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Wykrywanie k amstwa w komunikacji interpersonalnej

Katarzyna Cantarero

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej i Instytut Psychologii PAN

Celem artyku u jest analiza k amstwa i jego wykrywania z perspektywy komunikacji interpersonalnej. 

Teoria Interpersonalnego Oszustwa wyja!nia, jakim zmianom mo"e ulega# interakcja w trakcie oszukiwa-

nia oraz jakie konsekwencje dla powodzenia k amstwa maj$ dzia ania podejmowane przez oszusta i oszu-

kiwanego. Opisano kolejno nast%puj$ce czynniki wp ywaj$ce na zwi%kszenie skuteczno!ci w wykrywaniu 

k amstwa w komunikacji interpersonalnej: interaktywno!#, moment podejmowania decyzji, bezpo!red-

nio!#, obserwacja/uczestniczenie, modalno!#, tendencyjno!# ocen, podejrzliwo!#, powtarzanie przes ucha& 

oraz wykorzystanie dowodów. Dane dotycz$ce wykrywania k amstwa w interakcji opieraj$ si% równie" na 

strategiach wykorzystywanych w celu doj!cia do prawdy. Przedstawiono praktyczne implikacje dla wykry-

wania k amstwa w komunikacji interpersonalnej oraz mo"liwe dalsze obszary bada& wynikaj$ce z przyj%tej 

perspektywy badawczej.

S owa kluczowe: wykrywanie k amstwa, Teoria Interpersonalnego Oszustwa, strategie ukierunkowane na 

uzyskanie prawdy

DePaulo ze wspó pracownikami podaj$ (DePaulo, Kir-

kendol, Kashy, Wyer i Epstein, 1996), "e przeci%tnie k a-

miemy raz, dwa razy dziennie, w zwi$zku z czym inte-

rakcja z innymi oznacza prawdopodobnie codzienne sty-

kanie si% z k amstwem. Masip, Garrido i Herrero (2004) 

pisz$, "e ka"dy z nas wyst%puje w roli to oszukiwanego, 

to oszukuj$cego. Mimo tak wszechobecnego k amstwa, 

wyniki bada& wskazuj$, "e skuteczno!# jego wykrywa-

nia zwykle mie!ci si% w granicach zwyk ego zgadywania 

(Ekman i O’Sullivan, 1991; Masip, Garrido i Herrero, 

2002). 

Przyczyny tak niskiej skuteczno!ci wykrywania 

k amstw mog$ by# ró"ne – Ekman sugeruje, "e mog$ one 

by# zarówno konsekwencj$ braku ewolucyjnego dosto-

sowania, jak i wynika# z niskiej trafno!ci ekologicznej 

prowadzonych bada& (por. Ekman i O’Sullivan, 1991; 

Ekman, 1996). S$ jednak osoby, które osi$gaj$ wysok$ 

skuteczno!# w wykrywaniu k amstwa. Przeprowadzono 

badanie, w którym pracownicy s u"b specjalnych, wraz 

z pozosta ymi osobami badanymi, mieli okre!li#, czy 

ogl$dana przez nich na nagraniu wideo kobieta mówi 

prawd%, czy k amie. Pozosta ymi badanymi osobami 

byli pracownicy wymiaru sprawiedliwo!ci, psychiatrzy, 

studenci, osoby obs uguj$ce wariograf oraz osoby zain-

teresowane tematyk$ k amstwa. K amstwem w tym ba-

daniu by o opowiadanie o przyjemnym Þlmie, podczas 

gdy w rzeczywisto!ci kobiety ogl$da y uprzednio Þlm 

z makabrycznymi scenami (Ekman i O’Sullivan, 1991). 

Znacznej cz%!ci pracowników s u"b specjalnych uda o si% 

osi$gn$# wyniki rz%du 70–80% trafnych ocen prawdzi-

wo!ci wypowiedzi ogl$danej osoby.

Wykrywanie k amstwa jest zjawiskiem skomplikowa-

nym. Badania nad wykrywaniem k amstwa opieraj$ si% 

zarówno na analizie niewerbalnego zachowania, jak i tre-

!ci komunikatu osoby celowo wprowadzaj$cej w b $d 

(por. DePaulo, Lindsay, Malone, Muhlenbruck, Charlton 

i Cooper, 2003; Draheim, 2004; Ekman, 2006; Masip, 

Garrido i Herrero, 2004; Vrij, Edward, Roberts i Bull, 

2000). Badania nad skuteczno!ci$ wykrywania k amstwa 

cz%sto polegaj$ na ocenie prawdziwo!ci komunikatu ogl$-

danego przez osoby badane, bez wchodzenia w interakcj% 

z rozmówc$. O ile mo"liwe jest takie dzia anie w pracy 

policji, o tyle w interakcjach spo ecznych sytuacja taka 

wyst%puje bardzo rzadko. Co wi%cej, w codziennych 

interakcjach nie mamy równie" dost%pu do wariografu, 

czy fMRi (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego), 

których odpowiednie wykorzystanie mo"e by# pomocne 

w pracy policji. U"ycie tych narz%dzi oczywi!cie wi$"e 
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si% te" z ograniczeniami. Wariograf nie jest narz%dziem 

pozwalaj$cym na uzyskanie pewno!ci, "e mamy do czy-

nienia z osob$ prawdomówn$ lub k amc$ (Ekman, 2006; 

Vrij, 2003c). Mi%dzy badaczami nie ma zgody co do oce-

ny wykorzystania wariografu jako narz%dzia wykrywania 

k amstwa (por. Ekman, 2006). Dodatkowo, nie zawsze 

osob% podejrzan$ mo"na podda# badaniu rezonansem ma-

gnetycznym – badanie to jest kosztowne i wymaga zgody 

osoby badanej. Badania przy u"yciu tych metod opieraj$ 

si% mi%dzy innymi na mo"liwo!ci okre!lenia, czy osoba 

badana rozpoznaje tre!ci, które mog yby by# znane tylko 

i wy $cznie temu, kto pope ni  konkretne wykroczenie. 

Nie zawsze jednak osoba badaj$ca ma dost%p do takiej 

wiedzy, ponadto badany mo"e nie pami%ta# pewnych tre-

!ci, które  $czy yby go z danym dzia aniem (oszustwem, 

przest%pstwem). 

W zwi$zku z powy"szymi uwarunkowaniami war-

to przyjrze# si% interakcyjnemu wymiarowi k amstwa 

– poznanie tego wymiaru mo"e u atwia# wykrycie k am-

stwa tak w pracy policji, jak i w codziennych relacjach 

interpersonalnych. Opieranie si% na danych wypracowa-

nych na podstawie podej!cia interakcyjnego nie wymaga 

skomplikowanych metod ani procedur. Wykorzystanie tej 

wiedzy w praktyce nie jest inwazyjne, nie nak ada do-

datkowych ogranicze& formalnoprawnych na osob% po-

dejmuj$c$ decyzj% o tym, czy ma do czynienia z k amc$, 

czy z osob$ prawdomówn$. Dzia ania te równie" nie s$ 

bolesne czy obci$"aj$ce dla osoby podejrzanej – nie jest 

konieczne uzyskanie zgody na ich stosowanie. Nie jest 

moim celem postulowanie odrzucenia dobrze poznanych 

i sprawdzonych metod wspomagaj$cych wykrycie k am-

stwa na rzecz przyj%cia tylko i wy $cznie podej!cia inte-

rakcyjnego. Uwa"am jednak, "e podej!cie to mo"e by# 

znakomitym uzupe nieniem pozosta ych metod. 

Interakcyjny wymiar k amstwa

Patrz$c na k amstwo jako interakcj% pomi%dzy dwie-

ma osobami, przyjmujemy perspektyw% zwracaj$c$ 

uwag% na fakt, i" k amstwo jest nie tylko komunikatem 

emitowanym przez osob% oszukuj$c$, ale równie" wy-

nikiem oddzia ywania na siebie partnerów interakcji. 

Za o"enie takie przyj%li Burgoon i Buller w swojej Teorii 

Interpersonalnego Oszustwa (por. Burgoon i Buller, 

w druku; GrifÞn, 2003; Leathers, 2007; White i Burgoon, 

2001). Przyj%cie takiej perspektywy mo"e by# podstaw$ 

do dalszych bada& uwzgl%dniaj$cych poszczególne ele-

menty procesu komunikacji – nadawc%, odbiorc% komu-

nikatu, kana , kod, przesy an$ informacj% oraz informacj% 

zwrotn$ (por. Rysunek 1).

Badania dotycz$ce kontekstu procesu komunikacji 

skupiaj$ si% na ró"nicach kulturowych, Þzycznym oto-

czeniu (pomieszczeniu), w którym przeprowadzane s$ 

przes uchania maj$ce na celu wskazanie osoby k ami$-

cej (Tokarz, 2006) oraz na wp ywie obecno!ci publicz-

no!ci na powodzenie k amstwa (Ekman, 2006; Leathers, 

2007). Badania skupiaj$ce si% na kodzie i kanale doty-

cz$ wspomnianego okre!lania skuteczno!ci wykrywania 

k amstwa (por. Draheim, 2007; Granhag, 2006; Mann, 

Vrij i Bull, 2006; Masip, Garrido i Herrero, 2002). Jedn$ 

z bardziej frapuj$cych kwestii dla tematyki k amstwa s$ 

osoby oszukuj$ca i oszukiwana. Badacze staraj$ si% okre-

!li#, jakie cechy osoby implikuj$ wi%ksz$ skuteczno!# 

tak k amania, jak i wykrywania k amstwa (DePaulo i in., 

2003; Draheim, 2004; Ekman, 2006; SeraÞ&ska-Kleczyk 

i Szmajke, 2005). Badane s$ tak"e strategie podejmowane 

przez osoby oszukuj$ce (Strömwall, Hartwig i Granhag, 

2006). Niejednokrotnie badania dotycz$ równie" znale-

zienia zale"no!ci – w kontek!cie k amstwa – pomi%dzy 

poszczególnymi elementami procesu komunikacji.

Teoria Interpersonalnego Oszustwa (TIO)

W artykule z 1996 roku Burgoon i Buller zauwa"a-

j$, "e oszustwo jest przedmiotem analiz wielu dziedzin 

nauk spo ecznych i uzna# je mo"na za cz%sto wyst%pu-

j$c$ form% komunikowania. Pomimo to, rzadko analizy 

te okre!laj$, jak interakcja mi%dzy oszustem i oszukiwa-

nym wp ywa na oszustwo, w tym na jego powodzenie. 

Badania nad relacj$ mi%dzy ok amywanym a ok amu-

j$cym przeprowadzi a DePaulo ze wspó pracownikami 

(DePaulo i Kashy, 1998). Badacze okre!lili na przyk ad, 

"e relacja, jaka  $czy k amc% i ok amywanego ma wp yw 

na cz%stotliwo!# k amania. Rzadziej k amiemy osobom, 

z którymi  $czy nas bliska relacja. Co wi%cej, wobec 

przyjació  k amiemy kierowani cz%!ciej altruistycznymi 

pobudkami (DePaulo, 2004).

Rysunek 1. 

Interakcyjny wymiar k amstwa



WYKRYWANIE K'AMSTWA W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ      169 

Autorzy Teorii Interpersonalnego Oszustwa podj%li si% 

szczegó owej analizy zjawiska k amstwa, rozpatruj$c je 

w aspekcie interakcji mi%dzy k amc$ i ok amywanym¹. 

Na podstawie odkrytych zale"no!ci i prawid owo!ci w a-

!ciwych dla prowadzenia konwersacji badacze próbuj$ 

wyja!ni# przebieg k amania, zwracaj$c szczególn$ uwag% 

na jego dynamiczny charakter (Burgoon i Buller, w dru-

ku). Jak zaznaczaj$ autorzy, ich podej!cie odbiega od tych 

proponowanych zwykle przez psychologów. Uwa"am, "e 

mo"e by# to zalet$ tego podej!cia, gdy" inna perspektywa 

bada& umo"liwia szersze poznanie zjawiska, a wi%c lep-

sze jego rozumienie.

Burgoon i Buller oparli swoj$ koncepcj% na za o"e-

niach, z których wiele uzyska o empiryczne poparcie. 

Podstaw$ teorii by y badania prowadzone przez Burgoon 

(por. GrifÞn, 2003), nad oczekiwaniami konwersacyjny-

mi, badania Bullera nad wp ywem spo ecznym komuni-

kacji werbalnej i niewerbalnej oraz funkcjonalne podej-

!cie obu autorów do komunikacji niewerbalnej (Burgoon 

i Buller, w druku).

Teoria Interpersonalnego Oszustwa opiera si% na za-

 o"eniu, "e komunikacja interpersonalna jest interakcj$ 

spo eczn$, w której oddzia uj$ na siebie tak nadawca, jak 

i odbiorca. Role podczas interakcji zmieniaj$ si% i uczest-

nicy interakcji zarówno nadaj$, jak i odbieraj$ informacje 

(cz%sto jednocze!nie). Autorzy pisz$, "e komunikacj% ce-

chuj$ dynamizm, wielofunkcyjno!# i wielowymiarowo!# 

(Burgoon i Buller, w druku). Oszustwo jest rozumiane 

jako akt celowego przesy ania przez nadawc% informa-

cji, która ma wzbudzi# u odbiorcy fa szywe przekona-

nie b$d( interpretacj% (Burgoon i Buller, 1996). Oszu!ci 

anga"uj$ si% w strategiczne dzia ania, których celem jest 

wprowadzenie w b $d odbiorcy. Dzia ania te wi$"$ si% 

z kierowaniem informacj$ (komunikatem), zachowaniem 

oraz wra"eniem. Kierowanie informacj$ dotyczy prób 

kontroli tre!ci komunikatu przekazywanego drog$ komu-

nikacji werbalnej. Kierowanie zachowaniem polega na 

podejmowaniu stara&, by komunikacja niewerbalna nie 

zdradzi a oszusta. Kierowanie wra"eniem to, jak pisz$ 

autorzy, bardziej ogólna czynno!#, której zadaniem jest 

„utrzymanie wiarygodno!ci” oraz „zachowanie twarzy” 

(Burgoon i Buller, w druku, s. 4). Poni"ej przedstawione 

s$ wybrane propozycje TIO (na podstawie prac Burgoon 

i Bullera, w druku; 1996).

Zgodnie z TIO, zachowanie i procesy poznawcze 

nadawcy i odbiorcy zmieniaj$ si% wraz ze zmianami kon-

tekstu, w jakim ma miejsce interakcja. Kontekst charak-

teryzuj$ takie elementy, jak wymagania konwersacyjne, 

spontaniczno!#, zaanga"owanie w relacj% czy bezpo!red-

nio!#. Oszu!ci cz%!ciej ni" osoby prawdomówne podej-

muj$ strategiczne dzia ania (kierowanie informacj$, za-

chowaniem i wra"eniem), cz%!ciej te" widoczne s$ u nich 

oznaki pobudzenia. Im bardziej intensywna interakcja 

mi%dzy oszustem i oszukiwanym, tym wi%cej strategicz-

nych dzia a& podejmuje oszust i tym mniej widoczne s$ 

w jego zachowaniu reakcje niestrategiczne (pobudzenie, 

negatywne b$d( t umione emocje). Uczestnicy interakcji 

tym bardziej oczekuj$ od siebie uczciwo!ci, im bardziej 

intensywna jest interakcja pomi%dzy nimi oraz im bar-

dziej  $czy ich wi%( pozytywna (Burgoon i Buller, 1996).

 Burgoon i Buller (w druku; 1996) podaj$ dalej, "e 

motywacja wp ywa na zachowanie zarówno oszusta, jak 

i oszukiwanego. Oszust kierowany ch%ci$ zysku oso-

bistego (w przeciwie&stwie do oszusta motywowanego 

ch%ci$ pomocy innym) b%dzie podejmowa  wi%cej dzia a& 

strategicznych, a w jego zachowaniu widocznych b%dzie 

wi%cej sygna ów niewerbalnych. Co wi%cej, dzia ania 

strategiczne b%d$ pojawia# si% cz%!ciej wraz ze wzrostem 

za"y o!ci mi%dzy oszustem i oszukiwanym. Wzrostowi 

za"y o!ci towarzyszy# b%dzie równie" wi%ksza liczba sy-

gna ów niewerbalnych oraz obawa przed wykryciem. 

Te zale"no!ci wp ywa# b%d$ na ocen% wiarygodno!ci 

osoby oszukuj$cej formu owan$ przez osob% oszukiwa-

n$. Pocz$tkowa ocena wiarygodno!ci oszusta b%dzie tym 

wy"sza, im wi%ksze nachylenie w kierunku prawdy wy-

ka"e oszukiwany, im wy"sze b%d$ intensywno!# interak-

cji oraz umiej%tno!ci komunikacyjne oszusta (Burgoon 

i Buller, w druku). Je!li jednak zachowanie oszusta b%dzie 

odbiega# od typowego, oczekiwanego sposobu komuni-

kowania, to ocena jego wiarygodno!ci b%dzie ni"sza.

Analogicznie, mo"emy za o"y#, "e pocz$tkowe wy-

krycie k amstwa b%dzie wy"sze, je!li osob% oszukiwan$ 

charakteryzuje mniejsze nachylenie w kierunku prawdy, 

interakcja jest mniej intensywna, a oszust nie ma wyso-

kich umiej%tno!ci komunikacyjnych i dodatkowo przeja-

wia zachowanie odbiegaj$ce od tego, które jest oczekiwa-

ne w danej sytuacji. Pocz$tkowemu wykryciu k amstwa 

sprzyjaj$ równie" umiej%tno!ci komunikacyjne oszuki-

wanego (Burgoon i Buller, 1996).

Badacze podj%li równie" temat podejrzliwo!ci i uwzgl%d-

nili go w swoich propozycjach. Zak adaj$ oni, "e podejrz-

liwo!# osoby oszukiwanej przejawia si% w jej dzia aniach 

strategicznych i niestrategicznych. Oszu!ci dostrzegaj$ 

podejrzliwo!#, kiedy tylko si% pojawia. Oszust postrzega 

podejrzliwo!# w dzia aniach oszukiwanego przez odst%p-

stwa od oczekiwanego zachowania, niepewno!# czy do-

pytywanie. Dostrze"enie podejrzliwo!ci powoduje poja-

wienie si% u oszusta wzmo"onych dzia a& strategicznych 

i niestrategicznych (Burgoon i Buller, 1996).

Znamienne jest za o"enie badaczy o zmienno!ci przeja-

wów oszukiwania i podejrzliwo!ci wraz z trwaniem inte-

rakcji. Zmienno!# ta opiera si% mi%dzy innymi na zasadzie 
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wzajemno!ci, która jest kluczowa dla oszustwa interper-

sonalnego. Oszust i oszukiwany wp ywaj$ wzajemnie na 

swoje zachowanie i modyÞkuj$ swoje dzia anie w zale"-

no!ci od reakcji rozmówcy. Ostateczna trafno!# oszuki-

wanego w ocenie wiarygodno!ci oszusta oraz skuteczne 

wykrycie k amstwa zale"y od ko&cowych podejrze& i na-

chylenia oszukiwanego w kierunku prawdy (tendencja 

do tego, by cz%!ciej wypowied( rozmówcy okre!la# jako 

prawdomówn$ ni" k amliw$), jego umiej%tno!ci komuni-

kacyjnych oraz przejawów zachowania oszusta. Oszust 

z kolei uzna, "e wprowadzi  w b $d rozmówc%, je!li nie 

dostrze"e pod koniec interakcji oznak podejrzliwo!ci 

u oszukiwanego (Burgoon i Buller, 1996).

Czynniki wp ywaj!ce na zwi"kszenie skuteczno#ci 

wykrywania k amstwa w interakcji

Badania nad k amstwem przynios y wyniki pozwalaj$-

ce usprawni# jego wykrywanie przeprowadzane w komu-

nikacji interpersonalnej (Buller, Burgoon, Busling i Ro-

iger, 1998). 

Interaktywno#$ 

Burgoon, Buller i Floyd (2001) zbadali, jak intensyw-

no!# interakcji b%dzie si% wi$za# ze skuteczno!ci$ wykry-

wania k amstwa. Intensywno!# interakcji by a okre!lana 

na podstawie stopnia, w jakim by y spe nione mi%dzy in-

nymi nast%puj$ce warunki: zale"no!# rozwoju dyskursu 

od odpowiedzi rozmówcy, zaanga"owanie, synchronicz-

no!# w czasie, transformacyjno!# – zmienno!# interakcji 

(Burgoon, Buller i Floyd, 2001). Co wi%cej, komunika-

cja jest bardziej interaktywna, gdy odbywa si% twarz$ 

w twarz, rozmówcy znajduj$ si% w tej samej przestrzeni, 

znaj$ si% i maj$ dost%p do jak najwi%kszej liczby kana ów, 

którymi przekazywane s$ komunikaty (niewerbalne, wer-

balne, wokalne). Manipuluj$c stopniem interaktywno!ci 

oraz relacj$ mi%dzy oszustem i oszukiwanym (przyjacie-

le vs. nieznajomi), badacze dowiedli, i" kontrolowanie 

wypowiedzi oraz zarz$dzanie informacj$ u osób bada-

nych by y lepsze w warunkach bardziej interaktywnych 

(dialog) ni" w przypadku monologu. Pod tym wzgl%dem 

rozmówcy lepiej radzili sobie w warunkach prawdy ni" 

oszukiwania. Oszu!ci natomiast byli oceniani wy"ej wraz 

z up ywem czasu w warunkach dialogu ni" w warunkach 

monologu. Zw aszcza przyjaciele w warunkach monolo-

gu byli oceniani ni"ej, gdy oszukiwali. Wraz z up ywem 

czasu zarówno w warunkach dialogu, jak i monologu 

trafno!# w ocenie oszustwa by a ni"sza (Burgoon, Buller 

i Floyd, 2001).

Moment podejmowania decyzji

Badanie nad podobn$ kwesti$ przeprowadzi  Masip ze 

wspó pracownikami (Masip, Garrido i Herrero, 2003). 

Badali oni wp yw momentu podejmowania decyzji doty-

cz$cej prawdomówno!ci osoby ocenianej na trafno!# tej 

oceny. Zgodnie z za o"eniami koncepcji Bullera i Bur-

goon, wraz z rozwojem sytuacji, w której oszust stara 

si% wprowadzi# rozmówc% w b $d, b%dzie on podejmo-

wa  wi%cej strategicznych dzia a& w celu podtrzymania 

k amstwa (por. Masip i in., 2003; GrifÞn, 2003). Tym 

samym, im d u"ej b%dzie trwa a interakcja, tym trudniej 

b%dzie stwierdzi# czy osoba, której zachowanie ocenia-

my, k amie. Badania potwierdzi y t% zale"no!# – wi%ksz$ 

trafno!# w stwierdzaniu, kto k amie, mia y osoby, które 

podj% y decyzj%, "e obserwowana przez nie osoba k amie, 

na pocz$tku przeznaczonego na ocen% czasu (Masip i in., 

2003). 

Bezpo#rednio#$ 

Kolejn$ kwesti$, istotn$ z punktu widzenia oszustwa 

interpersonalnego, jest bezpo!rednio!# (immediacy). 

Burgoon ze wspó pracownikami (Burgoon, Buller, AÞÞ, 

White i Busling, 1996) bada a, jak intensywno!# inte-

rakcji zmienia si% w czasie, a dok adnie – d ugo!# czasu 

wypowiedzi i zaanga"owanie w wypowied(. Badana by a 

równie" zale"no!# mi%dzy niewerbaln$ bezpo!rednio!ci$ 

odbiorcy a jej odwzajemnieniem przez oszusta w warun-

kach mówienia prawdy i oszukiwania oraz równoleg e 

postrzeganie powodzenia wprowadzenia w b $d przez 

oszusta.

 Wyniki wskaza y, "e na pocz$tku interakcji wypowiedzi 

oszustów by y krótsze od wypowiedzi osób mówi$cych 

prawd%, ró"nica ta jednak zaciera a si% z up ywem czasu, 

a w ostatnim etapie interakcji czas wypowiedzi u oszu-

stów by  nawet d u"szy. W kwestii zaanga"owania w wy-

powied( istotna okaza a si% kolejno!#, z jak$ rozmówcy 

w swojej wypowiedzi podawali odpowiedzi prawdziwe 

i fa szywe. Zaanga"owanie osób podaj$cych na pocz$tku 

odpowiedzi fa szywe by o znacznie ni"sze od zaanga"o-

wania osób zaczynaj$cych od odpowiedzi prawdziwych. 

Ci, których pierwsz$ odpowiedzi$ by o k amstwo, z cza-

sem zwi%kszali swoje zaanga"owanie, a ci, którzy za-

czynali od odpowiedzi prawdziwych (a pó(niej k amali), 

utrzymywali je na podobnym poziomie przez ca y czas 

wypowiedzi (Burgoon i in., 1996).

Zachowanie osób, których zadaniem by o raz k ama#, 

raz mówi# prawd%, odzwierciedla o wzrost stopnia bez-

po!rednio!ci przedstawiany przez rozmówc%–odbiorc%. 

Jednak w warunkach niskiej bezpo!rednio!ci rozmówcy 

oszu!ci przejawiali zachowania kompensacyjne, anga-

"uj$c si% w interakcj% bardziej ni" rozmówca. Gdy roz-
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mówca przejawia  bezpo!rednio!# w niskim stopniu, 

oszust okre!la , i" powodzenie jego k amstwa by o ni"sze, 

ni" gdy bezpo!rednio!# rozmówcy utrzymywana by a na 

!rednim poziomie (Burgoon i in., 1996).

Obserwator–rozmówca 

Granhag i Strömwall (2001) podaj$, "e w warunkach 

interakcji skuteczno!# wykrywania k amstwa jest ni"-

sza ni" w warunkach nieopieraj$cych si% na interakcji. 

Obserwator cz%!ciej zwraca uwag% na informacje prze-

kazywane drog$ werbaln$, podczas gdy interlokutor sku-

pia si% na analizie niewerbalnych komunikatów swojego 

rozmówcy (Feeley i deTurck, 1997, za: Granhag i Ström-

wall, 2001). Przeprowadzono badanie na studentach, 

w którym oceny prawdomówno!ci dokonywa a zarówno 

osoba prowadz$ca, jak i obserwuj$ca przes uchanie osób 

k ami$cych b$d( mówi$cych prawd% (Granhag i Ström-

wall, 2001). Wyniki wskaza y, "e rozmówca przejawia  

wi%ksze nachylenie w kierunku prawdy ni" obserwator. 

Wyniki te stoj$ w sprzeczno!ci z postrzeganymi przez po-

licjantów jako optymalne warunkami wykrywania k am-

stwa. Jak podaj$ badacze, policjanci oraz inni pracownicy 

wymiaru sprawiedliwo!ci s$dz$, "e „ atwiej mo"na wy-

kry# k amstwo w interakcji twarz$ w twarz z podejrza-

nym, ni" ogl$daj$c tego samego podejrzanego na nagra-

niu wideo” (Granhag i Strömwall, 2001, s. 98).

Modalno#$ 

Wykrywanie k amstwa mo"e opiera# si% na analizie za-

chowania badanego, bior$c pod uwag% wszystkie dost%pne 

informacje nap ywaj$ce od nadawcy. Mo"e te" by# tak, "e 

komunikat b%dzie oceniany tylko i wy $cznie z uwzgl%d-

nieniem komunikacji niewerbalnej (bez dost%pu do tre!ci 

czy komunikacji wokalnej komunikatu). Na ocen% praw-

dziwo!ci komunikatu na podstawie niewerbalnych wska-

zówek k amstwa mog$ wp ywa# stereotypy dotycz$ce 

takich wskazówek. Jak pokazuj$ badania, postrzegane 

wskazówki k amstwa ró"ni$ si% od tych, które rzetelnie 

mog$ informowa# o k amstwie (por. DePaulo i in., 2003; 

Lakhani i Taylor, 2003; Strömwall i Granhag, 2003; Vrij, 

2004). Ponadto, ludzie maj$ tendencj% do przypisywania 

wi%kszej wagi mimicznym wskazówkom, mimo "e mog$ 

by# one najmniej diagnostyczne przy wykrywaniu k am-

stwa (Burgoon, Blair i Strom, 2008). Mo"e te" by# tak, "e 

przez dost%p do wszystkich modalno!ci do obserwatora 

dociera zbyt wiele informacji jednocze!nie, co utrudnia 

podj%cie w a!ciwej decyzji dotycz$cej prawdomówno!ci 

rozmówcy. 

Badanie nad zale"no!ci$ mi%dzy modalno!ci$ a ocen$ 

osoby ok amuj$cej przeprowadzi a Burgoon ze wspó -

pracownikami (2008). Ocenie podlega y mi%dzy innymi 

takie cechy, jak towarzysko!#, dominacja, kompetencja. 

Gdy osoba oceniaj$ca mia a dost%p do trzech modalno!ci 

zachowania oszusta (komunikacji niewerbalnej, werbal-

nej i wokalnej – materia  audiowizualny), oceniany by  

on wówczas najbardziej korzystnie. Najni"sze oceny 

otrzymywali k amcy, u których oceniony by  jedynie wer-

balny aspekt wypowiedzi (na podstawie materia u spisa-

nego). Skuteczno!# wykrycia k amstwa w tym badaniu 

by a niska. Najni"sza trafno!# w wykrywaniu k amstwa 

towarzyszy a warunkom audiowizualnym, ale ró"nice 

z pozosta ymi modalno!ciami (materia  spisany, mate-

ria  audio) nie by y istotne statystycznie (Burgoon, Blair 

i Strom, 2008). 

Tendencyjno#$ ocen 

Ocen% prawdziwo!ci wypowiedzi rozmówcy cha-

rakteryzuje stwierdzony w literaturze b $d oceny nazy-

wany nachyleniem w kierunku prawdy (truth bias; por. 

SeraÞ&ska-Kleczyk i Szmajke, 2005). Osoby oceniaj$ce 

maj$ tendencj% do tego, by cz%!ciej wypowied( rozmów-

cy okre!la# jako prawdomówn$ ni" k amliw$. Przyczyn 

tego zjawiska mo"na upatrywa# w za o"eniach dotycz$-

cych interakcji mi%dzyludzkich, które, jak pisze Grice 

(1975), powinny opiera# si% na prawdzie. Ludzie maj$ 

tendencj% do zak adania, "e osoba, z któr$ rozmawia-

j$, mówi prawd%. Jest to zasadniczo s uszne za o"enie, 

gdy" w komunikacji interpersonalnej cz%!ciej wyst%puje 

komunikacja oparta na prawdzie (DePaulo i in., 1996). 

Niemniej jednak w sytuacji wykrywania k amstwa na-

chylenie w kierunku prawdy przyczynia si% do uznania 

k amstwa za prawd%. Badania Burgoon, Blair i Strom 

(2008) potwierdzi y t% zale"no!#. Dodatkowo, nachy-

lenie w kierunku prawdy by o najsilniejsze, gdy ocenie 

poddawano wszystkie modalno!ci zachowania (komuni-

kacja niewerbalna, werbalna, wokalna). Najni"sze wyniki 

wskazuj$ce na prawdomówno!# rozmówcy pojawi y si%, 

gdy dost%pny ocenie by  tylko spisany tekst wypowiedzi 

(Burgoon i in., 2008). 

Podejrzliwo#$ 

Badania nad okre!leniem zale"no!ci mi%dzy wzbudze-

niem i okazywaniem podejrzliwo!ci na skuteczno!# wy-

krywania k amstwa prowadzi  Buller ze wspó pracowni-

kami (Buller i in.,1998). Badania wskaza y, i" okazywa-

nie podejrzliwo!ci mo"e nie by# efektywnym sposobem 

na zwi%kszenie skuteczno!ci w wykrywaniu k amstwa. 

Powodowa o ono zwi%kszenie u osoby oszukuj$cej dzia-

 a& nastawionych na eliminacj% nerwowo!ci oraz przeja-

wianie pozytywnych uczu# wobec osoby oszukiwanej. 

Wzbudzenie podejrzliwo!ci wi$za o si% z ocen$ znajo-

mych osób jako bardziej uczciwych, a nieznajomych jako 
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mniej uczciwych. Okazywanie podejrzliwo!ci mo"e na-

wet ujemnie wp ywa# na skuteczno!# wykrywania k am-

stwa. Specjali!ci wojskowi osi$gali ni"sze wyniki w wy-

krywaniu k amstwa, gdy wzbudzono u nich podejrzliwo!# 

wobec osoby ocenianej (Burgoon i Buller, w druku). 

Powtarzanie przes ucha% 

Badania nad wykrywaniem k amstwa w interakcji opie-

raj$ si% na pojedynczej interakcji oceniany–oceniaj$cy 

(por. Granhag i Strömwall, 2001). Jednak w kontek!cie 

pracy policji istotne jest uwzgl%dnienie wp ywu powtór-

nych przes ucha& na ocen% prawdomówno!ci podejrza-

nego. Granhag i Strömwall (2001) przeprowadzili bada-

nie laboratoryjne, w którym sprawdzali, jak powtarzanie 

przes ucha& wi$za# si% b%dzie z trafno!ci$ wykrywania 

k amstwa przy uwzgl%dnieniu podzia u na obserwatora 

i interlokutora przes ucha&. Obserwatorzy, którzy ogl$da-

li raz b$d( powtórnie przes uchania z t$ sam$ osob$, nie 

ró"nili si% w trafno!ci oceny prawdomówno!ci ocenia-

nych osób. W wersji pojedynczej obserwatorzy ogl$dali 

trzy przes uchania jedno po drugim, nast%pnie oceniali 

prawdomówno!# osoby ogl$danej. Osoby w warunkach 

powtarzanych przes ucha& najpierw ogl$da y jedno prze-

s uchanie, potem nast%powa a przerwa, po której ogl$da y 

dwa pozosta e. Oceny prawdomówno!ci by y dokonywa-

ne dwukrotnie – po obejrzeniu pierwszego i trzeciego 

przes uchania. W takich warunkach ogólna skuteczno!# 

obserwatorów w wykrywaniu k amstwa istotnie wzros a 

i osi$gn% a wyniki wy"sze ni" przypadkowe zgadywanie 

(Granhag i Strömwall, 2001). Przyczyny zaobserwowa-

nej zale"no!ci nale"a oby zbada#. Badacze sugeruj$, "e 

proces oceniania móg  wp ywa# na zmian% zdania, wy-

zwalaj$c kontrargumenty do przyj%tej oceny, a nast%pnie 

poszukiwanie informacji zgodnych z nowymi ocenami 

(Granhag i Strömwall, 2001).

Wykorzystanie dowodów 

Badacze rozpatrywali tak"e wykorzystanie podczas 

przes uchania dowodów  $cz$cych osob% przes uchiwa-

n$ z danym wykroczeniem. Hartwig wraz ze wspó pra-

cownikami przeprowadzi a badania, które mia y na celu 

wskaza#, jaki wp yw na skuteczno!# w ocenie prawdo-

mówno!ci osoby podejrzanej o pope nienie przest%pstwa 

b%dzie mia o przedstawienie osobie podejrzanej, w okre-

!lonym momencie przes uchania, dowodów wi$"$cych j$ 

z danym przest%pstwem (Hartwig, Granhag, Strömwall 

i Vrij, 2005). 

Badanymi by y osoby podejrzane – na potrzeby ekspe-

rymentu studenci proszeni o pozorowan$ kradzie" pieni%-

dzy. Byli oni nast%pnie przes uchiwani i w po owie przy-

padków dowód  $cz$cy podejrzanego ze spraw$ by  przed-

stawiany na pocz$tku przes uchania, w pozosta ej grupie 

dowód taki przedstawiano w drugiej fazie przes uchania. 

Przes uchania by y nast%pnie ogl$dane przez osoby oce-

niaj$ce prawdomówno!# podejrzanych. Wprowadzenie 

dowodów w drugiej fazie przes uchania, po wst%pnej fa-

zie pyta&, zwi%kszy o skuteczno!# wykrywania k amstwa 

z 42 do 60%. Wynik ten jest t umaczony mo"liwo!ci$ 

uzyskania sprzecznych zezna& przes uchiwanego. Je!li 

najpierw zadaje si% mu pytania, na które swobodnie mo"e 

odpowiada#, po czym dopiero w drugiej fazie przes ucha-

nia wprowadza si% dowód wi$"$cy, istnieje wi%ksze praw-

dopodobie&stwo, "e podejrzany pope ni b $d w zeznaniu, 

co b%dzie u"yteczn$ wskazówk$ dla osoby oceniaj$cej 

jego prawdomówno!# (Hartwig i in., 2005).

W kolejnym badaniu policjanci zostali przeszkole-

ni w strategicznym wykorzystaniu dowodów (Hartwig, 

2005). Polega ono na przedstawieniu dowodów w drugiej 

fazie przes uchania, a w pierwszej fazie, po zadaniu py-

ta& otwartych, na zadawaniu pyta& dotycz$cych dowodu, 

jednak bez jego ujawniania – tak, aby winny podejrzany 

ujawni  sprzeczno!ci w zeznaniu. Przeszkoleni policjanci, 

korzystaj$cy ze strategicznego wykorzystania dowodów, 

uzyskali wyniki rz%du 85% skuteczno!ci w wykrywaniu 

k amstwa, w porównaniu do 56% skuteczno!ci u poli-

cjantów, którzy nie byli przeszkoleni (Hartwig, 2005).

Metoda ta, cho# zwi%ksza skuteczno!# wykrywania 

k amstwa, nie zawsze mo"e by# wykorzystana, gdy" 

osoba przes uchuj$ca nie zawsze ma dost%p do dowo-

dów mog$cych powi$za# osob% przes uchiwan$ z danym 

przest%pstwem.

Strategie podejmowane w celu doj#cia do prawdy

Pisz$c o wykrywaniu k amstwa w komunikacji inter-

personalnej, warto odwo a# si% do udokumentowanej 

wiedzy na temat strategii podejmowanych w celu doj!cia 

do prawdy. Dotycz$ one w wi%kszo!ci przes ucha& poli-

cyjnych, ale nie mo"na ignorowa# mo"liwo!ci wykorzy-

stania przynajmniej cz%!ci z nich w pozosta ych interak-

cjach spo ecznych.

Obszern$ typologi% strategii prowadzenia przes u-

cha& zaproponowa a Kalbßeisch (1994). Wyró"ni a ona 

– na podstawie analizy literatury dotycz$cej prowadze-

nia przes ucha& – 15 ró"nych strategii. Wi%kszo!# z nich 

wi$za a si% z kilkoma charakterystycznymi taktykami. 

W przeprowadzonym przez Kalbßeisch kolejnym ba-

daniu najcz%stsz$ strategi$ osób, które wykazywa y 

najwi%ksz$ skuteczno!# w wykrywaniu k amstwa, by a 

strategia polegaj$ca na koncentracji na sprzeczno!ciach 

w zeznaniach podejrzanego.

Reid i Inbau opisali z kolei 9-etapowy model przepro-

wadzania przes ucha&, w du"ym stopniu nawi$zuj$cy 
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do koncepcji zmiany postaw, której autorami s$ Ajzen 

i Madden (por. Tokarz, 2006; Vrij, 2003b). Koncepcja 

Inbaua i Reida polega na stosowaniu oskar"e& wobec 

przes uchanego, zmniejszeniu poczucia winy, znalezie-

niu usprawiedliwienia podj%tych dzia a& oraz niejedno-

krotnie na stosowaniu manipulacji w celu uzyskania ze-

znania (za: Tokarz, 2006). Model ten spotka  si% z ostr$ 

krytyk$ ze wzgl%du na du"$ presj% wywieran$ na osob% 

przes uchiwan$, co mo"e powodowa# przyznanie si% do 

winy osoby, która nie pope ni a danego przest%pstwa (por. 

Gudjonsson, 1994).

Prób% okre!lenia zale"no!ci mi%dzy strategi$ stosowa-

n$ przez przes uchuj$cych oraz przyznaniem si% do po-

pe nienia danego przewinienia przez przes uchiwanych 

podj%li Holmberg i Christianson (2002). Strategie by y 

okre!lane na podstawie odpowiedzi osób, które uprzed-

nio przes uchiwano. Ich zadanie polega o na okre!leniu 

stopnia, w jakim przes uchania by y oparte na dominacji 

(dominance) b$d( humanitarnym traktowaniu (huma-

nity). Wed ug wyników bada& te przes uchania, które 

by y oparte na humanitarnym traktowaniu, prowadzi y 

do cz%stszego przyznania si% do winy. S$ jednak pewne 

ograniczenia dotycz$ce wyników tych bada&. Jak zazna-

czaj$ autorzy, oceny zosta y dokonane tylko przez osoby 

przes uchiwane, a nie przez badaczy obserwuj$cych prze-

s uchania, mo"liwe jest wi%c, "e pozytywna ocena prze-

s uchania, powstaje po ca ym procesie przes uchania jako 

konsekwencja przyznania si% do winy (Holmberg i Chri-

stianson, 2002).

Z kolei Williamson przeprowadzi  badania, na podsta-

wie których wyró"ni  cztery style prowadzenia przes u-

cha& (Williamson, 1993). Style prowadzenia przes ucha& 

opiera y si% na wymiarach wspó praca–konfrontacja oraz 

koncentracja na zeznaniu–koncentracja na dowodach. 

Pierwszy styl, nazwany „ukartowanym” (collusive), cha-

rakteryzuje wspó praca, nastawienie na rozwi$zywanie 

problemów, paternalistyczny sposób zachowania i na-

stawienie na zapewnienie zeznania. Styl nazwany „do-

radczym” (counselling) cechuje wspó praca, brak emo-

cjonalnego podej!cia do osoby przes uchiwanej, unika-

nie os$dzania oraz nastawienie na uzyskanie dowodów 

(Williamson, 1993, s. 94). Styl oparty na konfrontacji 

oraz uzyskaniu dowodów zosta  nazwany „biznesowym” 

(business-like). Tego typu przes uchania s$ formalne, 

rzeczowe, osoba przes uchuj$ca zachowuje si% w sposób 

szorstki wobec osoby przes uchiwanej. Ostatni wymie-

niony styl to styl „dominuj$cy” (dominant), gdzie osob% 

przes uchuj$c$ cechuje emocjonalno!# oraz niecierpli-

wo!#. Styl ten opiera si% na konfrontacji i zapewnieniu 

zeznania. Propozycja Williamsona jest dobr$ podstaw$ 

do dalszych bada& w tym obszarze. Warto by oby uszcze-

gó owi# wyró"nione przez badacza style i okre!li# zwi$-

zek mi%dzy konkretnym stylem prowadzenia przes ucha&, 

a skuteczno!ci$ wykrywania k amstwa oraz uzyskaniem 

prawdziwego zeznania osoby przes uchiwanej.

Baldwin zaproponowa  przeciwne podej!cie do przes u-

cha& wobec propozycji Inbaua i Reida (por. Gudjonsson, 

1994). Strategia ta opiera si% na wypracowaniu dobrego 

kontaktu z przes uchiwanym, bardzo dobrym planowa-

niu, przygotowaniu si% do przes uchania oraz umiej%t-

no!ciach spo ecznych. Jego podej!cie zak ada, i" celem 

przes uchania nie jest uzyskanie przyznania si% do winy, 

lecz doj!cie do prawdy. Jest ono nastawione na zbieranie 

informacji, które pozwol$ zarówno na podj%cie decyzji 

dotycz$cej osoby przes uchiwanej, jak i dalszych dzia a& 

zwi$zanych ze !ledztwem. Decyzja podj%ta zgodnie z ta-

kim podej!ciem minimalizuje mo"liwo!# przyznania si% 

do winy osoby niewinnej (por. Vrij, 2003b). 

Niestety, nadal relatywnie cz%sto zdarzaj$ si% przes u-

chania, w których osoba przes uchiwana przyznaje si% do 

pope nienia przest%pstwa, mimo "e nie mia a z nim nic 

wspólnego (Conti, 1999; Hartwig, Granhag i Vrij, 2005; 

Horselenberg, Merckelbach i Josephs, 2003; Kassin, 

2005). W Stanach Zjednoczonych, gdzie skazanie podej-

rzanego nierzadko odbywa si% na podstawie z o"onego 

zeznania – przyznanie si% do winy osoby niewinnej pod 

wp ywem nacisku osób przeprowadzaj$cych przes u-

chanie mo"e sprawi#, "e osoba taka zostanie skazana na 

wieloletnie wi%zienie. W Polsce mo"liwe jest przyznanie 

si% do winy, które nie jest podstaw$ do skazania osoby 

przes uchiwanej. Podejrzany o pope nienie przest%pstwa 

ma prawo do wycofania si% ze z o"onego zeznania, z cze-

go niejednokrotnie korzystaj$ podejrzani winni pope nie-

nia danego czynu, ale staraj$cy si% zmieni# lini% obrony 

w nadziei na  agodniejszy wyrok s$du.

Praktyczne implikacje

Bior$c pod uwag% przedstawione informacje dotycz$ce 

wykrywania k amstwa w interakcji oraz strategii docho-

dzenia do prawdy, mo"na sformu owa# pewne wytyczne, 

które mog yby usprawni# wykrywanie k amstwa w komu-

nikacji interpersonalnej. Zasady te s$  atwe do wykorzy-

stania w pracy policji podczas prowadzenia przes ucha&.

Aby zwi%kszy# skuteczno!# wykrywania k amstwa, 

warto, "eby przes uchanie by o prowadzone przez jedn$ 

osob%, podczas gdy druga osoba powinna to przes ucha-

nie obejrze# bez anga"owania si% w interakcj% z podej-

rzanym. Oceny obserwatora powinny by# w mniejszym 

stopniu obarczone b %dem nachylenia w kierunku prawdy. 

Je!li przes uchanie prowadzone jest kilkakrotnie, wskaza-

ne jest, by po ka"dej jego cz%!ci nast%powa a ocena praw-

domówno!ci podejrzanego. Zw aszcza ocena obserwato-
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ra mo"e by# dzi%ki takiemu zabiegowi ostatecznie bar-

dziej trafna. Kiedy prowadzona jest pojedyncza rozmowa 

z osob$ podejrzan$ o k amstwo, decyzja, czy podejrzany 

k amie, czy nie, powinna zosta# podj%ta na pocz$tku in-

terakcji. Im d u"ej b%dziemy rozmawia# z k amc$, tym 

trudniej b%dzie wykry# jego k amstwo. Zw aszcza je!li 

przes uchanie jest bardziej interaktywne, mo"emy wów-

czas pozytywniej oceni# oszusta.

Wskazane by oby rozpocz%cie rozmowy od pyta&, na 

które podejrzany prawdopodobnie poda fa szywe odpo-

wiedzi (je!li mamy dost%p do informacji, która to umo"-

liwi). Je!li bowiem zaczniemy od pyta&, gdzie podawana 

odpowied( b%dzie prawd$,  atwiej b%dzie k amcy utrzy-

ma# ten sam poziom zaanga"owania, nie wzbudzaj$c po-

dejrze& rozmówcy. Gdyby to by o mo"liwe, wypowied( 

podejrzanego mog aby zosta# ods uchana przez inn$ oso-

b%, która na podstawie nagrania audio mog aby podj$# 

decyzj% co do prawdomówno!ci zeznania, unikaj$c b %d-

nego kierowania si% stereotypami dotycz$cymi mimicz-

nych wskazówek k amstwa. 

Je!li policjant ma dost%p do pewnych dowodów wi$"$-

cych osob% przes uchiwan$ ze spraw$ b%d$c$ przedmio-

tem docieka&, na pewno warto ten dowód wykorzysta# 

w drugiej fazie przes uchania, w pierwszej fazie zadaj$c 

przes uchanemu pytania tak, aby ten przes uchiwany, któ-

ry k amie, sprzecznie si% wypowiedzia . Jedn$ ze skutecz-

niejszych strategii wykrywania k amstwa jest opieranie 

si% na sprzecznych zeznaniach osoby k ami$cej, dlatego 

sprowokowanie k amcy do pomylenia si% w zeznaniach 

jest dobr$ drog$ zbli"enia si% do prawdy.

Wybór strategii ukierunkowanej na doj!cie do prawdy 

oprócz swej skuteczno!ci w wykrywaniu k amstwa po-

winien uwzgl%dnia# ryzyko przyznania si% podejrzanego 

do niepope nionego czynu. Je!li we(miemy pod uwag% 

wyniki przedstawionych bada&, to strategia polegaj$-

ca na humanitarnym traktowaniu, dobrym planowaniu 

i przygotowaniu przes uchuj$cego zdaje si% warto!ciowa 

ze wzgl%du na mo"liwo!# uzyskania zeznania bez zastra-

szania podejrzanego czy stosowania manipulacji, które 

mog$ w konsekwencji powodowa# przyznanie si% do po-

pe nienia przest%pstwa osoby niewinnej. Wskazane jest 

dodatkowo, by osoba prowadz$ca przes uchanie nie by a 

podejrzliwa wobec podejrzanego. Takie nastawienie nie 

sprzyja trafnej ocenie prawdomówno!ci rozmówcy. 

Przysz e badania mog yby koncentrowa# si% na próbie 

okre!lenia zwi$zku mi%dzy ró"nymi rodzajami strategii 

a wykrywaniem k amstwa. Przydatny móg by by# model 

Williamsona (1993), którego style prowadzenia przes u-

cha& mog yby zosta# doprecyzowane z okre!leniem wa-

runków, w jakich wykorzystanie ka"dego z nich by oby 

najbardziej skuteczne. Burgoon z kolei jest wspó autork$ 

programu komputerowego, którego celem jest okre!lanie 

ruchów cia a osoby nagrywanej kamer$ i na tej podsta-

wie informowanie o mo"liwym wyst$pieniu oszustwa. 

Zwa"ywszy na wiele ogranicze& wykorzystania, program 

ten pozostaje w fazie rozwoju (Meservy, Jensen, Kruse, 

Burgoon, Nunamaker Jr, Twitchell, Tsechpenakis i Meta-

xas, 2005). Niemniej jednak, mo"e by# to ciekawy kie-

runek bada&, który móg by zaowocowa# u"ytecznymi 

wynikami pozwalaj$cymi na skuteczniejsze wykrywanie 

k amstwa w sytuacji braku mo"liwo!ci korzystania z bar-

dziej inwazyjnych czy czasoch onnych metod.

Podsumowanie

Prawid owo!ci dotycz$ce wykrywania k amstwa w in-

terakcji mog yby by# bardzo dobrym uzupe nieniem po-

znanych ju" i nadal rozwijanych metod i urz$dze& zorien-

towanych na wykrycie k amstwa. Jak  atwo zauwa"y#, 

wiele z praktycznych implikacji interakcyjnego wymiaru 

k amstwa mo"e znale(# zastosowanie nie tylko w pracy 

policji. Zarówno osobom przes uchuj$cym podejrzanych, 

jak i pozosta ym uczestnikom interakcji spo ecznych 

zwykle zale"y na tym, by nie da# si% oszuka# i trafnie 

rozpozna# k amstwo. Oszukiwanie pozostaje interakcj$, 

gdzie tak oszukuj$cy, jak i oszukiwany mog$ podejmo-

wa# dzia ania, by doprowadzi# do pomy!lnego dla ka"dej 

ze stron ko&ca interakcji. Na osobie, która ma za zadanie 

odkry#, czy ma do czynienia z osob$ celowo wprowadza-

j$c$ w b $d, czy nie, ci$"y olbrzymia odpowiedzialno!# 

podj%cia w a!ciwej decyzji po sko&czeniu interakcji. 

Z tego wzgl%du pomocne jest pozyskiwanie dodatkowych 

narz%dzi, by móc zbli"y# si% do prawdy. 
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PRZYPISY

1. Je!li chodzi o aspekt oszukiwania, który jest brany pod 

uwag%, prace Burgoon zaliczane s$ przez Vrija (2003a) do nurtu 

poznawczego (pozosta e dwa nurty to emocjonalny i wi$"$cy 

si% z samokontrol$). Zwa"ywszy jednak na nacisk, jaki k ad$ 

autorzy Teorii Interpersonalnego Oszustwa na zarz$dzanie in-

formacj$, kierowanie zachowaniem oraz wra"eniem, by# mo"e 

bardziej w a!ciwe by oby umieszczenie ich koncepcji pomi%dzy 

nurtem poznawczym i wi$"$cym si% z samokontrol$.
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Abstract

The aim of this paper is to describe the phenomenon of lying from the perspective of interpersonal 

communication. The Interpersonal Deception Theory explains the dynamics and evolution of deceit in 

interactions. It also explains how the deceiver’s and receiver’s actions inßuence success at deception. The 

following factors known to inßuence accuracy of lie detection in interpersonal communication were describ-

 ed in the article: interactivity, the moment in which decision is taken, immediacy, observation/participation, 

modality, biases, suspicion, repeated investigation and the use of evidence. Data on interactive deception 

detection is based also on strategies aimed to reach the truth. Practical implications for lie detection in 

interpersonal communication are presented, also showing possible future research area.
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