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Ksi¹¿ka pod obiecuj¹cym tytu³em (Dekonstruowanie schizofrenii. Analiza
epistemicznych i nieepistemicznych wartoci rz¹dz¹cych biomedycznym pojêciem schizofrenii) jest rozpraw¹ napisan¹ przez holenderskiego psychiatrê i fizofa Jana Dirka Bloma,
opublikowan¹ w jêzyku
angielskim przez Wydawnictwo Bloom jako trzeci
tom serii wydawniczej redagowanej przez prof. Gerrita
Glasa, pod tytu³em Psychiatria i Filozofia. Stanowi
przyk³ad interesuj¹cej refleksji filozoficznej nad
koncepcyjnymi i metodologicznymi podstawami mylenia psychiatrycznego.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e refleksja tego typu budzi w ostatniej dekadzie, po latach posuchy, najwyraniej coraz wiêksze zainteresowanie. Wskazywa³aby na to o¿ywiona dzia³alnoæ edytorska
Oxford University Press, które zainicjowa³o seriê bardzo ciekawych publikacji pod has³em International Perspectives on Philosophy and Psychiatry, a tak¿e publikacje w Philosophy, Psychiatry
& Psychology czasopimie wydawanym w Ameryce jako organ
Association for Advancement in Philosophy and Psychiatry, oraz
szereg rozproszonych publikacji z tej dziedziny w znacz¹cych
czasopismach z dziedziny psychiatrii. Coraz bardziej widaæ ¿e postêpu w zakresie empirycznych badañ psychiatrycznych nie da siê
osi¹gn¹æ bez refleksji nad wieloma milcz¹cymi za³o¿eniami i pozornymi oczywistociami funkcjonuj¹cymi w psychiatrii, jako dziedzinie wiedzy i praktyki badawczej.
Jedn¹ z takich oczywistoci, przyjmowan¹ ze swym ca³ym
historycznie i intelektualnie z³o¿onym baga¿em, jest w psychiatrii
(a i czêsto poza ni¹) pojêcie schizofrenii. Rozprawa Bloma podejmuje ten w³anie temat. Prowokacyjnie, ale i z namys³em autor
zaczyna j¹ od bynajmniej nie najnowszego stwierdzenia, ¿e schizofrenia jest hipotetycznym konstruktem o zerowej trafnoci. A zaraz potem przytacza zdanie R. Bentalla, brytyjskiego psychologa
znanego z krytycznego nastawienia wobec wartoci pojêcia schizofrenii, który argumentuje, ¿e schizofrenia wydaje siê cierpieniem
bez typowych objawów, bez typowego zejcia i bez szczególnie
typowego postêpowania  w rezultacie nie powinno dziwiæ, ¿e nie
ma typowej przyczyny. Zastanawiaj¹co brzmi te¿ przytoczone wyznanie P. Vlamincka, który cieszy³by siê, gdyby pojêcie schizofrenii
ca³kowicie zniknê³o, bo mog³oby to sk³oniæ praktyków i badaczy
do ponownego, wie¿ego spojrzenia na rzeczywistoæ  z otwartym umys³em i bez tendencyjnoci. ¯aden z dominuj¹cych wspó³czenie nurtów legitymizacji pojêcia schizofrenii (klasyfikacyjny
reprezentowany przez klasyfikacjê DSM, empiryczny zwi¹zany

z wyrafinowaniem metodycznym neuroscience, ani historyczny odwo³uj¹cy siê do odkryæ Kraepelina czy Bleulera) nie rozwi¹zuje
problemu jego w¹tpliwej trafnoci. Autor przywo³uje tu gruntown¹ krytykê pod adresem pojêcia schizofrenii, jak¹ przedstawili
M. Boyle (schizofrenia jako naukowe urojenie) i R.W. Heinrichs
(niskie miary efektu zwi¹zane z wyodrêbnieniem schizofrenii
w badaniach neuroscience). Bior¹c pod uwagê tego rodzaju krytykê
pojêcia schizofrenii autor podejmuje w swej rozprawie jego ocenê
z punktu widzenia przys³uguj¹cych mu wartoci epistemicznych
(tzn. takich, które w poznaniu wynikaj¹ przede wszystkim z dociekania prawdy) i nie-epistemicznych (tj. takich, które w tym zakresie
polegaj¹ tak¿e lub przede wszystkim na innych ród³ach poznania,
zwykle zale¿nych od kulturowych uwarunkowañ danego czasu
i miejsca). Do wartoci epistemicznych autor zalicza takie, jak: wewnêtrzna spójnoæ, zgodnoæ zewnêtrzna, moc jednocz¹ca, zdolnoæ
przewidywania, p³odnoæ, prostota/elegancja, trafnoæ. Wartoci nieepistemiczne maj¹ mniej jawny charakter, a ich dostrze¿enie wymaga analizy zwi¹zków miêdzy historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami a kszta³tem proponowanego pojêcia naukowego.
W kolejnych rozdzia³ach rozprawy Autor szuka odpowiedzi na
pytanie, co zapewni³o historyczny sukces pojêcia schizofrenii. Czy
zwi¹zane z nim wartoci epistemiczne, czy wartoci nieepistemiczne?
Wywód w tej czêci rozprawy sk³ada siê z trzech w¹tków.
W pierwszym autor  przypomniawszy biografiê i zawodowy rozwój Emila Kraepelina  odnajduje w nich wiele w¹tków dowodz¹cych jak znaczny wp³yw na koncepcjê dementia praecox wywar³o
jego uznanie dla modnej wtedy teorii zwyrodnienia (degeneracji).
W drugim, analogiczna analiza biografii i rozwoju pogl¹dów
Eugena Bleulera prowadzi do podkrelenia wp³ywu, jaki na zaproponowan¹ przezeñ nazwê (schizofrenii) oraz sposób rozumienia
pojêcia, podsuwaj¹cy temat rozszczepienia i dysocjacji, wywar³o
jego zainteresowanie praktykami okultystycznymi i ezoteryk¹
z jednej strony, a psychoanaliz¹ z drugiej. Trzeci w¹tek zaczyna
siê od stwierdzenia, ¿e dominuj¹cy wp³yw, jaki na wspó³czesne
mylenie psychiatryczne wywiera klasyfikacja DSM-IV, jest od
strony pojêciowej pusty. Za biomedycznie zorientowan¹ kategori¹
diagnostyczn¹ i ustaleniami klasyfikacyjnymi dotycz¹cymi schizofrenii w DSM-IV nie stoj¹ bowiem z zasady (za³o¿enie ateoretycznoci) albo z koniecznoci (brak uzgodnionej koncepcji) ¿adne
przes³anki i za³o¿enia teoretyczne. Dlatego autor wybiera i analizuje
cztery ujêcia schizofrenii, które uwa¿a za charakterystyczne przyk³ady wspó³czesnego ujêcia biomedycznego (poznawcza dysmetria
wg N. Andreasen, ewolucyjne propozycje T. Crowa i D. Horrobina
oraz schizotaktyczna podatnoæ wg P. Meehla).
W konkluzji, autor dochodzi do przekonania, ¿e historyczne
ujêcia Kraepelina i Bleulera by³y i s¹ od pocz¹tku ska¿one w¹tpliwa trafnoci¹, choæ ze wzglêdu na swe nieepistemiczne ród³a
zyska³y szeroki rozg³os i okaza³y siê p³odne, pobudzaj¹c rozwój
wielu szczegó³owych dziedzin badawczych i przysparzaj¹c ogromnego zasobu nowych informacji empirycznych. Wiêksze mo¿liwoci wyrafinowanych badañ nie przynios³y jednak propozycji
wywieraj¹cych taki wp³yw na pojêcie schizofrenii, który nada³by mu
korzystniejszy status epistemiczny i uczyni³ go pojêciem epistemicznie bardziej dojrza³ym (tj. trafnym, zwartym, jednocz¹cym, prostym,
pozwalaj¹cym na przewidywanie i p³odnym) Analizowane w ksi¹¿ce ujêcia wspó³czesne odwo³uj¹ siê do koncepcji Kraepelina i tym
samym w jakim stopniu przejmuj¹ równie¿ nieepistemiczne za³o¿enia jego pogl¹dów, zwi¹zane z teori¹ degeneracji, choæ dzisiaj
ju¿ bez ich przebrzmia³ych pozanaukowych konotacji. Autor rozprawy widzi je np. w koncepcji Crowa traktuj¹cej schizofreniê jako
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niepomylny, uboczny skutek bujnego rozwoju kompetencji jêzykowej cz³owieka (co przypomina, jego zdaniem, chrzecijañsk¹
wizjê skutków grzechu pierworodnego). Kostniej¹cy neo-kraepelinizm nie ma ju¿ jednak tej poznawczej ¿ywotnoci i p³odnoci,
która cechowa³a pocz¹tkow¹ idee Kraepelina. Ci¹gle szuka przyczyn wczesnego otêpienia, nawet wtedy gdy obejmowane tym
terminem cierpienie nie ma cech ani konsekwencji usprawiedliwiaj¹cych tak uogólniaj¹ce okrelenie.
W ostatniej czêci rozprawy autor podsumowuje wnioski z poprzedzaj¹cych analiz i szkicuje swoje spojrzenie na dalsze losy biomedycznego pojêcia schizofrenii. Jego zdaniem jest ono obecnie
na rozdro¿u, bo wyczerpa³o sw¹ przydatnoæ i bêdzie podlegaæ
zmianom b¹d to na drodze normalnego rozwoju koncepcji naukowej (bez istotnej zmiany, drog¹ precyzowania i drobnych modyfikacji), b¹d przez sw¹ dekonstrukcjê (zmianê zasadnicz¹, wyznaczaj¹c¹ nowe granice i wewnêtrzny porz¹dek pojêcia), b¹d nawet
poprzez rewolucjê naukow¹ w ujêciu Kuhna (zupe³nie nowy paradygmat rozumienia). Niezale¿nie jednak od tego, w jaki sposób
potocz¹ siê losy pojêcia schizofrenii, wa¿ne jest, by nowe propozycje wykazywa³y wiêcej jednoznacznoci, wiadomoci i przejrzystoci pod wzglêdem organizuj¹cych je za³o¿eñ teoretycznych
(ontologicznych, epistemologicznych, dotycz¹cych relacji cia³oumys³, jêzykowych), a tak¿e praktycznych, zwi¹zanych zw³aszcza
z proponowan¹ klasyfikacj¹ i nozologi¹ chorób psychicznych.
To, co najwa¿niejsze w tej rozprawie to nie tyle krytycyzm wobec za³o¿ycielskich koncepcji Kraepelina czy Bleulera, co krytycyzm wobec ich nastêpców, którzy pozwolili, by pojêcie schizofrenii skostnia³o, a tak¿e postulat wobec obecnych i nadchodz¹cych
pokoleñ badaczy, by o¿ywiæ refleksjê nad koncepcj¹ tego cierpienia. W ideach za³o¿ycielskich autor dostrzega dwie wa¿ne propozycje teoretyczne  kraepelinowsk¹ propozycjê badania zwi¹zku
miêdzy uchwytnym uwarunkowaniem cielesnym a zaburzeniami
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psychotycznymi oraz bleulerowsk¹ propozycjê interpretacji treci
psychotycznych przy u¿yciu pojêæ psychologicznych.
Oceniana ksi¹¿ka jest ciekawa. Pokazuje jak wzbogacaj¹ce
mo¿e byæ spojrzenie na codziennoæ kliniczn¹ podejmowane z innej
perspektywy poznawczej. Nierzadko bowiem i prostemu klinicycie
przychodzi do g³owy, ¿e sposób rozumienia i wykorzystania pojêcia
schizofrenii sta³ siê ju¿ czêsto tak rutynowy, i¿ nie za bardzo wiadomo, co ono w istocie mówi od strony teoretycznej temu, kto takie
rozpoznanie ustala, kto pos³uguje siê nim w badaniach i kto u¿ywa
go w publicznym dyskursie. A przecie¿ opatrywany tym mianem
cz³owiek ma prawo s¹dziæ, ¿e skoro jego u¿ycie mo¿e mieæ dla niego tak zasadnicze i dalekosiê¿ne konsekwencje i skoro jest kojarzone z autorytetem poznania naukowego  to zosta³o gruntownie,
z namys³em i krytycyzmem przemylane. Zarówno w swym zastosowaniu uniwersalnym, jak i jednostkowym. Omawiana ksi¹¿ka sugeruje, ¿e nie mo¿emy jeszcze mieæ spokojnego sumienia i ¿e pojêcie
schizofrenii ci¹gle jeszcze ma status tymczasowy, wymagaj¹cy refleksji i badañ, a mo¿e porzucenia go i zast¹pienia bardziej adekwatnym. To, co próbuje ono okreliæ, ci¹gle jeszcze jest raczej cierpieniem le i mo¿e przedwczenie nazwanym, a tak¿e le rozumianym.
Ksi¹¿ka Bloma nie jest lektur¹ ³atw¹, czasem wywo³uje odruch
aha, czasem zniechêcenie, czasem wydaje siê kontrowersyjna,
a nawet tendencyjna w dowodzeniu swych racji. Jednak czas jej
powiêcony nie bêdzie stracony  uczy pokory, ale i dociekliwoci
wobec zagadek rzeczywistoci klinicznej. Uczy te¿ potrzeby stawiania pytañ. Choæ przynosi wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi, ukazuje kierunek dalszych poszukiwañ. Pokazuje te¿, ¿e lekcewa¿ony czasem
warsztat badawczy filozofa, mo¿e okazaæ siê bardzo przydatny badaczowi i praktykowi w dziedzinie psychiatrii. Warto przeczytaæ.
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