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O nieskuteczno!ci prowokowania nieufno!ci
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Witkowski przeprowadzi  skuteczn" prowokacj#, publikuj"c w magazynie popularnonaukowym opis wymy-

!lonej terapii, któr" czytelnicy uznali za wiarygodn" i przekonuj"c". Komentarz do artyku u Witkowskiego 

i Fortuny (2008) przedstawia dwie polemiczne tezy: (1) prowokacje powinny by$ adresowane do krytycz-

nych czytelników; (2) prowokowanie nieufno!ci czytelników nie pomaga im w wyborze skutecznej terapii. 

Prowokacja dyskutowana jest równie% w kontek!cie wyborów oddzia ywa& terapeutycznych podejmowa-

nych przez pacjentów onkologicznych. 

S owa kluczowe: nieufno!$, pseudoterapia, onkologia

„Ludzie nie s" g upi. Ludzie maj" zawsze dobry powód, 

%eby wierzy$ w rzeczy, w które wierz". By zmusi$ zdol-

nych, ciekawych i inteligentnych ludzi do zastanowienia, 

sceptyk nie powinien nigdy wywy%sza$ si#, lekcewa%y$ 

lub okazywa$ braku szacunku dla ich pogl"dów” Carl 

Sagan (1934–1996)

Carl Sagan, profesor astronomii i popularyzator nauki, 

wielokrotnie przestrzega  przed niektórymi sposobami 

perswazji w imi# sceptycyzmu. Obna%anie nieumiej#t-

no!ci odró%nienia wierutnej bzdury od replikowanych 

procedur terapeutycznych to, w moim mniemaniu, niepo-

trzebny etap na drodze do pobudzenia krytycyzmu w!ród 

czytelników Charakterów. 

Teza Witkowskiego i Fortuny, i% „funkcjonowanie 

pseudoterapii mo%liwe jest dzi#ki oboj#tno!ci !rodowi-

ska psychologów naukowych na zjawiska zachodz"ce 

na rynku us ug psychologicznych” jest godna wsparcia 

i podj#cia w a!ciwych wysi ków instytucjonalnych przez 

stowarzyszenia akademickie. Prowokacja Witkowskiego 

nie by a jednak kierowana do psychologów akademic-

kich, ale do szerokiego grona potencjalnych odbiorców 

pseudoterapii, co odró%nia j" od oryginalnej akcji Sokala 

i zaburza jej odbiór. Odbiorcami prowokacji Sokala byli 

naukowcy, którzy po ujawnieniu mistyÞkacji przedys-

kutowali i wzmocnili zasady recenzowania artyku ów 

zg aszanych do druku w dobrych czasopismach Þzycz-

nych. Odbiorcami materia u przygotowanego przez 

Witkowskiego byli czytelnicy magazynu popularnonau-

kowego, którzy ró%ni" si# np. od czytelników Psychologii 

Spo ecznej mo%liwo!ciami krytycznej analizy zastosowa-

nej wobec nich prowokacji. 

Autorzy dowodz", %e tekst prowokacji zosta  odebra-

ny przez czytelników jako pozytywny, ciekawy i godny 

polecenia znajomym. Nic dziwnego, %e laicy mog" mie$ 

trudno!$ z odró%nieniem terapii od pseudoterapii, ponie-

wa% szarlatani, ca kiem s usznie, zawsze b#d" próbowali 

imitowa$ klinicystów. Mechanizmem dzia ania placebo 

jest oczekiwanie pacjenta co do skuteczno!ci leku oraz 

klasyczne warunkowanie bod'ca (leku) i reakcji (zdro-

wienia). Dlatego podobie&stwo pseudoterapii do terapii 

jest kluczowe dla uzyskania efektu placebo. Bia a i dro-

ga pastylka z cukru lepiej imituje !rodek przeciwbólowy 

i uruchamia wewn#trzne pok ady substancji przeciwbólo-

wych, u!mierzaj"c ból skuteczniej ni% jej kolorowy i ta&-

szy odpowiednik (Waber, Shiv, Carmon i Ariely, 2008). 

Szkoda te%, %e nie wiemy, jak oceniany by  tekst i czaso-

pismo, które go zamie!ci o, po ujawnieniu mistyÞkacji. 

Mo%na oczekiwa$, %e czytelnicy, których blisko po owa 

deklarowa a, i% wzi# aby udzia  w kursie takiej terapii, 

poczuliby si# oszukani i nie uwierzyliby kolejnym tek-

stom zamieszczanym w tym magazynie. W mojej ocenie 

taki skutek przeprowadzonej prowokacji mo%e by$ szcze-

gólnie negatywny. 

Pseudoterapie 

nie s  problemem wy! cznie psychologów

Lekarze od zawsze zmagali si# z szarlatanami, sza-

manami i znachorami. Ludzie, którzy podupadaj" na 
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zdrowiu, od wieków szukali alternatywnych !rodków na 

pozbycie si# dolegliwo!ci. Im ci#%sza jest choroba, tym 

cz#!ciej ludzie wybieraj" irracjonalne sposoby leczenia. 

Kiedy na szali k adziemy nasze %ycie, spo%ywanie roz-

tworu wody (homeopatia) lub peruwia&skiej liany (vilca-

cora), unikanie kalorii (dieta na „zag odzenie raka”), d u-

%"ce si# seanse masa%u (kr#garstwo) czy noszenie lekkich 

przedmiotów (amulety i kamienie maj"ce zwalcza$ nowo-

twór) wydaj" si# nisk" cen" p acon" naszej racjonalno!ci 

(Pawlicki, 1999). Terapeuci niekonwencjonalni zawsze 

byli i b#d" stanowi$ konkurencyjn" ofert# dla standar-

dowych metod leczenia np. nowotworów. Sposoby walki 

z biznesem pseudoterapii w wykonaniu kolegów lekarzy 

powinny by$ inspiracj" w przeciwdzia aniu opisywanego 

przez Autorów zjawiska psychobiznesu. 

Stanowisko wi#kszo!ci lekarzy onkologów do terapii 

niekonwencjonalnych ogranicza si# do zaszczepiania 

pacjentowi krytycznego sceptycyzmu (Pawlicki, 1999). 

Pacjent otrzymuje informacje na temat korzy!ci ze stan-

dardowych metod leczenia o sprawdzonej skuteczno!ci. 

Dowiaduje si# równie%, %e z innych form terapii b#dzie 

korzysta  wy "cznie na w asn" odpowiedzialno!$ – lekarz 

nie odradza kategorycznie ich stosowania, bior"c pod uwa-

g# mo%liwo!$ wyst"pienia efektu placebo. W jaki sposób 

onkolodzy walcz" z biznesem cynicznych lub ideowych 

pseudoterapeutów? Zajmuj" si# informowaniem na temat 

sprawdzonych procedur medycznych. W tym celu organi-

zuj" konferencje, na których szkol" si# nawzajem w stoso-

waniu najlepszych mo%liwych procedur, publikuj" raporty 

badawcze i organizuj" zakrojone na szerok" skal# akcje 

informacyjne w mediach („Dzie& Raka Piersi”, „Marsz 

ró%owej wst"%ki”, „Dzie& bez papierosa”). Onkolodzy nie 

organizuj" prowokacji, bo takie dzia ania mog yby mie$ 

skutki odwrotne do zamierzonych. Z o%enie artyku u do 

druku w magazynie Vita na temat najnowszej, testowanej 

jeszcze klinicznie terapii raka trzustki przez powolne wy-

machiwanie r#kami godzin# dziennie, by oby ciekawym 

wyzwaniem. Gdyby okaza o si#, %e redakcja „dorzuca” 

do naszego oryginalnego artyku u kilka skopiowanych 

fragmentów z internetu o tym, %e wymachiwanie nogami 

przez trzy godziny mo%e dodatkowo pomóc w leczeniu 

reumatyzmu, mieliby!my w kieszeni materia  na praw-

dziwy medialny skandal. Wówczas jednak nale%a oby si# 

zastanowi$, czy ca a prowokacja powinna by$ ujawniona 

czytelnikom Vity. Pacjent, który podj"  si# bzdurnej te-

rapii, a jednocze!nie ufa swojemu lekarzowi, przyjmuj"c 

standardowe !rodki leczenia, móg by przecie% do!wiad-

czy$ dzia ania efektu placebo (ostatecznie wykonywanie 

takich $wicze& zdrowia pacjentów prawdopodobnie nie 

pogorszy). Tymczasem informacja, %e czytelnik zosta  
oszukany, nie tylko doprowadzi do tego, %e stanie si# 

podejrzliwy wobec naszej niekonwencjonalnej terapii ru-

chowej, ale przestanie te% wierzy$ innym autorom maga-

zynu Vita, którzy mi#dzy doniesieniami z frontu nowych 

terapii popularyzuj" równie% omówienia konwencjonal-

nych sposobów walki z chorobami. 

Je!li mam wybór mi#dzy przyjmowaniem kroplówki, 

po której wypadn" mi w osy i b#d# mia  torsje, a przy-

jemnym masa%em i piciem wody, to musz# mocno wie-

rzy$, %e lekarz dysponuje arsena em oddzia ywa&, które 

w d u%szej perspektywie gwarantuj" mi wi#ksze szanse 

na powrót do zdrowia. Prowokacja w imi# sceptycyzmu 

narusza takie podstawowe zaufanie do lekarzy i terapii 

konwencjonalnych, ryzykuj"c  atw" rezygnacj# pacjenta 

z chemioterapii czy radioterapii („przecie% wszystko, co 

napisz" w Vicie, to bujda”). 

Prowokowanie nieufno!ci do procedur medycznych 

mo%e mie$ bardzo powa%ne konsekwencje. Ostatnio 

przekona  si# o tym minister Ziobro, który ocali  nas od 

zabiegów doktora G. s owami „ten pan ju% nigdy nikogo 

nie zabije”, wywo uj"c w ten sposób zmniejszenie licz-

by wykonywanych przeszczepów w ca ej Polsce, a nie 

tylko w miejscu zatrudnienia pojmanego „przest#pcy”. 

W kilka tygodni pó'niej minister komentowa  ten fakt dla 

Informacyjnej Agencji Radiowej s owami: „Spadek licz-

by transplantacji wynika z patologii w s u%bie zdrowia 

(…). W sprawie tej rozpocz# a si# kampania medialna, 

której celem jest uchronienie przed odpowiedzialno!ci" 

lekarzy-przest#pców”.

Je"li nie prowokacja, to co?

(rednio 1% kobiet zmaga si# z chorob" raka piersi 

(przyjmijmy 10 kobiet na 1000). Badanie z wykorzy-

staniem mammografu generuje oko o 9% fa szywych 

alarmów (89 na 990 zdrowych kobiet dowie si#, %e ma 

raka, cho$ w rzeczywisto!ci nic im nie dolega). Z drugiej 

strony, je!li kobieta rzeczywi!cie jest chora, mammo-

graf wykryje to z 90% skuteczno!ci" (z 10 kobiet, które 

maj" raka, 9 otrzyma poprawn" diagnoz#). Okazuje si#, 

%e tylko 21% spo!ród 160 ankietowanych przez Gerda 

Gigerenzera ginekologów poprawnie zinterpretowa o 

pozytywny wynik mammograÞi, je!li zosta  on przedsta-

wiony za pomoc" bayesowskiego prawdopodobie&stwa 

warunkowego (to liczby wyra%one w procentach – le-

karze nie widzieli statystyk w nawiasach) (Gigerenzer, 

2005; Gigerenzer, Gaissmaier, Kurz-Milcke, Schwartz 

i Woloshin, 2007; Gigerenzer, Hertwig, van den Broek, 

Fasolo i Katsikopoulos, 2005). W reakcji na takie wyni-

ki, Gigerenzer nie przeprowadzi  prowokacji obna%aj"cej 

s abo!$ statystycznego wyszkolenia przeci#tnego lekarza. 

Nie poinformowa  te% opinii publicznej o tym, %e tysi"ce 

kobiet zupe nie niepotrzebnie boj" si# o swoje %ycie, ale 
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przez dwa kolejne lata poprowadzi  warsztaty statystycz-

ne dla prawie 1000 ginekologów i wyda  raport z bada& 

(Gigerenzer i in., 2007), sugeruj"cy wprowadzenie in-

stytucjonalnych zmian w komunikowaniu pacjentom ry-

zyka procedur medycznych. Mi#dzy innymi dzi#ki akcji 

Gigerenzera Unia Europejska nakazuje lekarzom formu-

 owa$ ryzyko zabiegów medycznych w formie rozk adów 

cz#sto!ci (w podanym powy%ej przyk adzie s" to liczby 

umieszczone w nawiasach), które ludzie rozumiej" du%o 

lepiej – 87% ankietowanych lekarzy nie mia o z tym pro-

blemu (Gigerenzer i in., 2007). 

Inny przyk ad pobudzenia do sceptycyzmu bez prowo-

kowania nieufno!ci mia  miejsce w 2007 roku na  amach 

presti%owego przegl"du Perspectives on Psychological 

Science. Brian Nosek pod pseudonimem Arina K. Bones 

opublikowa  prze!miewczy artyku  o wykorzystaniu pro-

cedury Testu Postaw Utajonych (IAT) do badania dzie-

ci nienarodzonych i osób martwych (Bones i Johnson, 

2007). Procedur# takich Þkcyjnych eksperymentów nie 

tylko opisa , ale i zilustrowa  zdj#ciami (na jednej z fo-

tograÞi klawiatura komputera i monitor s" przyci!ni#te 

do grobu). Artyku  Noseka realistycznie udaje doniesie-

nie z powa%nych bada&, wi#c na pierwszy rzut oka jest to 

kolejny z setek raportów na temat wykorzystania modnej 

metody badawczej (IAT). Dalsza analiza wyników sÞn-

gowanych bada& czy listy cytowa& wywo uje niekontro-

lowane wybuchy !miechu (w!ród cytowanych prac: Þlmy 

„Armagedon”, „Szósty zmys ”; artyku  w Vanity Fair oraz 

artyku  o wymownym tytule „Phil Zimbardo jest kosmi-

t"”). Jednocze!nie przemycana w ten sposób idea jest bar-

dzo cenna – wiele artyku ów tworzonych jest z u%yciem 

podobnej sztancy: je!li masz w r#ku m otek (zmienn" 

niezale%n"), wszystko wokó  wygl"da jak gwó'd', a do 

stworzenia artyku u potrzebujesz jedynie dwóch takich 

bli%ej niepowi"zanych gwo'dzi (zmiennych zale%nych). 

Nosek podsumowuje: nie twórzmy artyku ów z tak frag-

mentaryczn" wiedz", zadaniem autora, a nie czytelnika, 

powinno by$ integrowanie naszych ustale& z wcze!niej-

sz" wiedz". 

Nosek, mimo %e sam blisko zwi"zany z wykorzystaniem 

metody IAT, ucharakteryzowany na kobiet#, zrobi  sobie 

zdj#cie i sÞngowa  proÞl naukowy w internecie, nast#p-

nie za zgod" wieloletniego redaktora JPSP Eda Dienera 

wydrukowa  prze!miewczy i wa%ny tekst. Prowokacja 

Noseka jednak nie obni%a zaufania do kolejnych rapor-

tów publikowanych w JPPS, bo z fragmentaryczno!ci" 

publikowanych raportów walczy %artem i rad", jak two-

rzy$ lepsze programy badawcze. 

W mojej ocenie, zamiast prowokowa$, lepiej infor-

mowa$ spo ecze&stwo, czerpi"c z przyk adu lekarzy lub 

technologów %ywno!ci. Od ponad trzydziestu lat liczba 

stosowanych w po%ywieniu tzw. polepszaczy smaku pod-

lega kontroli prawnej. Cho$ ufamy, %e w oferowanych 

nam artyku ach nie ma zakazanych przez prawo !rodków, 

to ka%dy z nas chce móc samodzielnie sprawdzi$, jakie 

dok adnie substancje si# w nich znajduj". W przypadku 

wi#kszo!ci produktów mamy tak" mo%liwo!$, ale pro-

ducenci umieszczaj" te informacje w bardzo dowolny 

sposób. Od niedawna w USA mo%na to sprawdzi$ przy 

dos ownie ka%dym produkcie %ywieniowym, a infor-

macje te przedstawiane s" zawsze w taki sam wyra'ny 

sposób (bia o-czarna tabela zajmuj"ca 2/3 powierzchni 

opakowania). Producenci zobowi"zani s" do umieszcze-

nia na opakowaniu tabelki o wystandaryzowanej wiel-

ko!ci podsumowuj"cej zawarto!$ takich sk adników jak 

t uszcz, sól, cukier czy inne mikroelementy oraz proste 

ikony (zamiast polskich E123-555) je!li produkt zawiera 

substancje koloryzuj"ce czy przed u%aj"ce trwa o!$. Taka 

informacja nie tylko wychowuje sceptycznych konsu-

mentów, którzy szybciej mog" policzy$, ile gramów soli 

czy cukru spo%ywaj" dziennie, ale rodzi równie% zaufanie 

do producentów, którzy nie mog" ukrywa$ ma ym dru-

kiem niedozwolonych substancji. Ustalenie diety wolnej 

od niepo%"danych sk adników jest prawdopodobnie  a-

twiejsz" decyzj" ni% wybór odpowiedniej terapii, ale jako 

!rodowisko psychologów mogliby!my zacz"$ w a!nie od 

podobnej akcji informacyjnej. 

Prowokacji Witkowskiego, cho$ zrodzi a si# z troski 

o zdrowie pacjentów, brakuje jednak rekomendacji, jak 

odró%nia$ „terapi# z pola” od udokumentowanych in-

terwencji psychologicznych. Mam nadziej#, %e efektem 

niniejszej dyskusji b#dzie akcja informacyjna kierowa-

na do szerokiego grona odbiorców, która te mo%liwo!ci 

polepszy. Warto informowa$ potencjalnych odbiorców 

psychobiznesu o ewentualnych koloryzuj"cych i szkodli-

wych metodach oddzia ywania, których skutkiem mo%e 

by$ uszczuplenie zawarto!ci portfela i brak post#pów 

w rozwi"zaniu problemu.
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On the ineffectiveness of provoking distrust

Michal Parzuchowski
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Abstract

Witkowski accomplished a successful hoax publishing an article in the popular science magazine Charaktery 

that reviewed a bogus therapy that readers found interesting and believable. This commentary approaches 

the debate from two standpoints: (1) hoax type of provocations should be addressed to a critical reader; 

(2) provoking readers’ distrust does not help them choose an efÞcient therapy. The described provocation is 

discussed in relation to therapeutic choices by oncology patients. 
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