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 Filozofia psychiatrii stanowi stosunkowo młodą dyscyplinę filozoficzną, której rozwój jest 

efektem coraz liczniejszych prac podejmujących zagadnienia sytuujące się pomiędzy psychiatrią 

a filozofią umysłu bądź bioetyką. Znaczenie filozofii dla psychiatrii można wykazać dzieląc jej 

problematykę na trzy grupy. Po pierwsze, filozofia traktuje psychiatrię jako jedną z dyscyplin 

naukowych i rozważa jej metody oraz przedmiot badań w ramach filozofii nauki, podobnie jak 

w przypadku każdej innej dyscypliny szczegółowej. Po drugie, filozofowie starają się rozpatrywać 

problemy ujawniające się podczas prób zrozumienia samej istoty choroby psychicznej, a także jej 

wymiarów etycznych i empirycznych. Trzecią grupę problemów stanowią zagadnienia z zakresu 

filozofii umysłu, które mogą być rozpatrywane w kontekście zjawisk klinicznych, co pozwala na 

ponowne i szersze przyjrzenie się naturze podejmowanych przez nią zjawisk (Murphy, 2017). 

 Ciekawym przedsięwzięciem uosabiającym owocne łączenie filozofii oraz psychiatrii jest  

praktyka oparta na wartościach (ang. values-based practice), stanowiąca model procesu 

podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach klinicznych. Jest to narzędzie wypracowane w celu 

skoncentrowania całego procesu leczenia i kontaktu na osobie pacjenta, podkreślające np. wolność 

wyboru, adekwatną informację czy wartości społeczne (Fulford, Stanghellini, & Broome, 2004). 

Jak wskazują specjaliści, filozoficzne metody zaangażowane w tego typu projekty obejmują 

fenomenologię, hermeneutykę czy analizę pojęciową. Poza tym praktyka oparta na wartościach 

odnosi się również do generalnego problemu relacji i współpracy psychiatry czy psychoterapeuty 

pacjenta (Fulford et al., 2004). Osoby leczące się psychiatrycznie ze względu na naturę swojego 

zaburzenia i społeczne, potoczne wyobrażenie choroby psychicznej narażeni są na silne 

napiętnowanie i niezrozumienie otoczenia. To z kolei może przyczyniać się do pogłębienia choroby, 

jak również do rozwoju innych zaburzeń związanych z odrzuceniem i samotnością (Rössler, 2016). 

W tym miejscu istotną rolę do odegrania mają również socjologia i psychologia społeczna. 
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 Jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień w ramach filozofii psychiatrii, sytuujący 

się, zgodnie z przyjętym podziałem w drugiej grupie problemów, jest pojęcie choroby psychicznej 

oraz wiążąca się z tym kwestia klasyfikacji chorób psychicznych. Stanowi to też zresztą jeden 

z wątków podejmowanych przez Henrika Waltera w artykule publikowanym w bieżącym numerze. 

Pomimo, że obowiązujące klasyfikacje chorób psychicznych (DSM V przygotowywany przez 

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i ICD-10 - zestawienie WHO), są zasadne i pozwalają 

z coraz większymi sukcesami podejmować leczenie, to dyskusja nad właściwym uzasadnieniem 

każdej poszczególnej pozycji obecnej w klasyfikacji nie milknie (Telles-Correia, Saraiva, 

& Gonçalves, 2018). Odpowiednie identyfikowanie chorób psychicznych, poza zapewnieniem 

odpowiedniej opieki medycznej, ma również na celu uniknięcie medykalizacji, stygmatyzowania 

pacjentów oraz marnowania zasobów na osoby które w rzeczywistości takiej pomocy nie 

potrzebują. 

 Problematyka ta obejmuje rozległy obszar badań, które muszą wziąć pod uwagę czynniki 

społeczne, kulturowe, etyczne oraz oczywiście biomedyczne (Gert, Culver, & Clouser, 2009), co 

nie zmienia faktu, że wysiłki dążące do ustalenia definicji choroby psychicznej są bardzo istotne 

(pomimo, że ich efekty zawsze będą skazane na krytykę i nieścisłości chociażby ze względu na 

różnorodność zaburzeń psychicznych, kontekst kulturowy czy różnice pomiędzy potocznym 

a medycznym sposobem stosowania tego terminu). Wypracowanie stabilnych klasyfikacji i definicji 

ma zresztą na celu m.in. umocnienie psychiatrii jako rzetelnej gałęzi medycyny, sprzeciwiając się 

aktywnym jeszcze niekiedy środowiskom antypsychiatrycznym powstałym w latach 60’ (Szasz, 

1960). 

 Praktyka psychiatryczna dostarcza licznych przypadków pozwalających spojrzeć na nowo 

na niektóre zjawiska podejmowane tradycyjnie na gruncie filozofii umysłu, ale i w ramach innych 

gałęzi filozofii. Dla przykładu wymienić można chociażby problem wolnej woli, mechanizm 

podejmowania decyzji czy zagadnienie jaźni, na wyróżnienie zasługują też chociażby te aspekty 

psychiatrii, które są interesujące z punktu widzenia etyki. Przede wszystkim natura choroby 

psychicznej w odróżnieniu od innych typów schorzeń, może znacząco wpływać na autonomię 

i wolę pacjenta. Oczywiście wpływ filozofii umysłu i psychiatrii jest wzajemny i dla obu dyscyplin 

może być owocny i wzbogacający. Na tę wzajemność szczególną uwagę zwraca właśnie Walter, 

który w swoich pracach wskazuje, że biologicznie zorientowany nurt współczesnej psychiatrii, poza 

oczywistym związkiem z neuronauką, powinien czerpać także z filozofii umysłu i wypracowanych 

przez nią pojęć. Obrona zasadności tego postulatu stanowi zresztą jeden z podstawowych celów 

prezentowanego poniżej artykułu. Postulatu, który bezpośrednio wiąże się z innym, często 

podejmowanym przez niego zagadnieniem, a więc próbą odpowiedzi na pytanie o kondycję i status 

współczesnej filozofii umysłu, właśnie w kontekście rozwoju neuronauki. W końcu dopiero po 
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podjęciu tego typu problematyki, bezpośrednio związanej z aktualnymi dyskusjami prowadzonymi 

w ramach filozofii umysłu, można starać się wskazać na ewentualne rzeczywiste i konkretne 

korzyści wynikające ze zwrócenia się psychiatrii w tym kierunku. Naturalność związku 

wynikającego z tego zwrotu powinna stać się widoczna jeśli obok spojrzenia na obecne 

w psychiatrii rosnące znaczenie nurtu inspirowanego badaniami neurobiologicznymi (tzw. trzecia 

fala biologicznej psychiatrii, jak określa ją Walter) zwróci się także uwagę na fakt, że pytania 

i problemy, które tradycyjnie lokalizowane były w ramach filozofii, również coraz częściej 

rozpatrywane są w kontekście aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.  

Szczególnie godna uwagi wydaje się tu jedna z filozoficznych reakcji na tego typu stan rzeczy, 

opozycyjna do głosów kontestujących jakiekolwiek znaczenie rozwoju nauki dla filozoficznej 

analizy, czyli neurofilozofia. Sam ten termin został ukuty w latach osiemdziesiątych przez Patricię 

Churchland (1988) na określenie dyscypliny, której podstawowym założeniem miała być ścisła 

współpraca filozofii i neuronauki, ale od tego czasu, przywoływany i wykorzystywany przez 

różnych autorów, znacznie ewoluował
i
. 

 Twórcą jednej z koncepcji neurofilozoficznych jest właśnie Walter, który widząc w niej 

konieczny krok będący naturalnym następstwem dynamicznego rozwoju neuronauki, przypisywał 

jej rolę pomostu łączącego ze sobą wyniki badań neuronaukowych, filozoficzne teorie, oraz 

subiektywne, potoczne doświadczenie. Jednak paradoksalnie, w przeprowadzonym dla Piątego 

Piętra wywiadzie niemiecki filozof stwierdza, że tak naprawdę minął już najlepszy okres dla 

neurofilozofii, w którym traktowano ją jako antidotum na wszelkie tradycyjne problemy filozofii 

umysłu. Zamiast tego, jego zdaniem, do głosu coraz częściej dochodzą stanowiska neuro-krytyczne, 

a w ramach samej neurofilozofii rozwijają się koncepcje dużo mniej redukcyjne od jej 

„tradycyjnego” ujęcia, związane z nurtem ucieleśnienia (Gallagher, 2011; Varela, Thompson, & 

Rosch, 1991) lub postulujące konieczność zwrócenia uwagi także na pozakognitywny sposób opisu 

funkcjonowania mózgu (Haueis, 2014). 

 Ta widoczna ewolucja i pluralizm w gruncie rzeczy mieści się w Walterowskiej koncepcji 

minimalistycznej neurofilozofii, która miała stanowić pewne metafilozoficzne ramy łączące różne, 

czasem opozycyjne wobec siebie, teorie neurofilozoficzne (Walter, 2001). Jego zdaniem tego typu 

łącznikiem jest uznanie trzech podstawowych założeń:  

1. procesy mentalne są realizowane przez procesy neuronalne bądź przynajmniej z ich 

udziałem; 

2. analizy filozoficzne nie mogą stać w sprzeczności z odkryciami naukowymi; 

3. wiedza o strukturze procesów mentalnych oparta jest na strukturze procesów biologicznych 

(Walter, 2001). 
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Jest to jednak próba o tyle problematyczna, że chociażby mimo swojego pluralizmu, koncentrując 

się na metodzie oddolnej dyskwalifikuje wszelkie propozycje funkcjonalistyczne (Przybysz, 2012). 

Dlatego być może ważniejszy i bogatszy w konsekwencje wydaje się fakt, że Walter prowadząc 

swoje rozważania nad, jak to określa, aposterioryczną filozofią umysłu, wyróżnia różne 

subdyscypliny neurofilozoficzne oraz wprowadza podział na neurofilozofię ogólną i neurofilozofie 

szczegółowe (Walter, 2001). Przywołując słynne rozróżnienie Davida Chalmersa na trudny i łatwe 

problemy świadomości (Chalmers, 2010), można powiedzieć, że zadaniem neurofilozofii ogólnej 

jest koncentracja na pytaniu o qualia, pierwszoosobowe doświadczanie wrażeń, zaś neurofilozofie 

szczegółowe skupiają się na próbie rozwiązania specjalistycznych i budujących to zagadnienie 

pojedynczych problemów. Chęć koncentracji właśnie na szczegółowych problemach, bez 

konieczności ostatecznego rozstrzygania na wstępie sedna problemu umysł-ciało, prowadzi 

niemieckiego filozofa do sformułowania tezy o tzw. „zróżnicowanej metafizyce” (differential 

metaphysics), gdyż jak sam pisze, „nie jest wcale oczywiste, że różne stany mentalne wiążą się z tą 

samą metafizyką” (Walter, 2001). Są zatem w wyspecjalizowanych neurofilozofiach pytania, które 

nie powinny czekać na ogólną zgodę w kwestii problemu psychofizycznego. Jednocześnie jednak 

oczywiste wydaje się, że chcąc je rozwiązać potrzebny jest mimo wszystko pewnego rodzaju 

minimalny konsensu w tym obszarze, wspólny punkt wyjścia, który dla Waltera ma stanowić 

pojęcie superweniencji („żadnej różnicy jednego rodzaju bez różnicy innego rodzaju” (Lewis, 

1986)), czyli przyjętej przez niego ogólnej zasady dotyczącej stanów mentalnych, która jest zgodna, 

a przynajmniej niesprzeczna z wieloma różnymi stanowiskami na temat problemu umysł-ciało. 

Zasady na tyle ogólnej, że problematyczne wydaje się w tym miejscu uznanie jej za coś więcej niż 

pewien wyznacznik, linię demarkacyjną fizykalizmu. Linię, która ma zdaniem Waltera wyznaczać 

także granicę dla stanowisk neurofilozoficznych. 

 Tak sformułowana propozycja generuje oczywiście również szereg pytań i kontrowersji 

związanych z kwestią zasadności i trafności wprowadzonego podziału. Jednocześnie można uznać, 

że zaletą prób podejmowanych przez Waltera jest samo zwrócenie uwagi na znaczenie 

metafilozoficznej analizy w obrębie neurofilozofii, którą określa jako „metafilozoficzną strategię 

pracy nad teorią mentalności” (Walter, 2001). Analizy tym bardziej istotnej jeśli weźmie się pod 

uwagę to że, jak pokazuje poniższy artykułu Waltera oraz krótki wywiadu z autorem, zarówno 

neurofilozofia jak i biologicznie zorientowana psychiatria podlegają ciągłym transformacjom. 

W pewnym sensie zorientowanym w podobnym kierunku, bo bazującym na aktualnym stanie badań 

o mózgu, co wzmacnia tezę o konieczności czerpania przez współczesną psychiatrię z rozważań 

neurofilozoficznych, rozumianych szeroko, jako próby analizowania filozoficznych problemów 

w świetle wyników badań neuronaukowych, a szerzej z dorobku całej filozofii umysłu. Jak zostało 

już zaznaczone, jest to jednak wzajemna relacja w której neurofilozofia również odnosi się 
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chociażby do wiedzy na temat różnego rodzaju chorób psychicznych, na co zresztą zwracają uwagę 

także inni autorzy (Northoff, 2016).  

 Podsumowując, zarówno psychiatria jak i filozofia mogą i powinny czerpać korzyści ze 

wzajemnej współpracy. Psychiatria stojąca wobec problemów konceptualnych, etycznych oraz 

społecznych może czerpać  m.in. z dorobku filozofii umysłu, czy analizy pojęciowej aby wzmocnić 

i uzasadnić swoje stanowisko jako istotnej specjalizacji medycznej i dyscypliny naukowej. Z kolei 

filozofia umysłu, epistemologia czy antropologia filozoficzna biorąc pod uwagę odkrycia i badania 

z zakresu psychiatrii czy szerzej neuronauk, znacznie wzbogaca rozważania koncentrujące się na 

świadomości, jaźni, poznaniu itp. Uzasadnieniem i rozwinięciem tej tezy jest artykuł Henrika 

Waltera publikowany w bieżącym numerze Piątego Piętra, poruszając m.in. problematykę 

klasyfikacji chorób psychicznych czy roli filozofii umysłu we współczesnej psychiatrii.  

Filozofia, dostarczając nam pełniejszego obrazu struktury pojęciowej psychiatrii, pokazuje, 

że nasz przedmiot, daleki od niedostatku naukowego, jest po prostu dużo trudniejszy niż inne 

dziedziny opieki zdrowotnej. Filozofia jest ważna w psychiatrii z tego samego powodu, który 

jest ważny w fizyce teoretycznej. Obie dyscypliny wymagają jasnego myślenia 

o koncepcjach, a także wyrafinowanych instrumentów naukowych do gromadzenia danych. 

(Fulford, Stanghellini, & Broome, 2004, p. 133)  
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i Artykuł poświęcony neurofilozofii ukazał się w pierwszym numerze Piątego Piętra. 


