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Między słowem a gestem, czyli o niewerbalnych sygnałach kłamstwa oraz o 

niespójnościach między werbalną a niewerbalną warstwą wypowiedzi 

 

 

Abstrakt 

 

Celem opracowania jest próba przedstawienia zagadnienia rozbieżności między 

wpółwystępującymi w toku wypowiedzi komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi, w 

kontekście fałszowania lub maskowania prawdziwej informacji. Niewerbalizmy są istotnym 

elementem procesu porozumiewania się w twarzą w twarz; w tekście podkreślona zostanie 

różnica między niewerbalnym zachowaniem, niewerbalnym komunikowaniem a 

niewerbalnym komunikowaniem się (za: Domachowski, 1993), wymienione zostaną rodzaje 

komunikacji niewerbalnej (m.in. za: Ekman & Friesen, 1969) oraz jej funkcje i relacje z 

mową (za: Knapp & Hall, 2000), ze szczególnym uwzględnieniem zaprzeczania. Po 

zdefiniowaniu pojęcia kłamstwa określony zostanie stopień wiarygodności komunikatów 

niewerbalnych w porównaniu z komunikatami słownymi oraz wpływ wieku i płci na 

niewerbalne oznaki nieprawdomówności, a następnie przedstawione i omówione zostaną 

wymieniane przez badaczy niewerbalne sygnały kłamstwa: głównie inkongruencje między 

słowami a zachowaniem niewerbalnym (m.in. gestykulacją), tzw. dziurawość kanałów (czyli 

niekontrolowane czynności fizjologiczne – np. zmiana wielkości źrenic – jako informacja o 

faktycznie odczuwanych emocjach i prawdziwych intencjach), mikrogesty itp. Opisane 

zostaną także wybrane przypadki świadomego i celowego przekazywania nieprawdziwych 

informacji przy użyciu gestów emblematycznych (za: Antas, 1999) oraz przypadki 

„przecieków” emblematycznych (za: Ekman, 2010). Dodatkowo scharakteryzowane zostaną 

paralingwalne sygnały kłamstwa, takie jak ton głosu, długość pauzy itp. Podane będą również 

przykłady reakcji interlokutorów na sygnały nieprawdomówności, zarówno na gruncie 

świadomie używanych gestów (głównie emblematycznych), jak i wybranych zachowań 

niewerbalnych. 
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