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StreSzczeNie
Możliwości poznawcze i językowe osób chorujących psychicznie, któ-
re warunkują  przebieg zachowań komunikacyjnych, są opisywane na 
gruncie wielu dyscyplin naukowych: psychiatrii, psycholingwistyki,  
językoznawstwa, psychologii oraz logopedii. W niniejszej pracy przed-
stawiono sposób konstruowania wypowiedzi  narracyjnych przez osobę 
cierpiącą na schizofrenię paranoidalną. Badanie zostało przeprowadzo-
ne w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Przebiegało ono dwu-
etapowo. W pierwszym  etapie przedmiotem badań była wypowiedź na  
temat dzieciństwa pacjentki. W drugim do badania wykorzystano opo-
wiadanie na podstawie historyjki obrazkowej zaczerpniętej z Zesta-
wu prób do  badania procesów poznawczych i językowych u pacjentów 
z uszkodzonym mózgiem W. Łuckiego. W analizie  materiału posłużo-
no się Neurosieciową Teorią Narracji  opracowaną przez  T. Woźniaka. 

Słowa kluczowe
choroby psychiczne, schizofrenia paranoidalna, schizofazja,  narracja,  
Neurosieciowa Teoria Narracji



196 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

Summary
The cognitive and linguistic abilities of patients suffering from mental 
disorders and the course of their communication behaviour are the sub-
ject of interest of many scientific disciplines: psychiatry, psycholinguis-
tics, linguistics, psychology and speech therapy. This study presents the 
method of creating narration statements by a person suffering from para-
noid schizophrenia. The two-stage study was conducted at the Neuro-
psychiatric Hospital in Lublin. In the first stage, the subject of the study 
was a statement on the patient’s childhood. In the second stage of the 
study, the story was analysed on the basis of a picture story taken from 
the Set of tests for the study of cognitive and linguistic processes in pa-
tients with a damaged brain of W. Łucki. For the analysis of the obtained 
research material was used „Neuro-network Narration Theory”, the book 
prepared by T. Woźniak.

key wordS
mental illnesses, paranoid schizophrenia, schizophasia, narrative, Neuro-
network Narration Theory

wprowadzeNie
Schizofrenia paranoidalna jest najczęstszą postacią schizofrenii, w której do-

minującą rolę odgrywają  urojenia o treści prześladowczej. Urojeniom  towarzy-
szą omamy słuchowe oraz zaburzenia postrzegania (ICD-10 2008, s. 216). 

zaburzeNia językowe w SchizofreNii
Zaburzenia mowy w schizofrenii są osobną jednostką patologii mowy, wy-

odrębnianą w klasyfikacjach logopedycznych. Specyfikę zachowań językowych 
w schizofrenii  określa się mianem schizofazji. Andrzej Czernikiewicz i Tomasz 
Woźniak przez schizofazję  rozumieją zaburzenie mowy, które charakteryzuje się 
zanikiem spójności wypowiedzi, jej dezintegracją na poziomie pragmatycznym, 
semantycznym i  formalnogramatycznym. Schizofazję należy  również rozumieć 
jako utratę  komunikacyjnej funkcji języka, występującą w przebiegu schizofre-
nii, szczególnie w jej przewlekłych postaciach (Czernikiewicz, Woźniak, 2001).

Zaburzenia języka w schizofrenii przejawiają się na różnych podsystemach 
języka.
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Podsystem fonologiczno-fonetyczny – w obrębie fonetycznych realizacji 
jednostek systemu fonologicznego nie stwierdzono istotnych zaburzeń. Niekiedy 
mogą pojawić się trudności w rozróżnianiu dźwięków mowy w wypowiedziach 
pacjenta (Woźniak, 2000). Analizując płaszczyznę suprasegmentalną, zauważa-
my przeważnie zachowany iloczas, akcent oraz intonację wypowiedzi. U niektó-
rych pacjentów zaobserwowano: spłaszczenie intonacyjne wypowiedzi, wypeł-
nienie konturu intonacyjnego wypowiedzi bezsensownie zestawionymi ze sobą 
dźwiękami oraz nagłą zmianę siły głosu wypowiedzi (Woźniak, 2000).

Podsystem leksykalny i morfologiczny – w obrębie leksyki zauważono wy-
stępowanie neologizmów idiolektalnych. Zakłócenia w obrębie systemu leksy-
kalno-semantycznego polegają także na  dezintegracji związków między nazwą 
a znaczeniem, tworzeniu wyrazów lub całych wypowiedzi opartych na paronimii, 
przypisywaniu nazwom znaczeń z brakiem uzgodnienia poprzednich związków 
znaczeniowych oraz tworzeniu form niezrozumiałych, okazjonalnych i pozasys-
temowych (Woźniak, 2000).

Podsystem składniowy – wypowiedzi osób cierpiących na schizofrenię cha-
rakteryzują się mniejszą liczbą zdań złożonych, a większą zdań pojedynczych, 
częstszym powtarzaniem tych samych fraz oraz operowaniem krótszymi wypo-
wiedzeniami (Woźniak, 2000). Występują zaburzenia konotacji kategorialno-se-
mantycznej pomiędzy składnikami wypowiedzenia z zachowanym bardzo często 
prawidłowym schematem składniowym (Lipski, 2018).

badaNie Narracji w SchizofreNii – 
NeuroSieciowa teoria Narracji

Punktem wyjścia do rozważań o sposobie budowania wypowiedzi narracyj-
nych u osób cierpiących na schizofrenię jest podejście mówiące o tym, że zdol-
ność budowania wypowiedzi  związana jest z biologiczną strukturą człowieka. Na 
podstawie powyższego rozważania możemy przyjąć, że zaburzenia psychiczne, 
które posiadają swoją biologiczną przyczynę, znajdują odbicie w strukturach nar-
racyjnych (Woźniak, 2005; Lipski 2010).

Wysoką przydatność w zrozumieniu biologicznych aspektów koncepcji nar-
racji wykazuje neurosieciowa teoria narracji (NTN) stworzona przez Tomasza 
Woźniaka (2005). Autor  przyjmuje następującą definicję narracji: „[…] narracja 
jest procedurą interpretowania świata przy pomocy języka. Oznacza to wykorzy-
stanie języka w wyróżnianiu, porządkowaniu, scalaniu i zapamiętywaniu informa-
cji językowych” (Woźniak, 2005, s. 100). Wynikiem narracji jest tworzenie umy-
słowego modelu rzeczywistości w celu jego poznawczego wykorzystania. Jest to 

Narracja w schizofrenii. Studium przypadku 



198 Biuletyn Logopedyczny Nr 33, 2019

dynamiczna kreacja reprezentacji wyobrażeń o percypowanej rzeczywistości lub 
reprezentacji przeżyć wewnętrznych narratora (Woźniak 2005).

Działanie sieci neuronowej zakłada, że istnieją określone informacje wej-
ściowe oraz że system może operować wieloma wejściami. Zakłada również, że 
sieć przetwarza dane w nieliniowy sposób. Wykonując przy tym liczne równole-
głe operacje między łączącymi się zwrotnie mapami i grupami neuronów. Trze-
cie założenie przedstawia, że  konsekwencją działania sieci ,,na wyjściu” jest 
tworzenie funkcjonalnych obwodów, które stają się podstawą kategorii opartych  
na wartościach.

Wejście do modelu narracji stanowią (Woźniak, 2005, s. 115–118): 
1.   Kategoryzacje świata świadomości, to znaczy sądy, subiektywne przeko-

nania i uczucia (qualia) oraz emocje. Emocje są najbardziej złożonymi  
z procesów mentalnych, które składają się ze wszystkich pozostałych. Po-
siadają również dodatkowy czynnik poznawczy, łączący uczucia z wolą 
i sądzeniem w niezwykle skomplikowany sposób. Dodatkowo dzięki po-
łączeniom zwrotnym z pamięcią do przetwarzania poprzez świat świado-
mości wchodzą rekategoryzacje śladów pamięci, utrwalonych wcześniej 
kategoryzacji jednostek narracyjnych. 

2.  Kategoryzacje percepcyjne obiektów i zjawisk świata postrzeganego zmy-
słowo, we wszystkich modalnościach zmysłowych: wzrokowych, słucho-
wych, dotykowych, węchowych, smakowych oraz proprioreceptywnych. 

Za przetworzenie danych wejściowych odpowiedzialny jest język. Proces 
przetworzenia danych wejściowych obejmuje kilka równoległych poziomów:

1.  Tworzenie obrazów narracyjnych. Są one wynikiem językowych  kate-
goryzacji danych wejściowych. Obraz narracyjny jest binarną  jednostką 
składającą się z tematu i rematu. Wyróżniamy trzy typy obrazów narracyj-
nych: obraz świata zewnętrznego, obraz świata świadomości i obrazy śla-
dów pamięci.

2.  Obrazy narracyjne tworzą sekwencje narracyjne. O sekwencji mówi-
my wówczas, gdy minimum dwa obrazy są połączone wspólnym tema-
tem. Sekwencje narracyjne są uporządkowane czasowo, przestrzennie lub  
pojęciowo.

3.  Scena narracyjna, która powstaje, stanowi zbiór obrazów i sekwencji, spo-
rządzonych intencjonalnie oraz  subiektywnie przez narratora. Jest ona 
jednostką wyróżnianą na podstawie globalnej intencji. Scenę narracyjną  
relacjonujemy  w kategoriach qualiów. Kolejne obrazy oraz sekwencje są 
powiązane ze sobą za pomocą środków językowych, które obejmują syn-
taktykę i semantykę, jak również pragmatykę. Sposób ich łączenia opar-
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ty jest na  wnioskowaniu oraz na znaczeniach, które są  sugerowane przez 
narratora, a dekodowane przez odbiorcę. 

4.  Skorelowane kombinacje scen narracyjnych, które są połączone zwrotnie 
poprzez pamięć, tworzą świat narracji. Świat narracji jest pełną jednostką, 
która jest językową interpretacją rzeczywistości.

5.  Wszystkie jednostki narracji są połączone zwrotnie między sobą poprzez 
pamięć oraz na zasadzie bieżących odwzorowań. Pamięć gwarantuje spój-
ne funkcjonowanie całego systemu oraz wewnętrzną spójność jednostek. 
Dzięki połączeniom zwrotnym pamięci wszystkie jednostki związane są 
z całością, która tworzy się w wymiarach: syntaktycznym, semantycznym 
i pragmatycznym. Działanie wszystkich poziomów przetwarzania oraz 
pamięci połączonych zwrotnie pozwala na spójny dyskurs narracyjny.

6.  Dyskurs narracyjny znajdujący się ,,na wyjściu”  modelu narracji w NTN 
staje się  podstawą do dalszych kategoryzacji procesów świadomości nar-
ratora. Poprzez połączenia zwrotne może zostać utrwalony w pamięci. 
Staje się również obiektem świata postrzeganego zmysłowo przez narra-
tora i innych ludzi.

Główne założenia modelu neurosieciowej teorii narracji (NTN) to:
 a)   dostrzeżenie podobieństwa działania procesów narracji z innymi pro-

cesami poznawczymi człowieka, które mają swą  podstawę w struktu-
rze biologicznej, głównie w sieciach neuronów;

 b)   w tworzeniu narracji zasadniczą rolę odgrywają połączenia pamięci 
oraz połączenia zwrotne;

 c)   język odpowiedzialny jest za przetwarzanie wiedzy, gdyż stanowi on 
podstawę świadomości wyższego rzędu. 

T. Woźniak w neurosieciowej teorii narracji (NTN) wnioskuje, że wypowiedź 
lub  tekst narracyjny, jaki  powstaje, jest rezultatem współdziałania pól języko-
wych, pojęciowych oraz percepcyjnych. Jest on zawarty w dyskursie, który jest  
efektem narracji. Każdy tekst, który jest wytworzony, staje się zatem obiektem ka-
tegoryzacji i może zostać zapamiętany oraz  tworzyć połączenia z innymi teksta-
mi (Woźniak, 2005).

metodologia badań właSNych
Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest ocena struktury narracji u osoby 

cierpiącej na schizofrenię oraz zbadanie, czy schizofrenia wpływa na zdolności 
narracyjne człowieka. 

Narracja w schizofrenii. Studium przypadku 
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oSoba badaNa
Pani Hanna jest osobą, u której zdiagnozowano schizofrenię paranoidal-

ną. Osoba badana po raz pierwszy trafiła do szpitala neuropsychiatrycznego 
w 2004 roku, mając 33 lata. Obecnie ma 48 lat i była hospitalizowana 14 razy. 
Mieszka ona w małym mieście w województwie lubelskim. Jest rozwiedziona 
i ma dorosłego syna oraz wnuki. Ukończyła szkołę zawodową o profilu sprze-
dawca-magazynier.

poStępowaNie badawcze
 W niniejszej pracy procedura postępowania badawczego opierała się na roz-

mowie, której temat dotyczył dzieciństwa. Zgodnie z założeniami neurosieciowej 
teorii narracji T. Woźniaka powstały tekst narracyjny, który jest wynikiem dys-
kursu potocznego, pozwala  nam zaobserwować elementarne procesy interpreta-
cji rzeczywistości. Po zadaniu polecenia: „proszę opowiedzieć mi jak najwięcej  
o swoim dzieciństwie” reszta rozmowy przebiegała w sposób spontaniczny. Do-
datkowo narzędziem wykorzystanym do badania narracji były historyjki obraz-
kowe zaczerpnięte z Zestawu prób do badania procesów poznawczych i języ-
kowych u pacjentów z uszkodzonym mózgiem W. Łuckiego. Jedna z nich była 
czteroelementowa, natomiast druga dziewięcioelementowa. W zaprezentowanych 
historyjkach są wyraźnie wyodrębnione zdarzenia, które układają się w sekwen-
cje uporządkowane zarówno czasowo, jak i przyczynowo-skutkowo. Pozwalają 
one porównać wypowiedź pacjentki z przedstawionymi w historyjkach układa-
mi zdarzeń. Wykorzystanym  narzędziem służącym do  oceny patologii językowej 
w schizofrenii była Krótka Skala Oceny Schizofazji (KSOS) opracowana przez 
T. Woźniaka i A. Czernikiewicza. Do oceny złożoności syntaktycznej użyto pod-
skal Krótkiej Skali Oceny Syntaktyki według P. Thomasa. Skala ta ocenia budo-
wę syntaktyczną wypowiedzeń oraz ich złożoność syntaktyczną. 

aNaliza wyNików

przegląd zaburzeń w obrębie systemu języka
Analizę wypowiedzi pacjentki chorej na schizofrenię rozpocznę od zbadania 

zaburzeń  komunikacji językowej, występujących w schizofrenii. W tym celu po-
służę się Krótką Skalą Oceny Schizofazji (KSOS). Na jej podstawie stwierdzamy, 
że u badanej osoby występuje  prawdopodobieństwo zaburzeń o typie schizofazji.
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W obrębie  systemu fonologicznego  nie występują żadne istotne zaburzenia, 
które stanowiłyby o specyfice zachowań werbalnych w schizofrenii. Występuje 
poprawna realizacja wszystkich fonemów. W płaszczyźnie suprasegmentalnej za-
chowany zostaje iloczas, akcent, rytm i intonacja wypowiedzi. Analizując poziom 
leksykalny i morfologiczny u osoby badanej, zauważamy niekiedy powtórzenia 
tych samych wyrazów. Badanie składni pozwala stwierdzić, że u pacjentki wy-
stępuje mniejsza liczba zdań złożonych, a większa liczba zdań pojedynczych. Po-
nadto wypowiedź jest niespójna, bowiem zbacza z tematu głównego. Obserwa-
cje te potwierdza badanie przy pomocy skali Krótkiej Analizy Składniowej – BSA 
(Brief Syntatactis Analysis) opracowanej przez P. Thomasa.

Wyniki analizy składniowej przedstawiają się następująco:
1.  procent liczby poprawnie zbudowanych zdań do liczby wszystkich wypo-

wiedzeń (PWFM) – 90,8%;
2.  procent liczby zdań prostych do liczby wszystkich poprawnie zbudowa-

nych zdań (PSIM) – 74%;
3.  procent liczby zdań złożonych do liczby wszystkich poprawnie zbudowa-

nych zdań (PSEMB) – 26%;
4. średnia liczba zdań składających się na zdania złożone (MEMB) – 2,3;
5. średnia liczba wyrazów w wypowiedzeniu (MLUA) – 7,8.

U osoby badanej przeważają zdania pojedyncze, co świadczy o regresji syn-
taktycznej. Zgodnie z założeniem pochodzącym z ontologii języka twierdzimy, 
iż wrodzoną zdolnością człowieka jest budowanie zdań poprawnych pod wzglę-
dem gramatycznym. Wraz z rozwojem psychicznym jednostki tworzone są bar-
dziej złożone formy zdaniowe. Występują zdania złożone zamiast zdań pojedyn-
czych. Zdania złożone składają się z coraz większej liczby zdań prostych oraz  
zawierają coraz więcej słów. 

Narracja w schizofrenii
Zgodnie z neurosieciową teorią narracji analizę narracji w schizofrenii roz-

poczęto od ocenienia jej konstrukcji. Następnie oceniono sposób funkcjonowa-
nia procesów narracyjnych, jakie występują u osoby badanej. Oceny dokonano, 
analizując mechanizmy spójności dyskursu oraz jego regulacji poprzez połącze-
nia zwrotne.

Narracja w schizofrenii. Studium przypadku 
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rodzaje obrazów narracyjnych
W opowieści na temat dzieciństwa procent spójnych obrazów narracyjnych 

wyniósł 83,7%. Dostarczają nam one wiele informacji. Poniżej przedstawiono 
przykłady obrazów narracyjnych. 

Spójne obrazy narracyjne
W obrębie obrazów narracyjnych można wskazać np.:
[1] do podstawowej i szkoła podstawowa w stężycy//
[2] byłam do czterech klas//
[3] później od piątej klasy już byłam w rykach// 

Obrazy narracyjne urojeniowe
W opowieści pacjentki zauważamy również urojeniowe obrazy narracyjne. 

Przedstawiają się one w następujący sposób:

A – a co mi pani opowie o swojej mamie?//
B – [1] żyje/ bo okazało się/ że zapadła w taką śpiączkę// 
[2] ktoś to odkrył//
[3] nie zamurowali mamy w grobie tylko ukryli gdzieś//
[4]  mama się obudziła i żyje bardzo dobrze// 
[5] a tu jest ma mamusia// na dwójce leży/ blisko/ blisko//

Osoba badana uważa, że jej matka nadal żyje i znajduje się wraz z nią w szpi-
talu. Poinformowała mnie również, w której sali leży.  Z rozmowy z personelem 
szpitalnym wiem, że matka osoby badanej nie żyje, a w opisywanej sali leży nie-
spokrewniona z nią kobieta.

Obrazy narracyjne, które są wynikiem urojeń, pomimo że są spójne z punk-
tu widzenia narratora, oceniamy jako patologiczne i niespójne, biorąc pod uwagę 
odniesienie do rzeczywistości. Fakt tworzenia nowych znaczeń oraz połączeń wy-
kraczających poza intersubiektywne kategorie, jakie niesie język, w konsekwencji  
prowadzi do rozpadu struktur językowych oraz zniszczenia podstaw narracji. Pro-
wadzi również do dezintegracji struktury rzeczywistości w  umyśle osoby chorej. 

Fałszywe rozpoznanie lub falsyfikowanie rzeczywistości
Osoba badana dokonała fałszywego rozpoznania wydarzeń przedstawionych 

w historyjce obrazkowej. Zbudowała ona obrazy zawierający fałszywe dane. 
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Zaprezentowaną  historyjkę obrazkową osoba badana zinterpretowała w na-
stępujący sposób:

[1] no idzie myśliwy z psem myśliwskim// 
[2] później chce zabić własnego psa/ własnego psa chce zabić//
[3] później strzela do ptaka// 
[4] a później strzela w własnego psa/ który gonił za ptakiem//
Pierwszy obraz narracyjny jest zinterpretowany w poprawny sposób. Kolej-

ne natomiast przedstawiają fałszywy obraz rzeczywistości. Osoba badana inter-
pretuje, że myśliwy zamierza zabić własnego psa. Nie zauważa intencji bohatera,  
którą jest ustrzelenie kaczki.  Nie zauważa również, że pies pomaga myśliwemu 
w polowaniu.

Często zdarza się, że osoby chorujące na schizofrenię nie biorą pod uwagę in-
formacji wynikających z kontekstu. Prowadzi to do fałszywej  interpretacji sytu-
acji, przedmiotów,  zjawisk oraz  zachowań. 

4-elementowa historyjka obrazkowa

Narracja w schizofrenii. Studium przypadku 
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aNaliza SekweNcji NarracyjNych
Złożoność sekwencji narracyjnych u osoby badanej wynosi średnio 7 obra-

zów składających się na sekwencję. W przypadku historyjek obrazkowych dłu-
gość sekwencji została częściowo wymuszona przez zadanie. Pierwsza historyka  
zawierała 4 sytuacje odniesienia, natomiast druga 9. W przypadku opowieści na 
temat dzieciństwa pacjentka samodzielnie regulowała długość sekwencji. Pro-
cent spójnych sekwencji narracyjnych wyniósł 60. Powstał tekst, który jest we-
wnętrznie powiązany gramatycznie i semantycznie. Nie posiadamy informacji 
czy wszystkie wydarzenia, które przedstawia nam osoba badana, wydarzyły się 
naprawdę, czy są one wynikiem jej halucynacji lub urojeniowej interpretacji wy-
darzeń. Pacjentka tworzy długie sekwencje, które nie są spójne ze sobą. Zgodnie 
z neurosieciową teorią narracji fakt ten można interpretować w kategoriach połą-
czeń zwrotnych. Schizofrenia prowadzi  do zaburzeń, które zmieniają  myślenie, 
percepcję oraz wyższego rzędu rekategoryzacje, reprezentowane przez qualia. 

W odniesieniu do zachowań językowych może to oznaczać:
–  zaburzenie kontroli całości wypowiedzeń oraz utratę jej głównego celu;
–   zaburzenia relacji między poszczególnymi obrazami narracyjnymi wystę-

pującymi  w  sekwencji;
–  zaburzenia konotacji lineralnej (Woźniak, 2005).

Uporządkowanie i spójność sekwencji narracyjnych
U osoby badanej niespójność sekwencji narracyjnych wynosiła 40%. Moż-

na łatwo wskazać  sekwencje będące wynikiem urojeń. Przykładem jest opowieść 
o matce i ojcu:

–   żyje/ bo okazało się/ że zapadła w taką śpiączkę/ ktoś to odkrył/ nie zamu-
rowali mamy w grobie tylko ukryli gdzieś// a tu jest ma mamusia/ na dwój-
ce leży/ blisko/ blisko// [o matce];

–   no pracował w policji /na kolei// później tą kolej opuścił po śmierci mamy// 
nie zgadzali się to już mówiłam z tym moim mężem/ mąż bardzo brzydko 
mówił// morderca/ złodziej/ ludożerca/ oprawca najgorszy// w puławach 
ludzi wymordował// jakieś dzieci pomordował// [o ojcu].

W opowieści pacjentki zauważamy również, że niekiedy wypowiedź zbacza 
z tematu głównego. Kolejne sekwencje, które składają się na scenę narracyjną za-
czynają odbiegać od tematu. Dzieje się tak ze względu na ograniczoną umiejęt-
ność  selekcji skojarzeń, które są związane z kolejnymi wydarzeniami. Pacjent-
ka buduje wypowiedź, która jest specyficznie dygresyjna. Potwierdzeniem takiej  
obserwacji jest wypowiedź pacjentki na temat matki:

A – a co mi pani opowie o swojej mamie?//
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– [s1] żyje/ bo okazało się/ że zapadła w taką śpiączkę// ktoś to odkrył// nie 
zamurowali mamy w grobie tylko ukryli gdzieś// mama się obudziła i żyje bardzo 
dobrze// a tu jest ma mamusia// na dwójce leży/ blisko/ blisko// [s2] mam jeszcze 
brata andrzeja p. (nazwisko) i jemu powierzyłam opiekę nad sobą// ożeniony jest 
z mariolą r. (nazwisko)// w tym domu mieszka aleksandra r. (nazwisko)/ sylwek r. 
(nazwisko)/ który był ożeniony z żoną po lotniku// [s3] lotnik ten zmarł// był wy-
padek// z  nią lotnik miał dwójkę dzieci/ pawła i dagmarę// paweł starszy/ dagma-
ra młodsza// dagmara to wyjechała do kanady// paweł nie wiem co tam robi, gdzie 
jest// sylwek miał  z tą kobietą wojtka// [s4] mój brat z mariolką to ma dwójkę 
dzieci/ łukasza i marcina// [s5] marcin po pracy upadł na głowę// podejrzewali/ że 
to guzy// później okazało się/ że to krwiak mózgu/ padaczka, krwiak mózgu// jesz-
cze do tego problemy w żołądku//.

Kolejne sekwencje  wykazują coraz mniejszy związek z tematem głównym, 
którym jest matka osoby badanej. Sekwencja pierwsza krótko ją charakteryzuje. 
Pacjentka opisuje, że jej matka zapadła w śpiączkę, natomiast obecnie przebywa 
wraz z chorą w szpitalu. Kolejna sekwencja opisuje brata osoby badanej, które-
mu powierzyła opiekę nad sobą. W trzeciej sekwencji zostaje przedstawiony lot-
nik i jego dzieci. W czwartej związek brata oraz jego dzieci, w piątej informacje 
na temat syna brata – Marcina.

Występują zaburzenia relacji między kolejnymi obrazami w sekwencji a te-
matem nadrzędnym oraz pewna dygresyjność wypowiedzi. Zostaje w nich zacho-
wana jedność odbiorcy.

orgaNizacja SceNy NarracyjNej
W odniesieniu do opowiadania historyjki obrazkowej intencją narratora po-

winno być zrelacjonowanie ciągu wydarzeń zaprezentowanych w sytuacjach od-
niesienia, zaś główny temat powinien wynikać z tematów cząstkowych poszcze-
gólnych obrazów i sekwencji. Ze schematu narracyjnego pacjentka w pierwszej 
historyjce dekoduje bohaterów. Pacjentka nie rozpoznaje jednak intencji działania 
bohaterów, związania akcji, komplikacji i rozwiązania akcji. W przypadku opo-
wieści pacjentki na temat dzieciństwa powstająca scena składa się z 14 sekwen-
cji. Wskaźnik spójności scen narracyjnych wynosi 63,6%. Gdy pacjentka buduje 
długą wypowiedź, zauważamy utratę celu i odejście od tematu głównego. Unie-
możliwia to powstanie spójnej sceny. Całość wypowiedzi pozostaje w kręgu te-
matycznym związanym z wydarzeniami w rodzinie oraz opisie szkoły, ale nie  
tworzy spójnej sceny ,,dzieciństwo”. Realizowany jest schemat narracyjny. Pa-
cjentka wymienia bohaterów, którymi są członkowie jej rodziny oraz nauczycie-
le, wymienione są też wartości i intencje bohaterów. Niestety zmiany czasowe  
i tematyczne w kolejnych sekwencjach prowadzą do niespójności wypowiedzi.

Narracja w schizofrenii. Studium przypadku 
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wNioSki
Zaprezentowane badanie narracji pozwala stwierdzić, że świat, który powsta-

je w naszych umysłach, jest subiektywny. Jest on wolny od miejsca, czasu, praw-
dziwości danych wejściowych czy oceny prawdy oraz fałszu. Można w nim bu-
dować potencjalną rzeczywistość. Przyjmując zależność całości interpretacji  
świata od jego części, wnioskujemy, że zaburzenie w obrębie części składowych 
musi mieć odzwierciedlenie w całości. Wnioski z badań są następujące:

1. Schizofrenia wpływa na zdolności narracyjne człowieka.
Zaburzenia narracji zauważalne są we wszystkich jej jednostkach. W obrębie 

obrazów narracyjnych zauważyliśmy  następujące zjawiska patologiczne:
– fałszywe rozpoznanie lub falsyfikacja rzeczywistości,
– obrazy urojeniowe.
W obrębie sekwencji narracyjnych stwierdzono następne  zjawiska patolo-

giczne:
–  sekwencje urojeniowe,
–   sekwencje składające się z obrazów o zaburzonym związku z tematem nad-

rzędnym, przy czym nie są one wynikiem urojeń oraz zachowana zostaje 
jedność odbiorcy.

Specyfikę zaburzeń schizofrenicznych obserwujemy również w odniesieniu 
do scen narracyjnych. Ujawnia się ona tym, że tworzy się scena narracyjna, która 
jest niespójna i zdezorganizowana. Kolejne sekwencje, które składają się na sce-
nę odbiegają od tematu głównego.

2. W schizofrenii  zaburzeniu ulega przede wszystkim  spójność narracji.
Wskaźniki spójności w zakresie poszczególnych jednostek narracji wynosi 

kolejno:
– procent spójnych obrazów narracyjnych – 83,7%,
– procent spójnych sekwencji – 60%,
– procent spójnych scen narracyjnych – 63,6%. 
Zjawisko niespójności wypowiedzi możemy interpretować  jako przejaw za-

burzeń połączeń zwrotnych. Osoby chore na schizofrenię rozwijają swoją wypo-
wiedź oraz dostarczają odbiorcy coraz większej ilości  informacji. Brakuje jej jed-
nak hamującego czynnika, którym są  mechanizmy kontrolne. Gwarantowane są 
one przez poprawnie działające połączenia zwrotne. Brak wystąpienia połączeń 
zwrotnych w modelu narracji zgodnie z założeniami NTN powoduje dezorgani-
zacje przetwarzania informacji. Prowadzi to do zatrzymania regulacji działania  
pamięci operacyjnej, która  umożliwia  tworzenie  powiązań każdej występującej  
jednostki z całością.
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