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Za~enjamo novo serijo ~lankov, v
katerih bomo s pomo~jo grafo-
logije razkrivali tan~ice v ‘ivlje-

nju in osebnem do‘ivljanju znanih
Slovencev. Kot se spodobi, za~enjamo
s Francetom Pre{ernom, ki je umrl 8.
februarja 1849. Njegova pisava razode-
va prevlado intuicije in bogastva misli,
zato nam je lahko zapustil {tevilne pes-
ni{ke bisere. Pre{eren je bil ~lovek z
zdravim ponosom, na katerega zunanji
dogodki in ljudje niso imeli velikega
u~inka. Bil je prisr~en ~lovek, a hkrati
nenehno nezadovoljen in nikoli prav
zado{~en …

Pri vpogledu v rokopise zgodovins-
kih oseb je potrebno poznati abecedo
oziroma na~in pisanja, ki je bil v veljavi
v obravnavanem ~asu in okolju. S tega
vidika la‘je ocenjujemo, koliko se je pi-
sec dr‘al nau~ene pisave oziroma koliko
in kako je od tega odstopal.

Za popolno analizo je potrebno imeti
original pisave, saj nam kopija ne omo-
go~a vpogleda v nekatere karakteristike
pisave, kot je na primer pritisk pisala na
papir. Pri neustrezni kopiji se lahko
izgubijo tudi druge informacije: velikost
robov, postavitev pisalnih ~rt, tanj{e po-
teze … Analiza pisave Franceta Pre{erna
je narejena na podlagi faksimilov roko-
pisov. Te rokopise je leta 1846, torej slaba
tri leta pred svojo smrtjo, pripravil za
pesni{ko zbirko Poezije, ki je iz{la leto
kasneje.

Pri Pre{ernovih rokopisih pa se so-
o~imo {e z eno pomanjkljivostjo, saj pi-
sava zaradi svojega namena ‘al verjetno
ni ravno najbolj spontana, prav tako je
v obliki pesmi in ne teksta. Ob upo{te-
vanju vseh navedenih okoli{~in pa lahko
iz pisave {e vedno dobimo precej infor-
macij. Oglejmo si, kak{no sporo~ilo nam

predajajo pisalne poteze na{ega mojstra
verzov.

Pre{ernova pisava je skrbno stilizira-
na, poteze pa estetsko oblikovane. Pred
dvesto leti je bil rokopis s svojo oblikov-
no stranjo {e vrednota zase ne glede na
vsebino, danes pa je najve~krat vsebina
pomembnej{a od oblike. A ~eprav so
pisci v Pre{ernovem ~asu dajali pouda-
rek obliki, je le-ta pri na{em najve~jem
pesniku vseeno poudarjena, ~e delamo
primerjavo z njegovimi sodobniki. Skozi
njegove poteze véje dostojanstvena dr‘a
in osebni ponos.

Poleg splo{nega pregleda pisave in
obravnavanja pisave kot celote je po-
trebno izdelati {tevilne meritve in izra-
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Kaj sporo~ajo pisave slovenskih velikih mo‘ in ‘ena (1)

Pisava Franceta Pre{erna
~une, ki se nana{ajo na posamezne vidi-
ke pisave.

POTREBOVAL JE
SVOBODO

Med vsemi izra~uni, ki jih je potreb-
no opraviti, je pomemben tudi izra~un
horizontalnega presledka. Ta nam poka-
‘e, da je Pre{eren potreboval okrog sebe
ogromno prostora, da bi lahko ‘ivel pol-
no ‘ivljenje. V nasprotnem primeru se
ni po~util varnega. Imel je veliko potre-
bo po samotnem prostoru, bil je zaprt
vase. V svoje ‘ivljenje je spustil le redke
osebe, vendar se je ‘elel tudi vklju~evati
v dogajanja okrog sebe, saj je imel rad
novosti in aktivnosti. A le, ko se je sam
odlo~il za to, saj ni ‘elel, da mu drugi
jemljejo svobodo.

V svoji potrebi po aktivnostih je tudi
pretiraval in od sebe pri~akoval preve~,
kar je razvidno iz {irokih pentelj pri

Zanj sta bila zna~ilna
ob~utek za resni~nost in

dar za opazovanje.

Visoke, poudarjene velike za~etnice ka`ejo
Pre{ernov samozavesten, ponosen zna~aj.
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spodnjih podalj{kih ter visoko postavlje-
nih ~rtic na ~rki t.

Tudi majhnost njegovih ~rk potrjuje,
da je bil usmerjen vase, odmaknjen in
previden. Nanj zunanji stimuli (ljudje,
dogodki, predmeti) niso imeli velikega
u~inka. Za pisce, ki imajo majhno pisa-
vo, ve~inoma velja, da o sebi nimajo rav-
no dobrega mnenja. A pri Pre{ernu iz-
stopajo velike za~etnice, ki pri~ajo o tem,
da je imel zdrav ponos in se je zavedal
vrednosti svojega dela.

Na svojem interesnem podro~ju je bil
samozavesten, zaradi svoje individual-
nosti pa je svoje interese najraje usmerjal
k projektom, ki niso vklju~evali veliko
povezav z drugimi ljudmi. V~asih pa si
raje ni priznal resnice ali si jo je polep{al,
na kar ka‘e zadostna prisotnost levih
pentelj v ~rkah o ali a.

Zazrtost vase je poudarjena tudi s
kon~nimi potezami, ki se kro‘no obrnejo
v levo stran. V poudarjenih za~etnicah
in visokih zgornjih potezah je videti
njegovo hrepenenje kvi{ku. Razhajanje
med »zgoraj in spodaj« ga je delalo ne-
nehno nezadovoljnega in nikoli prav za-
do{~enega.

Prete‘no med seboj nepovezane ~rke
sporo~ajo prevlado intuicije in bogastva
misli. Bil je intuitiven duh, duhovit in
poln domislic. Zato nam je lahko zapus-
til {tevilne pesni{ke bisere. Deloval je na
podlagi zaznav ter prek njih predvide-
val in ustvarjal.

Vendar se ni zana{al le na intuicijo,
tudi logi~no razmi{ljanje mu je bilo do-
ma~e. Le-to potrjujejo presledki tako

med besedami kot med vrstami.
A ~eprav je lahko zelo jasno razmi{-

ljal, ni imel vedno dovolj mo~i, saj se ga
je lotevalo malodu{je. Da je bil brez pra-
ve volje ter nagnjen k depresivnim ob-
~utjem, izdaja potek njegovih vrstic.
Prisotna je bila tudi avtoagresivnost.
Lahko je bil gore~en, pa na~rtov ni bil
sposoben uresni~iti do konca, saj mu je
zmanjkovalo energije in motivacije. Imel
je ve~ ‘elja kot volje po delovanju.

Zanj sta bila zna~ilna ob~utek za res-
ni~nost in dar za opazovanje. Njegova
pozornost je bila dolgotrajna. Vse mot-
nje je lahko izlo~il in se osredoto~il le na
eno stvar. Ni~esar ni delal povr{insko.
Vsakega dela se je lotil z veliko mero od-
govornosti. A odla{anja mu niso mogli
o~itati, prej prakti~nost. Spodnji del ~rk
p pa nam pove, da je bil tudi pri medo-
sebnih odnosih lahko zelo malenkosten,
zaradi ~esar je nekaterim delal sive lase.

Posamezne besede predstavljajo lju-
di, zato presledki med besedami ka‘ejo
na integriranost posameznika v dru‘bo.
V Pre{ernovem primeru je bila stopnja
integriranosti manj{a, bil je bolj samo-
stojna oseba.

DOKTOR FIG
Precej {irok presledek med ~rkami

nakazuje, da je druge ljudi upo{teval,
vendar je do njih ohranjal distanco, saj
so ~rke med seboj ve~inoma nepoveza-
ne. Bil pa je radodarne narave, v~asih
celo do te mere, da je zanemarjal lastne
potrebe. Tudi ga niso zaman klicali Dok-
tor Fig, saj je imel za otroke vedno kak{-
no suho figo v ‘epu.

Desno usmerjene ~rke nam govorijo,
da je bil na{ pesnik ~lovek prisr~nih
~ustev, ~lovek »instinkta«, ki je znal nav-
du{iti sebe in dru‘bo, vendar je opazna
tudi »dr‘a«, ostajal je »gospod«.

Tudi iz pravilnosti in umerjenosti
njegove pisave je razvidno, da je bil mo‘
kulture. @ivel je v svetu »nazorov«, sko-
zi katere je {la tudi njegova ~ustvenost,
ki pa je bila zelo tanko~utna.

Svojih ~ustev ni kazal prav vsako-

mur, ki mu je prekri‘al pot. Izra~un tak-
ta njegove pisave namre~ sporo~a, da je
znal emocije podrejati razumu, ko je bilo
to potrebno. Svoja ~ustva je torej razkri-
val glede na trenutne situacije.

Znak poudarjene racionalizacije, s
katero sku{a pisec svoje ~ustvo in ravna-
nje utemeljevati, opravi~evati, razlagati,
je opaziti tudi v {irokem razmaku med
vrsticami. Tudi oblika pecljev ~rk t in
nekaterih ~rk d potrjuje, da je imel izra-
‘anje svojih ~ustev pod kontrolo in se je
drugim odprl le takrat, ko se je tako
odlo~il in se mu je zdelo sprejemljivo.
Znal pa je v zelo ~ustvenih situacijah
obdr‘ati trezno glavo.

Oblika ~rk b ter spodnji podalj{ki go-
vorijo o tem, da bi svojo energijo lahko
u~inkovito uporabil za dosego rezultata
in svoj uspeh, a se je na ~ustvenem
podro~ju obra~al stran od ljudi in se
zapiral vase.

Iz ~rtice na ~rkah t je razvidno, da se
je nad neko idejo navdu{il in si tako pri
izvr{evanju nalog pomagal z dodatnim
trudom. Vendar pa povezava s po~as-
nej{o pisavo poka‘e na konflikt, saj je
energijo napa~no uporabljal, ko je dajal
poudarek na svoje mentalne cilje, s tem
pa je drugim potrebnim podro~jem je-
mal energijo.

Iz posebne oblike ~rke b je razvidna
tudi njegova srame‘ljivost ter ‘elja po
vrnitvi v otro{tvo, pa ~eprav do preteklo-
sti ni imel ravno spro{~enega odnosa. V
njegovem levem robu, ki se z vsako vrs-
tico bolj {iri, je namre~ prisoten strah pred
vsem, kar leva stran predstavlja – pretek-
lost, mamo, rojstvo, nesamostojnost …

Lana Mihele

[ir{i so presledki med besedami, bolj se pisec
po~uti odrinjenega. Izra‘ena je tudi kritika.

Padajo~e vrstice so pomemben pokazatelj
potrtosti in upadanja razpolo‘enja.
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PISAVA FRANCETA PRE{ERNA
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