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Can Mental Illness be Naturalised? 
ANDRZEJ KAPUSTA 

1 Introduction 
 

Pytanie o naturalizację zaburzeń umysłu (mental disorders) ma na celu 
zrozumienie ich specyfiki oraz pokazanie rzeczywistego statusu współczesnej 
psychopatologii. Próby odkrycia biologicznych podstaw chorób umysłu towa-
rzyszą psychiatrii od czasów jej powstania jako samodzielnej dyscypliny me-
dycznej. Różny stosunek do biologicznego wyjaśnienia istoty tych zaburzeń 
wyznacza jednocześnie spór o definicję chorób psychiatrycznych. Pytanie o na-
turalizację zaburzeń psychiatrycznych to pytanie o możliwość obiektywnego i 
opisowego mówienia o psychopatologii, to także pytanie o miejsce wartościo-
wania czy oceny w procesie diagnozowania chorób. Przykładem stanowiska, 
które próbuje odróżnić element normatywny od opisowego jest wczesna kon-
cepcja Boorse’a (Boorse 1975). Dokonuje on rozróżnienia między disease i ill-
ness. Disease to choroba widziana z perspektywy naukowej teorii medycznej, 
natomiast illness to bycie chorym, poczucie (doświadczenie) choroby. Fulford 
(Fulford et al. 2006) wskazuje na ukryte założenie tego sporu i podziału, które 
dotyczą nie tyle statusu choroby psychicznej, co założeń dotyczących pojęcia 
choroby w ogóle.  

W niniejszym tekście chciałbym odnieść się do dyskusji na temat cho-
roby umysłu, kładąc szczególny nacisk na perspektywę biologiczno-ewolucyjną. 
Jednocześnie poprzez odwołanie się do współczesnych systemów klasyfikacyj-
nych i praktyki diagnostycznej pragnę wskazać na szereg ograniczeń i trudność 
w realizacji radykalnego programu naturalizacji psychopatologii. Nie chciałbym 
się wikłać w szczegółowe analizy pojęciowe, a jedynie zarysować pojęcie cho-
roby umysłu wyłaniające się ze współczesnej praktyki psychiatrycznej oraz 



wskazać na szereg kryteriów niezbędnych do stworzenia dobrej definicji zabu-
rzeń psychiatrycznych. Trudności stworzenia takiej definicji wynikają z „bogac-
twa” dolegliwości psychicznych i pewnego napięcia między potocznym i zdro-
worozsądkowym a ściśle naukowym do nich podejściem. Stawką w grze jest to, 
czy bardziej nas interesuje powszechna percepcja zaburzeń, nasze językowe 
intuicje, czy też przekonanie, że klasyfikacje winny się opierać na ściśle nauko-
wych, w miarę prostych i wiarygodnych kryteriach. Ostatecznie wydaje się, że 
dzisiaj nie możemy zdecydować się na czysto naukowe kryteria klasyfikacji za-
burzeń psychicznych, gdyż nie posiadamy jeszcze dobrych teoretycznych modeli 
zaburzeń, a ich użycie wiązałoby się z radykalną redefinicją podstawowych po-
jęć współczesnej psychiatrii i ujawniło heterogeniczność oficjalnych klasyfika-
cji. Naturalizacja niektórych aspektów zaburzeń wydaje się jednak możliwa i 
niezbędna, jeżeli naszym celem jest jakikolwiek radykalny postęp w terapii, szu-
kanie przyczyn i możliwości przewidywania i kontroli zjawisk psychiatrycz-
nych.  

 
2 Naturalizacja w naukach kognitywnych 
 

Nadzieja na pełną naturalizację zjawisk psychiatrycznych wydaje się o 
tyle możliwa, o ile uda nam się znaturalizować umysł, intencjonalność czy nasze 
przekonania potoczne. Takie próby podejmowane były w filozofii umysłu i na-
ukach kognitywnych w odniesieniu do problematyki treści mentalnej. Naturali-
styczne podejście do treści dostrzega możliwość zredukowania intencjonalności 
(tzw. aboutness) do czegoś innego. Fodor (Fodor 1987). zakładał możliwość 
wykazania, tego, że „R reprezentuje x” nie odwołując się do intencjonalności, 
lecz do wewnętrznych stanów będących własnością materialnych procesów mó-
zgu. W przeciwnym razie nie byłaby ona dla niego czymś realnym, lecz niezro-
zumiałym i magicznym procesem, który funkcjonuje jedynie w potocznej przed-
naukowej perspektywie. Powyższe myślenie obecne jest w klasycznej psycholo-
gii poznawczej, gdzie ludzka zdolność poznania definiowana jest w terminach 
przepływu informacji między różnymi systemami subosobowymi. Semantyczne 
własności stanów mentalnych mogą być wyrażone w niższego rzędu procesach 
przetwarzania informacji. Takie podejście jest krytykowane za to że nie jest w 
stanie wykazać normatywnego aspektu naszych przekonań, czyli tego, że one 
mogą być właściwe lub niewłaściwe oraz faktu odniesienia tych treści do ze-
wnętrznego świata.  

Jak powiada T. Thornton: „The problem is that the subject described by a 
cognitivist account appears to be out of touch with or alienated from the world. 
Even the mental state that corresponds to opening ones eyes to and experiencing 
the world is construed as a free-standing state in inner space connected to the 
outer world only by causal relations. But how can such a state be about any-
thing? How can such inner states be anything but blind? The general explanatory 
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picture at work here seems not to contain the right sort of materials to explain 
how thought and experience is able to bear on the world at all” (Thornton 2002: 
245). 

Problem normatywności naszych przekonań, fakt ich słuszności lub bra-
ku, próbuje się przezwyciężyć poprzez evolutionary biological account. Według 
tej perspektywy, reprezentowanej między innymi przez R.G. Millikan (Millikan 
1984), treści mentalne znajdują zakorzenienie we właściwych (natural, proper, 
or biological function) biologicznych funkcjach.  

W psychiatrii powyższa dyskusja nabiera specyficznego charakteru i 
dotyczy krytyki podejścia biomedycznego, które poszukuje fizjologicznych i 
genetycznych czynników odpowiedzialnych za zaburzenia umysłu. Perspektywa 
biologiczno-ewolucyjna próbuje z kolei szukać wyjaśnień zaburzeń odwołując 
się do pojęcia funkcji i dysfunkcji. Stany wewnętrzne kodują treść, której ade-
kwatność ma być tłumaczona przez jej biologiczną użyteczność. Ostatecznie w 
samej psychopatologii trudno zignorować fakt, że nie da się wytłumaczyć treści 
mentalnych nie odwołując się do rzeczywistych praktycznych, podmiotowych 
relacji ze światem i że znaczenia są w znacznym stopniu konstytuowane przez 
uczestników konwersacji (zob. Gillett 1999). To, z kolei, implikuje jakąś postać 
antyredukcjonizmu. Jednocześnie, możemy założyć, że brak możliwości reduk-
cji wszystkich treści mentalnych nie podważa sposobności wskazania na biolo-
giczne podstawy naszego myślenia, a szczególnie zaburzeń umysłu.  

 
3 Choroba umysłu we współczesnych klasyfikacjach 
 

 We współczesnych klasyfikacjach psychiatrycznych definicja choroby 
nie jest podana explicite. Jest raczej przywoływana poprzez wskazanie na zna-
czenie standardowe czy paradygmatyczne (stereotypowe). Pojęcia takie jak „cli-
nically recognizable”, „symptom”, czy „dysfunction” nie są dokładnie zdefinio-
wane. W dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia mamy następującą defini-
cję „zaburzenia”:  

„The term ‘disorder’ is used throughout the classification, so as to avoid 
even greater problems inherent in the use of terms such as ‘disease’ and ‘illness’. 
‘Disorder’ is not an exact term, but it is used here to imply the existence of a 
clinically recognizable set of symptoms or behaviour associated in most cases 
with distress and with interference with personal functions. Social deviance or 
conflict alone, without personal dysfunction, should not be included in mental 
disorder as defined here” (World Health Organization (1992, 5). 

W DSM-IV znajdujemy podobną do ICD-10 definicję normy i patologii: 
„In DSM4, each of the mental disorders is conceptualized as a clinically sig-

nificant behavioural or psychological syndrome or pattern that occurs in an indi-
vidual and that is associated with present distress (e.g., a painful symptom) or 
disability (i.e., impairment in one or more important areas of functioning) or 



with a significantly increased risk of suffering death, pain, disability or an im-
portant loss of freedom. In addition, this syndrome or pattern must not be merely 
an expectable and culturally sanctioned response to a particular event, for exam-
ple, the death of a loved one. Whatever its original cause, it must currently be 
considered a manifestation of a behavioural, psychological or biological dys-
function in the individual” (DSM-IV 1994: XXI-XXII). 

Podobnie jak w przypadku ICD-10 mamy wymienione pojęcia, których zna-
czenie nie zostało szczegółowo wyjaśnione. Dodatkowe wskazówki dotyczące 
definiowania poszczególnych symptomów znajdują się w różnych miejscach 
DSM-IV. Jednakże nieustannie powraca odniesienie do założonej implicite nor-
my. Kryteria klasyfikacji posiadają na ogół ukryty element jakościowy, mowa 
jest o klinicznie istotnych zmianach, czy zmianie w stosunku do normalnych 
funkcji. Zewnętrzne i behawioralne kryteria nie odwołują się tutaj do biologicz-
nych markerów, czy konkretnych mechanizmów poznawczych i mózgowych. 
Istnieje wręcz podejrzenie, że pomimo w miarę określonych kryteriów i rzetel-
ności rozpoznawanych jednostek chorobowych, mogą się tam kryć różne przy-
czyny i mechanizmy. Jednakże podobieństwo symptomów niekoniecznie ozna-
cza jedność etiologii czy patofizjologii. Opisowe kryteria współczesnych syste-
mów klasyfikacyjnych pragną być w jak najmniejszym stopniu sprawą interpre-
tacji. Jednakże trudno mówić o ludzkich działaniach i zachowaniach poza ich 
interpretacją i rozumieniem, poza ich społecznym kontekstem. Ten fakt może 
stanowić o istotnym ograniczeniu możliwości naturalizacji zaburzeń psychia-
trycznych. 

 
4 Zaburzenie umysłu jako dysfunkcja 
 

 Pojęciem centralnym dla przeprowadzenia naturalizacji zaburzeń jest 
„funkcja biologiczna”. Dysfunkcja sugeruje defekt naturalnego mechanizmu 
cielesnego, który stanowi efekt ewolucyjnego przystosowania organizmu do 
środowiska. Pojęcie choroby jako disease odwołuje się do dysfunkcji traktowa-
nej jako biological disadvantage. Z kolei bycie chorym (Illness) jest konsekwen-
cją biologicznego defektu i ma już charakter normatywny: jest czymś szkodli-
wym, złym i niechcianym. Opisana przez Fulforda „naturalization cascade” (Ful-
ford 2000: 78) służy pokazaniu momentu przejścia od podejścia descriptive do 
prescriptive w odniesieniu do psychopatologii. Wiadomo, że choroba jest czymś 
niepożądanym, dotkliwym cierpieniem dla pacjenta i jego otoczenia. Naukowa 
medycyna próbuje odkryć rzeczywiste przyczyny choroby i poprzez naturaliza-
cję ujawnić jej twarde jądro. Spór przede wszystkim dotyczy pojęcia dysfunkcji, 
które według Wakefielda (Wakefield, J.C. (2000) ma charakter normatywny, 
natomiast dla Boorse’a i Kendella (Kendell 1975) jest pojęciem deskryptywnym. 
Z kolei Fulford (Fulford et al. 2006) zakłada, że można podać opisową definicję 
zaburzenia, jednakże jego praktyczne zastosowanie jest zawsze wartościujące. O 
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ile możemy zdefiniować morderstwo jako świadome i nieuzasadnione odebranie 
komuś życia, tak nie możemy nazwać jakiegoś działania zabójstwem jednocze-
śnie tego czynu nie potępiając.  

 Spróbujmy zdefiniować pojęcie choroby psychicznej wychodząc od 
czysto naukowego podejścia obecnego w klasycznym modelu biomedycznym. 
Tutaj istotny jest komponent faktualny rozumiany jako odpowiedni czynnik 
wewnętrzny. Zaburzenie jest spowodowane uszkodzeniem, czyli strukturalnym 
lub anatomicznym  defektem (komórek, tkanek, narządów). Jak pisze Szasz: 
„Dosłownie, pojęcie choroby określa udowodnione uszkodzenie komórek, tka-
nek czy narządów” (Szasz 2000: 4). Jednocześnie Szasz nie kwestionuje możli-
wości mówienia o zaburzeniach funkcjonalnych. Jednakże takie radykalne po-
dejście nie posiada wystarczających narzędzi aby uchwycić charakter funkcji 
czy dysfunkcji, czyli specyfiki organizmów żywych.  

 Zaburzenie jako „częściowa” dysfunkcja (albo szkodliwa dysfunkcja) 
dotyczy procesu fizjologicznego, czy biochemicznego, ale niekoniecznie jest 
spowodowane przez leżące u postawy zaburzenia anatomiczne uszkodzenie. 
Patologia ma charakter funkcjonalny, czego nie mogło uchwycić czysto przy-
czynowe podejście, wolne od języka teleologii i funkcji (wskazywało jedynie na 
samoorganizujący się system). O chorobie możemy mówić jedynie wówczas, 
gdy mamy do czynienia z wadliwym funkcjonowaniem wewnętrznym organi-
zmu i te wewnętrzne dysfunkcje tłumaczą symptomy, które z kolei możemy za-
obserwować na poziomie całego organizmu. (np. na poziomie behawioralnym). 
Mamy tutaj oczywiście do czynienia z podejściem redukcyjnym, które nie odwo-
łuje się do jakości działania chorego człowieka, lecz podkreśla fakt, iż pewien 
mechanizm w obrębie jego organizmu nie jest w stanie pełnić funkcji do których 
był przystosowany.  

 Dysfunkcję można pojmować dwojako: biologicznie i statystycznie. 
Biologiczna wada pojmowana jest w terminach ewolucyjnych jako obniżenie 
szans na przetrwanie oraz ograniczenie zdolności reprodukcyjnych. Anomalia 
statystyczna podkreśla odejście od statystycznej normy. Podejście biologiczno-
ewolucyjne wskazuje na niepowodzenie pewnych wewnętrznych mechanizmów 
w pełnieniu ich naturalnych funkcji. Naturalność oznacza tutaj zgodność z „pro-
jektem” natury, czyli ewolucji. Podkreśla się, że to niepowodzenie powoduje 
szkodę i pozbawienie pewnych korzyści osoby chorej i jest skutkiem niezdolno-
ści przeprowadzenia naturalnych funkcji przez mechanizmy wewnętrzne. Tego 
rodzaje próby określenia zaburzeń psychotycznych napotykają jednak szereg 
ograniczeń.  

Zaburzenie psychiczne określa się często jako załamanie sensownych 
powiązań między przekonaniami a innymi stanami mentalnymi oraz działaniami. 
Jeżeli więc pewien rodzaj wyjaśnień intencjonalnych (dotyczących jakiegoś 
obiektu, na który nasze stany mentalne są nakierowane i które mogą być wła-
ściwe lub niewłaściwe) uległ wyczerpaniu istnieje tendencja, aby odwołać się do 



niższego poziomu eksplanacyjnego. Ponadto, nie każde zaburzenie intencjonal-
ności owocuje chorobą. Możemy zauważyć nieistotne pomyłki czy błędy w po-
staci nawyków, drobnych wahań nastroju, niespójności przekonań z działaniami. 
Z zaburzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy niewłaściwej intencjonalności 
towarzyszy cierpienie czy uszkodzenie codziennych funkcji. W przypadku błęd-
nych czy irracjonalnych przekonań należy uwzględniać kontekst kulturowy, kie-
dy fałszywe przekonania są utrzymywane w oparciu o powszechnie przyjętą 
edukację a nie takie, które są utrzymywane niezależnie od przeciwnych dowo-
dów czy powszechnie uznanych przekonań. Mimo tendencji, aby szukać wyja-
śnień irracjonalnych przekonań i zachowań na poziomie biologicznym i fizycz-
nym pewne drobne zaburzenia jesteśmy w stanie wyjaśnić odwołując się do po-
ziomu intencjonalnego. Albowiem ludzkie cele są tak skomplikowane, że może 
dojść do konfliktu między zestawami reguł możliwych do wykorzystania w da-
nej sytuacji. Możemy mieć także do czynienia z sytuacją poświęcenia jednej z 
funkcji (celów, pragnień), aby zrealizować inne. Postawę intencjonalną prezen-
tuje Daniel Dennett (Dennett 1987), definiując ją w terminach racjonalności. Ma 
to pozwolić na pełne wyjaśnienie takich działań i przewidzieć ich skutki. Jed-
nakże intencjonalne wyjaśnienia mogą także dotyczyć działań, które w danych 
warunkach nie wydają się optymalnie racjonalne dla idealnie racjonalnego ob-
serwatora. Dlatego Derek Bolton dopuszcza możliwość przyjęcia postawy inten-
cjonalnej wobec celów, których osiągnięcie może mieć charakter bardziej ela-
styczne wobec zmiennych środowiska i które uwzględniają specyficzne uprze-
dzenia czy lęki działającego podmiotu. Pojęcie rozumienia wydaje się, więc być 
szersze niż pojęcia racjonalności. Możemy rozumieć działania, które nie wydają 
się do końca racjonalne. Można taki przypadek odnieść do funkcjonowania 
komputera, który w jest tak zaprogramowany, aby w pewnych sytuacjach nie 
realizować optymalnych posunięć (np. zaprogramowany do gry w szachy).  

 Oczywiście, pewne defekty intencjonalności nie pozwalają na zajęcie 
postawy intencjonalnej nawet w jej elastycznej postaci. Wówczas do przewidy-
wania zachowania systemu bardziej adekwatna wydaje się postawa funkcjonalna 
(design stance), niż przykładowo postawa fizykalna. Albowiem, jak już wska-
zywaliśmy, czysto fizykalne podejście jest zbyt toporne aby uchwycić specyfikę 
organizmów żywych. Istnieje więc szereg prób wyjaśnienia zaburzeń psychia-
trycznych w terminach przystosowania ewolucyjnego. Dlatego też Kendell trak-
tuje chorobę psychiczną jako podgrupę chorób w ogóle i powiada o wadzie bio-
logicznej (biological disadvantage) definiowanej jako wzrost śmiertelności oraz 
zmniejszenie płodności chorego osobnika. Problem polega na tym, że w przy-
padku zaburzeń psychiatrycznych trudno jest odgraniczyć wadę biologiczną od 
społecznej, czego przykładem jest homoseksualizm, który jednoznacznie przy-
czynia się do zmniejszenia płodności, a jego chorobowość wydaje się co naj-
mniej kontrowersyjna.  
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5 Naturalizacja chorób umysłu wobec ograniczeń 
 

 Naturalne funkcje umysłu tak jak my je postrzegamy - funkcje percep-
cji, myślenia, emocji, przekonań czy pragnień, niekoniecznie pokrywają się z 
ewolucyjnie nabytymi funkcjami naturalnymi. Co więcej, określone symptomy 
psychiczne, traktowane jako efekt dysfunkcji biologicznej, niekoniecznie muszą 
wykazywać typiczne podobieństwo neurologiczne. Niekoniecznie stanowią jed-
nostki biologiczne o tej samej przyczynie, przebiegu i konieczności podobnego 
leczenia. Ponadto, okazuje się, że dysfunkcja biologiczna niekoniecznie jest wa-
runkiem zaburzenia psychicznego. Ktoś może cierpieć psychicznie nawet jeśli 
nie mamy do czynienia z „usterką ewolucyjną”. Albowiem wiele funkcji natu-
ralnych nie stanowi bezpośrednio skutku ewolucyjnego przystosowania, a raczej 
jest adaptacyjnie neutralnym produktem ubocznym adaptacji (np. zdolność czy-
tania).  

1) Choroba może być efektem uszkodzenia mechanizmów, które nie 
mają funkcji adaptacyjnej. Są one rodzajem egzaptacji, czy pozostałości mecha-
nizmów adaptacyjnych (np. spandril, ozdobna część łuku w architekturze, czy 
pachwina).  

2)Zaburzenia umysłowe mogą być także spowodowane przez mechani-
zmy, które pełnią ich naturalnie nabyte funkcje, tzn. takie, które działają zgodnie 
z projektem (design) samej ewolucji (przyczyną zaburzenia mogą być nietypowe 
treści, które normalnie przetwarzane przez organizm dają patologiczny efekt).  

Ewolucyjno-teoretyczna perspektywa poszukuje elementów przystosowania 
mechanizmów biologicznych do środowiska, nawet jeśli wydaje się to na pierw-
szy rzut oka niewidoczne. Odpowiada to w terminologii Dennetta poziomowi 
design (a nie intencjonalnemu) i dotyczy możliwości adaptacyjnych systemów w 
różnorodnych środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Epidemiologia ewo-
lucyjna wskazuje na wysokie wskaźniki mniejszych i większych zaburzeń psy-
chiatrycznych przetrwałych w populacji mimo ich biologicznie ewidentnych 
wad. Jeżeli te genotypowe i fenotypowe cechy przetrwały to musiały w jakimś 
stopniu przynosić człowiekowi korzyści. Według Boltona, wysoki poziom pato-
logicznych cech wykraczających poza zwykły wskaźnik mutacji oraz fenotypo-
wych reakcji zmusza nas do nowego spojrzenia na psychopatologię: „what we 
are inclined to call a disorder may turn out not to be a disorder at all, from the 
evolutionary perspective, but indeed perhaps something more in order, more 
adapted, than normal”. (Bolton 2001: 193). W związku z tym pojawił się cały 
szereg hipotez dotyczących adaptacyjnych możliwości takich zaburzeń jak so-
cjopatia, zaburzenia lękowe, depresja czy nawet schizofrenia. T. Crow (Crow 
1995) podkreśla, że utrata pewnych funkcji obecnych w schizofrenii, jest ściśle 
genotypowo i fenotypowo związana z istotnym biologicznym osiągnięciem ja-
kim było zyskanie zdolności językowych.  



Istnieje też możliwość, że nasze współczesne środowisko diametralnie 
się różni od pierwotnego środowiska naszych przodków. To ma tłumaczyć, dla-
czego coś, co w tamtym otoczeniu było adaptacją w naszym jawi się jako dys-
funkcja i wydaje się nieprzyjazne dla zaprojektowanych przez naturę funkcji. Z 
ewolucyjno-teoretycznego punktu widzenia choroba psychiczna stanowi uszko-
dzenie podstawowych psychologicznych kompetencji, o charakterze modular-
nym. Przykładem takiego wyjaśnienia jest koncepcja Barona-Cohena dotycząca 
uszkodzenia funkcji teorii umysłu w autyzmie czy uszkodzenie procesów uwagi 
w schizofrenii. Jednakże ewolucyjne podejście jest o wiele bogatsze niż wskazu-
je to czysto fizyczna czy funkcjonalna perspektywa. Każdemu uszkodzeniu 
funkcji, nawet jeśli u jej podłoża znajduje się neurologiczny defekt, towarzyszą 
mechanizmy ułatwiające przetrwanie organizmu. Chodzi o proces odbudowy, 
plastyczności i mechanizmy kompensacyjne, które pozwalają na poradzenie so-
bie w sytuacji kryzysowej. Mówiąc językiem Dennetta, można wskazać na in-
tencjonalną strategię w budowaną w design organizmu, która pozwala na radze-
nie sobie w sytuacji niepowodzenia na poziomie fizyczno-funkcjonalnym. Dla-
tego pacjenci ze schizofrenią lub autyzmem skłonni są do unikania sytuacji 
gdzie szczególnie ważne jest wykorzystywanie niesprawnych funkcji typu ko-
operacja i społeczna symulacja czy stymulacja. Dlatego w odniesieniu do zabu-
rzeń psychiatrycznym Wakefield (Wakefield 2000a) mówi o „szkodliwej dys-
funkcji” [harmful dysfunction]. Z jednej strony wskazuje więc na dysfunkcję, 
która polegałaby na uszkodzeniu tego, co zostało zaprojektowane przez natural-
ną selekcję (i nie tylko)1, ale z drugiej strony na niepowodzenie widziane z per-
spektywy bieżących interesów i wartości pacjenta. Docenia więc rolę środowi-
ska, które może czasami sprzyjać pewnym dysfunkcjom biologicznym. Wake-
field ostatecznie odrzuca wymagania co do istnienia dysfunkcjonalnego mecha-
nizmu przy definiowaniu choroby, nawet jeśli nie chce tego wypowiedzieć 
wprost (Zob. Bolton 2000: 144). Trudność rozróżnienia ewolucyjnej usterki od 
niektórych codziennych obserwacji, że coś jest nie w porządku, zmusza nas do 
przyjęcia mniej rygorystycznej alternatywnej definicji dysfunkcji. Funkcją jest 
tutaj każdy mechanizm czy struktura, które przyczyniają się do ogólnego działa-
nia posiadającego je systemu. To pojmowanie funkcji obecne u Cummins’a 
(Zob. Cummins 1983) zakłada, że spandrels, egzaptacje czy przystosowania 
umysłu również stanowią rodzaj funkcji. W tym znaczeniu funkcja jest pojęciem 
wartościującym, dlatego dysfunkcje chorobowe są ostatecznie szkodliwe i nie-
zgodne z interesem pacjenta.  

Kiedy Megone (Megone 2000) analizuje pojęcie choroby psychicznej w 
terminach dysfunkcji ma nadzieje, że da się oddzielić element deskryptywny od 
wartościującego. Dysfunkcja przyczynia się do ograniczenia możliwości realiza-

                                                           
1 Na ten temat zobacz tekst by T. Baptista et al. Evolution theory: An Overview of its Application 

in Psychiatry, Psychopathology 2008; 41: 17-27. 
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cji przez jednostkę jej życiowych celów, jednakże czyni to w sposób instrumen-
talny. Nie pozwala technicznie na pełną realizację racjonalnej postawy wobec 
świata. Aby odróżnić dysfunkcje chorobowe od innego typu ludzkich proble-
mów, np. społecznych, etycznych, prawnych, wskazuje się na wewnętrzną przy-
czynę, wewnętrzny stan lub proces, którego skutkiem jest poczucie choroby 
traktowanej jako rodzaj niezdolności i niesprawności. Definicja ta wywołuje 
szereg wątpliwości, albowiem traktuje jako chorobowe szereg stanów, które z 
perspektywy zdroworozsądkowej nie wydają się być chorobami. Chodzi tutaj o 
takie stany jak ignorancja, fanatyczne przekonania, czy zwyczajny smutek. Po-
dobną definicję próbowali sprecyzować Culver i Gert (1982), którzy definiowali 
określenie „internally caused” jako „the absence of a distinct sustaining cause”. 
Jak stwierdzają Culvner i Gert:  

„We could say that to be a malady, the evil-producing condition must be part 
of the person. However, for reasons of conceptual rigor, a more formal negative 
statement is preferable: the person has a malady if and only if the evil he is suf-
fering does not have a sustaining cause which is clearly distinct from the person. 
(Culver i Gert 1982: 72) 

Kajdanki założone na ręce stanowią przeszkodę w wykonywaniu pewnych 
czynności, ale jednocześnie stanowią czynnik zewnętrzny. Natomiast przyczyna 
stanowiąca czynnik wewnętrzny to np. chorobowy virus, lub klamra przypad-
kowo zostawiona w ciele po operacji chirurgicznej. W przypadku zaburzeń psy-
chicznych przyczyna może być psychiczna lub biologiczna sama zaś niepełno-
sprawność dotyczyć woli czy funkcji poznawczych. Powyższa definicja wciąż 
wydaje się problematyczna, albowiem jej kryteria spełniają np. fanatyczne prze-
konania religijne. Można je bowiem traktować jako integralną część danej oso-
by. Ponadto smutek wywołany utratą bliskiej osoby może się wydawać niezależ-
nym czynnikiem w świecie, którego zmiana spowodowałaby powrót osoby do 
normalnego stanu. Zawsze można jednak stwierdzić, że smutek wywołany jest 
wewnętrznym przekonaniem danej osoby o utracie bliskiej osoby. Wątpliwość 
budzą również stany deprywacji sensorycznych, czy też fobie, które ściśle są 
związane z zewnętrznym otoczeniem, a jednocześnie traktowane są jako rodzaj 
zaburzenia psychiatrycznego. Klasyczna definicja Boorse’a wskazywała na to, 
że choroba musi mieć jakiś związek z uszkodzeniem normalnych procesów bio-
logicznych. Jednakże odwoływanie się do biologiczno-ewolucyjnych dysfunkcji 
napotyka szereg problemów. Jak podkreśla Dominic Murphy: „in the biomedical 
and cognitive sciences function concepts get their sense from the role they play 
in mechanistic, rather than evolutionary, explanation. Ever since Harvey showed 
that the heart is a pump, medicine has ascribed functions to organs without wor-
rying about (or, in Harvey’s case, even knowing about) the possibility of show-
ing that the function is a naturally selected one. The tasks performed by the or-
ganism are broken down into subtasks and these are localized in subcomponents. 



So the function of a mechanism is the activity that it performs so as to contribute 
to the overall system” (Murphy 2005; 124).  

Wyłączne odwoływanie się do funkcjonalnego rozpadu musiałoby radykalnie 
zmienić nasze pojmowanie choroby psychicznej oraz klasyfikacje psychiatrycz-
ne. Albowiem wiele diagnoz psychiatrycznych opiera się na trudnym do precy-
zyjnego określenia pojęciu „irracjonalności’. Ostatecznie pojęcie choroby psy-
chicznej napotyka problemy, które nie są tak widoczne w odniesieniu do chorób 
somatycznych. Trudno więc precyzyjnie określić na czym miałby polegać roz-
pad umysłowy. 
 
6 Perspektywy rozwoju psychopatologii znaturalizowanej 
 

Spór i sama trudność zdefiniowania zaburzeń psychiatrycznych wynika ze 
sporu między naszymi językowymi intuicjami oraz naukowym obiektywizmem. 
Jeżeli chcemy odnieść nasze językowe intuicje do naukowych prób definiowania 
chorób, to okazuje się, że część z nich nie jest uprawniona, np. nie odwołuje się 
do biologicznej dysfunkcji, lecz do kulturowo zależnego pojęcia irracjonalności. 
Jeżeli punktem wyjścia jest nasze potoczne rozumienie choroby psychicznej, to 
badania naukowe winny jedynie odnaleźć mechanizmy je warunkujące. Może 
się jednak okazać, ze nasze potoczne intuicje zostaną całkowicie podważone 
przez naukowe odkrycia. Aktualnie spór o status psychopatologii przebiega 
między obiektywizmem a konstruktywizmem. Konstruktywiści zakładają, że 
zaburzenia psychiatryczne są zasadniczo zjawiskiem społecznym. Odnoszą się 
do społecznych norm i zasad twierdząc, że perspektywa biomedyczna niewiele 
jest w stanie wyjaśnić. Albowiem porusza się w obszarze nieadekwatnym dla 
chorób psychiatrycznych. Pacjenci psychiatryczni zasadniczo łamią czy przekra-
czają pewne społeczne normy. Nawet jeśli konstruktywiści przyznają, że poszu-
kujemy biologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw 
tych zaburzeń, to i tak pierwotna decyzja polega według nich na zaklasyfikowa-
niu niektórych zachowań jako chorobliwych (na negatywnej ich ocenie). Z kolei 
obiektywizm koncentruje się jedynie na biologicznej zmianie nie dostrzegając 
jaki status ma zaburzenie i czy jest pożądane. Dominic Murphy (Murphy 2005) 
proponuje z kolei podział na podejście konserwatywne (conservative) i rewizjo-
nistyczne (revisionist). Podejścia konserwatywne odwołują się do powszechnych 
intuicji, które ostatecznie rozstrzygają czy mamy do czynienia z chorobą, czy 
jedynie z reakcją na niekorzystną sytuację/otoczenie. Rewizjonistyczne koncep-
cje na ogół wskazują na to, że nasze odkrycia naukowe zmienią nasze pojmowa-
nie i klasyfikację chorób nawet, jeśli będzie to w sprzeczności z potocznymi 
intuicjami. Co ciekawe, nawet konstruktywiści często przyjmują postawę rewi-
zjonistyczną, krytykując zastany obecny w społeczeństwie negatywny sposób 
klasyfikowania szaleństwa. Czynią to podważając biologiczne koncepcje chorób 
psychiatrycznych.  
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Próby naturalizacji chorób psychiatrycznych nie mogą osiągnąć pełni sukce-
su. Jednocześnie nie możemy ignorować biologicznych podstaw zaburzeń. 
Współczesne klasyfikacje psychiatryczne pragną być opisowe i neutralne wobec 
ewentualnych przyczyn większości zaburzeń psychicznych. Chociaż to teorie 
neurokognitywne zapewne przyczynią się do przełomu w badaniach nad schizo-
frenią, czy depresją. Jednakże obszar zaburzeń psychiatrycznych jest tak szeroki, 
że zapewne nastąpi reklasyfikacja tych jednostek i pozornie odrębne i jednorod-
ne jednostki chorobowe okażą się zbiorem różnorodnych przypadłości. Świad-
czy o tym chociażby dyskusja na temat pojęcia schizofrenii i ewentualnego za-
stąpienia tego pojęcia szeregiem różnorodnych kondycji. 
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