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WCZUJ SIĘ W ROLĘ AGENTA 

Często mówi się, że psychologiczne profilowanie zachowań w kryminalistyce to przy
kład sztuki naśladującej życie (.„) 

W mojej karierze często byłem proszony o analizę kilku słynnych morderstw 
z przeszłości. I chyba nikt się nie zdziwi, iż najczęściej chodziło o Kubę Rozpruwacza 
i Liuie Borden. Kiedy odszedłem na emeryturę ( ... ) poproszono mnie o analizę 

morderstwa, które nigdy nie miało miejsca, lecz zrodziło się w umyśle mistrza nad 
mistrzami. 

Nie jestem znawcą literatury i dramatu. Ale współautor tej książki Mark Olshaker 
ma zainteresowania i przygotowanie literackie, jego największą pasją jest teatr 
i na początku naszej współpracy zaciekawił mnie uwagą, że aktor i detektyw mają wiele 
ze sobą wspólnego: obaj pojawiają się na „scenie" przestępstwa i próbują wyobrazić 
sobie, co zaszło między „postaciami" rozegranego tam dramatu. Detektywi nazywają 
to dowodami lub śladami, aktorzy - podtekstami. 
Jesienią 1997 roku Partick Stewart - wybitny brytyjski aktor - zawitał w nasze 
okolice, żeby zagrać w Otellu. Mark poprosił, żebym spotkał się z nim i scharaktery
zował postać Otella na podstawie mojego doświadczenia w profilowaniu amerykań
skich przestępców, gdyż właśnie anatomia zbrodni jest motywem przewodnim dramatu: 
Stewart chciał wiedzieć, co może skołonić mężczyznę do zamordowania żony, którą 
kocha całym sercem. 
Odparłem, że spotkanie z tak wybitnym aktorem jest dla mnie, zaszczytem, lecz nie 
byłem pewien, czy zdołam mu pomóc, niezbyt bowiem dokładnie znałem treść dramatu. 
Wprowadził mnie [,zatem] z grubsza w treść sztuki. (.„) Otello, za sprawą chorążego 
i fałszywego przyjaciela Jagona, utwierdza się w przekonaniu, że Desdemona zdradza 
go z przełożonym Jagona - Kasjem. Nękany zazdrością i żalem, Otello dusi Desdemonę 
w jej sypialni. Uderzyło mnie tu podobieństwo do sprawy O.J. Simpsona, w którego 
cywilnym procesie występowałem jako konsultant mecenasa Daniela Petrocelłego. 
Tyle wiedziałem o dramacie, kiedy spotkałem się ze Stewartem. („.) Zaproponowałem, 

że zachowam się tak, jakby on był miejscowym detektywem, podającym mi ustalenia 
dochodzenia. 
Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było to, że Jagon prawdopodobnie chciał 
zdobyć wspaniałą żonę Otella, lecz Patryk i Mark zaprzeczyli. 
• Rozzłościł się na Otella, że dał awans Kasjowi, na który to on w swoim mniemaniu 
zasłużył - powiedział Patrick. - Postanowił więc intrygami zniszczyć Otella, wmawia· 
jąc mu, że żona go zdradza. 

Patrick spytał, jaki moim zdaniem należało tu zastosować schemat behawioralny: 
• John, jak musiał się czuć Otello, słysząc te oskarżenia pod adresem żony? 
Z opisu postaci przedstawionego mi przez Marka i Patricka wywnioskowałem, że Otello 
nie tyle tr się o honor i cześć żony, ile raczej oskarżenia Jagona ożywiły w nim 

= cie niepewności i nieprzystosowania oraz niskiej samooceny. 
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POZORY 
Gdy zaczynałem pracować w prokuraturze, wierzyłem pozorom. Po latach przestałem 
wierzyć faktom. 
Oczywiście, znacznie upraszczam. Nigdy zresztę nie wierzyłem pozorom, ani też nie 
odmawiałem wiary dowodom naprawdę bardzo dokładnie sprawdzonym. Przekonałem 
się tylko, że życie dostarcza sytuacji, w których człowiekowi wydaje się, że osiągnął 
pewność, a w rzeczywistości ... 

FAŁSZVWI ŚWIADKOWIE 
Bodaj nie zdarzyło mi się napotkać fałszywych świadków, którzy by precyzyjnie uzgodnili 
wszystkie szczegóły swych zamierzonych kłamstw. Wyczerpujące uzgodnienia dotyczą 
zawsze tylko spraw zasadniczych, o które - według ich przewidywań - na pewno będą 
pytani. I nic w tym dziwnego. Któż potrafi przewidzieć wszystkie możliwe pytania, które 
można zadać świadkowi na tle konkretnej sprawy. Zawsze wówczas, gdy moje pyta
nia wykraczały poza treści, których się spodziewano, fałszywi świadkowie przegrywali. 
Można wprawdzie bronić się przed zaskakującym pytaniem odpowiedzią „nie wiem" 
bądź „nie pamiętam", jednak na tym właśnie polega sztuka przesłuchiwania świadków 
podejrzanych o zmowę, aby zaskakujące pytania dotyczyły kwestii, o których świadek 
określonego zdarzenia wiedzieć powinien i o których zapomnieć nie mógł . 

NIEWINNIE POSĄDZENI 
Wszyscy mamy jakiś pogląd, mniej lub bardziej zgodny, na zachowanie się człowieka 
niesłusznie posądzonego. Wyobrażamy sobie, że taki człowiek będzie pewny, iż spra
wa musi zostać wyjaśniona na jego korzyść; pozwala mu to na zachowanie spokoju. 
Wydaje się również, że człowiek niewinny, gdy niefortunnie zostanie wplątany w śledz
two, z pewnością będzie mówił prawdę, a już na pewno nie zabierze się do preparo
wania fałszywych dowodów. Taki model postępowania bowiem właściwy jest jedynie 
rzeczywistym sprawcom przestępstwa, usiłującym przez kłamstwa i kombinacje spro
wadzić śledztwo na fałszywe tory. 
W rzeczywistości bywa różnie. Znałem podejrzanych, którzy mimo swej niewinności 
przez cały czas śledztwa zachowywali się jakby popełnili nie tylko zarzucane im prze
stępstwo, ale i kilka innych. Zauważyłem również, że niektórzy niesłusznie posądzeni, 
w przeciwieństwie do rzeczywiście winnych, bronią się gorzej i mniej skutecznie. 
Ma to swe źródło w fakcie, iż prawdziwy przestępca nie bywa z reguły śledztwem 
zaskoczony, jest też do niego w pewnym sensie przygotowany, dzięki czemu broni się 
w sposób mniej spontaniczny, a bardziej przemyślany, starając się nie popełnić żadne
go błędu. 
W konsekwencji wielu niewinnych zamiast zbijać poszlaki, mimo woli gromadzi je 
przeciwko sobie i trzeba dużej wnikliwości, aby dojść wreszcie do tego, że ma się 
do czynienia z człowiekiem wplątanym w sprawę, lecz w gruncie rzeczy nie mającym 
z nią nic wspólnego. 
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