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 Úvodem

Kniha Portréty historických osobností je další z publikací poodhrnujících roušku tajemství význam-
ných osobností českého panteonu, která však nebaží po bulvárních zážitcích z jejich života jako 
mnohé jiné, plnící pulty nejednoho knihkupectví, ale náleží do stejné rodiny holistických děl, 
jakými jsou například práce Václava Cílka snažícího se pochopit člověka v sounáležitosti s pamětí 
a duší krajiny.

Autorka si vybrala historické osobnosti vysoce oceňované – spisovatele Karla Hynka Máchu, 
Boženu Němcovou, Josefa Floriana, Petra Bezruče a Jaroslava Vrchlického, skladatele Bedřicha 
Smetanu a Antonína Dvořáka, malíře Alfonse Muchu, zakladatele genetiky Gregora Johanna 
Mendela a herce Hugo Haase – a prostřednictvím výrazu jejich písma se k nim snažila přiblížit: 
pokusit se vystihnout jejich povahové rysy a porozumět jejich jedinečnému vnitřnímu světu.

A protože v případě historických individualit je možné dokreslit obraz osobností vědeckými 
pojednáními, rozborem díla či myšlenkami z korespondence, přizvala ke spolupráci významné 
vědce a potomky slavných, aby jejich vzpomínky a poznatky vědeckého bádání podpořily či 
vyvrátily výsledky grafologického rozboru a zobecněného zjištění.

„Celek je víc než souhrn jeho částí“ (Aristoteles) a „slyšet je víc než rozumět slovům“ (Karel 
Čapek). A tak se ponořme do časů dávných i méně dávných, do časů, kdy ručně psané dopisy byly 
uměleckým dílem a promlouvaly k adresátům nejen svým obsahem, a spolu s Helenou Bakovou 
a jejími hosty rozbijme sádrové busty klasiků a nalezněme člověka.

Blanka Hejtmánková
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 Předmluva

Jakým člověkem byla autorka Babičky, malíř Slovanské epopeje či básník Máje? Co vypovídají ruko-
pisy Boženy Němcové a Josefa Němce o jejich vzájemném vztahu? Odráží se v písmu Antonína 
Dvořáka či Bedřicha Smetany osobitý způsob, jakým skládali svou hudbu? Na tyto a mnoho 
dalších otázek se pokouší odpovědět tato knížka, kterou jsem psala a sestavovala s velkou radostí.

Chtěla jsem se podělit o svou mnohaletou grafologickou lásku – o setkání s historickými 
osobnostmi prostřednictvím jejich písma. Ráda se potkávám s rukopisy, které napsali lidé před 
desítkami roků. Prožívám cosi niterně „slavnostního“ či jímavého a stále mě fascinuje možnost, 
že díky písmu můžeme porozumět i osobnostem z dávných dob před námi. „Oživila“ jsem tedy 
již hotové grafologické portréty, z nichž některé vzešly též ze spolupráce s historiky a jinými 
tvůrci, a věnovala se dalším osobnostem z naší společné historie. Velice mě zajímal také badatel-
sko-historický pohled k jednotlivým portrétům. Proto mě potěšilo, s jakou vstřícností do knihy 
přispěli oslovení vědečtí historici a dosud žijící potomci daných osobností.

V knize naleznete dvanáct grafologických portrétů osobností spolu s pojednáním od his-
torických badatelů a připojeny jsou též rozhovory s příbuznými. Kromě jednotlivých portrétů 
se v rámci grafologie vztahů můžete seznámit s partnerskou studií manželů Boženy Němcové 
a Josefa Němce, která z různých úhlů nasvěcuje jejich vztah tak, jak se jeví z rozboru jejich ruko-
pisů. Z rodiny Němcových kniha přináší ještě portrét jejich jediné dcery Theodory Němcové. 
K portrétům Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Gregora Mendela jsou připojeny úvahy 
o případných souvislostech symboliky určité nemoci (hluchota, agorafobie a ledvinové onemoc-
nění) s charakteristikami pisatelovy osobnosti, které byly zjištěny z písma. U Jaroslava Vrchlického 
a Alfonse Muchy je představen ontogenetický (vývojový) rozbor jejich rukopisů, který v čase 
mapuje proměny jejich písma a souvisejících osobnostních změn. Rukopisy J. Vrchlického a vývoj 
jeho osobnosti jsou navíc nahlédnuty i z hlediska tzv. individuace podle pojetí švýcarského psy-
chologa C. G. Junga. Kniha obsahuje více než čtyřicet ukázek rukopisů historických osobností. 
Osobnosti nejsou řazeny abecedně, ale spíš pocitově z vlastního subjektivního hlediska. Věřím, 
že knížka osloví každého, kdo se rád dívá jinýma očima a zajímá ho další pohled na významné 
osobnosti z naší historie.

Pro čtenáře, kteří mají zájem částečně nahlédnout i do způsobu grafologické práce s rukopi-
sy, připojuji v každé kapitole popis celostních znaků, jimiž jsem zachycovala výraz písma dané 
historické osobnosti. Stručnou orientaci poskytne „Okénko do metody psychologie písma“ na 
konci knihy. Hlubším zájemcům je pak celostní grafologická metoda přiblížena prožitkově-po-
znávací formou v publikaci Psychologie písma (Baková, 2015), která s Portréty historických osobností 
úzce souvisí. Obě knihy se tak navzájem doplňují.

U některých historických osobností je uvedena i ukázka tzv. sebezkušenostní práce s ruko-
pisem prostřednictvím přístupu Grafoarte®. Pojem je odvozen z řeckého grafei = písmo, psaní 
a latinského artis = umění. V širším smyslu vyjadřuje vztahování se k písmu výtvarnými prostřed-
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ky, v užším smyslu jde o malování rukopisu. Při malování se na výraz písma ladíme výtvarnou 
empatií a abstraktní či konkrétní kresbou zachycujeme neverbální „řeč“ rukopisu spolu s jejími 
ozvěnami v našem nitru. Malování písma předchází vlastnímu metodickému rozboru rukopisu. 
Účelem je „zviditelnit“ a uvědomit si svůj vztah k danému písmu, abychom do rozboru nevnášeli 
subjektivní představy o pisateli nebo emoce, jež v nás rukopis vzbudil, či jiné osobní postoje. 
Přístup rovněž pomáhá lépe se do písma vcítit a naladit se na jeho výraz. Jak konkrétně probí-
halo malování rukopisů, popisuji u A. Dvořáka, B. Smetany, J. Němce, T. Němcové, A. Muchy 
a J. Vrchlického a připojuji též obrázky. S přístupem grafoarte je pak možno se blíže seznámit 
v knize Psychologie písma (Baková, 2015).

I lidé z dob před námi se projevovali mimoslovně, osobitým neverbálním výrazem, v němž 
se odrážela jejich osobnost a otiskla se též do výrazu jejich rukopisů. Naši předchůdci se podobně 
jako my vyrovnávali s vlivem dobových sociokulturních norem a adaptovali se svým individuál-
ním způsobem, jenž se rovněž zrcadlí v jejich písmu. Prostřednictvím rukopisů tak můžeme 
poznávat jedinečnost vnitřního světa nejen současníků, ale i našich předků, a společensky vý-
znamným osobnostem porozumět jako „obyčejným“ lidem.

V knížce jsem si také přála sdílet, alespoň částečně, krásu setkání člověka s člověkem prostřed-
nictvím jeho písma – atmosféru setkání, v níž nás svět druhého může obohatit a dotek s jedineč-
ností jeho osobnosti v něčem dokonce proměnit. Snad se aspoň střípek mého zaujetí psychologií 
písma, tímto nádherným oborem, přenese i na čtenáře, který, jak doufám, nalezne na stránkách 
této knihy to, co jej osloví či naplní radostí, a třeba i povznese jeho duši…

Helena Baková
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 Poděkování

Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli svým pojednáním nebo rozhovorem ke grafologickým 
portrétům historických osobností. S mnohými jsme si vyměnili i ručně psanou korespondenci. 
Byl to pro mě krásný pocit, když jsem znovu po delší době ve schránce nacházela ručně psané 
dopisy a s potěšením na ně také vlastní rukou odpovídala.

Srdečně děkuji

panu Antonínu Dvořákovi III. za milé přijetí a obohacující rozhovor o jeho dědečkovi Anto-
nínu Dvořákovi;

panu Gabrielu Florianovi, in memoriam, za laskavou ochotu, s níž mě seznámil s dílem svého 
otce Josefa Floriana, za vzpomínky a rozhovor, který mi poskytl;

panu inženýrovi Petru Heyduškovi za příjemné setkání a rozhovor o jeho pradědečkovi  Bedřichu 
Smetanovi;

paní profesorce Jaroslavě Janáčkové za zájem o grafologický pohled na písmo Boženy Něm-
cové a za povzbuzující korespondenci, kterou jsme spolu vedly, a také za příspěvek o životě 
B. Němcové;

paní magistře Františce Jirousové, pravnučce Josefa Floriana, za písemný minirozhovor ohledně 
postavy Josefa v její knize Vyhnanci;

panu profesorovi Vladimíru Justovi za příjemné setkání a poutavé vyprávění nejen o Hugo 
Haasovi, z něhož následně vznikl i příspěvek k Haasově osobnosti;

panu doktorovi Janu Kachlíkovi za srdečný přístup a zájem, který vyústil v inspirativní esej 
o Anto nínu Dvořákovi;

paní doktorce Olze Mojžíšové za zajímavý rozhovor o kresbách a osobnosti Bedřicha Smetany 
a ochotu, s jakou mi zpřístupnila množství jeho rukopisů;

panu Johnu Muchovi za příjemný rozhovor o jeho dědečkovi Alfonsi Muchovi;

paní docentce Magdaléně Pokorné za vlídnost a milou ochotu, s níž se ujala obsažného medai-
lonku o  Josefu Němcovi;

paní doktorce Janě Potužákové za vstřícný zájem a obohacující příspěvek o malíři Alfonsi 
 Muchovi;

panu profesorovi Martinovi C. Putnovi za podnětné odpovědi k osmi vybraným tématům 
z grafo logického portrétu Josefa Floriana;
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paní profesorce Jiřině Relichové za zanícené zaujetí a zajímavé pojednání o osobnosti Gregora 
 Mendela;

paní doktorce Zdence Tomáškové za vlídné přijetí na Javořince a vzpomínání na „staříčka“, 
jak Petru Bezručovi říkávala;

panu profesorovi Vladimíru Úlehlovi za milý a podporující přístup, za pomoc s obstaráváním 
rukopisů Theodory Němcové a za písemný rozhovor o její osobnosti;

panu docentovi Jiřímu Urbancovi za ochotu a zájem, s nímž se zhostil zajímavého příspěvku 
o Petru Bezručovi;

panu profesorovi Viktoru Viktorovi za vstřícný přístup a obsažná pojednání k osobnosti Karla 
Hynka Máchy a Jaroslava Vrchlického.

Děkuji archivářům, kurátorům a dalším vstřícným lidem, kteří mi ke studiu zprostředkovali ruko-
pisné materiály historických osobností, jejichž rukopisy uchovává: Literární archiv Památníku 
národního písemnictví v Praze, Archiv Národního divadla, České muzeum hudby, Muzeum 
Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Archiv Národní galerie, Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a amerických kultur, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, Státní 
okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Státní okresní archiv v Jičíně, archiv Mendeliana 
Morav ského zemského muzea v Brně a Památník Petra Bezruče Slezského zemského muzea 
v Opavě.

Vřele děkuji paní bakalářce Světle Francové za srdečný zájem, kterým mě vždy inspirativně 
povzbuzovala, za cenné supervizní odborné diskuze a za velice podnětné připomínky ke grafo-
logickým portrétům osobností v této knize.

Upřímně děkuji paní doktorce Blance Hejtmánkové za laskavou pomoc při zprostředkování 
kontaktů na badatele a příbuzné uvedených osobností, za přínosné jazykové poznámky k textu 
a za vstřícně pozitivní energii, která mě nabíjela novým elánem.

Ze srdce děkuji své rodině za láskyplnou podporu, jež mě vždy nesmírně posilovala, a za chá-
pavou trpělivost v době, kdy jsem se plně věnovala psaní knihy.

Poděkování patří také dvanácti osobnostem z naší společné historie, že nám „umožnily“ setkat 
se s nimi a nahlédnout do jejich jedinečného vnitřního světa.

Helena Baková
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KAREL HYNEK MÁCHA
* 16. listopadu 1810, † 6. listopadu 1836
český básník a prozaik

Grafologickému setkání s Karlem Hynkem Máchou v dubnu 2010 předcházela žádost České 
tele vize o spolupráci na připravovaném dokumentárním filmu Tajemství života KHM (režie 
I. Bareš) k dvoustému výročí Máchova narození. Práce mě velice těšila a setkání s K. H. Máchou 
prostřednictvím jeho písma mi přineslo obohacující poznání. Při natáčení mi pak tvůrci filmu 
položili několik otázek, z nichž některé spolu s odpovědí uvádím po grafologickém portrétu 
K. H. Máchy.

 ¦ Grafologický rozbor rukopisů

Podkladové rukopisy k rozboru

S Máchovým písmem jsem se setkávala v Památníku národního písemnictví v Praze a prostudo-
vala rukopisy ze tří oblastí – korespondence, literární zápisky a intimní deníky. Seznámila jsem 
se například s dopisy rodičům, bratrovi, příteli Eduardu Hindlovi, Lori, s  intimními deníky, 
s náčrtem Máje, rukopisem Večer na Bezdězu, deníkem Cesty do Itálie atd.

V knize uvádím tyto ukázky Máchových rukopisů:

• dopis bratrovi Michalovi z 10/11 1835 (ukázka 1);
• intimní deník z roku 1835 (ukázka 2);
• dopis Lori Šomkové z 2. 11. 1836 (ukázka 3).

K. H. Mácha psal latinkou a kurentem,1 přičemž oba druhy písma mnohdy střídal i v rámci 
jednoho dokumentu.

1 Německá novogotická kurziva, která vznikla v Německu začátkem 16. století a pronikla i do českých 
zemí.

+
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Ukázka 1 Karel Hynek Mácha bratrovi Michalovi z 10/11 1835 (zmenšeno)
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Ukázka 2 Karel Hynek Mácha, intimní deník z roku 1835
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Ukázka 3 Karel Hynek Mácha Lori Šomkové z 2. 11. 1836
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Popis celostních znaků v písmu

Intimní deník A (ukázka 2)

Písmový obraz: zpočátku celkem kontrolovaný a držený, později méně usměrňovaný, nese 
výraz uspořádanosti, řídkosti (ale šifry jsou zhuštěné), zvýrazněná vertikální přepjatost, pro-
měnlivost, pohyblivost, obratnost.

Pohyb: rychlejší, diferencovaný, později méně tvarovaný.
Forma: drobnější ve střední zóně, variabilní s nižší vnitřní příbuzností, méně čitelná.
Fixace: II (pružnost, svižnost, ohebnost, vzlet), IVa (sevřenost, napjatost), IVb (utlumenost).
Rytmus: rytmus narušen přepjatostí, ztlumeností.
Individuálnost: osobité, nekonvenční písmo, nekonformní ráz.
Harmoničnost: narušená určitou vnitřní nepropojeností.

Intimní deník B

Písmový obraz: hustý, kompaktní, převaha formy nad pohybem, forma je pečlivě propraco-
vaná, méně spontánnosti, spíš řízenost, hlídanost, tvarovanost, vypracovaný detail, určitá 
monotónnost.

Pohyb: pomalejší, tvarovaný, řízený, ovládaný.
Forma: vyjádřená, lehce monotónní, méně živě proměnlivá.
Fixace: IVa (řízenost, drženost, profilovaná forma), IVb (ztlumenost), příměs II (ohebnost).
Rytmus: rytmická pulzace narušena sklonem k monotonii a řízenosti.
Individuálnost: sklon ke skriptu, i zde určitá osobitost.
Harmoničnost: ve smyslu společenském působí písmo úhledně; z hlediska vyváženosti je har-

monická rovnováha narušena převahou formy.

Zápisníky

Ve srovnání s intimními deníky není v zápisnících výraz řídkosti a je zde méně vertikální přepja-
tosti. Fixace II (pružnost, ohebnost), IVa (řízenost), IVb (utlumenost).

Dopisy

Dopisy Eduardu Hindlovi nesou výraz přirozené uspořádanosti, písmový obraz je hustší, resp. 
není tak řídký jako například v intimních denících; živost, drobnost; je napsán latinkou, nikoli 
kurentem. Dopisy bratrovi a rodičům působí dynamicky, pohybově, obratně, šťavnatě, v uspo-
řádanosti je patrná kompaktnost a zároveň rozčleněnost. Dopisy po Lori mají výraz řídkosti, na 
rozdíl od dopisů rodičům, jejichž písmový obraz je hustší.


