
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 1999, TOM 42, Nr 4, 199-202

Jerzy Siuta, Józef Wójcikiewicz:
„Hipnoza kryminalna”.
Kraków: Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych 1999, ss. 123.

Książka Jerzego Siuty, uznanego psychologa, specjalisty w dziedzinie hipnozy, i Józefa Wójcikiewicza, zajmującego się 
kryminalistyką, jest pierwszym w Polsce opracowaniem w całości poświęconym problematyce stosowania hipnozy w toku 
śledztwa i postępowania sądowego.
Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione zagadnienia związane z procesami 
pamięci i zapominania, które są kluczowe dla zrozumienia dalszych części omawianej książki. Zawarte tutaj treści dotyczą 
najbardziej podstawowych problemów związanych z pamięcią; rozdział ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób nie 
mających wykształcenia psychologicznego.
Rozdział drugi jest poświęcony podstawowym problemom dotyczącym natury hipnozy. Rozpoczyna go krótka prezentacja 
historii hipnozy, sięgająca czasów starożytnych, gdy mieszkańcy Egiptu, Grecji i Indii wprowadzali się w stan hipnozy 
w celach terapeutycznych; autorzy podkreślają jednak, że nie jest do końca jasne, czy była to hipnoza w dzisiejszym 
rozumieniu tego terminu, czy też jakaś forma medytacji. Początek zainteresowań hipnozą w okresie nowożytnym jest 
związany z działalnością Franza Antona Mesmera, który sformułował koncepcję „magnetyzmu zwierzęcego”. Wspomniana jest 
także działalność Jamesa Braida, twórcy terminu „hipnoza”; natomiast „złoty wiek” hipnozy jest omówiony w kontekście 
postaci z tzw. szkoły paryskiej – Jeana Martina Charcota. Wspomniani zostali także znani polscy badacze hipnozy z przełomu 
XIX i XX wieku: Julian Ochorowicz i Napoleon Cybulski. Okres naukowych badań nad hipnozą został przedstawiony 
z uwzględnieniem podziału na tzw. podejście transowe do hipnozy, którego zwolennikami byli E. R. Hilgard i M. T. Orne, oraz 
podejście nietransowe; prekursorami byli T. R. Sarbin i T. X. Barber. Dalej w tym rozdziale są przedstawione kwestie 
podatności hipnotycznej wraz ze skalami do jej pomiaru i wynikami podstawowych badań. W ostatniej części rozdziału 
drugiego została podjęta dyskusja z licznymi błędnymi przekonaniami narosłymi wokół zjawiska hipnozy, takimi jak 
przekonanie o utracie kontroli przez osobę zahipnotyzowaną, niemożności kłamania przez osobę zahipnotyzowaną, możliwości 
zahipnotyzowania kogoś wbrew jego woli i wiedzy czy przeświadczeniu niektórych osób, że z hipnozy można się nie „obudzić”. 
Szczególnie dużo miejsca poświęcono przekonaniu, że hipnoza poprawia pamięć ze względu na znaczenie, jakie ma ono dla 
postępowania sądowego. W rozdziale tym podkreślono, że nie ma dowodu na to, że osoba poddana hipnozie jest w stanie 
przypomnieć sobie więcej szczegółów danego zdarzenia; są natomiast dowody na to, że jest ona skłonna te przypomnienia 
traktować jako coś bardzo wiarygodnego.
Rozdział trzeci traktuje o funkcjonowaniu pamięci u osoby poddanej hipnozie, a zwłaszcza zagadnieniach hipermnezji 
hipnotycznej, zniekształceniach pamięciowych powstających podczas hipnozy, przypominaniu sobie zdarzeń o charakterze 
kryminalnym oraz regresji hipnotycznej. Omawiając problematykę tzw. hipermnezji podkreślono, że polega ona raczej na 
silniejszej tendencji do udzielania niepewnych odpowiedzi niż na ułatwionym dostępie do wspomnień. Jest to więc nie tyle 
hipermnezja, ile raczej obniżenie krytycyzmu u osób zahipnotyzowanych, tym bardziej niebezpieczne, że mają one tendencję 
do dawania większej wiary „wspomnieniom” uzyskanym dzięki hipnozie. Także w przypadku zjawiska regresji hipnotycznej 
okazuje się, że osoby zahipnotyzowane często przypominają sobie zdarzenia, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
W rozdziale czwartym jest przedstawiona historia hipnozy estradowej, a zarazem niebezpieczeństw z nią związanych. Zostało 
tutaj przypomniane ostrzeżenie angielskiego psychiatry Davida Waxmana, że hipnotyzer nie wiedząc, w jakim stanie 
psychicznym znajduje się hipnotyzowana przez niego osoba, może nasilić występujące u niej problemy lub zaburzenia 
psychiczne, natomiast bardzo widowiskowy – i w związku z tym niestety często demonstrowany – tzw. most kataleptyczny, 
może doprowadzić do urazów kręgosłupa. W rozdziale tym wymieniono kraje, w których hipnoza estradowa jest zakazana, 
wskazując jednocześnie na brak odpowiedniego aktu prawnego w Polsce, odnoszącego się do tego typu praktyk.
„Zahipnotyzowany sprawca przestępstwa” to tytuł rozdziału piątego. Jest on bogato ilustrowany opisami spraw, które trafiały 
do sądu w XIX w. oraz do lat sześćdziesiątych XX w. W sprawach tych osoby oskarżane były uwalniane od winy, gdy 
udowodniły, że zostały zahipnotyzowane wbrew własnej woli i zmuszone do czynu, za który odpowiadają przed sądem. Sąd 
musiał zdecydować, czy osoba jest winna zarzucanego jej czynu, czy że została wbrew własnej woli wprowadzona w „trans” 
hipnotyczny i nie odpowiada za czyny, których się dopuściła. Autorzy zwracają przy tym uwagę, że hipnoza tradycyjnie 
uważana jest za zakłócenie czynności psychicznych, które zwalnia z odpowiedzialności za czyn w rozumieniu art. 31 §1 k.k. 
Podkreślają oni jednocześnie, że takie pojmowanie hipnozy jest nieuzasadnione. Nie ma nawet podstaw do uznania, że osoba 
zahipnotyzowana ma ograniczoną zdolność rozumienia swego czynu lub kierowania swoim postępowaniem, do czego stosuje 
się art. 31 §2 k.k.  Siuta i Wójcikiewicz wskazują, że do hipnozy nie odnosi się kategoria przymusu absolutnego. Wykluczone 
jest – ich zdaniem – by za pomocą hipnozy można było skłonić kogoś do popełnienia przestępstwa. Autorzy mówią wprost, że 
„Nawet jeśli hipnoza towarzyszy zdarzeniu przestępnemu, to nigdy nie jest ona jego czynnikiem sprawczym” (s. 57).
W szóstym rozdziale książki przedmiotem rozważań jest problem stosowania hipnozy wobec oskarżonego. W pierwszej części 
rozdziału autorzy koncentrują się na pytaniu, czy hipnoza nie narusza prawa oskarżonego do obrony. Zauważają, że w czasie 
obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1969 r. hipnoza często była uważana za niedopuszczalną, ponieważ uważano, 
że wyłącza ona lub w istotnym stopniu ogranicza swobodę wypowiedzi. Nowy kodeks postępowania karnego nie dopuszcza 
stosowania hipnozy wobec osoby przesłuchiwanej i w związku z przesłuchaniem. Stosowanie hipnozy w ramach ekspertyzy nie 
jest jednak zakazane. Niejednokrotnie stosowanie hipnozy wobec oskarżonego okazało się korzystne, nie zawsze jednak 



RECENZJE
wyjaśnienia złożone w ten sposób mogą być poparte innymi dowodami. Kwestie te są w książce bogato ilustrowane 
przykładami.
Omawiając zagadnienie swobody wypowiedzi w sytuacji hipnozy autorzy zwracają uwagę, że w świadomości społecznej 
głęboko zakorzeniony jest stereotyp hipnozy jako transu, w którym osoba zahipnotyzowana jest zupełnie bezwolna. 
Jaskrawym przykładem takiego podejścia są wyniki badań ofiar dyktatur południowoamerykańskich, gdzie techniki 
hipnotyczne wymieniono wśród najbardziej wymyślnych tortur fizycznych. Po omówieniu licznych interesujących przykładów 
z judykatury amerykańskiej autorzy przedstawiają, jak te kwestie ujmuje polski kodeks postępowania karnego, a zwłaszcza 
art. 171 §6 k.p.k.
Większość osób pytanych o to, czy w stanie hipnozy można kłamać, twierdzi, że jest to niemożliwe. Dotyczy to zarówno tzw. 
przeciętnych obywateli, studentów prawa i psychologii, jak i policjantów oraz prokuratorów. W ostatniej części rozdziału 
szóstego autorzy próbują odpowiedzieć, czy takie przekonanie jest uzasadnione.
W następnym rozdziale opisane są osoby, które będąc pod wpływem hipnozy, stały się rzekomo ofiarami przestępstwa. Siuta 
i Wójcikiewicz podkreślają, że w stanie hipnozy osoba może oczywiście paść ofiarą przestępstwa, gdyż hipnoza nie jest żadnym 
zabezpieczeniem przed tego typu sytuacją, nieuprawnione jest jednak twierdzenie, że zagrożenie zahipnotyzowanej osoby jest 
większe niż przeciętne.
Kwestia nadużyć seksualnych i kontrowersji dotyczących tzw. wypartych wspomnień jest przedmiotem rozdziału ósmego. 
Podobnie jak w rozdziałach poprzednich, rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami z praktyki sądowniczej.
Sporo miejsca w swej monografii autorzy poświęcają zahipnotyzowanemu świadkowi, gdyż – jak sami argumentują – jest to 
najczęściej hipnotyzowany uczestnik procesu. Rozdział dziewiąty pozwala na porównanie sytuacji hipnotyzowanego świadka 
w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Szwecji, Izraelu i wreszcie w Polsce.
W rozdziale dziesiątym, zatytułowanym „Efektywność hipnozy kryminalistycznej”, wnioski płynące z praktyki śledczej 
odniesiono do powszechnych opinii na temat skuteczności hipnozy. Dzięki temu wykazano, że z popularnych przekonań na 
temat hipnozy wynika znaczne przecenianie jej rzeczywistej użyteczności. Jest to ważny fragment książki, gdyż wiadomo, że 
w nieograniczone niemal możliwości hipnozy wierzy większość przeciętnych obywateli.
Dyskusja nad problemem, czy hipnoza powinna być stosowana w procesie sądowym, czy poza nim, została podjęta przez 
autorów w ostatnim rozdziale recenzowanej książki. Ma ona charakter dwugłosu. Jerzy Siuta, psycholog, stoi na stanowisku, 
że hipnoza może być stosowana jedynie poza procesem, gdy osoba zainteresowana pragnie sobie przypomnieć więcej 
szczegółów zdarzenia, a ujawnienie uzyskanych tą drogą informacji powinno zależeć tylko od niej. Natomiast Józef 
Wójcikiewicz, zajmujący się kryminalistyką postrzega hipnozę jako element ekspertyzy psychologicznej, sporządzanej dla 
potrzeb postępowania sądowego, a ocenę jej wartości dowodowej pozostawia sądowi, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
innych ekspertyz. Powołuje się on m.in. na to, że polski kodeks postępowania karnego nie stawia przeszkód w tym względzie. 
Autorzy zachęcają także czytelnika, aby – korzystając z informacji zawartych w ich książce – sam zajął stanowisko w tej 
kwestii. A nie będzie to łatwe, gdyż obie strony mają swoje racje.
Lektura recenzowanej przez mnie książki skłania do wniosku, jak wiele kontrowersji, niejasności i nieporozumień narosło 
wokół zjawiska hipnozy. Z jednej strony optymizmem napawa to, że nasza wiedza na jej temat posunęła się daleko od czasów, 
gdy była ona zjawiskiem niemal magicznym, ale z drugiej – hipnoza nadal uważana jest za rodzaj oddziaływania służącego 
zniewoleniu osoby. Autorzy podjęli pionierski, zatem niemały wysiłek, by obalić te błędne przekonania. Ich książka w rzetelny, 
przejrzysty i interesujący sposób przybliża prawdziwe „oblicze” hipnozy. Jest bogato ilustrowana przykładami najciekawszych 
procesów i najbardziej kontrowersyjnych wyroków, jakie zapadły w sprawach związanych z hipnozą zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Czytelnik nie znajdzie w niej sensacji czy wyjaśnienia „magicznych” sztuczek na estradzie, ale z pewnością dowie się 
dużo na temat hipnozy, możliwości, jakie ona daje, a także niebezpieczeństw, jakimi grozi nieodpowiedzialne jej stosowanie.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla psychologów i prawników, ale dzięki jasnej prezentacji poruszonych 
zagadnień, a także dużej liczbie interesujących i mało znanych przykładów, bez wątpienia zainteresuje również innych 
czytelników.
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