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ABSTRACT
The subject of interest in the presented text is the possible relationship 
between a number of personality traits of the individual and its functioning 
in social relation. Dealing with the psychopathic features of personality and 
their importance in social relations, the authors pay attention to psychopathy, 
as well as narcissistic features and Machiavellianism in individual’s activity. 
These three traits since the beginning of the 21st century have aroused vivid 
interest of researchers and therapists attempting empirical verification of 
hypotheses in this area. It is also worth indicating. The above-mentioned 
categories of behavior form the dark triad of personality. Researchers draw 
our attention to clinical interpretations regarding diagnostic criteria ena-
bling the recognition of psychopathic features and the broader dark triad. 
This sometimes carry on to referring to the concept of sub-clinical psy-
chopathy that does not meet the diagnostic criteria used in the classification  
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of mental disorders. The authors also try to interpret the negative role  
of these features in social relations.

KEYWORDS
psychopathic traits of personality, narcissism, Machiavellianism, dark triad 
of personality and social relation

ABSTRAKT
Przedmiotem zainteresowania w prezentowanym tekście jest ewentualna 
relacja pomiędzy szeregiem właściwości osobowościowych jednostki a jej 
funkcjonowaniem w relacjach społecznych. Mówiąc o psychopatycznych 
rysach osobowości i ich znaczeniu w relacjach społecznych, autorzy zwracają 
uwagę na psychopatię, jak również na rysy narcystyczne oraz makiawelizm 
w działaniu jednostki. Wskazane trzy właściwości od początku XXI wieku 
budzą żywe zainteresowanie badaczy i terapeutów podejmujących próby 
empirycznych weryfikacji stawianych w tym zakresie hipotez. Wspomniane 
kategorie zachowań tworzą tzw. ciemną triadę osobowości. W prowadzo-
nej analizie zwraca się także uwagę na kliniczne interpretacje dotyczące 
kryteriów diagnostycznych pozwalających na rozpoznawanie rysów psy-
chopatycznych i ciemnej triady. Sprowadza się to niekiedy do odwoływania 
się do pojęcia psychopatii subklinicznej, niespełniającej kryteriów diagno-
stycznych przyjmowanych w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Autorzy 
próbują również interpretować obciążającą rolę tych rysów w relacjach 
społecznych.

SŁOWA KLUCZOWE
psychopatyczne rysy osobowości, narcyzm, makiawelizm, ciemna triada 
osobowości a relacje społeczne

WPROWADZENIE
Zasadniczym celem opracowania1 jest przedstawienie relacji zachodzących 
pomiędzy tzw. ciemną triadą a zachowaniami antyspołecznymi interpreto-

1  Artykuł powstał na podstawie wybranych fragmentów pracy licencjackiej P. Pokornic-
kiego pt. Wpływ rysów psychopatycznych na relacje interpersonalne w kontekście bez-
pieczeństwa personalnego, napisanej pod kierunkiem dra Wojciecha Czajkowskiego na 
Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019. Tekst został roz-
szerzony i opracowany przez promotora dra Wojciecha Czajkowskiego.
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wanymi w szeroko rozumianym kontekście bezpieczeństwa. W prowadzonej 
analizie zwraca się uwagę na rangę problematyki egzystencjalnej i osobowo-
ściowej w interpretacji procesu wchodzenia w relacje społeczne. Nawiązuje 
się do filozofii dialogu Martina Bubera kategoryzującego egzystencjalne 
i interpersonalne warunki wchodzenia w relacje w wymiarze JA – Ty, sta-
nowiącym istotne przeciwstawienie relacji JA – TO2. Prowadzona analiza 
zwraca uwagę na czynniki, które mogą prowadzić do niekonstruktywnych, 
wręcz patologicznych relacji społecznych realizowanych zgodnie ze wzorem 
relacji uprzedmiatawiających partnera. Wskazuje się na psychopatię jako 
patologiczny rys osobowości, makiawelizm w relacjach społecznych oraz nar-
cyzm jako zaburzenie poziomu koncentracji na własnej osobie (tzw. ciemna 
triada)3. Interpretacja znaczenia wskazanych czynników w działaniach 
społecznych odnosi się istotnie do problematyki zachowań antyspołecznych, 
będących zasadniczym elementem stanowiącym zagrożenie dla jednostki 
w relacjach społecznych. Autorzy prowadzą dodatkowo analizę porów-
nawczą dwu wzorów zachowania w relacjach społecznych: zachowania 
przystosowawczego, odnoszącego się w sposób istotny do egzystencjal-
nych i interpersonalnych zasobów partnera w interakcji, oraz zachowania 
nieprzystosowawczego, stanowiącego przejaw patologii sprowadzający się 
do zanegowania egzystencjalnych właściwości partnera.

PSYCHOPATIA – ROZWÓJ POJĘCIA I JEGO INTERPRETACJE
Problematyka psychopatii na przestrzeni lat rozwinęła się w kontekście jej 
postrzegania i interpretowania przez psychologów. Z początku traktowano 
ją raczej jako mało znaczącą obserwację aniżeli poważny temat do badań. 
Wielu autorów z dziedziny psychologii twierdziło nawet, że tak naprawdę 
zaburzenie struktury osobowości, jakim jest psychopatia, nie istnieje. 
Część psychologów uważała, że źródeł tej dysfunkcji można dopatrywać 
się w okresie dzieciństwa, inni zaś szukali jej przyczyn w nieprawidłowej 
strukturze mózgu.

Czym więc jest psychopatia? Okazuje się, że to termin trudny w inter-
pretacji, co prowadzi do pojawiania się różnorakich jego wyjaśnień. Do tej 
pory w literaturze przedmiotu zostały opisane pewnego rodzaju elementy 
2  Por. W. Czajkowski, Wpływ społeczny w interpretacjach fenomenologiczno-egzystencjal-

nych, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. VI. Bezpieczeństwo 
w cyberprzestrzeni, T. Grabińska, Z. Kuźniar (red.), Wrocław 2018, s. 181–191.

3  A. Furnham, S.C. Richards, D. Paulhus, The Dark Triad Personality. 10 Year Review,  
„Social and Personality Psychology Compass” 2013, 7/3, DOI: 10.1111/spc3.12018, s. 199. 
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umowne, które przyjęły się w obszarze psychologii w celu uporządkowania 
wiedzy o tym zjawisku oraz stworzenia podstaw diagnostycznych, nato-
miast nie uchwycono istoty psychopatii w znaczeniu źródłowym. Trudno 
wskazać przyczyny jej występowania i klarowne kryteria definicyjne oraz 
określić, czy stwarza ona zagrożenie pojawiania się u podmiotu działań 
łamiących powszechnie akceptowane normy społeczne i prawne4. 

Podjęcie problemu interpretacji psychopatii to analizowanie wielu 
opinii powiązanych z różnorakimi podejściami teoretycznymi i metodo-
logicznymi. Obecnie psychopatia jest klasyfikowana w dwóch statystycz-
no-diagnostycznych podręcznikach: Diagnostic and Statistical Manual  
of Mental Disorders V (DSM-5) oraz International Statistical Classification 
of Diseases and Related Health Problems 11 (ICD-11), natomiast w pracy 
zestawiono dane z nieco wcześniejszych kryteriów diagnostycznych, ozna-
czanych skrótami DSM-IV-TR i ICD-105 – głównie z uwagi na to, że spora 
część badaczy, która wniosła znaczący wkład w badania psychopatii, pra-
cowała właśnie na poprzednich wersjach podręczników i większość lite-
ratury przedmiotu, na którą powołują się w artykule autorzy, pojawiła się 
przed rokiem 2018.

International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems w wersji z 2010 roku (ICD-10) zalicza psychopatię do kategorii 
zaburzeń dyssocjalnych i sytuuje ją obok takich zaburzeń jak: amoralność, 
antyspołeczność, asocjalność i socjopatia, wyłączając osobowość niesta-
bilną emocjonalnie6.

Zakłada się, że u osób psychopatycznych powinny występować pod-
stawowe czynniki związane z deficytem empatii oraz niemożnością funk-
cjonowania w zakresie społecznym lub poważną niezgodnością pomiędzy 
postrzeganiem własnego zachowania a obowiązującymi normami zacho-
wań społecznych. Wszelakie kary nakładane na taką osobę wydają się 

4  M.A. Koehn, C. Okan, P.K. Jonason, A primer on the Dark Triad traits, „Australian  
Journal of Psychology” 2019, 71, DOI: 10.1111/ajpy.12198, s. 7.

5  DSM-IV-TR – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Podręcznik Dia-
gnostyczno-Statystyczny Zaburzeń Psychicznych wydany przez Amerykańskie Towarzy-
stwo Psychiatryczne) jest czwartą skorygowaną wersją DSM-IV; ICD – International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Międzynarodowa Sta-
tystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – stosowana głównie w krajach 
europejskich klasyfikacja World health Organization (Światowej Organizacji Zdrowia).

6  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Międzynarodowa Statystyczna 
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, t. 1, wyd. 2008, s. 239.
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nieskuteczne z uwagi na znikomą możliwość modyfikacji jej zachowania. 
Występuje u niej bowiem niski próg powstrzymywania frustracji i agresji, 
co prowadzi często do stosowania przez nią przemocy. Opisywane zabu-
rzenie dyssocjalne prowadzi zwykle do obwiniania innych za swoje niepo-
wodzenia, a także do racjonalizacji czynów psychopaty, które powodują, 
że wchodzi on w konflikt ze społeczeństwem7.

Z kryteriów diagnostycznych wynika, że psychopatia jest formą zabu-
rzenia struktury osobowości o podłożu społecznym i towarzyszą jej po-
szczególne cechy wskazane powyżej, natomiast nie sprecyzowano istoty 
natężenia owych cech. Czy jedna, ale silnie wykształcona cecha to za mało, 
by stwierdzić, że mamy do czynienia z psychopatią? Czy cechy muszą wy-
stępować ze sobą w korelacji? Czy istnieje pewnego rodzaju punkt kry-
tyczny, którego przekroczenie sprawia, że człowiek staje się psychopatą? 
Diagnoza tej postaci zaburzenia pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. 
Jednocześnie można zaobserwować, że problematyka psychopatii ostat-
nimi czasy stała się atrakcyjna w sensie medialnym. Literatura popular-
nonaukowa na ten temat jest chętnie wydawana i spotyka się ze sporym 
zainteresowaniem odbiorców niebędących specjalistami w tym zakresie. 

Kryteria diagnostyczne DSM-IV-TR i ICD-10 w odniesieniu 
do psychopatii wyglądają podobnie. W podręcznikach nie definiowano  
psychopatii wprost począwszy od 1952 do 2013 roku, lecz mówiło się 
o niej w kontekście antyspołecznego zaburzenia osobowości8. Wiązało się 
ono z nieprzestrzeganiem norm społecznych, notorycznym kłamaniem, 
impulsywnym działaniem często towarzyszącym agresji i irytacji, lekko-
myślnością, nieprzyjmowaniem odpowiedzialności za własne czyny oraz 
ze zredukowanym żalem. Po 2013 roku do DSM-IV dodano cztery wy-
mogi diagnostyczne. Pierwszym było naruszanie przez jednostkę norm 
społecznych w odniesieniu do co najmniej trzech cech podanych powyżej, 
drugim – pełnoletniość, trzecim – zaobserwowanie u jednostki zmian idą-
cych w kierunku zaburzenia przed 15 rokiem życia. Ponadto (czwarty wy-
móg) owo zaburzenie nie mogło występować z przyczyn psychotycznych 
lub w wyniku epizodu maniakalnego9.

Kryteria DSM-IV-TR nakazały diagnostom kurczowe trzymanie się 
ww. wymogów, co z jednej strony znacznie ogranicza krąg osób zaburzo-

7  Ibidem.
8  J. Wciórka, Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, Wrocław 2008, s. 236.
9 Ibidem.
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nych, a z drugiej wpisuje psychopatię w schematyczny wzór wyłączający 
osoby niepełnoletnie i te, którym można przypisać inne schorzenia, choć 
wyszczególniono tylko dwa – epizody maniakalne i psychozy. Dodatko-
wo przy założeniu, że właściwości jednostki są wynikiem wielu istotnych 
czynników, takich jak: środowisko, dziedziczenie, doświadczenie, ewolucja 
i tym podobne, naturalnym procesem wydaje się rozwijanie osobowości 
jednostki przed 15 rokiem życia, a więc uwarunkowanie jej we wczesnym 
okresie rozwoju. Z tego powodu podanymi kryteriami psychologowie 
winni się kierować w celu uporządkowania i skategoryzowania psychopa-
tii, a nie w celu jej wyjaśnienia, gdyż wciąż pozostaje ona niedookreślona. 
Do jej diagnozowania należy zatem podchodzić wyjątkowo ostrożnie.

ICD-10 i DSM-IV wprowadzają szereg cech charakterystycznych, któ-
re zostaną omówione jako rysy psychopatyczne w dalszej części pracy.

Jak w ogóle powstało pojęcie psychopatii? Jak ewoluowało do dnia 
dzisiejszego? W 1801 roku Philippe Pinel, francuski psychiatra, wyekspo-
nował w swojej klasyfikacji pojęcie manii bez delirium, które w dzisiej-
szym rozumieniu jest związane stricte z zachowaniem psychopatycznym 
czy też antysocjalnym. Występowanie tego rodzaju manii zaobserwowano 
u pewnego arystokraty, który wykorzystując swoje naturalne cechy, był 
efektywny we własnych przedsięwzięciach, lecz działał w sposób trudny 
do zaakceptowania ze społecznego punktu widzenia. Był impulsywny, za-
bijał na przykład zwierzęta, które nie potrafiły reagować na jego komendy, 
nie miał też skrupułów, aby zamordować kobietę, która mu ubliżyła. Co 
istotne – nie miał przy tym wyrzutów sumienia.

Następnie James C. Prichard w 1835 roku posłużył się terminem „zwy-
rodnienie moralne”, aby opisać jednostki, które nie są zdolne do funkcjo-
nowania wedle przyjętych norm i mają problem z realizacją własnych 
przedsięwzięć. Dopiero w 1891 roku niemiecki psychiatra Julius L.A. Koch 
napisał pracę, w której poruszył kwestie tzw. degeneracji moralnej i ukuł 
pojęcie psychopatycznego upośledzenia.

George e. Partridge w 1930 roku poszerzył pojęcie psychopatii o zmien-
ne społeczne i nadał jej podłoże socjologiczne, co w późniejszym etapie 
doprowadziło do wciąż trwających sporów terminologicznych w zakresie 
psychopatii i socjopatii. 

Psychopatia stała się formą patologii społecznej, czyli szeroko rozu-
mianej dezorganizacji społecznej i zachowań o podłożu dewiacyjnym, co 
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doprowadziło do powstania psychopatologii – nauki „o zaburzeniach psy-
chicznych i mechanizmach ich powstawania”10.

Kiedy psychopatia zaczęła być postrzegana jako zaburzenie struk-
tury osobowości, pojawiły się zarówno profesjonalnie przeprowadzone 
badania i solidnie przygotowane prace, jak i opracowania mniej rzetelne, 
bardziej popularnonaukowe, które intensywnie wpłynęły na zaintereso-
wanie problematyką psychopatii. Skupiono się na różnych podejściach – 
od uwarunkowań społecznych, genetyki, budowy mózgu, po procesy 
neurofizjologiczne itd. Dodatkowo próbowano zdiagnozować osobowość 
psychopatyczną przy wykorzystaniu różnorodnych środków, np. bardzo 
popularnym zabiegiem było stosowanie tzw. kwestionariuszy osobowości.

W 1967 roku hervey M. Cleckley w swojej pracy zatytułowanej The 
mask of sanity11 zaprezentował zupełnie nowy obraz psychopatii, który 
następnie był wykorzystywany na przestrzeni lat do czasów obecnych. 
Ponieważ psychopatia kojarzyła się negatywnie, była w gruncie rzeczy 
utożsamiana z czynnikami kryminogennymi, czyli związanymi z przestęp-
czością. Cleckley wprowadził szereg dodatkowych cech, które uzupełnia-
ły wcześniej znane właściwości lub opisywały je w inny sposób. Istotnym 
elementem jest wyszczególnienie tzw. powierzchownego uroku osobistego, 
dzięki któremu psychopaci stają się elokwentnymi, intrygującymi i często 
atrakcyjnymi jednostkami w oczach społeczeństwa. Wskazuje się także 
na związki cech psychopatycznych z makiawelizmem i narcyzmem12. 

h.M. Cleckley postawił dodatkowo tezę, że antyspołeczne zaburzenie 
osobowości, jak również osobowość dyssocjalna często wiąże się z mani-
pulowaniem innymi ludźmi, gdyż przy deficycie empatii13 i egocentryzmie 
często dochodzi do przedkładania własnych potrzeb nad potrzeby innych 
jednostek, co rodzi wcześniej wspomnianą patologię. Ma to podłoże nar-

10  Psychopatologia, [w:] Popularna encyklopedia powszechna, Kraków 1997, s. 267, cyt. za: 
M. Kutwa, Psychologiczne i psychopatologiczne uwarunkowania niepoczytalności, [w:] 
Psychologia bezpieczeństwa, W. Czajkowski, Z. Semchuk (red.), Kraków 2018, s. 121.

11  h.M. Cleckley, The mask of sanity, St. Louis 1976.
12  Por. D.K. Marcus, J. Preszler, V. Zeigler-hill, A network of dark personality traits. What 

lies at the heart of darkness?, „Journal of Research in Personality” 2018, 73, DOI: 
10.1016/j.jrp.2017.11.003, s. 56.

13  P.K. Jonason, C.h. Kroll, A Multidimensional View of the Relationship Between Em-
pathy and the Dark Triad, „Journal of Individual Differences” 2015, vol. 36 (3), DOI: 
10.1027/1614-0001/a000166, s. 150; C.S. Neumann, R.D. hare, D.A. Pardini, Antisocia-
lity and the Construct of Psychopathy. Data from Across the Globe, „Journal of Persona-
lity” December 2015, 83 (6), DOI: 10.1111/jopy.12127, s. 678–679.
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cystyczne, natomiast bardziej trafnym określeniem są skłonności makia-
welistyczne, które dla psychopaty mogą stanowić istotny rys osobowości14.

Makiawelizm wywodzi się od Niccoló Machiavellego i bezpośrednio 
wiąże się z jego podejściem polityczno-społecznym, które zostało opisane 
w dziele pt. Książę. Był to swojego rodzaju poradnik opisujący i wskazu-
jący, jak należy postępować, aby zyskać sobie przychylność ludzi i umoc-
nić swoją pozycję w państwie. Jedną z głównych myśli jest sentencja „cel 
uświęca środki”. Dla przykładu: należy skorzystać z pojawiających się 
słabości sąsiada i zaatakować go, gdyż w przeciwnym wypadku to sąsiad 
może wykorzystać chwilę naszej słabości, kiedy tylko nadarzy się taka oka-
zja. Dlatego człowiek jest zmuszony bronić swoich racji za wszelką cenę. 
W szczególności dotyczy to władcy, który według Machiavellego nie może 
sobie pozwolić na okazanie słabości wobec ludu, którym rządzi. Cechą 
makiawelistyczną jest również brak empatii, posługiwanie się manipu-
lacją jako narzędziem usprawiedliwiającym poczynania jednostki oraz 
stosowny poziom świadomości indywidualnej, wykluczający zaburzenia 
psychiczne, które ograniczają poczytalność i rozsądek.

Powstały nawet kwestionariusze skłonności makiawelistycznych, np. 
Mach IV, Mach V. Zawierają one zestaw preferencji i są formą egzaminu, 
który ocenia się w skali od 1 do 7. Kwestionariusz może na przykład wy-
kazać, że osoba postępuje i myśli w zgodzie z cechami posiadanymi przez 
makiawelistę lub jest makiawelistą w pewnym stopniu15.

Ze zbiorów wielu różnorodnych kwestionariuszy należy wziąć 
pod uwagę Skalę Obserwacji Skłonności Psychopatycznych16, której au-
torem jest Robert hare. W latach 70. i później przeprowadził on szereg 
badań nad jednostkami o psychopatycznym zaburzeniu struktury osobo-
wości, również w grupie więźniów. Jego badaniom można zarzucić błąd 
systematyczny, ponieważ więźniowie nie odzwierciedlają całości społe-
czeństwa, a jedynie element jego patologii. Najczęściej są to ludzie o trud-
nej przeszłości, co ukształtowało ich zachowanie i światopogląd. Nie po-
winno się rozpatrywać zagadnienia psychopatii i zamykać go w wąskiej 
grupie osób dyssocjalnych, przestępców, morderców, osób amoralnych, 
ponieważ w ten sposób nigdy nie dotrze się do źródła problemu, choć 
niemożliwe jest również przeanalizowanie każdej osoby. Kwestionariusze 

14  Ibidem.
15  K. Pospiszyl, Psychopatia…, op. cit., s. 10–11.
16  R. hare, Psychopaci są wśród nas, Kraków 2006, s. 50.

WOJCIeCh CZAJKOWSKI*PATRyK POKORNICKI



• 17 

nie powinny być uważane za główny instrument badawczy psychopatii. 
Wymagana jest również analiza wywiadu przeprowadzonego z badanym 
oraz specjalistyczne przeanalizowanie jego historii i danych archiwalnych, 
ważne jest także niezbędne doświadczenie osoby prowadzącej badanie17.

Interesujący punkt widzenia przyjął James Fallon w książce Mózg psy-
chopaty. W swojej pracy krytycznie wypowiada się o teście hare’a: „jed-
no z najpoważniejszych zastrzeżeń dotyczy tego, że omawiana skala nie 
uwzględnia klasy ani pochodzenia etnicznego. To, co jest normą w Los 
Angeles zamieszkanym przez przedstawicieli niższej klasy, różni się od 
normy obowiązującej w rejonach Minnesoty zamieszkanych przez przed-
stawicieli klasy wyższej (…). Skala hare’a przydaje się na początku, do roz-
poznania psychopaty, nie jest jednak doskonała”18. Fallon uchwycił sedno 
sprawy, ponieważ wydaje się absurdalne to, że jedna czy dwie odpowiedzi 
w kwestionariuszu mogą zaważyć na diagnozie zdrowia psychicznego ba-
danej osoby, tym bardziej że często psychopaci, wykorzystując swoją inte-
ligencję, potrafią odpowiadać tak, jak chciałby badający specjalista. Stąd 
wniosek, że należy z rozwagą rozpatrywać kwestionariusze i traktować 
je tylko jako narzędzia dodatkowe.

Wracając do hare’a – przeprowadził on wywiady z przestępcami. Za-
dziwiające było dla niego to, że pomimo swojej świadomości psycholo-
gicznej, doświadczenia i przygotowania stał się ofiarą manipulacji więź-
niów i ulegał im nawet wbrew sobie czy etyce zawodowej19. hare odkrył 
kilka istotnych cech, które pojawiały się wśród badanych, m.in. skłonność 
do notorycznego kłamstwa, niemożność odczuwania i okazywania empa-
tii oraz głębszych uczuć, impulsywność.

Skąd takie cechy psychopatyczne pojawiają się w jednostce? Robert 
hare poruszył kilka kwestii, choć jego grupę badawczą tworzyli ludzie 
mający konflikt z prawem, co siłą rzeczy może sugerować, że psychopatią 
można by tłumaczyć każde przestępstwo. hare upatrywał źródeł psycho-
patii w okresie młodzieńczym, czyli rozwojowym. Stosowanie przemocy, 
a nawet okrucieństwa w stosunku do zwierząt, agresja w relacjach z rówie-
śnikami, wczesne współżycie seksualne oraz kontakt ze środkami odurza-

17  Ibidem.
18  J. Fallon, Mózg psychopaty, Sopot 2018, s. 24.
19  R. hare, Psychopaci…, op. cit., s. 20–28.
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jącymi mogą w znacznym stopniu budować psychopatyczne skłonności 
w takiej jednostce20.

Warto ponownie zacytować Fallona: „Mimo rozwoju wiedzy o spo-
sobie funkcjonowania mózgu narząd ten nadal jest dla nas w znacznym 
stopniu tajemnicą. Dlatego też większość problemów psychiatrycznych 
nazywa się zaburzeniami lub zespołami. Psychopatia znajduje się na naj-
niższym szczeblu tej chorobowo-zaburzeniowej drabiny, ponieważ nie 
wiadomo, jaka jest jej definicja, ani czy taka choroba w ogóle istnieje 
(…)”21.

W 1876 roku Cesare Lombroso zaproponował koncepcję, która opie-
rała się na założeniu, że człowiek rodzi się przestępcą. W późniejszych ba-
daniach, kiedy psychopatia zyskiwała na popularności, zaczęto szukać jej 
przyczyn w genetyce. Zestawiano badania bliźniąt i dzieci adoptowanych 
oraz interpretowano wpływ chromosomów na funkcjonowanie człowieka. 
Teorie kryminologiczne związane z genetyką w dalszym ciągu pozostają 
jednak głównie formą dodatkowych możliwości i prawie nigdy nie opiera 
się na nich pełnoprawnych diagnoz dotyczących psychopatii. Poza tym 
zaburzenie dyssocjalne nie oznacza, że człowiek jest przestępcą22.

Na koniec rozważań o rozwoju pojęcia psychopatii warto przytoczyć 
punkt widzenia Daniela Boduszka23, który prowadzi badania nad tym 
zjawiskiem. Uważa on, że psychopatię koniecznie należy traktować jako 
kontinuum, a więc można powiedzieć, że zjawisko to z czasem ewoluuje 
i może zmieniać się wraz z jednostką. Według Boduszka wszyscy posia-
dają rysy psychopatyczne, natomiast niekoniecznie prowadzi to do stania 
się przestępcą. Pogląd o swoistym kontinuum pomiędzy antyspołecznym 
zaburzeniem osobowości i psychopatią podzielają również Jeremy Coid 
i Simone Ullrich24. 

Na uwagę zasługuje też triadyczna interpretacja psychopatii, w której 
wskazuje się na zuchwałość (boldness), podłość (meanness) oraz rozhamo-

20  Ibidem, s. 87.
21  J. Fallon, Mózg…, op. cit., s. 25.
22  K. Pospiszyl, Psychopatia…, op. cit., s. 82–88.
23  Psychopaci – jak ich zidentyfikować i czy wszyscy to przestępcy? – prof. Daniel Boduszek, 

„youTube”, 5.01.2017, https://www.youtube.com/watch?v=h84IxkmPUA0&t=844s (do-
stęp: 9.02.2019).

24  J. Coid, S. Ullrich, Antisocial personality disorder is on a continuum with psycho-
pathy, „Comprehensive Psychiatry” 2010, vol. 51, issue 4, DOI: 10.1016/j.comp-
psych.2009.09.006, s. 426–427.
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wanie (disinhibition)25. Wymienione cechy muszą występować jednocze-
śnie, posiadanie poszczególnych rysów nie czyni psychopatą. 

Problem tkwi w tym, że do tej pory pomimo propozycji ICD i DSM nie 
udało się ustalić zestawu cech potrzebnych do zdiagnozowania psycho-
patii. W niniejszym artykule skupiono się na zróżnicowanym podejściu 
z uwzględnieniem tego, że relacje interpersonalne nawiązywane z psycho-
patami niekoniecznie muszą być niebezpieczne, a nawet mogą prowadzić 
do pewnych korzyści.

Kazimierz Obuchowski pisał: „być może istnieje nawet możliwość 
wyzwolenia całkowicie nowych funkcji operacyjnych czy poznawczych 
mózgu u człowieka, które nigdy dotychczas nie wytworzyły się jeszcze 
w sposób naturalny. Mózg jest przecież układem nadmiarowym, co wy-
kazała dobitnie chociażby historia człowieka. Możliwe więc, że kiedyś 
będziemy mieli więcej fantazji i zaczniemy przekształcać także człowie-
ka, bo do tej pory przekształcaliśmy rzeczywistość”26. Psychologia swoje 
podłoże zawdzięcza w dużej mierze filozofii, która zakorzeniła w człowie-
ku pewne zwątpienie dotyczące tego, kim właściwie jest, dokąd zmierza 
i dlaczego postępuje tak a nie inaczej. Psychologowie próbują racjonalnie 
podejść do funkcjonowania człowieka jako oddzielnej jednostki, obser-
wując przy tym pewne powtarzające się wzorce jego zachowań. Te, które 
naginają powszechne normy, są klasyfikowane do kategorii zaburzeń lub 
chorób. Trudno się temu dziwić, zważywszy na to, że wiele odbiegających 
od normy zachowań doprowadza do zachwiania konstrukcji odpowia-
dającej za racjonalne myślenie i świadomość człowieka. Jednak bywa też 
tak, że anomalie pomagają jednostce przezwyciężać stres i sukcesywnie 
osiągać korzyści. Pojawiają się wówczas pytania: Czy rysy psychopatyczne 
mogą nieść zagrożenie? Czy człowiek jest w stanie racjonalnie, czyli będąc 
świadomym zysków i strat, zauważyć, że jego zaburzenie doprowadza inne 
osoby w jego otoczeniu do pewnej zależności, którą mógłby wykorzystać 
wbrew im samym? Czy istnieje pewnego rodzaju hierarchizacja, w której 

25  Zob. M.B. Donnellan, S.A. Burt, A Further Evaluation of the Triarchic Conceptualiza-
tion of Psychopathy in College Students, „Journal of Psychopathological Behavior As-
sessment” 2016, 38 (2), DOI: 10.1007/s10862-015-9512-z, s. 172–173; C.J. Patrick, Ope-
rationalizing the Triarchic Conceptualization of Psychopathy. Preliminary Description of 
Brief Scales for Assessment of Boldness, Meanness, and Disinhibition [unpublished ma-
nual, 2010. (Revised July, 2012; April, 2018; June, 2018)], https://patrickcnslab.psy.fsu.
edu/wiki/images/b/b2/TPMmanual.pdf, s. 1–3 (dostęp: 9.02.2019).

26  J. Syski, Czuwanie rozumu, Warszawa 1979.
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to jednostka psychopatyczna może swobodnie funkcjonować bez obaw 
o bezpieczeństwo personalne innych ludzi? 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od 
przyjętego punktu widzenia. Patrząc w sposób utylitarny i pragmatyczny, 
można stwierdzić, że psychopata nie wydaje się mieć zaburzonego osą-
du co do swoich działań. Postrzega je jako logicznie po sobie następujące 
i dąży do tego, aby wpływały na niego pozytywnie lub przynosiły wymier-
ne korzyści – nawet wtedy, gdy godzi to bezpośrednio w zdrowe relacje 
interpersonalne27. Innymi słowy, potrzeby psychopaty pozostają mocno 
egocentryczne i często związane są z podłożem narcystycznym, co nega-
tywnie wpływa na życie społeczne. 

Działania jednostki są zwykle uwarunkowane jej właściwościami 
i kontekstem sytuacyjnym. Reguła ta dotyczy także psychopaty28. Osoby 
z zaburzeniem dyssocjalnym nigdy nie stworzą zdrowej relacji społecznej, 
ponieważ stawiają się ponad wszystkimi, co niekoniecznie wynika z ego-
izmu i chęci dominacji, ale właśnie z logicznego z ich punktu widzenia 
następstwa działań. Dlatego, jeśli mamy do czynienia z osobą, która nie 
ma konfliktu z prawem, a określenie jej mianem psychopaty wynika stricte 
z zakorzenionych w niej procesów i wykształconych rysów psychopatycz-
nych o różnorakim natężeniu, ale nie sprawia ona trudności w funkcjono-
waniu społecznym – wówczas należy zastanowić się, czy taka osoba fak-
tycznie stwarza niebezpieczeństwo, a nawet czy nazwanie jej psychopatą 
ma psychologiczne uzasadnienie29. Być może – dla przykładu – deficyt 
lęku, który często jej towarzyszy, wykorzystuje na swoją korzyść i próbuje 
swoich sił jako aktor w teatrze, wzbogacając w ten sposób dorobek kul-
turalny ludzi, lub strzeże ładu i porządku jako członek służb specjalnych. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące psychopatii wynikają tak naprawdę 
z tego, że nie ma do końca pewności, czym ona właściwie jest i skąd się 
bierze. Można jedynie snuć pewne przypuszczenia na podstawie przypad-
ków przebadanych na przestrzeni lat. Jeśli założyć, że psychopatia nie musi 
wiązać się z przestępczością, a cechy ją znamionujące niekoniecznie muszą 
być skrajnie przesadzone, to osoba o psychopatycznym podłożu struktury 
osobowości staje się wręcz jednostką posiadającą pewne przywileje, po-
27  K. Dutton, Mądrość psychopatów, Warszawa 2017, s. 70–75.
28   Por. W. Czajkowski, Zagrożenie bezpieczeństwa w interpretacji psychologicznej, [w:] 

Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce, J. Gierszewski, M. Kubiak (red.), Toruń 2019, 
s. 63–65.

29  K. Dutton, Mądrość..., op. cit., s. 67–70.
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nadprzeciętną i nastawioną na sukces. Dlatego tak istotne są rysy psycho-
patyczne, ponieważ pozwalają one na szczegółową analizę zysków i strat 
w kontekście postępowania jednostki, i tylko od niej zależy, w jaki sposób 
je wykorzysta.

RYSY PSYCHOPATYCZNE W RELACJACH INTERPERSONALNYCH
Czym są relacje interpersonalne? To wszelkie aspekty ułatwiające poro-
zumiewanie się z ludźmi, zarządzanie efektywnością i celowością swych 
działań, rozwiązywanie konfliktów czy kooperację ze społecznością, wpły-
wające na osobowość człowieka oraz jej formowanie. Najprościej rzecz 
ujmując: są to interakcje społeczne, w które ludzie wchodzą codziennie 
i które wyglądają różnorodnie w zależności od właściwości jednostki. Może 
to być prosta relacja typu kupujący – sprzedawca, relacja miłosna między 
dwoma osobami lub relacja związana z uczestnictwem w grupie itp. Jeśli 
takie relacje są w pewien sposób zaburzone, wtedy jednostka nie funkcjonuje 
prawidłowo lub też odbija się to negatywnie na jej późniejszych działaniach. 
Jako relacje interpersonalne można też rozumieć czyny poszczególnych jed-
nostek, które sprawiają, że są one ze sobą razem w myśl konstruktywnych 
relacji społecznych i przy wykorzystaniu różnorakich dostępnych form 
pozwalających na nawiązywanie kontaktów.

Posiadanie rysów psychopatycznych niesie za sobą pewne korzyści, 
które mogą być wykorzystywane przez poszczególne jednostki. W pod-
rozdziale jest mowa o określonych rysach, które są zaledwie fragmentem 
całej struktury odpowiadającej za funkcjonowanie człowieka w różnora-
kich sytuacjach. Psychopaci posiadają cechy przydatne w dążeniu do speł-
nienia własnych ambicji, co niezwykle poprawia ich efektywność, nawet 
kosztem etyki i moralności czy empatii. 

Analizując funkcjonowanie jednostki o rysach psychopatycznych 
w relacjach interpersonalnych, na początku warto przyjrzeć się osobom, 
u których stwierdzono dyssocjalne zaburzenia struktury osobowości lub 
występowanie rysów takiego zaburzenia, a odniosły one pewnego rodzaju 
sukces. Według badań dotyczących psychopatii w biznesie, przeprowa-
dzonych przez Stephanie N. Mullins-Sweatt ze Stanowego Uniwersytetu 
w Oklahomie30, o sukcesie takich osób zadecydowały: asertywność, chęć 
szukania nowych doznań, charyzma, spora odporność psychiczna, kon-
centracja, umiejętności perswazyjne oraz niższe natężenie takich cech jak 

30  Ibidem, s. 85.
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altruizm, skromność czy uległość w konfliktach. Wynika to w dużej mie-
rze z przyjętego nastawienia na celowość swoich działań, choć to przecież 
m.in. samodyscyplina odróżnia opanowanego i zdrowego człowieka od 
tego z zaburzeniami. 

Należy zastanowić się więc po raz kolejny, czy psychopatię powinno 
się określać mianem dysfunkcji, skoro przynosi sporo korzyści. Najbez-
pieczniej określać ją jako coś, co leży na kontinuum i w zależności od jego 
uplasowania na niskim bądź średnim poziomie potrafi bardziej pomagać 
niż szkodzić31. Warto także wskazać na używane niekiedy interpretacje, 
w których mówi się o psychopatii rozumianej w kategoriach subklinicz-
nych, niespełniających kryteriów diagnostycznych. Joe Newman zauwa-
żył ciekawą zależność w kontekście zachowań psychopatów związanych 
z tzw. deficytem lęku32. Nie określa ich jako pozbawionych uczuć maszyn, 
a raczej jako jednostki, które nie doświadczają strachu z uwagi na pod-
świadome wyparcie33. Rezultat ich działań w postaci otrzymania nagrody 
przewyższa odczuwanie lęku lub też chęć zauważania go u innych. Jest 
to swojego rodzaju odgrodzenie się od tego, co nieistotne i trywialne. Taka 
umiejętność wydaje się wielce pożądana w relacjach interpersonalnych. 
Jeśli ludzie byliby nastawieni na celowość swoich działań i potrafili prze-
zwyciężyć lęk przed opinią publiczną czy obawę związaną z chęcią wywar-
cia na kimś dobrego pierwszego wrażenia, to z pewnością nawiązywanie 
przez nich relacji byłoby o wiele bardziej skuteczne, choć pozbawione swe-
go rodzaju naturalności.

Skłonności psychopatyczne czy też ich rysy występują silnie również 
u osób związanych z finansami. Badanie z 2005 roku przeprowadzone 
przez zespół neuroekonomistów i kadrę psychologiczną34 dowodzi, że jed-
nostki posiadające takie rysy zdecydowanie częściej ryzykują i nie do-
świadczają kosztów emocjonalnych takich działań. Wydaje się, że właśnie 
przez ten brak hamulców są w stanie zyskać o wiele więcej niż przeciętny 

„zdrowy” człowiek, który na ogół dba o dostatek materialny i obawia się 
jego utraty, przez co często jego decyzje uwarunkowane będą utrwalonym, 
typowym dla nich sposobem zachowania. Bardzo często psychopatom 
giełdowym przypisywana jest kreatywność, wyjątkowo dobre strategicz-

31  Ibidem, s. 89–91.
32  Ibidem, s. 91–92.
33  Ibidem, s. 93–98.
34  Ibidem, s. 137–140.
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ne podejście czy też umiejętności powiązane z komunikacją, jednakże ich 
sukces polega w dużej mierze na przystosowaniu się do konsekwencji mo-
gących wystąpić podczas gwałtownych zmian oraz wykorzystywaniu poja-
wiającego się chaosu organizacyjnego35 jako pewnego rodzaju stymulanta 
wzmacniającego ich zaangażowanie i ciekawość.

Społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy są w stanie wykonywać nie-
bezpieczne zawody36, często związane z ryzykiem, a rysy psychopatycz-
ne pomagają odnaleźć się w takich branżach. Niektóre posady wymagają 
rywalizacji, dominowania nad innymi. Jest to swojego rodzaju obciąże-
nie psychiczne, które psychopaci są w stanie znieść. Ich sukces, bogactwo 
czy status społeczny są wynikiem ich funkcjonowania. To przez to, jacy 
są i jaki prowadzą styl życia, czynią tak a nie inaczej. Dla osoby, u której 
stwierdzono psychopatię, takie cechy charakteru mogłyby być jednak pro-
blematyczne, z uwagi na to, że przejmowałyby nad nią pewną kontrolę. 
Natomiast przy występowaniu wyłącznie rysów psychopatycznych, kiedy 
nie mamy do czynienia w pełni z postępowaniem psychopatycznym, po-
ziom kontroli zdecydowanie wzrasta37.

Interesujące wyjaśnienie takiego stanu rzeczy zaproponował Kent Kiehl: 
„różnica pomiędzy psychopatami z krańca skali a osobami o cechach psy-
chopatycznych polega na tym, że ci pierwsi nie mogą wyłączyć nieustra-
szoności w sytuacjach, kiedy byłoby to wskazane (…)”38. Ich dewiza brzmi: 

„wszystko albo nic”. 
Można wysnuć teorię, że funkcjonowanie rysów psychopatycznych 

u jednostki jest nieco przybliżone do prawa yerkesa-Dodsona, które za-
kłada, że człowiek np. w sytuacjach stresowych działa efektywniej do pew-
nego stopnia, a gdy następuje przekroczenie punktu krytycznego, jego 
efektywność jest zachwiana, w sytuacjach skrajnych może doprowadzić 
nawet do dezorganizacji zachowania39. Analogiczny proces zachodzi 
w przypadku rysów psychopatycznych. Istnieje poziom optymalny, w któ-
rym wartość średnia plasuje się w hierarchii wyżej niż wartości niższe lub 
wyższe i tłumaczy adaptacyjność rysów psychopatycznych. Pracownicy 
służb strzegących bezpieczeństwa prezentują zwykle wyolbrzymione po-
35  R. hare, P. Babiak, Psychopaci w firmie, Gdańsk 2015, s. 169.
36  K. Dutton, Mądrość…, op. cit., s. 165–166.
37  Ibidem, s. 162–163.
38  Ibidem, s. 161.
39   W. Łukaszewski, D. Doliński, Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] Psycholo-

gia. Podręcznik akademicki, t. 2, J. Strelau (red.), Gdańsk 2000, s. 441–468.
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czucie koncentracji wyostrzające ich zmysły, co jest w dużej mierze częścią 
nie tyle radzenia sobie ze stresem, ile wyższym poziomem zapotrzebo-
wania na stymulację. Posiadają pewnego rodzaju zdolność wyróżniającą 
ich spośród standardowych jednostek. Zapewniają bezpieczeństwo, które 
jest potrzebne do stabilnego psychicznie funkcjonowania człowieka oraz 
budowania relacji interpersonalnych, a fakt, że potrafią wytłumić pew-
ne emocje, nie musi wiązać się z całkowitym brakiem uczuć w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Mało tego, potrzebują kontaktu z innymi ludź-
mi, aby poprawnie funkcjonować, i to właśnie ten kontakt jest niezwykle 
istotny, gdyż jego brak może doprowadzić do zakorzenienia się w nich 
wzorców o podłożu psychopatycznym na poważniejszą skalę, a styczność 
z drugą osobą daje im oparcie w sytuacjach kryzysowych. 

Często pracownikom służb mundurowych organizuje się warunki 
sportowo-rekreacyjne, aby mogli zaspokajać wysoki poziom zapotrzebo-
wania na stymulację . Ci, którzy rozpamiętują przykre sytuacje, jakich do-
świadczyli, często padają ofiarami stresu pourazowego powstałego w róż-
noraki sposób. Ci z kolei, którzy ignorują takie doświadczenia poprzez 
racjonalizację słuszności swoich działań, dalej zachowują swoją efektyw-
ność, jednak postrzegają śmierć w wyniku działań operacyjnych jako coś 
codziennego. Dlatego istotnym elementem jest posiadanie wsparcia innej 
osoby, np. terapeuty lub osoby bliskiej, która nawiąże swojego rodzaju re-
lację z taką jednostką i nie pozwoli, aby deficyt emocji stał się czymś typo-
wym w jej działaniu, ale też by pozbawił ją owej korzystnej cechy w sposób 
absolutny. 

U osób z rysami psychopatycznymi osobowości należy wskazać także 
na pojawianie się tendencji do zachowań impulsywnych40.

Podsumowując, korzyści związane z rysami psychopatycznymi różnią 
się w zależności od kryteriów, jakie zostaną przyjęte, jednak istota wła-
ściwości osoby z rysami psychopatycznymi nie ulega zmianie. To natęże-
nie i stopień kontroli rysów psychopatycznych odróżnia osoby psychopa-
tyczne od tych, u których występują tylko poszczególne rysy, niezwiązane 
z nimi w sposób permanentny. Ludzie są jednostkami, które dążą do mak-
symalizowania zysków i minimalizowania strat, lecz czasem z różnych 
powodów podejmują nieracjonalne i nielogiczne decyzje. Mogą chcieć 

40  M. Malesza, P. Ostaszewski, Dark side of impulsivity — Associations between the Dark 
Triad, self-report and behavioral measures of impulsivity, „Personality and Individual 
Differences” 2016, 88, DOI: 10.1016/j.paid.2015.09.016, s. 197–198.
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postąpić nawet wbrew własnym korzyściom, gdyż korzyść jest rzeczą 
względną i trudną do zdefiniowania. Wydaje się natomiast, że psychopa-
tia analizowana w kategoriach klinicznych w wymiarze zuchwałości, pod-
łości i rozhamowania posiada negatywne konotacje społeczne i istotnie 
utrudnia odnoszenie korzyści w relacjach społecznych41.

NEGATYWNY WPŁYW RYSÓW PSYCHOPATYCZNYCH NA RELACJE 
INTERPERSONALNE
Posiadanie rysów psychopatycznych, jak już wspomniano, nieść może swego 
rodzaju korzyści, ale wiąże się także np. z wadliwym funkcjonowaniem 
społecznym. Zawiłość relacji interpersonalnych utrudnia stwierdzenie, 
czym właściwie jest negatywny wpływ na te relacje. Na potrzeby pracy 
przyjęto, że przez negatywny wpływ rozumie się wartości jednostronne 
w relacjach, które często wiążą się z makiawelizmem, narcyzmem i rysami 
psychopatycznymi.

Ilekroć mowa o tym, że podłoże psychopatyczne czy poszczególne rysy 
mogą sprawić, że jednostka poprzez swoje bezpośrednie dążenie do ce-
lów osiągnie liczne sukcesy, nie można nie wspomnieć również o silnie 
wyeksponowanym narcyzmie jawiącym się przy większości tego rodzaju 
czynności. Istnieją teorie mówiące o tym, że psychopatia jest rdzeniem 
narcyzmu42. Człowiek o takich skłonnościach postrzega osoby w swoim 
otoczeniu tak, jakby ich egzystencja uzależniona była od niego samego. 
Innymi słowy, inni ludzie istnieją tylko po to, aby być formą zakotwiczenia 
jego wartości43 i w zależności od zakresu ich uplasowania na skali będą 
przedstawiali różnorodną wartość: od tych, którzy będą zmanipulowani 
(wykorzystywani jako wzór identyfikacji), do tych, których istnienie po-
zwoli na zaspokojenie wszelakich pragnień i ekspansji JA takiej osoby44. 
Wydaje się, że taka forma relacji jest z góry skazana na niepowodzenie, 
ponieważ samouwielbienie i przedmiotowość, z jaką traktuje się tu inne 
jednostki, wyklucza prawidłowe pojmowanie relacji interpersonalnych. 
Nie sposób odnaleźć na tym podłożu wspólnego celu czy podjąć działań 
kooperacyjnych z innymi jednostkami. Osoba o rysach psychopatycz-

41  C.J. Patrick, D.C. Fowles, Triarchic conceptualization of psychopathy. Developmental 
origins of disinhibition, boldness, and meanness, „Development and Psychopathology” 
2009, 21 (3), DOI: 10.1017/S0954579409000492, s. 913–914.

42  K. Pospiszyl, Psychopatia…, op. cit., s. 45.
43  Ibidem, s. 44.
44  Ibidem, s. 48–49, 52.
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nych posługuje się egzystencją innych jako instrumentem służącym za-
spokajaniu własnych potrzeb. Nie ma tam miejsca na zaistnienie drugiej 
jednostki jako osoby wspomagającej czy wspierającej działania, a nawet 
na czerpanie obopólnych korzyści, chociaż w mniemaniu osoby o rysach 
psychopatycznych taka relacja występuje. Wszystko tak naprawdę opiera 
się na kwestiach moralno-etycznych, pozwalających określić, jakie postę-
powania są dobre, a jakie złe. Można założyć, że funkcjonowanie osoby 
o rysach psychopatycznych będzie wynikiem sposobu interpretowania 
przez nią sensu własnego życia i swoich relacji interpersonalnych. 

Warto wskazać propozycję Joshuy D. Millera i Donalda R. Lynama, 
którzy interpretują psychopatię w kategoriach cech osobowościowych sta-
nowiących trzon tzw. wielkiej piątki. Sugerują, że osoby o rysach psycho-
patycznych będą charakteryzowały się niską ugodowością i sumiennością 
oraz mocnym związkiem między neurotycznością a ekstrawersją45. 

David J. Cooke i Christine Michie wyróżnili trzy czynniki osobowo-
ści dyssocjalnej: interpersonalny, afektywny oraz behawioralny46. Należy 
zastanowić się czysto hipotetycznie, w jaki sposób relacje interpersonalne 
mogą ucierpieć, gdy buduje się je z osobami dotkniętymi zaburzeniami 
w tych trzech konkretnych strefach, i jakie to niesie za sobą konsekwencje.

Przez czynnik interpersonalny rozumie się defekty osobowości, które 
ułatwiają manipulację i często prowadzą do kłamliwości o podłożu pa-
tologicznym. To z kolei uprzedmiotawia osobę, która wchodzi w relacje 
z osobowością dyssocjalną. Łatwość wysławiania się, powierzchowny urok 
osobisty czy dość wysokie mniemanie o sobie pozwala osobie z zaburze-
niem osobowości na kontrolowanie drugiej osoby i wpływanie na nią, 
a nawet na zmienianie zachowania osób, które stają się zależne pośred-
nio lub bezpośrednio od psychopaty. Może to doprowadzić do postępo-
wania przez zmanipulowaną jednostkę wbrew własnym interesom w celu 
zyskania podziwu ze strony manipulującej nią osoby. Nie musi się to przy 
tym wiązać z łamaniem prawa. Korzyści, jakie może osiągnąć manipula-
tor, dotyczą nierzadko zaspokojenia jego narcystycznych potrzeb. Może 
to doprowadzić do skrzywienia obrazu zdrowych relacji i zniechęcenia 

45  J.D. Miller, D.R. Lynam, Understanding Psychopathy Using the Basic Elements of Per-
sonality, „Social and Personality Psychology Compass” 2015, 9/5, DOI: 10.1111/
spc3.12170, s. 223–224.

46  B. Pastwa-Wojciechowska, Psychologiczno-psychiatryczna problematyka psychopatii 
a potrzeby i praktyka opiniodawstwa w procesie stosowania prawa, „Chowanna” 2011, 
t. 2, s. 163.
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w przypadku nawiązywania innych relacji47. Warto wspomnieć, że osoba 
posiadająca sprawności interpersonalne niekoniecznie musi kłamać czy 
też manipulować daną osobą. Jeśli potrzeba manipulowania innymi prze-
kracza pewne kryterium i staje się swego rodzaju rytuałem bądź wiąże 
się z nakłanianiem kogoś do łamania prawa, a wręcz sprawia, że jednost-
ka staje się uzależniona od notorycznego kłamstwa, wtedy pojawiają się 
liczne przesłanki tego, że wpływ danych rysów psychopatycznych z grupy 
sprawności interpersonalnych będzie miał negatywne konsekwencje dla 
relacji społecznych.

Afektywność jest związana bezpośrednio z ludzkimi emocjami, empa-
tią, wrażliwością i sumieniem. W literaturze twierdzi się zwykle, że psy-
chopata odczuwa empatię na poziomie poznawczym, to znaczy rozumie 
jej znaczenie, natomiast nie odczuwa jej emocjonalnie (empatia afektyw-
na). Nie będzie chciał przyjąć odpowiedzialności za swoje błędy i zrzuci 
winę na inne czynniki zewnętrzne, które przeszkodziły mu w osiągnięciu 
celu. Może doprowadzić to do patologii w jego relacjach z innymi ludźmi 

– będą one wyraźnie jednostronne, szczególnie relacje partnerskie. Istota 
zrozumienia drugiej osoby nie tylko na podłożu racjonalności czy logicz-
nego wnioskowania, ale również na poziomie emocji i współodczuwania 
jest kluczem do współistnienia z drugim człowiekiem. W przypadku defi-
cytu w tym zakresie i oparcia się wyłącznie na empatii poznawczej relacje 
przeradzają się najczęściej w bezuczuciowe istnienie, zwykle wzmacniane 
przez współwystępujący syndrom sztokholmski, w myśl którego ofiara ta-
kiego rodzaju relacji zyskuje sympatię do oprawcy, jakim może być dla niej 
psychopata. 

Wysokie sprawności behawioralne wynikają ze stylu życia związanego 
z dużym zapotrzebowaniem na stymulację, z impulsywnego zachowania 
oraz z braku długoterminowych celów. Może to doprowadzić do powsta-
nia relacji, w których jedna jednostka naraża inne na niebezpieczeństwo 
w celu zaspokojenia swojego zapotrzebowania na dopływ adrenaliny. 
Może to być także, choć nie musi, powiązane z łamaniem prawa i odczu-
waniem ekscytacji w sytuacji zagrożenia życia. Impulsywność to skłonność 
do podejmowania często nieracjonalnych decyzji będących wynikiem za-
burzenia dyssocjalnego lub szukania rozwiązania na drodze przemocy 
lub innej formy agresji. Brak długoterminowych celów to zaś niemożność 
planowania i porządkowania stanu rzeczy, która w przypadku zestawie-

47 Ibidem.
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nia z osobowością o istotnych cechach organizujących i porządkujących 
może doprowadzić do konfliktów, w dodatku dezorganizacja przekłada się 
na impulsywność, która staje się formą mechanizmu obronnego w sytuacji 
konfrontacji z taką jednostką48.

SYMETRIA W RELACJI PSYCHOPATÓW
Kolejnym zagadnieniem wpisującym się w tematykę artykułu jest budowa-
nie relacji pomiędzy osobami będącymi psychopatami lub wykazującymi 
większość rysów tego zaburzenia. Czy możliwe jest podejmowanie między 
nimi jakichkolwiek relacji interpersonalnych, jeśli zaburzenie dyssocjalne 
sprawia, że zdolność współodczuwania jest u każdej z tych osób znikoma 
lub wcale jej nie ma? Niezwykle trudno podjąć zdrową budowę relacji inter-
personalnych, kiedy silny egocentryzm jest eksponowany przez obydwie 
osobowości. W jaki więc sposób pogodzić działanie jednostek myślących 
jedynie o osiąganiu własnych celów?

Wielce pomocna jest tutaj opinia Timothy’ego Stickle’a, profesora 
z Uniwersytetu Vermont: „Nowe badania pokazują, że podgrupa młodo-
cianych prepsychopatycznych osób postrzeganych zwykle jako okrutne 
i chłodne wobec innych staje się faktycznymi przywódcami, a nadmiar 
ich emocji można interpretować w ramach podejścia poznawczego bądź 
dialektycznej terapii behawioralnej”49. 

Pojawiają się spekulacje odnośnie do tego, czy psychopaci to oso-
by niedotknięte innymi zaburzeniami czy też chorobami psychicznymi. 
Część z nich ma epizody depresyjne lub schizofreniczne, pomimo faktu, 
że nerwice i depresje występują u psychopatów stosunkowo rzadko. Nie-
jednoznaczna jest również kwestia emocji oraz związanych z nimi reakcji 
fizjologicznych organizmu. Istnieją jednostki, które mają mocno zredu-
kowane odczuwanie emocji, lecz reakcja fizjologiczna ich organizmu jest 
wyraźna – i na odwrót: są osoby, u których występuje brak fizjologicznej 
reakcji, za to emocje są wyeksponowane. Kwestią zasadniczą jest to, że ów 
deficyt emocjonalny może wiązać się chociażby z długotrwałą izolacją 
społeczną jednostki, która w konsekwencji jawi się jako ta ze zdeformo-
wanym afektem. 

48  Ibidem.
49  A.D. Gill, T.R. Stickle, Affective Differences between Psychopathy Variants and Gen-

ders in Adjudicated Youth, „Journal of Abnormal Child Psychology” 2016, 44 (2), DOI:  
10. 1007/s 10802 015 9990 1, s. 295–307 (tłum. własne).
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Wynika z tego, że brak jakiejkolwiek więzi emocjonalnej, interperso-
nalnej czy intelektualnej z innymi ludźmi może przerodzić się w psychicz-
ną izolację niosącą niebezpieczeństwa związane z ubytkami emocjonalny-
mi lub brakiem reakcji na bodźce. Psychopaci na tym etapie niekoniecznie 
odróżniają się od innych jednostek, a próby zamaskowania przez nich 
swoich własnych potrzeb mogą przesłonić prawdziwe intencje takiej oso-
bowości. W dodatku fakt, że bardzo sprawnie wykorzystują mechanizm 
odpowiadający za nieprzyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny, 
znacznie utrudnia nawiązywanie relacji interpersonalnych, co nie znaczy, 
że jest to z gruntu niemożliwe. Zbudowanie relacji między dwoma taki-
mi osobowościami jest zgoła skomplikowane i z reguły nie są to relacje 
stabilne, jednakże, jak pokazują badania, są formą wprowadzającą kom-
pleksową, ale dopuszczalną ideę dotyczącą inicjacji związków społecznych 
między osobnikami o dyssocjalnych zaburzeniach struktury osobowości.

Podsumowując, więź personalna między jednostkami niekiedy nawet 
może przeszkadzać w efektywnym wykonywaniu działań, ponieważ spo-
ry wpływ ma tutaj przywiązanie emocjonalne jednostek do siebie. Zredu-
kowanie tych emocji mogłoby doprowadzić do efektywnego zarządzania 
w kontekście realizacji wspólnych celów, jednakże byłoby również po-
zbawione współczynnika ludzkiego, wywodzącego się z charakteru rela-
cji. Czynniki psychopatyczne, pomimo tego, że pomagają w jakościowym 
przebiegu działań, mogą przynosić zarówno korzyści, jak i straty. Relacje 
psychopatyczne nie należą jednak do zdrowych relacji społecznych, a ich 
utrzymanie jest stosunkowo trudne lub czasem nawet niemożliwe50.

PRZECIWDZIAŁANIE PSYCHOPATII, JEJ RESOCJALIZACJA  
I LECZENIE
Po rozpatrzeniu niektórych rysów przynoszących korzyści jednostkom 
psychopatycznym oraz tych, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo 
personalne drugiego człowieka i sferę relacji interpersonalnych, zasadne 
wydaje się postawienie pytania: czy w jakikolwiek sposób przy postępie 
dzisiejszej medycyny i wiedzy psychologicznej można skutecznie resocja-
lizować lub leczyć osobowość psychopatyczną?

50  Por. M. Dolan, R. Fullam, Theory of mind and mentalizing ability in antisocial perso-
nality disorders with and without psychopathy, „Psychological Medicine” 2004, vol. 34, 
issue 6, DOI: 10.1017/S0033291704002028, s. 1093–1094.
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JMetody resocjalizacji i leczenia osobowości psychopatycznej rozwi-
nęły się na przestrzeni lat i zaczęły przynosić zadowalające efekty. Choć 
terapia psychoanalityczna należy do jednych z najtrudniejszych form pra-
cy z osobowością psychopatyczną, do tej pory najczęściej prowadzono ba-
dania właśnie z wykorzystaniem psychoanalizy51.

Najskuteczniejszym sposobem dotarcia do osób z zaburzeniami jest 
okazanie im życzliwości i cierpliwości. Większość psychopatów cierpi bo-
wiem na trudności z doświadczaniem emocji. Wynika to głównie z faktu 
powiązania rysów psychopatycznych z antyspołecznym zaburzeniem oso-
bowości (antisocial personality disorder – APD lub ASPD52). 

Niektóre terapie przy użyciu hipnoanalizy pozwalają na głębsze wnik-
nięcie w umysł danej osobowości psychopatycznej, a to umożliwia zde-
finiowanie problemu i przyjęcie odpowiedniej strategii w jej leczeniu.  
R. Linder potwierdza, że jego pacjent odzyskał zdolność do kontrolowa-
nia swojego popędu związanego z potrzebą stymulacji adrenaliną, a jego 
refleksyjność nad tym, co robi, uległa znacznej poprawie53. Dość kontro-
wersyjnym, ale – jak twierdzą niektórzy badacze – skutecznym elementem 
wydaje się wywołanie stanów depresyjnych u osoby o strukturze psycho-
patycznej. Mają one niejako wytworzyć u niej pewnego rodzaju nawyki, 
które wiążą się z oceną własnego postępowania, i przez indukcję depresyj-
ną pomóc jej pozbyć się niskiego progu tolerancji na frustrację54. 

Reasumując, wszystko opiera się na indywidualnym podejściu do da-
nej jednostki, której zaburzenie ma zazwyczaj swoje bezpośrednie źródło 
w okresie dzieciństwa. Osobowość terapeuty również jest bardzo istotna, 
gdyż swoim zachowaniem wpływa on na jednostkę i pomaga jej wytwa-
rzać pozytywne mechanizmy, które z czasem stają się formą odbudowy 
relacji emocjonalnych z innym człowiekiem.

W przypadku resocjalizacji znaczącą rolę odgrywają zakłady karne. 
Osadzeni w więzieniach, zwłaszcza osoby młode, często doświadczają kry-
zysu emocjonalnego55, który jest swojego rodzaju katharsis dla ich stanu 
psychicznego. Dopiero wówczas stopniowo wprowadza się elementy te-

51  K. Pospiszyl. Psychopatia…, op. cit., s. 114.
52  J. Coid, S. Ullrich, Antisocial…, op. cit., s. 426–427; J.D. Miller, D.R. Lynam, Psychopa-

thy and Personality. Advances and Debates, „Journal of Personality”, December 2015,  
83 (6), DOI: 10.1111/jopy.12145, s. 587.

53  K. Pospiszyl, Psychopatia…, op. cit., s. 118.
54  Ibidem, s. 122.
55  Ibidem, s. 128.
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rapii, która ma im pomóc w odbudowaniu właściwych relacji emocjonal-
nych z innymi ludźmi. Najskuteczniej resocjalizuje się dzieci i młodzież, 
gdyż to właśnie w tym okresie kształtuje się osobowość człowieka i mogą 
ujawnić się predyspozycje psychopatyczne. W dodatku do postępowania 
młodzieży społeczeństwo przykłada większą wagę niż w przypadku jedno-
stek dorosłych, gdyż często przyjmuje się założenie, że młodzi popełniają 
błędy, bo nie są jeszcze w pełni świadomi i ukształtowani osobowościowo. 
Nie zmienia to jednak tego, że resocjalizacja powinna dotyczyć wszystkich 
osób, które jej potrzebują, niezależnie od warstwy społecznej, wieku lub 
płci56.

Korzystne efekty leczenia przynoszą również spotkania tzw. społecz-
ności terapeutycznych, które mają na celu eliminowanie przejawów pato-
logicznego zachowania57. Co ciekawe, społeczności terapeutyczne cechu-
je wolność hierarchiczna, co różni je od norm panujących w szpitalach 
psychiatrycznych. Warunkiem dalszego leczenia jest wyzbycie się apatii 
i rozbudzenie na nowo swojego życia społecznego, co jest formą zerwa-
nia z własną biernością58. Często wymusza się na jednostkach, aby prze-
jęły odpowiedzialność za swoje czyny, stosując ataki werbalne skierowane 
w ich stronę. Wykorzystuje się też gry, które mają wyeksponować i uze-
wnętrznić uczucia w różnorakiej formie, nawet wulgarnej59, co ma być 
pewnego rodzaju możliwością wyładowania emocjonalnego, aby badani 
nie przenosili swojej ekspresji na społeczeństwo. Społeczności terapeu-
tyczne są jednak zjawiskiem grupowym, a podejście indywidualne zdaje 
się bardziej efektywnym narzędziem pracy z osobowością psychopatyczną. 
Podsumowując, społeczności terapeutyczne rządzą się swoimi prawami 
i mają zapewnić swobodę pacjentom, chociaż pojawiające się tam formy 
działania bywają niekonwencjonalne.

Jeśli chodzi o rozwiązania farmakologiczne, to najskuteczniejsze efek-
ty notuje się podczas zastosowania sodium pentothalu, czyli tak zwanego 
serum prawdy60. Według statystyk pacjenci po zastosowaniu narkoterapii, 
która miała pomóc w wykryciu, co wywołało u nich uraz do społeczeństwa, 
opowiadali bez zahamowań o swoim życiu i dość emocjonalnie przywo-

56  Ibidem, s. 144.
57  Ibidem, s. 159.
58 Ibidem, s. 160.
59  Ibidem, s. 164.
60  Ibidem, s. 171.
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ływali epizody z dzieciństwa, dodatkowo byli bardziej spokojni. Współ-
cześnie w leczeniu stosuje się różnego typu substancje, jak na przykład 
sodium amytal, amfetaminę czy promazyny. Niektórzy specjaliści uzależ-
niają dodatkowo podawanie środków od rodzaju psychopatii pacjentów 
(bezuczuciowi, schizoidalni, emocjonalnie niestabilni)61. Chociaż dzia-
łania farmakologiczne w tej mierze przynoszą niekiedy pożądane efekty, 
to są wyłącznie formą wspomagającą psychoterapię, a nie jej głównym 
rdzeniem, na którym należy się oprzeć. Farmakologia służy przeważnie 
celom stricte eksperymentalnym, aby wdrażać coraz to nowsze środki mo-
gące pomóc w przyszłych badaniach62.

Prewencja w kontekście bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie mo-
gącym wystąpić niedogodnościom – i podobnie jest w przypadku psycho-
patii. Pomimo tego, że pewne elementy osobowości psychopatycznej po-
trafią być przydatne w codziennym życiu, to zbyt duże zintensyfikowanie 
lub nagromadzenie cech może stwarzać poważne przeszkody w funkcjo-
nowaniu społecznym, dlatego tak istotne jest zwalczanie związanych z tym 
problemów w zarodku. Z badań wynika, że psychopatia najczęściej poja-
wia się w wyniku traumatycznych przeżyć. Okazywanie dobroci i miłości 
oraz prawidłowe relacje rodzinne pozwalają na budowanie konsekwent-
nego, konstruktywnego modelu rozwoju dziecka i znacznie ograniczają 
budowanie osobowości psychopatycznej. Jest to najlepsza forma działania 
wobec rysów psychopatycznych. 

Istotna jest granica, która nie powinna się zacierać, pomiędzy norma-
mi społecznymi a dążeniem jednostki do sukcesu za wszelką cenę. Istnieją 
metody resocjalizacji i pracy z jednostkami psychopatycznymi oraz aparat 
władzy, który identyfikuje takie jednostki i je izoluje w przypadku konflik-
tów prawnych.

ZAKOŃCZENIE
Zagadnienie psychopatii to interesujący problem o charakterze teore-
tycznym i badawczym. Cechy charakterystyczne związane z psychopatią, 
niezależnie od tego, czy rozumie się je w kategoriach wymiaru czy też 
typu, niosą za sobą określone konsekwencje dla podmiotu. W literaturze 
przedmiotu zwraca się uwagę na możliwość dwojakiego ich rozumienia 
i wartościowania. Stanowi to podstawę do eksponowania pozytywnych 

61  Ibidem, s. 173.
62  Ibidem, s. 174.
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i negatywnych konsekwencji posiadania takich cech czy właściwości. Mia-
nem psychopaty określa się osobę, która prezentuje zachowania łamiące 
normę społeczną i kulturową i przynoszące zwykle negatywne konsekwencje 
dla relacji międzyludzkich. Problemy interpretacyjne prezentowane przez 
specjalistów sugerują złożoność sytuacji. Jednym ze sposobów radzenia 
sobie z problemem psychopatii jest wskazanie na dwojakie rozumienie tego 
pojęcia. Z jednej strony mówi się o psychopatii w rozumieniu klinicznym, 
wskazując na szereg kryteriów diagnostycznych, z drugiej zaś strony stwo-
rzono pojęcie psychopatii subklinicznej, wskazującej na posiadanie przez 
podmiot rysów osobowościowych w zachowaniu, które są analogiczne 
do kryteriów diagnostycznych psychopaty w rozumieniu klinicznym, ale 
mają zdecydowanie mniejszy stopień nasilenia.

W artykule podkreślono, że dychotomiczne uporządkowanie ro-
zumienia tego terminu nie jest do końca możliwe z powodu złożoności 
opisywanego problemu. Wskazanie na próby odmiennych sposobów in-
terpretowania tego pojęcia pozwala ujrzeć tę problematykę w sposób kon-
struktywny i pozwala na docenienie jej znaczenia i rangi w opisie i wyja-
śnianiu zachowania człowieka. 

Prezentowanie nieakceptowanych wzorców zachowań w relacjach 
społecznych budzi sprzeciw i brak akceptacji ze strony innych ludzi. 
W sytuacjach, w których ujawniają się działania osobowości dyssocjalnej, 
cierpiącej na antyspołeczne zaburzenie osobowości, narcystycznej lub 
makiawelistycznej, dostrzega się, że są one skierowane przeciwko innym. 
Warto w tym miejscu przywołać użyteczną kategoryzację wskazaną przez  
S.h. Schwartza, badającego wartości i precyzyjnie odróżniającego dzia-
łania skoncentrowane na umacnianiu siebie od działań służących prze-
kraczaniu siebie. Wskazana interpretacja sugeruje otwarcie na działania 
prowadzące do przekraczania siebie, służące szeroko pojętemu dobru, od-
wołujące się do życzliwości i skoncentrowane na celach uniwersalistycz-
nych. Przeciwna postawa, dotycząca umacniania siebie, jest skoncentro-
wana na zdobywaniu i posiadaniu władzy i realizowaniu osiągnięć. 

Zjawisko psychopatii postrzega się na różne sposoby. Mówi się o sze-
regu cech, które powinny być dopasowane do normy rozwojowej czy hi-
storii chorób pacjenta. Zwraca się także uwagę na kategorię osobowości 
psychopatycznej oraz rozróżnia się jej kilka postaci, mówiąc o jej wymia-
rach bądź typach, co zdecydowanie utrudnia budowanie spójnego modelu 
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funkcjonowania osób posiadających rysy psychopatyczne63. Niezależnie 
od tego nowe informacje poszerzające wiedzę w tym zakresie pozwalają 
szerzej spojrzeć na problem i skonstruować narzędzia do zwalczania, re-
dukowania czy kontrolowania zaburzenia struktury osobowości.
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