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ZDOLNOŚĆ DO ROZPOZNAWANIA EMOCJI
I ODCZUWANIA EMPATII

U OSÓB POPEŁNIAJĄCYCH PRZESTĘPSTWA

Streszczenie

Sprawne emocjonalne funkcjonowanie jest łączone z właściwym działaniem w ob-
rębie społeczeństwa, a brak umiejętności do doświadczania stanów wewnętrznych in-
nych osób z tendencją do popełniania przestępstw. Przestępczość jest negatywnym spo-
łecznym czynnikiem, który znacznie obciąża społeczności wielu krajów. Z tego względu
badacze próbują doszukać się różnic w umiejętności doświadczania emocji występują-
cych w grupie osób zdrowych i mających skłonność do wchodzenia w konflikty z prawem.
W artykule tym są zawarte rezultaty badań skupionych na tym temacie. Być może pro-
gramy skupiające się na rozwijaniu zdolności do doświadczania emocji pozwolą na
obniżenie wskaźników wskazujących na częstotliwość popełniania przestępstw.

Słowa kluczowe: przestępcy, rozpoznawanie emocji, empatia

Offenders’ ability to recognize emotions and to empathize
Abstract

Effective emotional functioning tends to be associated with proper social func-
tioning, while the inability to empathize with others is linked to the propensity for crime.
Criminality remains a negative social factor, taking a heavy toll on communities in many
countries. Thus, researchers make attempts in order to find differences in the ability
to experience emotions among healthy individuals and those who reveal the propensity
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for breaching the law. The paper presents the findings of research efforts devoted to
this subject. Ii is assumed that programs aiming at developing the ability to empathize
will help reduce delinquency-related rates.

Key words: offenders, emotion recognition, empathy

Zjawisko przestępczości i wiążące się z nią konsekwencje jest pro-
blemem większości współczesnych państw. Pojawiające się ze względu
na przestępczość straty odnoszą się zarówno do konsekwencji jedno-
stek stających się poszkodowanymi w wyniku opisywanych zdarzeń jak
i do kosztów ponoszonych przez społeczeństwo. W większości bowiem
państw koszty utrzymania wymiaru sprawiedliwości oraz aparatu od-
powiedzialnego za izolowanie osób odbywających karę pozbawienia
wolności spoczywa na podatnikach. Ze względu na te trudności sta-
le poszukuje się czynników mogących mieć wpływ na skłonność do
popełniania przestępstw, tak aby ich wyeliminowanie pozwoliło na
ograniczenie niekorzystnego zjawiska przestępczości.

Przyczyn skłonności do popełniania przestępstw poszukuje się
zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Te pierwsze
to wszelkie okoliczności zmuszające jednostkę do popełnienia czy-
nu karalnego, tj. brak wystarczających środków finansowych, brak za-
trudnienia, funkcjonowanie w środowisku przejawiającym zwiększoną
agresję. Z kolei czynniki wewnętrzne to te, które powodują, że oso-
ba samodzielnie poszukuje dodatkowej stymulacji, wrażeń i z tego
względu chętniej angażuje się w konflikty z prawem. Właśnie wśród
czynników z drugiej grupy jako element predysponujący do popeł-
niania przestępstw wskazuje się zaburzoną zdolność w zakresie od-
bioru, kategoryzacji, rozumienia czy też radzenia sobie ze stanami
emocjonalnymi. Jest to właściwość jednostek, która zostanie opisana
w tym artykule w związku z poszukiwaniem przyczyn dokonywania
przestępstw.

Społeczeństwo w obrębie którego funkcjonuje człowiek stanowi
złożony schemat wzajemnych interakcji z innymi jednostkami, który
umożliwia stosowne dopasowanie się do obowiązujących reguł i norm.
Właściwości te wymagają od człowieka silnie złożonych umiejętności,
które stale są wzbogacane przez nowe doświadczenia i stale nawiązy-
wane relacje, czy zdobywane informacje. Zdolność do odczytywania
emocji, rozumienia stanów wewnętrznych drugiej osoby jest jednym
z procesów wskazywanych jako kluczowy dla właściwego społecznego
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funkcjonowania (Frijda 1986a; Oatley, Jenkins 1996). Poprzez odczu-
wane stany wewnętrzne jesteśmy w stanie przekazywać komunikaty
innym osobom, mamy wpływ na ich zachowanie, a także ustalamy
wzajemne relacje z otoczeniem (Ekman, Davidson 2002). Tym samym
deficyt w zdolności przetwarzania doświadczanych przez inną osobę
afektów (zwłaszcza związanych z cierpieniem np. smutku lub strachu)
będzie w znacznej mierze sprzyjać ujawnianiu zachowań antyspołecz-
nych (Blair 2001; 2005).

Ekspresja i rozpoznawanie stanów emocjonalnych jest jednym
z podstawowych wymiarów związanych z funkcjonowaniem afektyw-
nym jednostki. Frijda (1986) pisał, że prezentowanie stanów wewnętrz-
nych pojawia się kiedy zachowanie człowieka zdaje się ustawać. Jed-
nostka zaprzestaje kontynuowania efektywnej interakcji z jej bezpo-
średnim otoczeniem i pojawia się wówczas zachowanie odnoszące się
wyłącznie do podmiotu. Autor koncepcji przytaczał tu sytuacje związa-
ne z napadami śmiechu, smutku lub płaczu. W później pojawiających
się koncepcjach odnoszących się do ekspresji stanów emocjonalnych
autorzy wskazywali jako kluczowe zmiany związane z mimiką twa-
rzy, tonu głosu, postawy (Oatley, Jenkins 1996). W odniesieniu do
takich doniesień poszukiwano również sposobów rozpoznawania ro-
dzaju ujawnianych afektów. Planalp, DeFrancisco i Rutherford (1996)
wykazali, że osoby wykorzystują bardzo szeroki zakres oznak pozwa-
lający im na odczytywanie stanów. Zgodnie z badaniami aż 97% osób
używa dwóch lub większej ilości przejawów świadczących o emocjach.
Najczęściej w tym celu ludzie odwołują się do oznak wokalnych, mi-
micznych, werbalnych lub kontekstowych.

Wobec powyższych informacji istotnym wydaje się postawienie
pytania o poziom rozwoju zdolności do rozpoznawania emocji przez
osoby mające skłonność do wchodzenia w konflikty z prawem. Badania
w tym zakresie były prowadzone w różnych grupach. Pierwsza z nich
to osoby wykazujące cechy psychopatii. Ogólne badania w tym ob-
szarze, nie wyodrębniające poszczególnych emocji, nie wykazały, aby
przestępcy z takimi cechami osobowościowymi charakteryzowali się
ogólnymi deficytami w zakresie przetwarzania niewerbalnej informa-
cji emocjonalnej. Bardziej pogłębione analizy wskazały natomiast na
zaburzenia w zakresie bardziej elementarnych możliwości (Kosson et
al. 2002). Według autorów badana grupa uzyskuje niższe wyniki w za-
kresie zdolności do rozpoznawania obrzydzenia i zaskoczenia poprzez
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obserwację wyrazu twarzy. Blair wraz z swoimi współpracownikami
(2004) w zaprojektowanych badaniach na grupie przejawiającej cechy
psychopatyczne skupił się na analizie sześciu podstawowych stanów
emocjonalnych, tj. strach, złość, wstręt, zaskoczenie, radość, smutek.
Według uzyskanych przez ten zespół rezultatów grupa badawcza w po-
równaniu do kontrolnej uzyskiwała znacząco gorsze rezultaty w zada-
niach związanych z rozpoznawaniem emocji strachu. Autorzy sugeru-
ją, że brak wystarczającej sprawności w zakresie rozpoznawania wyróż-
nionej emocji może stanowić krytyczny czynnik rozwoju psychopatii.

Obserwowany deficyt w rozpoznawaniu wybranych stanów emo-
cjonalnych jest łączony z nieprawidłowym, niewystarczającym rozwo-
jem ciała migdałowatego. Podobny deficyt ma też być przyczyną nie-
wystarczającej zdolności do rozpoznawania smutku u grupy wykazują-
cej cechy psychopatyczne (Adolphs, Tranel 2004). W kolejnych bada-
niach z tego nurtu nie udało się zidentyfikować znaczących deficytów
w zakresie rozpoznawania takich stanów emocjonalnych jak smutek,
radość, czy strach (Glass, Newman 2006). Jednak badacze starali się
zmodyfikować procedurę badawczą tak, aby uzyskać odpowiedź na py-
tanie dlaczego nieznaczne różnice w sposobach prowadzenia procedur
badawczych dają różne rezultaty (Glass, Newman 2009). Ich poszuki-
wania wiązały się z doniesieniami o możliwości powiązania trudności
w rozpoznawaniu emocji z deficytami w zakresie uwagi. Otóż analizo-
wana grupa wykazuje podobną zdolność do analizowania i rozpozna-
wania stanów emocjonalnych, ale jedynie w sytuacji, kiedy stanowi to
ich jedyne zadanie poznawcze. Psychopaci bowiem przy zmniejszonej
wydolności ciała migdałowatego mają mniejszą zdolność do powiąza-
nia obserwowanych stanów emocjonalnych z kontekstem w jakim dane
afekty pojawiają się. (Blair 2005; Glass, Newman 2009). Można tym
samym uznać, że trudności osób o cechach psychopatycznych będą
obserwowane nawet w codziennych sytuacjach, te bowiem wymagają
stałego analizowania złożonych zdarzeń. Kiedy bowiem osoby psycho-
patyczne obracają się zwykle w szerszym kontekście społecznym nie
mają tylko do czynienia z konkretną inną jednostką, ale całym kom-
pleksem bodźców znajdujących się w ich bezpośrednim otoczeniu.

W odniesieniu do grupy psychopatów wskazuje się również na za-
sadnicze różnice w stosunku do grupy z ogólnej populacji w zakresie
znieczulicy, czy wskaźnika „nie-emocjonalności” (Bowen et al. 2013).
Pojawiają się kolejne doniesienia wskazujące, że istnieje wyodrębnio-
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na grupa młodocianych przestępców, która przy wysokim poziomie
znieczulicy emocjonalnej wykazuje podwyższony poziom agresywno-
ści i silnie antyspołeczne zachowania (Frick, Marsee 2006). Tzw. „nie-
-emocjonalność” ma charakteryzować się deficytami w zdolności do
przetwarzania bodźców emocjonalnych w szczególności do rozpozna-
wania wyrazu smutku oraz ekspresji strachu (Blair et al. 2001; Loney
et al. 2003; Kimonis et al. 2006).

Deficyty w zakresie emocjonalności wykazano również u innych
grup młodych osób wykazujących tendencje do nieprawidłowych, an-
tyspołecznych zachowań, a tym samym do popełniania przestępstw.
Młodzież, nie przejawiająca cech zaburzeń psychicznych, ale ujawnia-
jąca problemy z różnymi formami uzależnienia, a także ta z rozpo-
znawanymi początkowymi objawami zaburzeń zachowania (conduct
disorder) charakteryzowała się mniejszymi, niż ogólna populacja umie-
jętnościami do rozpoznawania emocji gniewu (Fairchild et al. 2009;
Leist, Dadds 2009). Leist i Dadds (2009) odnosząc się do uzyskanych
wyników badań wskazują, że związek pomiędzy antyspołecznymi za-
chowaniami a zdolnością do rozpoznawania gniewu wynika z tego,
że elementem prezentowanych przez badaną młodzież zachowań jest
agresja reaktywna. Agresja taka stanowi silnie wojowniczą odpowiedź
na bodziec pojawiający się w otoczeniu. Tym samym grupa ta nawet
na niskie natężenie gniewu prezentowanego przez inną osobą reaguje
nadmiernym zachowaniem o charakterze agresywnym. Poparcie dla
takich hipotez stanowią analizy aktywności stosownych okolic mózgu.
Badania pokazują bowiem, że u badanej grupy młodzieży zarówno re-
aktywna agresja, jak i deficyt w rozpoznawaniu gniewu można łączyć
ze zmniejszoną aktywnością kory okołooczodołowej (Best, Williams,
Coccaro 2002; Hornak et al. 2003; Rubia et al. 2009).

Kolejne doniesienia z badań wykazują również, że niewystarcza-
jąca umiejętność doświadczania empatii będzie elementem wpływa-
jącym na silniejsze ujawnianie zachowań agresywnych, a tym samym
będzie sprzyjać popełnianiu czynów karalnych (Eisenberg 2000; Frick,
White 2008; Blair 2010). Ale aby szerzej rozwinąć ten temat ważnym
wydaje się odniesienie do tego czym jest empatia. Jest to ważne, gdyż
w literaturze znajduje się wiele różnych definicji tego pojęcia.

W jednym z najprostszych rozumień, które zaproponował Zinn
(1993) empatia jest intelektualną zdolnością do identyfikacji lub za-
stępczego przypisywania doświadczanych uczyć, myśli lub postaw ze-
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wnętrznym obiektom. Obdarzanie wewnętrznymi stanami może doty-
czyć zarówno innych obiektów czujących, obserwowanych postaw, któ-
rym należy nadać znaczenie, jak i nieożywionych obiektów, tj. dzieła
sztuki. Według badaczy zajmujących się zagadnieniem empatii sta-
nowi ona zdolność leżącą u postaw prospołecznych zachowań (Fesh-
bach 1987; Miller, Eisenberg 1988; Jolliffe, Farrington 2004). Osoby,
u których stwierdza się większe zasoby empatii, są bardziej skłonne
do wykazywania zachowań ukierunkowanych na pomaganie w kontek-
ście społecznym (Zahn-Waxler, Robinson 1995). W nowszych teoriach
wskazuje się, że opisywane zjawisko ma zarówno aspekt emocjonal-
ny jak i poznawczy (Blake, Gannon 2008). Zgodnie z rozumieniem
empatii jako złożonym konstruktem, jej przebieg dzieli się na po-
szczególne etapy. I tak rozpoznawanie stanów emocjonalnych, które
było przedmiotem wcześniejszego opisu, jest tylko pierwszym etapem
jej przebiegu. Rozpoznane emocje należy bowiem opracować. Tym sa-
mym w drugim etapie przebiegu empatii następuje obserwacja przeżyć
wewnętrznych innej osoby wzmocniona o próbę uwzględnienia jej per-
spektywy. Wreszcie trzeci etap określany jako wrażliwość uczuciowa
polega na połączeniu rozpoznanej emocji z perspektywą w jakiej znaj-
duje się obserwowany obiekt. Taki przebieg procesu pozwala obserwa-
torowi doświadczyć podobnych stanów jak obiekt zewnętrzny, a także
generować stosowną w danej sytuacji odpowiedź. I tak na przykład
w sytuacji, gdy dochodzi do zachowań agresywnych i zadawany jest
ból oraz cierpienie, obserwacja tych stanów u ofiary powinna wywoły-
wać podobne doznania u agresora. W ten sposób miało by dochodzić
do hamowania zachowania agresywnego (Feshbach 1997; Marshall,
Marshall 2011).

Wykorzystując takie ujęcie empatii prowadzono analizy skupia-
jące się na wybranych aspektach tego zjawiska, aby móc lepiej prze-
analizować różnice, które pojawiają się w rozumieniu i reagowaniu na
stany emocjonalne otoczenia w grupie dokonującej przestępstw. Ba-
dania Dolana i Fullam (2004) nie wykazały istotnych różnic w grupie
psychopatów porównywanej do kontrolnej w zakresie umiejętności
poznawczego zrozumienia perspektywy emocjonalnej innej obserwo-
wanej osoby. Podobne rezultaty, przy użyciu procedury polegającej na
umiejętności rozpoznawania emocji poprzez obserwację oczu też nie
wykazały deficytów w grupie psychopatów (Richell et al. 2003). Z kolei
prowadzone przez Pardini i współpracowników (2003) analizy wyka-
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zały negatywne korelacje pomiędzy rozpoznawanym chłodem emo-
cjonalnym a predyspozycją do rozumienia roli i doświadczania troski
u osób wykazujących niekorzystne zachowania w młodości. Badania
w tym obszarze nie są jeszcze wyczerpane. Obecnie pomimo rozpo-
znawania subtelnych różnic w zdolności do poznawczego rozumienia
stanów wewnętrznych w grupie wykazującej zachowania antyspołecz-
ne, uznaje się, że osoby te nie różnią się znacząco w omawianym
aspekcie w porównaniu do ogólnej populacji (Seidel et al. 2013).

Nadal niewiele jest doniesień odnoszących się do trzeciego etapu
reagowania, kiedy jednostka ma wykazać się odpowiedzią na obserwo-
waną sytuację. W badaniach tego typu próbowano wykorzystać m.in.
pomiar szybkości bicia serca przy oglądaniu filmu mającego poprzez
empatię wywołać strach. Udało się w ten sposób wykazać obniże-
nie zdolności do doświadczanie stanów emocjonalnych innej osoby
u opisywanych grup. Chłopcy ze stwierdzonymi zaburzeniami zacho-
wania nie mieli przyspieszonego tempa bicia serca w sytuacji oglądania
nacechowanego emocjonalnie filmu, co było obserwowane w grupie
kontrolnej (Anastassiou-Hadjicharalambous, Warden 2008). Odnoto-
wano również, że przestępcy o cechach psychopatycznych wykazują się
hiporeaktywnością przewodnictwa skóry w sytuacjach w których obser-
wują sytuacje emocjonalne zarówno o pozytywnym, jak i negatywnych
charakterze (Herpertz et al. 2001). Wreszcie szersze badania, któ-
re miały na celu uwzględnienie wszystkich trzech elementów empatii
u przestępców popełniających czyny z użyciem siły, nie wykazały zna-
czących różnic w rozpoznawaniu emocji i poznawczym ich rozumieniu.
Grupa ta jednak różniła się istotnie pod względem zdolności do udzie-
lania adekwatnej odpowiedzi na takie sytuacje (Seidel et al. 2013).

Przestępczość stanowi szczególnie negatywny element funkcjo-
nowania społeczeństw. Sposobów na jego ograniczenie poszukuje się
w wielu czynnikach, w tym również w predyspozycjach jednostki, która
wchodzi w konflikty z prawem. Wskazuje się, że takim wewnętrznym
czynnikiem działającym u jednostki może być niewystarczająca zdol-
ność do rozpoznawania stanów emocjonalnych a także doświadczania
empatii. Jeśli bowiem człowiek nie jest zdolny do rozpoznania cier-
pienia innej osoby, nie potrafi zrozumieć trudnej sytuacji, w jakiej
ta się znalazła, nie będzie miał motywacji do zaprzestania własnych
negatywnych działań. Dotychczasowe analizy odnoszące się do wska-
zanego tematu nie dają jednoznacznych rezultatów. Wskazuje się, że
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osoby które wchodzą w konflikt z prawem lub przejawiają zaburzenia
zachowania (będące również predykatorem późniejszego niewłaści-
wego społecznie funkcjonowania) mogą mieś trudność z rozpoznawa-
niem emocji. Dotyczy to przede wszystkim takich stanów afektywnych
jak obrzydzenie, zaskoczenie, a przede wszystkim strach. Również
w zakresie empatii grupy te mają mniejsze umiejętności niż ogólna
populacja. Zgodnie z analizami szczególną predyspozycją do popeł-
niania przestępstw byłaby niewystarczająca umiejętność właściwego
reagowania na emocje prezentowane przez inną osobę.

Jeśli deficyty w zakresie emocjonalności stanowią istotny czyn-
nik wpływający na umiejętności społeczne jednostki to pogłębienie
wiedzy dotyczącej tego zakresu funkcjonowania człowieka wydaje się
kluczowe dla tworzenia właściwych programów profilaktycznych a tak-
że resocjalizacyjnych. Stosowna wiedza z tego zakresu może pozwolić
bowiem na tworzenie programów zwiększających wrażliwość emocjo-
nalną, a także uczących jednostki właściwego rozpoznawania emocji.
Ze względu na brak jednoznaczności w uzyskanych wynikach ważnym
może się okazać poszukiwanie narzędzi pozwalających na uchwycenie
nieznacznych nawet różnic w grupach dobrze i źle funkcjonujących.
Kończąc należy zauważyć, że pojawiły się już rezultaty pierwszych
wdrażanych szkoleń z tego zakresu. Sugerują one, że uczenie umiejęt-
ności związanych z empatią w grupie dzieci zdrowych znacząco obni-
żało ich skłonność do przejawiania zachowań agresywnych (Feshbach,
Feshbach 2009). Być może dobrze przygotowana profilaktyka pozwoli
na zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą państwa na utrzymanie wy-
miaru sprawiedliwości.
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