•.

·- 4
----~-~
,

Premiera •

Spektakl Kotka na rozpalonym blaszanym dachu wystawiono w ramach umowy
z The University of the South, Sewanee, Tennessee.
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Ten krótki test pozwala uzyskać przyb l iżony ws kaźnik ta k
zwanego self-monitoring, czyli obserwacyjnej kontroli wła 
snych zachowań. Osoby o wysokim poziomie tej cechy rysują
literę D w ten sposób, aby mogły ją przeczytać osoby stoj ące
naprzeciwko nich - z brzuszkiem skierowanym w lewo. Osoby
o niskim poziomie self-monitoring rysują literę D tak, aby same
mogły ją przeczyt a ć - z brz uszkiem skierowanym w prawo.
Co to wszystko ma wspólnego z umiejętnością kłamania?
Osoby o wysokim poziomie self-mon itoring na ogół zwracają
uwagę na to, jak postrzegają ich inni. L ubią znajdować się
w centrum uwagi, potrafią szybko dostosować zachowanie
do nowej sytuacji i umiejętnie ma ni pulują swoim wizerunkiem.
W rezultacie najczęściej potrafią dobrze kłamać. Z kolei osoby
o niskim poziomie self-monitoring w każdej sytuacji wydają
się „tą samą osobą". W zachowan iach kierują s ię raczej wewnętrznymi uczuciami i wartościami, mają też mniejszą świa
domość tego, jak są odbierane przez innych. Zazwyczaj również rzadziej kłamią, przez co nie mają takiej wprawy w oszukiwaniu, jak osoby o wysokim poziomie self-monitoring.
Richard Wiseman, Dziwnologia. Odkrywanie wielkich prawd
p rzeł.

w rzeczach małyc h ,
Jacek Koniecz ny, Warszawa 2010.

Kłamiemy średnio dwa razy dziennie, a prawie 62 procent naszej
• naturalnej konwersacji ma charakter kłamliwy - wyn ika z badań
psychologów.

Nie ma czynu pospolitszego jak kłamstwo - pisał na początku XX
w. G.L. Duprat. Kiedy popatrzy się na wyniki badań nad kłam
stwem, to wniosek jest jeden - wprowadzanie innych w błąd
stanowi nieodzowny element ludzkiego życia i naszej naturalnej
komunikacji.
Już w 1975 r. psychologowie R.E. Turner, C. Edgley i G. Olmstead

stwierdzili, że prawie 62 procent naszych codziennych rozmów
ma charakter kłamliwy. W ciągu tygodnia każdy z nas kłamie
średnio 13 razy - ustalił w 1980 r. Dale Hample, amerykań s ki profesor. Doświadczenia przeprowadzone kilka lat później wykazały, że ludzie wypowiadają przeciętnie w ciągu dwóch tygodni
16 kłamstw, co oznacza, że statystyczny człowiek mówi co najmniej jedno kłamstwo dziennie, a są badania które wskazują na
dwa oszustwa.
Psycholog Robert S. Feldam z University of Massachusetts
podczas dziesięciominutowej rozmowy 60 procent
fałszuje prawdę przynajmniej raz, a średnio każdy z nas zmyśla
trzy razy. Zdecydowana większość (81 procent) naszych kłamstw
to tzw. kłamstwa czyste, czyli świadome rozmijanie się z prawdą.
Pozostałe 19 procent stanowią różne formy deformowania
prawdy, takie jak: przemilczenia, przesada, półprawdy, podstę
py itp.
stwierdził, że

Michał Woźniak,

„Gazeta Wyborcza", 1.04.2008

Kobieta młoda, szpetna, ale w sukni wytwornej, mieniącej się różnymi kolorami
i wymalowanej w najrozmaitsze maski oraz języki; ma być kulawa, tzn. z jedną nogą
drewnianą, w lewej zaś dłoni ma dzierżyć wiązkę płonącej słomy.
kunsztownie, gdyż całą swoją szt u ką usiłuje wmawiać to, czego nie ma.
barwami szata, wymalowana w maski i języki, wskazuje na zmienność
charakteru łgarza, który, daleko w swej mowie odchodząc od prawdy, wygląd wszystkich rzeczy odmienia, skąd wzięło się przysłowie Kłamcy trzeba tęgiej pamięci. Wiązka
płonącej słomy oznacza nie co innego, jak tylko to, że tak jak ów ogień szybko się zapala i równie szybko gaśnie, tak też kłamstwo łatwo powstaje i szybko umiera.
Kulawość unaocznia nam owo pospolite powiedzonko, że kłamstwo ma krótkie nogi.
Ubiera
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Cesare Ripa, Ikonologia,
Ireneusz Kan ia, Kraków 1998.
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