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Problem „rozumienia” w fi lozofi i psychiatrii
Artykuł porusza problem rozumienia w fi lozofi i psychiatrii. Autor koncentruje się na klasycznym już podziale 

w naukach humanistycznych – na rozumienie/wyjaśnianie oraz nomotetyczne/idiografi czne - i próbuje nakreślić 
jego konsekwencje dla psychiatrii i problematyki zaburzeń psychicznych. Przegląd wybranych zagadnie metodo-
logicznych fi lozofi i psychiatrii ujawnia antropologiczne aspekty nowożytnej psychiatrii oraz ograniczenia modelu 
biomedycznego. Ostatnia część artykułu omawia wybrany przypadek kliniczny, aby wskazać na praktyczne kon-
sekwencje indywidualnego i idiografi cznego podejścia do psychiatrii.

Problem of Understanding in the Philosophy of Psychiatry

The paper deals with the problem of understanding in the philosophy of psychiatry. The author focuses on the 
classical dualism understanding/explanation and nomothetic/idiographic in the arts and tries to fi nd its implica-
tions for psychiatry and the area of mental illness. The review of selected methodological problems in philosophy 
and psychiatry reveals some anthropological aspects of the modern psychiatry and limitations of the biomedical 
perspective. In the last part of the paper, a case study is discussed to stress practical consequences of individual 
and idiographic approach to psychiatry.
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Trudno jest nie dostrzec wyraźnej odrębności problemów psychiatrii od zagad-
nień medycyny i nauki. Dziedzina ta ma szereg osobliwości, odzwierciedlających 
wiele istotnych polemik w świecie metodologii nauki. Do podstawowych osobliwo-
ści psychiatrii należy między innymi fakt, iż opiera się ona jednocześnie na wyni-
kach nauk przyrodniczych i na społeczno-kulturowym obszarze norm, stąd zjawisko 
jej metodologicznej różnorodności i paradygmatycznej niestabilności. Niniejszy ar-
tykuł ma na celu ukazanie fi lozofi czno-metodologicznych dyskusji we współczesnej 
psychiatrii, szczególnie w kontekście sporu o rozumienie i wyjaśnianie. 

Umiejscowienie problematyki rozumienia w kontekście sporu o metodę nauk 
humanistycznych nie tylko stanowi nawiązanie do problemu, który niezależnie 
pojawił się w obszarze psychopatologii, albo został tam w pewnym momencie 
wprowadzony. Spór o naturę psychopatologii pojawił się w momencie ukształto-
wania się podstawowych pojęć nowożytnej psychiatrii i dzięki Karlowi Jaspersowi 
przybrał od razu dojrzałą postać w dyskusji na temat charakteru poznania i natury 
zaburzeń psychicznych. 

Tematyka rozumienia stanowi punkt centralny dla dziedziny określanej jako 
fi lozofi a psychiatrii, toteż przyciągała uwagę wielu wybitnych myślicieli ubiegłego 
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stulecia. Obok Jaspersa warto wymienić dzieło Zygmunta Freuda, Williama Jamesa 
czy Thomasa Szasza. Sama dyscyplina pozostawała przez długi okres zaniedbana 
(szczególnie w świecie anglosaskim) zarówno ze strony fi lozofi i, jak i psychiatrii. 
Dzisiejsza („nowa”) fi lozofi a psychiatrii nawiązuje zarówno do analitycznej jak 
i fenomenologicznej tradycji [zob. Kapusta 2007a]. Jej interdyscyplinarność i nie-
stabilność oraz zróżnicowanie metodologiczne pozwala na międzydyscyplinarne 
badania oraz daje szanse na szereg nieoczekiwanych wglądów i odkrywanie świe-
żych powiązań. 

1. Rozumienie i wyjaśnianie w psychopatologii

We współczesnej psychiatrii i psychologii można dostrzec następujące aspekty 
rozumienia:

1. Rozumienie odnosimy do osoby, a nie organizmu. 
2. Metody interpretacyjne przeciwstawiamy metodom nauk przyrodniczych, 

a w medycynie – poszukiwaniu przyczyn choroby.
3. Istnieje trudność pogodzenia obu perspektyw: biologicznej i humanistycz-

nej. 

Analizy zaburzeń psychicznych ujawniają również wiele poziomów analiz, 
których odróżnianie może nadać większą klarowność podejmowanej problematy-
ce. 

A. Punktem wyjścia badań psychiatrycznych jest subiektywne doświadczenie 
samego pacjenta (tzw. perspektywa pierwszoosobowa). Badacz napotyka je i stara 
się rozjaśnić pragnienia, oczekiwania oraz wartości osoby z zaburzeniami.

B. Ekspert od spraw zdrowia (psychiatra, psycholog, klinicysta) nie ogranicza 
się jedynie do empatycznego rozumienia świata pacjenta. Postawa naukowo-dia-
gnostyczna ma za zadanie wyjść poza narrację i porozumienie z pacjentem. Badanie 
kliniczne ma na celu uzyskanie praktycznych konsekwencji w postaci przyniesienia 
pacjentowi ulgi w cierpieniu, rozpoznania szerszych, społecznych konsekwencji 
jego doznań i cierpień oraz możliwości kontroli nad własnym życiem. Psychiatra 
zainteresowany jest leżącymi u podłoża doświadczeń pacjenta czynnikami predys-
ponującymi, wywołującymi lub podtrzymującymi stan chorobowy. Odwołuje się 
on do tzw. perspektywy trzecioosobowej, w której szuka wyjaśnienia zaburzeń, 
patologicznych procesów i mechanizmów (pozapsychicznych). Jest to postawa 
naukowo-krytyczna, która badaczowi-klinicyście pozwala odkryć więcej, niż jest 
w stanie uświadomić sobie sam pacjent i jego otoczenie. 

C. Badacz powinien być również świadom ograniczeń własnych metod badaw-
czych. Wyraża się to w krytyce nowożytnego paradygmatu psychiatrii i ostrzeżeniu 
przed niebezpieczeństwem dogmatyzmu, kiedy to wiedza psychiatryczna zdaje się 
zyskiwać niepodważalny i obiektywny charakter. 
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Krytyczna postawa w psychiatrii polega na tym, by nie powielać „paranoidal-
nego klimatu” doświadczeń pacjentów, czyli braku krytycyzmu wobec własnych 
przekonań [Schlimme 2009]. Psychiatra stojący naprzeciw swojego pacjenta po-
winien być świadom hipotetycznego charakteru własnej diagnozy i być otwarty 
na alternatywne wyjaśnienia obserwowanych zachowań i zaburzeń. Również sama 
psychiatria, jako dziedzina wiedzy i praktyki, powinna uświadamiać sobie własne 
założenia oraz ograniczenia. Tego rodzaju postawę krytyczną znajdujemy w pro-
jekcie Karla Jaspersa. Stara się on bowiem widzieć w pacjencie niepowtarzalną 
i nigdy do końca niepoznawalną jednostkę, a w diagnozie – jedynie próbę uchwy-
cenia pewnego aspektu badanej osoby. Równocześnie jest zwolennikiem plurali-
zmu metodologicznego, którego podstawą jest dostrzeganie możliwości i ograni-
czeń każdej z możliwych metod badawczych. 

Kwestia rozumienia choroby psychicznej i ograniczeń naukowego czy biome-
dycznego podejścia do niej najczęściej pojawiała się w wypowiedziach badaczy 
reprezentujących tzw. psychiatrię antropologiczną. Szczególnie wśród tych znajdu-
jących się pod wpływem fenomenologii, różnych typów psychoanalizy oraz szero-
ko pojętej hermeneutyki. Naukowe teorie wyjaśniania zaburzeń pojawiają się dziś 
w perspektywie nauk o poznaniu (kognitywnych). Próby rozpoznania złożonych 
mechanizmów działania mózgu oraz badania prowadzone nad neurokognitywnymi 
modelami zaburzeń psychicznych wywołują ponowną dyskusję na temat subiek-
tywnych aspektów doświadczenia pacjentów oraz możliwości współpracy między 
podejściem naukowo-kognitywistycznym a fenomenologią oraz roli kontekstu za-
chowań pacjenta i możliwości odniesienia ich zaburzeń do społeczno- kulturowych 
reguł i norm. 

2. Jaspers i Methodenstreit

Autor Allgemeine Psychopatologie, jako pierwszy z poruszających w bardzo 
obszerny sposób tematykę rozumienia, stanowi tło wielu wypowiedzi badaczy zaj-
mujących się problematyką fi lozofi i psychiatrii. Postać Karla Jaspersa wprowadza 
nas od razu w obszar wzajemnych związków fi lozofi i i psychiatrii i pozwala na 
zaprezentowanie preferowanej perspektywy fenomenologiczno-hermeneutycznej 
w kontekście wypowiedzi fi lozofa.

Jaspers nawiązał bowiem do sporu, który rozgorzał pod koniec XIX wieku 
i dotyczył naukowego status psychologii i nauk humanistycznych1. Wielu badaczy 
zastanawiało się czy nauki o duchu powinny naśladować w swym podejściu przy-
rodoznawstwo, czy też muszą wypracować sobie własną metodę badawczą. Pozy-
tywiści zakładali istnienie jednej wspólnej dla wszystkich nauk metody i głosili 
jedność naukowego obrazu świata; sądzili, że sposoby uprawiania humanistyki nie 

1 Na temat podziału rozumienie i wyjaśnianie oraz ich konsekwencji epistemologicznych zobacz Kapusta 
[2007]. 
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powinny zasadniczo odbiegać od ogólnej metodologii nauk. Zwolennicy przełomu 
anty-pozytywistycznego poszukiwali zaś odrębnej, nieredukującej metody. Jaspers 
w swojej systematyce metod w psychopatologii pragnął uwzględnić różne postawy 
i perspektywy. Zgodnie z hasłem pluralizmu metod badawczych, chciał docenić 
zarówno możliwości przyrodniczego podejścia do zaburzeń, jak i metodologię wy-
pracowaną przez humanistykę. Jaspers, niczym Max Weber w odniesieniu w socjo-
logii, dostrzegał złożoność przedmiotu psychopatologii, widział w niej naukę hy-
brydową, potrzebującą uwzględnienia wielu perspektyw. Z jednej strony obejmo-
wała ona obszar patologii mózgu i ciała, z drugiej zaś sięgała do obszaru doznań, 
celów, nastrojów i subiektywnych znaczeń. Ponieważ kształtująca się na przełomie 
XIX i XX wieku psychiatria znajdowała się zasadniczo pod wpływem podejścia 
biologicznego, szczególnie cenna i nowatorska wydawała się próba uwzględnienia 
jej humanistycznego wymiaru. 

Jaspers czyni bezpośrednio odniesienie do powyższych dyskusji w artykule 
z 1913 roku Kausale und <<verständliche>> Zusammenhänge zwischen Schicksal 
und Psychose bei der Dementia praecox (Schizophrenie)2. Przeciwstawia tam po-
wiązania sensowne – związkom przyczynowym. Przykładem rozumienia może być 
uchwycenie związku między nastrojem a stanami afektywnymi, między pewnymi 
stanami umysłu a nadziejami, fantazjami, lękami. Wyjaśnienie z kolei może doty-
czyć zmian w pamięci spowodowanych zmęczeniem. Jak powiada Jaspers: 

„powiązania sensowne są czymś całkowicie różnym od powiązań przyczynowych. Przykłado-
wo, rozumiemy określone sensownie działanie, posługując się terminami dotyczącymi motywacji, ale 
wyjaśniamy ruch, przyczynowo odnosząc się do stymulacji nerwu” [1963b, s. 329/1966, s. 274].

Jaspers zauważa, że odróżnianie terminów rozumienie/wyjaśnianie nie jest 
w ścisły sposób przestrzegane w praktyce. Pojęcie przyczynowości może być uży-
wane w psychologii w odniesieniu do sensownych powiązań jedynie przez ana-
logię wobec rzeczywistych przyczynowych powiązań, określanych również jako 
„przyczynowość zewnętrzna”. 

Pojęcie przyczynowości ma obszerną literaturę i stanowi przedmiot wielu 
opracowań3. W powyższej dyskusji dotyczy zasadniczo poszukiwań uniwersalnych 
i powtarzalnych związków, które można określić jako „prawa natury”. Nawet jeśli 
odwołamy się do Hume’owskiej krytyki przyczynowości jako pojęcia o metafi -
zycznym charakterze i odwołamy do formuły typu „jeśli nie A, to B”, to i tak z per-
spektywy historii nauki i dziedzin takich, jak psychologia, medycyna i psychiatria 

2 Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 14, s. 158–263, w: K. J a s p e r s: Gesammelte Auf-
sätze zur Psychopathologie. Berlin 1963, (1990) Springer, s. 329–412. Odwoływanie się do wczesnych tekstów 
Jaspersa może być istotne, ponieważ jego dzieło Allgemeine Psychopatologie miało wiele wydań, które stopniowo 
powiększały swoją objętość i były wzbogacane o fi lozofi czne przemyślenia autora oraz krytyczne analizy innych 
podręczników psychiatrycznych. 

3 Na temat przyczynowości w psychiatrii zobacz [Fulford i inni 2006] oraz [Thornton 2007].
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okazuje się ono mniej kontrowersyjne i bardziej oczywiste niż pojęcie „rozumie-
nia”. Dzięki sukcesom nauk przyrodniczych i odkryciu wielu mechanizmów funk-
cjonowania ludzkiego ciała, wyjaśnienia przyczynowe przeciwstawiano bardziej 
tajemniczym i nieokreślonym metodom humanistycznym. 

W dyskusji na temat metody nauk humanistycznych zakładano (również i Ja-
spers), że wyjaśnienie przyczynowe ma za zadanie uczynienie jakiegoś zdarzenia 
klarownym, o ile wykaże się, że w określonych okolicznościach było ono przewi-
dywalne. Przewidywalność odnosi się do znajomości przyczynowych uogólnień 
dotyczących powiązań między typami zdarzeń w określonym środowisku. Przy-
czynowe wyjaśnienie można podejmować również wobec działań ludzkich. Ro-
zumienie polega zaś na rozpoznaniu sensu aktywności poprzez uchwycenie jakim 
są one rodzajem działania. Określenie znaczenia działania polega na ustaleniu, co 
ono znaczy dla aktywnego podmiotu. Tego rodzaju aktywność stanowi podstawę 
wszelakich relacji społecznych – możliwości rozumienia czyichś słów, działań 
i ekspresji. Codzienne role i powszechne relacje są raczej powierzchowne i wyma-
gają jedynie minimalnego rozumienia tego, że ktoś prowadzi samochód, spożywa 
posiłek, pisze książkę. Bliższe relacje przyjacielskie lub rodzinne wymagają zaś 
bardziej złożonego rozumienia i często tracą walor oczywistości. Odczytywanie 
działań innych ludzi nie opiera się zasadniczo na empirycznym czy statystycznym 
uogólnieniu. Odwołujemy się raczej do podzielanych przez nas wspólnie społecz-
nych norm i możliwych w danych okolicznościach powodów działań. 

3. Methodenstreit i psychopatologia

Jaspers wprowadzając do psychiatrii dyskusję dotyczącą metody nauk huma-
nistycznych, nawiązuje do istotnych dla niej postaci i stanowisk. Łatwo więc za-
uważyć wpływ Maxa Webera oraz Wilhelma Dilthey’a, a także H. Rickerta oraz 
Edmunda Husserla. Wśród wątków poruszanych przez Jaspersa, które wydają się 
ważnym elementem dzisiejszych sporów, warto wymienić:

1. Dilthey’a problem empatycznego rozumienia działań i zachowań innych 
osób; 

2. Zależność między rozumieniem i interpretacją: problem faktów, na których 
może opierać się rozumienie i w jakim stopniu jest to proces cząstkowy i nieskoń-
czony;

3. Webera „typ idealny” jako sposób porządkowania/klasyfi kowania stanów 
i zachowań jednostek w odniesieniu do przyjmowanych przez nie obiektywnych 
reguł i norm zachowania. Problem badania jakościowego, które nie opiera się jedy-
nie na średniej statystycznej.

4. Rickerta i Windelbanda (idiografi czne/nomotetyczne) nacisk na odmien-
ność perspektyw epistemologiczno-metodologicznych w naukach przyrodniczych 
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i naukach o kulturze. Możliwość indywidualnego, idiografi cznego podejścia do 
zdarzenia, sytuacji czy badanej osoby.

5. Problem wartościowania w badaniu naukowym. Czy możliwe jest badanie 
neutralne aksjologicznie? Jaką rolę w badaniach pełnią wartości?

6. Jaką rolę w badaniu odrywa fenomenologia? Czy ma ona jedynie opiso-
wy, statyczny charakter i czy zdolna jest zaoferować rodzaj wyjaśnień przyczyno-
wych?

Przyjęcie przez Jaspersa koncepcji empatycznego poznania umysłów (Dil-
they’a) oraz możliwość odmiennego metodologicznego podejścia do rzeczywisto-
ści (neokantyzm) dało w efekcie jego tezę o „niezrozumiałości” psychoz. Ograni-
czenie się do empatii i próba ponownego przeżycia (w wyobraźni) stanów psycho-
tycznych innych osób, bez wskazania na szerszy kontekst i interakcyjny charakter 
poznania, owocuje poczuciem niezrozumiałości i obcości tego typu doświadczeń 
(chociaż niekoniecznie głoszonych treści). Z kolei możliwość odmiennego episte-
mologicznie ujęcia rzeczywistości pozwala Jaspersowi przyjąć, iż rzeczywistość 
umysłowych powiązań da się jednocześnie ujmować na sposób przyczynowy, a to, 
czego nie da się zrozumieć jako czegoś sensownego można próbować wyjaśniać 
przyczynowo poprzez identyfi kację procesu chorobowego4. 

4. Methodenstreit i zaburzenia psychiczne 

W odniesieniu do psychiatrii ostry podział na rozumienie i wyjaśnianie okazu-
je się być niewystarczający. Z jednej strony zaburzenia psychiczne zdają się odno-
sić do typowo ludzkich działań, myśli i pragnień. Z drugiej strony jako chorobowe 
wskazują na poważniejszy proces neurofi zjologiczny, i trudno traktować je jako 
racjonalne i sensowne. Zachowanie pacjenta znacznie odbiega od powszechnie 
akceptowanych standardów racjonalności. Zaburzenie psychiczne trudno jednak 
zdefi niować w terminach podobnych do typowo somatycznych dolegliwości jak 
cukrzyca lub zapalenie nerek, gdzie mamy do czynienia z ewidentnym defektem 
narządów czy całego organizmu. W przypadku zaburzeń psychiatrycznych sytuacja 
wydaje się bardziej złożona. Można tu poszukiwać jakiegoś nietypowego, patolo-
gicznego mózgowego wzorca aktywności. Bezpośrednie odniesienie do wyjaśnie-
nia przyczynowego nie tłumaczy nam jednak dlaczego dany symptom odbieramy 
jako „dziwaczny”, głęboki i niepokojący. Myślenie bowiem może być dziwaczne 
o ile odbiega od standardów normalnego zachowania, reagowania i pojawiającej 
się w danym kontekście wypowiedzi, a nie dlatego, że towarzyszy im nietypowy 
wzorzec mózgowy. 

Sposób podejścia do zaburzeń psychiatrycznych niesie ze sobą istotne kon-
sekwencje praktyczne. Jeśli bowiem potraktujemy je jako zasadniczo podobne do 

4 Na temat sporu o Jaspersowskie inspiracje zob. Fulford i inni [2006]. 
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chorób ciała, to stanowią wówczas rodzaj biologicznej dysfunkcji – mechanicznego 
uszkodzenia organizmu/systemu. Doświadczenie pacjenta staje się nieistotne, chy-
ba że jako symptomatyczne kryterium dla postawienia diagnozy. Rozstrzygnięcie 
powyższego dylematu ma również konsekwencje terapeutyczne. Jeśli opowiemy 
się za wyjaśnieniem przyczynowym, wówczas pojawia się tendencja, aby leczyć 
choroby psychiczne jak inne choroby somatyczne za pomocą leków lub operacji 
(neuro)chirurgicznych. Psychiatria staje się wówczas jedną z wielu dyscyplin me-
dycyny naukowej. Z kolei traktowanie zaburzeń jako zrozumiałego skutku przy-
jęcia błędnych i nieracjonalnych przekonań, niesie za sobą możliwość podjęcia 
działań (re)edukacyjnych lub resocjalizacyjnych wobec samego pacjenta. Jeżeli 
uchwycimy błędne racje i niespójność jego przekonań, możemy starać się zaofe-
rować mu argumenty i wnioskowania prowadzące do lepszych przekonań i postaw 
oraz sposobów rozwiązywania jego własnych problemów.

5. Podejście idiografi czne i nomologiczne

W opozycji do podziału na nauki rozumiejące i wyjaśniające, który zasadniczo 
odnosił się do specyfi ki obszaru badawczego (duch, przyroda), Wildenband wpro-
wadził metodologiczny podział na nauki idiografi czne i nomotetyczne: 

„w jednej myślenie przebiega od stwierdzenia szczegółu do uchwycenia ogólnych powiązań 
(nauki nomologiczne), w drugiej poprzestaje się na akcentowaniu tego, co szczególne (nauki idiogra-
fi czne)” [Windelband 1992].

Podejście idiografi czne koncentruje się więc na tym, co jednostkowe i niepo-
wtarzalne, natomiast nomologiczne na prawo-podobnych uogólnieniach. Zasadni-
cza różnica między nimi polega na tym, że nauki zajmujące się tym, co szczególne 
dotyczą oceny tego, co pojedyncze i jednostkowe, natomiast w naukach nomo-
tetycznych obiekty badań nie mają charakteru wyjątkowego, lecz stanowią tylko 
przykładowy egzemplarz ogólnych procesów, są możliwe do zastąpienia. W odnie-
sieniu do jednostek może to dotyczyć procesu kategoryzowania i klasyfi kowania, 
czyli przypisywania zachowań i działań osoby do określonej kategorii zachowań 
(np. jako symptomów chorobowych), a nie zastosowania zindywidualizowanej 
oceny. 

Tego rodzaju indywidualizująca ocena napotyka jednak trudność jej wypowie-
dzenia. Nie chodzi jedynie o wskazanie niepowtarzalnego zbioru cech jednostki 
(zbioru, który nie byłby przypisany nikomu innemu), lecz ocenę nie składającą 
się z ogólnych pojęć i kategorii Taka ocena musiałaby mieć charakter ostensywny, 
wskazywałaby jedynie na daną jednostkę (czy zdarzenie) i podkreślała, że tylko 
ona spełnia wyjątkowe kryteria. Nacisk Windelbanda, a później u Rickerta, na to, 
co niepowtarzalne i jednostkowe nie pozwala nam w pełni uchwycić specyfi ki zda-
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rzenia czy działania (osobowości). Nie wystarczy tylko postulat niepowtarzalności 
zdarzeń, trzeba także zaprezentować sposób w jaki mamy uchwycić aspekty albo 
cechy, które nas interesują. Jak powiada Jaspers prezentując Ausdruckspsychologie 
(psychologię ekspresji): 

„każda partykularność jest podporządkowana naszej wiedzy jako całości [...]; każda indywi-
dualna ekspresja może posiadać wiele możliwych znaczeń i jest jedynie zrozumiała wobec pewnej 
całości” [Jaspers 1963b, s. 254/1966, s. 215, zob. także 1963b, s. 256–257/1966, s. 216–217]. 

6. Podejście idiografi czne w psychologii i psychiatrii

W psychologii i psychiatrii nie tylko pragniemy znaleźć nazwę, która niczym 
imię własne w niepowtarzalny sposób odnosiłaby się do danej jednostki; chodzi 
o nasz sposób myślenia o danej osobie, o rodzaj informacji, który jakoś ją do-
określi. Obecne w fi lozofi i i psychologii na przełomie XIX i XX wieku dyskusje 
dotyczyły [Schäfer 1999] możliwości naukowego badania tego, co psychiczne. Jak 
coś pojedynczego i niepowtarzalnego, do czego dostęp ma jedynie określona jed-
nostka, mogłoby stać się przedmiotem obiektywnej i powtarzalnej oceny? Coś, co 
wydaje się mieć wyjątkowy i niepowtarzalny charakter może być ważne dlatego, 
że różni się od wszystkich pozostałych przypadków i jednocześnie jest w jakiś spo-
sób do innych podobne. Wiedza na temat tego, co wyjątkowe i unikatowe wymaga 
pewnego rodzaju ogólności odniesienia do wcześniejszych doświadczeń jednostki 
lub do rodzajów zachowań innych ludzi. 

Podział metod badań empirycznych na idiografi czne i nomologiczne zaowoco-
wał rozdziałem w obrębie samej psychologii: na podejście naukowe i humanistycz-
ne. Jednakże Windelband traktował swoją typologię jako wyidealizowaną i do-
strzegał w rzeczywistości wzajemne przenikanie się tego, co ogólne i jednostkowe. 
Późniejsze próby pogodzenia tego, co jednostkowe i indywidualne pojawiły się 
pod postacią „typizacji aspektów badawczych” (Kronfi eld). W psychiatrii poszuki-
wano chorobowych cech charakterystycznych nie tylko dla danej jednostki, ale dla 
pewnej grupy jednostek (pacjentów chorych na określoną chorobę). 

Jaspers odróżnia kazuistykę – nomotetyczne podejście traktujące przypadek cho-
robowy jako jedynie egzemplifi kację danej choroby, od podejścia biografi cznego. 
Biografi a stanowi opis ludzkiego życia jako indywidualnej chronologicznej opowie-
ści. Dotyczy także etapów biologicznego rozwoju jednostki. Dlatego elementy fi zjo-
logicznych i cielesnych zmian stanowią istotny element biografi i, jednocześnie nie są 
jej celem. W ramach podejścia patografi cznego [Jaspers 1963b, s. 566/1966, s. 473] 
interesuje nas nie tyle rozwój choroby, lecz doświadczenie chorej jednostki. Elementy 
indywidualne i ogólne prawa biologicznego rozwoju głęboko splatają się ze sobą. 

Problem podejścia idiografi cznego został współczesnie wprowadzony do psy-
chiatrii przez WPA (Światowe Stowarzyszenie Psychiatrów) jako uzupełnienie 
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(standardowej) diagnozy kryteriologicznej – identyfi kowania samych zaburzeń, 
albo diagnostyki różnicowej. Zasadniczo chodzi o krytykę podejścia koncentrują-
cego się jedynie na opisie choroby poprzez odwoływanie się do diagnostycznych 
formuł i klasyfi kacji chorób określonych przez standaryzowane typologie i skale. 
Światowe Stowarzyszenie Psychiatrów (WPA) w poszukiwaniu zrozumiałej for-
muły diagnostycznej stwierdza (8.3): 

„Przygotowanie idiografi cznej diagnozy zaczyna się od rozpoznania perspektyw klinicysty, pa-
cjenta i (jeśli to niezbędne) rodziny, dotyczącej tego, co wyjątkowe, ważne i znaczące dla pacjenta. 
Diagnoza wychodzi od tych perspektyw i identyfi kuje wszelkie rozbieżności, pozwalając je rozwią-
zać i zintegrować we wspólne rozumienie badanego przypadku” (IDGA Workgroup WPA [2003].

Tak defi niowana diagnoza łączy się ściśle z rozumieniem stanu klinicznego 
pacjenta wraz z jej istotnymi czynnikami takimi, jak „obraz siebie”, „przydatność”, 
„mocne strony”, „sens tego, co jest w życiu znaczące” oraz jego oczekiwań co do 
opieki medycznej. Mowa jest o „rozumieniu kontekstualnym oraz interakcyjnym” 
stanu klinicznego oraz „osoby jako całości”. 

7. Rozumienie idiografi czne i narracja w medycynie

Wprowadzenie idiografi cznego komponentu diagnozy niesie za sobą intencję 
indywidualizującą. W ten sposób pojawia się w psychiatrii nacisk na kontekstualny 
oraz interakcyjny aspekt – czyli na narracyjny wymiar choroby pacjenta. Mamy 
do czynienia z normatywnym podejściem do choroby. Patologiczne zachowanie 
funkcjonuje zawsze w społecznym kontekście norm i reguł. Uwzględnienie per-
spektywy pacjenta i jego rodziny pokazuje rzeczywistą jego sytuację w otoczeniu. 
WPA podkreśla, iż 

„idiografi czna diagnoza powinna być przedstawiana w naturalnym i potocznym języku, aby 
zmaksymalizować plastyczność jej prezentacji”. 

Bracken i Thomas [2005] podkreślają, że porównanie między „medycyną 
opartą na faktach” (EBM) i „medycyną opartą na narracji” (NBM) jest jednym ze 
sposobów na wskazanie różnicy między nomotetycznym oraz idiografi cznym po-
dejściem do badań w medycynie: 

„Statystyczne i matematyczne procesy zaangażowane w randomizowane próby kontrolne i meta-
analizy polegają na odzieraniu z tego, co poszczególne i uchwyceniu jednostki bez tożsamości i ludz-
kiej wyjątkowości. Jest to niezbędne dla możliwości zredukowania złożonego ludzkiego doświad-
czenia choroby do prostych podstaw, stąd te proste znaczenia mogą być zsumowane i matematycznie 
obrobione. To, co w tym podejściu istotne, to nie jednostka, ale wyidealizowane wyniki setek i tysięcy 
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jednostek. Na podstawie tego rozwijamy uogólnione pojęcia efektywności, łatwo użyteczne w przy-
padku dużych liczb. Medycyna oparta na narracji (NBM) działa w kierunku przeciwnym. Zaczyna 
od tego, co szczegółowe i może nigdy go nie opuścić. Jej pierwotną troską jest wyjątkowość każdej 
ludzkiej istoty, szczegóły życiowej historii i uwarunkowań, oraz reakcji radości, rozpaczy, nadziei i tra-
gedii, które powstają w ludzkiej odpowiedzi na chorobę [Bracken i Thomas 2005, s. 196–197]. 

Wymienieni autorzy podkreślają, że pojęcie narracji w medycynie może funk-
cjonować w dwojakim znaczeniu. Medycyna oparta na narracji dotyczy codzien-
nej praktyki klinicznej, gdzie opowiadanie historii jest elementem niezbędnym do 
rozumienia czym jest i jakie znaczenie ma dla jednostki dana choroba. Natomiast 
medycyna jako praktyka narracji dotyczy bardziej teoretycznego i krytycznego po-
ziomu analiz, szczególnie etycznych i społecznych konsekwencji działania. W dru-
gim przypadku krytyk medycyny zachowuje się częściowo jak krytyk literacki, 
który nie tylko jest zaangażowany, ale i zdystansowany zarazem. Krytyk ocenia 
też rolę i miejsce danej interpretacji. To, na ile dana interpretacja opisuje, ale też 
na ile ogranicza, stanowi element kontroli i przejaw władzy lekarza nad pacjentem, 
medycyny nad społecznym ciałem. 

Indywidualizująca formuła obecna w dyskusji nad metodologią nauk humani-
stycznych znajduje odzwierciedlenie w krytyce biomedycznego modelu medycyny 
wraz z projektem medycyny opartej na faktach (EBM). Medycyna (psychiatria) 
oparta na narracji ma za zadanie zrealizować pewną indywidualizującą intuicję. 
Jednocześnie pragnie uniknąć pułapki nadmiernego indywidualizmu i subiektywi-
zmu, dlatego docenia pierwotnie intersubiektywny charakter ludzkiego samopo-
znania. 

Dyskusja nad podziałem na rozumienie i wyjaśnianie oraz na podejście idio-
grafi czne i nomologicznie zbliża nas ku postawie fenomenologiczno-hermeneu-
tycznej, która docenia indywidualne doświadczenie pacjenta i wskazuje na zapo-
średniczenie jego samoświadomości w doświadczeniu cielesności i świata, oraz 
w języku i kulturze.

8. Rozumienie i wyjaśnianie w psychiatrii: przykład kliniczny 

Aby lepiej zilustrować praktyczny wymiar poruszanego zagadnienia rozumie-
nia w psychiatrii, warto odwołać się do interpretacji konkretnego przypadku kli-
nicznego. James Phillips [2004] podaje przykład pacjentki, Pani D, lat 45, zamęż-
nej, matki dwojga dzieci. Pacjentka przez większość swojego dorosłego życia mia-
ła tendencje samobójcze. Podczas pierwszej wizyty u lekarza występowały u niej 
objawy pełnej depresji. Wśród symptomów pojawiają się: depresyjny nastrój, po-
czucie winy, anhedonia, myślenie negatywne, utrata energii i motywacji, wyobra-
żenia samobójcze. Jednym z czynników bezpośrednio poprzedzających depresję 
była psychiatryczna hospitalizacja jej 15-letniej córki, która sama była w depresji 
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i usiłowała dokonać próby samobójczej. Pani D traktowała ten fakt jako potwier-
dzenie złego macierzyństwa i czuła się głęboko odpowiedzialna za działania córki. 
Jej historia rodzinna również okazała się skomplikowana. Małżeństwo rodziców 
nie układało się, oboje byli depresyjni, natomiast ojciec był również alkoholikiem. 
Po skończeniu studiów pacjentka wyszła za mąż za wyrozumiałego i czułego 
mężczyznę. Jednakże w związku z histerektomią i niemożnością posiadania dzie-
ci doszło do komplikacji jej sytuacji, co wiązało się dyskomfortem psychicznym 
i depresją. Para zdecydowała się w końcu na zaadoptowanie dziewczynki (potem 
także i chłopca). Początkowa relacja z córką układała się pomyślnie, pomimo jej 
nadmiernej aktywności i agresywności (biologiczna matka córki była także agre-
sywnie reagującą osobą). W trakcie dorastania córki, w związku z jej trudnym za-
chowaniem i objawami depresji, dochodziło do wielu konfl iktów między matką 
i córką. Pacjentka nie była przygotowana na tak trudną relację i hospitalizacja córki 
okazała się bezpośrednią przyczyną jej depresji. 

Leczenie pacjentki za pomocą antydepresantów polepszyło jej nastrój, ale nie 
miało większego wpływu na jej negatywistyczne usposobienie. Pomimo lepszego 
samopoczucia, po kilkutygodniowej terapii pani D czuła się odpowiedzialna za 
zły obrót spraw w jej życiu i dopiero pod wpływem psychoterapii, po kilku mie-
siącach to nastawienie zaczęło ulegać zmianie. Pacjentka oczekiwała od terapeuty 
potwierdzenia skryptu rodzinnego oraz negatywistycznej i fatalistycznej wizji wła-
snego życia. Terapia nie zmieniła osobowości pacjentki, pozwoliła na wydobycie 
się z depresji klinicznej i dała szansę na bardziej zrównoważoną postawę wobec 
życia i bardziej realistyczną postawę wobec córki. 

W powyższym opisie zaproponowany przez Dilthey’a i w pewnym stopniu 
przez Jaspersa dualizm rozumienia i wyjaśniania, wyjaśniania natury i rozumienia 
życia psychicznego, nie wystarcza do pełnego zmierzenia się z sytuacją pacjentki. 
Wskazuje już na to sam Phillips: 

„albowiem Pani D, jak każdy inny pacjent, stanowi zarówno znaczący jak i naturalny proces. 
Wymaga ona więc zarówno rozumienia, jak i wyjaśniania. Nietrudno jest zlokalizować wymiary ro-
zumienia oraz wyjaśniania w naszym pojmowaniu stanu tej kobiety i jej leczenia” [Phillips 2004, 
s. 183–184].

Rzeczywiście, można tutaj odnaleźć elementy biologiczne i konstytucyjne za-
burzeń. Pewna predyspozycja do depresji została zatrzymana w wyniku leczenia 
farmakologicznego. Naukowe wyjaśnianie i odwoływanie się do przyczynowości 
zapewne odzwierciedla rzeczywiste mechanizmy działania antydepresantów, funk-
cjonowanie neuroreceptorów oraz neuromediatorów w pewnych częściach mózgu 
związanych z nastrojem i emocjami. Jednocześnie znaczenie jakie pacjentka na-
daje własnemu życiu i rola jaką przypisuje poszczególnym zdarzeniom, również 
stanowią ważny element jej depresji i leczenia. Przekonanie o nieuchronności po-
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wielenia schematu rodzinnego, jej załamanie po histerektomii oraz ambiwalentny 
stosunek do córki, to wszystko miało znaczenie w zrozumieniu jej życia, pomimo 
tego, że w którymś momencie przyjęła leki. Trudno jest zatem w tej historii oraz 
w innych indywidualnych historiach pacjentów oddzielić wymiar rozumienia oraz 
wyjaśniania5. 

„Z jednej strony – powiada Phillips – konstytucyjne predyspozycje Pani D 
do depresji, jej zmieniony stan mózgu, nie stanowi po prostu >>przyczyny<< jej 
zmienionego nastroju; w pewnym stopniu jej zmieniony mózg i zmieniony nastrój 
>>spowodował<< jej odmienne myślenie o świecie, nadawanie depresyjnych zna-
czeń jej doświadczeniom. W ten sposób przyczynowy wymiar wyjaśniania wkracza 
w wymiar znaczeniowy. Z drugiej strony, znaczenia, poprzez które wyraża własne 
życiowe doświadczenia, same mają przyczynowy skutek na jej nastrój” [Phillips 
2004, s. 184]6.

Krytyka dualizmu rozumienie/wyjaśnianie w psychologii i psychiatrii (co 
odpowiada poziomowi analiz dotyczącego krytyki nowożytnego paradygmatu 
w nauce i psychiatrii) domaga się odpowiedniego podejścia teoretycznego, które 
przezwycięży dotychczasowe ograniczenia. Przykładem podejścia teoretycznego, 
które ma przekroczyć ostry podział na to, co mentalne i cielesne (mózgowe) oraz 
uchwycić wzajemne przenikanie się i nakładanie obu obszarów są analizy doko-
nane przez Merleau-Ponty’ego [2001], a w obszarze kognitywistyki – rozważania 
rzeszy współczesnych badaczy rozwijających hasła „umysłu ucieleśnionego” i „za-
korzenionego” [zob. Kapusta 2009].
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