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I zapyta³ go: „Jak ci na imiê?” Odpowiedzia³ Mu:
„Na imiê mi Legion, bo nas jest wielu”
Ewangelia wg œw. Marka, 5, 9

La folie...ne consiste pas ni dans un trouble du
jugement, ni de la perception, ni de la volonté,
mais dans une perturbation se la structure
intime du moi
E. Minkowski

Podejmowana w artykule problematyka dotyczy filozofii psychiatrii. Zagadnienia psychopatologii stanowi³y przez wiele dziesi¹tków lat zasadniczo marginalny obszar zainteresowañ filozofii, choæ trudno odmówiæ wk³adu jaki wnios³a do
psychiatrii myœl fenomenologiczna, czy egzystencjalizm1. W jeszcze mniejszym stopniu filozofowie poszukiwali w zjawiskach psychopatologii
mo¿liwoœci odpowiedzi na istotne pytania teoretyczne. Jednak¿e ostatnimi czasy nastêpuje
pewne zainteresowanie problemami psychopatologicznymi przez filozofów, a i wielu psychiatrów zwraca siê w kierunku analiz filozoficznych.
Atrakcyjnoœæ analiz filozoficznych wynika z ich
mo¿liwoœci dostarczenia nam bardziej subtelnego opisu ludzkiego doœwiadczenia, ni¿ czyni to

redukcjonistyczny jêzyk nauki, lub nieprecyzyjny
jêzyk zdroworozs¹dkowej psychologii. Tematyka to¿samoœci osobowej, jaŸni, czy podmiotowoœci, nale¿¹ca pierwotnie do pytañ czysto filozoficznych, stopniowo znajduje swe miejsce w
obszarze zainteresowañ nauki i medycyny:
neurologii, psychologii, oraz nauk o kulturze.
Szczególnym
zainteresowaniem
filozofów
umys³u, epistemologów i etyków, ciesz¹ siê
zaburzenia to¿samoœci osobowej obecne w
przypadku takich zaburzeñ jak: osobowoœæ
wieloraka, autyzm i schizofrenia, a tak¿e niektórych prowadz¹cych do utraty poczucia to¿samoœci zaburzeñ neurologicznych.
Pytania które siê tutaj pojawiaj¹ dotycz¹
Ÿróde³ naszej to¿samoœci, oraz „mechanizmu”
podtrzymuj¹cego jej spójnoœæ. Zaburzenia to¿samoœci stanowi¹ przypadki, gdy brak jednoœci
jest szczególnie widoczny. Towarzysz¹ im pytania o granice tolerowania braku jednoœci œwiadomoœci. Na ile jesteœmy w stanie akceptowaæ brak
spójnoœci naszego myœlenia i dzia³ania, zanim
uznamy, ¿e granica normalnoœci zosta³a przekroczona? W swym ¿yciu jednostka mo¿e odgrywaæ ró¿ne role spo³eczne, prze¿ywaæ wewnêtrzne dylematy, konflikty, rozdarcia. Wszystko to
jest czêœci¹ naszej kondycji. A jednak czasami

1 Nale¿a³oby tutaj wymieniæ takich psychiatrów, jak: Karl Jaspers, Ludwig Binswanger czy Eugene Minkowski.
Znaczny wk³ad do filozoficznych analiz psychopatologii wnios³a tak¿e koncepcja Zygmunta Freuda i jego
uczniów. Na ten temat zobacz: Andrzej Kapusta: Miêdzy biologi¹ a humanizmem: psychiatria wspó³czesna
w poszukiwaniu w³asnego oblicza. [W:] Poznanie.Cz³owiek.Wartoœci, red. J. Dêbowski, M. Hetmañski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 299–310.
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proces dezorganizacji osobowoœci zachodzi tak
daleko, ¿e nie jest ona w stanie sprawnie funkcjonowaæ, przestaje byæ podmiotem w³asnych
myœli i pragnieñ. Neurologia, psychologia i psychiatria pragn¹ w sposób naukowy okreœliæ
mechanizmy podtrzymuj¹ce nasz¹ to¿samoœæ,
fakt ci¹g³oœci i jednoœci doœwiadczenia. Pojawia
siê pytanie, czy nauka pozwoli nam te zagadnienia rozwik³aæ, czy te¿ nieuchronnie skazani jesteœmy na definiowanie w³asnej to¿samoœci
w kontekœcie œwiata w którym ¿yjemy i wartoœci,
które wyznajemy?
Wœród zaburzeñ, które wskazuj¹ na problematykê to¿samoœci osobowej nale¿y wymieniæ: zaburzenia dysocjacji (osobowoœæ wieloraka)2,
autyzm, oraz schizofreniê, a tak¿e ca³y szereg
zaburzeñ neurologicznych, np. afazja amnestyczna. Ka¿de z tych zaburzeñ naœwietla problematykê to¿samoœci z innej strony. Osobowoœæ
wieloraka (MPD/DID wg klasyfikacji amerykañskiej) stanowi Ÿród³o pytañ o jednoœæ jaŸni,
poddaje w w¹tpliwoœæ realnoœæ kartezjañskiego
„punktowego” podmiotu. Zjawisko autyzmu dotyczy problematyki rozpoznawania pragnieñ i przekonañ innych osób. Przypadki schizofrenii, mimo
¿e, podobnie jak przypadki osobowoœci wielorakiej, zwi¹zane s¹ z dysocjacj¹ osobowoœci, dotycz¹ przede wszystkim podmiotowoœci. Szczególne zainteresowanie budzi tutaj mo¿liwoœæ
oddzielenia subiektywnoœci, czyli bycia podmiotem doœwiadczenia, od podmiotowoœci, czyli bycia podmiotem (agentem) aktywnoœci, w postaci
pewnego typu urojeñ, jakimi s¹ np. myœli nas³ane
(inserted thoughts). W przypadku psychoz widoczna jest równie¿ zale¿noœæ miêdzy jednoœci¹
œwiadomoœci oraz poczuciem rzeczywistoœci.
Utracie to¿samoœci towarzyszy czêsto utrata
granic ja.

Osobowoœæ wieloraka i to¿samoœæ
osobowa
W zwi¹zku z postêpem naszej wiedzy w odniesieniu do funkcjonowania ludzkiego mózgu,

pojawiaj¹ siê próby umiejscowienia tych czêœci
CUN, które stanowi¹ podstawê naszej to¿samoœci. Damasio próbuje odnaleŸæ „neuronalne ja”,
którego funkcjonowanie stara siê ustaliæ na podstawie neurologicznych defektów i symptomatologii3. Amerykañski neurolog stwierdza, ¿e u podstaw jednoœci to¿samoœci tkwi pewien neurologiczny mechanizm, który odpowiada za przedwerbalne, pierwotne poczucie w³asnej to¿samoœci. To
na bazie tej neurologicznej to¿samoœci, dziêki
pamiêci i jêzykowi, budowana jest dojrza³a postaæ samoœwiadomoœci i to¿samoœci. Dysocjacje
osobowoœci zdaj¹ siê burzyæ ten kartezjañski
obraz punktowej to¿samoœci, która wyra¿a siê w
postaci formu³y: jedno cia³o: jedno ja. Dysocjacje
osobowoœci (zwane w polskiej psychopatologii
nerwicami dysocjacyjnymi4), a szczególnie ta ich
postaæ, która nosi nazwê „osobowoœci wielorakiej”,
polega na obecnoœci szeregu osób w jednym
ciele. Co wiêcej, te „osoby” mog¹ znacznie
ró¿niæ siê miêdzy sob¹ cechami charakteru,
wiekiem, czy nawet p³ci¹. Brak ci¹g³oœci œwiadomoœci oraz przechodzenie z jednej to¿samoœci
w drug¹, sugeruj¹ obecnoœæ w jednym ciele
wielu osób. Przypadki te mog¹ œwiadczyæ o pierwotnej niespójnoœci naszej to¿samoœci, czy
nawet ³atwoœci rozmno¿enia ja w naszym ciele.
Z t¹ „kolonialn¹” wizj¹ naszej to¿samoœci stara
siê walczyæ Stephen Braude5. Zak³ada ona pierwotn¹ wieloœæ podmiotów, czy „jaŸni”, potencjaln¹ mnogoœæ oœrodków podmiotowych w psychice
cz³owieka, które uaktywniaj¹ siê w pewnych, dodajmy traumatycznych, okolicznoœciach. Powy¿sza tematyka nieuchronnie nawi¹zuje do sporu
o jednoœæ i ci¹g³oœæ ludzkiego doœwiadczenia.
Jedni staraj¹ siê podwa¿yæ realnoœæ i autonomiê
(podmiotowoœæ) to¿samoœci w przypadku osobowoœci wielorakiej, inni zaœ próbuj¹ wskazywaæ
na fikcyjnoœæ samego pojêcia to¿samoœci.
W pierwszym przypadku wieloœæ osobowoœci,
które posiadaj¹ jedno cia³o (osobowoœci wielorakiej) jest traktowana jako coœ powierzchownego i wtórnego wobec Ÿród³owej jednoœci osobowoœci. U pod³o¿a wielu ja tkwi jednoœæ to¿samoœci, wspólna im wszystkim i warunkuj¹ca ich poja-

2 Okreœlenie osobowoœæ wieloraka lub wielokrotna nie jest ju¿ u¿ywane w amerykañskiej klasyfikacji psychiatrycznej. Jest ono tutaj wykorzystane ze wzglêdu na jego popularnoœæ.
3 Antonio R. Damasio: Tajemnica œwiadomoœci. Wyd. REBIS Dom Wydawniczy 2000.
4 Wœród tych zaburzeñ dysocjacyjnych mo¿na tak¿e wyró¿niæ: wybiórcz¹ amnezjê czy fugê.
5 Stephen E. Braude: First Person Plural. Rowman & Littlefield, 1995.
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wienie siê struktura. Inni kwestionuj¹ spójnoœæ
to¿samoœci i podkreœlaj¹, ¿e jednoœæ stanowi
raczej efekt kulturowej represji i praktyczno-etycznej wizji nowoczesnego cz³owieka.
Damasio podkreœla, ¿e w danym momencie,
œwiadome jest tylko jedno z szeregu ja osobowoœci wielorakiej. Inne jaŸnie osoby chorej mog¹ siê
pojawiæ po wycofaniu siê ze stanu aktywnoœci ja
dotychczas aktywnego. Niemo¿noœæ aktywnej
wspó³obecnoœci wielu jaŸni jest zwi¹zana z mechanizmem neuronalnym odpowiedzialnym za
pojawienie siê punktowej to¿samoœci. Zwielokrotnienie liczby ja, rozszczepienie osobowoœci,
jest procesem wtórnym wobec pierwotnych procesów tworzenia œwiadomoœci. Wieloœæ jaŸni jest
zwi¹zana z jêzykiem, z zawirowaniami narracji
i pamiêci. Damasio, podobnie jak Braude widzi
powierzchownoœæ, czy wtórnoœæ dysocjacji osobowoœci. Jednak¿e ten pierwszy traktuje osobowoœæ wielorak¹ jako artefakt kulturowo-jêzykowy, natomiast ten drugi wskazuje na wtórne
mechanizmy psychologiczne. Ju¿ Kant, w reakcji
na Hume’owski sceptycyzm odnoœnie do mo¿liwoœci poznania, czy nawet istnienia substancjalnej jaŸni, twierdzi³, ¿e ja nie mo¿e byæ przedmiotem
naszych bezpoœrednich obserwacji (jak to siê
dzieje w przypadku treœci naszej œwiadomoœci),
ale jej istnienie jest warunkiem naszego poznania.
Ja pe³ni tutaj funkcjê utrzymywania jednoœci
i ci¹g³oœci naszych doœwiadczeñ. Ja nigdy nie pojawia siê jako przedmiot naszych doœwiadczeñ,
ale ka¿demu doœwiadczeniu towarzyszy œwiadomoœæ jej obecnoœci. Chodzi bowiem zawsze
o moj¹ myœl, moje doœwiadczenie. Taka spójnoœæ
doœwiadczenia jest warunkiem wieloœci doœwiadczeñ tego samego podmiotu. Stephen Braude
wskazuje na wieloœæ wspólnych cech i w³asnoœci
jakie posiadaj¹ ró¿ne jaŸnie osobowoœci wielorakiej, i ¿e u podstaw tej wieloœci tkwi syntetyzuj¹cy
podmiot, który ewoluuje w wieloœæ jako efekt
pewnych w³asnych interesów i strategii. Ró¿ne ja
obecne w jednym ciele, wchodz¹ we wzajemne
konflikty. Jednak¿e warunkiem wewnêtrznych
konfliktów, jest tkwi¹ca u ich pod³o¿a jednoœæ.
Bez pewnej ci¹g³oœci i jednoœci doœwiadczeñ nie
by³oby mo¿liwoœci doœwiadczenia jednoœci i rozbie¿noœci pragnieñ i interesów. Ponadto trudno
oddzieliæ jest cechy osobowoœci (np. ró¿nych ja)
od ca³oœci osobowoœci.
Pomimo nadziei, ¿e rzeczywiste przypadki
psychopatologii uchroni¹ nas przed b³êdami

eksperymentów myœlowych (które jedynie hipotetycznie zak³adaj¹ mo¿liwoœæ dysocjacji), faktyczne zaburzenia dysocjacji mog¹ byæ wykorzystywane do argumentacji na rzecz ró¿nych,
a nawet przeciwnych koncepcji to¿samoœci. Co
sugerowa³oby tezê, i¿ dane psychopatologii nie
mog¹ rozstrzygn¹æ naszych sporów o naturê
umys³u i jednoœci œwiadomoœci. Osobowoœæ wieloraka mo¿e s³u¿yæ jako argument za jednoœci¹
to¿samoœci, a tak¿e za jej wieloœci¹.
Przypadki dysocjacji osobowoœci œwiadcz¹
o jednoœci to¿samoœci. Sama zaœ osobowoœæ
pomimo g³êbokiej jednoœci wyra¿aæ siê w bardzo
ró¿norodny sposób. Zak³ada siê tutaj, ¿e wieloœæ
osobowoœci ma charakter jedynie pozorny. U ich
podstawy tkwi jednoœæ to¿samoœci, na któr¹
sk³ada siê:
• zestaw mo¿liwoœci i dyspozycji, które s¹
ujawniane w postaci ró¿nych zestawów
i kombinacji zwi¹zanych z ka¿dym alter ego
(drugim ja);
• szereg z³o¿onych i kreatywnych strategii,
które podejmuje podmiot w odpowiedzi na
szereg ró¿norakich ¿yciowych sytuacji. Ten
podmiot jako ca³oœæ posiada szereg potrzeb i interesów, dla realizacji których
niezbêdna okazuje siê strategia dysocjacji.
U podstaw doœwiadczenia konfliktów i pragnieñ
musi staæ spajaj¹ce je ego, albowiem aby mówiæ
o zdysocjowanych alter ego, nale¿y wczeœniej
za³o¿yæ pocz¹tkowe istnienie przeddysocjacyjnej jednostki, która pod wp³ywem doœwiadczeñ
traumatycznych ulega dysocjacji. Tezie o jednoœci to¿samoœci mog¹ sprzyjaæ niektóre koncepcje psychologiczne i neurologiczne. Dysocjacja
osobowoœci mo¿e byæ traktowana jako niedomoga pamiêci autobiograficznej. Alter ego (inne
jaŸnie osobowoœci wielorakiej) konstruuj¹ alternatywne schematy pamiêciowe o pewnej dozie
integracji, ale bez wzajemnego przecinania siê
i komunikowania. Brak im efektywnych barier dla
proliferacji konfabulowanych historii ¿ycia, a jednoczeœnie nie maj¹ dostêpu do wzajemnie
krzy¿uj¹cych siê schematów pamiêci autobiograficznej. W ten sposób brak jest mo¿liwoœci przejœcia miêdzy ró¿nymi rolami, zachowaniami
i dyspozycjami emocjonalnymi. Istniej¹ jedynie
sztywno posegmentowane skupiska psychologicznych stanów, które przybieraj¹ cechy odrêb-
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nych osobowoœci6. Damasio z kolei mówi o biologicznym mechanizmie neurologicznego ja, które
jest punktowe, i jedynie wtórnie, w „rozszerzonej
postaci”, poprzez pamiêæ i jêzyk, mo¿e przybraæ
postaæ wielokrotn¹. Odzwierciedla to równie¿
zmianê w klasyfikacji DSM (III i IV) z „osobowoœci wielorakiej” (MPD) na „zaburzenia dysocjacji
osobowoœci” (DID), gdzie wczeœniejsza nazwa
„osobowoœæ wieloraka” sugerowa³a istnienie
wieloœci osobowoœci w jednym ciele (podobnie
jak wczeœniej pojêcie schizofrenia sugerowa³o
rozszczepienie œwiadomoœci).
Teza o wieloœci jaŸni, czy braku jej integralnoœci, sk³onnoœci do dysocjacji, zawarta jest
w tzw. pogl¹dzie kolonialnym. W ramach tego
podejœcia wieloœæ osobowoœci mog³a siê ujawniæ,
albowiem ró¿ne ja istnia³y ju¿ wczeœniej potencjalnie i pojawi³y siê dziêki okreœlonemu wyzwalaj¹cemu zdarzeniu. Z kolei tzw. fikcjonaliœci, jak
np. Dennett wskazuj¹ na trudnoœci ustalenia
liczby alter ego poprzez introspekcjê, czy w ka¿dy inny sposób. Trudno równie¿ ustaliæ wed³ug
nich liczbê jaŸni istniej¹cych u osobnika zdrowego. Granica miêdzy jednoœci¹ i wielokrotnoœci¹ trudna jest wiêc do okreœlenia. Ostatecznie
Dennet g³osi tezê o nierealnoœci, fikcyjnoœci
jaŸni. Iloœæ jaŸni nie jest kwesti¹ policzenia, lecz
raczej jej intensywnoœci. Jednak¿e nigdy nie
osi¹ga pe³ni. Dennett u¿ywa tutaj metaforycznego porównania ja ze œrodkiem ciê¿koœci, który
nie ma okreœlonego umiejscowienia. Mówi o jaŸni jako „œrodku narracyjnej ciê¿koœci”. W podobnym kierunku pod¹¿aj¹ rozwa¿ania Parfita,
który opowiada siê za psychologiczn¹ to¿samoœci¹ cech i dyspozycji. Twierdzi, ¿e sama to¿samoœæ osobowa jest czymœ niesubstancjalnym
i nieistotnym (krytyka kartezjañskiej koncepcji
podmiotu).
Przypadki dysocjacji osobowoœci stawiaj¹
przed nami pytanie o naturê jaŸni. Czy ma ona
charakter przedjêzykowy (kartezjañska, punktowa
koncepcja), czy te¿ narracyjny. J a Ÿ ñ p r z e d j ê z yk o wa ma charakter punktowy i wywodzi siê
z kartezjañskiej (czy Locke’owskiej) wizji transparentnego podmiotu. Nowo¿ytne naukowe po-

dejœcie do problematyki to¿samoœci polega na
oderwaniu jej od spo³eczno-etycznego kontekstu
i próbie jej obiektywnego ujêcia. Naukowe podejœcie nakazuje nam spojrzeæ na nowo na dotychczasowe doœwiadczanie siebie jako osoby
dla której wymiar cielesny i duchowy wydaj¹ siê
nieroz³¹czne. Podmiotowoœæ jest definiowana
poza szerszym kontekstem, w neutralny sposób.
Jest to jak powiada Taylor „podmiotowoœæ punktowa” „zdefiniowana jest w oderwaniu od wszelkich konstytutywnych sensów”7.
J a Ÿ ñ n a r r a c y j n a wskazuje na to, ¿e nie
jesteœmy neutralnym punktem, czy przedmiotem.
Nasze ja stanowi czêœæ szerszego pojmowania
to¿samoœci, aby je okreœliæ musimy wykroczyæ
poza pytania o to, co w nas jest ca³e, a co ulega
nieustannej zmianie. Jak powiada Taylor: „jako
istota, która rozwija siê i staje, mogê znaæ samego siebie tylko poprzez moj¹ historiê dojrzewania i regresji, historiê zwyciêstw i klêsk. Moje samorozumienie ma z koniecznoœci czasowy wymiar i opiera siê na narracji”8.
Wed³ug Damasio nie ma koniecznego zwi¹zku miêdzy ja biologicznym, a autobiograficznym.
Pamiêæ autobiograficzna jest w stanie wyprodukowaæ wiele ja, chocia¿ z perspektywy mo¿liwoœci przetrwania organizmu oraz zdrowia
psychicznego jednostki, istnieje tendencja wyboru zunifikowanego modelu kontroli organizmu. W momencie, gdy problem to¿samoœci
przestaje byæ jedynie obiektywnym, neutralnym
faktem, wówczas staje siê przedmiotem wiêkszego zainteresowania etyki, ni¿ epistemologii.
Pojawia siê pytanie o spo³eczne mechanizmy
podtrzymuj¹ce pewne typy osobowoœci, oraz
o moralne za³o¿enia tkwi¹c u pod³o¿a pewnego
typu koncepcji to¿samoœci. Punktowy model
podmiotu okazuje siê nie byæ neutralnym, lecz
stoi za nim pewna wizja podmiotowoœci i moralnoœci. Jej celem jest panowanie nad sob¹ i modyfikacja dotychczasowej potocznej (nienaukowej) samowiedzy. Nie tyle pe³nia doœwiadczenia
psychofizycznego, czy osadzenie w rzeczywistoœci, lecz jego obiektywizacja i uprzedmiotowienie.

6 Zob. Mark T. Brown: Multiple personality and personal identity, „Philosophical Psychology”, Vol. 14, No. 4,
2001.
7 Charles Taylor: •ród³a podmiotowoœci. Narodziny to¿samoœci nowoczesnej. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001, s. 99.
8 Charles Taylor: •ród³a podmiotowoœci..., s. 100.
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Wskazanie na jednoœæ lub brak jednoœci naszej to¿samoœci osobowej, albo odwo³ywanie siê
do jaŸni jêzykowej i przedjêzykowej, zgodne jest
z podzia³em Timothy J. Bayne na m o c n e i s ³ a b e ujêcie jaŸni w interpretacji zjawiska dysocjacji
osobowoœci9. S³abe ujêcie traktuje inne ja jako
aspekty i jedynie manifestacje jaŸni Ÿród³owej,
natomiast podejœcie mocne podkreœla niezale¿noœæ i odrêbnoœæ szeregu jaŸni. Tutaj ponownie
pojawiaj¹ siê argumenty za traktowaniem
MPD/DID jako skrajnej postaci naszych codziennych fragmentacji, które w pewnych momentach
doœwiadczamy jako rodzaj samozak³amania
i s³aboœci woli, czy braku spójnoœci w myœleniu
i dzia³aniu. Choæ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e te fragmentacje w przypadku MPD/DID s¹ o wiele
powa¿niejsze i w zasadzie trudno je porównywaæ
z naszym codziennym doœwiadczeniem. Dlatego
rozstrzygniêcie dotycz¹ce natury dysocjacji osobowoœci w znacznym stopniu bêdzie zale¿a³o od
naszych kulturowych za³o¿eñ dotycz¹cych
natury to¿samoœci osobowej. Kartezjañskie pojmowanie podmiotowoœci jako spójnej i neutralnej
oraz tolerancja i szacunek wobec innych, wci¹¿
s¹ wa¿nym momentem postrzegania nas
samych. Dlatego przypadki odrêbnoœci jaŸni w
MPD/DID wydaj¹ siê tak bardzo kontrowersyjne,
i w³¹czone w powa¿ne spory filozoficzne.
Niezale¿nie od teoretycznych dylematów, zmuszeni jesteœmy do rozstrzygniêæ praktycznych.
Terapia MPD/DID polega na „przywróceniu”
pierwotnej osobowoœci lub te¿ integracji wielu ja.
W pierwszym przypadku mo¿e pojawiæ siê problem odnalezienia pierwotnego ja, w drugim zaœ
napotykamy k³opot ze zrozumieniem czym mia³a
by byæ integracja ró¿nych ja. Wi¹¿e siê to z problemem znikniêcia dotychczas funkcjonuj¹cych
w miarê autonomicznych jaŸni. Jak stwierdza
Bayne: „zwolennicy podejœcia psychologicznego
wydaj¹ siê zmuszeni do potêpienia mimowolnej
integracji, poniewa¿ zak³ada narzucon¹ eliminacjê (wzglêdnie) autonomicznego sprawcy – jednostki, która mo¿e posiadaæ w³asn¹ koncepcje
dobra, swe w³asne plany i projekty, co do przysz³oœci, i swoje w³asne poczucie przyjemnoœci
i bólu. Narzucona integracja nie wydaje siê byæ

czymœ tak z³ym jak przywracanie, ale mimo
wszystko wydaje siê g³êboko problematyczna”10.
Przypadki tak radykalnej dysocjacji osobowoœci nios¹ ze sob¹ równie¿ problem odpowiedzialnoœci za dzia³anie poszczególnych ja. Pojawia siê pytanie o to, w jakim stopniu osobowoœæ
wieloraka jako ca³oœæ, mo¿e byæ odpowiedzialna
za dzia³ania poszczególnych ja?

Schizofrenia i jednoœæ œwiadomoœci
Równie¿ badania nad schizofreni¹ mog¹
pozwoliæ nam rozwik³aæ, czy lepiej zrozumieæ
niektóre problemy dotycz¹ce to¿samoœci osobowej i jednoœci œwiadomoœci. Schizofrenia wi¹¿e
siê z ca³ym szeregiem ró¿norodnych symptomów, wœród których mo¿na wyró¿niæ zaburzenia
psychoruchowe (ubóstwo mowy, brak spontanicznoœci), dezorganizacjê (nieadekwatnoœæ afektu,
zaburzenia myœlenia) i zaburzenia poczucia
rzeczywistoœci (urojenia, halucynacje, nasy³anie
myœli). Jednoczeœnie istotnym elementem tego
rodzaju psychopatologii s¹ zaburzenia ja. Istnienie spójnego ja zak³ada mo¿liwoœæ odró¿nienia
w³asnych myœli, uczuæ i dzia³añ, od zewnêtrznego œwiata. Zaburzeñ schizofrenicznych nie
wolno nam wiêc ograniczaæ do intelektualnej
u³omnoœci, zaburzeñ s¹dzenia, pamiêci, czy braku umiejêtnoœci logicznego myœlenia. Koncepcje,
które nie odwo³uj¹ siê do zmiany ja wprost, czyni¹ to zazwyczaj poprzez u¿ycie innych, aczkolwiek pokrewnych pojêæ, czy ujêæ teoretycznych11.
Zaburzenia ja w przypadku objawów schizofrenicznych by³y opisywane przez badaczy ju¿ na
pocz¹tku dwudziestego wieku. Nawet Kraepelin
mówi³ o braku jednoœci psychiki, co okreœla³ jako
„orkiestrê bez dyrygenta”. Jaspers wskazywa³ na
ró¿ne wymiary zaburzeñ ja (Ichstörung): aktywnoœæ, jednoœæ, czasowo-diachroniczna to¿samoœci, odró¿nianie ja od zewnêtrznego œwiata.
Natomiast Kurt Schneider podkreœla³ utratê
„granic ego”.
Zaburzenia ja nie stanowi¹ jedynie sk³adnika
powa¿nych schizofrenicznych symptomów. Mo¿na o nich mówiæ ju¿ w odniesieniu do wczesnych

9 Timothy J. Bayne: Moral Status and the Treatment of Dissociative Identity Disorder, “Journal of Medicine and
Philosophy” 2001 (27).
10. Timothy J. Bayne: Moral Status and..., s. 99.
11 Zaburzenia ja nie stanowi¹ czêœci kryteriów diagnostycznych w miêdzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10.
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(prodromalnych) etapów rozwoju choroby.
PóŸniejsi pacjenci psychotyczni maj¹ czêsto
rozpoznanie depresji z powodu niejawnych sposobów komunikowania swych problemów i braku
specyficznych zaburzeñ jak: melancholia, zmêczenie, brak komunikacji, czy zaburzenia lêkowe.
Osobowoœæ schizoidalna charakteryzuje siê brakiem poczucia ugruntowania, pe³ni, czy realnoœci
w³asnej jaŸni, poczuciem alienacji ze œwiata. Ten
trudny do okreœlenia stan jest czêsto odczuwany
jako „brak poczucia siebie”. Pacjenci mówi¹, ¿e
„nie czuj¹ siebie”, „trac¹ ze sob¹ kontakt”.
U pacjentów schizofrenicznych nie nastêpuje
wiêc zanegowanie jaŸni. Pewna podstawowa jej
postaæ jest wci¹¿ obecna. Modyfikacji ulega ta
czêœæ, która powi¹zana jest z dzia³aniem i odpowiedzialna za kontakt ze œwiatem. Zachowane
jest wiêc poczucia ja, istnienie ja, a zaburzone
zostaje ja aktywne, ja, które dzia³a w œwiecie.
W swej ksi¹¿ce „Madness and Modernism”12
Louis Sass wskazuje na dwie wa¿ne cechy
doœwiadczenia schizofrenicznego, powszechnie
rozpoznawane przez psychopatologiê: derealizacjê i utratê to¿samoœci. Derealizacja to poczucie nierealnoœci œwiata, subiektywna œwiadomoœæ, ¿e œwiat jest moim œwiatem, ¿e jest
obrazem, jedynie sobowtórem, kopi¹ œwiata
realnego. Jeden z chorych opisywanych przez
Jaspersa byæ mo¿e wskazuje w³aœnie na tego
rodzaju doœwiadczenie, gdy mówi: „Moje oczy
i s³oñce s¹ tym samym”. Natomiast jeden ze
s³ynnych pacjentów – Schreber pisze w swych
wspomnieniach o „swoich «tak zwanych» urojeniach”. Utracie poczucia rzeczywistoœci, derealizacji, „odœwiatowieniu œwiata” towarzyszy utrata
w³asnej to¿samoœci. Ju¿ Kant powiada³, ¿e
warunkiem doœwiadczenia jest jednoœæ œwiadomoœci, jednocz¹ca funkcja „ja” daje mo¿liwoœæ
mówienia o wieloœci doœwiadczeñ. „Tylko dlatego, ¿e mogê obj¹æ jedn¹ œwiadomoœci¹ ich ró¿norodnoœæ – pisze Kant w Krytyce – nazywam je
wszystkie moimi przedstawieniami, inaczej bowiem mia³bym jaŸñ (Selbst) tak ró¿nobarwn¹
i rozmait¹, jak wiele przedstawieñ posiadam,

których jestem œwiadomy”. Pacjent Karla Jaspersa13 stwierdza: „Kiedy bêdê martwy, stracicie
wszyscy swe umys³y. Jeœli nie potraficie znaleŸæ
kogoœ na moje miejsce wszystko zniknie”. Wyjaœnienie tego powi¹zania miêdzy nierealnoœci¹
œwiata a zaburzeniem to¿samoœci jest wg Sassa
nastêpuj¹ca. Subiektywnoœæ to utrzymywanie
œwiata we w³asnych granicach, obszarze w³asnej
myœli i wyobraŸni. Nad takim œwiatem mo¿na
mieæ absolutn¹ kontrolê. Podobnie t³umaczy siê
urojenia wielkoœciowe w psychoanalizie, gdzie
stanowi¹ regres do stanu pierwotnej symbiozy
z matk¹. Dziêki temu pacjent ma poczucie omnipotencji, wszechmocy. „Ja” w przypadku niektórych zaburzeñ schizofrenicznych (np. urojeñ
wielkoœciowych) pulsuje, puchnie, jest nieograniczone, jest wszechmocne. Zyskuje nad œwiatem
urojonym ca³kowite panowanie. Ale ta wszechmoc posiada drug¹, sw¹ ciemn¹ stronê. Taki
œwiat mo¿e byæ ³atwo zniszczony i to przez samego pacjenta (niebezpieczeñstwo katastrofy).
Œwiat bêd¹cy czêœci¹ wyobra¿enia, jest po
czêœci fikcyjny, co stawia pod znakiem zapytania
jego w³adcê (papierowy król). Jedn¹ z mo¿liwoœci obrony przed odpowiedzialnoœci¹ wobec tego
nieznoœnie lekkiego bytu jest samorozpuszczenie siê, samouprzedmiotowienie. Zacytujmy wypowiedŸ schizofrenicznego pacjenta opisany
przez P. Schildera: „Kiedy topniejê nie mam r¹k.
Wchodzê aby nie byæ stratowanym. Wszystko
odp³ywa ode mnie. W drzwiach wejœcia mogê
zgromadziæ razem kawa³ki mojego cia³a”14.
Widaæ tutaj œcis³y zwi¹zek miêdzy jednoœci¹
œwiadomoœci a poczuciem rzeczywistoœci. Zaburzenie to¿samoœci mo¿e przybraæ tak¿e postaæ
braku poczucia rzeczywistoœci, i to niekoniecznie w kosmologicznej, czy metafizycznej postaci.
Hundert15 opisuje pacjentkê, która po wejœciu do
jego gabinetu po pewnym czasie zapyta³a, czy to
ona, czy mo¿e on sam puka³ do jego (!) gabinetu.
Pacjentka wiedzia³a, ¿e pukanie mia³o miejsce,
ale pod wp³ywem nadmiernych emocji, zatraci³a
poczucie podmiotowoœci.

12 Louis A. Sass: Madness and Modernism. Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought. Basic
Books, New York 1992.
13 Podajê za Sassem.
14 Podajê za Sassem.
15 Edward M. Hundert: Philosophy, Psychiatry and Neuroscience, three Approaches to the Mind. Clarendon
Press, Oxford–New York 1992.
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Problem zwi¹zku miêdzy jednoœci¹ œwiadomoœci, a poczuciem rzeczywistoœci poruszaj¹
ostatnio filozofowie umys³u i kognitywiœci. Wskazuj¹ oni na z³o¿onoœæ jaŸni. To, co odczuwamy
jako jednoœæ jaŸni i jednoœæ œwiadomoœci,
w œwietle niektórych symptomów psychopatologicznych wydaje siê byæ z³o¿one. Mo¿liwa jest na
przyk³ad œwiadomoœæ granic w³asnego umys³u,
bez przypisywania sobie sprawstwa w³asnych
myœli. Tak jest w przypadku tzw. nasy³ania myœli
(thought insertion), gdzie dowiadujemy siê od
pacjenta, ¿e doœwiadczane przez niego myœli nie
s¹ jego autorstwa.
„Spogl¹dam przez okno i myœlê, ¿e ogród
wygl¹da tak przyjemnie, a trawa wygl¹da œwietnie, ale myœli Eammona Andrewsa wnikaj¹ do
mojego umys³u. Traktuje on mój umys³ jak ekran
i niczym obraz wyœwietla, na nim swoje myœli”16.
Wed³ug O’Briena i Opie schizofrenia stanowi
„wyj¹tkowe okno” dla badania funkcjonowania
ludzkiej natury. Z faktu zaburzeñ typu nasy³anie
myœli, czy urojeñ przeœladowczych i halucynacji
s³uchowych, wnioskuj¹ o z³o¿onym mechanizmie
powstawania jednoœci œwiadomoœci. To, co odczuwane jest jako elementarne i proste doœwiadczenie, kartezjañskie: „myœlê, wiêc jestem”, okazuje siê byæ zjawiskiem z³o¿onym, „wieloœcie¿kowym”: „To, co wiemy o schizofrenii sugeruje,
¿e œwiadomoœæ fenomenalna, daleka od bycia
jednoœci¹, jest w ka¿dym momencie wielokrotna:
agregatem zjawiskowych elementów, z których
ka¿dy jest produktem tworz¹cych œwiadomoœæ
okreœlonych mechanizmów mózgu. Bêdziemy
go nazywaæ, dla wiêkszej zwiêz³oœci œwiadomoœci¹ wieloœcie¿kow¹. W ten sposób mo¿emy go
odró¿niæ od modelu jednoœcie¿kowego zawartego w doktrynie jednoœci œwiadomoœci”17.
Wynikiem badañ nad schizofreni¹ jest potrzeba odró¿niania miêdzy odniesieniem do
subiektywnoœci („jestem tym u którego pojawia
siê myœl”), czy poczuciem posiadania („to ja
myœlê”), a odwo³aniem do podmiotowoœci/dzia³ania („jestem autorem w³asnych myœli, czy

poczucia podmiotowoœci (jestem aktorem/podmiotem w³asnej myœli, czy dzia³ania”)18. Coœ, co
do tej pory, na poziomie fenomenalnym, wydawa³o siê oczywiste, jako jednoœæ jaŸni, okazuje
siê sk³adaæ z pewnych prostszych elementów.
Ponadto przypadki te stawiaj¹ pod znakiem
zapytania zasadê niekorygowalnoœci i niefalsyfikowalnoœci, zgodnie z któr¹ mówi¹cy w perspektywie pierwszoosobowej nie mo¿e siê myliæ co
do w³asnego bezpoœredniego doœwiadczenia.
Problemy psychopatologii ja zmuszaj¹ nas do
postawienia pewnych pytañ o charakter ludzkiej
to¿samoœci o œwiadomoœci, ale i równie¿ same
analizy filozoficzne mog¹ przyczyniæ siê do rozjaœnienia niektórych zjawisk psychopatologicznych. Sam namys³ nad ludzk¹ œwiadomoœci¹
mo¿e przyczyniæ siê do lepszego zrozumienia
patologii ja, jako ¿e refleksyjnoœæ jest czêsto
postrzegana jako rozdzielenie ja na podmiot
i przedmiot. Eugen Fink powiada wrêcz, ¿e
refleksyjnoœæ owocuje zwielokrotnieniem jaŸni.
Ostatecznie to refleksja wywo³uje wycofanie siê,
dystans wobec œwiata, pozbawia nas Ÿród³owoœci doœwiadczenia i spontanicznoœci. Japoñski psychiatra Kimura Bin zadaje wiêc pytanie
o to, czy schizofreniczne rozszczepienie œwiadomoœci jest rodzajem patologii, czy te¿ wrodzon¹
struktur¹ wszystkich istot ludzkich: „Byæ mo¿e
tylko w schizofrenii ró¿nica, która jest wyra¿ona
w postaci œwiadomoœci intrapsychicznego rozszczepienia, nie mo¿e byæ zignorowana. Ale, jak
wczeœniej zauwa¿y³em, to, co dotyczy schizofreników sugeruje nieod³¹czn¹ potencjalnoœæ
wszystkich istot ludzkich. Dla tych, którzy
posiadaj¹ pewien rodzaj predyspozycji do schizofrenii, ale nie ulegaj¹ za³amaniu i potrafi¹
dosyæ dobrze dostosowaæ siê do ¿ycia spo³ecznego, to rozszczepienie mo¿e byæ wewnêtrznym
i naturalnym aspektem ich egzystencji. Czy
nale¿y go traktowaæ jako zjawisko patologiczne
wytworzone przez rodzaj organicznego zaburzenia? Albo, czy raczej, de iure, ta wrodzona struktura wszystkich ludzkich istot wydaje siê byæ

16 C.S. Mellors: First-rank symptoms of schizophrenia, „British Journal of Psychiatry”, 117 (1970), s. 117.
17 The Multiplicity of Consciousness and the Emergence of the Self Gerard O’Brien and Jon Opie
(http://www.adelaide.edu.au/philosophy/publications/The_Multiplicity_of_Consciousness.pdf). Autorzy optuj¹ za
tzw. koneksjonizmem w naukach kognitywnych, który zasadniczo ró¿ni siê ok. klasycznej kognitywistyki wi¹zanej
z tzw. komputacjonizmem.
18 Zob. S. Gallagher: Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science, „Trends in
Cognitive Science” 2000, 4 (1), 14–21.

73

Filozoficzne aspekty zaburzeñ to¿samoœci osobowej

ukryta u ludzi zdrowych?”19. Badania nad schizofreni¹ mog¹, podobnie jak analizy przypadków
osobowoœci wielorakiej, przyczyniæ siê do podwa¿enia za³o¿eñ kartezjañskiej tradycji, a tak¿e
pog³êbiæ nasz namys³ nad konstruowaniem poczucia rzeczywistoœci, intersubiektywnych relacji, czy ró¿nych aspektów samoœwiadomoœci.
***
Badania z zakresu filozofii psychiatrii wydaj¹
siê przynosiæ obopóln¹ korzyœæ psychopatologom
i filozofom. Fakty psychiatryczne nie s¹ jednak
w stanie bezpoœrednio rozstrzygn¹æ o s³usznoœci, czy b³êdnoœci naszych teorii. S¹ czymœ na
kszta³t eksperymentów myœlowych, które nie tyle
s³u¿¹ dedukowaniu prawdy na temat rzeczywistoœci, co uzmys³awiaj¹ nam nasze w³asne przekonania i za³o¿enia. Analizy te nie odnosz¹ siê
jedynie do wysterylizowanych obiektów wyobraŸni, lecz stanowi¹ przyk³ady problemów rzeczywistych ludzi. Jednoczeœnie w badaniach
to¿samoœci osobowej nale¿y uwzglêdniaæ odpowiednie poziom analizy. Poziom fenomenalny
i pojêciowy nie da siê zast¹piæ neurologicznym
i fizykalnym. Filozofowie zaœ nie mog¹ ignorowaæ faktu, i¿ jednoœæ osobowa jest mo¿liwa
dziêki subtelnej i z³o¿onej strukturze naszego
mózgu. Potrzebujemy spójnej teorii œwiadomoœci, która bêdzie uwzglêdnia³a zarówno poziom
fenomenalny, jak i neurologiczny.

fii umys³u i jaŸni nie tylko w polepszeniu naszego
rozumienia anomalnych i paradoksalnych aspektów ró¿nych zaburzeñ, lecz równie¿ przypuszczaj¹, ¿e te zaburzenia stanowi¹ wezwanie dla
teoretycznych konstruktów w filozofii umys³u
oraz innych jej obszarach. Jednoczeœnie zak³ada siê, ¿e filozofowie mog¹ poœrednio przyczyniæ
siê do leczenia psychopatologii poprzez pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów, które opóŸniaj¹
rozwój efektywnego leczenia.
Powy¿sza prezentacja ma zamiar wyjaœniæ,
czy nawet zaproponowaæ model dla wyjaœnienia
mechanizmów dotycz¹cych zaburzeñ istotnych
ludzkich zdolnoœci, jak:
• brak œwiadomoœci granic w³asnego umys³u
(poczucia subiektywnoœci),
• brak poczucia podmiotowoœci (œwiadomoœci
siebie jako Ÿród³a myœli i wyobraŸni).
Autor bêdzie siê stara³ wykazaæ, odwo³uj¹c siê
do przyk³adów schizofrenii, zaburzeñ dysocjacyjnych i autyzmu, ¿e rozumienie nas samych oraz
innych musi wyjœæ poza granice mo¿liwej nauki
o osobach czy to¿samoœci osobowej. Jednoczeœnie pojawianie siê problematyki jaŸni w naukowych projektach badawczych budzi nadziejê na
postêpy wiedzy w tym zakresie.
S³owa kluczowe: filozofia umys³u, zaburzenia to¿samoœci osobowej, schizofrenia,
autyzm, dysocjacja osobowoœci

Streszczenie

Summary

Toczy siê obecnie debata pomiêdzy zwolennikami spostrzegania to¿samoœci osobowej jako
rodzaju przedjêzykowej jednoœci a tymi, którzy
s¹dz¹ ¿e to¿samoœæ jest formowana przez spo³eczne, kulturowe i jêzykowe praktyki. Czêœci¹
tych dyskusji s¹ tak¿e dzisiejsze badania nad
ró¿nymi postaciami zaburzeñ takich jak schizofrenia, dysocjacje osobowoœci czy niektóre patologie neurologiczne. Koncentracja na to¿samoœci
osobowej, jej zaburzeniach i sposobach, w jaki
nale¿y rozumieæ jednoœæ jaŸni wspólna jest
zarówno filozofom, psychologom, jak i psychiatrom. Niektórzy filozofowie dostrzegaj¹ rolê filozo-

There is an on-going debate between those
who believe personal identity to be stable kinds
of prelinguistic entity, and those who maintain
that selves are themselves formed by social,
cultural and linguistic practices. A part of such
discussions is inspired by contemporary research
on different forms of disorders such as schizophrenia, personality dissociation, and some
neurological conditions. A focus on personal
identity, self disturbances and the ways in which
the self is to be understood as a unity is shared
by both psychologists, philosophers and psychiatrists. Some philosophers not only see the

19 Kimura Bin: Cogito et Je, „Evolution Psychiatrique” 1997, 62, s. 46.
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role of philosophy of mind and self in increasing
our understanding of anomalous and paradoxical aspects of various disorders, but also
suppose that these conditions challenge theoretical constructs in the philosophy of mind and its
other areas. It is also argued that philosophers
can contribute indirectly to the cure of psychopathology by helping to resolve problems that delay
the development of effective treatments.
This paper attempts to explain or even build a
model for understanding the roots and mechanisms of disorders of personality and its important
capacities such as:
• lack of awareness of the boundaries of
one’s mind (sense of subjectivity),
• lack of the sense of agency (awareness of
oneself as the source of thoughts and
images).
Using schizophrenia, dissociative disorders
and autism as examples, the author tries to show

that our attempts to understand ourselves and
others as persons must go beyond the limits of
any possible science of persons or personal
identities. The appearance of concepts of self in
scientific research programmes inspires hopes
of progress in this field and is much to be
welcomed.
Key words: philosophy of mind, personal
identity disorders, schizophrenia, autism,
personality dissociation
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