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To warto wiedzieć

Detektory
kłamstwa
Od zarania dziejów ludzkość była żywo
zainteresowana problemem odróżniania
prawdy od kłamstwa. Przez stulecia stoso−
wano i udoskonalano zasadę, dwóch lub
trzech świadków. Zasada ta nie zawsze da−
je się zastosować, bo nie zawsze można
znaleźć wiarygodnych świadków i wtedy
trzeba sięgać po dodatkowe sposoby
sprawdzenia, czy osoba składająca zazna−
nia nie mija się z prawdą. Generalnie te
dodatkowe sposoby odróżniania prawdy
od fałszu opierają się na obserwacji zacho−
wań osoby poddawanej badaniu, a ściślej
naturalnych i nierozerwalnych związków
stanu umysłu i ciała. Spektakularnym
przykładem jest sposób zastosowany około
3000 lat temu przez króla Salomona, który
mając rozsądzić, która z dwóch kobiet jest
matką żywego dziecka, zaproponował
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rozcięcie tego dziecka na pół, by obdzielić
sprawiedliwie obie kobiety. Prawdziwa
matka gotowa była oddać żywe dziecko
obcej, druga kobieta stwierdziła „niech nie
będzie ani twoje, ani moje”.
Innym przykładem jest test pewnego
indyjskiego kapłana sprzed 2500 lat. Ma−
jąc rozsądzić, kto z kilku podejrzanych
jest złodziejem, posmarował sadzą ogon
osła i umieścił zwierzę w ciemnym zaka−
marku świątyni. Każdy z podejrzanych
miał pojedynczo wejść do tego ciemnego
pomieszczenia i pociągnąć osła za ogon.
Przed próbą kapłan oznajmił, że ów cu−
downy osioł odezwie się ludzkim głosem,
gdy za ogon pociągnie go winowajca. Po
teście wystarczyło sprawdzić, który
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z podejrzanych nie ma na rękach śladu
sadzy – tylko niewinni bez obawy ciągnę−
li osła za ogon.
Nie zawsze stosowano tak błyskotliwe me−
tody badania reakcji podejrzanych. Trudno nie
wspomnieć o haniebnych praktykach inkwizy−
torów czy funkcjonariuszy gestapo i NKWD.
Już w XIX wieku podjęto konkretne próby
wykorzystania urządzeń technicznych do we−
ryfikacji, czy dana osoba mówi prawdę. Pod−
stawą była obserwacja i rejestracja zachowa−
nia osoby poddanej badaniu. Pierwsze udo−
kumentowane eksperymenty, zakończone
sukcesem, przeprowadził w roku 1885
Włoch Cesar Lombroso. Nazwał swą maszy−
nerię, mierzącą ciśnienie krwi i puls,
hydrosfygmografem (hydrosphygmograph).
Inny Włoch, Vittorio
Benussi usiłował w roku
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1914 odróżniać prawdę od kłamstwa przez
pomiar oddechu. W czasie I Wojny Świato−
wej Amerykanin William Marston próbował
wykorzystywać do sprawdzania prawdziwo−
ści zeznań jeńców niemieckich urządzenie
mierzące ciśnienie krwi.
Według większości źródeł za twórcę
„prawdziwego” wykrywacza kłamstwa
uchodzi John Larson, wówczas student me−
dycyny z Berkeley w Kalifornii. W latach
1920−1921 opracował dla szefa policji urzą−
dzenie, mierzące i rejestrujące zarówno
chwilowe zmiany ciśnienia krwi, jak i wła−
ściwości oddychania. Nazwał je polygrafem.
Ta intrygująca nazwa pochodzi od słów
poly – liczny i grafos – pisanie, zapis. Poly−
graf, w pełnej zgodności ze swą nazwą, jest
urządzeniem rejestrującym nie jeden para−
metr, ale wiele parametrów (biologicznych).
Klasyczny polygraf ma wiele pisaków, które
zapisują na przesuwającej się taśmie papieru
nie tylko ciśnienie krwi i szybkość oddechu,
ale też inne parametry.
W latach 1926...1936 Leonard Keeler
i Walter Summers udoskonalali polygraf.
Dodali do polygrafu obwody mierzące zmia−
ny rezystancji skóry, znane jako GSR – ga−
lvanic skin response. Kilkanaście lat później
Keeler założył szkołę dla osób interpretują−
cych wskazania pisaków polygrafu.
We współczesnych najnowocześniej−
szych polygrafach nie ma charakterystycz−
nych pisaków i wstęgi papieru. Technika
komputerowa wyparła te archaiczne sposoby
zapisu, niemniej ostateczna analiza nadal nie
jest zautomatyzowana – ostatecznej interpre−
tacji dokonuje przeszkolony operator, zwany
poligrafem.
Dziś obok nazwy polygraf, czy jak wolą
inni, poligraf, spotyka się też nazwę wario−
graf (w artykule konsekwentnie przyrząd jest
nazywany polygrafem). Pod ogólną nazwą
wykrywacz kłamstwa tak naprawdę zazwy−
czaj kryje się właśnie polygraf czyli wario−
graf – urządzenie rejestrujące liczne parame−
try. Natomiast spotykane w mniej czy bar−
dziej popularnej literaturze „wykrywacze
kłamstwa” będące w istocie omomierzami,
sprawdzającymi rezystancję skóry (GSR),
nie zasługują ani na miano wykrywaczy, ani
tym bardziej polygrafów. Mierzą tylko jeden
parametr, a na dodatek nie jest to parametr
najistotniejszy.
Przez kilkadziesiąt lat klasyczne polygra−
fy były jedynymi wykrywaczami kłamstwa.
Sytuacja zmieniła się w roku 1970, gdy
trzech oficerów armii amerykańskiej założy−
ło firmę Dektor Counterintelligence and Se−
curity. Pojawił się wykrywacz kłamstwa
opierający swe działanie na zupełnie innej
zasadzie. Wykorzystano brytyjskie badania
z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesią−
tych wskazujące, iż stres związany z kłam−
stwem wpływa na właściwości głosu. Nowy
wykrywacz rejestrował na taśmie głos, który

66

MEU

potem odtwarzano czterokrotnie wolniej, fil−
trowano, zapisywano za pośrednictwem reje−
stratora EKG i analizowano uzyskany zapis.
Nowe urządzenie otrzymało nazwę PSE 1 –
Psychological Stress Evaluator.
W roku 1971 pojawiła się praca naukowa
Olofa Lippolda, zawierająca próbę wyjaśnie−
nia wcześniejszych obserwacji dokonanych
przez innych badaczy, dotyczących obecno−
ści i wielkości mikrowibracji głosu oraz ich
zmian pod wpływem stresu.

Pełne wyjaśnienie mechanizmu powsta−
wania takich drgań nie jest łatwe. Najogól−
niej biorąc, można porównać sytuację do sy−
stemu z serwomechanizmu, gdzie występuje
luz. Dobrą analogią jest samochód z dużym
luzem w układzie kierowniczym. Podczas ja−
zdy takim samochodem nie uda się trzymać
kierownicy nieruchomo. Zwykle trzeba wy−
konywać regularne ruchy w prawo i w lewo,
a kierunek ruchu wyznacza średnie położenie
koła kierownicy. Podobnie ma być z mięśnia−
mi sterującymi pracą strun głosowych.
W stanie relaksu, gdy człowiek jest spokojny,
przeciwstawne mięśnie nie są silnie napięte.
Podczas mówienia mózg kontroluje napięcie
przeciwstawnych mięśni i parametry wyda−
wanego dźwięku, by średnie napięcie tych
mięśni dawało potrzebny re−
zultat. Ponieważ mięśnie są
napięte w niewielkim stop−
niu, występują niewielkie
oscylacje o częstotliwości
około 10Hz, by średnia war−
tość napięcia mięśni umożli−
wiła wydanie odpowiednie−
go dźwięku.
Gdy człowiek jest w stanie stresu, także
przeciwstawne mięśnie sterujące powstawa−
niem dźwięku są napięte dużo silniej, podob−
nie jak wiele innych mięśni organizmu. Sil−
niejsze napięcie mięśni polepsza kontrolę
i wspomniane oscylacje zmniejszają się lub
zanikają.
Wykrywacz PSE odniósł sukces i wywo−
łał żywe zainteresowanie. Pojawiła się też
nadzieja, że do interpretacji wyniku nie bę−
dzie potrzebny wyszkolony operator, a wy−
starczy odpowiednio zmierzyć i porównać
zwartość wspomnianych mikrowibracji.
Wprawdzie aparat PSE 1 nie był urządze−
niem automatycznym, niemniej, mniej wię−
cej, do roku 1975 święcił tryumfy na rynku
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wykrywaczy. Wywołało to reakcję zwolenni−
ków klasycznego polygrafu, który do tego
czasu stał się urządzeniem dość popularnym
i co istotne, przynoszącym niemałe zyski nie
tylko producentom, ale i operatorom.
Dobrze zorganizowana społeczność „poli−
graficzna”, reprezentowana w USA przez
American Polygraph Association poczuła się
zagrożona i przypuściła silny atak na konku−
rencję. Zaczęła się intensywna kampania
przeciwko wykrywaczom akustycznym.
Nic dziwnego, że do dziś można znaleźć
w różnych źródłach krańcowo różne opinie
o przyrządach opierających swe działanie na
analizie głosu.
Zwolennicy wykrywaczy akustycznych
nie pozostali bierni. W 1975 powstało stowa−
rzyszenie International Society of Stress
Analysts zrzeszające operatorów wykrywa−
czy akustycznych i powstała firma Diogenes
kształcąca w dziedzinie analizy dźwięku.
Późniejsze zamieszanie w szeregach „dźwię−
kowców”, pseudonaukowe wywody oraz
spektakularne „wpadki” nowicjuszy dostar−
czyły dodatkowych argumentów obozowi
„poligrafów”.
Pomimo trudności, sporów i błędów, ana−
liza napięcia głosu (voice stress analysis)
okazała się atrakcyjna pod względem rynko−
wym. Aby ominąć patenty związane ze
wspomnianym Dekorem, opracowano nieco
odmienne rozwiązania. Pojawiły się liczne
urządzenia, zwykle określane ogólnie jako
VSA – Voice Stress Analyzer. W wielu z nich
zrezygnowano z analizy wyników dokony−
wanej przez wyszkolonego operatora. Nie−
które uproszczono do granic możliwości. Nic
więc dziwnego, że i dziś najprostsze gadżety
VSA mają dwie lampki zieloną i czerwoną
(prawda/kłamstwo).

Nietrudno się domyślić, że skuteczność
takich uproszczonych urządzeń była wręcz
żadna, co oznacza, iż szansa na prawidłową
diagnozę równała się 50%. Inaczej mówiąc,
zamiast stosować takie uproszczone detekto−
ry VSA, równie dobrze można rzucać mone−
tą – prawdopodobieństwo trafnego osądu bę−
dzie jednakowe.
Żenujące wyniki testów prymitywnych wy−
krywaczy spowodowały na początku lat 80.
gwałtowny spadek popularności wykrywaczy
VSA i niemal kompletne załamanie ich pro−
ducentów. Ci jednak nie poddali się. W dru−
giej połowie lat 80. pojawiły się rozwiązania
VSA, gdzie wykorzystano komputerową
analizę dźwięku, różne rozwinięte algorytmy
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i co istotne, określone procedury przeprowa−
dzania testów. Wykrywacze VSA zaczęły
pomału i bez rozgłosu odzyskiwać utraconą
pozycję.
Amerykański National Institute for Truth
Verification wprowadził na rynek w roku
1988 CVSA – Computer Voice Stress Analy−
zer i dzięki przemyślanej strategii osiągnął
znaczący sukces. Sprzyjała temu ogólna sy−
tuacja i atmosfera tworząca się wokół domi−
nujących wówczas niepodzielnie polygra−
fów. Otóż oprócz kwestii technicznych
w centrum uwagi znalazły się zagadnienia
prawne związane z ochroną prywatności,
a nawet godności obywateli. W USA powsta−
ły silne ruchy społeczne zdecydowanie prze−
ciwne wykorzystaniu i niezliczonym naduży−
ciom w używaniu tych aparatów. Ocenia się,
że na początku lat 80. rocznie co najmniej
milion osób sprawdzano za pomocą wykry−
waczy kłamstwa i często się zdarzało, że nie−
słusznie byli oni posądzani o nieuczciwość,
co często kończyło się zwolnieniem z pracy,
albo oznaczało nieprzyjęcie do pracy. Liczne
protesty spowodowały, że już pod koniec lat
80. w USA zakazano stosowania polygrafów
przez prywatnych pracodawców wobec pra−
cowników oraz podczas przyjmowania no−
wych pracowników. Zgodnie z prawem, wy−
krywacze kłamstwa mogły być odtąd stoso−
wane tylko przez instytucje rządowe (policja,
agencje państwowe), a i tak ich świadectwo
nadal nie było i nie jest dowodem w sądzie.
Nic więc dziwnego, że dziś po wpisaniu
do przeglądarki internetowej hasła „poly−
graph” większość znalezionych stron doty−
czyć będzie protestu wobec stosowania wy−
krywaczy kłamstwa.
I właśnie odrodzony akustyczny wykry−
wacz w postaci CVSA pojawił się w sprzyja−
jącym dla siebie momencie. O ile klasyczny
polygraf wymaga przypięcia do badanego
licznych sond i czujników, co samo w sobie
może wywołać stres, o tyle analizator aku−
styczny może pracować w sposób dyskretny,
a nawet zupełnie niezauważony. Jako cieka−
wostkę można przytoczyć fakt, że przyrząda−
mi CVSA zainteresowały się... zorganizowa−
ne grupy przestępcze, by kontrolować lojal−
ność swych członków i tropić podstawionych
agentów.
W każdym razie skomputeryzowane aku−
styczne wykrywacze kłamstwa, gdzie do−
głębnie analizuje się właściwości głosu są
wykorzystywane. Oprócz analizatora CVSA
oferowana jest trzecia generacja urządzenia
PSE (PSE−2000). Trwają też prace nad
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opracowaniem coraz lepszych algorytmów
pozwalających jeszcze trafniej ocenić praw−
dziwość wypowiedzi.

Polygraf, PSE, VSA, ...
Jak już wspomniano, pod nazwą detektor czy
wykrywacz kłamstwa zazwyczaj rozumie się
polygraf, czyli urządzenie monitorujące ci−
śnienie krwi, oddech i rezystancję skóry.
Nazwą tą można też śmiało objąć wykry−
wacze akustyczne, ogólnie oznaczane VSA
(Voice Stress Analyzer), takie jak wspomnia−
ne urządzenia serii PSE czy współczesne
skomputeryzowane CVSA. W angielskoję−
zycznej literaturze wszystkie takie urządze−
nia bywają określane jako lie detector. Ale
urządzenia PSE czy VSA nie są polygrafami.
Polygraf (znany też jako poligraf czy wa−
riograf) zawiera zwykle trzy bloki mierzące:
− zmiany ciśnienia krwi i tętna za pomocą
opaski zakładanej na przedramieniu podob−
nie jak przy rutynowym pomiarze ciśnienia,
− proces oddychania przy pomocy gumo−
wej rurki zakładanej na klatkę piersiową ba−
danego oraz czujnika ciśnienia
− rezystancję skóry z użyciem niewielkich
elektrod mocowanych na palcach ręki.

kazywanych przez radio telewizję, czy przez
telefon (ciekawe, co wykazałby taki analiza−
tor podczas co niektórych ostatnich posie−
dzeń sejmu...). Otwiera to realne możliwości
dyskretnego sprawdzania wiarogodności
stron podpisujących umowy polityczne i go−
spodarcze i jest narzędziem dla wywiadu
i kontrwywiadu. Wszystko to pod warun−
kiem, że interpretacja uzyskanych danych
jest prawidłowa.

Inne metody

Najpierw prowadzący test wyjaśnia zasa−
dy działania i pozwala oswoić się z przyrzą−
dem. Potem następuje seria pytań kontrol−
nych, nie związanych z istotą badania. Na−
stępnie stawiane są kluczowe pytania testu,
po czym następuje analiza zapisu.
Inaczej jest w akustycznych wykrywa−
czach kłamstwa (PSA, VSA). Tutaj osoba ba−
dana nie jest niczym związana z aparatem, co
jest bardzo istotną zaletą. Analizie poddaje
się głos uzyskiwany z mikrofonu. Badana
osoba wcale nie musi wiedzieć, że jest
sprawdzana. W skrajnym przypadku można
analizować zarejestrowany głos osób już nie
żyjących. Oprócz typowych testów wykry−
wacze tego typu mogą i są stosowane do ana−
lizy wypowiedzi zapisanych na taśmie, prze−
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Warto jeszcze wspomnieć o jeszcze innych
metodach weryfikacji prawdy, a właściwie
wykrywania stresu. Od dawna znany jest fakt,
że pod wpływem stresu procesy trawienne zo−
stają spowolnione. Krew kierowana jest głów−
nie do mięśni, a nie do organów wewnętrz−
nych. Także źrenice oczu ulegają powiększe−
niu. Tego rodzaju oznaki stresu są jednak tru−
dniejsze do precyzyjnego monitorowania i nie
ma urządzeń wykorzystujących je w praktyce.
Przeprowadzano natomiast próby „prze−
słuchania” podejrzanych lub świadków po
wprowadzeniu ich w stan hipnozy. Metoda ta
budzi ogromne kontrowersje i jej wyniki
w żadnym wypadku nie mogą być dowodem
w procesie sądowym. Przeprowadzano także
tzw. narkoanalizę – od lat znane są środki
chemiczne, nazywane ogólnie serum prawdy,
jak na przykład skopolamina. W istocie są to
narkotyki, które wpływają na system nerwo−
wy i obniżając próg zahamowań powodują,
że przesłuchiwany gotów jest wyjawić wszy−
stko, o co jest pytany. Choć zeznania nie ma−
ją wartości sądowej, narkoanaliza ma duże
znaczenie dla wywiadu i wojska.
Jeszcze inną metodą jest analiza aktyw−
ności mózgu. Według badań, inne obszary
mózgu są uaktywniane, gdy ktoś mówi
prawdę, a inne, gdy kłamie. W roku 1995
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Lawrence Farwell opatentował technikę wy−
krywania kłamstwa, opierającą się na moni−
torowaniu aktywności poszczególnych ob−
szarów mózgu. W metodzie Farwella anali−
zuje się specyficzny typ fal mózgowych,
zwany P300 powstający, gdy osoba widzi
znany sobie obiekt. Metodami „mózgowy−
mi” zainteresowane są m.in. FBI i CIA.

Podsumowanie
Wprawdzie już w roku 1923 wykorzystano
polygraf w procesie kryminalnym, niemniej
od samego początku interpretacja zygzaków
z papierowej taśmy nie była rozstrzygającym
dowodem winy. Od początku sądy stanęły na
stanowisku, że świadectwo polygrafu nie
może być kluczowym dowodem w procesie,
ponieważ także w środowisku naukowców
nigdy nie było zgodności w kwestii wiaro−
godności przyrządu. Trzeba mieć świado−
mość, że wykrywanie kłamstwa za pomocą
polygrafu czy innych metod technicznych nie
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jest nauką ścisłą. Opiera się na założeniu, że
osoba, która kłamie jest w stanie stresu, a na−
pięcie emocjonalne powoduje przyspieszenie
tętna, oddechu oraz zwiększone wydzielanie
potu. Choć takie założenie brzmi przekonują−
co, prawie osiemdziesiąt lat badań i rozwoju
tej dziedziny nie dało ostatecznego dowodu,
że tak jest zawsze. Wprost przeciwnie.
Jak nietrudno się zorientować, polygraf
nie jest urządzeniem, dającym jednoznaczny
werdykt prawda/fałsz na przykład zapale−
niem czerwonej czy zielonej lampki. Opinię
wydaje przeszkolona osoba, interpretując
zapis, czyli plątaninę krzywych. Interpreta−
cja nie jest ani łatwa, ani szybka. Niezbędne
jest posiadanie swego rodzaju sygnałów od−
niesienia, które uzyskuje się zadając wcze−
śniej przesłuchiwanemu szereg pytań kon−
trolnych, nie odnoszących się do meritum
sprawy. Ostateczna decyzja zależy więc nie
tylko od maszyny, ale także od operatora
i jego kwalifikacji.
Trzeba mieć świadomość, że wszystkie
opisane urządzenia nie są w istocie wykry−
waczami kłamstwa, tylko wykrywaczami
stresu. Wykryją kłamstwo, o ile powoduje
ono u badanej osoby stres. Tymczasem po−
szczególne osoby mają rozmaite cechy psy−
chiczne i można się spodziewać, iż pewien
odsetek badanych powinien mieć cechy wy−
bitnie nie sprzyjające wykrywaniu prawdy
podanymi metodami. Do tego dochodzi kwe−
stia treningu – na przykład służby specjalne
szkolą swych agentów (szpiegów) także
w zakresie oszukiwania wykrywaczy kłam−
stwa. Wystarczy bowiem już na etapie pytań
kontrolnych upodobnić reakcje organizmu do
kłamstwa przez skoncentrowaniu uwagi na
określonych tematach, przez świadome na−
pięcie mięśni czy zadanie sobie bólu fizycz−
nego. Udowodniono, że przez medytacje
można niemal wyeliminować wszelkie reak−
cje na zadawane pytania.
Cała analiza polega przecież na porówna−
niu oraz wykryciu różnic i podobieństw w za−
pisie podczas odpowiadania na wszystkie py−
tania. Ocenia się, iż
w większości przy−
padków skutecz−
ność badania poli−
graficznego, prze−
prowadzonego
przez wykwalifi−
kowanego operato−
ra wynosi 90% lub
nawet więcej. Inne
oceny mówią o 60−
procentowej wia−
rogodności. Ale
nawet 90% czy
95% nie daje abso−
lutnej pewności.
Jeszcze bardziej
zawiła jest sprawa
skuteczności wy−
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krywaczy
aku−
stycznych, bazują−
cych na monitoro−
waniu mikrowibra−
cji głosu. Tu roz−
bieżność opinii jest
znacznie większa.
Co ważne, nie
są to dyskusje aka−
demickie. W kra−
jach, gdzie nie ma
ścisłych regulacji
prawnych, w tym
w Polsce, wykry−
wacze kłamstwa
nadal bywają wy−
korzystywane
przez pracodaw−
ców do badania
pracowników
i kandydatów do
pracy. W takiej sy−
tuacji maszyna,
a raczej interpreta−
cja wyników z ma−
szyny, może decy−
dować o karierze
zawodowej, a tym
samym przesądzić
o sytuacji życiowej. Choć
oczywiście na przeprowa−
dzenie takich testów bada−
ny może się nie zgodzić,
sytuacja na rynku pracy na
pewno nie sprzyja pra−
cownikom i kandydatom
na pracowników. Nic
dziwnego, że w kolejnych krajach problemy
prawne związane z omawianymi urządzenia−
mi są szeroko dyskutowane i wprowadzane
są przepisy zmniejszające ryzyko nadużyć.
Pomimo ograniczeń prawnych dotyczą−
cych ich wykorzystania, detektory kłamstwa
rozwijają się i będą nadal rozwijać, a walka
między polygrafami i wykrywaczami aku−
stycznymi będzie trwać nadal.
Piotr Górecki
Więcej informacji na temat wykrywaczy kłamstwa
i zagadnień pokrewnych można znaleźć w Interne−
cie. Warto wpisać do polskiej wyszukiwarki hasła:
poligraf, polygraf, wariograf, detektor kłamstwa,
wykrywacz kłamstwa, itp. Przy szukaniu w świato−
wym Internecie można wpisać hasła: polygraph,
VSA, PSE. „voice stress anayz*”, „lie detector”,
itp.Oto kilka aresów, od których można zacząć:
http://www.polygraph.org
http://www.lafayetteinstrument.com/polygraph.htm
http://www.polygraphplace.com
http://www.axciton.com
http://www.spyzone.com/catalog/voicestressanaly−
sis/index.html
http://www.brainwavescience.com/
http://www.brum.ch/luegende.htm
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