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Czy socjopatê mo¿na zrozumieæ?

Is it possible to understand a sociopath?
Zak³ad Filozofii i Bioetyki, Instytut Pielêgniarstwa CM UJ

Postaram siê odpowiedzieæ na to pytanie
w oparciu o aksjologiczn¹ koncepcjê cz³owieka.
Aksjologiczne myœlenie o cz³owieku, a wiêc myœlenie zak³adaj¹ce, ¿e cz³owieka w jego istocie
najpe³niej mo¿na zrozumieæ i okreœliæ poprzez
odniesienie do wartoœci jest obecne w tradycji
filozoficznej niemal od jej pocz¹tków a¿ po dzieñ
dzisiejszy. Od Sokratesa i Platona po Nietzschego i myœlicieli z krêgu fenomenologii i egzystencjalizmu. Pod wp³ywem myœli Schellera, Heideggera, Sartre’a aksjologiczna idea cz³owieka w coraz wiêkszym stopniu oddzia³uje na wspó³czesn¹
psychiatriê i psychologiê; wp³ywa nie tylko na
formu³owane koncepcje osobowoœci, ale tak¿e
wytycza nowe rozumienie normy i patologii psychicznej.
We wspó³czesnej filozofii polskiej wyrazicielami tego sposobu myœlenia o cz³owieku s¹ niew¹tpliwie R. Ingarden i prof. W. Stró¿ewski, a w
polskiej psychiatrii A. Kêpiñski.
R. Ingarden istoty cz³owieka upatruje w zdolnoœci transcendowania ograniczeñ biologicznej
natury, a dalej – i to wydaje siê wa¿niejsze –
w umiejêtnoœci wykraczania ku wartoœciom i kreowania poprzez ich urzeczywistnianie w³asnej
autonomicznej rzeczywistoœci: cz³owieczeñstwa
i specyficznie ludzkiego œwiata, œwiata kultury.
W „Ksi¹¿eczce o cz³owieku” czytamy: „LudŸmi

jesteœmy poprzez to, ¿e ¿yjemy w pewnym
sensie ‘ponad stan’, ¿e ponad wszystko, co nam
jest potrzebne do utrzymania naszego fizjologicznego ¿ycia i jego mniejszej lub wiêkszej pomyœlnoœci stwarzamy pewne ‘rzeczy’, luksus dla
¿ycia fizjologicznego stanowi¹ce, ale niezbêdne
dla nas na to, ¿ebyœmy przyjemnoœci i przykroœci
tego ¿ycia znosiæ chcieli i ¿ebyœmy zadoœæuczynili godnoœci naszej wewnêtrznej, bez której
w ogóle ¿yæ byœmy nie zdo³ali. Jesteœmy ludŸmi
poprzez to, ¿e przerastamy warunki biologiczne,
w jakich znaleŸliœmy siê i ¿e na ich pod³o¿u
budujemy nowy, odmienny œwiat”1. A dalej: „Dopiero przez to, ¿e [cz³owiek] wytwarza rzeczywistoœæ, która ujawnia lub ucieleœnia w sobie
wartoœci dobra, piêkna, prawdziwoœci i prawa, ¿e
pozostaje w swym ¿yciu, a przynajmniej w tym,
co w jego ¿yciu jest jedynie wa¿ne, na s³u¿bie
realizowania wartoœci w rzeczywistoœci przez
siebie wytwarzanej, dopiero przez to osi¹ga swe
w³aœciwe cz³owieczeñstwo, swe o cz³owieczeñstwie jego stanowi¹ce pos³annictwo”2. Tym
wiêc, co najpe³niej okreœla istotê cz³owieka, jest
jego duchowoœæ, jest jemu tylko przys³uguj¹ca
zdolnoœæ doznawania, odkrywania i urzeczywistniania wartoœci, budowania swego cz³owieczeñstwa i kultury na miarê ich rozumienia, mniej lub
bardziej doskona³ego rozpoznawania ich sensu.

1 Roman Ingarden: Cz³owiek i jego rzeczywistoœæ. [W:] R. Ingarden: Ksi¹¿eczka o cz³owieku. Kraków
1972, s. 38.
2 Cz³owiek i jego rzeczywistoœæ, tam¿e, s. 39.
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Profesor Stró¿ewski zak³ada, ¿e istnieje aksjologiczna struktura cz³owieka. W zbiorze esejów „O wielkoœci” profesor przedstawia zarys tej
koncepcji – próbê podejœcia opieraj¹cego siê na
wydobyciu tego, co proponuje nazwaæ „aksjologiczn¹ struktur¹ cz³owieka” – „Propozycja ta zak³ada, ¿e cz³owiek nie jest tworem aksjologicznie
jednolitym, ¿e realizuj¹ siê w nim rozmaite
dobory ró¿norodnych wartoœci, prowadz¹ce do
ró¿nych ich uk³adów (systemów) i w rezultacie –
ró¿nych mo¿liwych kwalifikacji ‘postaciowych’,
które w trakcie ich badania winny byæ za ka¿dym
razem uzasadnione dok³adn¹ analiz¹ tych jakoœci wartoœci, jakie da siê wykryæ u ich podstaw. Od
strony formalnej mamy tu wiêc do czynienia ze
struktur¹ tworz¹c¹ pewien system wzajemnie
ustosunkowanych wartoœci, od strony materialnej zaœ z wartoœciami ró¿nymi jakoœciowo,
nale¿¹cymi do ró¿nych rodzajów i naznaczonych
rozmaitymi stopniami samej wartoœciowoœci”3.
Profesor w kilku twierdzeniach charakteryzuje
ow¹ strukturê. Z punktu widzenia moich rozwa¿añ
wa¿ne wydaj¹ siê dwa spostrze¿enia: (1) Struktura aksjologiczna jest hierarchiczna, (2) Sk³adaj¹ siê na ni¹ zarówno pozytywne jak i negatywne jakoœci wartoœci.
Zdaniem profesora, aksjologiczna struktura
cz³owieka stanowi pod³o¿e, fundament dla
kszta³towania osobowoœci cz³owieka jako pewnej
realnoœci bytowej. W tym rozumieniu osobowoœæ
by³aby wiêc urzeczywistnieniem pewnego szczególnego doboru lub hierarchii wartoœci, a procesem konstytuuj¹cym j¹ by³oby doœwiadczanie
wartoœci przez jednostkê. Czytamy: „Struktura
aksjologiczna jest – ze swej istoty – okreœlona
stosunkiem do wartoœci i jej zadanie polega na
jej ‘urzeczywistnianiu’ (...) jej najwa¿niejszym
wyznacznikiem jest stanowisko jej podmiotu –
cz³owieka – wobec wartoœci. Œciœlej: wybór wartoœci i ich spe³nianie w sobie”4. Profesor zauwa¿a, ¿e aksjologiczna idea cz³owieka powinna
byæ w wiêkszym stopniu uwzglêdniania w badaniach psychologicznych nad osobowoœci¹. Pisze: „Zdziwienie mo¿e budziæ fakt, ¿e do tej pory
nie uwzglêdniano – albo wcale albo w stopniu

z pewnoœci¹ niedostatecznym – tej perspektywy
w próbach wyjaœniania istoty osobowoœci. A przecie¿ wydaje siê, ¿e w³aœnie to, co nazwaliœmy
‘aksjologiczn¹ struktur¹ cz³owieka’ wp³ywa w decyduj¹cym stopniu na osobowoœæ jednostki,
a mo¿e wrêcz j¹ konstytuuje. I jeœli nawet mylê
siê w tym przypuszczeniu, s¹dzê, ¿e warte jest
ono dalszego krytycznego namys³u. Byæ mo¿e
w jego wyniku okaza³oby siê, ¿e pojêcie osobowoœci nie jest wy³¹cznie teoretycznym konstruktem psychologii”5.
Ta szczególna rola wartoœci w kszta³towaniu
osobowoœci zosta³a ju¿ dostrze¿ona zarówno
przez psychologów jak i psychiatrów. Przyk³adem niech bêdzie wypowiedŸ A. Kêpiñskiego:
„Wydaje siê jednak, ¿e system wartoœci w typologii osobowoœci jest spraw¹ zasadnicz¹ i ¿e w³aœnie na nim warto siê skoncentrowaæ próbuj¹c
zaklasyfikowaæ cz³owieka do jednej z klas typologicznych”6, a tak¿e wypowiedŸ Marii Wêgrzeckiej: „Trzeba by przeprowadziæ przegl¹d wielu
ró¿nych kategorii wartoœci, aby zdaæ sobie sprawê z tego, jak ró¿norodne porz¹dki wartoœci
mog¹ organizowaæ osobowoœæ i kierowaæ zachowaniem siê danego cz³owieka (...) wybór
pewnego rodzaju wartoœci jako rodzaju najwa¿niejszego zaznacza siê w podstawowych decyzjach cz³owieka. One to pozwalaj¹ czasem ‘zaklasyfikowaæ’ go do jednego z typów osobowoœci”7.
Nasuwa siê pytanie: jeœli doœwiadczenie wartoœci wp³ywa na kszta³towanie osobowoœci jednostki, czy odpowiada tak¿e za patologiê psychiczn¹. Innymi s³owy, czy mo¿liwy jest taki
dobór wartoœci, b¹dŸ takie ich rozumienie przez
jednostkê, które determinuje normê lub patologiê psychiczn¹. I na czym wobec tego polega
patologia. Pewn¹ wskazówkê rzucaj¹c¹ œwiat³o
na te problemy odnajdujemy w tekœcie Ingardena: „Je¿eli nasze dzie³a s¹ wysoko wartoœciowe,
piêkne, duchowo bogate, szlachetne i m¹dre, my
sami przez nie dobrzejemy, a jeœli nios¹ w sobie
œlady z³a i szpetoty, niemocy, choroby lub
ob³êdu, stajemy siê pod ich wp³ywem gorsi,

3 W. Stró¿ewski: Aksjologiczna struktura cz³owieka. [W:] W. Stró¿ewski: O wielkoœci. Kraków 2002, s. 29.
4 Aksjologiczna struktura cz³owieka, tam¿e, s. 62.
5 Aksjologiczna struktura cz³owieka, tam¿e, s. 63.
6 A. Kêpiñski: Psychopatie. Kraków 2002, s. 47.
7 M. Wêgrzecka: Zarys psychologii. Kraków 1984, s. 157.
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ubo¿si, s³absi lub chorzy”8. Mo¿liwy jest zatem
taki wybór wartoœci lub takie ich rozumienie
przez jednostkê, które wypacza, poni¿a nasze
cz³owieczeñstwo, zniekszta³ca w³aœciwy nam
sposób istnienia, staj¹c siê w ten sposób Ÿród³em patologii.
Tak¿e profesor Stró¿ewski pisze o mo¿liwoœci pojawienia siê cierpienia: „Rodzi siê sytuacja
aksjologicznego cierpienia. Polega ona na uœwiadomieniu sobie niewspó³miernoœci dwóch stanów: tego, w którym jestem i tego, w którym
powinienem byæ. Owo ‘powinienem’ nie jest mi
w ¿aden sposób narzucone, lecz wyp³ywa z g³êbi
mego serca, nale¿y do mego ‘g³êbokiego’ ja.
Cierpienie wywo³ane jest wiêc ostatecznie zdrad¹ mi³oœci. Czyni¹c z³o, którego nie chcê, jej
w³aœnie siê sprzeciwiam, gdy¿ ona sama bêd¹c
dobrem kieruje siê ku Dobru, które uzna³em za
najwa¿niejsze, które jednak kocham niedoskonale”9. Cierpienie pojawia siê wtedy, kiedy
cz³owiek uchybia Dobru, gdy narusza wyp³ywaj¹cy zeñ porz¹dek moralny. Cierpienie nie oznacza jeszcze patologii, ale sytuacja jego pojawiania siê wskazuje, jak siê wydaje, na warunki
okreœlaj¹ce mo¿liwoœæ pojawienia siê tak zniekszta³conego sposobu istnienia, ¿e mo¿na bêdzie je uznaæ za przejaw zaburzeñ psychicznych.
Profesor w tym samym zbiorze esejów bardzo
wyraŸnie formu³uje warunki kszta³towania zdrowej osobowoœci: „nie ma innej drogi budowania
wartoœciowej osobowoœci ni¿ poprzez spe³nianie
wartoœciowych czynów ... jest rzecz¹ oczywist¹,
¿e czyny dobre nie tylko rodz¹ dobre owoce na
zewn¹trz, ale i ugruntowuj¹ dobro osoby, która je
spe³nia”10. Tak wiêc autorami nas samych jesteœmy my – ka¿dy z nas buduje siebie, poprzez
wybór wartoœci i spe³nianie czynów, które s¹ ich
urzeczywistnieniem – tworzymy nasz¹ osobowoœæ. Pojawia siê pytanie, czy to nasza œwiadomoœæ
aksjologiczna i spe³niane pod jej wp³ywem czyny

kszta³tuj¹ nasz¹ osobowoœæ, czy te¿ osobowoœæ
decyduje o naszym rozeznaniu aksjologicznym
i wp³ywa na wybory. Profesor Stró¿ewski sugeruje, ¿e zachodzi swoista dialektyka miêdzy czynem a osobowoœci¹. Podsumowuj¹c – myœlê, ¿e
profesor zgodzi³by siê z wnioskiem, ¿e konsekwentny wybór negatywnych wartoœci lub jakieœ
nieprawid³owe rozumienie sensu wartoœci mo¿e
w rezultacie skutkowaæ zaburzeniami osobowoœci. Owa „zdrada mi³oœci”, o której pisa³
profesor, to – jak rozumiem – w³aœnie sytuacja,
w której jednostka nie rozpoznaje w³aœciwego
wartoœciom sensu i porz¹dku, ulega dylematom
i konfliktom wewnêtrznym, a wówczas mniej lub
bardziej œwiadomie mo¿e wybieraæ z³o i staæ siê
jego podmiotem.
Szczególnym przyk³adem wykorzystania aksjologicznej idei cz³owieka do wyjaœnienia patologii
psychicznej jest myœl Antoniego Kêpiñskiego.
Zdaniem autora „Schizofrenii”, zaburzenie
psychiczne dotyka istotnych cech cz³owieka.
Zatem zasadne jest pojmowanie psychiatrii jako
wiedzy o cz³owieku. A to oznacza, i¿ rozumienie
tego, czym jest dewiacja psychiczna, wymaga
przyjêcia jakiejœ idei cz³owieka, jakiegoœ pojmowania, czym jest cz³owieczeñstwo. Kêpiñski
uznaje, ¿e najlepiej okreœla je aksjologiczna
koncepcja cz³owieka. Zdaniem profesora, istnieje pewien porz¹dek rzeczywistoœci11 i ugruntowana na nim jakaœ prawda bycia cz³owiekiem.
Cz³owiek dociera do owego porz¹dku za pomoc¹ doznañ emocjonalnych i ods³ania prawdê
bycia w ufundowanych na uczuciach12 aktach
doœwiadczania wartoœci. Urzeczywistniaj¹c wartoœci na miarê w³asnego ich pojmowania buduje
swoje cz³owieczeñstwo i wspólny ludzki œwiat:
intersubiektywn¹ przestrzeñ i œwiat kultury. Patologia zaczyna siê wówczas, kiedy zniekszta³ceniu ulega emocjonalne doznawanie, a wraz z nim
doœwiadczanie wartoœci przez jednostkê. Cho-

8 R. Ingarden: Cz³owiek i jego rzeczywistoœæ. [W:] R. Ingarden: Ksi¹¿eczka o cz³owieku. Kraków 1973, s. 39.
9 W. Stró¿ewski: Aksjologiczna struktura cz³owieka. [W:] W. Stró¿ewski: O wielkoœci. Kraków 2002, s. 45.
10 W. Stró¿ewski: O przygodnoœci cz³owieka. [W:] W. Stró¿ewski: O wielkoœci. Kraków 2002, s. 103.
11 Koncepcja metabolizmu zawarta w pismach Kêpiñskiego stanowi – jak s¹dzê – próbê ontologicznego uzasadnienia aksjologii i etyki oraz zaproponowanej przez niego koncepcji patologii psychicznej.
Porz¹dek rzeczywistoœci – struktura metabolizmu zostaje odzwierciedlona w strukturze bytowej cz³owieka jako
aksjologiczna struktura i stanowi swego rodzaju formê potencjaln¹ – fundament stawania siê cz³owiekiem.
12 Uznanie, ¿e pod³o¿em doœwiadczenia aksjologicznego jest doznanie emocjonalne odsy³a do dociekañ Maxa
Schelera. Wydaje siê, ¿e badania Schelera dotycz¹ce aktów uczuciowych mog¹ wzbogaciæ wiedzê psychiatrów
i psychologów w zakresie zaburzeñ emocjonalnych.
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roba psychiczna, wed³ug Kêpiñskiego, okazuje
siê zniekszta³con¹ form¹ egzystencji, tak¹,
w której wyolbrzymieniu lub skar³owaceniu ulegaj¹ jakoœci wartoœci doœwiadczane w normalnym ¿yciu. To – jak s¹dzê – mia³ na myœli profesor,
kiedy pisa³: „Ludzie dotkniêci tymi zaburzeniami
okazuj¹ siê byæ w pewnej mierze sami przez
siebie ukarani za naruszenie porz¹dku moralnego, znosz¹ piek³o za ¿ycia za przekroczenie
tkwi¹cego w przyrodzie prawa moralnego, za zapiek³e, negatywne uczucia”13. Tak wiêc patologia
psychiczna okazuje siê skutkiem zaburzeñ,
jakim podlega œwiadomoœæ aksjologiczna cz³owieka. W konsekwencji dochodzi do przeobra¿enia hierarchii wartoœci afirmowanej dotychczas przez jednostkê i zmiany jej sposobu bycia
w œwiecie. Kêpiñski omawia trzy podstawowe
formy patologii psychicznej: (1) nerwice – w ich
obrazie dominuje konflikt miêdzy idealn¹ i realn¹
hierarchi¹ wartoœci, (2) psychopatie – zniekszta³ceniu ulega przede wszystkim doznanie
wartoœci drugiego, (3) psychozy – zmiany dotycz¹ ca³ego systemu wartoœci i najczêœciej polegaj¹ na jego odwróceniu. Profesor streœci³ je tak:
„mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e chorzy ci przefilozofuj¹ swoje ¿ycie (...) królestwo ich nie jest
z tego œwiata”. Pojawienie siê choroby czêsto
oznacza wyzwolenie w³asnego porz¹dku aksjologicznego, zgodnego z odkryt¹ przez chorego
prawd¹ o rzeczywistoœci „wybuch psychozy mo¿na by traktowaæ jako gwa³towne wypowiedzenie
prawdy. To co dotychczas by³o ukryte wydostaje
siê na wierzch i co wiêcej zajmuje przestrzeñ
nale¿¹c¹ do œwiata zewnêtrznego. Chory nie potrzebuje k³amstwa, by broniæ siê przed naporem
rzeczywistoœci. Rzeczywistoœæ bowiem przeistacza siê wed³ug jego wewnêtrznej prawdy”14.
Analiza konstatacji profesora prowadzi do
wniosku, ¿e do istoty patologii nale¿y:
–

albo takie zaburzenie procesu wartoœciowania, które polega na b³êdnym odczytaniu
w³aœciwej wartoœciom hierarchii i mylnej interpretacji rzeczywistoœci (pojawia siê nerwica
lub zaburzenie osobowoœci),
– tak g³êbokie zaburzenie emocjonalne, ¿e prowadzi do zerwania z obiektywnym porz¹d-

kiem œwiata zewnêtrznego i zast¹pienia go
swoim w³asnym – czyli chory zrywa kontakt z
rzeczywistoœci¹ i pogr¹¿a siê w swoim w³asnym œwiecie. Mamy do czynienia z psychoz¹.
S¹dzê, ¿e pora nawi¹zaæ do postawionego
w tytule pytania: przypomnê – pyta³am, czy
w œwietle zaprezentowanej tu wiedzy o cz³owieku
mo¿na zrozumieæ socjopatê. Socjopatia (wraz
z psychopati¹) zaliczana jest do tzw. dyssocjalnych zaburzeñ osobowoœci. Charakteryzuje siê
wieloma cechami, wœród których za najwa¿niejsze wiêkszoœæ psychopatologów uznaje: wrogie
zachowania wobec otaczaj¹cych osób – bez
wyraŸnego do tego powodu, ubóstwo emocjonalne oraz brak odpowiedzialnoœci w kontaktach
z innymi. Istot¹ socjopatycznego zaburzenia s¹,
jak siê uwa¿a, trwa³e wzorce antyspo³ecznych
zachowañ, co oznacza trwa³¹ predyspozycjê do
pope³niania przez jednostkê czynów naruszaj¹cych standardy obyczajowe i moralne, bardzo
czêsto aktów brutalnej i niczym nieuzasadnionej
przemocy. Z³o wyrz¹dzane innym nie ma usprawiedliwienia, ale mo¿e byæ zrozumia³e w tym
sensie, ¿e potrafimy podaæ jakiœ racjonalny
motyw takiego zachowania jednostki. Mo¿e nim
byæ zaburzenie emocjonalne (np. afekt), urojeniowe nastawienie, chêæ zysku, czy wreszcie zwyk³e chamstwo. Z³o czynione przez socjopatê nie
ma celu, nie daje siê racjonalnie wyjaœniæ i jako
takie wydaje siê niezrozumia³e. W podrêczniku
psychologii klinicznej K. Klimasiñskiego czytamy: „Przestêpstwa socjopatów s¹ bezsensowne,
w przeciwieñstwie do przestêpstw pope³nianych
przez ludzi bez zaburzeñ socjopatycznych ...
czyny ich s¹ niezrozumia³e tak¿e dla nich
samych. Z socjopatów rekrutuj¹ siê zbrodniarze
pope³niaj¹cy najbardziej okrutne i trudne do
pojêcia czyny”15. Wœród przyczyn próbuj¹cych
uchwyciæ pod³o¿e zaburzeñ socjopatycznych
najczêœciej wymienia siê:
1. deficyt w zakresie uczenia siê – socjopaci nie
potrafi¹ wyci¹gaæ wniosków z w³asnych doœwiadczeñ, innymi s³owy nie potrafi¹ w³aœciwie
korzystaæ z b³êdów, które pope³nili, i kar, które
ponieœli, a w efekcie nie koryguj¹ pod ich
wp³ywem swego zachowania,

13 A Kêpiñski: Lêk. Kraków 2002, s. 54.
14 A Kêpiñski: Schizofrenia. Kraków 1974, s. 47.
15 K. Klimasiñski: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków 2000, s. 112.
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2. deficyt pobudzenia – brutalne czyny pope³niane przez jednostki z tym zaburzeniem s¹, jak
siê uwa¿a, sposobem poszukiwania przez
nich Ÿróde³ stymulacji,
3. brak lêku – odpowiedzialny za nieumiejêtnoœæ
przewidywania konsekwencji dokonywanych
czynów. Dodam, ¿e brak lêku, moim zdaniem,
oznacza te¿ zapewne brak poczucia winy
i wstydu, stanów emocjonalnych maj¹cych –
jak siê wydaje – ogromne kulturotwórcze znaczenie.
Wszystkie wymienione tu przyczyny nie t³umacz¹, moim zdaniem, istoty zaburzenia. £atwo
wykazaæ, ¿e ¿aden z wymienionych tu deficytów
nie musi oznaczaæ socjopatii. Czy zatem odwo³anie siê do aksjologicznej koncepcji cz³owieka
coœ wyjaœni? Przypomnê, konsekwencj¹ przyjêcia tej idei jest uznanie, ¿e istota patologii
psychicznej polega na kryzysie aksjologicznej
struktury cz³owieka, a jej przyczyn¹ jest jakieœ
zniekszta³cenie œwiadomoœci aksjologicznej,
trwa³y b³¹d w aksjologicznym rozeznaniu jednostki. Na czym móg³by on polegaæ w przypadku
socjopatii – s¹dzê, ¿e mo¿liwoœci s¹ dwie: (1)
Socjopatia polega na takim zniekszta³ceniu
doœwiadczenia aksjologicznego, które prowadzi
b¹dŸ do trwa³ego przek³adania wartoœci mniejszych nad wy¿sze, b¹dŸ do wyboru wartoœci
negatywnych, (2) zaburzenie to polega na takim
deficycie doœwiadczenia aksjologicznego, ¿e
jednostkê nim dotkniêt¹ cechuje swego rodzaju
niedorozwój duchowy. Innymi s³owy, jest to wybór miêdzy dwoma opcjami: socjopata to
jednostka niemoralna lub socjopata to istota
amoralna. Wydaje siê, ¿e bli¿sze prawdzie jest
za³o¿enie drugie, przypisuj¹ce jednostkom socjopatycznym amoralnoœæ. Istota socjopatii polega na deficycie, a nawet wiêcej – na braku doœwiadczenia aksjologicznego, który powoduje,
¿e jednostka dotkniêta tym zaburzeniem ¿yje
w swego rodzaju pustce aksjologicznej16, poza
jakimkolwiek porz¹dkiem moralnym. Ów amoralizm nie prowadzi jednak do kreowania w³asnych
wartoœci (jak w koncepcji Nietzschego). Doœwiadczenie wartoœci zostaje tu zast¹pione przez
doraŸny impuls, podnietê – i to one, a nie doznanie i preferencja wartoœci, motywuj¹ jednost-

kê w jej zachowaniu. W tym sensie mo¿na
powiedzieæ, ¿e socjopata myœli i dzia³a poza
granicami ludzkiego œwiata, poza przestrzeni¹
ustalonych i wi¹¿¹cych nas – ludzi – znaczeñ
i wartoœci – poza dobrem i z³em. I to prawdopodobnie czyni go niezrozumia³ym nie tylko dla
otoczenia, niejednokrotnie dla samego siebie.
Kêpiñski istoty tej formy patologii psychicznej
upatrywa³ w zaburzeniu doœwiadczenia wartoœci
drugiego. Wydaje siê, ¿e bli¿sze prawdy jest
uznanie, ¿e nie chodzi w tym przypadku o zniekszta³cenie jednej z postaci doœwiadczenia
aksjologicznego. Myœlê, ¿e problemem jest brak
takiego doœwiadczenia u socjopaty – brak, który
prowadzi nie do kryzysu, ale do takiego zaburzenia aksjologicznej struktury, ¿e mo¿na go okreœliæ jako duchowy niedorozwój. Pytanie o przyczynê tego stanu rzeczy nasuwa myœl o filozofii
spotkania. Myœlê, ¿e w obszarze jej dociekañ
poœwiêconych doœwiadczaniu drugiego, tworzenia przestrzeni intersubiektywnoœci i wp³ywu tego procesu na kszta³towanie jednostki mo¿na
poszukiwaæ inspiracji dla wyjaœnienia tego zaburzenia jak i inspiracji dla sformu³owania terapii
jednostek nim dotkniêtych.

Streszczenie
Aksjologiczna koncepcja cz³owieka wypracowana na gruncie wspó³czesnej filozofii wydaje
siê stwarzaæ nowe perspektywy zarówno dla
poszerzenia naszego rozumienia istoty patologii
psychicznej jak i wyjaœniania jej szczegó³owych
form. Przyk³adem takiej wspó³pracy humanistyki
i medycyny jest niew¹tpliwie zaprezentowana tu
– z koniecznoœci skrótowo – myœl Antoniego Kêpiñskiego. Zdaniem autora „Schizofrenii”, istota
patologii psychicznej polega na kryzysie aksjologicznej struktury cz³owieka, a odpowiedzialny
za ten kryzys jest jakiœ rodzaj zniekszta³cenia
doœwiadczenia aksjologicznego dotykaj¹cy jednostkê. Socjopatia w tym kontekœcie wydaje siê
byæ „wyj¹tkowym” zaburzeniem osobowoœci.
Polega bowiem nie tyle na kryzysie aksjologicznej struktury w³aœciwej cz³owiekowi, co wrêcz
na jej braku. Fundamentem, pod³o¿em kszta³towania siê osobowoœci socjopaty i czynnikiem

16 Myœl ta koresponduje z przypisywanym socjopatom ch³odem uczuciowym, czasem brakiem uczuæ wy¿szych,
przy za³o¿eniu, ¿e Ÿród³em doœwiadczenia aksjologicznego s¹ w³aœnie akty uczuciowe.
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odpowiedzialnym za jego zachowanie nie jest
œwiadomoœæ aksjologiczna, lecz zmienny i doraŸny przep³yw impulsów, potrzeb, czasem jakaœ
stymulacja ze strony otoczenia. Stymulacja
najczêœciej przypadkowa i zgubna. Ustosunkowuj¹c siê do postawionego w tytule pytanie – czy
socjopatê mo¿na zrozumieæ – odpowiem: tak,
jeœli nie próbuje siê odnosiæ jego osoby do
jakiegokolwiek porz¹dku moralnego. Socjopata
to jednostka amoralna, któr¹ cechuje duchowy
niedorozwój.
S³owa kluczowe: wartoœæ, aksjologiczna
struktura, doœwiadczenie aksjologiczne,
socjopatia, osobowoœæ, amoralnoœæ

Summary
Axiological conception of a human developed
on the background of contemporary philosophy
seems to offer new prospects to broadening our
way of understanding the essence of physical
pathology as well as explaining its particular
forms. The example of co-operation between the
humanities and medicine is undoubtedly – out of
necessity – Antoni Kêpiñski’s idea. According to
the author of “Schizophrenia” the essence of
psychic pathology lies in the crisis of the axiologi-
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cal human structure and a kind of axiological
event distortion an individual might have experienced is responsible for that crisis. In this
context sociopathy seems to be “exceptional”
disturbance of personality. It lies – not in the
crisis of axiological human structure but in the
lack of it. The background for moulding the
personality of a sociopath and the factor
responsible for his/her behaviour is not the axiological awareness but changeable and shortterm flow of impulses, needs, sometimes a stimulation from the environment. The stimulation is
often accidental and destructive. With reference
to the question in the title of this article – if it is
possible to understand a sociopath – my answer
is: yes, under the condition that we do not try to
link him to any moral order. Sociopath is an
amoral individual with spiritual deficiency.
Key words: value, axiological structure,
axiological experience, sociopathy, personality, immorality
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