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O paranaukowym paradowodzie
na paranaukowo!" nauki,
czyli o prowokacji dziennikarskiej, ale nie naukowej
Wojciech Kulesza
Wydzia Psychologii, Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Celem artyku u jest komentarz do tekstu Tomasza Witkowskiego i Paw a Fortuny. Z jednej strony przyjmuj# cz#!" argumentów podnoszonych przez Autorów, wskazuj$c jednocze!nie na istniej$ce – moim zdaniem – b #dy w sposobie dowodzenia oraz wnioskowaniu.
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Do napisania komentarza do artyku u/manifestu (?)
Tomasza Witkowskiego i Paw a Fortuny sk oni mnie jeden powód. Jest nim fakt, %e autorzy stawiaj$ wiele tez,
których prawdziwo!ci nie s$ w stanie dowie!", twierdz$c
jednocze!nie, i% to w a!nie uczynili. Prawdopodobnie
wynika to z tego, %e stosuj$ metody badawcze, których
wyniki s$ nadinterpretowane. Kwestii tej po!wi#cam dalej wi#cej miejsca.
Rozpocznijmy od zwrócenia uwagi na tezy, jakie zosta y postawione przez Autorów. Postulowali oni, i% mo%liwe jest „(…) wprowadzenie do popularnonaukowego
obiegu bezwarto!ciowej terapii” (Witkowski i Fortuna,
2008 s. …). Po zerkni#ciu do prowokacji dziennikarskiej
(a nie naukowej – o czym dalej) zamieszczonej w popularnonaukowych Charakterach by bym sk onny si# z t$
tez$ zgodzi". Rzeczywi!cie: jeden z Autorów opublikowa w tym czasopi!mie tekst prezentuj$cy pseudonauk#.
Jestem równie% sk onny zgodzi" si#, %e mo%e by" to dowód na to, %e redaktorzy takich czasopism jak Charaktery
nie zawsze weryÞkuj$ prawdziwo!" i sensowno!" nadsyanych tekstów. Wnioskiem na przysz o!" jest to, by wykonywa" zadania redaktorskie staranniej. Zgadzam si#
z zarysowan$ tez$ i jej dowodem (dziennikarskim – nie
naukowym).
Wojciech Kulesza, Wydzia Psychologii, Szko a Wy%sza Psychologii Spo ecznej, ul Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa,
e-mail: wkulesza@swps.edu.pl
Dzi#kuj# autorom za podj#cie dyskusji i Marii Lewickiej za
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Druga teza zak ada, i% w ten sposób mo%na prowadzi"
bezwarto!ciow$ terapi# do !rodowiska naukowego i akademickiego (Witkowski i Fortuna, 2008). Dowodem jej
prawdziwo!ci ma by" fakt, i% ze wspomnianym czasopismem zwi$zani s$ naukowcy. Jednak%e moj$ w$tpliwo!"
budzi ich rzekoma odpowiedzialno!" za przyj#cie tekstu
do druku. Jak rozumiem, tym ró%ni si# rada naukowa
czasopisma naukowego od osób wpieraj$cych wiedz$
i tekstami czasopismo popularnonaukowe, %e w tym drugim przypadku naukowcy nie ingeruj$ na %adnym etapie
w tre!ci odautorskie (poza ewentualnie opublikowaniem
w asnego artyku u). W zwi$zku z tym nieprawdziwy jest
wniosek Autorów, mówi$cy, %e wprowadzili do polskiej
nauki pseudoteori#. Praca jednego z nich ukaza a si#
w czasopi!mie popularnonaukowym, a nie naukowym.
Autorzy pisz$ o przenikaniu pseudonauki do portali internetowych czy szkole&. 'adne z tych miejsc nie jest !rodowiskiem akademickim. Oprócz redaktora prowadz$cego
artyku %aden z naukowców wspieraj$cych Charaktery
nie napisa recenzji pozytywnej przyjmuj$cej tekst do druku. Gdyby tak w a!nie by o – wtedy móg by to by" solidny dowód na prawdziwo!" tezy Autorów. Nie rozumiem,
dlaczego Autorzy „manifestu” odrzucaj$ ten w$tek.
Kolejna teza zak ada, %e „…funkcjonowanie takich
pseudoterapii mo%liwe jest dzi#ki oboj#tno!ci !rodowiska psychologów naukowych (…)” (Witkowski i Fortuna, 2008, s. …) oraz przedstawicieli uczelni wy%szych
(s. …), którzy tym samym przyk adaj$ r#k# do rozwoju
szarlatanerii (s. …). Strona … „(…) odnosimy nieodparte
wra%enie, %e nauczyciele akademiccy (…) nie dostrze-

345

Copyright 2008 Psychologia Spo eczna

346

WOJCIECH KULESZA

gaj$, i% sami post#puj$ dok adnie tak samo w sytuacji,
kiedy na ich oczach pope niana jest zbrodnia przeciwko
warto!ciom stanowi$cym istot# nauki”. Jak rozumiem,
dowodem na istnienie wspomnianej oboj#tno!ci, zbrodni
i przenikania pseudonauki do o!rodków akademickich ma
by" fakt nielicznej reprezentacji psychologów–naukowców na kilku konferencjach naukowych. Chcia bym zauwa%y", %e wnioskowanie to jest b #dne. Opinie, dorobek
naukowców i ich aktywno!" przede wszystkim obrazuj$
ich publikacje – i to najlepiej na amach wysoko cenionych czasopism naukowych. Je%eli tam znajdziemy przyk ad milczenia nt. pseudonauki, amania zasad etycznych
– faktycznie b#dzie to silny dowód. Jednak%e literatura
cytowana przez Autorów oraz przegl$d publikacji ksi$%kowychpo!wi#conych etyce zawodowej, debat nad poziomem kszta cenia psychologii na uczelniach wy%szych
– tej tezie przecz$ (np. Brzezi&ska, Brzezi&ski i Eliasz,
2004; Brzezi&ska i Toeplitz, 2007; Brzezi&ski i Eliasz,
2003; Brzezi&ski i Toeplitz-Winiewska, 2004; Brzezi&ski
i Toeplitz-Winiewska, 2004).
Z czego wynika" mo%e b #dne dowodzenie prawdziwo!ci tez? By" mo%e z nienaukowych metod badawczych
(por. np. (ukaszewski, 2003, pisz$cy o ró%nicy mi#dzy
psychologi$ zdroworozs$dkow$ a naukow$). Nie jest
bowiem tak, %e prowokacja dziennikarska jest metod$
eksperymentaln$ (co twierdz$ Autorzy na stronie … „manifestu”). Mo%na to sprawdzi" w ten sam sposób, który
dalej oni sami wykorzystuj$: wpisuj$c odpowiednie has o
do EBSCO (bazy PsychInfo, PsychArticles). Zrobi em
to dla hase (bez zaw#%ania, gdzie termin ma wyst$pi"
– co znacznie poszerza obszar poszukiwa&): media provocation, heckling czy sledging. Poszukiwania da y odpowiednio dla kolejnych hase – dwa artyku y dotycz$ce
negatywnych emocji w powi$zaniu z agresywnymi mediami oraz dotycz$ce australijskiego grand prix wy!cigów motocyklowych, siedem analizuj$cych np. analiz#
mowy w izraelskim parlamencie oraz zero dla trzeciego
has a. Przy tak niskich wskazaniach – jak sami Autorzy
zauwa%aj$ – mo%emy wykaza" nienaukowo!" prowokacji dziennikarskiej i ulokowa" j$ w paranauce. St$d nieprawdziwe jest stwierdzenie (s. …), %e „(…) opisywana
prowokacja stanowi a jedynie pretekst do obserwacji zachowa& w sytuacji nietypowej dla naukowca, ale wiele
wniosków z nich p yn$cych mo%emy równie% uogólni"
na stosunek naukowców do pseudonauki w ogóle”. Na
marginesie mo%na równie% wspomnie", %e zaproponowan$ metod$ jest sonda(%), który nie pozwala zbyt du%o
powiedzie" o analizowanym zjawisku. Przy zastosowanej
metodzie nie mo%na bowiem mówi" o wynikaniu, relacji
przyczyna – skutek.

W innym miejscu Autorzy odwo uj$ si# do rozmów ze
studentami jako wska)nika poruszenia !rodowiska akademickiego przeprowadzon$ prowokacj$ dziennikarsk$.
Je%eli si#gniemy do wspomnianego wcze!niej )ród a
((ukaszewski, 2003), znajdziemy wskazanie konieczno!ci poszukiwania regularno!ci i ich weryÞkacji na
drodze bada&. Przeprowadzenie wybiórczych i ogólnych
rozmów, takim badaniem nie jest. Gdyby tak by o, to
móg bym napisa", %e w ramach przeprowadzonych przeze mnie bada& !rodowisko nie zaklasyÞkowa o tej prowokacji jako pokazuj$cej s abo!" o!rodków naukowych
i akademickich. Wynika to z faktu, i% nikt ze mn$ na ten
temat nie rozmawia (co – id$c tym tropem – przy ponad
setce studentów bior$cych udzia w prowadzonych przeze mnie kursach oraz poka)nej liczbie kolegów–wyk adowców, z którymi rozmawia em od momentu publikacji
w Charakterach, dawa oby solidn$ prób#). Mam jednak
wra%enie, %e Autorzy równie% maj$ podobne odczucia:
„(…) poza prywatnymi rozmowami nie dysponujemy
%adnymi danymi na ten temat” (s. …).
Innym przyj#tym przez Autorów wska)nikiem pokazuj$cym si # ra%enia upowszechniania pseudonauki mia by"
fakt, %e Charaktery czyta co miesi$c kilkadziesi$t tysi#cy
osób. Jednak%e, czy wyemitowanie w bardzo ciekawym
sk$din$d programie „Rozmaito!ci rolnicze” (I program
Polskiego Radia), docieraj$cym do znacznie szerszej grupy ludzi, informacji o renesansie w!ród rolników metody
nawo%enia, któr$ odrzucili naukowcy, oznacza, %e akademicy zajmuj$cy si# rolnictwem s$ s abi, niewykszta ceni, niedouczeni? Moim zdaniem, nie. Nie jest to bowiem
)ród o naukowe.
W innym miejscu Autorzy staraj$ si# wykorzystywa"
statystyk# do weryÞkacji i potwierdzenia swych tez.
Jednak%e stosuj$ te narz#dzia przede wszystkim zbyt p ytko. Analiza rzetelno!ci, !rednie i odchylenia standardowe
jedynie wst#pnie mówi$ co! o narz#dziu. Dalej warto si#gn$" cho"by do analizy czynnikowej (brak jej zastosowania jest równie% widoczny u Witkowskiego i Fortuny
w sytuacji przedstawiania reakcji !rodowiska naukowego) i do porównania wyników mi#dzy grupami czy grup$
kontroln$. Ogólnie mówi$c, stosowanie jakichkolwiek
statystyk mo%e stwarza" wra%enie naukowo!ci i dowodu,
co w tym przypadku jest, moim zdaniem, mocno ograniczone. Chcia bym wreszcie zauwa%y", %e zmierzenie
postawy (wobec artyku u) nie jest jednoznaczne ze zmierzeniem i przewidywaniem zachowania w konkretnej sytuacji (por. wszystkie podr#czniki z zakresu psychologii
spo ecznej opisuj$ce zagadnienie niesienia pomocy lub
badania nad zachowaniami wyborczymi Polaków i ich
przewidywania w d u%szej perspektywie czasu).

O PARANAUKOWYM PARADOWODZIE NA PARANAUKOWO*+ NAUKI…

Chcia bym jeszcze wspomnie" o kilku innych kwestiach. Po pierwsze, Autorzy postawili seri# pyta&, na
które ani ich tekst nie odpowiada, ani z którymi nawet
nie jest logicznie powi$zany. Strona….: „Czy przedstawiciele psychologii naukowej czuj$ si# odpowiedzialni za
poziom popularyzowania swojej dziedziny i popularyzowane tre!ci? Czy i jaka jest ró%nica pomi#dzy tolerancj$
redaktorów, terapeutów, badaczy dla ró%nych sposobów
uprawiania nauki i terapii a oboj#tno!ci$ w stosunku do
nadu%y", które w tej sferze maj$ miejsce? Czy jako psychologowie powinni!my rynek us ug terapeutycznych,
nazywany czasami psychobiznesem, pozostawi" prawom
wolnego rynku?”. Chc$c i!" tym tropem, niech Autorzy
przedstawi$ (naukowy?) sposób odpowiadania na te zagadnienia. Przyk adem takiej pracy jest ksi$%ka autorstwa
Wies awa (ukaszewskiego pt. „Wielkie pytania psychologii” (2003), gdzie w odpowiedzi na ka%de postawione
pytanie prezentowane s$ pogl$dy poparte wynikami bada& naukowych. Ko&cz$c ten w$tek, sam móg bym doda"
kilka równie wa%nych pyta&: Dok$d zmierza !wiatowa
psychologia? Czy ten kierunek jest s uszny? Jednak%e
nie twierdz#, %e mój komentarz odpowiada na nie oraz %e
samym zadaniem pytania co! wnios em do tej dyskusji.
W takim razie nie twierdz# równie%, %e taki by mój cel,
gdy ten komentarz pisa em.
Po drugie, Autorzy wyra%aj$ niezadowolenie, %e dyskusje wywo ane publikacj$ w Charakterach by y niekonkluzywne (strona…). Zapyta" nale%y o to, czego oczekiwali.
Je%eli tego, %e zaczniemy inaczej patrze" na selekcj# artyku ów do druku w czasopismach popularnonaukowych,
oraz %e prawdopodobnie redaktorzy b#d$ dok adniej weryÞkowali nadsy ane teksty – to nie powinni by" rozczarowani. Dowiedli tego i tak proponuj# to rozpatrywa".
Podsumowuj$c swój komentarz, nie twierdz#, %e
Autorzy „manifestu” nie maj$ racji. Maj$ j$ w sposób
ograniczony. Moim celem by o wykazanie, dlaczego
i gdzie dokonuj$ oni nadinterpretacji, stosuj$ niew a!ciwe i niedok adne narz#dzia badawcze, co w konsekwencji ryzykownie stawia tekst w kr#gu tak mocno krytykowanej przez nich pseudonauki. Dlatego proponowa bym
traktowa" tekst Witkowskiego w Charakterach jako
ciekawy i wa%ny przyk ad prowokacji – dziennikarskiej,
a nie naukowej. Wtedy mo%emy doceni" prac# pana
Witkowskiego w tym w a!nie zakresie i unikniemy nieporozumie&, o których pisa em w swym komentarzu.
Przyk adem prac, w których nie dokonywano niepotrzebnej i nadmiernej generalizacji, s$ prace Goldberga
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(1959, za: Tyszka 2000) i Stribling, Aguayo i Krohn
(2005). W pierwszym przypadku Tyszka przedstawia
analiz# eksperymentów nad trafno!ci$ bada& psychiatrycznych wykonywanych przez ekspertów i ich sekretarki (niewielka ró%nica; Goldberg, 1959, za: Tyszka, 2000).
Jednak%e nie twierdzi on wcale, %e badania psychiatryczne nale%y odrzuci" z racji braku ich trafno!ci. Podobnie
jak nikt nie zamierza pozbawia" pracy meteorologów
nietrafnie przewiduj$cych pogod#. W drugim przypadku
Stribling, Aguayo i Krohn (2005) zaproponowali referat
pt. „Rooter: A Methodology for the Typical UniÞcation
of Access Points and Redundancy”. Autorzy udowadniali, %e s$ w stanie napisa" skrypt komputerowy generuj$cy pozbawione sensu artyku y. Ciekaw$ weryÞkacj$ si y
tego programu by o zg oszenie referatu na konferencj#
naukow$, gdzie zosta przyj#ty. Jednak%e autorzy tej prowokacji nigdy nie twierdzili, %e ta dziedzina nauki jest
s aba, paranaukowa, a jej przedstawiciele bierni. Nie mieli na to dowodu. Naukowego.
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On the quasi-scientiÞc quasi-proof
of the quasi-scientiÞc character of science
or on the journalist but not scientiÞc provocation
Wojciech Kulesza
Higher School of Social Psychology

Abstract
The objective of this commentary is to critically evaluate the article by Tomasz Witkowski and Pawe
Fortuna. While I recognize the importance of some issues raised by the authors I point, however, to irregularities in coming to conclusions and to existing – in my opinion – defects in their process of seeking evidence.
Key words: provocation, quasi-science, quasi-proof

