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Aktualność Szasza – komentarz do artykułu w 50 rocznicę publikacji Mitu choroby psychicznej

Thomas Szasz, twórca i propagator ruchu antypsychiatrycznego w USA w swym krótkim

artykule stara się zawrzeć istotę własnych poglądów na psychiatrię i chorobę psychiczną.

Czytelnika uderzyć może przede wszystkim jego niechęć do amerykańskiego systemu opieki

medycznej oraz wyrazistość poglądów społeczno-politycznych, które przejawiają się w postaci

ogromnej sympatii do indywidualizmu i wolności jednostek i mającej im towarzyszyć

wolnorynkowej formy kapitalizmu. Państwo jako narzędzie przymusu zdaje się posiadać monopol

na uprawomocnione formy przymusu i represji wobec jednostek, które łamią społeczne normy i

stanowią dlań zagrożenie. Medycyna a szczególnie psychiatria pozwala zdefiniować tego typu

zachowania w kategoriach medycznych, a nie moralnych, społecznych czy prawnych. Retoryczną

skuteczność autor osiąga przez swoistą jednoznaczność poglądów, które definiuje w czarno-białych

barwach poprzez przeciwstawienie sobie szeregu rozróżnień: wolność/przymus, jednostka/państwo,

biologia/ nauki społeczne, choroba somatyczna/choroba psychiczna, autonomiczna

psychoterapia/psychiatria. Tego rodzaju dualistyczne myślenie (w którym jedynie pierwszy człon

jest pozytywny i ostro przeciwstawiony drugiemu) próbował przezwyciężyć inny badacz, francuski

historyk i filozof Michel Foucault, którego książka Historia szaleństwa została wydana rok po

publikacji Szasza Mit choroby psychicznej. Francuski myśliciel również zainspirował ruch

antypsychiatryczny, jednakże nie deklarował czym naprawdę jest szaleństwo i jak winniśmy je

rozumieć. Foucault ujawniał skryte mechanizmy władzy i represji, ale po to aby nas uwrażliwić na

dotychczasowe bezrefleksyjne formy społecznych praktyk. W duchu poststrukuralizmu, starał się

niwelować wszelkie dualistyczne opozycje, żądając od nas konieczności wypracowania nowych

praktyk i kategorii. 

Zaprezentowana przez Szasza krytyka pojęcia choroby psychicznej nie opiera się jedynie na

retoryce i osobistych preferencjach. Twierdzenia amerykańskiego psychiatry sięgają do

filozoficznej argumentacji. Psychiatrzy próbują według niego włączyć do obszaru zaburzeń

psychicznych pojęcie choroby, które ukształtowało się i świetnie funkcjonuje w ramach medycyny

somatycznej. Choroba traktowana jest tam jako odejście od „funkcjonalnej integralności ludzkiego

ciała... określonej w terminach anatomicznych oraz fizjologicznych”. Tego rodzaju złamanie norm

amerykański antypsychiatra nie przypisuje chorobie umysłu. Dlatego dostrzega jej niespójność i

określa ją rodzajem mitu, albo metafory. Szasz krytykuje podejście ojców psychiatrii Kraepelina i

Bleulera (tego drugiego stara się częściowo docenić), którzy na początku XX wieku nie będąc w



stanie odnaleźć organicznych podstaw choroby psychicznej, dokonali epistemologicznego triku

zredefiniowania pojęć psychiatrii – przejścia od histopatologii do bliżej nieokreślonej

psychopatologii. 

Żywotność i popularność myśli Szasza częściowo wynikała z rzeczywistych politycznych

uwikłań psychiatrii (np. w Związku Radzieckim) oraz trudności naukowego zdefiniowania chorób

psychicznych (np. dyskusja wokół homoseksualizmu jako choroby psychicznej). Argumentacja

Szasza spotkała się z ogromną krytyką i jest uwzględniana podczas wszelkich poważnych prób

zdefiniowania zaburzeń umysłu. To, że zaburzenia psychiczne definiowane są zasadniczo w oparciu

o obserwacje zachowanie pacjenta, a nie etiologię i testy biologiczne, nie oznacza, że należy je z

nim utożsamiać. Normy i wartości odgrywają ważną rolę w definiowaniu choroby psychicznej,

dotyczą psychicznych, społecznych, etycznych i prawnych aspektów zachowania. Różnią się więc

od strukturalnych i funkcjonalnych zaburzeń. Nie wyklucza to jednak przyczynowych wyjaśnień

zaburzeń i stosowania terapii biomedycznych. Krytyka podejścia Szasza opiera się m. innymi na (1)

argumencie z psychosomatycznego holizmu oraz (2) naukowego realizmu. (1) Argument z

psychosomatycznego holizmu polega na podkreślaniu dualistyczego podejścia Szasza.

Przeciwstawiając sobie element somatyczny i umysłowy stara się on rozdzielić to, co perspektywa

psychosomatyczna chciałaby połączyć i traktuje jako całościowy system psychoorganiczny.

Ostatecznie pojęcie choroby i cierpienia psychicznego nie może być zrozumiałe bez odwołania się

do psychologicznych i społecznych norm. (2) Argument z naukowego realizmu podważa założenie,

iż warunkiem rozpoznania choroby jest obecność kryjących się za symptomami twardych

biologicznych zmian. Również zaburzenia somatyczne mogą być przecież spowodowane

czynnikami psychospołecznymi, dlatego ostry podział na choroby psychiczne i somatyczne nie jest

możliwy do utrzymania. 

Brytyjski psychiatra Bill Fulford stara się zrekonstruować ukryte założenia dyskusji na

temat definicji choroby psychicznej. Wskazuje na źródła niezgody między psychiatrią biologiczną i

antypsychiatrią oraz akcentuje wspólne im obu założenia. Zarówno Thomas Szasz jak i biologiczny

psychiatra Robert E. Kendell zgadzają się, że pojęcie choroby somatycznej jest w miarę proste do

określenia a praktycznie łatwe do zdiagnozowania. Natomiast choroba psychiczna jest pojęciem

bardziej problematycznym i domagającymi się dokładniejszych badań i analiz. Fulford zgadza się z

twierdzeniem Szasza, że choroba psychiczna jest pojęciem wysyconym wartościami, nie zgada się

jednak z jego dualistycznym założeniem co do jej radykalnej odrębności od choroby ciała.

Podkreśla, że zarówno pojęcie choroby psychicznej, jak i somatycznej zawiera wartościujący

element. Jednakże w przypadku chorób psychicznych nasycenie wartościami jest bardziej

widoczne. Poczucie neutralności aksjologicznej w odniesieniu do chorób somatycznych wynika ze

zgodności co do wartości pewnych podstawowych funkcji ciała, jak możliwość ruchu, czy doznań



zmysłowych. W przypadku zaburzeń umysłu doświadczenia i zachowania mają bardziej różnorodny

charakter, dotyczą bowiem myśli, emocji, przekonań, działania, tożsamości, itd. Łatwiej zgodzić się

co do negatywnych aspektów bólu, niż wobec jednoznacznie negatywnej funkcji lęku. 

Humanizm Szasza wynika z jego uwielbienia ludzkiej wolności i niezależności jednostek,

dlatego pragnie wolności i wyboru dla pacjentów. Chciałby aby osoby chore (i ich rodziny) mogły

decydować o formach pomocy, a także żeby odpowiadały za własne czyny (np. przestępstwo). W

tym miejscu znowu ujawnia się schematyczny dualizm w myśleniu Szasza. Czy można bowiem

traktować niektóre symptomy psychiatryczne jak halucynacje czy urojenia jako proste przejawy

choroby mózgu albo wyłącznie jako prywatne doświadczenia jednostki. Czy podejście autora Mitu

choroby psychicznej odzwierciedla rzeczywiste doświadczenie chorobowe pacjenta? Współcześni

spadkobiercy antypsychiatrii – postpsychiatrzy wierzą, że możliwa jest forma zorganizowanej oraz

instytucjonalnej pomocy pacjentom psychiatrycznym, która nie przybierze postaci

zbiurokratyzowanej, technicznej i anonimowej. Z kolei samo doświadczenie chorób psychicznych

próbował opisywać niemiecki psychiatra i filozof Karl Jaspers. Jego wydane prawie 100 lat temu

dzieło Allgemeine Psychopatologie (1913) wprowadza do psychiatrii język fenomenologii i

hermeneutyki, który ma pomóc w lepszym opisie doświadczeń pacjentów. Dzięki temu cała

generacja psychiatrów starała się uniknąć schematycznego zmedykalizowanego języka w próbach

zrozumienia doświadczeń pacjentów (np. Binswanger, Boss, Kępiński). W związku ze zbliżającą

się rocznicą wydania dzieła Karla Jaspersa warto będzie także uprzystępnić polskiemu czytelnikowi

choćby jego fragmenty. 
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