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Psychologia bezpieczeństwa narodowego.  
Współczesne rozumienie psychopatii 

Streszczenie
Coraz więcej badań empirycznych i koncepcji teoretycznych wskazuje, że psy‑

chopatia jest zaburzeniem bardziej złożonym, niż to się do tej pory wydawało. Psychopatia 
może mieć negatywne i pozytywne oblicza. Badania wskazują, że dobrze jest być psycho‑
patą funkcjonalnym, czyli niedziałającym antyspołecznie.
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W książce „Mądrość psychopatów” Kevin Dutton1 przedstawia najnow‑
sze doniesienia z obszaru badań psychopatii. Zaburzenie osobowości nazywane 
psychopatią lub osobowością aspołeczną2, które do niedawna utożsamiano tylko 
z zachowaniami społecznie niepożądanymi, w świetle najnowszych badań jawi się 
jako zespół cech sprzyjających efektywnemu wykonywaniu niektórych zawodów, 
w tym szczególnie stresujących i wymagających opanowania oraz szybkiego podej‑
mowania decyzji, jak np. funkcjonariusz służb specjalnych, lekarz chirurg, makler 
giełdowy, polityk, prawnik i in. Psychopaci są nieustraszeni, pewni siebie, charyzma‑
tyczni, bezwzględni i skupieni na celu. Nie zawsze muszą jednak, jak do niedawna 
przypuszczano, posługiwać się przemocą ani być agresywni i antyspołeczni.

„Tedy Bundy to jeden z najbardziej osławionych seryjnych morder‑
ców w historii. W 2009 r., dwadzieścia lat po egzekucji w więzieniu  
stanowym na Florydzie, psycholog Angela Book i jej koledzy z Brock 
University w Kandzie postanowili sprawdzić jedno z twierdzeń osła‑
wionego mordercy. W którymś z wywiadów Bundy, który w połowie 

1 K. Dutton, Mądrość psychopatów,WWL, Warszawa 2015.
2 A. Bilikiewicz, Psychiatria dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2000.



22

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 4/2018

lat siedemdziesiątych w ciągu czterech lat zamordował ciosem w głowę 
trzydzieści pięć kobiet, powiedział z chłopięcym, jakże amerykańskim 
uśmiechem, że potrafi rozpoznać dobrą kandydatkę na ofiarę po sposo‑
bie, w jaki chodzi. – «Jestem najzimniejszym draniem i najsprytniej‑
szym, jakiego dane wam było spotkać» stwierdził Bundy w rozmowie 
ze śledczymi”3.

Psycholog Angela Book obmyśliła eksperyment, aby zweryfikować  
to mniemanie osobie mordercy ‑psychopaty Bundy’ego. Do eksperymentu 
wybrano czterdziestu siedmiu studentów, którzy wypełnili Self ‑Report Psycho‑
pathy Scale. Test służy do samoopisu skłonności psychopatycznych u ludzi. 
Badanych podzielono na grupy w zależności od natężenia cech psychopatii. 
Pokazano im film z zachowaniami ludzi w sytuacjach poruszania się. Zadaniem 
badanych studentów było określenie, w skali od jednego do dziesięciu, w jakim 
stopniu obserwowana osoba nadaje się na ofiarę napadu. Wyniki eksperymentu 
były jednoznaczne: im wyższy wskaźnik psychopatii w teście, tym osoba lepiej 
potrafi rozpoznać czyjąś bezbronność po sposobie chodzenia, a więc potencjalne 
ofiary przestępców psychopatów4.

W ostatnich latach coraz więcej badań empirycznych i koncepcji teore‑
tycznych wskazuje, że psychopatia jest zaburzeniem bardziej złożonym, niż to 
się do tej pory wydawało. Może mieć negatywne i pozytywne oblicza. Psycholog 
Helen Morrison uważa, że „los psychopatów zależy od wielu czynników, w tym 
od odziedziczonych genów, pochodzenia, edukacji, okoliczności i okazji oraz 
tego, jak na nie reagują”5. Jim Kouri, wiceprezes amerykańskiego Stowarzyszenia 
Komendantów Policji, uważa, że cechy obserwowane wśród psychopatycznych 
seryjnych morderców, a więc: wyolbrzymione poczucie własnej wartości, siła 
perswazji, powierzchowny czar, bezwzględność, brak wyrzutów sumienia 
i umiejętność manipulowania innymi, dostrzeżemy także u większości polity‑
ków i światowych przywódców, a także wielu przedstawicieli różnych zawodów, 
osób wykształconych, zajmujących wysokie pozycje w hierarchii społecznej. 
„Możesz rozkazać wybicie stu tysięcy Kurdów, a potem iść na szubienicę tak 
obojętnie, że wzbudzisz perwersyjny szacunek nawet u najbardziej zażartych wro‑
gów. – Niech się pan nie obawia, doktorze – powiedział Saddam Husajn na chwilę 
przed swą egzekucją. – To coś dla mężczyzn”6.

3 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 26 ‑27.
4 Ibidem, s. 27.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 29.
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Z badań psychologicznych wiadomo, że znaczna liczba prezydentów Stanów 
Zjednoczonych wykazywała cechy psychopatyczne7. Najwyższe wskaźniki psycho‑
patii według badań amerykańskich psychologów wykazywali: John F. Kennedy 
i Bill Clinton oraz Franklin D. Roosevelt. Jest więc zastanawiające, że prezydenci 
najpotężniejszych i mniej potężnych państw mają wspólne, psychopatyczne cechy 
osobowości z seryjnymi mordercami. Jednym z nich jest Robert Maudsley, który 
od trzydziestu lat przebywa w izolatce – kuloodpornej klatce – w piwnicy więzienia 
Wakefield w Anglii. Wcześniej zanim trafił do izolatki zwabił do swojej celi współ‑
więźnia, rozwalił mu głowę młotkiem, a potem wyjadał jego mózg łyżeczką8. 

Zachowania psychopatycznych morderców stanowią przykład tzw. 
psychopatii dysfunkcjonalnej, a więc zaburzającej poprawną adaptację do 
życia w społeczeństwie9. Psychopatyczne opanowanie – tzw. psychopatia 
funkcjonalna, może być niezwykle potrzebne, wręcz niezbędne człowiekowi 
w skutecznej realizacji niektórych zawodów. James Geraghty jest jednym z najlep‑
szych neurochirurgów w Wielkiej Brytanii, opanowany, działający z zimną krwią 
w najtrudniejszych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem, tak opisuje 
swoje działania: „Nie mam współczucia dla tych, których operuję. [Współczucie 
dop. K.M.]To luksus, na który po prostu mnie nie stać. Na sali operacyjnej jestem 
zimną, pozbawioną serca maszyną, jednością ze skalpelem, świdrem i piłą. Jeśli 
igrasz ze śmiercią powyżej linii wiecznej zmarzliny mózgu, emocje do niczego ci 
się nie przydadzą. Uczucia to entropia, źle wpływają na interesy”10. Zawód chi‑
rurga to jedna z tych profesji, w których pewne cechy psychopatyczne mogą być 
bardzo przydatne, zarówno operatorowi, jak i jego pacjentowi.

Psycholog Kent Bailey uważa, że „brutalna rywalizacja pomiędzy członkami 
grupy społecznej oraz pomiędzy poszczególnymi grupami u naszych praprzodków 
to główny ewolucyjny czynnik psychopatii, umysłowość jastrzębia ‑wojownika”11. 
Podobnie uważa Robin Dubar, profesor antropologii ewolucyjnej na University  
of Oxford. Wikingowie – jak głoszą sagi, poematy i badania naukowe –  
walczyli w stanie brutalnego transu12. Psycholog, neurobiolog i filozof Joshua 
Greene z Harvard University sądzi, że empatia jest niejednolita, istnieją dwie jej 
odmiany: gorąca i zimna13. Aby przybliżyć to podwójne rozumienie empatii, filozof 
Philipa Foot proponuje pewien eksperyment myślowy – dylemat zwrotnicy I.

7 Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2002.
8 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit.,  s. 29.
9 B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
10 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 30.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 36.
13 Ibidem, s. 37.
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„Po torach pędzi wagonik kolejki – prosto na pięciu ludzi przywiązanych 
do szyn. Na szczęście możesz ich uratować. Jeśli tylko naciśniesz guzik, 
przestawisz zwrotnicę i skierujesz wagonik na inny tor. Ale ma to swo‑
ją cenę. Na nowej drodze do szyn przywiązana jest jedna osoba, którą  
wagonik niewątpliwie zabije. A zatem czy powinieneś nacisnąć guzik?”14. 

Większość z ludzi nie ma problemów z podjęciem decyzji. Wybiera opcję utyli‑
tarystyczną, mniejsze zło, naciska guzik, aby nie zginęło pięć osób „tylko” jedna. 
Badani psychopaci, podobnie jak niepsychopaci, nie mają większych problemów 
z pojęciem decyzji i naciskają guzik15.

Filozof Judith Jarvis Thompson zaproponowała nowy wariant ekspery‑
mentu – dylemat zwrotnicy II. 

„Wagonik mknie po torach w kierunku pięciu osób. Ale tym razem ty 
jesteś na kładce nad torami. A obok ciebie stoi obcy ci grubas. Jedyny 
sposób, by ocalić tę piątkę, to zepchnąć go na tory. Wprawdzie on nie 
przeżyje, ale jego potężne ciało zablokuje drogę i pięć osób zostanie 
ocalonych. Czy powinieneś go pchnąć?”16.

Pierwszy dylemat zwrotnicy Iwiąże się z bezosobowym problemem moral‑
nym, który rozgrywa się mózgu przedczołowej kory i tylnej kory ciemieniowej, 
szczególnie przedniej okolicy kory przyobręcza, bieguna skroniowego i bruzdy 
skroniowej górnej. Procesy te wiążą się z myśleniem racjonalnym i doświadcza‑
niem obiektywnej, tzw. zimnej empatii. W pierwszym wariancie dylematu zwrotnicy 
nie znamy i nie widzimy bezpośrednio żadnej z zagrożonych śmiercią osób, więc 
decyzję podejmujemy stosunkowo łatwo,wybierając śmierć jednej a nie pięciu osób.

W przypadku dylematu zwrotnicy II mamy do czynienia z osobowym 
dylematem moralnym, jeśli chcemy uchronić przed śmiercią pięć nieznanych nam 
osób, to powinniśmy zepchnąć i uśmiercić,spychając osobiście na tory, obcego 
nam grubasa. Dylemat decyzji w tym przypadku wiąże się z silnym zaangażowa‑
niem emocjonalnym, uruchomieniem rwącego strumienia tzw. gorącej empatii 
w strukturze mózgu zwanej ciałem migdałowatym17.

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 38.
17 Ibidem, s. 39.
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Pierwszy dylemat zwrotnicy I większość badanych ludzi niepsychopatycz‑
nych i psychopatów rozwiązuje podobnie, decydując się na naciśnięcie guzika i na 
śmierć jednej osoby zamiast pięciu.

W drugim dylemacie zwrotnicy ludzie z dominującą w ich osobowości 
psychopatią szybko i bez wahania podejmują decyzję o zepchnięciu grubasa na 
tory. Osoby niepsychopatyczne mają poważny dylemat moralny: jak się zachować 
w tej sytuacji, kiedy do głosu dochodzi aspekt osobisty?

Na istnienie wśród ludzi osobowości psychopatycznych jako pierwsi 
zwrócili uwagę filozofowie w starożytnej Grecji. Teofrast (ok.371 ‑287 p.n.e.) 
opisał jeden z temperamentów moralnych tak: 

„Człowiek bezwstydny to ktoś taki, kto np. puściwszy kogoś z torbami, 
zwraca się doń potem o pożyczkę”18. [...] Idąc na zakupy, przypomina 
rzeźnikowi jakieś przysługi, które mu oddał, a stanąwszy przy wadze, 
rzuca na nią najchętniej kawałek mięsa albo przynajmniej kość na zupę. 
Gdy mu się ta sztuka uda, tym lepiej; jeśli nie, porywa ze stołu jakieś 
flaki i ulatnia się ze śmiechem”19.

W 1801 roku francuski lekarz opisał, jak to pewien człowiek w miej‑
scu publicznym, z zimną krwią, spokojnie i planowo skopał psa na śmierć20. Inni  
dziewiętnastowieczni lekarze i badacze psychopatii wskazywali w swoich pracach 
na to, że „zapewne istnieje pierwotne uszkodzenie tych części ciała, które zajmują 
się moralnymi aspektami umysłu”21

W roku 1941 amerykański lekarz Hervey Clecley w swojej książce The mask 
of Sanity (Maska zdrowego rozsądku) opisał – jako pierwszy badacz – cechy typo‑
wego psychopaty: 

„to osoba inteligentna, bez poczucia lęku, wstydu i winy, charaktery‑
zuje się ubóstwem uczuć, egocentryzmem, powierzchownym czarem 
i odpornością na karę; nieprzewidywalna, nieodpowiedzialna, skłon‑
na do intryg i nawiązująca tylko przelotne, powierzchowne związki.  
Psychopata jest typem przebiegłym i sprawnym, potrafi mówić intere‑
sująco, posiada niezwykły urok”22.

18 Ibidem, s. 71.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 K. Jankowski, Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, Biblioteka Myśli Współczesnej,Warszawa 

1976, s. 76.



26

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 4/2018

Współcześnie specjaliści uznają psychopatięza zaburzenie osobowości, 
na które składają się cztery wymiary: interpersonalny, afektywny, behawioralny 
i antyspołeczny23. Wymiar interpersonalny to: łatwość wysławiania się i powierz‑
chowny urok osobisty, przesadne poczucie własnej wartości, patologiczna 
kłamliwość, skłonność do oszukiwania i manipulacji. Wymiar afektywny to: brak 
wyrzutów sumienia i poczucia winy, płytkość uczuć, chłód emocjonalny i brak 
empatii, brak poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Wymiar behawio‑
ralny to: potrzeba stymulacji z uwagi na podatność na znudzenie, pasożytniczy 
styl życia, brak realistycznych celów długoterminowych, impulsywność, nieod‑
powiedzialność. Wymiar antyspołeczny to: słaba kontrola zachowania, problemy 
z funkcjonowaniem w społeczeństwie w okresie dzieciństwa i adolescencji. Auto‑
rem czterowymiarowego modelu psychopatii jest amerykański psycholog Robert 
Hare, który w 1980 roku opublikował Skalę Obserwacyjną Skłonności Psychopa‑
tycznych, najlepszy test pozwalający wykrywać to zaburzenie.

W 2010 roku psycholog Petr Jonason wykazał, że psychopaci posiadają 
zestaw trzech cech: 1. wysokie poczucie własnej wartości i narcyzm, 2. nieustraszo‑
ność, bezwzględność, impulsywność i szukanie podniet, 3. skłonność do oszustwa 
i makiawelizmu, miewają dużą liczbę partnerek seksualnych i większą skłonność 
do nawiązywania przelotnych związków niż mężczyźni, którzy nie posiadają tych 
cech24. Zauważono, że osoby o cechach psychopatycznych często dobrze spraw‑
dzają się w rolach agentów służb specjalnych. Jonason za pomocą specjalnie 
przygotowanego testu zidentyfikował u badanych studentów collegu obecność 
opisanej przez siebie triady cech. Badani studenci o dominujących cechach: narcy‑
zmu, makiawelizmu i psychopatii mieli znacząco więcej przygodnych kontaktów 
seksualnych niż ich koledzy o cechach niepsychopatycznych25. 

Psychopatia wiąże się z niskim poziomem lub brakiem neurotyzmu 
i lęku, co może obniżać strach przed odrzuceniem przez kobiety i powodować 
u mężczyzn dążenie do dominacji26. Narcyzm sprzyja przebojowości w relacjach 
międzyludzkich i podkreślaniu własnego sukcesu. Makiawelizm oznacza manipu‑
lowanie ludźmi, w tym wypadku kobietami, które mogą ulegać czarowi mężczyzn 
psychopatów (James Bond). Cechy psychopatyczne przenoszą się i utrzymują 
w populacji ludzi, dzięki dominacji mężczyzn i kierowaniu się przez nich celami: 
1. dążeniem do zapłodnienia jak największej liczby kobiet, 2. unikaniem płacenia 

23 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 77.
24 Ibidem, s. 135.
25 Ibidem, s. 136.
26 Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 2005.
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alimentów27. Sukcesy na polu erotycznym powodują, że tacy mężczyźni myślą,  
iż opłaca się być psychopatą.

Badania Antoina Bechera wskazują, że dobrze jest być psychopatą funk‑
cjonalnym, czyli niedziałającym antyspołecznie. Osoby, które lepiej potrafią 
kontrolować swoje emocje albo nie doświadczają emocji w takim samym stopniu 
jak inni w sytuacjach stresujących, bywają ludźmi sukcesu, np. niektórzy prezesi 
firm, maklerzy giełdowi, finansiści, lekarze chirurdzy, prawnicy i przedstawiciele 
wielu innych zawodów, w których emocje, gorąca empatia, sumienie itp. mogą 
być czynnikami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi odnoszenie sukcesów 
zawodowych28. Psycholog biznesu Paul Babiak twierdzi, że: 

„Psychopata nie ma problemów z konsekwencjami gwałtownych zmian. 
Prawdę powiedziawszy, właśnie z nich żyje. Chaos organizacyjny  
dostarcza zarówno stymulacji koniecznej dla właściwego psychopatom 
poszukiwania wrażeń, jak i odpowiedniej pożywki dla ich umiejętności 
manipulowania i wykorzystywania innych”29.

Współcześni badacze psychopatii twierdzą, że: „Genialni oszuści i genialni 
agenci służb specjalnych to dwie strony tego samego medalu”30. Uważa się jednak, 
że zarówno oszuści, jak i agenci najlepsze osiągnięcia mają, jeżeli ich wskaźnik 
psychopatii jest średni. Psychopaci dysfunkcjonalni – kryminaliści, w sytuacjach 
stresujących potrafią zachować zimną krew, np. uciekając z miejsca przestępstwa 
lub kiedy znajdują się w pokoju przesłuchań. Psychopaci są także lepsi w kontro‑
lowaniu swoich uczuć wtedy, gdy planują przestępstwa lub na sali sądowej, kiedy 
wyrażają swoją „skruchę” i manipulują otoczeniem. Ich „autentyczność afektywna” 
pozostawia jednak wiele do życzenia, jak twierdzi psycholog Stephen Porter31. „Może 
psychopaci są po prostu lepsi w udawaniu i niewiele ma to wspólnego ze skruchą?”32

Neurobiolog kognitywny Ahmed Karim stwierdził, że 

„zastosowanie techniki znanej jako przezczaszkowa stymulacja magne‑
tyczna (TMS) w części mózgu odpowiedzialnej za decyzje moralne, 
czyli w przedniej okolicy kory przedczołowej, podnosi iloraz kłamstwa 
u uczestników badania. Innymi słowy, badani mieli wyższe IQ kłamcy”33. 

27 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 136 ‑137.
28 Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, red. P. Salovey, D. Sluyter, Rebis, Poznań 1999.
29 K. Dutton K., Mądrość psychopatów, op. cit., s. 141.
30 Ibidem, s. 146.
31 Ibidem, s. 141.
32 Ibidem, s. 147
33 Ibidem, s. 149.



28

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 4/2018

Stymulacja magnetyczna mózgu powoduje prawdopodobnie ograniczenie pobu‑
dzenia neuronalnej strefy sumienia, tym samym oszczędzając kłamcy problemów 
związanych z konfliktami moralnymi, które przeżywają niepsychopaci. Oznacza 
to, że psychopaci mają genetycznie uwarunkowane zdolności do kłamstwa i mają 
w mniejszym stopniu aktywne te obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za 
funkcjonowanie sumienia. Poza tym mają mniejszą ilość szarej substancji mózgu 
w korze przedczołowej oraz znacznie ograniczone połączenia neuronalne między 
korą przedczołową i ciałem migdałowatym w mózgu34.

Badania psychologów i neurobiologów do niedawna wskazywały na to,  
że psychopaci nie odczuwają strachu i empatii. Tymczasem badania Shirley  
Fecteau z Medical Center w Bostonie z 2008 roku wskazują, że psychopaci mają 
niejednokrotnie lepsze zdolności w rozpoznawaniu emocji niż niepsychopaci35.  
Problem psychopatów „polega nie na rozpoznawaniu emocji per se, ale na dysocjacji 
pomiędzy składowymi sensorycznymi i afektywnymi”36. Mówiąc w uproszczeniu, 
psychopaci mają problem z brakiem połączenia wiedzy o uczuciach, które posiadają, 
z ich doświadczaniem. Psycholog Abigail Baird opisała ten problem tak: 

„osoby z wysokim wskaźnikiem psychopatii wykazują zredukowaną 
aktywność ciała migdałowatego (struktury w mózgu odpowiedzialnej 
za odczuwanie emocji). Osoby o wysokich wynikach w skali psycho‑
patii rozpoznają emocje, polegając na obszarach mózgu związanych 
z percepcją i rozumieniem”37.

Zjawisko i zdolność do rozpoznawania cudzych emocji przez psychopa‑
tów daje im w niektórych sytuacjach społecznych przewagę i umożliwia znaczną 
siłę perswazji i manipulacji, a także udawanie emocji („empatia zimna”)38. Umie‑
jętność oddzielania empatii zimnej od gorącej może przynosić znaczne korzyści 
w psychopatii funkcjonalnej, w tych zawodach, w których istnieje konieczność 
zachowania dystansu emocjonalnego, np. u chirurga. Jeden z czołowych neuro‑
chirurgów brytyjskich sformułował to tak: „Czy się denerwuję przed poważną 
operacją? Nie, nie powiedziałbym. Ale mam wrażenie, że to jest tak, jak przy 
każdym występie. Musisz się nastroić. I koncentrować na czekającym cię zadaniu. 
Nie możesz się rozpraszać, bo musisz zrobić to dobrze”39.
34 Ibidem, s. 150.
35 Ibidem, s.155.
36 Ibidem, s.156.
37 Ibidem, s.157.
38 P. Bloom, Przeciw empatii, Charaktery, Kielce 2017.
39 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 157 ‑158.
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W analizie zjawiska psychopatii możemy postawić pytanie, czy posiadanie 
cech psychopatycznych może być korzystne z punktu widzenia jednostki i społe‑
czeństwa? Z badań Kenta Kiehla, profesora psychologii i neurobiologii wynika, 
że skuteczność działania psychopatów zależy od tego, czy potrafią oni unikać 
podejmowania złych decyzji i od kontekstu działania. Funkcjonalny psychopata to 
psychopata, który nie podejmuje złych decyzji, a jego decyzje zależą od kontekstu 
działania40. Wyłączenie cech psychopatycznych zdziałania w pewnych sytuacjach 
jest pożądane społecznie. Psychopatia funkcjonalna to stan a nie cecha osobowości41.

Socjolog John Ray wykazał, że „zarówno bardzo wysoki, jak i bardzo 
niski poziom psychopatii może się okazać nieadaptacyjny, wartości średnie są 
przeważnie adaptacyjne42.

Wykres 1. Zależność pomiędzy psychopatią a funkcjonalnością

Źródło: K. Dutton, Mądrość psychopatów, Warszawa 2015, s. 162; za: J. Ray, J. A. Ray, Some Appa‑
rent Advantages of Subclinical Psychopathy, „Journal of Social Psychology” 1982, Vol. 117.

O tym, że wysoki poziom psychopatii jest nieadaptacyjny świadczą kliniczne 
przykłady osób, które popełniają czyny przestępcze, np. zabójców, sprawców 
gwałtów, pobić itp. Niski poziom psychopatii, jeśli występuje z wysokim pozio‑
mem lęku, jest nieadaptacyjny, charakterystyczny dla osobowości neurotycznych43. 
EyalAharoni stwierdził, badając kryminalistów, że „ani wysoki, ani niski poziom 
psychopatii nie sprzyja «sukcesowi» w popełnianiu przestępstw – jedynie poziom 

40 Ibidem, s. 161
41 H. Gasiul, Psychologia osobowości, Difin, Warszawa 2012.
42 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s.162 ‑163.
43 Psychologia kliniczna,  red. H. Sęk, PWN, Warszawa 2005.
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średni”44. Bob Hare i Paul Babiak, prowadząc badania biznesmenów, finansistów, 
liderów w zawodach ekonomicznych i prawniczych, stwierdził, że średni poziom 
psychopatii sprzyja sukcesom zawodowym.

Tabela 1. Porównanie cech lidera i psychopaty

Cechy lidera Cechy psychopaty
charyzma powierzchowny czar
pewność siebie Pretensjonalność
umiejętność wywierania wpływu manipulowanie ludźmi
dar przekonywania artyzm w oszustwie
wizjonerskie myślenie umiejętność fabrykowania zawiłych historii 

(konfabulacje)
umiejętność podejmowania ryzyka impulsywność
zorientowanie na działanie poszukiwanie dreszczyku emocji
umiejętność podejmowania trudnych decyzji ubóstwo emocjonalne

Źródło: K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 164.

To interesujące porównanie cech lidera i psychopaty wskazuje, że granica 
między normą i patologią jest nieostra, a czasami trudna do wyznaczenia. Poszcze‑
gólne cechy opisujące liderów w zawodach i psychopatów często mają charakter 
umowny i różnią się nazwami, słowami, które te cechy opisują. Istota różnicy 
między liderami i psychopatami tkwi tak naprawdę w natężeniu psychopatii. Jak 
wykazały badania Johna Ray’a45, liderem osiągającym sukcesy zawodowe nie 
jest zwykle osoba o dużym natężeniu psychopatii, bo prowadzi to do zachowań 
antyspołecznych, agresywnych, nagannych moralnie i/lub niezgodnych z prawem. 
Przeciętny poziom psychopatii chroni natomiast przed lękiem, dezorganizacją 
poznawczą, sprzyja podejmowaniu decyzji optymalnych, czasem ryzykownych, 
szczególnie w zawodach podwyższonego i wysokiego ryzyka stresu.

Zakończenie

Zaburzenie osobowości nazywane psychopatią lub osobowością aspołeczną, 
które do niedawna utożsamiano tylko z zachowaniami społecznie niepożądanymi, 
w świetle najnowszych badań jawi się jako zespół cech sprzyjających efektyw‑
nemu wykonywaniu niektórych zawodów, w tym szczególnie stresujących 
44 K. Dutton, Mądrość psychopatów, op. cit., s. 163.
45 Ibidem.
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i wymagających opanowania oraz szybkiego podejmowania decyzji. W ostatnich 
latach coraz więcej badań empirycznych i koncepcji teoretycznych wskazuje, że 
psychopatia jest zaburzeniem bardziej złożonym niż to się do tej pory wydawało. 
Może mieć negatywne i pozytywne oblicza. Badania wskazują, że dobrze jest 
być psychopatą funkcjonalnym, czyli niedziałającym antyspołecznie. Osoby, które 
lepiej potrafią kontrolować swoje emocje albo nie doświadczają emocji w stopniu 
takim samym jak inni w sytuacjach stresujących, bywają ludźmi sukcesu, np. nie‑
którzy prezesi firm, funkcjonariusze służb specjalnych, prawnicy i przedstawiciele 
wielu innych zawodów, w których emocje, gorąca empatia, sumienie itp. mogą 
być czynnikami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi odnoszenie sukcesów 
zawodowych. Granicę dopuszczalnych działań ludzi powinny wyznaczać normy 
moralne i/lub prawo.
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Psychology of national security. Contemporaryunderstandind of psychopathy

Abstract
More and more empirical research and theoretical concepts indicate that psycho‑

pathy is a more complex disorder than it seemed to date. Psychopathy can have negative 
and positive faces. Research indicates that it is good to be a functional psychopath, that is, 
not acting antisocial.

Keywords: national security, psychopathy, the genesis of disorders


