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Wpływ schizofrenii paranoidalnej 

 na obraz pisma ręcznego 
 

 

Pismo będące wytworem psychofizjologicznym człowieka, oprócz tego, że podlega proce-

sowi personalizacji, ulega również wpływom różnych czynników endo- i egzogennych. Jednym z 

czynników wewnętrznych jest choroba psychiczna zwana schizofrenią. Epidemiolodzy szacują, że 

na schizofrenię cierpi 1% społeczeństwa. W Polsce choruje na nią około 400 tys. osób
1
.                   

              Z koniecznością przeprowadzenia badań pisma ręcznego schizofreników biegły może 

spotkać się stosunkowo często. Wynika to nie tylko z powodu relatywnie wysokiego odsetka wy-

stępowania tej psychozy, ale również stąd, że schizofrenicy proporcjonalnie częściej niż inni psy-

chicznie chorzy są sprawcami czynów przestępczych. W praktyce kryminalistycznej spotykamy się 

z listami anonimowymi nakreślonymi przez osoby chore psychicznie. Listy te niejednokrotnie 

sprawiają trudności zarówno podczas analizy pisma, jak i cech treściowo-językowych. Kolejnym 

przykładem zapisów schizofrenicznych mogą być rękopisy samobójców. Listy samobójców pisane 

są najczęściej w stanie pewnych długo- lub krótkotrwałych zaburzeń psychicznych wywołanych m. 

in. schizofrenią. Te zaburzenia psychiczne mogą wywrzeć wpływ na ogólny obraz rękopisu danej 

osoby i wywołać wrażenie, że nie jest ona jego wykonawcą. Innym razem, stwierdzone w piśmie 

dewiacje mogą być pomocne przy ustaleniu stanu psychicznego autora dokumentu. Wreszcie usta-

lenie pewnych prawidłowości zmian zachodzących w grafizmie schizofreników będzie pomocne w 

opracowaniu opinii pismoznawczych wszędzie tam, gdzie biegły będzie miał do czynienia z identy-

fikacją dokumentów sporządzonych przed zapadnięciem na tę psychozę w porównaniu z dokumen-

tami pochodzącymi już z okresu choroby. Nie znając tych prawidłowości biegły przeprowadzający 

badania pisma ręcznego może mieć trudności z wydaniem poprawnej opinii z uwagi na różnice po-

między pismem dowodowym a porównawczym, które zostały sporządzone w różnych stadiach cho-

roby. 

W badaniach podjęto próbę określenia wpływu psychozy schizofrenicznej, jaką jest schizo-

frenia paranoidalna na kształtowanie się grafizmu chorego, w tym: 
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1) określenie   w    jakim    stopniu   objawy    schizofrenii    paranoidalnej wpływają  na zmiany 

dystynktywnych cech pisma, 

2) ustalenie, czy zmiany w paradygmacie graficznym chorych na schizofrenię paranoidalną unie-

możliwiają identyfikację pisma, 

3) poszukiwanie cech graficznych pisma specyficznych dla schizofreników z zespołem parano-

idalnym, 

4) próbę wyodrębnienia typowych zaburzeń semantycznych dla schizofrenicznego zespołu para-

noidalnego,  

5) przedstawienie prac graficznych chorych na schizofrenię paranoidalną. 

 

PATOLOGIA PISMA 

 

              Schizofrenia paranoidalna jest jedną z przyczyn patologii pisma. W analizie patologicz-

nych zmian wypowiedzi graficznej dla celów rozpoznawczych należy odróżnić dwa aspekty zabu-

rzeń, z jakimi możemy się spotkać: aspekt zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.  

              Zaburzenia neurologiczne pisma są wykładnikiem przede wszystkim organicznych uszko-

dzeń układu nerwowego i charakteryzują się upośledzeniem ruchowej sprawności ręki – drżeniem, 

zaburzeniami koordynacji, czego efektem są zniekształcenia kreślonych znaków graficznych. Po-

wyższe zakłócenia w piśmie objawiają się w postaci dysgrafii oraz w bardziej ostrej postaci zakłó-

ceń pisma – agrafii, czyli utraty możności pisania na skutek uszkodzenia odpowiednich ośrodków 

mózgowych. Do zakresu tychże zaburzeń pisma zaliczyć należy upośledzenie ogólnych sprawności 

intelektualnych kierujących aktem pisania. Przejawia się to w powstawaniu cech pisma „niewyro-

bionego” u osób,  które dotąd pisały poprawnie i biegle, ze skłonnością do popełniania rażących 

błędów ortograficznych (dysortografia), do przekręcania wyrazów i przestawiania poszczególnych 

zgłosek lub liter
2
.  

              W zaburzeniach pisma aspektu psychiatrycznego odzwierciedlają się chorobliwe zmiany 

psychiczne osobowości ludzkiej, a więc dotyczące zarówno życia intelektualnego, jak i uczuciowe-

go. Do zmian tych należą zaburzenia w wydawaniu sądów i podejmowaniu wniosków z objawami 

obniżonego krytycyzmu. Wśród nich najczęstszą i najważniejszą postać stanowią urojenia lub na-

stawienia urojeniowe.  
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              Urojeniami (delusiones) nazywamy patologiczne twory sfery myślenia oznaczające błędne 

sądy, kłócące się z doświadczeniem  jednostki i otoczenia (kłócące się z rzeczywistością), uważane 

przez chorego za prawdziwe, oporne na wszelką perswazję, a więc na dostarczane dowody ich 

błędności
3
. Często w urojeniach obserwujemy objawy tzw. polaryzacji uczuciowej – skłonności do 

jednostronnej i jednoznacznej oceny wszystkich zjawisk w sposób dodatni lub ujemny.  

              Z drugiej strony z zaburzeniami wnioskowania ściśle wiążą się zaburzenia w biegu lub 

rozwijaniu myśli. Występują one pod postacią gonitwy myśli – skłonności do przyspieszania toku 

myślenia i wypowiedzi, w wyniku czego chory gubi wątek myślowy i dokonuje licznych dygresji 

albo odwrotnie, pod postacią znacznego utrudnienia i spowolnienia w wyrażaniu swoich myśli, albo 

pod postacią stereotypii słownych – powtarzania pewnych wyrazów, zwrotów lub zdań, albo wresz-

cie pod postacią rozkojarzenia myślenia, czyli kojarzenia myśli w sposób często przypadkowy i 

niezrozumiały dla otoczenia. 

              Suchenwirth (czołowy neurolog pisma) podaje, że najczęściej spotykanymi tzw. „graficz-

nymi fenomenami patologicznymi”, typowymi dla stanów zakłóceń świadomości, są: 

 dysharmonia grafizmu, ekstrawagancja i udziwnianie, anormalność, 

 brak dynamiki, rytmu podstawowego, 

 brak zdolności odwzorowania, naśladowania, skopiowania, 

 pogrubianie i retusze, 

 rozpad pisma, 

 defekty w budowie i konstrukcji
4
. 

              Interesujących ustaleń, co do pisma osób chorych na schizofrenię dokonała Stein-

Lewinson. Zwraca ona uwagę na zaburzenia rytmu kreślenia. Rytm jej zdaniem jest odzwierciedle-

niem naturalności, równowagi organizmu. Osoby z zaburzeniami schizofrenicznymi cechuje za-

chwianie dynamiki grafizmu w tym: 

 zaburzony rytm (nieregularny lub sztywny), 

 brak równowagi między kontrolą a rozluźnieniem, 

 stereotypowy lub niekontrolowany układ pisma, 

 tempo kreślenia ekstremalnie wolne lub ekstremalnie szybkie. 

              Zdaniem Stein-Lewinson grafizm schizofrenika zdradza zaburzenia sfery emocjonalnej, 

dokładniej zaś obrazu samego siebie i relacji pomiędzy sobą a środowiskiem. Zablokowanie sfery 
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emocjonalnej powoduje rozbicie psychiki, wpływa na sferę intelektualną, jak i na sferę niższych 

potrzeb. Stein-Lewinson zwraca uwagę na graficzny syndrom schizofrenii
5
. 

              Istotnym elementem dodatkowo wpływającym na obraz pisma ręcznego schizofreników są 

leki psychotropowe, zwane neuroleptykami. Badania w tym zakresie były prowadzone tylko na 

potrzeby medycyny. W większości autorzy poddawali ocenie tylko nieliczne cechy pisma ręcznego 

(np. ogólny wygląd pisma, topografię zewnętrzną, pomiary grafometryczne)
6
. 

              W dalszej części pragnę przedstawić opinie lingwistów na temat wypowiedzi osób cierpią-

cych na schizofrenię. Pierwszym autorem, który podjął się analizy tekstów schizofreników był 

Laffal
7
. Jego prace dały początek badaniom psycholingwistycznym z zakresu analizy treści, które 

nadaje schizofrenicznym zaburzeniom językowym przede wszystkim wymiar semantyczny, okre-

ślając zależności pomiędzy patologicznym znakiem językowym a jego znaczeniem. Analiza wyni-

ków tych prac daje następujący obraz semantyczny wypowiedzi schizofrenicznych: 

 są one ubogie znaczeniowo, mają mniejszą różnorodność typów językowych, 

 występuje znaczne zubożenie w przymiotniki, co powoduje odbiór tych wypowiedzi jako 

„chłodnych i bezbarwnych”, 

 umieszczanie dopełnień zwykle na końcu zdania co powoduje, iż przez odbiorców są one 

percepowane jako dziwaczne, 

 dochodzi do nadreprezentacji terminów ogólnych i naukowych, lub związanych ze schizo-

freniczną wizją świata, 

 rzadko używane są zaimki grupowe oraz rzeczowniki ożywione. 

              Następnym poziomem w którym można upatrywać istoty patologii językowej w schizo-

frenii jest poziom syntaktyczny (składniowy). Badania wykazują, że wypowiedzi u osób chorych 

na schizofrenię charakteryzują się mniejszą złożonością syntaktyczną, co daje swój wyraz w m. in.: 

mniejszej ilości zdań złożonych; większej ilości zdań prostych; większej liczbie zdań błędnie syn-

taktycznie zbudowanych; rzadszym używaniu konstrukcji składniowej, w której wszystkie związki 

                                                 
5
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logy, London 13-14 October. 
6
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Maszynopis Biblioteki Głównej PAM w Szczecinie. 

Legień M., Pobocha J. (1979): Kryminalistyczna ocena wpływu neuroleptyków na obraz pisma ręcznego schizofre-

ników. Arch. Med. i Krym., t. XXIX, nr 3. 

Wasik A. (1965): Działanie neuroleptyków na pismo pacjentów chorych na schizofrenię. Neurol. Neuroch. i 

Psychiat. Pol., 15, ss. 213-216. 
7
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między członami zdania lub następującymi po sobie zdaniami wyrażone są za pomocą spójników 

(koniunkcja)
8
 .  

              W oparciu o wytyczne tekstologiczne Rochester i Martin opisali typowe błędy w wypo-

wiedziach osób chorych na schizofrenię takie jak: 

 występowanie częstych powiązań „leksykalnych” (używanie tylko leksykalnych reguł spój-

ności tekstu – powtarzanie w kolejnych zdaniach słów o podobnym znaczeniu), 

 rzadkie powiązania przy użyciu spójników, 

 brak zaimków anaforycznych (zaimków zastępujących jeden z rzeczowników zdania po-

przedzającego)
8
. 

              Często grafizm osób dotkniętych schizofrenią łączy się z wypowiedziami plastycznymi. 

Specyfika przekazu graficznego u psychicznie chorych wynika z indywidualnych dynamizmów w 

przebiegu procesu schizofrenicznego. Inaczej przedstawia świat swoich wewnętrznych przeżyć pa-

cjent w początkowym stadium choroby, a inaczej chory z utrwalonym defektem schizofrenicznym
9
. 

W początkowych stadiach schizofrenii dominuje autoportret, rzadziej pejzaż realistyczny. W okre-

sie utrwalonego defektu schizofrenicznego najczęściej powtarzającym się tematem podobnie jak we 

wczesnych okresach choroby jest autoportret. W zależności od stopnia nasilenia defektu zmienia się 

obraz postrzegania siebie i świata. Wraz z okresem zaostrzenia chorobowego nasila się ładunek 

ekspresji tematycznej i formalnej cechujący rysunki. Często w tym czasie dominuje tematyka kata-

klizmu. W rysunkach pokazane są wizje pożaru, upadku świata, śmierci, zniszczenia lub całe sceny 

sadystyczne
10

.  
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SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA 

 

Powszechnie rozróżnia się kilka głównych form schizofrenii – paranoidalną, hebefre-

niczną, katatoniczną, schizofrenię niezróżnicowaną, depresję poschizofreniczną, rezydualną, prostą, 

schizofrenię innego rodzaju i schizofrenię nie określoną
11

. Na potrzeby niniejszych badań opisano  

schizofrenię paranoidalną. Jest to najczęstsza postać schizofrenii. Nad innymi objawami górują 

omamy i urojenia. Często zespół paranoidalny wybucha zupełnie nagle.  

              W schizofrenii paranoidalnej następuje rozluźnienie związków między myśleniem a świa-

tem zewnętrznym. Ludzie zdrowi ulegają na ogół wpływom życia uczuciowego. Poddają się suge-

stiom, radom, autorytetom. W schizofrenii paranoidalnej wpływy te mają mniejsze znaczenie, wy-

nika to z rozluźnienia związków. Bardzo charakterystycznym objawem jest spadek aktywności na 

wszystkich polach – od pracy zawodowej i kontaktów społecznych po najprostsze rozrywki i zaję-

cia domowe.  

              W porównaniu z innymi postaciami schizofrenii w opisanej formie konflikt z prawem zda-

rza się najczęściej. „Fasada” osobowości jest tu bowiem często zachowana, chory dzięki temu 

sprawia na otoczeniu wrażenie normalnego i nie od razu jest z życia społecznego wykluczony. Poza 

tym system urojeniowy często skierowany jest przeciw otoczeniu, co może prowadzić m. in. do 

spełnienia urojeniowych myśli
12

.  

 

MATERIAŁ  I  METODY  BADAWCZE 

 

              Dla realizacji przedstawionych celów pracy zastosowano kryteria doboru badanych osób, 

tak by spełnić warunki: właściwej diagnozy, zgody chorych na badania, braku innych czynników 

mogących wpływać na zakłócanie pisma ręcznego. 

              Przyjęto następujący ogólny plan badań: 

I. Grupę badawczą stanowiły osoby chore na schizofrenię paranoidalną. 

II. W celu analizy zaburzeń pisma ręcznego oraz przedstawienia prac graficznych, zgroma-

dzono materiał badawczy (od każdego pacjenta) w postaci trzech próbek pisma i rysun-

ków: 

1) pismo ręczne nakreślone przed chorobą, 

                                                 
11

 Sartorius N. (1997): Przewodnik po ICD-10 – międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. (tłum.) 

Medical Press, Gdańsk. 
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 7 

2) kompozycje graficzne oraz zapisy kreślone po przyjęciu na oddział psychiatryczny (przed 

podaniem leków antypsychotycznych), 

3) rysunki oraz pismo ręczne nakreślone w trakcie hospitalizacji (po zażyciu neurolepty-

ków). 

III. W analizie posłużono się kryminalistyczną metodą badań porównawczych pisma ręcznego. 

Przygotowania do przeprowadzenia badań nad wpływem schizofrenii paranoidalnej na ob-

raz pisma ręcznego rozpoczęto od opracowania ankiety osobowej. W ankiecie umieszczono kolejny 

numer pacjenta, wiek, wykształcenie, zawód wykonywany przed hospitalizacją, rozpoznanie choro-

bowe, rodzaj podawanych neuroleptyków oraz ich dawkę na dobę. 

              Kryteria doboru chorych były następujące: 

 rozpoznanie schizofrenii  paranoidalnej przez lekarza prowadzącego leczenie zgodnie z 

kryteriami międzynarodowej klasyfikacji ICD – 10 udokumentowane w historii choroby, 

 wiek od 15 do 50 lat, 

 wykształcenie co najmniej podstawowe, 

 pierwszy pobyt w szpitalu z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej bądź drugi po dłu-

giej remisji, 

 zgoda pacjenta na przeprowadzenie badań. 

              Materiał badawczy kompletowano w ciągu ośmiu miesięcy rekrutując badanych w Samo-

dzielno – Publicznym Psychiatryczno – Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Go-

rzowie Wlkp. oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Mię-

dzyrzeczu. Do badań wytypowano 30 chorych wskazanych przez ordynatorów oddziałów psychia-

trycznych, z czego do analizy wykorzystano pismo 23 osób (13 kobiet i 10 mężczyzn). 

              Ponad połowę badanych (65,2%) stanowiły osoby przed 30 rokiem życia,  jedną czwartą 

(26,1%) osoby w przedziale wiekowym 35 – 45 lat. Wiek probantów wskazuje na pełną stabilizację 

nawyków psychoruchowych w sporządzaniu zapisów graficznych.           

              Grupa badanych osób stanowiła pod względem wykształcenia niezbyt zróżnicowany zbiór, 

w którym dominowały osoby z wykształceniem średnim, pomaturalnym i wyższym (65,2%). Wy-

kształcenie takie świadczy o tym, że probanci na co dzień mięli do czynienia z językiem pisanym. 

              Próbki pisma pobierano zawsze tylko od jednej osoby. Do sali w której przeprowadzany 

był eksperyment nie mięli dostępu inni pacjenci, nie poddani badaniom. Pomieszczenia dobierano 

w taki sposób, aby wyeliminować wszelkie odgłosy dochodzące z zewnątrz. Czas sporządzania 

próbek był nieograniczony. Chorym nie udzielano żadnych informacji dotyczących pisanego przez 
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nich tekstu, a w szczególności: interpunkcji, pisowni, ortografii. Zapisy kreślono na kartkach bez 

liniamentu formatu A-4, które dostępne były w nieograniczonej ilości. Środek pisarski udostępnia-

no zgodnie życzeniem pacjenta.  

              Materiał badawczy w trakcie leczenia szpitalnego kompletowano dwuetapowo. Po raz 

pierwszy materiał pobrano od osób biorących udział w eksperymencie bezpośrednio po przyjęciu 

do ośrodka leczniczego i przed podaniem neuroleptyków. Składał się on z w zależności od wyboru 

chorego: życiorysu, listu do rodziny, opisu pobytu w szpitalu bądź opowiadania na temat: „Wyda-

rzenie, które utkwiło mi w pamięci”, rysunków oraz tekstu podyktowanego przez badającego. Był 

on identyczny dla wszystkich badanych. Drugą próbę stanowił materiał pobierany od tych samych 

chorych po stwierdzeniu przez ordynatora oddziału poprawy stanu zdrowia pacjenta. Średnio okres 

ten trwał kilka tygodni. W wielu przypadkach, uzyskany w powyższy sposób materiał poszerzano o 

znajdujące się w historii choroby pisma nakreślone przez pacjentów w trakcie choroby. 

              Na materiał nakreślony przed chorobą składały się próbki pisma chorych nakreślo-

ne przed zachorowaniem. Uzyskane one były w drodze szerokiej współpracy z rodzinami chorych, 

lekarzami prowadzącymi leczenie, jak i z samymi pacjentami. Materiał obejmował: zeszyty i notat-

ki szkolne, pamiętniki, podania, przepisy kulinarne, itp. Uzyskany do badań materiał poddano 

szczegółowej weryfikacji zanim zakwalifikowano go do analizy graficzno-porównawczej.  

 

PRZEBIEG  BADAŃ 

 

              W pierwszej kolejności analizie poddano cechy treściowo-językowe. Stanowiły one jeden 

z istotniejszych elementów badań w kierunku identyfikacji autora tekstu. Gruntowne i wszechstron-

ne badanie tych cech pozwoliło na zorientowanie się, co do umiejętności autora tekstu w zakresie 

m. in.: sposobu budowy zdań, czystości i jasności formułowania myśli, zasobu używanego słownic-

twa, stopnia zgodności z zasadami prawidłowej pisowni i prawidłowego stosowania znaków inter-

punkcyjnych. Analiza cech treściowo-językowych może również umożliwić określenie stanu psy-

chofizycznego autora tekstu, w chwili jego sporządzania. Właśnie te cechy są często nośnikiem 

wielu konkretnych informacji  o stanie psychicznym autora tekstu, czasem o wiele pewniejszych i 

pozwalających wnioskować o jednostce chorobowej z większą dozą prawdopodobieństwa, niż wy-

łącznie na podstawie cech grafizmu.  

              Wśród symptomów schizofrenicznego zespołu paranoidalnego wyróżnia się objawy osio-

we, a w śród nich: autyzm, zmiany w sferze uczuć i rozszczepienie osobowości oraz objawy wy-
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twórcze, takie jak omamy i urojenia. Te ostatnie dotyczą w zasadzie wszystkich zmysłów  mając 

bardzo często odzwierciedlenie w pisemnych wypowiedziach chorych.  

              Jednym z urojeń mogą być urojenia posłannictwa religijnego. Za przykład może tu posłu-

żyć tekst pacjenta, który twierdzi, że jest „jedynym Synem Bożym”, ponieważ urodził się w „Wiel-

ki Czwartek” [Ryc. 1]. 

 

 

 

                                                                                                                                      Ryc. 1 

Inna pacjentka pisze, że „Czuje się Matką Bożą...” [Ryc. 2]. 

 

 

 

                                                                                                                                       Ryc. 2   

Kolejny pacjent twierdzi, że posiada zdolności parapsychiczne [Ryc. 3]. 

 

       

                                                                                                                                        Ryc. 3       

W tekstach pacjentów ujawniają się także omamy np. słuchowe, wzrokowe. Jedna z pacjentek pi-

sze, że słyszy głos: „chodź za nami”, widzi się w trumnie [Ryc. 4, 5]   

 

 

 

                                                                                                             Ryc. 4 

 

 

 

 

                                                                                                             Ryc. 5 
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lub opisuje spotkanie z szatanem [Ryc. 6]. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ryc. 6 

 

Ciekawym przypadkiem objawów chorobowych przejawiających się w tekście jest list z groźbą 

pacjentki zaadresowany do Kwaśniewskiego, w którym pisze o rzekomej elektrodzie (implancie) w 

jej organizmie [Ryc.7].  

 

                        Ryc. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jednym z charakterystycznych cech pisma jest objaw rozkojarzenia toku myślenia (przez 

niektórych autorów zwany „sałatą słowną”
13

 ) przejawiający się brakiem logicznej spójności wy-

powiedzi. Przykładem mogą posłużyć teksty nakreślone przez badanych pacjentów [Ryc. 8, 9]. 

 

 

                                                 
13

 Kępiński A. (1974): Schizofrenia. PZWL Warszawa. 
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                 Ryc. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ryc. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Wypowiedzi osób chorych na schizofrenię cechuje mniejsza złożoność syntaktyczna, co 

daje swój wyraz zapis jednej z pacjentek [Ryc. 10]. 
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                                                                                                                                       Ryc. 10 

Pacjent ozn. nr 9 w liście do koleżanki wykazuje cechy specyficznego kojarzenia oraz porównywa-

nia. Pisząc o wodzie wylewającej się z jej serca twierdzi, że bez opisywanej wody jest nikim. Po-

równuje się do wraku kutra rybackiego z 1965 roku [Ryc. 11]. 

 

 

 

                                                                                                                                  Ryc. 11 

W piśmie osób dotkniętych schizofrenią paranoidalną można spotkać podkreślanie znaczenia pew-

nych słów np. w postaci wyrazów pisanych majuskułami bądź kreślonych kolorowym środkiem 

kryjącym [Ryc. 12, 13]. 

 

 

 

  

                                                                                                                                  Ryc. 12 

         

            Ryc. 13                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Analizując materiał badawczy pod kątem treściowo-językowym wyodrębniono dodatkowe 

dewiacje w postaci: błędów ortograficznych, opuszczania liter, wadliwej interpunkcji.  
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              Z reguły wypowiedzi na piśmie chorych na schizofrenię paranoidalną, poza stanami na-

głego pobudzenia, cechuje poprawność i zrozumiałość. Ale wspomniana poprawność w wielu przy-

padkach zaczyna być względna i sprowadza się właściwie do zdolności zrozumiałego, na ogół, dla 

otoczenia ujawniania w swoich pismach wyraźnie patologicznych  przeżyć. W pewnych  przypad-

kach pod wpływem przeżyć psychotycznych sam sposób formułowania wypowiedzi traci swą kon-

wencjonalną poprawność, nabiera cech uderzającej nienaturalności i sztuczności, w pewnych miej-

scach np. razi kontrast pomiędzy rzekomo naukowym stylem a niedorzecznościami, jakie pod tym 

się kryją. Innym razem zaskakuje czytelnika używanie dziwacznej symboliki oraz tworzenie neolo-

gizmów, np. „Kirata”, czy „ginekolownictwo”. 

 

ANALIZA CECH EKSPRESJI 

 

Często zapisom rękopiśmiennym towarzyszą elementy plastyczne, np. w postaci rysunków. 

Można je nazwać „schizofreniczną ekspresją plastyczną”, w której mieszczą się zarówno chaotycz-

ne bazgroły i rysunki bez wartości estetycznej, jak i produkty, w których widoczny jest zmysł twór-

czy. Są one wyrazem subiektywnych przeżyć psychotycznych schizofreników. Taki przekaz gra-

ficzny jest wolny od składni i podporządkowania stereotypowym wzorom językowym, pozwala na 

wyrażenie nowych jakościowo patologicznych doznań w sposób mniej kontrolowany niż wypo-

wiedź słowna.  

W trakcie kompletowania materiału do badań zgromadziłem szereg rysunków autorstwa pa-

cjentów, których pismo badałem. Były one tworzone spontanicznie, w związku z czym zostały po-

traktowane jako szczery przekaz doznań autorów. Należy tu podkreślić, że prace mogą zawierać 

elementy zakłócające, pewne niedokładności przekazu spowodowane nikłą kompetencją badanych. 

Interesujące jest zarazem szczególne napięcie emocjonalne występujące w tych pracach.  

Wśród badanej grupy przeważają pacjenci, którzy przed zachorowaniem nie przejawiali 

szczególnych zainteresowań twórczością plastyczną.  

W pierwszej kolejności przedstawiono prace w konwencji abstrakcyjnej stanowiące z pew-

nością wizję pod wpływem doznawanych wszelkiego rodzaju urojeń oraz omamów [Ryc. 16, 17, 

18, 19]. 
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                                              Ryc. 16   „Wybuch na Ziemi” 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ryc. 17 „Wybuch w kosmosie”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Ryc. 18  
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                                                      Ryc. 19 „Galimatias”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Przedstawione rysunki jednej z pacjentek charakteryzują się specyficzną symboliką wy-

razu. Obrazują strach, nienawiść, wypaczony obraz rzeczywistości, a także spokój i ciszę (kompo-

zycja geometryczna) [Ryc. 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 

       Ryc. 20 „Iglasta ryba” („Osoba, której nienawidzę”)        Ryc. 21  „Oczy pełne strachu” 

                     

 

 

 

 

 

 

 

       Ryc. 22 „Piesek”                                                        Ryc. 23 „Paź Królowej” 
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   Ryc. 24 „Srebrny rycerz na czarnym koniu”                          Ryc. 25 „Spokój i cisza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Dużą część prac stanowią autoportrety, autowizerunki oraz różnego rodzaju postaci i twa-

rze. Kreślone głównie ołówkiem, tj. narzędziem łatwo dostępnym w ośrodku leczniczym. Autor 

przedstawia w nich schizofreniczny punkt widzenia otaczającej go rzeczywistości. Postaci, jak i 

wizerunki twarzy traktuje jako swoje odbicia.  Ciekawym spojrzeniem jest wspinający się na szczyt 

człowiek [Ryc. 32] oraz cień kroczącej osoby [Ryc. 33]. Poniżej przedstawiono przykładowe rysun-

ków. 

Ryc. 26                                                                            Ryc. 27 „Jaki sens oraz cel?” 

 

 

                                                             

                                                                   

                                                                                       

 

 

 

 

Ryc. 28                                                                       Ryc. 29 „Autoportret” 
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Ryc. 30                                                                                     Ryc. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ryc. 32                                                             Ryc. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Ryc. 34                                                          
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              Osoby chore na schizofrenię podejmują wypowiedź plastyczną w pewnym okresie trwa-

nia procesu chorobowego, bardzo często pod jego wpływem. Autorzy rysunków wykazują potrzebę 

przekazania własnych doznań i przeżyć w komunikacie niewerbalnym tworząc przekaz osobisty, 

często o cechach patologizacji treści i formy. Najczęściej spotykanym tematem prac chorych na 

schizofrenię jest autoportret (lub autowizerunek) oraz wszelkiego rodzaju symbolika. W większości 

przypadków nosząca cechy patologiczne. Autowizerunek autora często posiada podłoże przeżyć 

lękowo-magicznych lub marzycielskich. Wtedy występuje w nim nastrój przygnębienia, dysforii, 

lęku i napięcia. 

ANALIZA GRAFIZMÓW 

 

              W ramach formalnej analizy cech pisma wziąłem pod uwagę rozmieszczenie tekstu na 

podłożu, czyli tzw. topografię. Analizując teksty nakreślone przez chorych na schizofrenię parano-

idalną przed podaniem leków antypsychotycznych oraz po ich zażyciu w porównaniu z zapisami 

przedchorobowymi dostrzeżono istotne zmiany. W większości przypadków chorzy wykorzystują 

prawie do maksimum podłoże, które mają do dyspozycji [Ryc. 35]. Lewy margines jest niestabilny. 

Po podaniu leków antypsychotycznych przeważa tendencja do wyrównania lewego marginesu [Ryc. 

36]. 

 Ryc. 35 Pacjent ozn. nr 7 (przed podaniem leków)          

                                                                                    

                                                                               Ryc. 36 Pacjent ozn. nr 7 (po podaniu leków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Charakterystyczną cechą dla wielu próbek jest brak przeniesień wyrazów z jednej linii do 

drugiej. Często ostatni w danej linii wyraz (lub jego fragment), którego kreślenie ogranicza krawędź 

kartki, ulega znacznemu ścieśnieniu i skierowaniu ku dołowi. Znamienną cechą pisma osób do-
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tkniętych schizofrenicznym zespołem paranoidalnym jest brak akapitów. Zmianie ulega również 

linia podstawowa pisma. W porównaniu z pismem sporządzonym przed chorobą linia podstawowa 

z okresu chorobowego jest nieregularna, często opadająca. W piśmie schizofreników, niezależnie 

od podawania leków, stwierdzono analogiczny sposób dokonywania skreśleń i poprawek. Zbędne 

litery lub wyrazy przekreślone są wielokrotnie i często niedbale. W przeciwieństwie do zapisów 

przedchorobowych, gdzie występują skreślenia liniowe.  

 

Ryc. 41 Pacjent ozn. nr 12 (po podaniu leków) 

 

 

 

 

 

Ryc. 42 Pacjent ozn. nr 12 (przed chorobą) 

 

 

 

 

 

 

           Podsumowując analizę zespołu cech topograficznych należy stwierdzić, że w rękopisach 

pacjentów dotkniętych schizofrenią paranoidalną występuje:  

 brak akapitów, 

 ścieśnianie końcowych fragmentów wyrazów z jednoczesną tendencją do opadania linii 

podstawowej, 

 nieregularna linia podstawowa, często skierowana ku dołowi, 

 wielokrotne skreślanie omyłkowo napisanych wyrazów, 

 tendencja do maksymalnego wykorzystania powierzchni podłoża. 

              Obok topografii istotną rolę odgrywa czytelność pisma. Analizując zapisy chorych na 

schizofrenię paranoidalną spotkać można wiele przypadków, w których czytelność pisma jest moc-

no zakłócona, niewiele natomiast takich których czytelność byłaby całkowicie zniesiona. W dalszej 

części przedstawiono przykładowy tekst nakreślony bezpośrednio po przyjęciu pacjenta do  szpita-

la, przed podaniem neuroleptyków [Ryc. 43].  
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                  Ryc. 43 Pacjent ozn. nr 16 (przed podaniem leków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ta częściowo, a w niektórych fragmentach całkowicie zniesiona czytelność pisma spowo-

dowana została objawami ostrej fazy choroby, m. in. zmianami  w sferze ruchowej (zahamowaniem 

czynności ruchowych, brakiem koordynacji ruchowej). Zapisy jakie zostały nakreślone wykazują 

całkowity brak poprawnego rozmieszczenia na podłożu. Linia podstawowa jest niestabilna, po-

szczególne wiersze nachodzą na siebie, przez co zapis staje się nieczytelny. Struktura znaków gra-

ficznych jest bardzo uproszczona, kąt pochylenia osi liter wachlarzowaty, topografia wewnętrzna 

zachwiana, następuje ogólne powiększenie liter. Te wszystkie cechy ograniczają czytelność tekstu. 

Poniżej dla zobrazowania wpływu neuroleptyków przedstawiono zapisy tego samego pacjenta po 

14 dniach leczenia [Ryc. 44]. 

 Ryc. 44 Pacjent ozn. nr 16 (po podaniu leków) 

 

 

 

 

 

 

 

              W ramach zespołu cech mierzalnych przeanalizowano: wielkość pisma, ukątowienie, 

odległości między wyrazami oraz proporcje elementów nadlinijnych i podlinijnych w stosunku do 

pasma śródlinijnego.  

              U większości chorych na schizofrenię paranoidalną wielkość pisma ulega znacznemu po-

większeniu [przykład Ryc. 45, 46, 47]. 
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                               Ryc. 45  zapisy nakreślone przed chorobą, skala 1:1 

 

 

 

 

      

         

                               Ryc. 46 zapisy nakreślone przed leczeniem, skala 1:1 

 

 

 

 

 

 

                              Ryc. 47 zapisy nakreślone po podaniu neuroleptyków, skala 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

              Analiza wykazała, że schizofrenia paranoidalna w istotny sposób wpływa na ukątowie-

nie pisma, powodując w większości przypadków jego zmianę na wachlarzowate.  

              Kolejną cechą poddaną badaniom były odstępy między wyrazami. Podczas analizy przyjęto 

odległości miedzy wyrazami w zapisach przedchorobowych za naturalne. Po zachorowaniu odle-

głości między wyrazami powiększyły się w 72%. Podanie neuroleptyków spowodowało powrót do 

normy w 61%. Niespełna 40% zapisów, po podaniu neuroleptyków, charakteryzowało się powięk-

szonymi odstępami międzywyrazowymi. 

              Badania proporcji między różnymi pasmami wiersza nie wykazały wpływu schizofrenii 

paranoidalnej na tę cechę pisma. Brak wpływu choroby odnotowano również w systemie wiązań 

międzyliterowych. 

              Analiza pisma osób chorych na schizofrenię paranoidalną pozwoliła potwierdzić wysoki 

stopień zindywidualizowania cieniowania linii graficznej oraz stwierdzić stabilność tej cechy we 

wszystkich badanych próbach.  
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              Poddając badaniom budowę liter sklasyfikowano je w sześć grup: 

1) owale: „o”, „a”; 

2) litery zawierające znaki diakrytyczne lub uzupełniające: „ą”, „ś”, „ż”, „i”; 

3) minuskuły poligamiczne: „m”, „n”, „u”, „w”; 

4) litery z elementami nadlinijnymi: „d”, „l”, „ł”, „t”; 

5) minuskuły z elementami podlinijnymi: „g”, „p”, „y”; 

6) majuskuły: „N”, „W”. 

              Dokonując analizy graficzno-porównawczej rękopisów pacjentów sporządzonych przed 

chorobą z pismem nakreślonym w czasie jej trwania oraz po zażyciu neuroleptyków, dostrzeżono 

rozbieżności w ramach omawianej cechy – szczególnie w przypadkach ostrego stanu choroby. 

Zmiany dotyczą ilości występowania poszczególnych odmian i wariantów literowych. Ta sama lite-

ra występująca w piśmie przedchorobowym w dwu odmianach, w piśmie wykonanym w czasie 

choroby występuje tylko w jednej, i to bardzo uproszczonej postaci. Dotyczy to takich liter jak: „a”, 

„ą”, „m”.  

              Charakterystyczne zmiany zachodzą również w kreśleniu znaków diakrytycznych i przy-

stankowych. Tutaj także dostrzec można znaczne ich redukcje i zubożenia. Poza tym w kilku przy-

padkach stwierdzono liczne uproszczenia zasadniczej konstrukcji znaków: „a”, „w”, „i”, „ż”.  

              Ciekawostką jest stosowanie po zachorowaniu ozdobnych elementów podlinijnych w 

literach: „g”, „y”.  

              Na uwagę zasługuje w ostrych stanach chorobowych brak stosowania majuskuł [Ryc. 59]. 

             Ryc. 59 Brak wydzielonych zdań w tekście 
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              Badaniom poddano również graficzne formy powtarzalne wyznaczone w elementach zna-

ków różnoimiennych. Cechy powtarzalne występujące przed zachorowaniem zestawiono odpo-

wiednio z analogicznymi cechami w zapisach chorobowych przed leczeniem oraz po podaniu neu-

roleptyków. Analiza porównawcza wykazała zbieżności w zdecydowanej większości  przypadków, 

a tym samym znikomy wpływ (ok. 11%) schizofrenii paranoidalnej na zmianę zespołu cech powta-

rzalnych w znakach różnoimiennych.  

Wnioski z badań: 

1. Schizofrenia paranoidalna wpływa na kształtowanie się zmian w obrazie dystynktywnych 

cech pisma  ręcznego. Zmiany te ujawniają się przede wszystkim w zakresie cech treściowo-

językowych, topografii pisma, czytelności pisma, budowy liter, cech mierzalnych – w szczegól-

ności powiększenia pisma, odstępów międzywyrazowych oraz zmiany kąta nachylenia osi zna-

ków na wachlarzowate. Nie ma natomiast istotnego wpływu na system wiązań międzylitero-

wych, wzajemne stosunki wielkościowe poszczególnych elementów znaków graficznych oraz 

cechy powtarzalne w znakach o odmiennej rozpoznawalności graficznej. Przeprowadzone ba-

dania wykazały całkowity brak oddziaływania choroby na cieniowanie linii graficznej. 

2. Zmiany w grafizmie chorych w większości przypadków nie wykluczają możliwości identy-

fikacji ich wykonawców. W niektórych przypadkach mogą ją utrudnić, a nawet czasami unie-

możliwić, dotyczy to rękopisów sporządzonych w najostrzejszej fazie choroby. 

3. Zmiany obrazu graficznego zapisów nakreślonych przez osoby chore na schizofreniczny 

zespół paranoidalny implikują do konsekwentnego przestrzegania podstawowych zasad komple-

towania materiału porównawczego, w szczególności dotyczących czasu nakreślenia (minimali-

zacja okresu między sporządzeniem zapisów porównawczych a nakreśleniem zapisów dowo-

dowych) oraz ilości bezwpływowego materiału porównawczego (gromadzenie maksymalnie 

obszernych zapisów). 

4. W rękopisach osób chorych na schizofrenię paranoidalną nie wyizolowano takich cech gra-

ficznych, które byłyby charakterystyczne wyłącznie dla tego zespołu chorobowego. Ujawnione 

zaburzenia w piśmie mogą być wywołane również innymi czynnikami endo- i egzogennymi. 

5. Typowymi zaburzeniami semantycznymi pisma dla schizofrenicznego zespołu paranoidal-

nego są treści obrazujące urojenia i omamy; w tym przede wszystkim urojenia posłannictwa re-

ligijnego, urojenia wielkościowe, prześladowcze; omamy słuchowe, wzrokowe; jak również ob-

jaw rozkojarzenia toku myślenia przejawiający się brakiem logicznej spójności wypowiedzi. W 

wielu przypadkach treści zapisów ściśle związane są z przeżyciami psychotycznymi, a sposób 
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ich formułowania traci konwencjonalną poprawność i nabiera cech uderzającej nienaturalności i 

sztuczności.  

6. Cechy graficzne i treściowo-językowe w piśmie przedchorobowym i wczesnochorobowym 

mogą stanowić cenne wskazówki dla lekarzy psychiatrów co do okresu pojawienia się choroby, 

jej przebiegu i czasu trwania. 

 


