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Wprowadzenie 
Psychologia w działalności tajnych służb jest kluczową dziedziną wykorzystywaną 

w codziennej aktywności i odwołuje się do takich kategorii jak psychologia osobowości, pracy 

(wykonywania zawodu) oraz sytuacji krytycznych. Niezależnie od okresu działalności tajnych 

służb pewne prawidłowości psychologii i zachowania sytuacyjne nie uległy zmianie ze względu 

na stałość natury ludzkiej. Liczba prac psychologicznych nawiązujących do tej problematyki 

jest natomiast dość niewielka, co wynika z tajności materiałów. Drugim miejscem, gdzie 

psychologia stanowi ważny element całego procesu to dobór kadr do pracy w danej służbie 

specjalnej.1 

Właściwy dobór kadry oficerskiej pod względem cech psychologicznych istotnie 

wpływa na działania operacyjne służby. W pracy tajnych służb psychologia odgrywała niemałą 

rolę, a szczególnie właściwa ocena osobowości pracownika/oficera w kontekście 

wykonywanych zadań. Takie elementy osobowości, jak: emocje, postawy, motywacja, 

temperament, struktury poznawcze odpowiadają za zachowanie, styl działania operacyjnego 

czy radzenia sobie w trudnej sytuacji. Psychologiczne aspekty działań tajnych służb dotyczą 

przede wszystkim związków osobowości i efektywności pracy funkcjonariuszy – oficera 

wywiadu, agenta wywiadu oraz oficera kontrwywiadu, który zajmuje się rozpoznaniem 

obcego wywiadu. Choć cele i jakość ich misji są różne, pod względem psychologicznym można 

wskazać wspólne cechy pożądane u nich.2 Poruszając temat kontrwywiadu, naturalnie otwiera 

się kolejne pole do zastosowania wszelkich zabiegów psychologicznych. Są to wszelkiego 

rodzaju przesłuchania podejrzanych o szpiegostwo czy świadków. Jednocześnie szczególnego 

rodzaju „przesłuchania” to proces rekrutacji do służby. 

Kolejną kwestią jest tzw. „psychologiczne pokonanie przeciwnika”. Zapanowanie nad 

procesami myślenia i percepcji przeciwnika powinno być celem każdej służby wywiadowczej 

oraz kontrwywiadowczej za pomocą takich narzędzi, jak choćby kontrwywiad ofensywny. 

Pierwsze tego typu rozważania pojawiają się już w „Sztuce wojny” Sun Tzu i późniejszych 

komentarzach do tego dzieła Sun Pin’a. Bardziej współczesne przykłady prób uzyskania 

przewagi nad wrogim obozem za pomocą mechanizmów psychologicznych to np. „reforma 

Szelepina” czy cały ruch trockistowski, którego celem była rewolucja pasywna, czyli osiągnięcie 

celów środkami niemilitarnymi, lecz przekształcaniem świadomości społeczeństwa.3 

W popkulturze można odnaleźć wiele materiałów dotyczących działalności służb 

specjalnych, w tym prowadzenia przesłuchań przez te służby. Jeden z takich popkulturowych 

materiałów oraz zainteresowanie tą tematyką skłonił autora do postawienia pytania 

badawczego jakim jest: „Czy w istocie możliwe jest oszukanie wykrywacza kłamstw podczas 

przesłuchania?”. B. Hołyst w swojej książce pt. „Psychologia kryminalistyczna” pisze wiele 

 
1 Anna Zasuń Kontrwywiad II RP tom II s. 49-57 
2 Tamże. 
3 Materiały konferencji „Wyzwania XXI wieku, sojusz polsko – amerykański – Cyberbezpieczeństwo – Toruń 2019 
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na temat „wykrywacza kłamstw” i choć większość wątpliwości zostaje rozwiana to odpowiedź 

na to pytanie nie jest tak jednoznaczna jak mogłoby się pierwotnie wydawać.  

Mogłoby się wydawać, za irracjonalne opieranie formy artykułu naukowego 

na przekazie popkultury, ale w czasach, gdy wywiady różnych państw świata próbują 

pozyskiwać agentów przez portale społecznościowe4, nic już nie wydaje się być niemożliwe. 

Dodatkowo, każdy obywatel powinien być swoistym agentem kontrwywiadu swojego 

najbliższego otoczenia. 

Z kolei S. Baron - Cohen twierdzi, że „Prawda to powtarzalne, możliwe do zweryfikowania 

prawidłowości”5. 

Jak wspomniano wcześniej dostępne materiały na temat „wykrywacza kłamstw” są dość 

obszerne, dlatego w niniejszym artykule wybrane zostały tylko te materiały, które istotnie 

zachwieją powszechnym myśleniem na temat wariografu. 

Uwagi metodologiczne 
Podstawową metodą badawczą zastosowaną podczas pisania tego artykułu była 

analiza wybranych publikacji dostępnych w oficjalnym obiegu. Przykłady, na których bazuje 

niniejszy tekst pochodzą z USA oraz częściowo z Polski. Jak się okazało w toku pisania pracy, 

skromny zakres bibliograficzny okazał się materiałem niezwykle szerokim, choć z pewnością 

niewyczerpującym tematu w 100 % ze względu na brak dostępu do materiałów 

zgromadzonych w instytucjach wykorzystujących omawiane zagadnienia „na co dzień”. 

W związku z ograniczeniami redakcyjnymi, autor skupił się na wątkach 

niejednoznacznych z punktu widzenia podjętej problematyki badawczej. Można postawić 

tezę, że materiały, które rozwiałyby wątpliwości i wyjaśniły wszystkie postawione pytania 

znajdują się w archiwach wielu służb specjalnych na całym świecie. 

Psychologia w służbach 
Właściwy dobór oraz szkolenie oficerów i agentów wywiadu, poznanie ich cech 

charakteru, opinii, poglądów politycznych, skłonności do nałogów jest kluczowe w kontekście 

późniejszej pracy operacyjnej. Do najważniejszych umiejętności „dobrego” oficera lub agenta 

należały umiejętności nawiązywania kontaktów z określonymi osobami, stwarzaniu pozorów 

zażyłości i stosownym wykorzystywaniu tego układu.6 

Ocena oficerów i agentów tajnych służb zwykle uwzględniała cechy charakteru, poziom 

inteligencji, możliwości operacyjne, motywy działań, określony poziom moralności, poczucie 

obowiązku, potencjał fizyczny, spryt oraz odwagę. W przypadku oficerów nałogi tj. alkohol czy 

hazard były dyskwalifikujące. Pożądane natomiast były dyskrecja oraz ostrożność 

 
4 https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190829312-Chiny-werbuja-szpiegow-na-LinkedIn.html 
5 S Baron – Cohen s. 88 
6 Anna Zasuń Kontrwywiad II RP tom II s. 49-57 
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w stosunkach osobistych. Co istotne każda służba specjalna powinna oceniać stan psychiczny 

informatorów w celu wykluczenia świadomego bądź nieświadomego przekłamywania 

dostarczanych informacji7. Za jedną z najtrudniejszych sytuacji (psychologicznie) należy uznać: 

prowadzenie podwójnego życia (legendowanie działań). „Legenda” to nie tyle życiorys, ile 

raczej wykreowana na potrzeby zadania operacyjnego nowa tożsamość. Jedną z kluczowych 

potrzeb człowieka jest usystematyzowanie informacji na temat samego siebie. Tymczasem 

„legenda” obejmuje nie tylko stworzoną na potrzeby sytuacji historię życia, umiejętności 

(język, obyczaje, znajomość elementów infiltrowanego środowiska), lecz także sposób 

zachowania się, reagowania, a nawet cechy temperamentu.8 

W celu uniknięcia dekonspiracji dobra legenda wymaga zmian na każdej płaszczyźnie danej 

osoby, w tym także psychologicznej. Stąd ważne było wyćwiczenie „umiejętności aktorstwa 

operacyjnego”, czyli zmiany zachowania i nawyków.9 

Innym zagadnieniem psychologicznym jest zdrada. Może ona wynikać z przyczyn sytuacyjnych 

lub praktycznych, jednak zawsze w takich sytuacjach powstaje pytanie o motywacje takiego 

zachowania. Niezależnie jednak od przyczyn zdrada zwykle prowadzi do pewnego rodzaju 

urazu emocjonalnego, przynosi problemy psychologiczne – zwykle niesie za sobą uczucie lęku 

przed niepewną przyszłością, często pojawia się też poczucie winy oraz ambiwalentne reakcje 

na dezercję z ojczystego kraju, wstyd, potrzebę uzasadnienia podjętej decyzji.10  

Kolejnym zagadnieniem bardzo skomplikowanym z punktu widzenia psychologii jest 

ewentualna reintegracja społeczna oficerów po zakończonej operacji, powrót 

do „domyślnych” danych osobowych, pokonywanie stresu z tym związanego i pooperacyjnych 

symptomów psychologicznych np. PTSD11. FBI zanotowało takie reakcje oficerów oraz 

agentów jak paranoja, silna bezsenność oraz załamanie systemu wartości, a nawet wzrost 

sympatii dla celów lub ofiar. 

„Analiza psychologicznych aspektów działania tajnych służb ma swoje ograniczenia 

metodologiczne. Z jednej strony wynika to ze wspomnianej już specyfiki i tajności działania 

tych służb, a z drugiej ze zróżnicowania psychologicznych koncepcji osobowości i zarazem 

braku specjalistycznych badań dotyczących ich użyteczności w ocenie osobowości oficera czy 

agenta wywiadu. Problematyka działania tajnych służb jest w badaniach psychologicznych 

albo nie dość popularna, albo nieujawniana.”12 Należy też zauważyć, że psychologiczna ocena 

działalności tajnych służb musi być adekwatna do rozwoju techniki operacyjnej. „Na koniec 

można zadać pytanie, czy osobowość oficera, agenta wywiadu, który niegdyś dla zdobycia 

tajemnic wroga działał w jego otoczeniu, a obecnie w dobie wzrastających możliwości 

 
7 Tamże. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Tamże. 
11 PTSD - ang. posttraumatic stress disorder 
12 Anna Zasuń Kontrwywiad II RP tom II s. 49-57 
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technologicznych nie musi podejmować działań w terenie, pozostaje psychologicznym 

zagadnieniem? Według powszechnej opinii żadna nowoczesna technologia nie jest w stanie 

zastąpić człowieka, to samo można powiedzieć o pracy agenta, czynnik ludzki zatem zawsze 

pozostanie fundamentem działań wywiadowczych.”13 

Rodzaje przesłuchań 
Do osiągnięcia celu jakim jest dobrze poprowadzone przesłuchanie „podejrzanych” 

oficer przesłuchujący powinien dobrze znać taktykę i technikę prowadzenia przesłuchań 

oraz być świadomym przepisów prawnych. Niezwykle ważne jest jednak zrozumienie 

psychologicznych podstaw przesłuchania i przyznawania się. „Jest to wysoce specjalistyczna 

dziedzina pracy oficerów i cechy dobrego przesłuchującego nie muszą pokrywać się 

ze zdolnościami do prowadzenia dochodzeń.”14 Miejsce przesłuchania podejrzanego powinno 

być przygotowane w sposób sprzyjający przyznaniu się. Powinno być odizolowane 

od wpływów zewnętrznych oraz wewnętrznych przedmiotów rozpraszających uwagę. 

Przesłuchujący powinien być blisko podejrzanego, natomiast drugi oficer przesłuchujący 

powinien obserwować zachowanie i wszelkie przejawy niewerbalne przesłuchiwanego.  

Dość popularną metodą przesłuchiwania jest „kinesic interview and interrogation” 

opracowana przez S. Watersa określana w skrócie jako „kinesic”.15 W tej metodzie pozostawia 

się większą swobodę prowadzenia przesłuchania i koncentruje się na ocenie zachowania 

zewnętrznego i stanu emocji przesłuchiwanego. Przesłuchanie jest prowadzone według 

zmieniających się etapów zachowania emocjonalnego podejrzanego, a oceny dokonuje się 

systemowo według ustalonych zasad. Twórca metody przedstawia ogólne zasady oceny 

prawdomówności i zachowania zewnętrznego w celu ustalenia we wstępnej fazie 

przesłuchania „indywidualnych wskaźników prawdy i kłamstwa.”16 Przed przesłuchaniem 

ocenia się typ osobowości przesłuchiwanego (ewentualnych zaburzeń i chorób) tak, aby 

głównie dzięki prawidłowemu ustaleniu stanu emocjonalnego uzyskać ewentualne przyznanie 

się do winy. Stosownie do reakcji przesłuchiwanego wyróżnia się 5 etapów/stanów 

emocjonalnych w trakcie przesłuchania:  

1. gniew, 

2. depresja  

3. zaprzeczenie  

4. negocjacje  

5. akceptacja  

oraz zakończenie, czyli ewentualne przyznanie się do zarzucanej winy. 

 
13 Tamże. 
14 B Hołyst Psychologia kryminalistyczna 
15 Tamże. 
16 B. Hołyst Psychologia kryminalistyczna 
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Inną metodą przesłuchania jest wywiad poznawczy. To technika opracowana na podstawie 

wyników badań nad „porządkiem” pamięci i pozyskiwaniem z niej informacji. Obecnie 

w rozszerzonej postaci opiera się na stworzeniu więzi z przesłuchiwanym, czyli tak zwanego 

bliskiego kontaktu oraz stosowaniu różnorakich strategii mnemonicznych, w tym przede 

wszystkim umysłowym odtworzeniu całego kontekstu danego zdarzenia.17 Jedną z wad 

wywiadu poznawczego jest relatywna „nowość” tej techniki i jednocześnie to, że wyszkolenie 

w jego stosowaniu oficerów z dużym doświadczeniem i stażem pracy jest trudnym zadaniem. 

„Doświadczeni” oficerowie mają tak silnie utrwalone nawyki i własne metody prowadzenia 

przesłuchań, że z dużym oporem przychodzi im wdrażanie nowej techniki. „Nie zawsze też są 

oni skłonni przyjąć do wiadomości, że to co robią można robić lepiej.”18 Pomimo trudności 

tego typu to właśnie wywiad poznawczy jest uznawany za jedną z bardziej skutecznych technik 

zwiększania efektywności uzyskiwanych zeznań. 

Ciekawym przykładem obrazującym jak skomplikowanym procesom podlega ludzki mózg, 

który zostanie umieszczony w nieznanych warunkach środowiskowych, jest przeprowadzony 

przez bardzo sławnego eksperta psychologii społecznej, przewodniczącego ATP19 – 

P. Zimbardo – eksperyment stanfordzki. W piwnicach Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Stanforda zainscenizowano więzienie, w którym zamknięto 24 zdrowych psychicznie 

studentów, wybranych spośród ochotników. Podzielono ich losowo na dwie grupy: więźniów 

i strażników. Eksperyment miał pokazać znaczenie wpływu sytuacji społecznej na zachowanie 

jednostki. Uczestnicy zaczęli wcielać się w przypisane im role. Strażnicy postępowali brutalnie 

i sadystycznie w stosunku do więźniów, pojawiły się zachowania patologiczne. W nocy 

z piątego na szósty dzień więźniowie wzniecili bunt. Następnego dnia prowadzący zdecydowali 

się zakończyć przewidziany na czternaście dni eksperyment ze względu na obawę utraty 

kontroli nad sytuacją. Kolejnym powodem przerwania eksperymentu był komponent etyczny. 

U uczestników zaobserwowano ostry stan przygnębienia oraz zaburzenia emocjonalne 

u połowy więźniów. Do stanu pasywności depresji i bezradności doprowadziły ich utrata 

poczucia tożsamości tj. rozpoznania indywidualności, arbitralna kontrola realizowana przez 

strażników, uzależnienie i pozbawienie siły, zależność od strażników w wykonywaniu 

podstawowych ludzkich działań. Interesująca była łatwość z jaką nawet stabilne osoby stały 

się silnie zagrożone odosobnionym więzieniem. W rezultacie badań podkreślono znaczenie 

środowiska fizycznego dla podejmowania decyzji przez podejrzanych. Warunki zewnętrzne 

wpływają również na wzrost podatności na sugestie, powodują dezorientację, a nawet 

„psychiczny chaos”.20 

Niezależnie od stosowanej metody przesłuchania „taktowne” traktowanie przesłuchiwanych 

wpływa pozytywnie na psychikę przesłuchiwanych oraz jest zjawiskiem korzystnym z punktu 

widzenia celu przesłuchania. Takie cechy osobowości, jak umiejętność nawiązania kontaktu, 

 
17 Tamże. s.1121 
18 Tamże. s. 1122 
19 ATP – Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 
20 P.Zimbardo Cicha furia – film (2007) 
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spostrzegawczość, zdolność do koncentracji uwagi i jej podzielność, konstruktywna 

wyobraźnia, wysoka inteligencja i etyka są cechami które powinien posiadać oficer 

przesłuchujący. 

FBI opublikowało „Czterodziedzinowy model wykrywania oszustw: alternatywny paradygmat 

prowadzenia przesłuchań”. Dokument ten zawiera nowoczesny program rozpoznawania 

kłamstwa na podstawie koncepcji limbicznego pobudzenia oraz okazywanych oznak 

zadowolenia i skrępowania, czyli czynnika komfortu/dyskomfortu.21 Kiedy ludzie mówią 

prawdę i nic ich nie niepokoi, na ogół bywają bardziej rozluźnieni niż wówczas, gdy kłamią albo 

boją się z jakiegoś powodu wpadki, ponieważ gryzie nas poczucie winy. Model ten obrazuje 

też, dlaczego, kiedy czujemy się swobodni i mówimy prawdę zazwyczaj zachowujemy się 

w sposób bardziej ożywiony, a w przeciwnym razie jesteśmy raczej przygaszeni. 

Podczas wykrywania potencjalnych kłamstw należy sobie uświadomić własny wpływ 

na poczynania osoby przesłuchiwanej i ustalić, jak działa to na jej zachowanie. Sposób, w jaki 

zadajemy pytania (tonem oskarżycielskim czy też nie), siedzimy (blisko czy w pewnej 

odległości) i patrzymy na rozmówcę (podejrzliwie czy nie), sprawi, że osoba ta poczuje się 

swobodnie, lub wprost przeciwnie – będzie skrępowana. Ustalono, że naruszanie czyjejś 

przestrzeni osobistej, okazywanie podejrzliwości i patrzenie w niewłaściwy sposób 

lub stawianie pytań oskarżycielskim tonem wpływa niekorzystnie na tok przesłuchania.22 

Demaskowanie fałszywych zeznań nie polega na bezpośredniej identyfikacji kłamstw, lecz 

na obserwowaniu i dalszym pytaniu w celu wykrycia oszustwa. Chodzi równolegle o zebranie 

niewerbalnych danych. Im większa liczba dostrzeganych potencjalnie nacechowanych 

zachowań (albo ich zespołów), z tym większą pewnością można wysnuwać wnioski, kiedy ktoś 

składa fałszywe zeznania. 

Nawet jeśli oficer przesłuchujący aktywnie dąży do wykrycia kłamstwa to w trakcie rozmowy, 

czy przesłuchania, należy zachować postawę obojętną, neutralną, zamiast podejrzliwości. 

Stwierdzenia: „Kłamiesz” albo „Sądzę, że nie mówi pan prawdy”, lub choćby zerkanie 

podejrzliwie na daną osobę, wpływa na jej zachowanie.  

Wykorzystanie wariografu 
Pierwsze studia dotyczące zastosowania fizjologicznych i psychologicznych metod 

kryminalistyce pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Miały one głównie charakter 

teoretyczny. Opracowano wiele procedur, technik, testów oraz instrumentów, które mogą być 

zastosowane jako pomoc w ocenie dokładności, rzetelności i wiarygodności dowodów. 

Najstarszą z nich i najbardziej znaną jest zastosowanie wariografu (poligrafu), czyli 

potocznie „wykrywacza kłamstw”. Inne i bardziej nowoczesne metody zawierają techniki 

 
21 J.Navarro s. 19-24 
22 J. Navarro Mowa ciała 
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stosowane do weryfikacji autentyczności dokumentów np. lingwistyka stosowana lub 

specjalną analizę zeznań świadków dla oceny prawdziwości tych zeznań - statement analysis.23 

Poligraf jest urządzeniem które rejestruje jednocześnie wiele fizjologicznych reakcji 

organizmu, głównie częstotliwość uderzeń serca, ciśnienie krwi, oddychanie i reakcje 

elektryczno - galwaniczne skóry. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że na te fizjologiczne 

reakcje organizmu może wpływać wiele czynników środowiskowych i psychologicznych 

zupełnie nie związanych z wykonywanym badaniem, np. temperatura środowiska. Stres 

związany z samym badaniem może doprowadzić do bardzo znacznych zmian w częstotliwości 

bicia serca, w ciśnieniu krwi, reakcjach elektrotermicznych i jakości oddechu.  

Najistotniejszy wniosek płynący obecnie z używania oraz jednocześnie badań nad 

poligrafem jest taki, że nie ustalono żadnej fizjologicznej reakcji unikatowej dla możliwości 

wykrywania kłamstwa. Obecnie wnioski co do kłamstwa bądź prawdziwości odpowiedzi 

przesłuchiwanego otrzymuje się po porównaniu fizjologicznych reakcji osoby na pytania 

związane z przedmiotem przesłuchania oraz pytania kontrolne.24 Jeśli przesłuchiwana osoba 

stale reaguje silniej na pytania związane z przedmiotem przesłuchania niż na kontrolne, to jest 

wówczas podejrzewana o kłamstwo. Jeśli natomiast odpowiedzi na pytania kontrolne są 

niezmiennie mocniejsze niż na związane z przedmiotem przesłuchania – to wówczas tę osobę 

uznaje się za prawdomówną. Z kolei, gdy rozróżnienie reakcji fizjologicznych na jeden i drugi 

rodzaj pytań nie jest wyraźne to wynik badań określa się jako nie pozwalający na jednoznaczne 

wnioski. 

Obecnie istnieją dwie podstawowe techniki badań z użyciem „wykrywacza kłamstw”: 

technika CQT tj. pytań kontrolnych w skrócie opisana powyżej oraz technika GKT25, czyli 

uzyskiwanie wiedzy o winie albo test uzyskiwania ukrytej informacji. Jest definiowana jako 

pośredni test pomiaru kłamstwa. Faktycznie jej celem jest raczej wykrycie skrywanej 

informacji niż kłamstwa sensu stricto. W przeciwieństwie do techniki CQT te osoby nie są 

pytane wprost o konkretne „przestępstwo”. W technice GKT chodzi raczej o ustalenie czy 

osoba ma określoną informacje o przestępstwie objętym dochodzeniem, tzn. taką informację 

o której może wiedzieć tylko osoba potencjalnie „wina”. 

Wśród wielu czynników motywacyjnych wyróżnia się czynniki samooszukujące (self-

deception) i oszukujące innych (other – deception). W przypadku „self-decepcji” osoby 

okłamują niejako siebie samego i dlatego podają niekompletne i zniekształcone informacje 

o swoich uczuciach i zachowaniu. W przypadku oszukiwania innych (other – deception) kłamią 

w celu ukrycia bądź zafałszowania informacji.26 

 
23 B.Hołyst Psychologia kryminalistyczna 
24 W metodzie CQT – Control Questions Technique 
25 GKT – Guilty Knowledge Technique 
26 B. Hołyst s.1273  
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Philip Zimbardo twierdzi, że techniki opisywane w podręcznikach dotyczących 

przesłuchań są psychologicznie wyrafinowane i wymuszające przyznanie się do winy. Sugeruję 

on nawet iż często techniki te naruszają godność przesłuchiwanego i podstawowe prawa 

człowieka oraz mogą przyczynić się do fałszywego przyznania się. Wspomniane podręczniki 

opierają się na bogatym doświadczeniu oficerów przesłuchujących. Zimbardo widzi te techniki 

przesłuchania w zakresie literatury psychologicznej w ramach pojęć uległości i posłuszeństwa. 

Istnieją trzy przyczyny nerwowości u osób niewinnych w danym przesłuchaniu; 

1. mogą się oni niepokoić, że błędnie zostaną uznani za winnych, 

2. mogą martwić się co wydarzy się w areszcie lub podczas przesłuchania,  

3. może ich niepokoić, że przesłuchujący wykryje ich wcześniejsze przestępstwa. 

Główna różnica między „winnymi”, a „niewinnymi” występuje w stopniu strachu i nerwowości. 

U osób niewinnych w toku przesłuchania zmniejsza się występowanie uczucia złości. 

U podejrzanych w czasie przesłuchania często trudno jest zinterpretować ich nerwowość 

i złość, ale istnieją istotne różnice między złością osób winnych i niewinnych. Podejrzani często 

udają złość i tę fałszywą złość niełatwo odróżnić od autentycznej. Różnicy należy szukać 

w trwałości tej złości, która u winnych podejrzanych szybciej zanika, ale nie przeprowadzano 

żadnych empirycznych badań tej problematyki. 

W tradycyjnym obiegu informacji dotyczących przesłuchań najtwardszym dowodem, jaki 

może uzyskać śledczy w trakcie dochodzenia, jest przyznanie się do winy, które z największym 

prawdopodobieństwem przekona prokuratora i sędziego o winie podejrzanego. Wobec 

takiego rozumienia sprawy oficerowie przesłuchujący prowadzą rozmowy w oparciu 

o wyuczone skuteczne sposoby nakłaniania podejrzanych do przyznania się do winy, nawet 

jeśli oznacza to okłamywanie osoby przesłuchiwanej i używania podstępu i oszustwa. 

Nakłonienie niewinnej osoby do przyznania się do winy, bez wątpienia jest najpoważniejszym 

błędem, jakie może popełnić oficer przesłuchujący. Na podstawie badań przeprowadzonych 

wśród więźniów (osadzonych za czyny kryminalne), którzy zostali jednoznacznie oczyszczeni 

z zarzutów, wykazały, że od 15% do 25% spośród nich przyznało się do przestępstwa, którego 

nie popełniło. „Samo przedstawienie fałszywych dowodów w trakcie przesłuchania nie może 

skłonić niewinnej osoby, żeby przyznała się do winy. Niedorzecznością byłoby przypuszczać, 

że podejrzany, który wie, że nie popełnił przestępstwa, będzie przypisywał większe znaczenie 

i wiarygodność takim rzekomym dowodom niż swojej wiedzy, iż jest niewinny. W takich 

okolicznościach naturalną ludzką reakcją jest gniew i nieufność wobec osoby przesłuchującej, 

a co za tym idzie – podejrzany będzie z jeszcze większą stanowczością obstawał przy swojej 

niewinności”27. Nic podobnego. Głównie „pierwszą ludzką reakcją” nie jest gniew i nieufność, 

lecz poczucie zagubienia i bezradności – dysonans – ponieważ większość niewinnych 

podejrzanych wierzy, że oficer przesłuchujący nie może kłamać. Tymczasem osoba 

przesłuchująca od samego początku jest tendencyjna. Osoby przesłuchujące są szkolone, że 

 
27 C. Tavris & E. Aronson Błądzą wszyscy (ale nie ja) 
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powinny przyjmować wobec podejrzanych postawę: „Nie kłam – wiemy, że to zrobiłeś”, 

i odrzucać ich zaprzeczenia. Niestety. 

Psychoneuroimmunologia 
Zmiany somatyczne zachodzące w ciągu kilku sekund od chwili zauważenia 

niebezpieczeństwa tworzą reakcję alarmową, poprzez którą ciało mobilizuje się, aby zwiększyć 

swoje szanse przetrwania. Mechanizm ten często nazywany jest reakcją stresową. Zmiany te 

są wywoływane bezpośrednio przez autonomiczny układ nerwowy oraz nadnercza, które 

z kolei podlegają kontroli centralnego układu nerwowego (CUN).28 W całym procesie detekcji 

zagrożenia, najpierw niebezpieczeństwo zostaje zarejestrowane przez narządy zmysłów, 

i za pomocą kory mózgowej informacja trafia do podwzgórza. Ta część mózgu wywiera 

ogromny wpływ na czynności jedzenia i picia oraz na zachowania seksualne, a także bierze 

udział w regulacji podstawowych procesów w organizmie tj. metabolizmu i gospodarki 

wodnej. W chwilach nagłego zagrożenia informacje o sytuacji alarmowej wysyłane 

z podwzgórza aktywizują sympatyczny układ nerwowy i tą drogą sygnał elektrochemiczny 

dalej trafia do rdzenia nadnerczy. W tym momencie oba układy CUN oraz SUN doprowadzają 

do powstania zmian cielesnych dzięki chemicznym przekaźnikom w postaci adrenaliny 

(epinefryny) oraz noradrenaliny (nerepinefryny). Sympatyczny układ nerwowy uwalnia 

norepinefrynę ze swoich neuronów w punkcie połączenia z neuronami pobudzającymi dany 

narząd. Rdzeń nadnerczy wzmacnia działanie sympatycznego układu nerwowego (SUN) przez 

uwalnianie swojego chemicznego przekaźnika do krwi skąd dalej zostaje wprowadzony 

do tkanek narządów. Wspomniane wyżej związki chemiczne uwalniane przez SUN oraz rdzeń 

gruczołów nadnerczy przenikają bardzo szybko do całego organizmu wywołując zmiany 

wewnętrzne tworzące reakcję alarmową. Wówczas serce zaczyna szybciej bić, zwiększone 

zostaje przetaczanie krwi, obwodowe naczynia krwionośne rozszerzają się tak, aby tlen był 

dostarczany w większej ilości i szybciej rozprowadzany po całym ciele, a krew ze skóry 

i narządów jamy brzusznej trafia do mięśni i mózgu. Kurczy się śledziona uwalniając 

zgromadzone tam krwinki czerwone, aby mogły przenosić więcej tlenu, oddech staje się 

głębszy, drogi oddechowe rozszerzają się, aby przyjmować więcej tlenu. Wątroba uwalnia 

zwiększone dawki cukrów dla mięśni. Zwiększa się pocenie, które umożliwia szybsze 

chłodzenie organizmu. Zmienia się skład krwi w taki sposób, żeby szybciej zachodziła 

koagulacja krwi zamykająca ewentualne rany. Wzrasta również liczba limfocytów 

naprawiających możliwe uszkodzenia. Odczuwanie narastającego strachu z chwilą zbliżania się 

do sytuacji potencjalnie zagrażającej powoduje wystąpienie u jednostki mimowolnych reakcji 

tj. pocenie się i przyspieszenie akcji serca. To przykład klasycznego warunkowania reakcji 

stresowej.  

Gdy stres odczuwany jest przewlekle lub jego natężenie jest niebotycznych rozmiarów 

mogą zajść zmiany na poziomie struktur i procesów neurologicznych. Główne objawy wstrząsu 

 
28 B. Hołyst s.886 



 
 

 

11 

pourazowego (PTSD)29 wywołane są zmianami w układzie limbicznym, którego centrum jest 

ciało migdałowate30. Zmiany zachodzą również w strukturze regulującej wydzielanie przez 

neurony w mózgu dwóch substancji zwanych aminami katecholowymi wspomnianej wcześniej 

adrenaliny i noradrenaliny. Napływ tych katecholamin sprawia, że wspomnienia utrwalają się 

szczególnie silnie. W przypadku syndromu pourazowego dochodzi do nadczynności tego 

systemu. Wydziela on bardzo duże dawki tych neurohormonów w sytuacjach, które nie 

stwarzają żadnego zagrożenia albo najwyżej niewielkie. Jednakże w jakimś stopniu 

przypominają pierwotny uraz. „Dobrym” przykładem są tutaj uczniowie szkoły podstawowej 

w Cleveland, którzy wpadali w panikę, ilekroć słyszeli syreny karetki pogotowia, taką samą jak 

tą, którą słyszeli po masakrycznej strzelaninie na boisku szkolnym.31 

Miejsce sinawe i miejsce migdałowate są ze sobą ściśle połączone podobnie jak hipokamp 

i podwzgórze. Obwody nerwowe wydzielające aminy katecholowe rozszerzają się też na korę 

mózgową. To właśnie zmiany w tych obwodach i połączeniach uważa się za zjawiska leżące 

u podłoża objawów PTSD tj. niepokój, lęk, nadmierna czujność, skłonność do łatwego 

wpadania w przygnębienie i nadmierne pobudzenia, gotowość do walki oraz do ucieczki. 

Osoby cierpiące na wstrząs pourazowy mają o 40% mniej receptorów podtrzymujących 

wydzielanie amin katecholowych niż mężczyźni nie wykazujący tych objawów. 

Prawdopodobnie świadczy to, że w ich mózgach dokonała się trwała zmiana, której efektem 

jest obniżona kontrola procesu wydzielania amin katecholowych. Kolejne zmiany zachodzą 

w obwodach łączących mózg limbiczny z przysadką mózgową, która reguluje wydzielanie 

adrenokortykotropiny (ACTH) - głównego hormonu wydzielanego przez organizm podczas 

stresującej sytuacji, mobilizujące ciało do walki lub ucieczki. Zmiany te powodują nadmierne 

wydzielanie się tego hormonu szczególnie w ciele migdałowatym hipokampie i miejscu sinym 

alarmującym ciało o zagrożeniu, którego w istocie nie ma – tzn. komórki nerwowe robią się 

nadwrażliwe.32 Krew transportuje ACTH z mózgu do nadnerczy, które zaczynają uwalniać inny 

hormon – kortyzol. Kortyzol często jest nazywany hormonem stresu. W hipokampie znajdują 

się receptory kortyzolu, które regulują poziom reakcji stresowej. Co  jest niezwykle szokujące, 

ale i istotne, nadmiar stresu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia 

i zmniejszenia objętości hipokampa. Istnieją również dowody empiryczne na to, że stres 

wywołany we wczesnym dzieciństwie wpływa na funkcjonowanie hipokampa oraz 

na aktywność systemów neuronalnych reagujących na zagrożenie.  

W kontekście następnych akapitów niniejszego artykułu warto jeszcze wspomnieć, że badania 

wykazały, że skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe w prawej półkuli mózgu odgrywa ważną 

rolę w procesach empatii, zwłaszcza wtedy, gdy oceniamy intencje i przekonania innej osoby33 

Aktywność prawej półkuli mózgu wiąże się przede wszystkim z rozpoznawaniem uczuć i myśli 

 
29 PTSD - ang. posttraumatic stress disorder 
30 D. Goleman Inteligencja emocjonalna 
31 B. Hołyst s.892 
32 Tamże. 
33 Saxe i Kanwisher, 2003. 
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innych ludzi – z tym, co bywa nazywane „teorią umysłu”. Teorii umysłu używamy w sytuacji, 

gdy próbujemy sobie wyobrazić, co myśli druga osoba. Uszkodzenie prawej półkuli mózgu 

może skutkować trudnościami z oceną cudzych intencji, ale także doświadczaniem 

eksterioryzacji34.  

Po lekturze tego rozdziału widać wyraźnie, że reakcja stresowa zachodząca 

w organizmie to proces niezwykle skomplikowany, a co za tym idzie szalenie trudny 

do świadomego kontrolowania. 

Sygnalizacja niewerbalna 
„Na przykład, ilekroć pytam przesłuchiwanego podejrzanego: „Czy znasz pana 

Hillmana?” on odpowiada, że nie, po czym natychmiast dotyka szyi lub ust, wtedy wiem, że się 

uspokaja po tym pytaniu. Nie wiem, czy kłamie, ponieważ oszukiwanie jest bardzo trudne 

do wykrycia. Wiem jednak, że to pytanie go niepokoi tak bardzo, że musi się uspokoić 

za każdym razem, kiedy je słyszy. To skłania mnie do drążenia tematu. Dla śledczego ważne 

jest obserwowanie uspokajających rodzajów zachowania, gdyż pomagają one czasem wykryć 

kłamstwo lub jakąś zatajoną informację. Uważam, że tego typu wskaźniki mają większe 

znaczenie i wiarygodność niż próby ustalenia, czy ktoś mówi prawdę. Pomagają bowiem 

rozpoznać, jakie konkretne tematy niepokoją lub przygnębiają daną osobę. Wiedza o tym 

często prowadzi do wyjawienia wcześniej ukrywanych informacji, które mogą podsunąć nowe 

spostrzeżenia.”35 To słowa wybitnego oficera przesłuchującego z FBI jakim jest J. Navarro. 

Cytat ten jak w soczewce pokazuje jak ważna jest obserwacja mikroekspresji w przesłuchaniu 

z wykorzystaniem wariografu.  

W kilku kolejnych akapitach przestudiujemy ludzkie ciało od stóp do głów, aby 

przekonać się czy popularny zwrot „pokerowa twarz” ma zastosowanie w przesłuchaniach 

z wykorzystanie poligrafu. Każdy potrafi przybierać tzw. oficjalną minę, ale tylko nieliczni z nas 

zwracają uwagę na własne nogi czy stopy. Nerwowość, zestresowanie, lęk, niepokój, 

wyrachowanie, znudzenie, zniecierpliwienie, szczęście, radość, uraza, nieśmiałość, 

wstydliwość, upokorzenie, niezręczność, pewność siebie, służalczość, przygnębienie, 

otępienie, wesołość, zmysłowość oraz złość – wszystkie te uczucia mogą się przejawiać 

w pozycji stóp i nóg.36 Można relatywnie łatwo rozszyfrować osoby ze swojego otoczenia 

i właściwie zinterpretować ich zachowanie, przypatrując się ich stopom i nogom, przekazują 

one bowiem naprawdę intrygujące i niezwykle szczere informacje. Kończyny dolne należy 

postrzegać jako ważną część ciała w trakcie gromadzenia niewerbalnych danych na temat 

jakiegoś człowieka. Doświadczeni obserwatorzy zachowań niewerbalnych zauważyli, że wielu 

ludzi, którzy kłamią, nie porusza stopami podczas przesłuchań, jakby zastygając, lub też splata 

stopy, aby powstrzymać się przed ich poruszaniem. Jest to zgodne z wynikami badań 

 
34 Eksterioryzacja (out-of-body experience – OBE) – wrażenie spostrzegania świata i samego siebie z perspektywy 
zewnętrznej, spoza własnego ciała 
35 J.Navarro Mowa ciała 
36 Tamże. 



 
 

 

13 

wykazujących, że ludzie generalnie starają się nie ruszać kończynami, kiedy kłamią37. Warto 

zauważyć, że taki bezruch nie stanowi sam w sobie oznaki kłamania; wskazuje natomiast 

definitywnie na powściągliwość i ostrożność, bywa wykorzystywany zarówno przez osoby 

zdenerwowane, jak i nieszczere do stłumienia niepokoju. Ze względu na to, że nasze stopy 

i nogi tak bezpośrednio przyczyniły się do przetrwania ludzkości w procesie ewolucji, zasługują 

na miano najbardziej „szczerej części ciała”38. Kończyny dolne dostarczają uważnemu 

obserwatorowi precyzyjnych, nieocenzurowanych informacji. Kiedy połączymy wiedzę 

o niewerbalnych zachowaniach nóg i stóp z wiedzą o sygnałach innych części ciała, łatwiej 

będzie odszyfrować, co ludzie myślą w danym momencie. 

Wiele cennych informacji wysyłają do nas tors i barki. Jest to niejako „billboard” naszego ciała. 

Reakcje torsu bywają wyjątkowo szczere, jako że układ limbiczny bardzo dba o jego ochronę, 

gdyż znajduje się w nim wiele ważnych narządów. Badanie wskazują, że około pięciu procent 

populacji poci się obficie, co powoduje niemiłe wilgotnienie dłoni. Spocone dłonie nie 

świadczą o potencjalnym kłamstwie. Są jedynie oznaką stresu albo w niektórych przypadkach, 

schorzenia genetycznego. Warto więc ostrożnie oceniać powody czyichś wilgotnych rąk 

Ludzka twarz i jej oblicza to bardzo skuteczny, nadzwyczaj sprawny i, jeśli nic tego nie zakłóca, 

dość szczery środek przekazu. Szczęście, smutek, złość, strach, zdziwienie, niesmak, radość, 

wściekłość, zawstydzenie, udręka i zainteresowanie – każdemu z tych odczuć odpowiada 

powszechnie znany grymas twarzy.39Dyskomfort malujący się na twarzy niemowlęcia, dziecka, 

nastolatka, człowieka dorosłego i starszej osoby jest rozpoznawalny na całym świecie bez 

względu na kraj czy kontynent; podobnie odczytujemy miny świadczące o tym, że dana osoba 

miewa się dobrze. Chociaż ludzkie twarze potrafią szczerze oddawać uczucia, to jednak 

nie zawsze odzwierciedlają prawdziwe emocje, ponieważ w pewnej mierze panujemy nad 

wyrazem swojego oblicza, wobec czego możemy przybierać potrzebną w danym momencie 

maskę. Oczy bywają nazywane zwierciadłem duszy, więc wypada zająć się teraz analizą tego 

portalu niewerbalnych przekazów odczuć i myśli. Teksty wielu piosenek mówią o nieszczerych 

oczach, jednak one w istocie zdradzają sporo przydatnych informacji.40 Oczy stanowią 

precyzyjny miernik odczuć, gdyż kontrola nad nimi jest ograniczona. Ewolucja tak 

ukształtowała mięśnie wokół gałek ocznych, by optymalnie chronić je przez zagrożeniami. 

Na przykład włókna mięśniowe w oczach strzegą wrażliwe receptory przed dostępem 

nadmiaru światła, zwężając źrenice, a mięśnie wokół oczu pozwalają na błyskawiczne 

zamknięcie ich po dostrzeżeniu zbliżającego się niebezpiecznego obiektu. Takie automatyczne 

reakcje czynią z oczu bardzo szczery fragment twarzy. 

„W 1989 roku zajmowałem się w FBI pewną sprawą związaną z kwestią bezpieczeństwa 

narodowego i w trakcie śledztwa wielokrotnie przesłuchiwaliśmy schwytanego szpiega, który, 

choć niby zgodził się z nami współpracować, to jednak odmawiał wydania współkonspiratorów 

 
37 Vrij, 2003, s. 24–27 
38 J. Navarro Mowa ciała 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
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zaangażowanych w działalność szpiegowską. Próby odwoływania się do jego uczuć 

patriotycznych i troski o miliony ludzi, którzy znaleźli się przez niego w niebezpieczeństwie, 

spełzły na niczym; dochodzenie utknęło w martwym punkcie. Identyfikacja wspólników tego 

człowieka miała kluczowe znaczenie, gdyż pozostając na wolności, poważnie zagrażali 

bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Gdy nie było już wyjścia, Marc Reeser, mój przyjaciel 

i świetny analityk z FBI, zaproponował zbadanie zachowań niewerbalnych przy kolejnej próbie 

uzyskania niezbędnych informacji. Pokazaliśmy wspomnianemu szpiegowi trzydzieści dwie 

karty o wymiarach 8 × 13 cm, przygotowane zawczasu przez Reesera, a na każdej z nich 

znajdowało się nazwisko kogoś, z kim szpieg wcześniej pracował; wśród tych ludzi mógł się 

znajdować jego wspólnik. Patrząc na te karty, szpieg miał opowiedzieć, dość ogólnikowo, 

co mu wiadomo na temat każdej z tych osób. Nie interesowały nas specjalnie jego wyjaśnienia, 

gdyż najwyraźniej nie był szczery w słowach - obserwowaliśmy za to bacznie jego twarz. 

Na widok dwóch z tych trzydziestu dwu nazwisk najpierw otworzył szerzej oczy, a potem lekko 

zmrużył powieki i jego źrenice szybko się skurczyły. Najwyraźniej podświadomie nie chciał 

ujrzeć tych nazwisk i poczuł się zagrożony. Być może ludzie ci grozili mu odwetem w razie 

ujawnienia ich personaliów. Zwężenie źrenic i przymykanie oczu były dla nas jedynymi 

wskazówkami co do jego wspólników w działaniach szpiegowskich. Przesłuchiwany nie był 

świadom tych sygnałów niewerbalnych, a my nie ujawnialiśmy, że je dostrzegliśmy. Jednak 

gdybyśmy nie zwrócili uwagi na tę reakcję oczu, nie udałoby się zdekonspirować dwóch 

kolejnych szpiegów. Zostali oni przesłuchani i przyznali się do przestępczej działalności.”41 

Ludzka twarz może przybierać bardzo różny wyraz i od najmłodszych lat uczymy się maskować 

nasze prawdziwe emocje i odczucia, to wszystko, co zauważymy na czyimś obliczu, należy 

konfrontować z sygnałami niewerbalnymi dawanymi przez resztę ciała. Ponadto, biorąc pod 

uwagę to, że mimika jest złożona i subtelna, interpretacja wyrazu twarzy może się okazać 

trudna - czasem trudno odróżnić zadowolenie od dyskomfortu. 

Dlaczego rozpoznawanie oszustw jest takie trudne? Ze względu na to, że „praktyka czyni 

mistrza”. Ludzie uczą się kłamać od najmłodszych lat – i robią to często – nabierając wprawy 

w umiejętnym składaniu fałszywych świadectw. Jak często zdarza się usłyszeć takie zwroty: 

„Powiedz, że nie będzie nas wtedy w domu”, „Zdobądź się na miły uśmiech” albo „Nie mów 

swojemu tacie, co się stało, bo inaczej będzie z nami krucho”42. A ponieważ jesteśmy istotami 

społecznymi, kłamiemy nie tylko dla własnej korzyści, również dla dobra. Zasadniczo dla ludzi 

oszukiwanie stanowi „narzędzie przetrwania w społeczeństwie”.43  

Pamięć a „prawda” 
Metafory pamięci odpowiadają aktualnemu poziomowi rozwoju technicznego. Kilkaset lat 

temu filozofowie porównywali pamięć do miękkiej tabliczki woskowej, która uwiecznia 

wszystko, co zostanie w niej odciśnięte. Dzisiaj używamy metafory komputera i chociaż 

 
41 J. Navarro Mowa ciała 
42 Tamże. 
43 J. Navarro Mowa ciała 
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niektórzy z nas chcieliby mieć więcej pamięci RAM, to jednak zakładamy, że wszystko co nas 

spotyka jest „zapisywane”. Nasz mózg może nie wyświetlać wszystkich wspomnień, ale one 

przez cały czas tam są. Te metafory pamięci są popularne, podnoszące na duchu i niestety 

błędne co zostanie uargumentowane w następnych akapitach. Zniekształcenia pamięci 

występują w wielu postaciach, ale większość z nich służy ochronie naszego pojęcia „Ja” 

i własnego obrazu jako ludzi dobrych i kompetentnych. 

„Kłamanie” 
Pewna młoda kobieta z USA poddała się terapii z powodu bulimii i depresji. Terapeuta 

powiedział jej, że w większości wypadków tego typu problemy są związane 

z wykorzystywaniem seksualnym. Pamięć dziewczyny jednak twierdziła, że nigdy nie doszło 

do takich zdarzeń. Jednak z biegiem czasu, pod wpływem nacisków terapeuty, a w następstwie 

również psychiatry, który podał jej amytal sodu (specyfik nazywany błędnie „serum prawdy”), 

dziewczyna „przypomniała sobie”, że między piątym, a szesnastym rokiem życia została 

wielokrotnie zgwałcona przez swojego ojca. Ojciec dziewczyny pozwał obu terapeutów 

do sądu za błąd w sztuce lekarskiej, a sąd zgodził się z nim, oczyszczając go z zarzutów i uznając 

obu terapeutów za winnych. Niestety decyzja sądu wzbudziła w nastolatce tak olbrzymi 

dysonans, który dziewczyna mogła usunąć w jeden z dwóch sposobów. Mogła zaakceptować 

„pozytywny” wyrok sądu i zrozumieć, że jej wspomnienia są fałszywe. Drugą opcją było 

odrzucić decyzję sądu jako „substytut sprawiedliwości”, utwierdzić się w przekonaniu, 

że ojciec wykorzystywał ją seksualnie i z jeszcze większym zapałem zaangażować się w terapię 

opartą na odzyskiwaniu wspomnień. Niestety dla całej sytuacji drugie rozwiązanie było dużo 

łatwiejsze ze względu na ogromną potrzebę uzasadnienia krzywdy wyrządzonej swojemu ojcu 

i całej rodzinie. Gdyby teraz zmieniła zdanie, byłoby to podobne do próby zawrócenia 

wielkiego parowca na wąskiej rzece – mało miejsca do manewru i niebezpieczeństwa 

czyhające z każdej strony. Dużo łatwiej było trzymać się obranego kursu. Holly Ramona nie 

tylko zdecydowanie odrzuciła wyrok sądu, ale także umocniła swój wybór, podejmując studia 

magisterskie w dziedzinie psychoterapii.  

Kolejny przykład to kobieta, której przez całe dorosłe życie towarzyszyło wspomnienie tego, 

że jako niewinna nastolatka została porzucona przez ojca. Dzięki temu wspomnieniu czuła się 

jak bohaterska ofiara zaniedbywania, jakiego dopuścił się jej ojciec. Kiedy jednak kobieta 

usiadła, do spisywania swojej biografii, uświadomiła sobie, że to wspomnienie nie mogło być 

prawdziwe. Ta historia ma dużo bardziej pozytywne zakończenie, ponieważ owa kobieta 

stwierdziła: „Tylko przestudiowanie rzeczywistych zdarzeń i zakwestionowanie własnych 

motywów pozwala złożonym wewnętrznym prawdom wyłonić się z ciemności”. 

R. McNally w swym wyczerpującym opracowaniu badań klinicznych, przedstawia wniosek: 

„Pogląd, że ludzki umysł chroni się poprzez wypieranie lub dysocjację traumatycznych 

wspomnień, to psychiatryczny folklor, nieznajdujący przekonującego potwierdzenia 

w żadnych danych empirycznych. Naprawdę traumatyczne zdarzenia, zagrażające życiu nigdy 

nie zostają zapomniane, zwłaszcza kiedy dana osoba doświadcza ich wielokrotnie”. 
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Jak już wspomniano główną przyczyną zniekształceń pamięci jest ochrona naszego pojęcia „Ja” 

i własnego obrazu jako ludzi dobrych i kompetentnych. W momencie, gdy sprawca zdecyduje 

się na jakieś działanie, usprawiedliwia tę decyzję w taki sposób, aby uniknąć sprzeczności 

pomiędzy przekonaniem: „Jestem porządnym człowiekiem”, a świadomością: „To, co robię, 

jest bardzo złe”. Nawet najczarniejsze charaktery uważają się za porządnych ludzi.44 

Tymczasem, jak dowiódł J. Conroy w swojej książce, nie tylko oficerowie przesłuchujący 

w krajach niedemokratycznych naruszają postanowienia Konwencji Genewskiej, która 

w swoim brzmieniu zabrania takich działań, jak „zamachy na życie i nietykalność cielesną, 

a w szczególności zabójstwa we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie, tortury 

i męki, zamachy na godność osobistą, a w szczególności traktowanie poniżające 

i upokarzające”. Okazało się, że znakomita większość oficerów przesłuchujących, z którymi 

rozmawiał – niezależnie od tego, czy byli to Brytyjczycy, obywatele RPA, Izraelczycy 

czy Amerykanie – usprawiedliwiali swoje postępowanie, wysuwając argumenty w rodzaju: 

„Nasze tortury nigdy nie są równie ciężkie i zabójcze, jak te stosowane przez nich”. Kimkolwiek 

ci „oni” mieliby być. 

Po aferze Abu Ghraib bezstronni śledczy ujawnili, że podczas przesłuchiwania osób 

podejrzanych o terroryzm Amerykanie oraz ich sojusznicy stosowali takie tortury, jak brak snu, 

przedłużająca się izolacja waterboarding, upokorzenia seksualne, wyziębienie (hipotermia), 

bicie oraz inne okrutne metody. Tego typu procedery miały miejsce nie tylko w więzieniu Abu 

Ghraib, ale także w innych więzieniach w różnych krajach. Jak można zredukować dysonans 

wywołany wiadomością, że Stany Zjednoczone regularnie łamią postanowienia Konwencji 

Genewskiej? Można ten proceder nazwać „rozszerzonymi metodami przesłuchań” – jak 

powiedział George Bush, kiedy skonfrontowano go z dowodami świadczącymi o tym, że CIA 

ucieka się do zakazanych metod przesłuchań. Innym sposobem jest stwierdzenie, że kiedy to 

my stosujemy takie metody, nie można ich nazwać torturami, a jeśli już rzeczywiście kogoś 

torturujemy, to jest to uzasadnione. Więźniowie w Abu Ghraib zasłużyli na wszystko, co ich 

spotkało – stwierdził republikański senator z Oklahomy, J. Inhofe – ponieważ „są mordercami, 

terrorystami i buntownikami. Zapewne wielu z nich ma na swoich rękach amerykańską krew”. 

Jednocześnie kilku oficerów wywiadu wojskowego powiedziało przedstawicielom 

Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, że między 70% a 90% irackich więźniów 

zostało aresztowanych przez pomyłkę45. 

Rozpatrzmy hipotetyczne założenie, które mogłoby moralnie usprawiedliwić 

zastosowanie „rozszerzonych metod przesłuchania”. „Terrorysta podłożył bombę w centrum 

Nowego Jorku. Bomba wybuchnie za godzinę. Zginie milion osób. Aresztowałeś tego 

terrorystę. Wie, gdzie znajduje się bomba, ale milczy. Pytanie: Jeśli masz choćby najmniejszą 

nadzieję, że wieszając tego mężczyznę za kciuki, wydobędziesz z niego informację, która ocali 

 
44 C. Tavris & E. Aronson Błądzą wszyscy (ale nie ja) 
 
45 http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/icrc_report_iraq_feb2004.htm. 
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życie miliona osób, czy wolno Ci to zrobić?” Czy jednak jest to moralne, aby za wszelką cenę 

uzyskać krytyczną informację? Czy cel uświęca środki? Takie sploty wydarzeń zdarzają się 

niezwykle rzadko, więc swoista wymówka „Robimy to, żeby ocalić życie wielu ludzi” zaczyna 

obowiązywać nawet wtedy, gdy w okolicy nie tyka żadna bomba. Kiedy ludzie powszechnie 

uznają, że stosowanie tortur jest uzasadnione w ściśle określonych, niezwykle rzadkich 

sytuacjach, łatwiej je usprawiedliwić w innych okolicznościach. Sierżant z 82 Dywizji 

Powietrznej Armii Amerykańskiej opisuje przebieg tego typu procesu w odniesieniu 

do więźniów irackich: „Maniakalni zabójcy – tak nazywano nas w obozie. (...) Kiedy 

przywożono więźniów irackich, zaczynała się gra. Pytanie brzmiało jak daleko możesz się 

posunąć, zanim facet straci przytomność albo po prostu się na ciebie przewróci. Ci z wywiadu 

mówili nam, że ci faceci to dranie, ale czasami się mylili”46. 

„Czasami się mylili” – mówi sierżant – ale i tak traktowaliśmy ich wszystkich jednakowo. Czy to 

przypadkiem nie bardzo skuteczna próba okłamania samego siebie? 

Dyskusje dotyczące stosowania tortur koncentrują się na ich aspekcie prawnym, moralnym 

i funkcjonalnym. Warto jednak dodać jeszcze jedno zagadnienie: jak stosowanie tortur 

wpływa na sprawcę i na zwykłych obywateli, którzy się na nie zgadzają?  

Odkrywanie prawdy 

Wszyscy nieustannie musimy decydować, czy wierzymy w to, co mówią nam inni. Wszyscy 

dokonujemy takich ocen, często opierając się o spójność wewnętrzną przekazu. Kiedy ludzie 

opowiadają nam o czymś w sposób spójny wewnętrznie, wyrażając przy tym odpowiednie 

emocje, łatwiej jest uwierzyć, że dane opowieści są prawdziwe. Bez niezależnej weryfikacji, 

sama obserwacja i intuicja są mało wiarygodnymi przewodnikami, i od czasu do czasu mogą 

nas prowadzić na manowce. 

S. Baron-Cohen stawia hipotezę, która twierdzi, żeby człowiek mógł odkrywać 

”prawdę” ze 100% skutecznością musi być pozbawiony zupełnie empatii. Równolegle wielu 

psychologów społecznych twierdzi, że empatia jest najcenniejszym zasobem, jaki istnieje 

w naszym świecie. Dziwi zatem fakt, że w szkołach oraz w szkoleniach edukacyjnych dla 

rodziców empatia właściwie się nie pojawia, a w polityce, w biznesie i w sądach mówi się o niej 

bardzo rzadko.  

Problem w tym, że ludzie pozbawieni totalnie empatii to ludzie najczęściej zmagający się 

z różnymi chorobami natury psychologicznej. Wymienić można wiele rodzajów zaburzeń 

(psychopaci, zaburzenia borderline), przy których człowiek jest pozbawiony empatii. Co jawi 

się jeszcze dziwniej, to związek pomiędzy chorobami (autyzm, zespół Aspergera) a 

odkrywaniem „prawdy”. 

 
46 Anonimowy sierżant, który opisał traktowanie więźniów w Iraku w raporcie organizacji Human Rights Watch 
we wrześniu 2005 roku; przedruk wraz z innymi wypowiedziami w miesięczniku „Harper’s”, w artykule 
zatytułowanym Under Control (Pod kontrolą; grudzień 2005), s. 23–24. 
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Znane nauce są przypadki ludzi cierpiących na zespół Aspergera, którzy odznaczają się 

zerowym poziomem empatii. Są oni jednak zero-pozytywni47, ponieważ oprócz problemów 

z empatią przejawiają niezwykłą zdolność systematyzowania. To nadludzka umiejętność 

analizowania zmieniających się wzorów i odkrywania mechanizmów tkwiących u podłoża 

obserwowanych przez te osoby procesów lub zjawisk. Zmiany informacji następują w świecie 

nieustannie, mają one charakter losowy (przypadkowy) lub nieprzypadkowy. Jeśli są 

nielosowe, to układają się w pewien wzór, a ludzki mózg jest „świetnym narzędziem” 

do zauważania wzorów i prawidłowości. Umiejętność rozpoznawania prawidłowości jest 

cechą zmienną, natomiast ludzie cierpiący na zespół Aspergera mają mózg doskonale 

przystosowany do ich zauważania. Odkrywanie reguł jest dla tych osób dziecinnie łatwe, 

niestety świat społeczny wydaje im się totalnie pozbawiony reguł. Osoby z zespołem 

Aspergera mogą również zwracać baczną uwagę na szczegóły, a ich zdolność zapamiętywania 

detali wydaje się w zasadzie nieograniczona. Pewien mężczyzna nauczył się na pamięć cyfr 

liczby π do 22 514 miejsc po przecinku. Ten sam człowiek potrafi pomnożyć dwie liczby 

sześciocyfrowe równie szybko, jak komputer. Inny „chory” niewidomy mężczyzna cierpiący 

na klasyczny autyzm, potrafi przewidzieć i zagrać na fortepianie każdą nutę w usłyszanym tylko 

raz utworze – bluesowym lub klasycznym. Pomimo nadzwyczajnego talentu w dziedzinie 

systematyzowania muzyki jego zdolność prowadzenia zwyczajnej rozmowy jest nader 

ograniczona. Na stosunkowo proste pytanie „Gdzie mieszkasz?”, nie potrafi on odpowiedzieć. 

Pytanie to nie jest precyzyjne dla niego, ponieważ nie wiadomo, czy druga osoba pyta o kraj, 

miasto, ulicę, dom, czy konkretny pokój. Jeśli ktoś posiada tego typu mechanizm 

systematyzacji i działa on z maksymalną mocą, to jedyne co może interesować taką osobę 

to wyłącznie prawdziwe informacje. „Prawda staje się jedyną ważną wartością. (Czy hortensja 

posadzona w glebie umiarkowanie zasadowej będzie miała niebieskie płatki, a w glebie silnie 

zasadowej – czerwone?) Tylko prawda się liczy – bez względu na koszty. Odnosi się to nie tylko 

do świata roślin, skał i maszyn, ale także do świata ludzi. Czy zachowania mojego sąsiada 

są spójne (czyli prawdziwe)? Czy jego słowa są zgodne z czynami (czy są prawdziwe)?”48 To 

dlatego osoby zero-pozytywne (cierpiące na zespół Aspergera) często można spotkać wśród 

tych, którzy „egzekwują prawo”.  

 

Wnioski 
Codzienne, redukujące dysonans zniekształcenia pamięci, ułatwiają nam zrozumienie 

świata i miejsca, jakie w nim zajmujemy, chroniąc nasze decyzje i przekonania. Każdy z nas 

potrzebuje kilku zaufanych krytyków, gotowych przebić nasz ochronny balon 

samousprawiedliwień i sprowadzić nas na właściwy kurs, jeśli zanadto z niego zboczymy. 

 
47 S.Baron- Cohen Teoria zła 
48 Tamże. 
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W niniejszym artykule zostały przedstawione argumenty oraz kontrargumenty z różnych 

dziedzin na temat potwierdzenia pytania badawczego zawartego we wstępie: „Czy w istocie 

możliwe jest oszukanie wykrywacza kłamstw podczas przesłuchania?” Pozornie niezwiązane 

ze sobą rozdziały zebrane w całość doskonale obrazują, że choć teoretycznie istnieje cień 

szansy na oszukanie samego urządzenia jakim jest wariograf, to w praktyce w całym procesie 

przesłuchania – a warto pamiętać, że badanie poligraficzne to zwykle tylko część większego 

procesu – oszukanie oficerów przesłuchujących jest w  zasadzie niemożliwe ze względu na 

liczbę i złożoność procesów biochemicznych jakie zachodzą w organizmie ludzkim, w czasie 

stresujących sytuacji, a do takich z pewnością należą przesłuchania. 

Analizując kwestię aktywności nóg w przekazie niewerbalnym tytułowa pinezka pod stopą 

również byłaby od razu zauważona przez wprawne oko doświadczonego oficera. 

Niestety nie ma jednoznacznych zachowań niewerbalnych, które jasno wskazują, że ktoś 

oszukuje. Mark G. Frank, nieustannie przywykł powtarzać, że: „niestety nie ma efektu Pinokia, 

gdy chodzi o oszukiwanie”. Dlatego przy oddzielaniu faktów od fikcji możemy polegać 

na jedynym realistycznym źródle: kierować się analizą tych zachowań, które wskazują 

na dobre samopoczucie albo skrępowanie rozmówcy, a także synchronii i emfazy. Stanowią 

one jednak tylko paradygmat, nic ponadto. 

Przykład świetnie wyszkolonego oficera wywiadu, który „poległ” na mikroruchu oczu podczas 

przesłuchania, dobitnie pokazuje jednak, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, 

że w żmudnym i rzetelnym procesie przesłuchania prawda zawsze wyjdzie na jaw.  

Wykrycie oszustw oraz wszelkiego kłamstwa jest bardzo trudne, a kolejne badania 

przeprowadzane od lat 80. XX wieku wykazują, że większość z nas – również sędziowie, 

prawnicy, psychiatrzy, psychologowie, policjanci, oficerowie kontrwywiadu, politycy, 

nauczyciele, matki i ojcowie oraz małżonkowie – potrafi odkrywać tylko co drugie kłamstwo. 

Ludzie, którzy mają talent do wykrywania oszustw (mniej niż 1% całej populacji ludzkiej), 

rzadko trafiają z tą oceną częściej niż w 60% przypadków. Istnieje grupa ludzi, która świetnie 

potrafi zauważać prawidłowości co w nietrudnym procesie mogłoby się przełożyć na dużo 

wyższy wskaźnik odkrywania prawdy, jednak pozostaje w tym przypadku pytanie 

o komponent etyczny „wykorzystania” tego typu ludzi w pracy operacyjnej służb specjalnych. 

Abstrahując od procesów, które zachodzą w naszym mózgu w celu obrony spójności naszego 

wewnętrznego obrazu można zacytować Nietzschego: „Zrobiłem to – mówi moja pamięć. 

Nie mogłem tego zrobić – odpowiada moja duma i pozostaje nieugięta. W końcu pamięć się 

poddaje”. 

Jeśli ktokolwiek zdecyduje się kiedyś na stwierdzenie, że jest w stanie rozpoznać oszustwo, czy 

też kłamstwo w 100% przypadków, to wtedy nie pozostaje nic innego jak oprzeć się 

na dowodach naukowych i próbować przekonać tę osobę, że w gruncie rzeczy naukę można 

i trzeba uznać za jedyną formę kontrolowania arogancji. 
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