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W sprawie teoretycznego zaplecza psychoterapii
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Dokonana przez Witkowskiego i Fortun! krytyka pseudonauki, która dostarcza czasem teoretycznego 

zaplecza psychoterapii, jest s uszna, jednak winni oni uwzgl!dni", i# granica mi!dzy pseudonauk$ oraz 

psychologi$ akademick$ bywa niedookre%lona i p ynna. 
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 My%l!, #e decyzja redakcji Psychologii Spo ecznej 

o przeprowadzeniu dyskusji nad artyku em Tomasza 

Witkowskiego i Paw a Fortuny mo#e by" wielce ko-

rzystna dla %rodowisk psychologów i psychoterapeutów. 

I to nawet je%li owa dyskusja dora&nie wzbudzi poczu-

cie zagro#enia u niektórych spo%ród nich, zw aszcza 

u psychoterapeutów odwo uj$cych si! do zaplecza teo-

retycznego wyra&nie przynale#nego do pseudonauki. 

W szczególno%ci nale#y mie" nadziej!, #e wymusi ona na 

redakcji Charakterów, pisma wp ywowego w szerokich 

kr!gach czytelników, podniesienie niebezpiecznie obni-

#onej poprzeczki przy selekcji publikowanych tekstów. 

Witkowski i Fortuna akcentuj$ konsekwencje rozwoju 

w naszym kraju rynku szkodliwego psychobiznesu, suro-

wo te# oceniaj$ zachowania psychologów akademickich 

po upublicznieniu informacji o dokonanej prowokacji. 

Uwa#am, #e zasadniczo maj$ racj!, jednak przy fero-

waniu ocen by bym bardziej sk onny uwzgl!dnia" realia 

wspó czesnej psychologii. W ich %wietle zasadno%" ostre-

go podzia u na jednoznacznie pozytywnie ocenian$ nauk! 

i bez reszty pot!pian$ pseudonauk! rodzi – zw aszcza gdy 

próbuje si! sytuowa" zaplecze teoretyczne ró#nych od-

mian psychoterapii – w$tpliwo%ci. 

Wbrew zapewnieniom Autorów, nie istniej$ powszech-

nie uznawane, wyra&ne linie demarkacyjne „…pomi!dzy 

nauk$ a pseudonauk$, terapi$ i pseudoterapi$, praktyk$ 

psychologiczn$ i szarlataneri$”. Podobnie jak Witkowski 

i Fortuna chcia bym wierzy", #e istniej$ jasne, zgodnie 

akceptowane przez badaczy meandrów ludzkiej psyche 

kryteria epistemologiczne i metodologiczne dla takich 

rozró#nie', jednak nawet pobie#ne rozpoznanie aktualne-

go stanu rzeczy nakazuje tu by" sceptycznym. Przy tym 

zaplecze teoretyczne niektórych odmian psychoterapii 

lokuje si! raczej daleko (czasem bardzo daleko!) od po-

zytywistycznych tradycji science. 

Komentarza wymaga zw aszcza okre%lenie poj!cia psy-

chologii jako pseudonauki w relacji do jej w$skiego poj-

mowania jako nauki sensu stricto. W tym kontek%cie war-

to przypomnie" o modnym we wspó czesnej humanistyce 

(i w niektórych kr!gach psychologów) stanowisku, naka-

zuj$cym kwaliÞkowa" teorie ze wzgl!du na ich spo eczn$ 

(praktyczn$) czy intelektualn$ przydatno%". Raczej bez 

wi!kszego powodzenia konkuruje ono w psychologii aka-

demickiej z maj$cym d ug$ i bogat$ tradycj! innym sta-

nowiskiem, nakazuj$cym akceptowanie teorii ze wzgl!du 

na relacje z wcze%niej zgromadzon$ wiedz$ oraz, przede 

wszystkim, ze wzgl!du na rezultaty poddania ich odpo-

wiednio rygorystycznym sprawdzianom empirycznym. 

Odwo uj$ca si! do tego drugiego rodzaju epistemologii 

psychologia eksperymentalna, w tym zw aszcza lokuj$ca 

si! w jej g ównym nurcie wspó czesna psychologia spo-

 eczna (por. np. Stroebe i Kruglanski, 1989; Jost i Kru-

glanski, 2002), mie%ci si! w pozytywistycznych trady-

cjach science, w kr!gu zorientowanego na nauki przyrod-

nicze naturalizmu. Uznaje si! tu za pseudonauk! ka#d$ 

dyscyplin!, która nie spe nia kryterium demarkacji – we-

ryÞkowalno%ci czy (w uj!ciu Poppera) falsyÞkowalno%ci 

(por. np. Grobler, 2006). 

Rozumiem (i podzielam!) respekt Witkowskiego i For-

tuny dla tak pojmowanej nauki o ludzkiej psyche i jej be-

hawioralnych konsekwencjach, jednak nie przecenia bym 

przydatno%ci wiedzy zgromadzonej na jej gruncie jako 

teoretycznego zaplecza przynajmniej niektórych uzna-

nych odmian psychoterapii. Chocia# odwo uj$ si! one 
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do koncepcji psychologicznych bardzo ró#nej jako%ci, na 

ogó  nie przylepia si! im stygmatyzuj$cej etykiety pseu-

doterapii. 

Oczywi%cie, o tyle, o ile nasz$ dyscyplin! reprezentuje 

be kot przypominaj$cy wy%miewany przez Alana Sokala 

i Jeana Bricmonta (1998) j!zyk s ynnych postmoder-

nistów, kwaliÞkacja takiej psychologii jako szkodliwej 

pseudonauki wydaje si! bezdyskusyjna. Jednak granica 

mi!dzy %wiatem uczonych i %wiatem szamanów nader 

cz!sto nie przebiega tu tak wyra&nie, jak w naukach przy-

rodniczych, gdzie be kot taki mo#na konfrontowa" z pre-

cyzyjnie sformu owanymi i zwykle nie&le empirycznie 

udokumentowanymi teoriami. Zafascynowani (i s usz-

nie!) utrwalon$ tam sytuacj$ Witkowski i Fortuna zdaj$ 

si! zapomina" o szczególnym usytuowaniu psychologii, 

która, cho" zazwyczaj bliska bywa a eksperymentalnemu 

przyrodoznawstwu, to przecie# dzieli a z naukami huma-

nistycznymi niektóre ich niezbywalne s abo%ci. 

To prawda, #e tradycja humanistyczna, akcentuj$ca za-

sadnicz$ rol! pojmowanego w duchu Diltheya rozumie-

nia, przeciwstawianego scjentystycznie zakotwiczonemu 

wyja%nianiu przyczynowemu odwo uj$cemu si! do ogól-

nych praw, z perspektywy g ównego nurtu psychologii 

akademickiej jawi si! jako wyra&nie zmarginalizowana. 

Jednak pretensje wobec badaczy-eksperymentatorów 

formu owane przez idiograÞcznie nastawionych, odwo-

 uj$cych si! do odmiennej epistemologii psychologów 

humanistycznych (zw aszcza spod znaku konstrukcjo-

nizmu spo ecznego) nie zawsze zas uguj$ na ca kowite 

zdezawuowanie (Jost i Kruglanski, 2002; te# Stroebe 

i Kruglanski, 1989). W tym kontek%cie nie dziwi, i# ogra-

niczona przydatno%" oferty psychologii akademickiej dla 

zdesperowanych praktyków, dostrzegaj$cych s abe i/lub 

niejasne powi$zania mi!dzy teoriami powsta ymi na jej 

gruncie a wykorzystywanymi oddzia ywaniami terapeu-

tycznymi, sk ania ich do czerpania wiedzy z ró#nych 

&róde . Niekiedy równie# takich, które nie mieszcz$ si! 

w humanistycznych tradycjach psychologii! 

P ynne i nieokre%lone bywaj$ granice mi!dzy nasz$ 

dyscyplin$ pojmowan$ jako nauka (w sensie science) 

a zarówno jej humanistycznymi odpowiednikami, jak 

i sposobami my%lenia o cz owieku, ukszta towanymi 

w ramach rozmaitych systemów ÞlozoÞcznych, religij-

nych czy psychologii potocznej usankcjonowanej zwy-

czajem. One równie# dostarczaj$ (wcale nie tak rzadko!) 

teoretycznego zaplecza niektórym praktykom terapeu-

tycznym, które mo#na odnale&" zarówno w takich czy 

innych niszach kulturowych, jak i w elitarnych %rodowi-

skach opiniotwórczych Zachodu.

 Pami!ta" przy tym nale#y, #e systemy terapeutyczne 

mog$ efektywnie pe ni" funkcje placebo b$d& realizo-

wa" zadania podobne do utrwalonych praktyk, obser-

wowanych w ró#nych kulturach niezachodnich (por. 

np. Matsumoto i Juang, 2007) czy okresach (epokach) 

historycznych (por. np. Brodniak, 2000). Wyniki bada' 

wyra&nie wskazuj$ na wspó wyst!powanie uniwersal-

nych i kulturowo specyÞcznych aspektów psychoterapii, 

w tym z powodzeniem odwo uj$cych si! do lokalnych 

wierze' religijnych czy praktyk szama'skich. Usi uje si! 

tam  $czy" elementy tradycyjnej psychoterapii ze sposo-

bami oddzia ywania w a%ciwymi dla danego %rodowiska 

kulturowego, tworz$c niepowtarzalne systemy leczenia 

(Matsumoto i Juang, 2007). Nie zawsze mo#na odnosi" 

te systemy do zaplecza teoretycznego zrodzonego dla 

potrzeb adekwatnego opisu cz owieka Zachodu. Wiele 

danych wskazuje, #e skuteczna psychoterapia wymaga 

trafnej diagnozy zwi$zków mi!dzy stanem psychicznym 

pacjenta a jego funkcjonowaniem w specyÞcznym kon-

tek%cie spo eczno-kulturowym (ibidem).

Jako wr!cz kluczowe jawi si! zagadnienie mi!dzykul-

turowej i historycznej zmienno%ci pojmowania nieprzy-

stosowania i zaburze' psychicznych (Brodniak, 2000; 

Matsumoto i Juang, 2007) – uwzgl!dnienie ich osadze-

nia w odmiennych kontekstach mo#e pomóc zrozumie" 

czasoprzestrzenne ograniczenia skuteczno%ci poszczegól-

nych praktyk terapeutycznych. Wy ania si! wówczas pro-

blem przydatno%ci jako ich teoretycznego zaplecza takich 

koncepcji, które lokuj$ si! na dalekich peryferiach g ów-

nego nurtu psychologii akademickiej albo nawet wkra-

czaj$ w obszary, które wyra&nie nale#$ do pseudonauki. 

Odwo uj$ca si! do tej ostatniej praktyka, któr$ Wit-

kowski i Fortuna nazywaj$ pseudoterapi$, mo#e prowa-

dzi" do skutków zarówno negatywnych, jak i – przy-

najmniej w przypadku niektórych jej odmian – mniej 

lub bardziej pozytywnych. Jako egzempliÞkacj! spekta-

kularnego niepowodzenia, a nawet szkodliwo%ci takich 

oddzia ywa' s usznie przywo uj$ niektóre próby wyko-

rzystywania wp ywowej spu%cizny Freuda, ciesz$cej si! 

ostatnimi czasy nienajlepsz$ reputacj$ w kr!gach psycho-

logii akademickiej (chocia# poza ni$ – w ró#nych sferach 

kultury zachodniej – freudowska psychoanaliza wci$# 

miewa si! ca kiem dobrze). 

Oczywi%cie, sygnalizacja istniej$cego stanu rzeczy 

nie oznacza usprawiedliwiania intelektualnych nadu#y". 

Zawsze jako wielce naganne jawi si! bezzasadne powo-

 ywanie nawet najbardziej efektywnego praktyka na au-

torytet psychologii akademickiej, je%li wykorzystywane 

zaplecze teoretyczne wyra&nie nie spe nia minimalnych 

standardów naukowo%ci, zw aszcza za% gdy przywo y-

wane twierdzenia zupe nie pozbawione s$ sensu empi-

rycznego. Rozwa#ania nad przydatno%ci$ danej teorii do 

interwencji terapeutycznych cz!sto wymagaj$ dookre-
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%lenia, w jakiej relacji pozostaje ona wzgl!dem w$sko 

pojmowanej (na sposób pozytywistyczny) nauki b$d&, 

alternatywnie, wzgl!dem mo#liwie jasno zdeÞniowanej 

pseudonauki (nie w pe ni z tamt$ roz $cznej i niekoniecz-

nie wy $cznie negatywnie ocenianej). Przy tym nie na-

le#y pomija" w takich rozwa#aniach osobliwo%ci tradycji 

psychologii, z jej ustawicznymi poszukiwaniami w asnej 

to#samo%ci, ci$g ym miotaniem si! mi!dzy (na ogó  jej 

bli#szymi) naukami przyrodniczymi a humanistyk$. 

 Zabrak o mi w tek%cie Witkowskiego i Fortuny cho"by 

wzmianki o innych praktycznych zastosowaniach psycho-

logii. Czy pokrewne dylematy pojawiaj$ si! w przypadku 

czerpania z ogólnej wiedzy psychologicznej przy próbach 

usprawniania funkcjonowania organizacji (zw aszcza za-

rz$dzania nimi), oddzia ywa' marketingowych czy roz-

wi$zywania problemów edukacyjnych? A mo#e relacje 

mi!dzy praktyk$ terapeutyczn$ a jej teoretycznym zaple-

czem nie maj$ swoich odpowiedników w innych obsza-

rach zastosowa' ogólnej wiedzy psychologicznej? Ale 

nawet bez próby odpowiedzi na te i pokrewne pytania 

ich tekst jest inspiruj$cy i pouczaj$cy, sygnalizuje wa#ne 

dylematy podskórnie (i nie tylko podskórnie) nurtuj$ce 

nasze %rodowisko. 
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Abstract

The critique by Witkowski and Fortuna of pseudoscience which sometimes serves as a theoretical basis of 

psychotherapy is valid, but the authors should take into account that the border between pseudoscience and 

academic psychology is vague and difÞcult to deÞne.
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