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►

Jak psal Leonardo?
►

►
►

Zrcadlové psaní

Jak z písma zjistit píšící ruku

Michelangelo, Dürer, Ghándí, Bush,
McCartney, Obama, Navrátilová,
Nadal
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Jak psali a píší slavní leváci?
► významné osobnosti minulosti, o nichž se ví, že byli leváky,
nepsali vždy levou rukou, ale v souladu s dobovými zvyklostmi
psali především rukou pravou

► historicky nejstarší důkaz o písmu psaném levou rukou pochází
z Leonardových soukromých zápisků
► vznik fotografie, zejména dnešní mediální doba, nám umožňuje
získat informace o tom, jak společensky významní leváci skutečně
píší
► tam, kde chybí fotografie, je pro zjištění píšící ruky možno
provést rozbor písma
► ► ► ukazuje se, že v současné době leváci preferují horní
způsob psaní, který je pro leváky, kteří musí psát zleva doprava
ubíhající písmo mnohem vstřícnější
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Leonardo da Vinci
(1452 - 1519)
italský renesanční myslitel,
konstruktér, anatom,
architekt, malíř, sochař,
loutnista, skladatel a ...
Výčet Leonardových aktivit je
téměř nekonečný a můžeme
jej bez rozpaků považovat za
patrona leváků.

Z hlediska zkoumání písma a psaní leváků je pro nás Leonardo významný tím, že jeho písemnosti jsou historicky nejstaršími dochovanými písemnými památkami vytvořenými levákem.
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Úvodní část slavného Leonardova dopisu z roku 1482, v němž
nabízí své služby Lodovicu Sforzovi (psáno pravou rukou dobovým písmem).
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Ukázka Leonardova rukopisu z Forster Codex (část II) –
horní dvě řádky ubíhají zleva doprava (pravá ruka), další dva
řádky jsou psány zrcadlově (levá ruka).
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Pro zkoumání rukopisů je potřeba si vyrobit alespoň podobné psací
prostředky, kterými se psalo v minulosti.
Na fotografii je ukázka zrcadlového psaní levou rukou brkem – za
povšimnutí stojí změna šíře stopy písma, kterou vytváří seříznutý
hrot.
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Leonardův podpis (psáno pravou rukou)
Leonardo psal pravou rukou obvyklým způsobem, drobné nepřesnosti ve směru tahů můžeme přičíst mírně kolísavému natáčení
ruky v zápěstí, ale i pootáčení husího brku v prstech kolem osy,
k němuž husí brk svádí.
9

Výřez z Leonardova dopisu Sforzovi (psáno pravou rukou 1482)
a rozbor tahů vedených pravou rukou husím brkem, který má
seříznutý hrot a stínuje. Z toho lze vyvodit, jakou rukou a jakým
směrem byly vedeny tahy.
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Leonardův rukopis vedený levou rukou – v horním levém rohu je
originální text psaný prostým zrcadlovým písmem zprava doleva
a vedle je tentýž text stranově obrácený tak, jak by byl psán
rukou pravou. Šipka vlevo ukazuje přítlak na husí brk, kdy se pod
přítlakem tzv. „rozjely“ nožičky. Rozbor písmene „g“ psaného
z dolní levákovy pozice zrcadlovým písmem.
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Podrobnější rozbor části Leonardova textu psaného levou rukou
z dolní pozice zrcadlovým písmem zprava doleva.
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Leonardo da Vinci
► Leonardo byl podle všech dobových svědectví levák a také
celý život levou rukou psal.
Ve škole ve Vinci musel ve shodě s dobovými zvyklostmi psát
rukou pravou a existuje celá řada písemností, které jsou
podle rozboru písma psány obvyklým způsobem pravou rukou.
Zmiňovaný dopis Lodovicu Sforzovi z roku 1482 je psán zleva
doprava pravou rukou.
► své osobní zápisky psal ovšem rukou levou zrcadlovým
písmem ubíhajícím zprava doleva tak, jak je to pro leváky při
psaní nejvýhodnější, protože při psaní je využíváno především
tahu.
► není pravdou, že by tyto zápisky byly „šifrovány“, jak si
myslí někteří badatelé, a že by Leonardo chtěl zrcadlovým
písmem chránit své myšlenky před všetečnými zraky. Každý,
kdo zkusí toto písmo číst, se to po krátké chvíli naučí.
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► Leonardův rukopis psaný zprava doleva je nejjednodušším a

nejlogičtějším řešením levákových obtíží při psaní písma
vytvořeného pro praváky – je jen jeho pouhým stranovým
převrácením.

► Toto zrcadlové písmo tedy není šifrou.
► Leonardo psal rád a soustavně - svá pozorování a nápady si

zapisoval do zápisníků od převážně velikosti dnešních školních sešitů až po malé kapesní zápisníčky, které s sebou
brával na cesty a kterých se v knihovnách zachovalo dodnes kolem úctyhodných 7 000 rukopisných stran

► ► ► Leonardo psal zprava doleva proto, že při psaní pravorukého písma to leváky intuitivně nutí využívat tahů,
jakými píší praváci, ale vedenými z opačné strany.
Dnešní leváci takové písmo používat na veřejnosti nemohou,
protože by je praváci jen stěží byli schopni identifikovat – ve
škole, v úředním, ale i dalším společenském styku tak leváci musí
používat obecně sdílenou podobu psaného písma.
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Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) – je známo, že byl typický
levák, ale z rukopisu vyplývá, že psal pravou rukou.
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Na písmenu „Q“ a „s“ je vidět,
že tah je veden zleva doprava,
tedy pravou rukou. Zajímavé je
to porovnat s rukopisem
Leonardovým: dva současníci –
dvoje řešení téhož.

Michelangelo (psáno pravou rukou)
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Albrecht Dürer (1471 – 1528) se podepisoval i souvislé texty psal
pravou rukou - nicméně, podíváme-li se na vročení, tahy uhlem
při psaní číslic spíše vykazují přítlak vedený při psaní zleva doprava. To vyvolává otázku, jestli v některých případech mohl
psát i levou rukou z dolní pozice, jak i někteří dnešní leváci.
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Mahátmá Ghándí (1869 - 1948) byl levák, ale jako široce
vzdělaný člověk psal pravou rukou i latinkou. Přesto existují
rukopisy, které psal rukou levou.
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Máhátmá Ghándí v dopise Jawaharlal
Nehruovi z roku 1925 píše levou
rukou.
Podíváte-li se na písmo, zjistíte, že
píše dolní metodou, ale s převráceným písmem tak, jako většina takto
píších leváků.

Charakter písma ve srovnání s rukopisem pravou rukou je jiný.
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G. H. W. Bush (*1924), bývalý prezident USA, je při psaní typický horní levák, jak ukazuje už fotografie z roku 1944, kdy
byl pilotem u námořního letectva. Pozdější snímek z roku 1990
pozici ruky jen potvrzuje.
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Prezident Barack Obama (*1961), současný prezident USA,
je typický levák, který běžně na veřejnosti píše levou rukou.
Jeho metodou je tzv. „horní psaní“.
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Barack Obama při podpisu smlouvy a jeho signatura, za
povšimnutí stojí typický pěstičkový úchop kuličkové tužky.
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Tenistka Martina Navrátilová (*1956) se podepisuje do své
autobiografie indickému tenistovi Leandru Paesovi pravou rukou.
Podle nařízení českého min. školství se leváci museli přiučovat
při psaní na levou ruku až od roku 1967/1968.
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Tenista Rafael Nadal (*1986), jeden z nejúspěšnějších tenistů,
píše pravou rukou, ale tenis hraje rukou levou. Legenda praví, že
k hře levačkou ho přemluvil jeho strýc, aby měl mezi tenisty lehčí pozici. Z vyhodnocení fotografií z jeho běžného života však
vyplývá, že je zřejmě ambidexter s mírnou převahou leváckých
projevů – ve škole jako dítě přijal psaní pravou rukou. Pravdu by
odhalila zřejmě jen rodinná poměť
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Paul McCartney (*1942) při podpisu - zřejmý je způsob dolního
psaní. Anglické školství bylo jedno z prvních, kde nesměli být
leváci převáděni při psaní na ruku pravou, učitelé prosazovali
metodu dolního psaní, kterou pak přejímaly další školské systémy.
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Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat, Portál, Praha, 2008
Objasňuje podstatu grafomotoriky levorukého psaní, popisuje
základní přístupy leváků k psaní a nově zdůvodňuje nejvýhodnější způsob psaní pro leváky a používání pomůcek pro leváky
doma, v mateřské a základní škole.
Učitelům, rodičům a samotným levákům poskytuje praktické
rady o psacích a kreslicích prostředcích pro leváky a o jejich
použití doma a v mateřské a základní škole. Na základě rozboru písma ve vztahu tahu a tlaku při psaní vysvětluje, proč většina leváků píše jinak, než je doporučeno školní metodikou.
Obsahuje vyobrazení způsobů psaní leváků, ukázky rukopisů a
fotografie.
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