpoznając  problem  ekspert  zapewne  przełożył  pytania  z  języka 
zleceniodawcy na subjęzyk własnej specjalności,  teraz musi  tę drogę pokonać w drugą stronę. Może  to 
być zadanie trudne. Z pewnością nie będzie błędem, jeżeli wnioski ekspert wyrazi w języku naturalnym, 
bliższym  odbiorcy  niż  subjęzyk  reprezentowanej  dyscypliny.  Wtedy,  o  ile  wcześniej  biegły  dokonał 
szczegółowego i przejrzystego wykładu argumentacji, nie ma ryzyka, że tak zredagowana opinia będzie 
niejasna.

Z wniosków opinii powinien jednoznacznie wynikać kierunek wnioskowania oraz poziom stanowczo-
ści. Słownictwo winno więc być sprecyzowane w sferze konotacji  (znaczenia), denotacji  (oznaczania) 
i supozycji użytych nazw. Język jest dostatecznie bogaty, by jasno wyrazić poziom stanowczości wnio-
sków. Wnioski uprawdopodobniające można szacunkowo wyrazić, używając odpowiednich wykładników 
leksykalnych  o  treści:  prawdopodobnie  (tak  a  tak), wysoce prawdopodobne (że),  z prawdopodobień-
stwem graniczącym z pewnością itp.17 Pamiętać jednak należy o wskazaniach psychologów, że im bardziej 
rozczłonkowana skala, tym większe ryzyko błędnego przyporządkowania do poszczególnego miejsca na 
tej skali. Nie należy więc posługiwać się przesadnie szczegółowym opisywaniem szacowanego prawdo-
podobieństwa, chyba że są to wnioski alternatywne, połączone z przedstawieniem porównawczym. Błę-
dem jest także zastępowanie wykładników leksykalnych uprawdopodobnienia wyrażeniami liczbowymi18. 
Jest to nadużycie metodologiczne, chyba że w części sprawozdawczej znaleźć można stosowne rachunki 
statystyczne, a punktem odniesienia były własności populacji generalnej. Czasami we wnioskach biegły 
pragnie zaakcentować ograniczenia interpretacyjne zdania, wcześniej opisane w części sprawozdawczej. 
Jest  to  zabieg  dopuszczalny,  nawet  praktyczny,  bo może  być  zachętą  dla  odbiorcy,  aby  ten  szczegóło-
wo zapoznał  się  ze  sprawozdaniem. Praktyka wypracowała wiele odpowiednich zwrotów, będących do 
dyspozycji  biegłego,  np. w świetle przedłożonego materiału badawczego i poczynionych ustaleń, etc.

Opiniowanie jest procesem intelektualnym, który — w świetle psychologicznej teorii decyzji — jest 
procesem uznawania (za prawdziwe lub fałszywe) zdań wyrażających sądy pozyskane empirycznie. Jest 
to  więc  zawsze  proces  zindywidualizowany,  i  to  mimo  stosowania  procedur  poznawczych  o  wysoko 
ocenianej  intersubiektywności.  Fakt  ten wymaga  zaakcentowania  przez  użycie  odpowiedniego wykład-
nika  leksykalnego,  np.  o  treści:  uważam, że…, w moim przekonaniu…, w mojej opinii…,  etc. W  ten 
sposób  także  realizowana  jest zasada  indywidualnej odpowiedzialności eksperta za wydaną opinię, cią-
żącą  zawsze  na  tym,  kto  przeprowadził  badania,  zinterpretował wyniki,  rozumował w  sposób  opisany 
w  sprawozdaniu  itd.,  bez  zasłaniania  się  autorytetem  reprezentowanej  dyscypliny.
  17  Zob. K. JaegerMann. Opiniowanie…,  s.  132; T. Widła: Metodyka ekspertyzy…,  s.  41  i  nast.
  18  J. MoSzczyńSKi: Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego,  2011,  s.  233; T. Widła: Metodyka ekspertyzy…,  s.  41.
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5. PODSUMOWANIE

Opisana  analiza  symptomatologiczna  ok.  3  tys.  sygnatur  obrazów  o  niekontestowanej  atrybucji, 
znajdujących  się  w  zbiorach  82  kolekcji  muzealnych,  wykazała,  że  współtworzące  te  sygnatury  gra-
fizmy  można  ujmować  i  opisywać  w  sposób  właściwy  kryminalistycznej  ekspertyzie  pismoznawczej. 
W szczególności w ten sposób ujmowane być mogą cechy: syntetyczne (ogólne), motoryczne, mierzalne 
(geometryczno-strukturalne), konstrukcyjne  (opisowe)  i  treściowo-językowe,  a  także prowadzone bada-
nia  obrazów na  sposób właściwy  tzw.  technicznej  ekspertyzie  dokumentów  i  z  użyciem  sprzętu,  jakim 
posługują się  laboratoria kryminalistyczne. Możliwe  jest więc ustalanie autorstwa sygnatur według me-
todyki  opracowanej  przez  kryminalistycznych  pismoznawców,  oczywiście  z  odpowiednią modyfikacją, 
konieczną  z  uwagi  na nieswoiste  podłoża oraz narzędzia  i  środki  kryjące.

Dokonując  wyboru  metody,  należy  preferować  metodę  graficzno-porównawczą  (graficzną),  bo  tyl-
ko  za  rezultaty właściwego  jej  stosowania  nauka może  ręczyć  swym  autorytetem.  Procedura  powinna 
być  następująca:  najpierw,  po  skompletowaniu  odpowiedniego  materiału  porównawczego,  należy  po-
znać  (właściwie  ująć  i  opisać)  cechy  obrazujące  nawyk  pisarski  autora  sygnatur  porównawczych  oraz 
naturalną  zmienność  tego  nawyku.  Dopiero  dysponując  takim  zasobem  wiedzy,  można  przystąpić  do 
pismoznawczej analizy sygnatury o kwestionowanym autorstwie, rozważając w szczególności, czy ufor-
mowana  została  przez  działanie  prawidłowości  znamiennych  dla  nawyku  pisarskiego  autora  sygnatur 
porównawczych.  Tylko  po  wykonaniu  wszystkich  wymienionych  czynności,  jakie  składają  się  na  tę 
metodykę,  będzie można wyciągać miarodajne wnioski  o  autorstwie kwestionowanej  sygnatury.

Dla eksperta pismoznawcy nie powinno mieć znaczenia, czy ekspertyzę wykonuje dla prowadzącego 
postępowanie  organu wymiaru  sprawiedliwości, muzeum  realizującego  politykę  zakupową  czy  też  dla 
podmiotu gospodarczego (np. domu aukcyjnego)  lub kolekcjonera. Jeżeli więc opiniuje pozasądowo,  to 
nie powinien ograniczać zakresu badań ani zubażać zasobu warsztatowego. Poznawcza wyższość metody 
graficzno-porównawczej  bowiem  tylko wtedy  się  ziści,  gdy  zastosowana  będzie  całościowo,  holistycz-
nie. W  przeciwnym wypadku wartość  identyfikacyjna  (trafność,  niezawodność)  opinii  eksperta,  nawet 
jeżeli  będzie  nim  pismoznawca,  nie  przewyższy  opinii  konserwatora  czy  styloznawcy  zaznajomionego 
ze  sposobem  sygnowania przez danego  artystę.

Oczywiście,  tak wykonywaną ekspertyzę  cechować będzie  żmudność,  a więc pracochłonność  i  cza-
sochłonność. Będzie więc kosztowna, tak jak żmudne i kosztowne są kryminalistyczne ekspertyzy testa-
mentów, listów anonimowych i innych dokumentów. Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla tezy 
odmiennej, tj. że ekspertyzy sygnatur powinny być tańsze od np. ekspertyz podpisów na kontestowanych 
umowach. Sama satysfakcja estetyczna z obcowania z dziełem sztuki nie zrównoważy ekspertowi utraty 
nawet części  słusznie należnego mu honorarium. Nie zagraża  to  jakości opiniowania na  rzecz organów 
wymiaru  sprawiedliwości,  tam  szczególnie  cenione  są  inne wartości —  dobro wymiaru  sprawiedliwo-
ści  oceniane  na  podstawie  jakości  orzekania  (a  więc  i  opiniowania).  Zapewne  nie  zagraża  też  jakości 
opiniowania  na  użytek  zakupów  czynionych  przez  muzea,  zwłaszcza  gdy  czynione  mają  być  zakupy 



o wymownych cenach. Inaczej jednak jest, i zapewne będzie, w przypadku powszechnego rynku sztuki, 
gdzie koszty takiego opiniowania potrafią skonsumować, a nawet przekroczyć marżę marchanda. Dobre 
opiniowanie może więc nie poprawić sytuacji krytycznie opisywanej w wystąpieniach na specjalistycz-
nych konferencjach  i  podsumowujących  je  publikacjach19.
  19  Zob.  np. Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich.  Red.  J. MiziołeK, M. MorKa. Warszawa, Argraf,  1999; Proble-
matyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria — praktyka — prawo.  Red.  J. PaSieczny. Warszawa, Narodowy 
Instytut Muzealnictwa  i Ochrony Zabytków, 2012.



~  215  ~

6. WYBRANA LITERATURA

A Corpus of Rembrandt Paintings,  Eds.  J. Bruyn,  B. haaK,  S.H. levie,  P.J.J.  van Thiel,  E.  van  de WeTering. 
The Hague—Boston—London, Martinus Nijhoff Publishers,  1982  (vol.  1),  1986  (vol.  2).

adaMS JanSen A.: Rembrandt f[ecit]. The Italic Signature and the Commodification of Artistic Identity.  „Artistic 
Exchange” 1993,  vol.  2.

agnelli M.: Firma d’artista. Milano, Fenice,  1995.
alTMan L.: Leksykon malarstwa i grafiki.  Przeł. A. gadzała. Warszawa, Arkady,  2012.
arnau F.: Sztuka fałszerzy — fałszerze sztuki. Przeł. F. Buhl. Wrocław—Warszawa—Kraków, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich,  1966.
Art and Cultural Heritage. Ed. B.T. hoffMan. New York  (NY), Cambridge University Press,  2006.
Art Forgery.  „The Metropolitan Museum of Art. Bulletin”  (special  issue), February 1968.
Aspects of Art Forgery. Ed.  J.M. van BeMMelen. The Hague, Martinus Nijhoff,  1962.
Authentication in the visual arts.  Eds. H.L.C.  Jaffé,  J.  STorM van leeuven,  L.H.  van  der  TWeel. Amsterdam, 

B.M.  Israël BV, 1979.
BaineS P., haSlaM A.: Pismo i typografia. Przeł. D. dzieWońSKa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

2010.
Ballo G.: Vero et falso nell’ arte moderna. Torino, La Bussola,  1962.
Banach A.: Pismo i obraz. Kraków, Wydawnictwo Literackie,  1966.
Baroni S.: Restauration et conservation des tableaux.  Paris, Celiv,  1993.
BenSiMon P.: La médiatisation du faux en peinture. „Revue internationale de police criminelle” 1999, n° 476—477.
BenSiMon P.: L’expertise des signatures en matière de faux tableaux.  „Revue  internationale de police criminelle” 

1996,  n°  457.
BracherT T.: Lexikon historischer Maltechniken. München, Callwey,  2001.
Brandhof M.  van den: Een vroege Vermeer uit 1937. Utrecht—Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 1979.
BreiTWieSer  S.: Wyznania złodzieja dzieł sztuki.  Przeł. K. SłaWińSKa. Warszawa, Muza,  2007.
BringhurST R.: Elementarz stylu w typografii.  Przeł. D. dzieWońSKa. Kraków, Design Plus,  2007.
BuqueT A.: L’expertise des écritures manuscrites.  Paris—Milan—Barcelone—Bonn, Masson,  1991.
caligiuri M.P., linTon A.M.: The Neuroscience of Handwriting. Boca Raton—London—New York, CRC Press, 

2012.
calleWaerT H.: Graphologie et physiologie de l’écriture. Louvain, Nauwelaerts,  1962.
carr-goMM  S.: Słownik symboli w sztuce.  Przeł. B. SToKłoSa. Warszawa, Wydawnictwo RM, 2001.
caSillo  S.: Le centre d’étude de la contrefaçon de l’uiniversité de Salerne.  „Revue  internationale  de  police  cri-

minelle” 1999,  n°  476—477.
caSTagno J.: European Artists; Signatures and Monograms, 1800—1990. Metuchen (NJ)&London, The Scarecrow 

Press  Inc.,  1990.
ceccaldi  P.F.: La criminalistique.  Paris,  Presses Universitaires  de France,  1962.
chilverTS  I.,  oSBorne  H.:  Oksfordzki leksykon sztuki.  Przeł.  H. andrzeJeWSKa,  M.  KuBaSzeWSKi.  Warszawa, 

Arkady,  2002.



~  216  ~

chrościcKi L.: Fajans; znaki wytwórni europejskich. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza,  1989.
chrościcKi L.: Porcelana — znaki wytwórni europejskich. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza,  1974.
chrzanoWSKa-PieńKoS  J., PieńKoS A.: Leksykon sztuki polskiej XX wieku. Poznań, Wydawnictwo Kurpisz, 1996.
cleMenT  J.-L., cohen M.: Les faux tableaux.  „Revue  internationale de police  criminelle” 1999,  n°  476—477.
Como riconoscere, un quadro dell’ottocento. Eds. R. De grada,  P. Manazza. Milano, Antea,  1992.
craddocK P.: Scientific investigation of copies, fakes and forgeries. Amsterdam—Boston—Heidelberg—London—

New York—Oxford—Paris—San Diego—San Francisco—Sydney—Tokio, Elsevier,  2009.
créPieux-JaMin  J.: ABC de la graphologie.  Paris, QUADRIGE/PUF, 2004.
crêPy R.: L’interprétation des signes dans l’écriture. T.  4: La signature.  Paris, Delachaux  et Niestlé,  1983.
curTil H.: Marques et signatures de la faïence française.  Paris, Charles Massin,  1969.
czihoS H.: Was ist falsch am falschen Rembrandt? Und Wie hart ist Damaszener Stahl? Berlin, Nicolai,  2002.
danTzig M.M. van: Pictology. Leiden, E.J. Brill,  1973.
decoen  J.: Vermeer — van Meegeren. Terug naar de Waarheid. Rotterdam, Uitgeversmij A.D. Donker,  1951.
deMeure  F.: Les impostures de l’art.  Paris,  Frédéric Chambriand,  1951.
diringer D.: Alfabet.  Przeł. W. henSel. Warszawa, Państwowy  Instytut Wydawniczy,  1972.
doerner M.: Materiały malarskie i ich zastosowanie.  Przeł.  F. aleKSandroWicz. Warszawa, Arkady,  1975.
donaTh A.: Der Kunstsammler. Berlin, Richard Carl Schmidt&Co, 1923.
drucKer  J.: The alphabetic labyrinth. London, Thames&Hudson,  1999.
duc G.  le, curTil H.: Marques et signatures de la porcelaine française.  Paris, Charles Massin,  1970.
Dzieło sztuki w konserwacji. Red. M. dayczaK-doManaSieWicz. Kraków, Biuro Wystaw Artystycznych,  1976.
ehlich W.: Bilderrahmen. Dresden, Verlag der Kunst,  1979.
Ekspert kontra dzieło sztuki.  Red.  R.D.  SPencer,  Przeł.  M. iWińSKa.  Warszawa,  Ośrodek  Ochrony  Zbiorów 

Publicznych,  2009.
ellen D.: Scientific Examination of Documents. Boca Raton—London—New York, CRC Press,  1997.
eudel  P.: Fälscherkunste. Leipzig, Verlag von Fr. Wilh. Grunow, 1909.
eudel  P.: Le triquage.  Paris, E. Dentu,  1884.
faile  J.B.  de  la: Les faux van Gogh.  Paris—Bruxelles, G.  van Oest,  1930.
Fakebusters II. Scientific Detection of Fakery in Art and Philately. Eds. R.J. WeiSS, D. charTier. River Edge(NJ), 

World Scientific Publishing Company,  2004.
Fakes and forgeries. Ed. K.C.  JohnSon. Minneapolis, The Minneapolis  Institute  of Arts,  1973.
Fälschung und Forschung. Eds. P. Bloch, H.-J. fürSTe. Essen—Berlin, Museum Folkwang Essen und Staatliche 

Museen Preussicher Kulturbesitz Berlin,  1977.
Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Red.  J. MiziołeK, M. MorKa. Warszawa, Argraf,  1999.
Fałszerstwa oraz przemyt znaków pieniężnych i dzieł sztuki w Polsce. Red. J. PiSKorz. Legionowo, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  1986.
feluś A.: Podpisy. Studium z pismoznawstwa kryminalistycznego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-

go,  1987.
fleMing J.S.: Authencity in Art. The Scientific Detection of Forgery. London—Bristol, The Institute of Physics, 1975.
fride P., carraSSaT R., Marcadé I.: Style i kierunki w malarstwie. Przeł. P. WrzoSeK. Warszawa, Arkady, 1999.
froenTJeS W.: Kunstfälschungen (Bilderfälschungen) im international Bereich.  In: Betrug im Urkundenfälschung. 

Wiesbaden, Bundeskriminalamt,  1956.
froenTJeS W.: L’affaire van Meegeren.  „Revue  Internationale de Police Criminelle” 1948,  n°  23.
FroenTJeS W., BreeK R.: Eeu nieuw onderzoek naar de identiteit van het bindmiddel van Van Meegeren. „Chemisch 

Weekblad” nov.  1977.
FroenTJeS W.,  hardy  J.J.,  Kuile-haller  R.:  Een schriftkunding onderzoek van Rembrandt signaturen.  „Oud 

Holland  Jaargang” 1991,  vol.  105,  no.  3.
fuga A.: Techniques et matériaux des Arts. Paris, Hazan,  2005.
ga H.: Art. Forgery: The Role of the Document Examiner.  „Journal  of Forensic Sciences” 1992,  vol.  37,  no.  4.
geliger M.: Handschrift und Zeichnung. Leipzig, Verlag von U. Geemann,  1924.
gęBaroWicz M.: Niektóre zagadnienia metodologii historii sztuki. „Biuletyn Historii Sztuki” 1977, R. 38, nr 3—4.
gęBaroWicz M., TieTze H.: Rysunki Albrechta Dürera. Lwów, Zakład Narodowy  im. Ossolińskich,  1929.
girdWoyń P., ToMaSzeWSKi T.: Tajemniczy obraz — badanie sygnatury Tadeusza Makowskiego. Red. R. PaSieczny. 

Warszawa, Narodowy  Instytut Muzealnictwa  i Ochrony Zabytków, 2012.



~  217  ~

goc M.: Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Warszawa—Szczecin, Volumina,  2015.
goll J.: Kunstfälscher. Leipzig, Seemann Verlag,  1962.
gradoWSKi M.: Znaki na srebrze. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  2001.
granT J.: Works of art as questioned documents [Referat przedstawiony na Sympozjum IAFS w Bergen w 1981 r.].
gruza  E.:  O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych.  W:  „Doctrina multiplex veritas una”.  Red. 

A. BulSieWicz, A. MareK, V. KWiaTKoWSKa-darul. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2004.

guichard  C.: La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIIIe siècles: identité, reputation et marché de l’art. 
„Societes&Représenations” 2008,  n°  1.

hecKer M.R.: Fehlerquellen in der Schriftexperise.  „Kriminalistik” 1979, H.  1.
higgiTT C., PlaTer  J.: Old masters in the spotlight.  „Chemistry World”, April  2004.
hilTon O.: Scientific Examination of Questioned Documents. New York, Elsevier,  1982.
hocKney D.: Tajemství starých mistrů.  Praha, Slovart,  2003.
hoPlińSKi J.: Farby i spoiwa malarskie. Wrocław—Warszawa—Kraków—Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

1990.
hourS M.: Analyse scientifique et Conservation des Peintures.  Fribourg, Office  du Livres S.A.,  1976.
hourS M.: Une vie au Louvre.  Paris, Robert Laffont,  1987.
hourS-Miedan M.: A la Decouverte de la Peinture par les Methodes Phisiques. Paris, Arts et Metiers Graphiques, 

1957.
ioneSco  L.: Une expertise de l’écriture pour l’identification d’un dessin de Van Gogh.  „Revue  internationale  de 

Criminologie  et  de Police  technique” 1967,  n°  3.
ioneScu L.: Expertiza criminalistică a scrisuli.  Iaşi, Editura  Junimea,  1973.
JacoBy M.: Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim. Warszawa, Wydawnictwo Trio,  2009.
JaegerMan K.: Opiniowanie sądowo-lekarskie. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze,  1991.
JanKoWSKa M.: Możliwości identyfikacji wykonawcy podpisu nakreślonego na nietypowo ułożonym podłożu. W: 

Wybrane zagadnienia z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów.  Warszawa,  Wydawnictwo  Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,  2010.

Jean G.: Pismo — pamięć ludzkości.  Przeł. Ł. częściK. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie,  1994.
JurKieWicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Warszawa, Arkady,  1975.
KallenBorn  J.W.: L’affaire van Meegeren. „Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique” 1959, 

n°  2—3.
KoPff A.: Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego. Kraków, Wydawnictwo 

Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  1961.
KoziczaK  A.:  Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych.  Kraków,  Wydawnictwo  Instytutu  Ekspertyz 

Sądowych,  1997.
KreJča A.: Techniki sztuk graficznych. Przeł. A. duleWicz. Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1984.
Kurz O.: Fakes. London, Faber&Faber Ltd.,  1948.
Le grand dictionaire de la peinture. Amsteleven, MpiBooks,  1992.
Les Techniques de l’art. Ed. A. BourioT.  Paris,  Flammarion,  2006.
leśniaK M.: Wartość dowodowa opinii pismoznawczej.  Pińczów, B.S. Training,  2012.
leWicKi T.: Sygnatury malarzy polskich. Warszawa, Fundacja Dobrej Książki,  2000.
leWinSon  J.: Questioned Documents.  San Diego, Academic Press,  2001.
locard E.: Les faux en écriture et leur expertise.  Paris,  Payot,  1959.
loSoS L.: Les techniques de la peinture.  Paris, Gründ,  1988.
Magazine of Art (special  issue),  1948,  vol.  41,  no.  5.
MaioTTi E.: Grand manuel techniques de l’art.  Paris, Celiv,  1993.
MaleWSKi H., ŽaulaSKiéne A.: Przyczyny błędów w ekspertyzie pismoznawczej. W: Współczesne problemy dowodu 

z dokumentu. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2001.
Marconi B.: O sztuce konserwacji. Warszawa, Arkady,  1982.
MaThyer J.: Influence de l’instrument utilise sur l’écriture et les signatures. „Revue Internationale de Criminologie 

et  de Police Technique” 1967,  vol.  21,  n°  1.
MaTTheW L.C.: The painter’s presence: signatures in Venetian Renaissance pictures. „Art Bulletin” 1998, vol. 80.
MaTySiaK C.: Niecodzienna sprawa fałszerstwa obrazów.  „Biuletyn Prokuratury Generalnej”  1960,  nr  9—10.



~  218  ~

MengelBerg M.-P.: Zur Handschrift des bildnerischen Menschen. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1983, H. 1—2.
Michel L.: Gerichtliche Schriftvergleichung. Berlin—New York, Walter  de Gruyter,  1982.
MierzecKa  J.: Fotografia zabytków i dzieł sztuki. Warszawa, Arkady,  1972.
Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciwko 

zabytkom. Red. M. KarPoWicz,  P. ogrodzKi.  Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji,  2005.
Mohen  J.-P.: L’Art et la Science.  Paris, Gallimard,  1996.
4000 Monograms. Amsterdam, The Pepin Press,  1998.
MoSzczyńSKi J.: Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

 -Mazurskiego,  2011.
Moulin R.: L’artiste, l’institution et la marché.  Paris,  Flammarion,  1992.
Müller W.H., enSKaT A.: Graphologische Diagnostik. Bern—Stuttgart—Wien, Verlag Hans Huber,  1973.
NeuBurger A.: Echt oder Fälschung. Leipzig, R. Voigtländers Verlag,  1924.
nicolauS K.: The Restoration of Paintings. Cologne, Könemann,  1982.
oSBorn A.: Questioned Documents. Albany, Boyd,  1929.
PaScual E., PaTiño M.: Konserwacja malarstwa.  Przeł. A. dziarMaga. Warszawa, Arkady,  2004.
PavliňáK  P.: Sygnatury českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava, Chagall,  1995.
Perego  F.: Dictionaire des matériaux du peintre.  Paris, Belin,  2005.
PérioT M., BroSSon  P.: Morpho-physiologie de l’écriture.  Paris,  Payot,  1957.
PerzyńSKi M., KaPKoWSKi J.: Fałszerstwa znaków pocztowych PRL. Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975.
PeTer H.: Original oder Kopie.  „Zeitschrift  für Menschenkunde” 1976, H.  1.
PeTraco N., KuBic T.: Color Atlas and Manual of Microscopy for Criminalists, Chemists and Conservators. Boca 

Raton—London—Washington  (D.C.), CRC Press,  2004.
PeyrefiTTe R.: Tableaux de chasse.  Paris, Albin Michel,  1976.
Pfanne H.: Die schriftexpertise und ihre bedeutung für die rechtsprechung. Rudolstadt, Greifenverlag,  1954.
Poinçons d’argent du monde entire.  Paris, Editions de  l’Amateur,  1989.
PoPhal R.: Graphologie in vorlesungen. Bd.  1. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag,  1965.
Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria — praktyka — prawo.  Red.  R.  PaSieczny. 

Warszawa, Narodowy  Instytut Muzealnictwa  i Ochrony Zabytków, 2012.
Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego,  2002.
Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu.  Red. M. TrzcińSKi,  O.  JaKuBoWSKi. Wrocław, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego,  2016.
PrzyBySz  A.:  Badania autentyczności sygnatur na obrazach; analiza śladów narzędzia.  W:  Wybrane zagad-

nienia z zakresu badań identyfikacyjnych rękopisów.  Warszawa,  Wydawnictwo  Centralnego  Laboratorium 
Kryminalistycznego Komenty Głównej Policji,  2010.

radu B.: „Andreescu” între autentic şi fals.  „Studii  şi  cercetǎri  de  istoria  artei”  1975, T.  22.
Restaurarea ştinţă şi artă. Ed. A. anaSTaSiu. Bucureşti, Muzeul  de Artă  [b.r.w.].
reulecKe A.K.: Fälschungen. Frankfurt  am Main, Suhrkamp,  2006.
riS-PaquoT: Dictionaire encyclopedique des marques & monogrammes.  Paris, Collection Livres  [b.r.w.].
ryBicKi  P.: Technicznokryminalistyczne badania dzieł sztuki.  „Problemy Kryminalistyki” 2005,  nr  250.
Rynek sztuki, aspekty prawne. Red. W. KoWalSKi, K. zalaSińSKa. Warszawa, Wolters Kluwer,  2011.
rzePińSKa  M.: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego.  Kraków,  Wydawnictwo  Literackie,  1973 

(T.  1),  1979  (T.  2).
SaBard V., geneSlay V., reBena  L.: Kaligrafia łacińska.  Przeł. K. KędzierSKa. Warszawa, Wydawnictwo RM, 

2008.
SanTó T.: Pismo i styl. Przeł. E. łaWniK. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łodź, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich,  1986.
Sazonoff  J.:  Sources of information on art forgery.  „Museum  Security  Network”,  http://www.museum-security.

org/forgery1.html
SchneicKerT  H.: Die Verstellung der Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis.  Jena, Verlag  von  Gustav 

Fischer,  1925.
SeMKoWicz W.: Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Kraków, Universitas,  1999.
SeMKoWicz W.: Paleografia łacińska. Kraków, Universitas,  2007.



~  219  ~

Signatures&Monogrammes d’artistes de XIXe et XXe siècles. Paris, Van Wilder [b.r.w.].
SlánSký B.: Technika malarstwa. Przeł. F. AlekSAndrowicz, S. GAwłowSki. T. 2. Warszawa, Arkady, 1965.
Slyter S.A.: Forensic Signature Examination. Springfield (Il.), Ch.C. Thomas Publisher, 1995.
SobolewSki R.: Wykorzystanie technik fotograficznych do ujawniania fałszerstw, przeróbek oraz ingerencji kon-

serwatorskich w dziełach sztuki. „Problemy Kryminalistyki” 2003, nr 241.
SonnenberG H.F von.: Gemäldefälschungen dem Zeitgeschmack entsprechend. „Weltkunst” 1977, H. 20a.
SoSzAlSki R.: Kryminalistyczne badania przedmiotów sztuki malarskiej w praktyce Zakładu Kryminalistyki 

KG MO. „Problemy Kryminalistyki” 1988, nr 179.
SoSzAlSki R.: Rola eksperta dokumentów w kryminalistycznych badaniach przedmiotów malarstwa. „Problemy 

Kryminalistyki” 1984, nr 164.
SoSzAlSki R.: Wytwór sztuki malarskiej jako przedmiot badań kryminalistycznych. „Problemy Kryminalistyki” 

1972, nr 97—98.
SowińSki J., Wędrówki przedmiotów. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

1977.
StelhvAG J.C.: Monogrammenlexicon. Frankfurt am Main, P.H. Guilhaumann, 1830.
Streubel C.: Handbuch der Gravierkunst. Leipzig, Fachbuchverlag, 1959.
SullivAn J.: Calligraphie. Paris, Larousse, 2011.
SwinArSki M., chrościcki L.: Znaki porcelany i polskiej ceramiki. Poznań, Poznańska Spółka Wydawnicza, 1949.
śleSińSki W.: Fałszerstwa rzemiosła artystycznego. Wrocław—Warszawa—Kraków, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, 1994.
śleSińSki W.: Konserwacja zabytków sztuki. T. 1—3. Warszawa, Arkady, 1995.
śleSińSki W.: Techniki malarskie, spoiwa mineralne. Warszawa, Arkady, 1983.
śleSińSki W.: Techniki malarskie, spoiwa organiczne. Warszawa, Arkady, 1984.
świeczyńSki J.: Grabieżcy kultury i fałszerze sztuki. Warszawa, Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1986.
świeczyńSki J.: Wskrzesiciele faraonów i pogromcy sztuki. Warszawa, Wydawnictwo Radia i Telewizji, 1992.
SzymborSkA K., kowAlczyk W.: Dzieła sztuki malarskiej w badaniach kryminalistycznych. Warszawa, Wydawnictwo 

Instytutu Kryminalistyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1989.
Šubert F., ŠubertovA-kučerová I.: Malermonogramme. Praha, Artia Verlag, 1988.
tArdy: Les poinçons des étains français. Paris, Tardy [b.r.w.].
tArdy: Les poinçons d’or de platine et de palladium. Paris, Tardy, 1997.
tAtuch S.: Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1927.
Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Red. D.A. AnfAm. Przeł. D. StefAńSkA, T. Szewczuk, M. dolińSkA. 

Warszawa, Arkady, 1999.
teiSiG K.: Techniki rysunku. Przeł. B. mierzejewSkA. Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1982.
tietze H.: Genuine and False. London, Max Parrish&Co Ltd., 1948.
Tout sur la calligraphie. Ed. Q.A. SerrAno. Paris, OSKAR, 2010.
trepkA E.: Historia kolorystyki. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
trzcińSki M.: Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Warszawa, Wolters Kluwer, 2010.
urner-wieSmAnn E.: Lukas Cranach. „Zeitschrift für Menschenkunde” 1974, H. 3.
volAvkA V.: Malba a maliřský rukopis. Praha, Státni grafická škola v Praze, 1939.
volpe R., AdAmS L.: Art Crime Detective. New York, Dodd, Mead&Company, 1974.
vrieS A.B. de, tóth-ubbenS M., froentjeS W.: Rembrandt in the Mauritshuis. The Hague, Sijthoff&Noordhoff 

International Publishers B.V., 1978.
wAźbińSki Z.: O rozpoznawaniu i wartościowaniu obrazów. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, 1975.
werner J.: Techniki i technologia sztuk graficznych. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972.
widłA T.: An early Kandinsky’s painting at the National Museum in Wrocław. In: Contemporary Problems of Proof 

from a Document. Ed. Z. keGel. Wrocław, Department of Criminalistics of the Faculty of Law, Administration 
and Economy, 2002.

widłA T.: Budowa opinii. W: Badanie przyczyn powstawania pożarów. Red. P. GuzowSki. Poznań, Izba 
Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, 2005.

widłA T.: Fałszerstwa sygnatur. W: Dokument i jego badania. Red. R. cieślA. Wrocław, Prace Naukowe Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.



Widła  T.: Forgery of Artist’s Signatures.  In:  Experiencing graphology.  Eds. A. carMi,  S.  Schneider.  London, 
Freund Publishing House Ltd.,  1988.

Widła  T.:  Graphische Malerkennzeichen — Vergleichuntersuchungen.  „Zeitschrift  für  Menschenkunde”  1984, 
Nr.  1—2.

Widła T.: L’expertise des signatures artistiques.  „Bulletin  du Musée National  de Varsovie” 1980,  n°  1.
Widła T.: Metodyka ekspertyzy. W: Ekspertyza sądowa. Red.  J. WóJciKieWicz. Kraków, Zakamycze,  2002.
Widła T.: Ocena dowodu z opinii biegłego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  1992.
Widła T.: O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach. W: „Iudicium et scientia”. Red. A. PrzyBoroW-

SKa-KliMczaK, A. Taracha. Warszawa, Wolters Kluwer,  2011.
Widła  T.:  Wpływ pozycji pisarskiej na grafizm.  W:  Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów.  Red. 

Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2002.
Widła T.: Z problematyki stabilności sygnowania. W: Dokument i jego badania. Red. R. cieśla. Wrocław, Prace 

Naukowe Wydziału Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  2014.
Widła T., KordyKa K.: Eksperymentalne fałszowanie sygnatur Sisleya. W: Znaczenie aktualnych metod badania 

dokumentów w dowodzeniu sądowym. Red. Z. Kegel. Wrocław, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  nr  15,  2012.

Widła T., leśniaK M.: Przyczyny błądzenia biegłych. W: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów 
a praktyka. Red. Z. Kegel. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2006.

WilK D.: Fałszerstwa dzieł sztuki, aspekty prawne i kryminalistyczne. Warszawa, C.H. Beck,  2015.
WoJeńSKi J.: Technika liternictwa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,  1974.
WóJciK W.: Identyfikacja pisma, dokumentów i audiodokumentów. Warszawa, Departament Szkolenia i Doskonalenia 

Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  1977.
Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony. Red. R. KraWczyK. Kraków, Wydawnictwo  JAK, 2011.
zalaSińSKa K.: Muzea publiczne, Studium administracyjnoprawne. Warszawa. LexisNexis,  2013.
zielińSKi M.: Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

1979.
zienKieWicz D.: Z problematyki odpowiedzialności biegłych. W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów 

w dowodzeniu sądowym. Red. Z. Kegel, R. cieśla. Wrocław, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii,  nr  15,  2012.

zuffi  S., caSTria  F.: Malarstwo nowoczesne.  Przeł. A. WieczoreK-nieBielSKa. Warszawa, Arkady,  1999.



~  221  ~

aBrudan  Petre  (1907—1979) — 2a
achenBach Oswald  (1827—1900) — 451a
achMann  J. — 228
adaMS  John Quincy  (1874—1933) — 424b
adler  Jankiel  (1893—1949) — 466a
afro Basaldella  (1912—1976) — 243a
agache Alfred  (1843—1915) — 537a
aguTTe-SeMBaT Georgette  (1867—1922) — 445a
alBerT  Joseph  (1868—1952) — 332b
alciaTi Evangelina  (1883—1959) — 135b,  671
alechinSKy  Pierre  (1927—) — 495a
alliSon Martine  (1959—) — 494a
alMa  Peter  (1886—1969) — 347a
alT Theodor  (1846—1937) — 513a
aMaTrici  Cola  (właśc.  Nicola  Filotesio,  1480—1947) 

— 134
anKer Albert  (1831—1910) — 567a
anqueTin Louis  (1861—1932) — 477a
aPPel Karel  (1921—) — 143,  678a
araMeScu-anderSon Georgeta  (1910—1995) — 71a
arTan  de SainT MarTin Louis  (1837—1890) — 387a
aSSelBergS Alphonse  (1839—1916) — 596a
aSSelBergS Gustave  (1938—1967) — 281b
aTlan  Jean Michel  (1913—1960) — 175a
avondo Vittorio  (1836—1910) — 237b,  408a,  449b
axenToWicz Teodor  (1859—1938) — 188a,  635a
azeglio Massimo  (1798—1866) — 530a
BaBa Corneliu  (1906—1997) — 7a,  653a
Bach Marcel  (1879—1930) — 119a
BaerTSoon Albert  (1866—1922) — 51a,  467a
Bail  Joseph  (1862—1921) — 330a
BaKałoWicz  Stefan  (1857—) — 563b
Baldiccini César  (1921—) — 220b
Balla Giacomo  (1871—1958) — 58,  329a

BalThuS  Jean  (właśc.  Bathazar  Klossowski  de  Rola, 
1908—2001) — 13a,  500a

Banana Charly (właśc. Ralf Johannes, 1953—) — 126a
Bǎncilǎ Octav  (1872—1944) — 154a
BanTzer Carl  (1857—1941) — 475a
BarBier  Jean-Jacques Francois  (1738—1826) — 42a
Barraud  François  (1889—1934) — 296a
BarTolini Luigi  (1892—1963) — 429b
BaSeliTz  Georg  (właśc.  Hans  Georg  Kern,  1938—) 

— 466b
BaSTeT Jean-Célestin Tancrède  (1858—1939) — 582a
BaSTien-lePage  Jules  (1848—1884) — 9a
BauM  Paul  (1859—1932) — 318a,  445b
BauMeiSTer Willi  (1889—1955) — 320a,  685b
Beaudin Andre  (1895—1979) — 440a
BecKenKaMP Kaspar Benedict  (1747—1828) — 572a
BecKiuS  Jean-Pierre  (1899—1946) — 236a
BecKMann Max (1884—1950) — 29a, 29b, 334a, 334b, 

465a,  465a
Bellange Eugène  (1837—1895) — 327b
BelleT du PoiSaT Joseph-Alfred (1823—1883) — 663a, 

663b
BellMer Hans  (1902—1975) — 324b
Benner Gerrit  (1897—1981) — 449b
Benouville  François  Léon  (1821—1859)  —  131a, 

589b
Berghe  Frits  van  (1883—1939) — 321b,  479a,  656a
BerJon Antoine  (1754—1843) — 127a
BerleWi Henryk  (1894—1967) — 68a,  172a,  329b
Bernard Émile  (1868—1941) — 318b,  319b,  328a
Bernard Joseph  (1864—1933) — 152a
Berne-Bellecour Étienne  (1838—1910) — 586a
BerTholle  Jean  (1909—) — 231a,  323a
BerThon  Paul Émile  (1872—1909) — 50a
BeucKe Maria — 560a

* Sygnatury wykorzystano do  zilustrowania ustaleń  symptomatologicznych.

7. WYKAZ ARTYSTÓW*
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BeuyS  Joseph  (1921—1986) — 104a
Beyle  Pierre-Marie  (1838—1902) — 605
Bianchi Mose  (1840—1904) — 464a
Biard  François Auguste  (1798—1882) — 512b
BieSBroecK  Jules  (1873—1965) — 473a
BiSSière Roger  (1866—1964) — 323b
Blanc-fonTaine Henri  (1819—1897) — 586b
Blanchard Maria  (1881—1932) — 377b
Blanche  Jacques Emile  (1861—1942) — 552a
Blin  Francis  (1827—1866) — 601a
Bloch Albert  (1888—1961) — 35a
BluKacz Zbigniew  (1961—) — 593a
Boch Anna  (1848—1936) — 409a
BocK Ludwig  (1886—1971)
BöcKlin Arnold  (1827—1901) — 317b,  516a,  561a
BogarT Bram  (1921—2012) — 67a,  311a
Bohr Rudolph von  (XIX w.) — 333b,  426a
Boilly Louis Leopold  (1761—1845) — 203b,  326a
BoMBoiS Camille  (1883—1970) — 652a
BonaTTo  Minella  Carlo  (1855—1878)  —  79a,  326b, 

333a
Bonczar Renata — 161a
Bonheur Rosalie Marie  (1822—1899) — 554a
Bonnard  Pierre  (1867—1947) — 325b,  511a
Bordin Mauro  (1970—) — 256b
BoreS  Francisco  (1898—1972) — 630a
BoroWSKi Wacław  (1885—1954) — 456b
BoSia Augustino  (1886—1962) — 22a,  207,  220a
BöTcher Christian Eduard  (1818—1889) — 506a
Boudin Eugène Louis  (1824—1898) — 332a
Bouguereau William  (1825—1905) —123,  315a
Bouillon  Pierre  (1776—1831) — 427a
BoznańSKa Olga  (1865—1940) — 8b
Bozzalla Giuseppe  (1874—1958) —205
BrachT Eugen Felix Prosper  (1842—1921) — 372b
BracqueMond  Félix  (1833—1914) — 261
BraeKeleer Henri — 221a,  461a,  439a
BraiJ  Jan  (Bray,  1627—1697) — 621a
BrandT Józef (1841—1928) — 65, 112, 113, 114, 115, 

120,  121,  325a
Braque Georges  (1882—1963) — 84b,  110a,  279b
Brauner Victor  (1903—1966) — 321a,  360b
Brée Mathieu-Ignace  (1773—1839) — 322b
BreiTner George Hendrik  (1858—1923) — 229a
BreSlau Luise Catherine  (1856—1927) — 481a
BreT-andré  Jacqueline  (1904—2006) — 331a
BreTon Émile  (1831—1902) — 61a
Breuer Marcel Lajos  (1902—1981) — 247a
BrocaS Charles  (1774—1835) — 319a
BrücKe Wilhelm  (1830—1870) — 118a
Brun Charles  le  (1619—1690) — 140
Brun Edouard  (1860—1935) — 591a
Brüning  Peter  (1929—1970) — 328b

BruS Gunther  (1938—) — 89a,  324a
BuffeT Bernard  (1928—1999) — 208b,  544a
BunKer Denis Miller  (1861—1890) — 164a
Bunny Rupert Charles Wulsten  (1864—1947) — 83b
Burger Anton  (1844—1911) — 317a
BuTin Ulysse — 331b,  587
cahn Marcelle  (1895—1981) — 73a,  312b
cailleBoTTe Gustave  (1848—1894) — 257a
calderini Marco  (1880—1941) — 258a
caMino Giuseppe  (1818—1890) — 444b
caMPedoncK Heinrich  (1889—1957) — 269a
caMPigli Massimo  (1895—1971) — 268a
candelS  Josef  (1903—1992) — 230a
carena Antonio  (1925—) — 265a
carlSen Frederik Wilhelm (1909—1995) — 13b, 248a, 

481b
carMignani Guido  (1838—1890) — 250a
carolraMa (właśc. Olga Carolina Rama, 1918—2015) 

— 75
carra Carlo Dalmazzo  (1881—1966) — 259a,  607a
carrand Louis-Hilaire  (1821—1899) — 411a
carrière Eugène  (1849—1906) — 272a,  630b
caSoraTi  Felice  (1883—1963) — 38a,  82a,  83a,  136a
caSSandre Adolphe  (właśc. Mouron,  1901—1968) — 

500b
caSSaT Mary  (1844—1926) — 263a,  263b
caSTellani Enrico  (1930—) — 240a
ceruTTi Beauduc Felice  (1818—1896) — 257b
ceSTniK Franz — 570a
cézanne  Paul  (1839—1906) — 487a
chaBal  Pierre Adrien  (1819—1902) — 189a
chaBaud Auguste Elisée  (1882—1955) — 292a
chagall Marc (1887—1985) — 39a, 102a, 102b, 181a, 

181b,  518a,  646a,  646b,  672b
chaiSSac Gaston  (1910—1964) — 269b
chaPeron Eugène  (1857—) — 132a
charchoune  Serge  (1888—1975) — 686a
charloT Louis  (1878—1951) — 266a,  669a
charPenTier  Philippe  (1949—) — 77a
chaSSériau Théodore  (1819—1856) — 272b
chełMońSKi  Józef  (1850—1914) — 644a,  644b,  654a
cherBan Milenko  (1907—1979) — 346a,  549a
chieSSa  Pietro  (1876—1959) — 681a
chinTreuil Antoine  (1816—1873) — 519b
chirico Giorgio  (1888—1978) — 185b
chirion  François — 130a
chriSTianSen Hans  (1866—1945) — 376b
ciaMBerlani  Albert  Louis  Alexandre  Vincent  Marie 

(1864—1956) — 258b
cinier  Ponthius Antoine  (1812—1885) — 267a
clauS Émile  (1849—1924) — 521
cocK Xavier  de  (1818—1896) — 662b
cocKx Philibert  (1879—1949) — 568a
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Cogghe Remy (1854—1935) — 129a
Constantin Jean-Antoine (1756—1844) — 268b
Coomans Diana (1861—1952) — 246a, 428b
Corinth Lovis (1858—1925) — 55a, 55b, 72, 262a, 

262b, 581b
Corot Camille (1796—1875) — 6a, 107a, 107b, 107c, 

107d, 413b
Cosola Demetrio (1851—1895) — 260b
Cottet Charles (1863—1925) — 204a
Courbet Gustave (1819—1877) — 56a, 108a, 108b, 

108c, 108d, 271a
Courtois Louis (1785—1859) — 270a
Couture Thomas (1815—1879) — 577b
Cremona Italo (1905—1979) — 138b
Cross Henri Edmond (właśc. Delacroix, 1856—1910) 

— 224a
Crotti Jean (1878—1858) — 242a, 265b
Crumb Robert (1943—) — 260a
CueCo Henri (1929—) — 267b
Cuijp Albert (Cuyp, 1620—161) — 621b
Cuysum Jan-Frans (1764—1840)
Cybis Bolesław (1895—1957) — 259b
Czapski Józef (1896—1993) — 160a
Czempik Franciszek — 565b
Cześnik Henryk (1951—) — 631a
Czyżewski Tytus (1880—1945) — 623a
Dael Jan Frans van (1764—1840) — 127b
Daeye Hyppolyte (1873—1952) — 129b
Dagnan-bouveret Pascal (1852—1929) — 365
Daguerre Louis Jacques Mandé (1787—1851) — 

288a, 538b
Dali Salvador (1904—1989) — 288b
Dantan Edouard (1845—1897) — 368a
DărasCu Nicolae (1883—1959) — 51a, 458a, 628b
Daubigny Charles François (1817—1878) — 290a, 

511b
DeCamps Alexandre Gabriel (1803—1860) — 141a
Defregger Franz von (1835—1921) — 193a, 440b
Degas Edgar (1834—1917) — 530b
DelaCroix Eugène (1798—1863) — 229b, 650a
Delaunay Robert (1885—1941) — 54a, 202b, 525a
Delaunay Sonia (1885—1979) — 74b, 202a
Delvaux Paul (1897—1994) — 34a, 37a, 85a
Delville Jean (1853—1922) — 219b, 596b
Delvin Jean (1853—1922) — 179
Denis Maurice (1870—1943) — 15a, 105
Depero Fortunato (1892—1960) — 137a
Derain André (1880—1954) — 298a, 298b, 411b
Desbourg Theo (właśc. Kupper Christian Emil Marie, 

1883—1931) — 255a
Desboutin Marcelin (1823—1902) — 426b
Detaille Edouard (1848—1912) — 289b
Dexel Walter (1890—1973) — 28a, 69a, 69b

DębiCki Stanisław (1866—1924) — 255b, 627b
Diaz peña Narcisse de la (1807—1876) — 504a
Dielz Edward (1893—1963) — 287b
DietriCh Adolf (1877—1957) — 464b
Dill Otto (1884—1957) — 242b
Dłużniewski Andrzej (1939—) — 70
DołżyCki Leon (1888—1965) — 569a, 613a
Domela Cesar (1900—1992) — 295b
Dominik Tadeusz (1928—2014) — 170a
Donas Marthe (1885—1967) — 291a
Dongen Kees van (właśc. Cornelis, 1877—1968) — 

420
Doré Gustave (1832—1883) — 486a
Doviane Auguste Viande (1825—1887) — 287a, 293b
Downing Joe (1925—2007) — 296b, 680a, 680b
Dubbels Hendrik Jacobsz (1621—1707) — 519b
Dubois Louis (1830—1880) — 52b, 290b
Dubuffet Jean (1901—1985) — 545
DuChamp Marcel (1887—1968) — 556a
DüCker Eugen (1841—1916) — 240b, 568b
DuCornet Louis Joseph César (1806—1856) — 314a
Duez Ernest Ange (1843—1891) — 488b
Dufresne Charles (1876—1938) — 471a
Dufy Raoul (1877—1953) — 222b
Dülberg Peter (1911—1976) — 547a
elléouët Yves (1932—1975) — 241b
embDe August von der (także Embden, 1780—1862) 

— 657b
enDe Edgar (1901—1965) — 282b
ensor James (1860—1949) — 81a, 160b, 289a, 499a, 

499b
erbsloh Adolf (1881—1947) — 286b, 497a
ernst Max (1891—1976) — 40b, 184a, 453a
evenepoel Henri (1872—1899) — 234
eyCken Charles van den (1809—1891) — 575a, 550a
fałat Julian (1853—1929) — 100a, 100b
fangor Wojciech (1922—2015) — 539a
fantin-latour Henri Théodore (1836—1904) — 444a
farey Hélène (1909—) — 314a
fattori Giovanni (1825—1908) — 650b
fauConnier Henri le (1881—1946) — 418a
faust Joseph (1868—1934) — 369b
feininger Lyonel (1871—1956) — 139a, 139b, 535, 

625
ferro Cesare (1880—1940) — 216a
feuerbaCh Anselm (1829—1880) — 188b, 253b, 579a, 

579b
finCh Alfred William (1854—1930) — 391a, 554b
flanDrin Jules (1871—1947) — 357a
fleury François Richard (1777—1852) — 148a
fontanesi Antonio (1818—1882) — 177b, 218a
forain Jean-Jules (1852—1931) — 406a
foujita Tsuguharo (1886—1968) — 647
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fournaiS  Suzanne  (1954—) — 186b
fragonard Alexandre Évariste  (1780—1850) — 186a
frédéric Léon  (1856—1940) — 609b
freSnaye Roger  de  la  (1855—1925) — 659
froMenTin Eugène  (1820—1876) — 391b,  588
führich  Joseph von  (1800—1876) — 617a
gaBriel  Paul  Joseph  (1828—1903) — 278a,  421b
gallaiT Louis  (1810—1887) — 608
gallen Axel  (1865—1931) — 47a
gaMBa Francesco  (1818—1882) — 402a
gao Xingjian  (1940—) — 648a,  648b
garcia Laure — 275a
gaSTaldi Andrea  (1810—1889) — 197a,  607b
gauffier Louis  (1762—1801) — 508b
gauguin  Paul  (1848—1903) — 54b,  198a,  303a,  364, 

536a,  574
GeirnaerT  Joseph  (1790—1859) — 94b
genTillini Franco  (1909—1981) — 277a
gérôMe  Jean Léon  (1824—1904) — 274a
gerSon Wojciech  (1831—1901) — 490a
geyger Willy  (1878—1971) — 273a
giacoMeTTi Alberto  (1901—1966) — 279a,  460a
gieryMSKi Aleksander  (1850—1901) — 280a,  641b
gilBerT Victor  (1847—1933) — 277b,  547b
gilleS Werner  (1894—1961) — 517a
Girardon Pierre Gustave  (1811—1887) — 573a
girieu  Pierre  (1876—1948) — 469a
gleizeS Albert  (1881—1953) — 73b
głoWacKi Jan Nepomucen  (1802—1847) — 569b
godWard John William  (1861—1922) — 274b
gogh  Vincent  van  (1853—1890)  —  11b,  60b,  61b, 

226b
goller Bruno  (1901—1998) — 273b,  405a
gonin Enrico  (1789—1870) — 185b
gonTcharova Natalia  (1881—1962) — 443b,  641a
gorza Gino  (1923—) — 23a
górSKa Maria Pia  (1878—1974) — 632a
gracz duda  Jerzy  (1941—2004) — 124
graeSer Camille — 419
graf Peter  (1937—) — 667a
grigoreScu Nicolae  (1838—1907) — 198b
griS  Juan  (właśc.  José  Victoriano  Gonzalez,  1886—

1927) — 34a,  59a,  187a
groMMaire Marcel  (1892—1971) — 404a,  453b
groS Antoine  Jean  (1771—1835) — 281a,  490a
gröSzer Clemens  (1951—2014) — 24a,  455
groux Charles  (1825—1870) — 158a,  158b
groux Henry de  (1867—1930) — 158c,  158d
grünBerg Berta  (1912—1993) — 618a
grzyWacz Zbylut  (1939—2004) — 8a,  531b,  635b
guay Gabriel  Julien  (1848—1923) — 575b
guBernaTiS Giovanni Battista de (1774—1837) — 92a
gudin Théodore  (1802—1880) — 190b

guéTal Laurent (1841—1892) — 60a, 99b, 249a, 477b
guigneT Adrien  (1816—1854) — 602a
guigou  Paul Camille  (1834—1871) — 216b
guillauMeT Gustave Achille  (1840—1887) — 221b
gySiS Nicolas  (1842—1901) — 532a
hacKerT Philip  Jacob  (1737—1807) — 98a
haJnal Giovanni  (1913—2010) — 375b
haMza  Johann  (1850—1945) — 441b
hanSen  Swend Wiig — 386a
harTung Heinrich  (1851—1919) — 131b,  653b
harTz Lauritz  (1903—1987) — 374a,  503b
hayden Henryk  (1883—1970) — 643a,  643b
hayon Léon Albert  (1840—1885) — 195a
hecKel Erich (1883—1970) — 284b, 376a, 564a, 564b
hefS  Peter — 541a
hélion  Jean  (właśc. Vichier,  1904—1982) — 241a
henner  Jean  Jacques  (1829—1905) — 171,  373a
herBin Auguste  (1882—1960) — 249b
herMann Georges 1878—1965) — 676a
heSSe Alex — 496a
heyManS Adrien  Jozef  (1839—1921) — 478a
hillenBrandT Ernst — 369a
hodler  Ferdinand  (1853—1918) — 524a,  524b,  581a
hofer Karl  (1878—1955) — 20a,  20b
hofMan Vlastimil  (1881—1970) — 57b,  141b
hofMann Ludwig von  (1861—1945) — 223a,  435
hölzel Adolf  (1853—1934) — 44a, 501b, 619a, 619b
hong Jong Sy — 101a
hornel Edward Atkinson  (1864—1933) — 595b
hove Huib van  (1816—1864) — 655b
hrynKoWSKi  Jan  (1891—1971) — 153a
hüBner Carl  (1814—1879) — 370a
huegT Dorette — 282b
hueT Paul  (1803—1869) — 305a
hulST Jean-Baptiste  van der  (1790—1862) — 657a
huMBerT Charles  (1891—1958) — 136b
huMMel  Johannn Erdman  (1769—1852) — 76a,  373b
huSzar Vilmos  (1884—1960) — 86a,  371a
iaWlenSKy Alexej  (1864—1941) — 391a,  396a,  475b, 

509a,  523b
induno Domenico  (1815—1878) — 651a
ingreS Jean-Auguste-Dominique (1780—1867) — 91a, 

91b,  360a
iSaBey Eugène  (1803—1886) — 18a
Jacquand Claudius  (1803—1878)
JacqueMon Pierre  (1936—2002) — 393b
JaecKel Willy  (1888—1944) — 232a
JaiS Nicolas  (wł. Nielsen,  1885—1961) — 395a
JanouSeK Vladimir  (1922—1986) — 628a
JanS Edouard de  (1855—1919) — 295a
JanSen  Franz  (1885—1958) — 362a
JareMa Maria  (1908—1958) — 393a
JarocKi Władysław  (1879—1965) — 395b
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JeannereT-griS Charles Édouard (le Corbusier, 1887—
1965) — 12,  182a

JeanneT  Jean Francois — 392b
JenSen Christian Albrecht  (1792—1870) — 394a
Jodl  Ferdinand  (1805—1882) — 5a
Jonghe Gustave de  (1829—1893) — 322a
JongKind  Johan Barthold  (1819—1891) — 572b
JoSSoT Henri Gustave  (1866—1951) — 439a
Jourdain Roger  (1845—1918) — 291b
JouveneT  Jean  (1644—1717) — 407b
Juel  Jens  (1745—1802)
Jun Zhang  (1868—) — 394b
JurKoWSKa Beata — 562a
Kahl Ernst  (1949—) — 372a,  515a
KalaruS Roman  (1951—) — 62a
KallMorgen  Friedrich  (1856—1924) — 513b
KaMPf Arthur  (1864—1950) — 447
KandinSKy Vassily  (1866—1944) — 31a,  31b
KanelBa Rajmund  (1897—1960) — 200
KanoldT Edmund  (1845—1904) — 452a
KanTor Tadeusz  (1915—1990) — 218b
KaPlińSKi Leon  (1826—1873) — 196b
KarPińSKi Alfons  (1875—1961) — 246b
KaulBach Wilhelm  (1804—1874) — 250b,  548a
KeSTing Edmund  (1892—1970) — 150a,  159b
KeySer Nicais  (1813—1881) — 201
KędzierSKi Apoloniusz  (1861—1939) — 627a
KhnoPff Fernand  (1858—1921) — 133b
Kirchner  Ernst  Ludwig  (1880—1938) —  155a,  482a, 

482b
KirKland Robert  Jamieson  (1881—1950) — 130b
KiSling Moïsé  (1891—1953) — 494b,  509b
Klee  Paul  (1879—1940) — 68b,  525b
Kleiner Dominique — 159a
KleMM Walther  (1883—1957) — 520
KliMT Gustav  (1862—1918) — 86b
Klinger Max  (1857—1920) — 19a,  359a
KlinKenBerg Johan  Christian  Karel  (1852—1924)  — 

551a
KloPP Nico  (1894—1930) —235a
KnauS Eugen  (1900—1976) — 450b
KoBzdeJ Aleksander  (1920—1972) — 206
KoJiMa Torojiro  (1881—1929) — 637b
KoKoSchKa Oskar  (1886—1980) — 16a
Koller Guillaume  (1829—1884) — 163b,  582b
Kooning Willem  (1904—1997) — 425a
Kool Koor  (1963—) — 94a
KoSSaK  Juliusz — 602b
KoSSaK Wojciech  (1857—1942) — 381b,  496b,  668a
KraeMer Peter  (1823—1907)
KrizSán  János  (1886—1948) — 454
Kroyer  Peder Severin  (1851—1909) — 633b
Krüger Franz  (1797—1857) — 92b

KrzyżanoWSKi Konrad  (1872—1922) — 155b
Kuehl Gotthart  (1850—1915) — 76b,  476a,  476b
KuPKa Franz  (1871—1957) — 103a,  420
lachniT Wilhelm (1899—1962) — 147a,  438b
laerManS Eugene  (1864—1940) — 484a
lagrenée Louis-Jean-François  (1725—1805) — 629a
laMBrichS Edmond  (1830—1887) — 597a
laMPi  Jan Chrzciciel  (1751—1852) — 665a,  666a
lanen  Jasper  van der  (1585—1651) — 585
lanSKoy André  (1902—1976) — 358a
laPicque Charles  (1898—1988) — 46a,  195b
larionov Michail Fedorovich  (1881—1964) — 345b
laSKer Jonathan  (1948—) — 570b
laSne Thomas Levy  (1980—) — 361b
laSTMan  Pieter  (1583—1633) — 119b
laurenS  Jean-Paul  (1838—1921) — 1a,  368b
laurenT Ernest  (1859—1929) — 53a
laval Charles  (1861—1894) — 677
leBaSque Henri  (1865—1937) — 472b
leBenSTein  Jan  (1930—1999)  —  212a,  212b,  495b, 

549a,  612b
leBrun Rico  (1900—1964) — 548b
lecKer  J.B.  (1952—) — 565a
leeMPuTTen  Frans van  (1850—1914) — 363b
lefèBvre Jules  (1836—1912) — 227a
legendre Guy  (1946—) — 161a
léger  Fernand  (1881—1955) — 45b,  177a
lehMan Kurt  (1905—) — 449a
leMPicKa  Tamara  (właśc.  Łempicka,  1898—1980)  — 

622b
lenBach  Franz von  (1836—1904) — 137b,  558a
lenica Alfred  (1899—1977) — 236b
lenTz  Stanisław  (1863—1920) — 388a,  505a
lePic Ludovic  (1839—1899) — 173
léPine Stanislas Victor Édouard (1835—1892) — 222b
leuTze Emanuel  (1816—1868) — 487b
levigne Theodore — 471b
leyen Helene von der  (1874—1950) — 457b
lherMiTTe Augustin Leon  (1844—1925) — 227b
lhoTe Andre  (1885—1962) — 2b,  371b
lieBerMann Max  (1847—1935) — 174a,  174b,  335b
lieS  Joseph — 598a
linard Henri  (1906—) — 366b
linde-WalTher Heinrich  (1868—1939) — 418b
linT Luis  van  (1909—1987) — 388b
lohSe Richard Paul  (1902—1988) — 409b
loo Cesar  Jules  van  (1742—1821) — 655a
lorJou Bernard  (1908—1986) — 686b
luBarda  Petar  (1907—1974) — 424a
luce Maximilien  (1858—1941) — 37b
luceBerT Jean  (1924—1994) — 233b
luchian  Stefan  (1868—1916) — 462b
lüPerz Markus  (1941—) — 66a
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lurçaT  Jean  (1892—1966) — 626
lyBaerT Théophile  (1848—1927) — 600a
Macheux Paul — 347b
MacKe August  (1887—1914) — 423a,  459a
Magnelli Alberto  (1888—1971) — 506b
MagriTTe Renée  (1898—1967) — 192b,  343a
MaJorelle Jacques  (1886—1962) — 203a
MaKoWSKi Tadeusz Józef (1882—1932) — 442b, 571a, 

645a,  645b
MaKoWSKi Zbigniew  (1930—) — 211
MalczeWSKi  Jacek  (1854—1929) — 81b,  199a,  199b
MaleWicz  Kazimierz  Sewerynowicz  (1878—1935) — 

637b
MalfaiT Hubert  (1898—1971) — 147b
Man ray  (właśc.  Radnitzky  Emanuel,  1890—1976) 

— 159b
ManeSSier Alfred  (1911—1993) — 338b
ManeT Edouard  (1832—1883) — 32,  599a,  599b
Manguin Henri  (1874—1949) — 151b,  184b
Marc  Franz  (1880—1916) — 3b
Marchand  Jean  Hyppolite  (1883—1940)  —  352a, 

556b
MarcouSSiS  Louis  (właśc.  Markus  Ludwik,  1883—

1941) — 498a,  642a,  642b
MarczuKieWicz Adam  (1958—) — 163a
Marini Marino  (1901—1980) — 104b,  358b,  685a
MarinoT Maurice  (1882—1960) — 634a
MariS Jacob  (1837—1899) — 337a,  337b,  492b
MarKar Claudius — 210b
MarKoWSKi Eugeniusz  (1912—2007) — 382b
MaSSé Emmanuele  (1818—1881) — 652b
MaSSon André  (1896—1987) — 135a,  358b
MaThey  Paul  (1844—1929) — 340a,  508a
MaTiSSe Henri  (1869—1954) — 35b,  89b,  422b
MaTTa-clarK Gordon  (1943—1978) — 87b
MaTTiS-TeuTSch Hans  (1884—1966) — 21a
Maufra Maxime  (1861—1918) — 354b,  546
Mauve Anton  (1838—1888) — 416a
Mazuś  Stanisław  (1940—) — 237a
Mehoffer  Józef  (1869—1946) — 543a
MeiSTer  Simon — 341a,  474a
Menard Marie  (1862—1930) — 154b
Menzel Adolf  (1815—1905) — 344a,  503a
Menzio  Francesco  (1899—1979) — 340b
Merle Hugue  (1823—1881) — 356a,  601b
MerSon Luc Olivier  (1846—1920) — 584
MeSdag Hendrik Willem  (1831—1915) — 339a,  528a
MeSenS Edouard Leon  (1903—1971) — 110b,  493b
MeTzinger  Jean  (1883—1956) — 219a
Meunier Constantin  (1831—1905) — 338a,  604a
MilleT  Jean-François  (1814—1875) — 341b
Milovanovic Milan  (1876—1946) — 355
Miró  Joan  (1893—1983) — 180a,  403a

Moal Jean  le  (1909—) — 658b
ModerSohn Otto  (1865—1943) — 43b,  335a,  590
Modigliani  Amedeo  (1884—1920)  —  342a,  526a, 

526b
Moeller Arthur  (1876—1925) — 617b
Moer  Jean Baptiste  van  (1819—1894) — 656b
Moll Carl  (1861—1945) — 348b
Molnar Vera  (1924—) — 66b,  366a
Mondrian  Piet  (1872—1944)  —  30a,  30b,  30c,  30d, 

297a,  351a
MoneT  Claude  Oscar  (1840—1926)  —  169a,  169b, 

339b
MonTald Constant  (1862—1944) — 343b
MonTicelli Adolphe  (1824—1886) — 349b
MonTigny  Jenny  (1875—1937) — 342b
Monvel BouTeT Bernard de  (1884—1949) — 351b
Moore Henry  (1898—1986) — 428a
MoralT Wily  (1884—1947) — 132b
Morandi Giorgio  (1890—1964) — 350b,  684
MorBelli Angelo  (1853—1919) — 197b
Moreau  TourS  Georges  de  (1848—1901)  —  352b, 

661a
Moreni Mattia  (1920—1999) — 251
MoriTz Louis  (1773—1860) — 600b
MoSKWa Magdalena — 93b,  402b
MroczKoWSKi Aleksander  (1850—1927) — 432
Mühl Otto  (1925—) — 74a,  344b
Müller Otto  (1874—1930) — 17a,  350a
Müller Richard  (1874—1930) — 21b
Munch Edvard  (1863—1944) — 559a,  559b,  676b
MunKacSy Michael  (1844—1900) — 354a
MünTer Gabriele  (1877—1962) — 41a
MunThe Ludwig  (1841—1896) — 164b
MuSic Antonio Zoran  (1909—) — 681b
nachT SaMBorSKi Artur  (1898—1974) — 348a
naSh  Paul  (1889—1946) — 555a
naToire Charles  Joseph  (1700—1777) — 192a
navez  François  Joseph  (1787—1869) — 97b,  486b
nay Ernest Wilhelm  (1902—1968) — 189b,  536b
nicolaS Richard — 252a,  459b
nielSen Kay  (1882—1924) — 362b
nieSiołoWSKi Tymon  (1882—1965) — 223b
nilleT David Germain  (1861—1932) — 367b
nivelT Roger  (1899—1962) — 361a
nolde Emil (właśc. Hansen, 1867—1956) — 14a, 44b, 

430a,  517a,  589a,  687
noTer David de  (1825—1887) — 658a
nuiJen Wijnand  (1813—1839) — 446b,  606b
ociePKa Teofil  (1891—1978) — 469b
oehMe Ernest Ferdinand  (1797—1855) — 23b
oelze Richard  (1900—1980) — 504b
olde Hans  (1855—1917) — 297b
oleffe Auguste  (1867—1931) — 542a,  573b
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oneTTi Luigi  (1876—1968) — 166
oSTervald Georg  (1803—1884) — 479b
overBecK Johann Friedrich (1789—1869) — 97a, 560b
ozenfanT Amédée  (1886—1966) — 468,  541b
Pail Edouard  (1851—1916) — 649a
PałKa Witold  (1928—2013) — 593b
PanKieWicz  Józef  (1866—1940) — 187b,  682b
PaPSdorf Richard  (1893—1970) — 578b
PariSoT Adriano  (1912—) — 408b
PaSToriS Casa Rosso Federico di (1837—1884) — 79b
PaTelliere Amédée  Marie  Dominque  Dubois  de  la 

(1890—1932) — 146
Paulucci Enrico  (1901—) — 305b,  307b
PauTSch  Fryderyk  (1877—1950) — 254b
Pécheux Lorenzo  (1729—1821) — 665b
PechSTein Max (1881—1955) — 19b, 142a, 253b, 463b
Pellar Hans  (1886—) — 49a,  299a
Pellizza Giuseppe da Volpedo  (1868—1907) — 488a
PelouSe Léon Germain  (1838—1891) — 467b
PergauT Louis  (1882—1915) — 88
PerlBerg  Friedrich  (1848—1921) — 302a
PerMeKe Constant  (1886—1952) — 472a,  561b,  675
Peronneau  Jean-Baptiste  (1715—1783) — 483a
PerSeval Nicolas  (1745—1837) — 485a
PeTerelle Adolphe-Jacques  (1874—1947) — 301b
Pfahler Georg Karl  (1926—2002) — 542b
PicaBia  Francis  (1879—1953) — 514a
PicaSSo ruiz BlaSco Pablo (1881—1973) — 36a, 38b, 

41b,  85a,  103b,  302b,  591b
PicoT  François-Edouard  (1786—1868) — 425b
Pierre Gustave  (1875—) — 603a
PiJade Moše  (1890—1957) — 532b
PilleMenT  Jean  (1728—1808) — 306a
PiloTy Carl Théodore  (1824—1886) — 304a
Pirandello  Fausto  (1899—1975) — 85b,  300b
PiSiS  Filippo de  (1896—1956) 162a,  162b
PiSSarro Camille  (1830—1903) — 144a,  303b,  431
PiTTara Carlo  (1836—1890) — 304b
Pleiner Vladimir  (1891—1952) — 172b
PodKoWińSKi Władysław  (1866—1895) — 631b
PodSadecKi Kazimierz  (1904—1970) — 18b
PollocK  Jackson  (1912—1956) — 142b
Pollonera Carlo  (1849—1923) — 300a
PorTaelS  Jean-François  (1818—1895) — 604b
PoSPieSzczyK Rudolf  (1930—) — 505b
Prax Valentine  (1899—1981) — 152b
PreviaTi Gaetano  (1852—1920) — 301a
PronaSzKo Zbigniew  (1855—1958) — 437b
PruSzKoWSKi Tadeusz  (1888—1942) — 502a
PurMann Hans  (1880—1966) — 305b,  353a
PuviS chavanneS  Pierre  Cécile  de  (1824—1898)  — 

9b,  190a
Puy  Jean  (1876—1960) — 537b

Quadrone  Giovanni  Battista  (1844—1898)  —  109a, 
109b

RadziWill  Franz  (1895—1983) — 448b
raffaëlli  Jean François  (1850—1924) — 620a
raMah  (właśc.  Raemaekers  Henri  François,  1887—

1947) — 403
raMe  Jules Louis  (1855—1927) — 309a,  396b
raMeau Claude — 183a
ravanne Léon-Gustave  (1854—1904) — 311b
raveel Roger  (1921—) — 238a,  485b
rayPer Ernesto  (1840—1873) — 651b
raySKi Ferdinand von — 62b
reBeyrolle  Jean-Paul  (1926—) — 415b
redon Odilon  (1840—1916) — 367a
regnaulT Henri  (1843—1871) — 254b
reMBrandT Harmensz van Rijn  (1606—1669) — 64
renoir  Auguste  (1841—1919)  —  80b,  674a,  674b, 

674c,  674d
reSTouT  Jean  (1732—1797) — 490b
revay Antoine  (1952—) — 315b,  679
reycend Enrico  (1855—1928) — 4a,  4b
reynoldS  Franck  (1895—) — 208a
richard Alexandre  (1782—1859) — 309b
richTer E. — 225a
richTer Ludwig  (1803—1884) — 99a
riley Bridget  (1931—) — 527a
ring  Laurits  Andersen  (1854—1933)  —  67b,  217a, 

217b
rivera Diego  (1886—1957) — 639b
rivière Henri  (1864—1951) — 43a
roBBe Louis Marie Dominique  (1806—1887) — 151b
roBerT-fleury Tony  (1837—1912) — 413a
rodaKoWSKi Henryk  (1823—1894) — 7b
roed Joensen  (1808—1888) — 96b
roelofS Willem  (1922—1897) — 523a
rohlfS Christian  (1849—1938) — 683
roPS Felicien  (1833—1898) — 598b
roSenSTein Erna  (1913—2004) — 634b
roSlin Alexander  (1718—1793) — 666b
roSner Claire — 443a
roSSini Romano  (1890—1951) — 310a
roTella Mimmo  (1918—) — 470a
roTTluff Karl  (właśc.  Schmidt,  1884—1976) —  14b, 

308b,  414,  507a,  540b
rouaulT Georges  Dominique  (1871—1958)  —  314b, 

412,  423b
rouSSeau Henri Émilien  (1844—1910) —126b
rouSSeau Théodore  (1812—1867) — 580b
roux Karl  (1826—1894) — 316b
royBeT  Ferdinand  (1840—1920) — 529b
ruBczaK  Jan  (1884—1942) — 462a
ruBen Christian Christoph  (1805—1875) — 210a
rüde Olaf  (1886—1957) — 615a
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rudzKa-cyBiSoWa Hanna  (1897—1988) — 10a,  313b
ruggeri Piero  (1930—) — 434a
ruSzczyc  Ferdynand  (1870—1936) — 215a
rySSelBerghe Theo van  (1862—1926) — 27a,  498b
Sain Edouard Aexandre  (1830—1910) — 609a
Sala Eliseo de  (1813—1879) — 515b
SalMSon Hugo  (1843—1894) — 168
SaMlicKi Marcin  (1878—1945) — 264b
SaTTler Joseph Kaspar  (1867—1931) — 610a
Savinio Alberto  (1891—1908) — 400a
Scanavino Emilio  (1922—1986) — 239a
Schad Chistian  (1894—1982)
Scharff William  (1886—1959) — 437a,  540a
Scharl  Josef  (1896—1954) — 399a
Scheffer Ary (właśc. Arie, 1795—1858) — 480b, 544b
Schendel  Petrus  van  (1806—1870) — 436a
Schindler Emile  Jacob  (1842—1892) — 451b
Schirren  Ferdinand  (1872—1944) — 398a,  557b
Schleich Robert  (1845—1934) — 401a,  463a
SchleMMer Oskar  (1888—1943) — 441a
SchnarrenBerger Wilhelm  (1892—1966) — 78
Schneider-PoSTruM  Anton  (1869—1943)  —  153b, 

448a
Schnorr caroSfeld  Jules  von  (1794—1872) — 26a
SchönleBer Gustave  (1851—1917) — 516b,  578a
SchoTel  Johannes  Christiaan  (1787—1838)  —  95b, 

473b
Schuch Carl  (1889—1938) — 232b
SchuiTeMa  Paul  (1897—1973) — 87a
SchulTze Bernard  (1915—2005) — 231b
SchWiTTerS Kurt  (1887—1948) — 442a,  611a
SciPione Gino  (właśc. Bonichi,  1904—1933) — 399b
Segal Arthur  (1875—1944) — 518b
SeganTini Giovanni  (1858—1899) — 400b
Segonzac dunoyer Andrée de  (1884—1974) — 660a
Séon Alexandre  (1855—1917) — 430b
ServaeS Albert  (1883—1966) — 48a,  470b
ServrancKx Victor  (1897—1965) — 133a
SeuraT George  (1859—1891) — 224b
SeverdoncK  Frans  (1809—1889) — 401b
Severini Gino  (1883—1966) — 39b,  90b
Sicard Nicolas  (1840—1920) — 595a
SichulSKi Kazimierz  (1879—1942) — 25a
Signac  Paul  (1863—1935) — 46b,  180b
SiMon Lucien  (1861—1945) — 157b,  415a
SiMon Maxime  (1879—1941) — 183b
SiqueiroS  David  Alfaro  (właśc.  Jose  Alfaro,  1898—

1974) — 639a
Sironi Mario  (1885—1961) — 167
SiSley Alfred  (1839—1899) — 170b,  497b
SlaTer  John Falconer  (1857—1937) — 101b,  433
SlevogT Max  (1868—1932) — 36b
SMeT Gustave de  (1877—1943) — 27b,  576a

SMiTS Eugène  (1826—1912) — 24b
SMugleWicz  Franciszek  (1745—1807) — 248b
SoerenSen Henrik  (1882—1962) — 456a
Soffici Ardengo  (1879—1964) — 178
Sohn Carl Rudolf  (1845—1874) — 118b
SoKić Ljubica-Cuca  (1914—) — 636a
SoKoWić  Jożo — 563a
SoldaTi Anastasio  (1896—1953) — 622a
SonderBorg Kurt Rudolf Hoffmann (1923—) — 551b
SørenSen Henrik  (1882—1962) — 456a
SouTine  Chaim  (1894—1943)  —  245a,  245b,  245c, 

245d
SPadini Armando  (1883—1925) — 510
SPilliaerT Leon  (1881—1946) — 397a,  483b,  507b
SPiro Eugen  (1874—1972) — 410
SPiTzWeg Carl  (1808—1885)
STallaerT Joseph  (1825—1900) — 397b
STaniSłaWSKi  Jan  (1860—1907) — 1b
STanoieWiTch Veljko  (1892—1967) — 619b
STariTSKy Anne  (1908—1981) — 230b
STaroWieySKi Franciszek  (1930—2009)  —  25b,  125, 

562b
STażeWSKi Henryk  (1894—1988) — 502b
STeinle Edward  Jakob von  (1810—1886) — 26b
STeinlen Théophile  (1859—1923) — 610b
STern  Jonasz  (1904—1988) — 6b
STevenS Alfred  (1823—1906) — 90a
STieler  Joseph Karl  (1781—1858) — 670
SToBBaerTS  Jan  (1834—1914) — 256a
STocquarT  Ildephonse  (1819—1889) — 458b,  592b
SToler  Sylvia — 427b
STorelli Felice  Maria  Ferdinando  (1778—1854)  — 

191b
STraTTa Carlo  (1852—1936) — 611b
STreMPel Horst  (1904—1975) — 438a
STrydoncK  Guillaume  van  (1861—1937)  —  196a, 

398b
STrzeMińSKi Władysław  (1893—1952) — 28b
STucK  Franz von  (1863—1928) — 49b,  96a,  266b
STurM Helmut  (1932—) — 345a,  688
SueTin Nikolai  (1897—1954) — 636b
Survage  Leopold  (właśc.  Sturzwage,  1879—1968) — 

489a
SuTherland Graham  (1903—1980) — 514b
Suvée  Joseph-Benoit  (1743—1807) — 42b
SyBerg  Fritz  (1862—1939) — 539b
SzczyglińSKi Henryk  (1881—1944) — 244a,  244b
SzerMenToWSKi  Józef  (1833—1876) — 624a
SchuManoWicz  Sava  (1892—1942) — 640a,  640b
Szulc Marian  (1922—1996) — 461b
SzyManoWSKi Wacław  (1859—1930) — 566b
Tagaya  Isoku — 531a
Tanguy Yves  (1900—1955) — 365a
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Tapies Antoni (1923—) — 182b
TapperT Georg (1880—1957) — 389a
Tasson Balthasar-François (1811—1890) — 357b
Tchórzewski Jerzy (1928—1999) — 632b
Teniers David II (1610—1690) — 213a, 213b
Terzi Luigi (1848—1888) — 501a
TeTmayer Włodzimierz (1862—1923) — 176
Tholen Willem (1860—1931) — 553b
Thoma Hans (1839—1924) — 375a, 452b
Tidemand Adolphe (1814—1876) — 389b
ToniTza Nicolae (1886—1940) — 235b
Toorop Charley (1891—1955) — 404b, 592a
Toorop Jan (1858—1928) — 106a
Tosi Arturo (1871—1956) — 156a
Toulouse-lauTrec-monfa Henri Marie Raymond de 

(1864—1901) — 165
Troyer Prosper de (1880—1961) — 528b
TrucheT Abel (1857—1918) — 214b
Trümper August (1874—1956) — 238b
TscheliTchew Pavel (1898—1957) — 239b
Tüpke-Grande Helene (1874—1946) — 618b
TyTGaT Edgard (1879—1957) — 3a, 534
uhde Fritz von (1848—1911) — 512a
uTrillo-Valadon Maurice (1883—1955) — 10b
uTTer André (1886—1955) 156b
Valadon Suzanne (właśc. Marie Clementine, 1865—

1938) — 111b
Valensi Henry (1883—1960) — 50b
Valmier Georges (1885—1937) — 316a
ValloTTon Félix (1865—1925) — 59b, 138a
ValTaT Louis (1869—1952) — 175b
Velde Henry de (1869—1957) — 47b, 294b
VerneT Horace (1789—1863) — 51b, 370b
Verwee Alfred (1838—1895) — 603b
Viani Lorenzo (1882—1936) — 351b
Vieira silVa Marie Eléna da (1908—1992) — 145
ViGne Emma de (1850—1898) — 660b
Villaseñor Carlos (1845—1920) — 616
Villon Jacques (właśc. Duchamp Gaston, 1875—1963) 

— 144b
Vlaminck Maurice de (1876—1958) — 450a
VoGels Guillaume (1836—1896) — 157a

waay Nicolas van der (1855—1936) — 381a
waldmüller Ferdinand (1793—1865) — 93a
walker James Alexander (1831—1898) — 379b
wappers Gustaf (1803—1874) — 193b
waroquier Henry de (1881—1970) — 489b, 661b
wasmann Friedrich (1805—1886) — 389a
waTanabe Mikio (1954—) — 638a
waTeleT Charles (1867—1954) — 384a
waTenphul pfeiffer Max (1896—1976) —17b
waTkins Franklin (1894—1972) — 565b
wąsowicz Wacław (1891—1942) — 247b
wdowiszewski Czesław (1904—1982) — 204b
weerT Anna de (1867—1950) — 474b
wencker Joseph (1849—1924) — 386b
weysenhoff Henryk (1859—1922) — 543b
wiinblad Bjoern (1918—2006) — 550b, 614b
wijnanTs Ernest (1878—1964) — 597b
willink Carel (1900—1979) — 522
willumsen Jens Ferdinand (1863—1958) — 53b, 380b
winkler Konrad (1882—1962) — 22b
winnicka paklikowska Anna (1911—2001) — 378b
winTer Fritz (1905—1976) — 383a
WinTer Pharaon de (1894—1924) — 378a
winTerGerfT von wallersTein — 128
wiTkiewicz Stanisław Ignacy (1885—1939) — 63, 

654b
woesTyne Gustave van (1881—1947) — 48b, 122
wojTkiewicz Witold (1879—1909) — 446a, 613b
wols (właśc. Alfred Otto Wolfgang Schulze-Battman, 

1913—1951) — 15b, 106b
wouTers Rik (1882—1916) — 385b
wyczółkowski Leon (1852—1936) — 71b, 439b, 637a
zak Eugeniusz (1884—1926) — 3a, 33b
zalewski Stanisław (1896—1958) — 149a, 149b
zawado Wacław (właśc. Zawadowski, 1891—1982) 

— 417
zelek Ignacy (1894—1961) — 571b
ziffer Sandor (1880—1962) — 436b
zorn Anders Leonard (1860—1920) — 405b
ŻeGalski Leszek Michał (1959—) — 623b
Żuławski Jacek 624b
Żuławski Marek (1908—1985) — 11a.
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8. WYKAZ MUZEÓW*

AUSTRIA
Wiedeń: Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Sezession Pavilon
Graz: Landesmuseum Joanneum

BELgIA
Antwerpia: Museum voor Schone Kunsten
Brugia: Groeninge Museum, Sint-Jan Hospitalmuseum
Bruksela: Musée Royaux des Beaux Arts, Musée de la Ville de Bruxelles
Gandawa: Museum voor Schone Kunsten
Liège: Musée de l’Art Wallon
Mons: Musée des Beaux Arts
Tournai: Musée des Beaux Arts

DANIA
Kopenhaga: Statens Museum for Kunst

FRANCjA
Aix  en Provence: Musée Granet
Autun: Musée Rolin
Besançon: Musée des Beaux Arts et Archeologie
Caen: Musée des Beaux Arts
Chartres: Musée des Beaux Arts
Dijon: Musée des Beaux Arts
Grenoble: Musée de Grenoble
Lille: Palais de Beaux Arts
Lyon: Musée des Beaux Arts
Orlean: Musée des Beaux Arts
Nancy: Musée des Beaux Arts
Nîmes: Musée des Beaux Arts
Paryż: Centre d’Art et de Culture Georges Pompidou, Musée de l’Armée, Musée du Louvre, Musée de l’Oran-

gerie, Musée d’Orsay, Musée Picasso
Reims: Musée des Beaux Arts
Rennes: Musée des Beaux Arts
Rouen: Musée des Beaux Arts
Strasburg: Musée des Beaux Arts, Musée d’Art Moderne et Contemporain

* Muzea, w których  sfotografowano  sygnatury wykorzystane w opisywanych badaniach.
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Troyes: Musée d’Art Moderne

HOLANDIA
Amsterdam: Amsterdam Museum, Rijksmuseum
Arnhem/Otterlo: Rijksmuseum Kröller-Müller
Haga: Gemeentemuseum
Nijmegen: Commanderie van St. Jan
Rotterdam: Boymans van Beuningen Museum
Utrecht: Centraalmuseum

LUKSEMBURg
Luksemburg: Musée National d’Histoire et d’Art, Musée Pescatore

NIEMCY
Akwizgran: Suermondt Ludwig Museum
Berlin: Altes Museum, Gemäldegalerie, Sammlung Berggruen
Bonn: Kunstmuseum
Brema: Kunsthalle
Brunszwik: Herzog Anton Ulrich Museum
Dortmund: Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Drezno: Gemäldegalerie Neuer Meister
Darmstadt: Mathilde Höhe
Düsseldorf: Kunstmuseum, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Essen: Museum Folkwang
Frankfurt  nad Menem: Städelsches Kunstinstitut
Hamburg: Kunsthalle
Hanower: Niedersächsisches Landesmuseum, Sprengel Museum
Karlsruhe: Kunsthalle
Kassel: Neue Galerie
Kolonia: Wallraf Richartz/Ludwig Museum
Lubeka: Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Mannheim: Kunsthalle
Monachium: Neue Pinakothek
Münster: Westfälisches Landesmuseum
Norymberga: Germanisches Nationalmuseum
Regensburg: Historisches Museum
Stuttgart: Staatsgalerie
Trewir: Städtisches Museum
Würzburg: Martin von Wagner Museum

POLSKA
Bielsko-Biała: Muzeum Okręgowe
Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe
Katowice: Muzeum Śląskie
Kraków: Muzeum Narodowe
Tomaszów Mazowiecki: Muzeum Regionalne
Toruń: Muzeum Okręgowe
Warszawa: Muzeum Narodowe
Wrocław: Muzeum Archeologiczne/Arsenał, Muzeum Narodowe

RUMUNIA
Cluj-Napoca: Muzeul de Artǎ



SERBIA
Belgrad: Nationale Museum

SZWAjCARIA
Bazylea: Kunstmuseum

WęgRY
Budapeszt: Szépmüvészeti Muzeum

WłOCHY
Bolonia: Pinacoteca Nazionale
Genua: Palazzo Bianco, Palazzo Rosso
Mediolan: Civica Galeria d’Arte Moderna, Pinacoteca di Brera
Parma: Galleria Nazionale
Rzym: Pinacoteca Vaticana
Turyn: Galeria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Werona: Castelvecchio Museum

Pracownikom wymienionych muzeów serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie i cierpliwość.

Koledze Wojciechowi Ziółkowskiemu zaś jestem wdzięczny za pomoc 
w przygotowaniu digitalizacji.
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Tadeusz Widła

FORENSIC EXPERTISE OF SIgNATURES ON PAINTINgS

Summa r y

More  and more  frequently museum  staff  and  art  dealers  turn  to  forensic  examiners  of  documents  for  expert 
opinions on painters’ signatures with the aim of their authentication. But it has not been proven yet  if  the method 
of  forensic analysis of documents  is effective  in such examinations and, more pertinently,  if  forensic handwriting 
analysis  possesses  proper  tools  to  approach  the  handwriting  characteristics  of  signatures  on  paintings. This  book 
presents  the  results  of  empirical  research  conducted  to  answer  these  questions  based  on  about  3000  signatures 
with unquestionable  attribution  to  be  found  in  82 museum collections.

The  symptomatological  analysis was  applied  to:
• Features pertaining to the area of the inscription —  the  placement  of  the  graphism  (signature/date)  on  the 
surface  of  the  painting,  spacing  between  letters,  spacing  between  words,  spacing  between  lines,  the  slant  of 
axes of  letters and words as well as  the form of angles between strokes,  the sizes of characters,  the proportions 
between  their  heights  and  the  shapes  formed by  the  contouring of  extremities.

•  Descriptive features (construction features)  which  concern  the  shaping  of  characters  —  the  connectedness 
between characters  (the number of  items created with one continuous movement of  the writing  tool),  the  form-
ing  of majuscule  and minuscule,  the  rounding  of  tops  and  poligramms,  the  rounding  of  loops,  the  attachment 
of  lateral  elements  to  ovals  and  to  vertical  elements,  the  forming  and placement  of  diacritical  signs, etc.

• Content and language features —  the  presence  of mistakes  in wording  and  spelling,  the  presence  of  foreign 
words  and  interferences of  foreign  languages due  to  the painter’s  residence  in  areas  these  languages were  spo-
ken,  and other  linguistic  phenomena.
This analysis has shown that graphic features of the examined signatures are possible to approach and describe 

with  the methods  of  forensic  handwriting  analysis. The  results  of  symptomatological  analysis  and  especially  the 
possible ways  of  representing  signature  features  have  been  presented  in  the  book with  the  use  of  visual materi-
als.  It  has  also  been  concluded  that  further  ways  of  examination  of  painting  signatures  may  be  conducted  with 
the  methods  of  the  so-called  technical  forensic  expertise  of  documents  with  the  use  of  equipment  available  in 
forensic laboratories. It  is possible then to establish the authorship of sample signatures with the methods devised 
by  forensic  handwriting  experts;  nevertheless,  this  is  to  be  done with  the  introduction  of  appropriate  and  neces-
sary modifications which  take  into consideration uncommon surfaces of writing, uncommon writing  tools as well 
types of  coating.

The  choice  of  method  should  show  a  preference  towards  the  graphic-comparative  method  (graphic  method) 
because science can vouch with its authority only for this method when properly applied. The examination should 
have  the  following  stages:  after  collecting  samples which  allow  for  comparative  investigation,  it  is  necessary  to 
distinguish  (give  a  proper  description of)  the  features  representing  the writing patterns  and  their  natural  variabil-
ity  typical  for  the  author  of  the  signatures  under  examination. With  such  data  at  one’s  disposal,  it  is  possible  to 
commence  the  forensic  handwriting  analysis  of  the  signature  under  examination.  It  is  to  be  done with  a  special 
attention  given  to  answering  the  question  whether  the  signature  exhibits  the  handwriting  regularities  attributed 
to  the  handwriting  patterns  present  in  the  already  authenticated  signatures  used  for  comparison.  Only  after  the 
above stages of  the method have been completed, will  it be possible  to draw reliable expert conclusions as  to  the 
authorship of the signature under scrutiny. Such conclusions will be able to gain similar trust to the trust bestowed 
on  classical  handwriting  analyses.



For  the  forensic handwriting expert,  it  should  remain of no consequence whether  the expertise has been com-
missioned by the courts of  law for  legal proceedings, by museums which wish to realise their buying policies, by 
business  entities  (for  example,  an  auction house)  or  by private  collectors.  If  the  expert  opinion  is  not  to  be used 
in  legal  proceedings,  it  then  should  as well  not  be  limited  in  terms  of  the  scope  of  its  analysis  and  the  applica-
tion  of  tools. The  advantages  of  the  graphic-comparison method will  only  be  revealed when  it  has  been  applied 
holistically. Should that not be the case, the value of the expert’s conclusions and identifications (their success and 
infallibility), even  if  the expert  is a  forensic handwriting expert, will not be greater  than  the opinion provided by 
a  conservator-restorer  or  a  style  expert  familiar  with  the  handwriting  and  signing  techniques  of  a  given  painter. 
The  expertise  advocated  by  the  book  will  necessarily  consume  considerable  amount  of  work  and  time,  which 
means  it will  generate  costs;  just  as  expensive  are  forensic  analyses  of wills,  anonymous  letters  and  other  docu-
ments. Without the application of this method, however, it will be impossible to amend the current state of affairs 
so  critically described  and  commented on by  journalists,  and more  importantly,  by  scientists  and museum  staff.
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Tadeusz Widła

EXPERTISE DES SIgNATURES SUR LES PEINTURES

Ré s umé

Les  conservateurs  de musées  et  les marchands  d’art  se  tournent  de  plus  en  plus  souvent  vers  les  experts  en 
pour solliciter des analyses d’authenticité des signatures dans les peintures. Pourtant personne n’avait prouvé l’ef-
ficacité de  la méthodologie d’analyse des documents appliquée dans de  telles situations : personne n’avait prouvé 
que  les  traits  caractéristiques de  l’écriture dans  les peintures puissent  être  étudiées de manière  appropriée  à  celle 
de l’examen conventionnel (typique) de l’écrit sur support papier. Cet ouvrage présente les résultats de recherches 
empiriques  entreprises  par  l’auteur  et  des  solutions  possibles  pour  résoudre  ces  problèmes.  Le  corpus  d’analyse 
compte  environ  3.000  signatures  provenant  de  82  collections  de  musées,  posées  sur  des  peintures  d’attribution 
non  contestée.

L’analyse  symptomatologique  comprend :
• Caractéristiques décrivant la gestion de la surface de l’écriture — la disposition des graphismes  (signature 
/ date)  sur  la  surface,  les espacements entre  lettres,  entre mots et  entre  lignes,  l’inclinaison des axes des  lettres 
et  des  mots  ainsi  que  la  construction  d’angles  intragrammatiques,  la  taille  des  caractères  et  leurs  proportions 
ainsi  que  les  figures  créées  par  contournement  des  points  extrêmes  (gladiolages, etc.).

•  Caractéristiques de construction des traits —  la  continuité  (le  nombre  d’éléments  créé  par  une  application 
d’outil),  la  formation de  lettres majuscules  et minuscules,  la  formation des voûtes  et des polygrammes  ,  le  tra-
cement de boucles, les liaisons des éléments latéraux aux formes ovales et aux éléments verticaux, les formation 
et  répartition des  signes diacritiques, etc.

• Traits linguistiques et analyse du contenu — des erreurs d’écriture et des fautes d’orthographe, des emprunts, 
des  interférences  linguistiques,  des  erreurs  de  transfert  ou d’autres  phénomènes  linguistiques.
Notre recherche a démontré que les graphismes co-créant les signatures examinées se laissent traiter et décrire 

de manière appropriée aux pratiques des experts en écritures. Les résultats de  l’analyse symptomatologique et, en 
particulier,  les moyens de présentation de  traits  sont visualisés dans  le  texte. Nous avons également  constaté que 
d’autres  écrits  sur  les  peintures  peuvent  être  soumis  à  la même  analyse  technique  de  documents  pratiquée  dans 
les  laboratoires spécialisés, permettant  la mise en évidence de toute altération physique, chimique ou linguistique. 
Il est donc possible de déterminer  l’authenticité d’une signature ou d’une écriture sur  la peinture et d’identifier  le 
mode de fabrication d’un faux en suivant les protocoles techniques utilisés par les experts en écriture, en modifiant 
l’analyse  sous  l’angle de  la  spécificité  des  supports,  des  outils  et  des  encres.

Lors du choix d’une méthode, il est préférable de recourir à celle de comparaison graphique, car seul le résultat 
de  son utilisation peut  se  porter  garant  de  l’autorisation  scientifique.

La procédure devrait  satisfaire  aux  exigences  suivantes :
D’abord, après avoir  rassemblé un nombre adéquat d’écrits de comparaison,  il  faut bien  reconnaître et décrire 

les  caractéristiques  propres  à  l’auteur  des  signatures  contestées  ainsi  que  la  fluidité  naturelle  de  caractéristiques 
similaires  dans  ses  écritures.  Ce  n’est  qu’en  disposant  de  cette  base  solide  que  nous  pouvons  passer  à  l’analyse 
de la signature contestée, en particulier si elle a été posée conformément aux automatismes propres à l’auteur des 
signatures  de  comparaison.

Seulement  après  toutes  les  étapes  qui  composent  cette  méthodologie,  nous  serons  en  mesure  de  tirer  des 
conclusions  significatives  sur une attribution d’une pièce de question et nous pourrions y accorder une confiance 
comparable  aux  résultats  d’une  analyse  de  l’écriture manuscrite  classique  pratiquée  par  un  expert  en  écritures  et 



documents.  L’expert  en  écriture  doit  se  baser  sur  les mêmes  fondements  sérieux  et  sur  les mêmes  protocoles  ri-
goureux indépendamment du fait que son expertise est utilisée dans le domaine civil ou pénal, si elle est sollicitée 
par  un  juge,  un  avocat,  une  société — p.ex.  un musée,  ou  un  particulier. La  supériorité  cognitive  de  la méthode 
de comparaison de graphismes ne sera visible que lors de son application globale, holistique. Si cela ne se produit 
pas, la valeur d’identification (précision, fiabilité) de l’opinion ne sera supérieure qu’à celle d’un conservateur d’art 
ou d’un connaisseur de style habitués à  la manière de signer  les œuvres par des artistes particuliers. Bien sûr, de 
telles  analyses  demandent  beaucoup  de  temps  et  d’effort,  par  conséquent  elles  sont  coûteuses ;  aussi  fastidieuses 
et coûteuses que les expertises des testaments, des lettres anonymes et d’autres documents. Sans une telle attitude 
de l’expert, cependant, les situations critiquées par la presse, et ce qui est encore plus important, par des représen-
tants du monde de  la science et de conservateurs de musées, n’auront  jamais une véritable chance de s’améliorer.
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