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Kto kogo?

Komentarz do artyku u 

Tomasza Witkowskiego i Paw a Fortuny

„O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialno!ci, 

czyli strategie czystych uczonych”

Wies aw "ukaszewski

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy w Sopocie

Autor komentarza wykazuje, #e i prowokacja (przedstawienie nonsensu jako nowej procedury terapeutycz-

nej w czasopi!mie popularnym) i artyku  oryginalny opieraj$ si% na fa szywych za o#eniach, #e: (a) prakty-

ka spo eczna musi mie& zaplecze naukowe; (b) dzia anie pozbawione zaplecza naukowego jest niemoralne; 

(c) zadaniem uczonych jest demaskowanie braku zaplecza naukowego w praktyce spo ecznej.

Sama prowokacja, cho& intencje mia a pozytywne, zosta a przeprowadzona w sposób wykluczaj$cy osi$-

gni%cie planowanego wyniku, to jest wzbudzenie czujno!ci intelektualnej i moralnej uczonych psycho-

logów.

S owa kluczowe: nadu#ycie w psychologii, odpowiedzialno!& moralna 

W naszych równaniach jak!e cz"sto prawdziwy jest 

jedynie znak równania – napisa  kiedy! Stanis aw Jerzy 

Lec. To zdanie towarzyszy o mi przez ca y czas czytania 

tekstu Tomasza Witkowskiego i Paw a Fortuny. Tekstu 

pe nego dobrych intencji i marnych !rodków wyrazu. 

Tekstu, w którym argumenty moralne i intelektualne 

traktowane s$ do!& swobodnie, a przede wszystkim za-

miennie. Tekstu, w którym interes wspólny potraktowany 

bywa jako parawan dla interesu osobistego (niekoniecznie 

intencjonalnie!). Tekstu, co do którego jestem za, a nawet 

przeciw. Aby uzasadni& powy#sze – na razie go os ow-

ne – uwagi, skupi% si% krótko i w niejednakowym stop-

niu na kilku sprawach: tzw. psychobiznesie, prowokacji 

wykonanej przez T. Witkowskiego, odpowiedzialno!ci za 

s owa i czyny i upowszechnianiu wiedzy (podkre!lam: 

wiedzy!) psychologicznej.

Biznes oko opsychologiczny

Zgadzam si% z Autorami, #e dzia alno!& psychologicz-

na po zmianie systemu politycznego w Polsce to pieni$-

dze. Czasem bardzo du#e. Do dzielenia tortu i jego kon-

sumpcji ustawiaj$ si% ch%tni i ci$gle ich przybywa (kilka 

tysi%cy rocznie). Nie rozumiem jednak dwóch rzeczy: 

(a) dlaczego ten biznes ograniczyli Autorzy tylko do tera-

pii i (b) dlaczego uwa#aj$, #e biznes psychologiczny jest 

a priori naganny.

Psychobiznes (#e u#yj% terminu Autorów), to – poza te-

rapi$ – rozliczne szkolenia, coachingi, dzia ania marketin-

gowe i dzia ania public relations, to tak#e reklama i wiele 

innych. Jako!& tego biznesu opisywalna jest za pomoc$ 

krzywej Gaussa – najwi%cej jest !rednich, a najmniej 

skrajnie dobrych i skrajnie z ych ludzi biznesu. Decyduje 

zatem poziom !redniej, a !rednia – wedle moich obser-

wacji, a tak#e do!wiadcze' zawodowych – to mieszani-

na arogancji i ignorancji. Mieszanina aktywnej obrony 

przed wiedz$ i zast%powanie wiedzy osobistym do!wiad-

czeniem oraz zrutynizowanymi trickami. Podkre!lam, #e 

mowa o dwu !rodkowych odchyleniach standardowych, 
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a bynajmniej nie o pozytywnym kra'cu rozk adu normal-

nego, bo tam sytuacja wygl$da zgo a inaczej. Nie mówi% 

te# o negatywnym kra'cu rozk adu, bo boj% si% o tym my-

!le&. Dotyczy to wszystkich form biznesowej dzia alno!ci 

psychologów. Neoliberalnie nastawieni krytycy zauwa#$, 

#e wszechw adny rynek wyeliminuje to, co ma o warto-

!ciowe, bardziej sceptyczni krytycy uznaj$, #e znale(li-

!my si% na równi pochy ej. 

Je!li przyj$&, jak Witkowski i Fortuna, #e sytuacja jest 

nie pokoj$ca i #e zjazd po równi pochy ej ju# si% zacz$ , to 

warto zanalizowa&, z jakiej perspektywy oceniaj$ zjawisko, 

a jakie perspektywy pomijaj$ w swoich ocenach. Autorzy 

koncentruj$ uwag% na aspektach intelektualnym i moral-

nym, pomijaj$ natomiast aspekty logiczny i prawny.

Z perspektywy intelektualnej najwa#niejsze wyda-

je im si% pytanie, czy za takimi lub innymi technikami 

wp ywu spo ecznego (terapii, zmiany osobistej itp.) stoi 

naukowe uzasadnienie. A wi%c czy NLP ma jaki! nauko-

wy background? Czy hellingerowskie ustawienia, pole 

morfogenetyczne bazuj$ na jakiej! wiedzy naukowej i na 

jakiej? Je!li tak, mo#na ich u#ywa&, je!li za! nie – trze-

ba koniecznie si% temu przeciwstawi&. Uwa#am, #e takie 

pytania s$ (le postawione, a przede wszystkim zacieraj$ 

granice mi%dzy wiedz$ i praktyk$ spo eczn$. Równie do-

brze mo#na by zapyta&, czy przepis na sa atk% owocow$ 

jest uzasadniony naukowo. Czy g askanie po g owie jako 

sposób na uspokojenie dziecka ma podstawy w wiedzy 

psychologicznej? Jakie? Z takiej perspektywy nale#y za-

uwa#y&, #e pierwsze  odzie budowane przez nadmorskich 

tubylców we wszystkich stronach !wiata, s$ pocz$tkiem 

pozbawionego naukowego zaplecza (w dodatku do!& nie-

bezpiecznego) boatbusinessu. Wydaje si%, #e nie o to cho-

dzi. Je!li, co na ogó  wiadomo, efektywno!& wszelkich 

terapii jest mniej wi%cej podobna, to wida&, #e decydu-

j$ce znaczenie ma podatno!& klienta, a nie specyÞka te-

rapii i jej naukowe zaplecze. Tak wi%c apel o weryÞkacj% 

procedur terapeutycznych z pozycji naukowych, troch% 

– niestety – przypominaj$cy nawo ywania do cenzury, 

wydaje si% chybiony. Jeszcze bardziej chybione wydaje 

si% przekonanie Autorów, #e je!li jaka! cz%!& spo ecznej 

praktyki nie ma naukowego zaplecza, to jej uprawianie 

narusza normy moralne. Wiedzy lub niewiedzy nie roz-

patrywa bym w takich kategoriach, co ani nie znaczy, #e 

pochwalam niewiedz%, ani te#, #e lekcewa#% aspekt mo-

ralny.

Psychobiznes opiera si% na dobrowolnym kontrakcie. 

Oferenci psychologicznej pomocy (poj%tej najszerzej, jak 

tylko mo#na) staj$ po jednej stronie, po drugiej za! ci, 

którzy tej pomocy (w formie terapii, szkolenia, porady 

marketingowej itp.) oczekuj$. Relacja nie jest symetrycz-

na, bo oferenci s$ w sytuacji uprzywilejowanej. Kontrakt 

mo#e by& uczciwy lub nie. Nie jest uczciwy, gdy oferent 

cynicznie wykorzystuje niewiedz%, brak do!wiadczenia, 

naiwno!& lub nadmiar zaufania u klienta do osi$gni%cia 

osobistych korzy!ci. Nie jest uczciwy psycholog, który 

wie, #e oferowana przez niego pomoc jest pozorna, z ud-

na, chwilowa, za! przedstawia j$ jako pewn$, rzeczywist$ 

i trwa $. Mo#na powiedzie&, #e wtedy dzia a on !wiado-

mie na szkod% drugiego cz owieka.

Problem jednak pojawia si% wtedy, gdy obie strony 

dzia aj$ w dobrej wierze. Obie s$ przekonane o skutecz-

no!ci podj%tych dzia a'. Problem bierze si% tak#e st$d, #e 

brak porz$dnych miar skuteczno!ci, metodologia takich 

pomiarów – bez porówna' zewn%trznych, bez grup kon-

trolnych, bez cyklu powtarzanych pomiarów – pozosta-

wia wiele do #yczenia, najcz%!ciej nie ze z ej woli, ale 

raczej z powodu specyÞki relacji psycholog – klient.

O ile w przypadku relacji nieuczciwej sprawa jest do!& 

jasna – mamy do czynienia z problemem prawnym, z dzia-

 alno!ci$ kryminaln$, o tyle w przypadku relacji opartej 

na dobrej wierze sprawa si% komplikuje. My!l%, #e w a-

!nie w takiej relacji wa#ne jest odwo anie do wiedzy, za! 

udost%pnienie tej wiedzy zasadniczo rozwi$zuje problem. 

S$dz% te#, #e tu, podobnie jak w medycynie, obowi$zuje 

minimalistyczna zasada primum non nocere, cho& prze-

cie# nikt ani w medycynie, ani w psychologii, je!li tylko 

pracuje w oparciu o dobr$ wiar%, na tym nie poprzestanie. 

Jednym s owem, w tej ostatniej sytuacji fundamentalne 

znaczenie ma zaufanie do kompetencji psychologa, i to 

z obu stron tej relacji. Rozwi$zaniem niedomaga' w tej 

kwestii jest uczenie si% i nieustanne wykraczanie poza 

osobiste do!wiadczenie.

Autorzy w swojej analizie pomin%li jednak dwa wa#ne 

aspekty: prawny i logiczny. W wi%kszo!ci krajów cywili-

zowanych istnieje prawna ochrona zawodu psychologa. 

W wi%kszo!ci takich krajów istniej$ !rodowiskowe me-

chanizmy eliminowania szalbierstwa, nadu#y& intelektu-

alnych, hochsztaplerki. W wi%kszo!ci, ale nie w Polsce. 

Ochrona prawna zawodu jest czyst$ Þkcj$. Podobn$ Þk-

cj$ s$ !rodowiskowe mechanizmy samooczyszczania. 

)rodowisko praktyków psychologów tak zajadle walczy 

o podzia  wspomnianego na pocz$tku tortu, #e z pola wi-

dzenia nierzadko umykaj$ im wa#ne standardy. Efekty 

mo#na zobaczy& w dzia ach og osze' drobnych ka#dej 

gazety. Zach%cam do lektury.

Ale jest jeszcze problem logiczny. Autorzy postuluj$, 

aby badacze wykazywali, #e dana koncepcja, dana prakty-

ka nie jest naukowo uzasadniona. O ile dobrze pami%tam, 

jeden z Autorów (Tomasz Witkowski) logiki uczy  si% od 

tych samych, co ja, nauczycieli. Dobrze pami%tam, czego 

mnie uczyli: nie dowodzi si% przecze'. Nie mo#na poka-

za&, #e nie mamy pieni%dzy, mo#na tylko pokaza& to, #e 
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je mamy. Innymi s owy postulat Autorów, cho& moralnie 

zbo#ny, jest logicznie niewykonalny, zatem intelektualnie 

bezwarto!ciowy. Wydaje si% zatem, #e nie t%dy droga. 

By& mo#e !wiadomo!& tych s abo!ci sk oni a Tomasza 

Witkowskiego do opisanej przez niego prowokacji.

Polski Sokal?

Niestety, nie mam talentów archiwisty. Na ogó  nie prze-

chowuj% listów, maili, starych papierów itd. Musz% wi%c 

polega& na pami%ci (wspomaganej, na szcz%!cie, tekstem 

komentowanego artyku u). Wydaje si%, #e Witkowskiemu 

przy!wieca a my!l, aby sprawdzi&, czy ka#de g upstwo, 

je!li tylko opakuje si% interesuj$co, mo#na sprzeda& 

jako prawd% oczywist$. Nie bardzo tylko wiem, po co to 

sprawdza , ani te# dlaczego w taki sposób. Przytaczane 

przeze' powody wydaj$ mi si% niezbyt mocne.

Nie wiem, po co to sprawdza , bo to znana prawda. Tak 

wi%c Witkowski móg  by& pewny sukcesu, no i si% nie 

zawiód . Nie wiem dlaczego uciek  si% do sprawdzenia 

w sposób, który sukces zapewnia  mu podwójny. Dlaczego 

zrobi  to w popularnonaukowym, a nie w naukowym cza-

sopi!mie? Przecie# jego zamiarem by o obudzenie uczo-

nych, czystych uczonych – jak pisz$ Witkowski i Fortuna. 

Mog% zgodzi& si% i z ide$, i z potrzeb$ oczyszczaj$cych 

okresowych przebudze' czystych uczonych. Wydaje si% 

to ide$ zbo#n$ i godn$ dalszych przemy!le'. Sposób za-

stosowany przez Witkowskiego wydaje si% jednak ma o 

adekwatny – jest to budzenie po!rednie. Przez wiar%, #e 

opublikowanie absurdu w czasopi!mie popularnym, rzad-

ko czytanym przez czystych uczonych, dowiedzie bez-

my!lno!ci lub co najmniej indyferencji tych ostatnich. To 

tak, jakby chcie& obudzi& nied(wiedzie ze snu zimowego, 

p osz$c nietoperze. 

Zgadzam si% z Autorami, #e w psychosferze (kate-

goria ogólniejsza od psychobiznesu) szerz$ si% brednie. 

Zgadzam si%, #e nale#y podejmowa& próby ich elimina-

cji, ale nie uwa#am, aby Witkowski dobra  trafn$ meto-

d% post%powania. Ma o tego, uwa#am, #e wybra  metod% 

w pewnych warunkach niebezpieczn$. Po pierwsze dlate-

go, #e wi$#e si% ona z zaufaniem i nieufno!ci$. To ja na-

pisa em do autora prowokacji, #e jego dzia ania wpisuj$ 

si% dobrze w atmosfer% paranoi, prowokacji i pods uchów 

– tak znamiennych dla naszego czasu tera(niejszego. Dzi! 

my!l% tak samo. S$dz%, #e dalsze pog %bianie niewiary-

godnie wysokich wska(ników nieufno!ci spo ecznej 

w Polsce jest zabiegiem ryzykownym. Nie wiem czy na 

szcz%!cie, czy na nieszcz%!cie, zabieg zastosowany przez 

Witkowskiego okaza  si% chyba jednak ma o skuteczny. 

Przemawiaj$ za tym cytowane w ko'cu komentowanego 

artyku u wyniki bada'. Dobrze by oby wiedzie&, zanim 

wykreujemy „polskiego Sokala”, ile osób u!wiadomi o 

sobie niebezpiecze'stwa  atwowierno!ci wobec g upiego 

i pompatycznego tekstu, a ile osób da o wiar% temu teksto-

wi. Obstawiam, #e tych ostatnich by o wi%cej. Obstawiam 

te#, #e w!ród czytelników czasopism naukowych, gdyby 

tekst si% tam ukaza  (w co w$tpi%), tych drugich mo#na by 

na palcach policzy&.

Problem odpowiedzialno!ci

W komentowanym tek!cie nie brak sugestii, #e za po-

wodzenie prowokacji odpowiedzialne jest czasopismo, 

które tekst opublikowa o, #e jak$! porcj% odpowiedzialno-

!ci ponosi tak#e rada redakcyjna. Co si% tyczy pierwsze-

go, cz%!& odpowiedzialno!ci jest niew$tpliwie po stronie 

wydawnictwa. "atwo mo#na by oby tego unikn$&, gdyby 

Autor przeprowadzi  swoj$ prowokacj% w porozumie-

niu z wydawnictwem i po odpowiednim przygotowaniu 

gruntu. Zauwa#my jednak, #e to autor ponosi wy $czn$ 

odpowiedzialno!& za tekst, który przygotowa . Wydawca 

zak ada, #e autor ma dobr$ wol% i szanuje normy #ycia 

spo ecznego. Zapewne Witkowski ma jednak racj%, za-

k adaj$c, #e do autora nieznanego lub ma o znanego, 

wydawnictwo powinno mie& zaufanie w jakim! stopniu 

ograniczone, ale jaki jest dopuszczalny zakres tego ogra-

niczenia – nie wiadomo. 

Witkowski skar#y si% nie bez racji, #e jego tekst zosta  
zdeformowany, a tym samym jego prawa autorskie zosta-

 y ograniczone. Jest oczywiste, #e je!li wydawca ingeruje 

w tekst – czy to przez skróty i ci%cia, czy przez edytorskie 

uzupe nienia – powinien uzgodni& to z autorem. Je!li pra-

wa autora zosta y w tym wzgl%dzie naruszone, ten mo#e 

ich dochodzi& w trybie ustalonym prawem autorskim. 

Tylko powstaje pytanie, jaki to ma zwi$zek z prowokacj$ 

Witkowskiego. To dlatego na pocz$tku komentarza napi-

sa em o interesie wspólnym jako parawanie dla interesu 

osobistego autora. Po $czenie tych dwóch rzeczy przez 

Tomasza Witkowskiego psuje efekt psychologiczny pro-

wokacji (cokolwiek sobie o niej my!limy).

Uwagi dotycz$ce rady redakcyjnej wydaj$ mi si% nie-

zbyt przekonuj$ce. Autorzy wnosz$ pod adresem rady 

zastrze#enie, #e nie pilnuje zawarto!ci tekstów. To ja-

kie! nieporozumienie. Rady redakcyjne nie s$ urz%dem 

kontroli ani narz%dziem cenzury. S$ cia em doradczym 

w kwestiach polityki pisma, d ugofalowej strategii mar-

ketingowej itp. )wiadectwem dzia ania rady redakcyjnej 

czasopisma Charaktery jest na przyk ad polityka rekla-

mowa redakcji: #adnych reklam parapsychologii, szama-

nów i wró#ek. A przecie# mi%dzy innymi na tym, aby tak 

by o, zale#y Autorom komentowanego tekstu.



352      WIES"AW "UKASZEWSKI

Na koniec

W$tpi%, aby ktokolwiek kwestionowa  potrzeb% popu-

laryzacji psychologii i po#ytki z tej popularyzacji p yn$-

ce. Dzi%ki niej ro!nie !wiadomo!& psychologiczna ludzi, 

a w konsekwencji tak#e – mam nadziej% – powi%ksza si% 

suma szcz%!cia u wielu z nas. Naiwno!ci$ by oby jednak 

s$dzi& (a nieraz to s ysz%), #e popularyzacja psychologii 

i przyrost !wiadomo!ci psychologicznej dokonuje si% za 

spraw$ Journal of Personality and Social Psychology 

czy za spraw$ na przyk ad Psychological Review. Philip 

Zimbardo jest jednym z najbardziej wp ywowych psy-

chologów i najbardziej znacz$cych dla popularyzacji 

naszej dyscypliny, a nie opublikowa  #adnego tekstu 

w JPSP. Jego fantastyczne pomys y badawcze znane s$ 

raczej z Psychology Today czy Psychologist. 

To nie Studia Psychologiczne, ani Psychologia Spo-

 eczna przes$dz$ o tym, w jakim stopniu porz$dna wie-

dza psychologiczna zast$pi magiczne my!lenie i potoczne 

koncepcje psychologiczne. W wi%kszym stopniu zrobi$ 

to czasopisma popularnonaukowe, takie jak Charaktery 

(w mniejszym stopniu czasopisma popularne, niezr%cznie 

nazywane „kobiecymi”). W tej sytuacji s uszniejsza wy-

daje mi si% wspó praca ni# walka z takimi czasopismami. 

Scenariusz kto – kogo? wydaje mi si% szczególnie ma o 

u#yteczny. Prowokacja Tomasza Witkowskiego zdaje si% 

(niestety) realizowa& ten w a!nie scenariusz. Szkoda, bo 

mo#na by o osi$gn$& co! wi%cej ni# tylko schadenfreude.

By who to whom? `Commentary on the article 

by Tomasz Witkowski and Pawe  Fortuna: 

On psycho-business, tolerance and responsibility 

or strategies employed by pure scientists

Wies aw "ukaszewski

Warsaw School of Social Psychology 

Abstract 

The author of the commentary argues that both the provocation that introduced the bogus therapy as a new 

therapeutic procedure in the popular magazine, and the commented article are based on false assumptions, 

namely: (a) that social practice must have a scientiÞc background; (b) that any activity that is not based on 

scientiÞc premises is immoral; (c) that the goal of scientists is to expose the missing theoretical premises of 

social practice. The provocation, despite the good intentions of the author, was conducted in a way which 

goes against its goal, that is, increasing the intellectual and moral vigilance of academic psychologists. 

Key words: abuse in psychology, moral responsibility


