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Schizofrenia w perspektywie kognitywistycznej 

Konceptualizacja schizofrenii 

Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu koncepcji i badań 
dotyczących schizofrenii, sformułowanych na gruncie szeroko rozumianego 
podejścia kognitywistycznego. Szczególne miejsce wśród nich zdaje się 
zajmować koncepcja Christophera Fritha, dobrze ilustrująca 
multidyscyplinarny charakter teorii kognitywistycznych i jednocześnie 
posiadająca istotne implikacje filozoficzne. 

Opis zachowań utożsamianych dzisiaj z symptomami schizofrenii można 
znaleźć w źródłach dowolnej epoki. Choroba ta zresztą najdłużej nosiła znamię 
opętania przez tajemne moce. O zaburzeniach funkcjonowania umysłu 
wzmiankowano m.in. w pracach filozoficznych. W Medytacjach 
Kartezjusza można znaleźć stwierdzenie, że szaleństwo, podobnie jak sen, 
jest błędną reprezentacją rzeczywistości1. Locke i empiryści brytyjscy stali 
na stanowisku, że zaburzenie psychiczne to niezdolność łączenia idei prostych 
w złożone. Być może problem ten znalazłby formę rozwiązania w kantyzmie 
- można przypuszczać, że wiązano by go z zakłóceniami postrzeżeniowymi 
przestrzeni, czasu, czy zakłóceniami kategorii rozumu2. 

Objawy przypisywane dziś schizofrenii zawarto historycznie 

*R. Descartes: Medytacje o filozofii pierwszej. Przkł. Jan Hartman. Kraków, 
Aureus 2002/1641. 

2 T. Reimus: Kategoria schizofrenii w postmodernistycznym dyskursie o 
rozumie i podmiocie w myśli Gillesa Deleuze 'a i Felixa Guattariego, Kraków: 
niepublikowana praca magisterska, 2002. 
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w następujących pionierskich klasyfikacjach3: (1) jako wyobcowanie umysłu 
(mentis alienatio) z gorączką (phrenitis /paraphrenitis - zapalenie mózgu 
z omamami) w Platera Praxeos Tractatus z 1609; (2) jako majaczenia 
(delires) zakłócające osąd - w tym przekrwienie mózgu (transport au 
cerveau), otępienie (demence), demonomanię - u Boissiera de Sauvages 
(praca Nosologie methodiąue z 1763); (3) podobnie w Genera morborum 
Linneusza z 1763; (4) poszczególne objawy - natarczywe i uporczywe myśli, 
dziwaczne ożywienie, niestałość umysłu oraz urojenia - wyróżnia też 
Weickhard w Derphilosophische Arzt z 1790. 

Pierwsze, trwałe historycznie naukowe próby strukturalizowania 
problemu schizofrenii znajdziemy w pracach Kraepelina i Bleulera 
z początku XX wieku4. Emil Kraepelin był twórcą pierwszej powszechnie 
uznanej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. W 1896 opisał zaburzenie, 
któremu nadał nazwę dementia praecox (dosł. przedwczesne otępienie), 
a do którego symptomów należały: (1) niewłaściwe reakcje emocjonalne, 
(2) stereotypowe zachowania ruchowe, (3) trudności z koncentracją, (4) 
doświadczenia sensoryczne w przypadku braku odpowiednich bodźców oraz 
(5) trzymanie się własnych przekonań mimo przeczących im dowodów5. 
Eugen Bleuler, twórca pojęcia schizofrenia (gr. - rozszczepienie; 
- serce, umysł) i zwolennik poglądu, że jest ona chorobą mózgu, rozpoznał 
istotne składowe schizofrenii i ujął je w dwa objawy osiowe: autyzm 
i rozszczepienie6, przy czym autyzm jest tu rozumiany jako przeciwieństwo 
metabolizmu informacyjnego - wycofanie się z kontaktów z otoczeniem, 
a rozszczepienie jest równoznaczne z dezintegracją wszystkich funkcji 
psychicznych. Ujęcie Bleulera okazało się nadzwyczaj trwałe i do dzisiaj 
jest traktowane jako punkt odniesienia wielu badań i metod terapeutycznych. 

3 M. Foucault: Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Przeł. Helena Kęszycka. 
Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1987. 

4 M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan: Psychopatologia. Poznań, 
Zysk i S-ka 2001. 

Ibidem, s. 447. 
A. Kępiński: Schizofrenia. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2001/1972. 
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Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych DSM-IV, stworzoną przez 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, symptomy schizofrenii można 
podzielić na dwie grupy - do symptomów pozytywnych (wytwórczych) 
należą urojenia, halucynacje (omamy), zaburzenia mowy oraz zachowanie 
znacznie zdezorganizowane lub katatoniczne, natomiast do symptomów 
negatywnych - spłycenie stanów afektywnych, alogia (niezdolność 
mówienia) i awolicja (niezdolność do podejmowania decyzji), przy czym nie 
wszystkie muszą być zaobserwowane, by u pacjenta rozpoznano schizofrenię 
(nie jest to również warunek wystarczający)7. Obowiązującą w Europie 
klasyfikacją jest ICD-10, jednak w przypadku schizofrenii oba podręczniki 
- DSM-IV i ICD-10 - nie różnią się znacząco. 

Obecnie w wielu miejscach można znaleźć przeformułowania 
dychotomicznego podziału symptomów schizofrenii na pozytywne 
i negatywne na rzecz uznania trzech syndromów, wyodrębnionych na drodze 
analizy czynnikowej przez Liddle'a8. Te trzy syndromy to: zubożenie 
psychomotoryczne (obejmującego wiele tzw. symptomów negatywnych), 
zniekształcenia rzeczywistości (omamy i urojenia) oraz dezorganizacja 
(zaburzenia toku myślenia i zachowania). 

We wspomnianej klasyfikacji DSM-IV wyróżnia się pięć typów 
schizofrenii9: (ł) typ paranoidalny, charakteryzujący się obecnością urojeń 
i wyraźnymi omamami słuchowymi; (2) typ zdezorganizowany (wcześniej: 
hebefreniczny), którego częstymi objawami są brak powagi, niespójność 
zachowań, rozproszone omamy i urojenia; (3) typ katatoniczny, przy którym 
zachowania chorego przyjmują formę hipokinetyczną (stupor) lub 
hiperkinetyczną (furor); (4) typ niezróżnicowany, kiedy pacjent nie spełnia 
kryteriów diagnostycznych innych typów schizofrenii, ale obecne są u niego 
symptomy psychotyczne i obniżone przystosowanie; (5) typ rezydualny, 

7 M. E. P. Seligman i in., op. cit. 
8 J. M. Gold, D. R. Weinberger: Cognitive deficits and the neurobiology of 

schizophrenia. „Current Opinion in Neurobiology", 1995, nr 5, s. 225-230. 
G. Kuperberg, S. Heckers: Schizophrenia and cognitive function. „Current 

Opinion in Neurobiology", 2000, nr 10, s. 205-210. 
9 M. E. R Seligman i in., op. cit. 
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zazwyczaj niepsychotyczny, przy którym pacjent przejawia niespecyficzne 
i skąpe objawy charakterystyczne dla bardziej wyraźnych typów schizofrenii. 
Warto zauważyć, że choroba nazywana potocznie schizofrenią maniakalno-
depresyjną nie jest jednym z typów schizofrenii, ale oddzielną jednostką 
chorobową, zwaną chorobą schizoafektywną (łączy ona objawy 
psychotyczne schizofrenii z wahaniami nastroju). Typem schizofrenii, do 
którego odnosi się większość cytowanych poniżej badań i koncepcji, jest 
schizofrenia paranoidalna. 

Uzasadnienie podejścia kognitywistycznego i przykłady jego 
zastosowania 

Ze względu na swoją wielopostaciowość i opieranie się próbom jej 
wyjaśnienia, schizofrenia budzi zrozumiałe zainteresowanie badaczy Obecnie 
w wielu miejscach można znaleźć sugestię pracujących 
w rozmaitych dziedzinach i paradygmatach. Źródeł tego zaburzenia dociekano 
w ramach psychologicznych koncepcji systemowych, gdzie sformułowano 
słynne hipotezy matki schizofrenogennej i podwójnego związania. Wśród 
psychologów znajdziemy zarówno zwolenników redukcjonistycznego lub 
deterministycznego, jak i humanistycznego czy narracyjnego podejścia do 
schizofrenii. Prowadzi się na szeroką skalę badania z perspektywy 
neurologicznej i neurobiologicznej, szuka się wreszcie determinant 
genetycznych oraz uzasadnia ewolucyjnie utrzymywanie się schizofrenii we 
wszystkich społeczeństwach na poziomie 1 % liczebności populacji10. Z kolei 
w badaniach nad percepcją w schizofrenii otrzymano wyniki świadczące 
o nieprawidłowościach już na wczesnych etapach przetwarzania 
wzrokowego11. 

Symptomy schizofrenii bezpośrednio lub pośrednio dotykają licznych 
10 D. Wiener, J. Rybakowski: Schizofrenia w świetle koncepcji ewolucyjnych. 

„Psychiatria Polska", 2003, nr 4, s. 601-613. 
11 P. D. Butler, i in.: Dysfunction of Early-Stage Visual Processing in Schizo-

phrenia. „American Journal of Psychiatry", 2001,nr 158, s. 1126-1133. 
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obszarów funkcjonowania człowieka, od poznawczego i emocjonalnego po 
społeczne. Podejście kognitywistyczne z jednej strony pozwala na zbadanie 
szerokiego zakresu zjawisk, umożliwiając badaczowi poruszanie się na wielu 
płaszczyznach badawczych (poziom neuronu, procesu poznawczego, modułu 
czy informacji), z drugiej zaś - zapewnia ścisły charakter rozważań. Ponadto 
- jakkolwiek schizofrenik działa w świecie specyficznym treściowo, 
unikatowym, często niezrozumiałym dla obserwatora - wydaje się, że nie 
jest niemożliwe wyjaśnienie mechanizmów rządzących tym zaburzeniem 
w kategoriach procesów neurobiologicznych czy neurokognitywnych 
(w wersji słabszej zdanie to mówiłoby, że schizofrenia i inne kliniczne 
zaburzenia psychiczne są wyjaśnialne w kategoriach procesów 
neurokognitywnych, o ile niezaburzone funkcjonowanie psychiczne jest 
wyjaśnialne w tych kategoriach; poprzednik zaś jest przyjęty na gruncie 
podejścia kognitywistycznego). Nie brakuje zwolenników poglądu, że o ile 
podejście kognitywistyczne jest niezwykle obiecującą próbą wyjaśnienia 
zagadki schizofrenii, o tyle w samym kontakcie z pacjentem i w terapii tego 
zaburzenia należy promować podejście humanistyczne czy wręcz 
hermeneutyczne12. Część badaczy uważa jednak, że w podejściu 
kognitywistycznym łączą się neopozytywistyczne postulaty ścisłości pomiaru 
z hermeneutycznym skupieniem na roli znaczenia i kontekstu13. 

Niektórzy spośród wczesnych kognitywistów szczególnie interesowali 
się zaburzeniami psychicznymi. Pod koniec lat 60 próbowano stosować 
koncepcje cybernetyczne do psychopatologii i psychoterapii. Prowadzono 
również badania w obszarze sztucznej inteligencji - w 1981 roku Colby 
skonstruował program PARRY, który symulował zaburzenia paranoidalne. 
Na przełomie lat 80. i 90. powstały liczne prace, modelujące zjawiska 
z obszaru psychopatologii z użyciem sztucznych sieci neuronowych14. 

12 L. Ciarkę: Schizophrenia: all in the mind or locked in the brain? „Journal of 
Advanced Nursing", 1998, nr 28 (2), s. 398-404. 

13 D. J. Stein: Cognitive Science and Psychiatry: An overview. „Integrative 
Psychiatry", 1992, nr 8, s. 109-116. 

14 D. J. Stein, op. cit. 

31 



Ryszard Auksztulewicz 

Badania dotyczące przetwarzania informacji w schizofrenii prowadzono 
również w ramach podejścia koneksjonistycznego. W badaniach Hoffmana 
z końca lat 80. XX wieku15 nad perturbacjami w sieci Hopfielda (jednym 
z rodzajów sztucznych sieci neuronowych, symulujących sieci naturalne) 
wykryto, że przeciążenie pamięci prowadzi do zaburzeń podobnych do tych 
obserwowanych w schizofrenii, natomiast symulację manii można uzyskać 
przez wzrost losowego charakteru sygnałów. 

Podejście koneksjonistyczne zaowocowało również interesującymi 
wynikami w obszarze modeli sieci semantycznych16. Zgodnie z modelem 
koneksjonistycznym, pojęcia są zorganizowane w umyśle na wzór sieci. 
Poszczególne pojęcia stanowią węzły sieci, a połączenia między nimi 
reprezentują relacje (np. przynależność do kategorii, bycie atrybutem 
i inne relacje semantyczne) między pojęciami17. Pobudzenia jednego elementu 
sieci rozprzestrzenia się na węzły sąsiednie z szybkością zależną od: (1) 
mocy skojarzeniowej sieci (określanej liczbą elementów stanowiących 
wzajemne skojarzenia w stosunku do wszystkich elementów wchodzących 
w skład sieci) i (2) odległości semantycznej między poszczególnymi 
węzłami18. Zakłada się, że węzły są uaktywniane równolegle. Wyniki badań 
nad rozchodzeniem się pobudzenia w sieci u osób zdrowych i schizofreników 
sugerują, że u tych ostatnich występuje nadmierna aktywacja silnie 
powiązanych sieci oraz niedostateczna aktywacja sieci powiązanych słabo. 
Podwyższony poziom aktywacji powoduje szybsze i dalsze rozprzestrzenianie 
się pobudzenia. Hipoteza ta wyjaśnia pewną sztywność skojarzeń 
u schizofreników. Bardziej prawdopodobne jest u nich skojarzenie oczywiste 
lub niedostosowane do kontekstu skojarzenie dalekie (tłumaczone odpowiednio 
szybkim i dalekim rozprzestrzenianiem się pobudzenia po sieci o wysokiej 
mocy skojarzeniowej) niż wywołanie adekwatnego do sytuacji, słabego 

1 5Za: D. J. Stein, op.cit. 
16 K. Pers, A. Rajewski: Zaburzenia procesów kojarzeniowych w schizofrenii. 

„Psychiatria Polska", 2003, nr 4, s. 615-626. 
17 R. J. Sternberg: Psychologia poznawcza. Warszawa, WSiP 2001/1996. 
1X K. Pers, A. Rajewski, op.cit. 
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skojarzenia dzięki wskazówkom płynącym z kontekstu (wolne 
rozprzestrzenianie się pobudzenia po sieci o niskiej mocy skojarzeniowej). 
Przykłady nietypowej aktywacji sieci skojarzeń w wypowiedzi osoby chorej 
na schizofrenię są zazwyczaj bardzo efektowne: 

Papierosy są mniej szkodliwe i dlatego właśnie człowiek nie to, że 
przyzwyczaja się, a i to też, tylko Nie szkodzą zabójczo organizmowi 
człowieka. Papieros jest produkowany. Papieros nie rośnie lecz 
produkcją Jego zajmuje się Zakłady Tytoniowe w całym Świecie 
oraz i w Polsce. Papieros składa się z filtra i tabaka oraz i tylko 
z tabaka. Papieros składa się tylko z tytoniu a tytoń z liścia tabaka 
- liść tabaka inaczej tytoń. Tytoń to i tak papieros19. 

Nietypowe rozprzestrzenianie się pobudzenia w sieci semantycznej można 
powiązać z zaburzeniami językowymi, jednymi z bardziej charakterystycznych 
symptomów schizofrenii. Obszerny przegląd badań nad funkcjonowaniem 
językowym osób chorych na schizofrenię znajdą zainteresowani w pracy 
Kuperberg i Caplana.20 

Neuropsychologiczne i neurobiologiczne próby opisu 
i wyjaśnienia symptomów schizofrenii 

Mózgowe podłoże schizofrenii badano zarówno post mortem, co pozwoliło 
na zaobserwowanie pewnych zmian anatomicznych i fizjologicznych (m.in. 
powiększone komory mózgowe, ubytek masy kory, wzrost ilości receptorów 

19 Materiały własne. 
20 G. Kuperberg, D. Caplan: Langiiage dysfanction in schizophrenia. 

W: Neuropsychiatry. Red. R. B. Schiffer, S. M. Rao, B. S. Fogel. Philadelphia, 
Lippincott Williams and Wilkins 2003, s. 444-466. 
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dopaminy i kwasu y-aminomasłowego GABA)21, jak i metodami obrazowania 
in vivo: np. pozytonową tomografią emisyjną (PET) czy funkcjonalnym 
rezonansem magnetycznym (fMRI). W jednej z rzadszych postaci 
schizofrenii, tzw. schizofrenii dziecięcej, rozpoczynającej się nie - jak 
u większości pacjentów - po 20. roku życia, ale nawet przed 12. rokiem 
życia, obrazowanie MRI pozwoliło na ustalenie, że u dzieci dotkniętych 
chorobąpomiędzy 13. a 18. rokiem życia dochodzi do postępującego zaniku 
istoty szarej kory, obejmującego stopniowo ośrodki odpowiedzialne za 
myślenie kojarzeniowe, percepcję zmysłowąi kontrolę ruchów mięśni22. Im 
poważniejsze objawy psychotyczne i deficyty obserwowano u chorych, tym 

r 

głębsze były uszkodzenia kory. Średni roczny ubytek istoty szarej, dotyczący 
zresztą wszystkich płatów kory (szczególnie zaś ciemieniowego 
i skroniowego), określono na poziomie 3% w porównaniu do minimalnych 
ubytków w grupie kontrolnej. W związku z tym sugerowano włączenie 
obrazowania funkcjonalnego opartego na MRI lub PET w proces 
diagnostyczny, miałoby to bowiem pozwolić na wcześniejsze wykrywanie 
schizofrenii i przyśpieszanie jej leczenia. 

Część wyników wydaje się łączyć niespecyficzne uszkodzenia na 
poziomie mózgu z ogólnym obniżeniem efektywności funkcjonowania 
poznawczego. W badaniach Bildera, Goldmana, Robinsona i in.23 nad 
wpływem debiutu schizofrenii na funkcjonowanie poznawcze 
i motoryczne, mierzonym na sześciu skalach (język, pamięć, uwaga, czynności 
wykonawcze, motoryczne i wizualno-przestrzenne), zaobserwowano znaczny 
deficyt uogólniony (na poziomie 1,5 odchylenia standardowego, p<0.0001) 
w porównaniu do grupy kontrolnej; grupa pacjentów różniła się na niekorzyść 
od grupy kontrolnej na każdej z sześciu wymienionych skal, szczególnie silnie 

21 M. F. Egan, D. R. Weinberger: Neurobiology of schizophrenia. „Current 
Opinion in Neurobiology", 1997, nr 7, s. 701-707. 

22 S. E. Hyman: Diagnozowanie zaburzeń psychicznych. „Świat Nauki", 2003, 
nr 10 (146), s. 78-85. 

23 R. M. Bilder, R. S. Goldman, D. Robinson i in.: Neuropsychology of First-
Episode Schizophrenia: Initial Characterization and Clinical Correlates. 
„American Journal of Psychiatry", 2000, nr 157, s. 549-559. 
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na skali pamięci i funkcji wykonawczych. Obniżenie wyników korelowało 
silniej z symptomami negatywnymi schizofrenii niż z symptomami 
pozytywnymi (urojeniami, omamami). Badacze nie wychodzą jednak poza 
stwierdzenie "niespecyficznego wzorca uszkodzeń", dotykającego 
śródmózgowia, międzymózgowia, układu limbicznego bądź płatów czołowych 
- okolic modulujących działanie rozproszonych sieci neuronowych. Z kolei 
analiza czynnikowa wyników osób chorych na schizofrenię 
w poszczególnych podtestach popularnego testu inteligencji WAIS-R24 

pozwala na określenie średniej korelacji wyniku w podteście 
z czynnikiem ogólnym na ok. 0,62. Warto zauważyć, że niesłuszne jest uznanie 
deficytu poznawczego za skutek hospitalizacji i farmakoterapii25. Również 
w przypadku chorych, którzy do momentu badania nie byli poddawani 
leczeniu, stwierdzono wystąpienie podobnego jak u osób hospitalizowanych 
wzorca uszkodzeń. 

Obiecujące wydają się być również hipotezy biochemiczne, łączące 
schizofrenię z nieprawidłową gospodarką neurotransmiterami. Za szczególnie 
istotne w powstawaniu i przebiegu schizofrenii uważane są dopamina, 
serotonina i kwas y-aminomasłowy (GABA). U schizofreników można 
zaobserwować podwyższoną aktywność wszystkich tych neurotransmiterów. 
Hipotezę dopaminową, oprócz wspomnianego już wzrostu liczby receptorów 
dopaminowych (szczególnie typu D2), wspierają również wyniki dotyczące 
wpływu substancji aktywizujących dopaminę (np. amfetamina, kokaina, L-
dopa) - ich przedawkowanie może wywołać epizod psychotyczny. Za 
hipotezą dopaminową przemawia też fakt, że większość leków 
przeciwpsychotycznych blokuje jej działanie.26 

24 D. Dickinson i in.: General and Specific Cognitive Deficits in Schizophrenia. 
„Biological Psychiatry", 2004, nr 55, s. 826-833. 

25 J. M. Gold, D. R. Weinberger, op.cit. 
26 M. E. P. Seligman, op.cit. 
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Model Centralnego Monitorowania 

Schizofreniczne zniekształcenia rzeczywistości próbowano wyjaśnić 
w oparciu o pewne założenia filozoficzne, połączone z ideami 
kognitywistycznymi27. Pierwszym punktem wyjścia tych rozważań była 
sformułowana przez Shoemakera tzw. odporność na błędne rozpoznanie 
względem zaimka pierwszoosobowego (immunity to error through 
misidentification relative to the first-person pronoun), nazwana przez 
autora „zasadą odporności". Głosi ona, że kiedy podmiot używa zaimka "ja" 
w odniesieniu do siebie, nie może popełnić błędu co do tego, do kogo się 
odnosi. Zaimek pierwszoosobowy, za Wittgensteinem, może być jednak 
stosowany w odniesieniu do siebie jako podmiot i jako przedmiot: 

Są dwa różne użycia słowa "ja" (czy "mój"), które mogę nazwać 
odpowiednio "użyciem w funkcji przedmiotowej" {the use as 
object) i "użyciem w funkcji podmiotowej" {the use as subject) 
(...). Przypadki pierwszej kategorii obejmują rozpoznanie pewnej 
konkretnej osoby i jest przy nich możliwe popełnienie błędu (...). 
Przeciwnie, nie ma mowy o rozpoznawaniu osoby, kiedy mówię, 
że boli mnie ząb. Pytanie: "Czy jesteś pewien, że to ty odczuwasz 
ból?" byłoby bezsensowne28. 

Aby wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi dwoma użyciami, wystarczy 
wyobrazić sobie osobę bez żadnej wiedzy deklaratywnej na swój temat. 
Generowane przez nią zdania zawierające zaimek pierwszoosobowy 
w funkcji podmiotowej nie wymagają wiedzy deklaratywnej, gdyż odnoszą 

27 S. Gallagher: Philosophical conceptions ofthe self implications for cognitive 
science. „Trends in Cognitive Sciences", 2000, nr 4 (1), s. 14-21. 

28 L. Wittgenstein: The Blue and Brown Books. England, Basil Blackwell 1958. 
Za: F. de Vignemont, P. Fourneret: The sense of agency: A philosophical and 
empirical review ofthe "Who" system. „Consciousness and Cognition", 2004, nr 
13, s. 1-19; tłumaczenie własne. 
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się wyłącznie do rozpoznawania siebie w pewnych przeżyciach, sprowadzają 
się do atrybuowania tych przeżyć sobie ("Ja myślę...", "Boli mnie łydka", 
"Widzę kwiaty"). Użycie zaimka pierwszoosobowego w funkcji podmiotowej 
- i wg Shoemakera29 tylko ono - podlega zasadzie odporności: moje 
przekonanie może być fałszywe, ale nie jest fałszywe to, że dane przekonanie 
jest moim przekonaniem; nie miałoby więc sensu pytanie "Czy jesteś pewny/ 
pewna, że to ty myślisz, że teraz pada?". Zasada odporności zakłada więc, 
że dostęp do własnego umysłu różni się na tyle od dostępu do umysłu innych, 
że nie można popełnić błędu, przypisując myśli sobie lub komuś innemu. 
Specyfika dostępu do własnego umysłu została określona mianem 
perspektywy pierwszoosobowej30. 

Inaczej jest ze zdaniami, w których zaimek pierwszoosobowy występuje 
w Wittgensteinowskiej funkcji przedmiotowej, np. "(Ja) nazywam się XY", 
"(Ja) mam cztery kończyny", "(Ja) jestem ślusarzem". Brak wiedzy 
deklaratywnej uniemożliwia weryfikację ich prawdziwości.Dotyczy to 
również zdania "(Ją) stoję przed lustrem", które wymaga "wiedzy" 
dotyczącej rozpoznawania siebie w lustrze. Założona w funkcji przedmiotowej 
identyfikacja osoby mówiącej umożliwia więc błędne rozpoznanie siebie jako 
osoby, do której wypowiadane przez nas zdanie się odnosi. 

Jak jednak sklasyfikować zdanie "(Ja) poruszam moją lewą ręką"? 
Przypadki kliniczne wskazują na to, że możliwe jest błędne rozpoznawanie 
własnego ciała. Asomatognostycy z uszkodzeniem prawego płata potylicznego 
i nogą twierdzić, że ich lewa kończyna należy do kogoś innego (choć mimo 
lo odbierają bodźce docierające do tej "cudzej" kończyny). Zanotowano 
również przypadki odwrotne - pacjentów z uszkodzeniami płatów czołowych, 
automatycznie imitujących ruchy osób obserwowanych31, a więc dokonującej 
funkcjonalnej atrybucji wewnętrznej ruchu w swej istocie zewnętrznego. 

29 za: S. Gallagher, op.cit. 
30 A. Kapusta: Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii. Praca 

niepublikowana, 2004. 
31 F. de Vignemont, F. Fourneret, op.cit. 
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Kiedy w warunkach eksperymentalnych32, poprzez zastosowanie 
systemu kamer i luster, "podmieniono" osobie badanej obraz jego własnej 
ręki na obraz ręki eksperymentatora, mogła ona błędnie przypisać dany ruch 
sobie lub odwrotnie - stwierdzić, że ręka która się przed nią porusza, nie 
należy do niej. Takie błędne rozpoznanie występowało w warunkach 
eksperymentalnych szczególnie często w grupie halucynujących 
schizofreników, jednak również schizofrenicy niehalucynujący popełniali błędy 
częściej niż grupa kontrolna. Podobnie rozkładały się wyniki względem urojeń 
oddziaływania (najwięcej błędów w grupie schizofreników z urojeniami, mniej 
u schizofreników bez urojeń, najmniej w grupie kontrolnej). 

Należy zauważyć, że osoby zdrowe mogą prawdziwość dowolnego 
zdania na temat (zamierzonego) ruchu swojego ciała weryfikować zarówno 
wizualnie, co wskazywałoby na przedmiotowe zastosowanie zaimka 
pierwszoosobowego, jak i proprioreceptywnie, co - jak się wydaje -
wiązałoby się z fimkcją podmiotową(przynajmniej od momentu uświadomienia 
sobie, że zmysł proprioreceptywny dostarcza nam informacji wyłącznie 
o naszym ciele). Czucie proprioreceptywne nie było jednak zaburzone 
u badanych we wspomnianym eksperymencie - można więc przypuszczać, 
że mieli oni dostęp do informacji płynących z ciała, a mimo to błędnie 
identyfikowali autora ruchu. Czy należy na tej podstawie wnosić, że 
znaleźliśmy przypadek falsyfikujący zasadę odporności? 

Wydaje się, że błędem jest wiązanie danych proprioreceptywnych 
z funkcją podmiotową. Należy je raczej uznać, podobnie jak wszystkie 
informacje zmysłowe, za peryferyczne; to, co umożliwia nam rozpatrywanie 
funkcji podmiotowej w zdaniu "(Ją) poruszam moją lewą ręką", to dostęp 
do tzw. kopii eferentnych, czyli kopii instrukcji motorycznych, wysyłanych 
do ośrodków innych niż efektor. Kopie eferentne, opisane w 1950 niezależnie 
przez Holsta, Mittelstaedta i Sperry'ego33, pozwalają na udział intencji 

32Daprati, E., i in.: Looking for the agent: an investigation into consciousness 
of action and self-consciousness in schizophrenic patients. Cognition, 65; 1997; 
s. 71-86. 

33 Za: F. de Yignemont, R Foumeret, op.cit. 
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w monitorowaniu ruchu i korygowanie ruchu przed zdobyciem informacji 
z poznawczego sprzężenia zwrotnego, a więc na poziomie samego 
planowania. Intuicyjnie kopie eferentne można rozumieć jako zapis zamiaru 
podjęcia akcji. 

Czy są jednak odstępstwa od zasady odporności również w "czystej" 
funkcji podmiotowej? Pojawiły się sugestie, że niektóre objawy schizofrenii, 
takie jak omamy słuchowe, urojenia oddziaływania (przekonanie, że własne 
myśli i zachowania kontrolowane są z zewnątrz)34 oraz myśli natrętne, mogą 
stanowić przykłady przeczące zasadzie odporności35. Schizofrenik 
dokonywałby więc błędnego rozpoznania podmiotu zdania wypowiadanego, 
twierdząc, że ktoś inny myśli "w nim" czy "przez niego". W rzeczywistości 
to jego należałoby uznać za myślącego daną myśl. 

Pewne rozwiązanie powyższych problemów zaproponował Frith, 
konstruując Model Centralnego Monitorowania36. Postuluje on istnienie 
kompaktorów i systemu sprzężeń zwrotnych pomiędzy intencjami (stanami 
zakładanymi), stanami przewidywanymi a stanami bieżącymi. Tzw. model 
prosty (forward model), zwany również uprzedzającym (za: Kapusta, op.cit), 
pozwala na stworzenie reprezentacji stanów przewidywanych na podstawie 
kopii eferentnych jeszcze zanim dotrą do nas informacje z poznawczego 
sprzężenia zwrotnego. Z kolei model odwrotny (irwerse model) pozwala na 
przekształcenie intencji w polecenie ruchowe. Ogólnie rzecz biorąc, 
dopasowanie intencji, stanów przewidywanych i danych zmysłowych na 
temat efektów podjęcia czynności wywołuje prawidłową, wewnętrzną 
atrybucję zachowania. 

Aby lepiej wyjaśnić specyfikę błędnych atrybucji w schizofrenii, Gallagher 
dokonał przeformułowania Wittgensteinowskiego podziału na funkcję 
przemiotową i podmiotową zaimka pierwszoosobowego na bardziej 
"psychologiczne" kategorie poczucia własności (sense of ownership) oraz 

34 M. E. P. Seligman i in., op. cit. 
35 S. Gallagher, op.cit. 
36 C. Frith: The Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia. Erlbaum 1992. 

Za: A. Kapusta, op.cit.; S. Gallagher, op.cit.; F. de Vignemont, Fourneret, op.cit. 
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poczucia sprawstwa (sense of agency). Są one składowymi tzw. minimalnego 
ujęcia "ja", czyli pewnego najbardziej podstawowego elementu świadomości, 
obranego ze wszystkich cech akcydentalnych oraz z historyczności, który 
wciąż jesteśmy skłonni nazwać "ja"37. Poczucie własności jest rozumiane 
jako poczucie podlegania doświadczeniu (np. mamy poczucie, że nasze ciało 
się porusza, niezależnie od tego, czy jest to ruch zamierzony). Poczucie 
sprawstwa zaś to poczucie tego, że to my powodujemy i wytwarzamy pewną 
akcję (zachowanie lub myśl). U zdrowego człowieka te dwa aspekty 
minimalnego "ja" często są od siebie nieodróżnialne, jednak wspomniane 
objawy schizofrenii można interpretować jako zaburzenie poczucia 
sprawstwa przy zachowanym poczuciu własności. Tzw. "głosy" czy też 
urojenia oddziaływania schizofrenik trafnie interpretuje jako "jego" w sensie 
"przydarzania się mu", ale błędnie przypisuje im obce pochodzenie, narzucenie 
z zewnątrz. 

Po nałożeniu poczucia własności i sprawstwa na Model Centralnego 
Monitorowania, Gallagher stwierdził, że poczucie własności powstaje poprzez 
dopasowanie informacji o stanie bieżącym (uzyskiwanych na drodze szeroko 
rozumianych procesów percepcyjnych) z informacjami nt. stanów 
przewidywanych, poczucie sprawstwa jest zaś wynikiem dopasowania 
intencji i kopii eferentnych. 

Frith odnosi swój Model Centralnego Monitorowania zarówno do 
czynności motorycznyeh, jak i do myślenia38, stąd też obejmuje zarówno 
zaburzenia atrybucji funkcjonowania motorycznego -jak we wspomnianym 
eksperymencie Daprati i in., gdzie defekt monitorowania kopii eferentnych 
musiał być kompensowany w oparciu o dane peryferyczne -jak i werbalnego 
czy mentalnego, gdzie zakłóceniami w obszarze działania odpowiednich 
komparatorów, a dokładniej utratą poczucia sprawstwa przy zachowanym 
poczuciu własności, tłumaczy się wszelkie błędne atrybucje myśli i mowy. 

r 

Ściślej rzecz biorąc, Model Centralnego Monitorowania wyjaśnia, dlaczego 
w eksperymencie Daprati najwięcej błędów popełniali schizofrenicy 

37 S. Gallagher, op.cit. 
38 Ibidem. 
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z urojeniami i omamami - za zakłócenia w obu sferach odpowiedzialny byłby 
jeden mechanizm. 

Koncepcja Fritha uzyskała ciekawe potwierdzenie neurologiczne 
w odniesieniu do werbalnych omamów słuchowych39. Zgodnie z Modelem 
Centralnego Monitorowania, wewnętrzna atrybucja wypowiadanych słów 
u osoby zdrowej brałaby się z dopasowania stanów przewidywanych do 
aktualnie percypowanych (pośrednio - z dopasowania kopii eferentnych 
i poleceń ruchowych). Poprawne działanie tego mechanizmu prowadzi u osób 
zdrowych do osłabienia funkcjonowania ośrodków odpowiedzialnych za 
rozumienie mowy podczas realizowania wypowiedzi - nie musimy starać 
się zrozumieć od podstaw tego, co sami mówimy. U halucynujących 
schizofreników jest jednak inaczej: ośrodki odpowiedzialne za rozumienie 
mowy pozostają aktywne, a więc własna wypowiedź jest analizowana tak, 
jakby pochodziła z zewnątrz. Nie wydaje się jednak, by nałożenie na model 
Fritha konstruktów poczucia własności i sprawstwa umożliwiało trafną analizę 
tych danych. Brak dopasowania pomiędzy stanami percypowanymi 
a przewidywanymi byłby równoznaczny z zaburzeniem poczucia własności 
w ramach postulatu Gallaghera; dyskusyjnym zaś jest, czy werbalne omamy 
słuchowe należy traktować jako przejaw "wyłączenia" poczucia własności. 
Odczuwanie tzw. głosów jako pochodzących z zewnątrz świadczyłoby raczej, 
jak w przypadku pozostałych symptomów, o "wyłączonym" poczuciu 
sprawstwa. 

Model Fritha poddano rewizji40, postulując rozróżnienie poczucia 
sprawstwa na poczucie inicjacji (sense of initiation), powstającego na 
drodze dopasowania stanu zakładanego z przewidywanym, oraz poczucie 
ruchu {sense of one's own movement), które wymagałoby dopasowania 
stanu przewidywanego z sensorycznym sprzężeniem zwrotnym. Autorzy 

39 C. Frith: The role of the prefrontal cortex in self-consciousness: the case of 
auditory hallucinations. „Philosophical Transactions of the Royal Society of Lon-
don", 1996, B, 351 (1346), s. 1505-1512. 

40 F. de Vignemont, Fourneret, op.cit. 
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tej rewizji stwierdzili, że nałożenie przez Gallaghera konstruktów poczucia 
sprawstwa i własności na model Fritha odcinało subiektywne poczucie 
sprawstwa od faktycznego wykonania czynności i uniezależniało je od 
poznawczego sprzężenia zwrotnego. Ponadto, oparcie poczucia własności 
na dopasowaniu stanu przewidywanego i danych zmysłowych nie wyjaśnia, 
skąd bierze się poprawna atrybucja ruchu, kiedy nasze ciało jest sterowane 
z zewnątrz: w takiej sytuacji nie możemy wygenerować stanów 
przewidywanych, a przecież czujemy, że to my się poruszamy Pewne 
zawieszenie konstruktu poczucia własności i ustalenie części składowych 
poczucia sprawstwa pozwala, zdaniem autorów, lepiej rozumieć atrybucję 
zachowania. 

Podnoszono również niejasny status intencji w modelu Fritha41: odnosząc 
Model Centralnego Monitorowania do sfery funkcjonowania mentalnego, 
można zauważyć, że intencja do myślenia (rozumiana psychologicznie jako 
zamiar) jest różna od samego myślenia. Łatwo tym samym o regres 
w nieskończoność. Wreszcie Model Centralnego Monitorowania zakłada 
znacznie większy udział świadomości w funkcjonowaniu motorycznym, niż 
wynikałoby to chociażby z koncepcji Milnera i Goodale'a, gdzie świadomość 
własnych reprezentacji motorycznych jest bardzo ograniczona42. Zazwyczaj 
nie potrafimy w trakcie wykonywania czynności motorycznej określić 
większości jej parametrów, takich jak rozstaw palców, konfiguracja kątów 
poszczególnych stawów, aktualne położenie wobec obiektu itd. Mimo to 
właśnie próba zarysowania mechanizmów kształtujących pewne świadome 
i spójne "ja" może być uznana za szczególnie wartościowy element koncepcji 
Fritha. Zwrócenie uwagi na rolę monitorowania ruchu w konstytuowaniu 
poczucia "ja" oraz odniesienie tego schematu również do sfery myślenia 
może stać się przyczynkiem do dalszych rozważań, przede wszystkim nad 
wzajemnymi relacjami motoryki i myślenia oraz kontroli nad nimi, jak również 
nad rolą intencji i planowania w wewnętrznej atrybucji działania. 

41A. Kapusta, op.cit. 
42 F. de Vignemont, Fourneret, op.cit. 
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Za konkurencyjną wobec Modelu Centralnego Monitorowania uznaje 
się koncepcję neuronów lustrzanych autorstwa Jeanneroda43. W znacznie 
większym stopniu kładzie ona nacisk na interakcyjny, intersubiektywny 
charakter wyjaśnianych zaburzeń. Podczas badań nad mózgami małp 
zaobserwowano, że te same rejony kory pobudzane są podczas zarówno 
obserwacji, jak i wykonywania danej czynności. Tym samym obserwacja 
i wykonywanie danej czynności są neutralne wobec atrybucji: parametr 
wykonawcy danej czynności nie musi być określony na poziomie perspektywy 
pierwszoosobowej. Aby odróżnienie zachowań własnych (wykonywanych) 
od cudzych (obserwowanych), obszary aktywacji kory muszą być jednak 
nieidentyczne (ich nachodzenie na siebie nie może być pełne). Zakłóceniami 
mechanizmu lustrzanego można by tłumaczyć błędne atrybucje w schizofrenii, 
trzeba by tu jednak większej specyficzności, niż tylko wskazanie na 
nieprawidłowości w nakładaniu się obszarów aktywacji kory. 

Obie te koncepcje wyjaśniają jedynie część symptomów wytwórczych 
schizofrenii; nie wskazują ponadto warunków poprawnej atrybucji 
doświadczenia, należy bowiem pamiętać, że nie wszyscy schizofrenicy i nie 
we wszystkich sytuacjach błędnie atrybuują własne ruchy, myśli czy doznania 
zmysłowe. 

Podsumowanie 

Przedstawione koncepcje i badania są fragmentaryczne, zakorzenione 
w różnych tradycjach, często wewnętrznie niespójne. Odnoszą się do różnych 
poziomów analizy i niezwykle trudno będzie sformułować kompleksową teorię 
wyjaśniającą powstawanie, przebieg i symptomy schizofrenii. Często 
zauważa się, że obecne klasyfikacje medyczne są nieefektywne poznawczo; 
być może część problemów, jakie napotykają badacze schizofrenii, bierze 

43 Kapusta, op.cit. 
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się stąd, że zajmują się niejednorodną grupą zjawisk. Istotne jest również 
uwzględnienie aspektu emocjonalnego oraz osądzenie, na ile znaczący jest 
w przypadku tej choroby kontekst społeczny - oba te elementy zdają się 
być pomijane przez większość przytaczanych koncepcji. 

Filozoficzne implikacje badań nad schizofrenią są nie do przecenienia. 
Naukowa analiza atrybucji i świadomości w schizofrenii może być głębokim 
źródłem inspiracji dla rozważań nad strukturą i funkcjami "ja" i jego 
oddzieleniem od zewnętrznego świata, nad wewnętrzną spójnością umysłu, 
czy wreszcie nad statusem danych zmysłowych i myślenia. Próba 
wyjaśnienia, jak działa "rozszczepiony umysł", może okazać się nieodzowna 
dla zrozumienia naszej własnej umysłowości. 


