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Miejsce nauki i psychologii 

w kulturze zdominowanej ideologi! wolnego rynku

Krzysztof Mudy"
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagiello!ski

Autor zastanawia si# nad umiejscowieniem nauki w systemowo rozumianej rzeczywisto$ci oraz rol! nauki 

w kulturze rz!dzonej regu ami wolnego rynku. Porównuj!c ewolucj# kultury do p#dz!cego poci!gu, suge-

ruje, %e jej wp yw na kierunek ewolucji kultury jest znikomy – nauka nie jest bowiem ani lokomotyw!, ani 

motorniczym poci!gu. Jej przedstawiciele s! pasa%erami czwartego wagonu. Ich praktyczna rola sprowadza 

si# g ównie do analizowania i komentowania bie%!cych wydarze" oraz uczestniczenia w minimalizowaniu 

skutków katastrof, kiedy te ju% wyst!pi!. Autor uzasadnia te%, %e akademicka wiedza psychologiczna kie-

ruje si# innymi celami ni% psychologia stosowana lub potoczna. Ponadto, z konieczno$ci, ma ona charakter 

deklaratywny i w niewielkim tylko stopniu jest przek adalna na praktyczne umiej#tno$ci wprowadzania 

zmian, czyli na wiedz# proceduraln!. Istnieje wiele psychologii – ka%da z nich poszukuje i gromadzi inny 

rodzaj wiedzy (i umiej#tno$ci), stosownie do realizowanych celów. Nie nale%y zatem oczekiwa&, %e wiedza 

praktyczna (tak%e zas uguj!ca na miano profesjonalnej) musi by& czym$ pochodnym w stosunku do wie-

dzy naukowej. Nie nale%y lekcewa%y& wiedzy i umiej#tno$ci powstaj!cych poza obszarem zainteresowa" 

i metod psychologii akademickiej. Je$li praktyków nazwiemy szamanami, to zgodnie z t! retoryk! teore-

tycy byliby kaznodziejami, a empirycznie nastawieni eksperymentatorzy – majsterkowiczami. 

 

S owa kluczowe: miejsce nauki w gospodarce wolnorynkowej, nauka czysta vs nauka w s u%bie potrzeb 

i problemów spo ecznych, wielo$& psychologii, szamani, kaznodzieje i majsterkowicze

To dobrze, %e redakcja Psychologii Spo ecznej zdecy-

dowa a si# udost#pni& specjalny numer dla problemów 

zawartych – explicite b!d' implicite – w artykule T. Wit-

kowskiego i P. Fortuny „O psychobiznesie, tolerancji 

i odpowiedzialno$ci, czyli strategie czystych uczonych”, 

b#d!cym niejako dalszym ci!giem wcze$niejszej prowo-

kacji na  amach Charakterów (Aulagnier, 2007). Stwarza 

to bowiem niezast!pion! okazj# do ogólniejszych reßeksji 

na tematy ró%ne, acz istotne. Mo%na, mi#dzy innymi, za-

stanowi& si# nad zasadniczym pytaniem, dok!d p#dzi ten 

poci!g, w którym ró%ni ludzie, z psychologami w !cznie, 

próbuj! znale'& jak najwygodniejsze miejsce lub cho&by 

na niego zd!%y&. 

 Otwiera to przestrze" do dyskusji, przynajmniej aka-

demickiej. A czas jest ku temu sposobny, gdy% trudno nie 

zauwa%y&, %e uczestniczymy w ogólno$wiatowym kryzy-

sie ekonomicznym, który przek ada si# nie tylko na Þnan-

se poszczególnych obywateli, lecz równie% na wszelkie 

inne aspekty rzeczywisto$ci spo ecznej. Wa%ne jest i to, 

%e ka%dy kryzys stanowi niezast!pion! okazj# do zrewi-

dowania wielu milcz!cych za o%e", niekwestionowanych 

przekona" i „oczywistych oczywisto$ci”. Dotyczy to tak-

%e przekonania, i% wolny rynek jest najlepszym i uniwer-

salnym sposobem (samo)regulacji wszelakich procesów 

spo ecznych oraz %e we wspó czesnej „globalnej wio-

sce” rzeczywi$cie co$ takiego istnieje, i to w analogicz-

nej postaci jak za czasów Adama Smitha lub na bazarze 

Stadionu Dziesi#ciolecia1. 

Wiedza akademicka a lokalizacja nauki 

w systemowej rzeczywisto ci

Zgadzam si# z Autorami tekstu w kwestii – jak s!dz# 

– najogólniejszej, a mianowicie, %e oboj#tno$& czy desin-

teressement wobec wszystkiego, co wykracza poza oso-

bisty interes, najcz#$ciej dora'nie lub krótkowzrocznie 

rozumiany, nie jest po%!dan! reakcj! wobec wszelakich 

zjawisk spo ecznych, które uwa%amy (s usznie lub nie) 
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za niew a$ciwe lub wr#cz szkodliwe. Dotyczy to rów-

nie% tzw. psychobiznesu. Bardziej jednak interesuj! mnie 

kwestie natury ogólniejszej, mi#dzy innymi rola nauki 

lub raczej nauk ró%nych we wspó czesnym $wiecie oraz 

w kszta towaniu i ocenianiu (ewaluacji) praktyki w ogóle 

oraz praktyki psychologicznej w szczególno$ci. I na tym 

w!tku skupi# si# w pierwszej kolejno$ci. Nie podzielam 

bowiem, kiedy$ mocno zakorzenionego w $wiadomo$ci 

spo ecznej przekonania, i% nauka dostarcza wiedzy pew-

nej i sprawdzonej, które to przekonanie wydaje si# by& 

bliskie Autorom tekstu.

 Nauka, w tym tak%e psychologia akademicka, stara 

si# niew!tpliwie dostarcza& wiedzy sprawdzonej, lecz 

z konieczno$ci dostarcza raczej wiedzy hipotetycznej 

i wci!% sprawdzanej. Co wi#cej, je$li idzie o psychologi# 

i tzw. nauki spo eczne, to z natury rzeczy tylko po cz#$ci 

mamy (i mie& mo%emy) do czynienia z science, a po cz#-

$ci z art and humanities. Nauk! (na wzór nauk o naturze, 

zwanych kiedy$ Naturwissenschaften w odró%nieniu od 

Geisteswissenschaften) usilnie stara si# by& psychologia 

akademicka, przynajmniej w swym dominuj!cym nurcie. 

Psychologia stosowana natomiast, czy to w sensie psy-

choterapii, czy tzw. pomocy psychologicznej, programów 

proÞlaktycznych, treningów rozwoju osobistego (kiero-

wania grup!, zarz!dzania przedsi#biorstwem), poradnic-

twa lub coachingu, z samej natury rzeczywisto$ci nauk! 

by& nie mo%e. Natomiast sztuk! (ars, art) by& musi, gdy% 

wynika to z konkretnej (zindywidualizowanej) natury pro-

blemów, z jakimi si# bezpo$rednio konfrontuje (w sensie 

konkretnych osób, grup, sytuacji i kontekstów). 

Czasami sztuka staje si# kiczem. Ideologia wolnego 

rynku ma zreszt! liberalny stosunek do wszelkiego ro-

dzaju kiczowato$ci. Pocz!wszy od mass mediów i jej 

Big Brotherów, przez Big Burgery, wszelakiego autora-

mentu suplementy diety, którymi po brzegi wype nio-

ne s! apteki (zamiast aneksów sklepów spo%ywczych), 

a% po lawinowo powstaj!ce szko y wy%sze i pó wy%sze 

(ch#tnie nauczaj!ce psychologii), pomy$lane zazwyczaj 

ad usum delÞni, acz zaprawione w sztuce pecunia qu-

aerendi. Psychobiznes, w do$& w!skim zreszt! rozumie-

niu Autorów, jest tylko jednym z wielu grzybków w tym 

wspó czesnym barszczu. 

Paul Feyerabend – jeden z najbardziej niezale%nych 

przedstawicieli ÞlozoÞi nauki – zgadzaj!c si# poniek!d 

z autorem „Struktury rewolucji naukowych” (Kuhn, 

1968), powiada, %e nauka ch#tnie rozwi!zuje  amig ówki, 

które sama wymy$la (Feyerabend, 1970). Innymi s owy, 

jak d ugo mo%e, piel#gnuje swoje paradygmaty, dokar-

miaj!c je nowymi hipotezami i kontrowersjami oraz no-

wymi danymi empirycznymi, produkowanymi najch#t-

niej w sterylnych warunkach eksperymentu laboratoryj-

nego. A czyni tak przynajmniej w okresach stabilno$ci, 

czyli w fazie tzw. nauki normalnej pomi#dzy kolejnymi 

rewolucjami w rozumieniu Thomasa Kuhna.

 Id!c nieco dalej, mo%na by powiedzie&, %e celem nauki 

jako instytucji, podobnie jak ka%dego %ywego systemu, 

jest przede wszystkim odnawianie i powielanie swoich 

struktur, czyli d!%enie do przetrwania dzi#ki adaptacji do 

otoczenia, przy minimalizacji kosztów w asnych, mierzo-

nych liczb! koniecznych zmian. Je$li przetrwanie nie jest 

zagro%one, mog! pojawi& si# tendencje rozwojowe lub 

przynajmniej ekspansja w sensie ilo$ciowym. Rozwój 

bowiem (zw aszcza zrównowa%ony) zwi#ksza szanse 

przetrwania.

 Czasem na obrze%ach (sic) dotychczasowej „normal-

nej nauki”, w rozumieniu Kuhna, pojawia si# jaka$ nowa, 

bardziej ca o$ciowa, oryginalna koncepcja, która je$li 

przetrwa faz# przemilczania, pomniejszania, $wi#tego 

oburzenia i krytyki ze strony przedstawicieli status quo 

oraz – co wa%ne – zaproponuje zgrabny paradygmat pro-

dukowania nowych faktów, z czasem mo%e si# sta& (przez 

czas jaki$) obowi!zuj!cym kanonem uprawiania danej 

dyscypliny, zw aszcza w kontek$cie prac naukowych pi-

sanych na stopie". 

Ale – móg by kto$ zapyta& – czy% nauka nie spe nia 

wa%nych funkcji zewn#trznych, spo ecznie u%ytecznych 

wobec kultury, technologii i spo ecze"stwa? Owszem, tak. 

Ale nie tyle wobec spo ecze"stwa w ogólno$ci lub jego 

poszczególnych cz onków, ile raczej wobec swych me-

cenasów, zleceniodawców i sponsorów. W totalitarnych 

systemach spo ecznych nauki spo eczne ch#tnie bywaj! 

wykorzystywane do legitymizacji ideologii s u%!cej w a-

dzy oraz uzasadniania decyzji ju% podj#tych przez decy-

dentów. Gdy trzeba, pe ni te% funkcj# autorytetu, pomoc-

nego w sprawowaniu rz!du dusz. Natomiast w ramach 

gospodarki rynkowej jej przedstawiciele wzbogacaj! 

ofert# mass mediów, szczególnie je$li s! medialni, a ich 

prywatne pogl!dy koresponduj! z inklinacjami zaprasza-

j!cych ich dziennikarzy i gustami szerszej publiczno$ci. 

A je$li trzeba, swoj! wirtualn! obecno$ci! legitymizuj! 

tak%e „naukowy” charakter Charakterów. 

Nauka przyczynia si# oczywi$cie do rozwoju nowych 

technologii, które – zdaniem wielu wierz!cych w ideolo-

gi# rozpowszechnian! przez producentów i sprzedawców 

– przek adaj! si# automatycznie na lepsz! jako$& %ycia 

obywateli. Przekonanie to w du%ym stopniu opiera si# 

na próbie rozumowania: gdyby (w ju% radykalnie zmie-

nionym przez technologi# $rodowisku) pozbawi& mnie 

dobrodziejstw techniki (np. poczynaj!c od dost#pu do in-

ternetu, telefonu, etc.), niechybnie sta bym si# bezradny 

jak dziecko we mgle i zapewne niezbyt z tego powodu 

szcz#$liwy. Konkluzja, któr! wielu wyprowadza z tej ku-
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lawej przes anki, brzmi – technologia bezpo$rednio i jed-

noznacznie przek ada si# na (lepsz!) jako$& %ycia. Na tej 

samej zasadzie niektórzy moi wykszta ceni znajomi uwa-

%aj!, %e banki i inne instytucje Þnansowe s! dobroczy"-

cami ludzko$ci, bo gdyby je nagle pozamyka&, to któ% 

udzieli by nam kredytu? Kto troszczy by si# o nasze kon-

ta? A id!c dalej – gdyby tak którego$ dnia banki zabloko-

wa y konta oraz bankomaty, to niew!tpliwie mieliby$my 

k opot z dost#pem do swoich pieni#dzy, a w szczególno-

$ci z realizacj! kart p atniczych i kredytowych, wcze$niej 

uporczywie wciskanych obywatelom (czy to w formie 

pokusy, czy szanta%em), zapewne w trosce o popraw# ja-

ko$ci ich %ycia. 

Wprawdzie, w przededniu o$wiecenia Jean Jacques 

Rousseau sugerowa , %e rozwój nauki i techniki nie przy-

czyni si# do poprawy obyczajów, a swymi wywodami 

przekona  nawet jurorów Królewskiej Akademii Nauk, 

lecz niewiele z tego wynik o, a poza tym by o to dawno 

temu… i w ogóle. 

O sprzecznych oczekiwaniach wobec nauki – 

hipotetyczno ! akademickiej wiedzy 

a potrzeba pewno ci i stosowalno ci

Autorzy artyku u „O psychobiznesie, tolerancji i odpo-

wiedzialno$ci…” zdaj! si# wierzy&, %e wszystko, co dobre 

(w sensie sposobów dzia ania i nabywania nowych umie-

j#tno$ci, tak%e praktycznych oraz wprowadzania zmian), 

mie$ci si# w polu zainteresowa" takiej czy innej nauki lub 

przynajmniej wywodzi z jej ustale", ma jej certyÞkat lub 

kontrasygnat#. Jako %e nie podzielam tego przekonania, 

skupi# si# przez chwil# na niespecyÞcznych ogranicze-

niach nauki jako instytucji. Pod jej adresem laicy ch#tnie 

kieruj! bowiem wiele pobo%nych, acz zwykle niereali-

stycznych %ycze", w dodatku wzajemnie sprzecznych. 

Oczekiwaniem stosunkowo realistycznym jest, by na-

uka dostarcza a rzetelnej wiedzy (cho& niekoniecznej ca -
kiem pewnej i niekwestionowanej). Prawd niekwestiono-

wanych i absolutnych (objawionych) – ku naszemu po-

cieszeniu – ch#tnie dostarczaj! wszak religie, wychodz!c 

naprzeciw ludzkim potrzebom pewno$ci, nie$miertelno-

$ci i wielu innym. Je$li nauka uprawiana jest rzetelnie, 

to dostarcza (niestety, chcia oby si# powiedzie&) g ównie 

hipotez, cz#$ciowo potwierdzonych lub raczej – tu zga-

dzaj!c si# z Karlem Popperem – hipotez, których (na ra-

zie) nie uda o si# jednoznacznie sfalsyÞkowa&. Ale czy 

hipoteza – nawet opieraj!ca si# jednoznacznej falsyÞkacji 

– jest wiedz! w potocznym rozumieniu, daj!c! po%!da-

ne poczucie pewno$ci? Raczej nie – jest tylko uzasad-

nionym przypuszczeniem, wokó  którego gromadz! si# 

niezw ocznie ró%norakie interpretacje – zwane modelami, 

koncepcjami, a nawet teoriami – coraz bardziej odleg e 

od faktów, powi!zane z nimi d ugim  a"cuchem presupo-

zycji, uogólnie" (rozumowania indukcyjnego) oraz wnio-

skowania dedukcyjnego. Na tym jednak nie koniec, gdy% 

ka%da hipoteza inspiruje powstawanie alternatywnych 

hipotez wraz z ich spekulatywnymi przybudówkami, któ-

re to alternatywne interpretacje równie% okazuj! si# mie& 

zakotwiczenie w co poniektórych, tak%e metodycznie 

produkowanych faktach. 

W tym kontek$cie, o ile pozostaje si# w dyskursie 

z empiri!, z tzw. faktami, wyj!tkowo trudno o poczucie 

pewno$ci. A przecie%, chc!c jako$ reagowa&, podejmo-

wa& jakie$ dzia ania i upiera& si# przy ich realizacji, nie 

mo%na ci!gle we wszystko pow!tpiewa& lub jak mówi! 

fenomenolodzy „bra& w nawias” to, co nam si# wydaje. 

Reasumuj!c, zw aszcza nauki spo eczne, z natury swo-

jej nie dostarczaj! zwykle pewno$ci (a ju% szczególnie 

w kwestiach egzystencjalnie najistotniejszych), a je$li do-

starczaj! wiedzy, to raczej negatywnej (jak nie jest, w jaki 

sposób danego efektu uzyska& nie mo%na), przyuczaj! te% 

do tolerowania niepewno$ci (sprzeczno$ci, obszarów nie-

oznaczono$ci), pomagaj! w kwantyÞkowaniu tego, co daje 

si# pomy$le& w kategoriach stopnia prawdopodobie"stwa, 

a nie tylko w kategoriach zero-jedynkowych. Sk aniaj! do 

dopytywania si# o 'ród a informacji i szacowaniu stopnia 

ich wiarygodno$ci, poszukuj! intersubiektywnych miar 

i metod pomocnych w rozstrzyganiu co poniektórych, 

dobrze sformu owanych (cho& rzadko istotnych praktycz-

nie) pyta". Prowadzi to do wi#kszej $wiadomo$ci za o%e" 

oraz ogranicze" stosowanych metod przy dochodzeniu do 

konkluzywnych i w jakim$ stopniu uzasadnionych roz-

strzygni#&. Parafrazuj!c nieco I. P. Paw  owa, rzec mo%-

na, %e dla naukowca wszystko si# zawiera w metodzie 

(rozstrzygania hipotez). Dla praktyka za$ niemal wszyst-

ko rozstrzyga si# w skuteczno$ci wprowadzania po%!da-

nych zmian. Natomiast $wiadomo$& przebiegu w asnych 

oddzia ywa", tego, jak to si# dzieje, dlaczego dzieje si# 

tak, jak si# dzieje, jakie mechanizmy i procesy s! za to 

odpowiedzialne – jest w tym kontek$cie czym$ wtórnym, 

nieistotnym, cz#sto wr#cz kontrproduktywnym. 

Badania podstawowe w nauce, które oczywi$cie po-

winny by& prowadzone, szybciej i  atwiej przek adaj! si# 

na produkty techniki i nowe technologie – ni% jako$& %y-

cia poszczególnych ludzi – mi#dzy innymi dlatego, %e te 

pierwsze s!  atwiej „sprzedawalne”. Badania podstawo-

we w naukach spo ecznych w jakim$ stopniu przek ada-

j! si# na $wiadomo$& w!skiej grupy ludzi posiadaj!cych 

wykszta cenie w danej dziedzinie, lecz niekoniecznie na 

tzw. $wiadomo$& spo eczn!, a jeszcze mniej na regu y %y-

cia spo ecznego, zmiany mentalno$ci, obyczajowo$& lub 

praktyczne oddzia ywania psychologiczne. Zaw#%aj!c 

obszar rozwa%a" do psychologii, zauwa%my, %e hipote-
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tyczna wiedza akademicka, która zasadniczo tworzona 

jest dla niej samej, dotyczy kwestii niezwykle szczegó o-

wych, jej celem zazwyczaj nie jest rozwi!zywanie proble-

mów globalnych lub spo ecznych czy te% poszukiwanie 

heurystyk radzenia sobie ze z o%onymi problemami ludzi 

funkcjonuj!cych w konkretnych, zró%nicowanych kon-

tekstach. Tego typu problemy, je$li ju% s! podejmowane, 

to w a$nie na obrze%ach psychologii akademickiej i z na-

ruszeniem lub wykraczaniem poza tward! metodologi#, 

do której uporczywie aspiruje psychologia akademicka.

Niewspó"mierno ! celów i ograniczona 

przek"adalno ! ró#nych form wiedzy psychologicznej

 Przypomnijmy tu rzecz oczywist!, %e wiedza zawarta 

w czasopismach psychologicznych, jak równie% w pod-

r#cznikach ma posta& wiedzy deklaratywnej. Co wi#cej, 

w swej zasadniczej cz#$ci nie dotyczy ona kwestii typu: 

jak sobie z czym$ poradzi&, jak oddzia ywa& na dolegli-

we okoliczno$ci, jak im przeciwdzia a&, tj. skutecznie 

zapobiega&, na przyk ad przez programy proÞlaktyczne, 

realizowane w z o%onych kontekstach spo eczno-$rodo-

wiskowych. Zalet! wiedzy deklaratywnej niew!tpliwie 

jest  atwo$& jej przekazywania (w mowie i pi$mie) i  a-

twy dost#p w kontek$cie intelektualnej dyskusji, debaty 

lub „rozmowy o”, czyli generalnie w p aszczy'nie (me-

ta)poj#ciowej. 

Przek adanie wiedzy deklaratywnej na formy wiedzy 

proceduralnej, czy to w sensie praktycznych umiej#tno-

$ci (np. podejmowania trafnych sytuacyjnie decyzji), czy 

nawykowych sposobów reagowania, prze%ywania i in-

terpretowania sytuacji, a tym bardziej w sensie uwzgl#d-

niania wp ywu w asnej osoby i swych utajonych postaw 

na kszta t rozgrywaj!cej si# sytuacji, w której uczestni-

czymy i przebieg procesu, etc. – wprawdzie teoretycznie 

daje si# pomy$le&, lecz praktycznie jest nieosi!galne. 

Wymaga oby bowiem nielimitowanego czasu (co ozna-

cza, i% %ycia mog oby nie starczy&) i wi!%e si# z tak 

ogromnymi kosztami (w sensie wielo$ci przekszta ce" 

lub operacji umys owych dokonywanych na wyj$cio-

wych elementach wiedzy) i w ogóle, w sensie zaanga-

%owanych zasobów poznawczych (uwagi, pami#ci robo-

czej i trwa ej, metapoznawczego monitoringu i kontroli 

poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej), %e podwa%a 

to zasadno$& lub wr#cz mo%liwo$& takiej strategii post#-

powania. Przypomina oby to bowiem pokonywanie prze-

strzeni topograÞcznie zró%nicowanej przy równoczesnym 

upieraniu si#, %e nale%y to robi& wy !cznie poci!giem. Na 

dodatek w sytuacji, gdy wi!%e si# to z dobudowywaniem 

torów kolejowych, które na razie istniej! tylko tu i ówdzie 

i wymagaj! po !czenia nowymi, dodatkowymi odcinka-

mi, których d ugo$& znacznie przekracza 50% ca ej trasy. 

Zdarza si#, %e psychologom akademickim udaje si# 

wnie$& pozytywny i poniek!d praktyczny wk ad w rozu-

mienie z o%onych, a zarazem istotnych spo ecznie proble-

mów. Przyk adem tego mo%e by& wk ad Philipa Zimbardo 

w szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego porz!dni, 

zwyczajni ludzie zachowuj! si# czasem w sposób nie-

ludzki. Mimo wielkiego szacunku dla konstruktywnych 

i bardzo znacz!cych osi!gni#& rzeczonego autora, który 

jest mi#dzy innymi psychologiem akademickim, jego 

dokonania nie mog! by& argumentem ani za wy%szo$ci! 

metody naukowej nad innymi sposobami osi!gania wie-

dzy praktycznej, ani za  atwo$ci! jej stosowania. Patrz!c 

z boku na s ynny eksperyment stanfordzki, kto$ móg by 

powiedzie&, %e autorowi uda o si# po prostu dokona& sku-

tecznej prowokacji, skrz#tnie j! udokumentowa& i nag o-

$ni& przez systematyczne przypominanie eksperymentu, 

dzi#ki wieloletniemu uporczywemu zajmowaniu si# t! 

– bardzo istotn! zreszt! – problematyk!, mi#dzy innymi 

przez wyst#powanie w roli eksperta w kontek$cie ak-

tów przemocy, przez ustosunkowanie si# do aktualnych 

i medialnie nag a$nianych, drastycznych wydarze" (np. 

traktowanie je"ców w Iraku przez ameryka"skich %o nie-

rzy). Zauwa%my na marginesie, %e to, co zrobi  Zimbardo, 

niewiele mia o wspólnego z eksperymentem laboratoryj-

nym, %e uzyskane efekty nie by y konsekwencj! zastoso-

wania wyraÞnowanej metodologii, %e badanie nie zosta o 

zreplikowane (ju% raczej samo by o replikacj!), a ponadto 

sam badacz wcieli  si# w uczestnika badanego zjawiska, 

w dyrektora wi#zienia, co bynajmniej nie sprzyja o za-

chowaniu dystansu ani obiektywizmowi. I jak sam przy-

znaje, ca a sytuacja i pe niona rola zacz# y w pewnym 

momencie wymyka& si# spod kontroli. Na szcz#$cie rezo-

lutna (naonczas narzeczona, obecnie jego %ona) Christina 

Maslach w decyduj!cej fazie eksperymentu przywo a-

 a go do porz!dku, wo aj!c: „Filip, co ty wyprawiasz?” 

(Zimbardo, 2008a). Zauwa%my te%, %e gdyby ekspery-

ment taki zosta  przeprowadzony obecnie, okaza oby si#, 

%e narusza wspó czesne zasady etyczne. W konsekwencji 

jego wyniki trudno by oby opublikowa& w jakimkolwiek 

znacz!cym czasopi$mie naukowym. 

Dotychczasowe wywody zmierzaj! ku konkluzji, %e 

psychologia akademicka, wówczas gdy jest naukowa, nie 

dostarcza wiedzy praktycznej (proceduralnej), a je$li ju% 

dostarcza wiedzy odnosz!cej si# do problemów praktycz-

nych (ich przezwyci#%ania nie za$ diagnozy), to dzieje 

si# tak incydentalnie i jest zas ug! raczej specyÞki osób 

j! uprawiaj!cych (aÞliowanych w instytucjach badaw-

czych, akademickich) ni% wy !cznym skutkiem stosowa-

nia specyÞcznej naukowej metody dochodzenia do takiej 

wiedzy. Dodajmy, %e nauka nie jest jedynym 'ród em 

sensownej, spo ecznie u%ytecznej wiedzy proceduralnej2. 
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Nauka instytucjonalna, we wspó czesnym rozumieniu, to 

kwestia ostatnich dwóch wieków. W przypadku psycho-

logii znacznie mniej. Powstaje zatem pytanie, jak ludzie 

radzili sobie z %yciem i innymi lud'mi wcze$niej, przed 

powstaniem psychologii naukowej i jakim cudem uda o 

si# im przetrwa&.

Nauka dla nauki czy nauka w s"u#bie potrzeb 

i warto ci pozapoznawczych? 

Spo eczne oczekiwania i wyobra%enia na temat roli, 

znaczenia i warto$ci nauki – jak wspomniano wcze$niej 

– bywaj! sprzeczne i cz#sto nierealistyczne lub wr#cz 

nieadekwatne. Centralne pytanie, wokó  którego grupuj! 

si# ró%ne wyobra%enia i oczekiwania, brzmi: czy nauk# 

powinno si# uprawia& dla niej samej, w imi# bezintere-

sownej ciekawo$ci poznawczej (najlepiej wierz!c, %e 

prawda jest jedna i bezinteresowna, tj. raczej uniwersalna 

ni% partykularna, niezale%na od przyj#tej perspektywy, 

celów, potrzeb i warto$ci jej poszukiwaczy), czy te% po-

winna ona s u%y& warto$ciom wobec niej zewn#trznym, 

a w konsekwencji wychodzi& naprzeciw potrzebom spo-

 ecznym oraz rozwi!zywa& istotne praktyczne problemy 

generowane przez wspó czesno$&? Jest to nie atwy dyle-

mat. W swej najg #bszej warstwie niczym nie ró%ni si# od 

pytania stawianego w kontek$cie sztuki. Czy nale%y ho -
dowa& has u „Sztuka dla sztuki”, czy przeciwnie, upiera& 

si#, %e „Sztuka powinna by& zaanga%owana”, czyli s u%y& 

pewnym warto$ciom pozaestetycznym. Ka%da wyra'na, 

niewymijaj!ca odpowied' poci!ga za sob! wa%kie konse-

kwencje, równie% i metodologiczne. 

Przy stanowisku „nauka dla nauki” i dba o$ci o jej auto-

nomi# pojawia si# zarzut, %e uczeni zamykaj! si# w wie-

%y z ko$ci s oniowej, rozwi!zuj! wymy$lane przez siebie 

 amig ówki, nie podejmuj! istotnych spo ecznie proble-

mów, a nawet %e zajmuj! si# zrytualizowan! „gr! szkla-

nych paciorków” (jak w powie$ci Hermanna Hesse). Przy 

stanowisku „nauka powinna by& zaanga%owana”, rosn! 

oczekiwania i wyobra%enia (podsycane z obydwu stron) 

na temat roli nauki i jej faktycznego lub potencjalnego 

wp ywu na losy tego $wiata lub przynajmniej ludzko$ci. 

Pozosta"my chwil# przy tej kwestii. Zgodnie z tym spo-

sobem my$lenia, nauka jest motorem post#pu i decyduj!-

cym czynnikiem kulturotwórczym.

 Gdyby post#p cywilizacyjny porówna& do p#dz!cego 

poci!gu, to mo%na by zapyta& gdzie – w ramach tej me-

tafory – mie$ci aby si# nauka. Czy by aby motorniczym, 

lokomotyw! (dostarczaj!c! energii), czy raczej zajmowa-

 aby jeden z wagonów opatrzonych szyldem „Nauka” lub 

mo%e „Czy$ci uczeni”, zgodnie z terminologi! Autorów 

artyku u „O psychobiznesie… i strategiach czystych 

uczonych”? Moim zdaniem by by to tylko jeden z wago-

nów, i to bynajmniej nie pierwszy ani nie drugi. Te by yby 

zarezerwowane dla decydentów, tj. przedstawicieli w a-

dzy, oraz dla dysponentów zasobów (Þnansowych i in-

nych). Nauka, wraz z czystymi uczonymi mie$ci aby si# 

prawdopodobnie w wagonie czwartym, za$ wagon trzeci, 

mieszcz!cy $rodki masowego przekazu, cechowa by si# 

du%! rotacj! przepychaj!cych si# pasa%erów oraz instytu-

cji aspiruj!cych do rz!du dusz. Zgodnie z powy%sz! meta-

for!, rola nauki jawi si# jako bardzo ograniczona – wszak 

pasa%erowie mog! wprawdzie komentowa& wy aniaj!ce 

si# krajobrazy, mog! te% stawia& hipotezy, dlaczego zmie-

ni o si# to, co si# zmieni o (i je rozstrzyga&), oraz ewen-

tualnie podejmowa& próby zmierzaj!ce do poprawy kom-

fortu podró%owania. Spraw! w!tpliw! natomiast pozostaje 

mo%liwy ich wp yw na tras# poci!gu i przebieg podró%y. 

 G. W. Hegel zauwa%y  kiedy$, %e „Sowa Minerwy 

wylata o zmierzchu”, maj!c na wzgl#dzie, %e m!dro$& Þ-

lozoÞi ujawnia si# post factum, %e jest spó'niona wobec 

bie%!cych wydarze" (dziejów $wiata). To samo mo%na 

powiedzie& o m!dro$ci nauk spo ecznych i jej wp ywie na 

losy ludzko$ci. Je$li zadamy sobie pytanie o usytuowanie 

nauki jako instytucji w systemowo rozumianej rzeczy-

wisto$ci, zauwa%ymy bez trudu, %e nauka nie dysponuje 

w asnym 'ród em zasilania i st!d mówienie o „motorze 

post#pu” jest metafor! chybion!. O funduszach na nauk# 

oraz ich przeznaczeniu (a zatem poniek!d o celach nauki 

„nieczystej”) decyduj! politycy. Politycy z kolei próbuj! 

spe nia& oczekiwania wyborców i niech#tnie podejmuj! 

niepopularne decyzje. Na konsensus decydentów (po-

lityków) i opinii publicznej mo%na liczy& w przypadku 

powodzi i innych kataklizmów, gdy ju% wyst!pi! i trud-

no ich nie zauwa%y&, niezale%nie od ostro$ci wzroku 

i rodzaju wykszta cenia. A zatem, upraszczaj!c nieco, 

w demokratycznym spo ecze"stwie o roli i celach nauki 

decyduj! raczej wyborcy ni% prorocy lub tzw. eksperci. 

W konsekwencji stosowne badania typu non proÞt podej-

mowane s! na szersz! skal#, gdy ju% wszyscy widz!, %e 

jest problem oraz wiele oÞar. 

Wielo ! psychologii. A je li jedna, to czyja? 

Zaw#%aj!c problem, zapytajmy inaczej – czy psycholo-

gia jest jedna, czy jest ich wiele? Poszukuj!c odpowiedzi, 

nie musimy wszelako sugerowa& si# j#zykiem potocznym 

i ulubionym pytaniem laików: „Co na to psychologia?”. 

Wielu psychologów, zw aszcza w $wietle kamer, na wy-

przódki ustosunkowuje si# do takiego monistycznego 

pytania, zadawanego w przekonaniu i dobrej wierze, i% 

w stosunku do psychologii liczba pojedyncza jest równie 

uzasadniona jak w przypadku arytmetyki oraz %e sama 

nazwa rzeczywi$cie odnosi si# do jednego i tego samego 

desygnatu. 
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Czyni!c uk on w stron# nominalistycznych stanowisk, 

które skutecznie przeciwdzia aj! hipostazowaniu j#zyka 

nauki, tj. przypisywaniu wi#kszej realno$ci desygnatom 

poj#& ni% na to zas uguj! (por. Kotarbi"ski, 1986), mo%na 

nie bez racji optowa& za stanowiskiem, %e psychologii jest 

tyle, ilu psychologów, a tych – jak wiemy – jest mnóstwo 

i coraz wi#cej. Ale na tym nie koniec, mo%na by twierdzi& 

równie%, %e laicy (nieposiadaj!cy %adnych stosownych 

dyplomów i certyÞkatów) równie% dysponuj! pewnymi 

przekonaniami na temat natury ludzkiej, motywów i spo-

sobów funkcjonowania innych ludzi (i samego siebie), 

ró%nic indywidualnych i typologii charakterów, dyspo-

nuj! równie% praktycznymi umiej#tno$ciami. Mo%emy 

my$le& o tym w kategoriach tzw. ukrytych koncepcji 

osobowo$ci lub ró%nych wersji potocznej psychologii. 

Dostrzegaj!c powody i argumenty za pluralistycznym 

rozumieniem szyldu „psychologia”, dla pewnych celów 

mo%emy oczywi$cie dokonywa& daleko id!cej redukcji 

tej ró%norodno$ci, lecz nawet wówczas nale%a oby pami#-

ta& o rozró%nianiu co najmniej trzech typów (uprawiania) 

psychologii: akademickiej, stosowanej (praktyczno-pro-

fesjonalnej) oraz potocznej. 

Konkluduj!c – je%eli laik zadaje pytanie w stylu „co 

psychologia na to?”, prawdopodobnie chce si# czego$ 

dowiedzie& i zwykle czyni to w dobrej wierze. Je$li jed-

nak dyplomowany (a jeszcze bardziej utytu owany) psy-

cholog, dostosowuj!c si# do formy pytania, ch#tnie na" 

odpowiada, sugeruj!c tym samym, %e czyni to w imieniu 

jedynej psychologii, to wprowadza rozmówc# w b !d. 

Mo%e to znaczy&, %e jest bardzo niedouczony, albo te% %e 

dawno temu uzna  dla wygody, %e „psychologia to ja” lub 

„psychologia to my”. Kategoria „my” mo%e oznacza& na 

przyk ad „my praktycy” (respektuj!cy za o%enia okre$lo-

nej szko y lub podej$cia i dysponuj!cy odpowiednim do-

$wiadczeniem praktycznym w danym zakresie). Mo%e te% 

oznacza& „my psycholodzy poznawczo-spo eczni”, któ-

rzy jako jedyni uprawiamy prawdziw!, bo eksperymen-

taln! psychologi# naukow!… Pozostali to uzurpatorzy, 

hochsztaplerzy i szamani. Wprawdzie konstytucja i inne 

przepisy sugeruj!, %e trzeba ich tolerowa&, lecz najlepiej 

by oby ich wyt#pi& (w imi# jakiej$ szlachetnie brzmi!cej 

warto$ci).

Szamanami, majsterkowicze czy kaznodzieje?

Ci, którzy nie reprezentuj! $rodowiska naukowego, 

ch#tnie nazywani s! szamanami, w sensie metaforyczno-

-pejoratywnym. Nie chce si# nam pami#ta&, %e w swo-

ich spo eczno$ciach szamani byli najbardziej wykszta -
conymi lud'mi, stosuj!cymi skuteczne metody, tyle %e 

nieodwo uj!ce si# do techniki. Gdyby pozosta& przy tej 

retoryce, wówczas wszystkich adeptów i luminarzy upra-

wiaj!cych szeroko rozumian! psychologi# mo%na by po-

dzieli& na szamanów, majsterkowiczów i kaznodziejów. 

Szanse na harmonijn! wspó prac# mi#dzy nimi s! nik e, 

a powodów do wspó pracy nie wida&. Znacznie  atwiej 

dostrzec motywy rywalizacyjne i elementy konkuren-

cyjno$ci. Podobnie jak w przypadku partii politycznych, 

mo%na liczy& jedynie na dora'ne alianse lub przyjazne, 

mi#dzypartyjne kontakty personalne.

 Powró&my do Charakterów oraz idei popularyzacji na-

uki. Wprawdzie ów prowokacyjny artyku  Witkowskiego 

uwa%am – podobnie jak badani czytelnicy – za interesuj!-

cy, a koncepcj# Sheldraka za kompetentnie przedstawion!, 

niemniej jednak faktem jest, %e autorowi uda o si# wypro-

wadzi& w pole czy te% strzeli& bramk# Charakterom, przy 

daleko posuni#tej wspó pracy redakcji zreszt! (Aulagnier, 

2007). Póki co nie ma bowiem czego$ takiego, jak psy-

choterapia morfogenetyczna ani si# na ni! nie zanosi. Nic 

te% nie wiadomo o rzekomym autorze o obco brzmi!cym 

nazwisku R. Aulagnier. W tym kontek$cie nasuwa si# za-

sadne pytanie, co faktycznie robi o$miu profesorów, któ-

rzy – jak sugeruje redakcyjna stopka i nie tylko – czuwaj! 

nad zawarto$ci! merytoryczn! i naukowo$ci! czasopi-

sma. Mimo puszczonej bramki, profesorzy dalej wspó -
Þrmuj! czasopismo i stoj! dzielnie na jego stra%y. Trudno 

odgadn!&, co chroni! i czego pilnuj!. Mo%e – gdyby u%y& 

pompatycznej retoryki wczesnego kapitalizmu – stoj! na 

stra%y $wi#tego prawa w asno$ci prywatnej. Sprawa na-

biera dodatkowego znaczenia i wolnorynkowej pikante-

rii, je$li zwa%y&, %e czasopismo to zajmuje pozycj# mono-

polistyczn!, je$li idzie o popularyzacj# psychologii, oraz 

%e od kilku lat jest doÞnansowywane przez najsilniejsz! 

(co najmniej w zakresie psychologii) szko # prywatn!. 

Mamy wi#c do czynienia ze swego rodzaju aliansem teo-

rii z praktyk! lub mo%e praktyki z praktyk!. 

Przyzna& zreszt! trzeba, %e teksty publikowane na  a-

mach Charakterów cechuje generalnie wysoki poziom 

merytoryczny. Niemniej jednak, zdarzaj! si# te% bardzo 

g #bokie uk ony w stron# publiczno$ci. Przyk adem tego 

jest opublikowany niedawno tekst pt. „Czy psychologia 

mo%e zmieni& $wiat?” (Mackay, 2008). Jest to po !cze-

nie bardzo zgrabnej marketingowo autoprezentacji autora 

i jego dorobku z rzewnymi bzdurami. Porcja optymizmu, 

któr! autor hojnie dzieli si# z czytelnikami, jest pora%aj!-

ca. Pisze on na przyk ad:

„Wydaje mi si#, %e psychologia mo%e zrobi& dla $wia-

ta znacznie wi#cej ni% wyrugowa& analfabetyzm. Jestem 

przekonany, %e równie skutecznie jak z analfabetyzmem 

psychologia mo%e poradzi& sobie z: przest#pczo$ci!, 

$mieciami na ulicach, zanieczyszczeniem atmosfery, za-

 amaniami w stosunkach mi#dzynarodowych, oty o$ci! 

naszych dzieci, a by& mo%e nawet ostatecznie zako"-
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czy& ucisk i niesprawiedliwo$& spo eczn! na $wiecie” 

(Mackay, 2008, s. 49; podkr. moje – K.M.). Tego typu 

pobo%ne %yczenia mia yby pewn! pozamerytoryczn! 

warto$& w wypracowaniu gimnazjalisty w rodzaju: „Kim 

chcia bym zosta&, gdy dorosn#”. Wyg aszane z oÞcjalnej 

trybuny s! irytuj!ce. Cho& z drugiej strony, zaczynam si# 

zastanawia&: je$li ta psychologia jest taka wszechmocna, 

to mo%e warto by oby rozpocz!& starania o „Indeks na 

psychologi#” w którym$ z proponowanych przez redak-

cj# o$rodków? 

Uwagi ko$cowe

I jeszcze kilka uwag szczegó owych. Tekst Tomasza 

Witkowskiego „Wiedza prosto z pola” przeczyta em z za-

interesowaniem, podobnie jak ankietowani czytelnicy. Nie 

przeszkodzi a mi w tym nawet $wiadomo$&, %e tekst jest 

prowokacj!. Do znanej mi sk!din!d koncepcji Ruperta 

Scheldrake’a mam zreszt! ciep y stosunek. Wynika to 

w decyduj!cym stopniu st!d, i% koncepcj# t# uwa%am za 

weryÞkowaln!/falsyÞkowaln!. Có% wi#cej mo%na chcie& 

od koncepcji, w dodatku o takim stopniu ogólno$ci? Nie 

b#d# rozwija& tego w!tku, wspomn# tylko, %e pierwsza 

moim zdaniem poprawna próba empirycznej weryÞka-

cji zosta a opisana ju% w 1981 roku w czasopi$mie New 

Scientist, w którym niejednemu nobli$cie zdarzy o si# 

publikowa& swoje teksty. Koncepcje Sheldrake’a (1981a, 

1989, 2003) wci!% zreszt! inspiruj! badaczy do nowych 

bada" oraz odkurzania po cz#$ci zapomnianych fak-

tów i koncepcji (por. Wilber, 1984; Schmidt, Schneider, 

Utts i Walach, 2004). Dodam jeszcze, %e w odró%nieniu 

od koncepcji rezonansu morfogenetycznego, od dawna 

i wci!% mam powa%ne w!tpliwo$ci, czy Darwina kon-

cepcja ewolucji (przeciwko której nic nie mam) tak%e jest 

weryÞkowalna. W ka%dym razie nie uda o mi si# wymy-

$li& sposobu jej falsyÞkacji. Je$li kto$ mia by pomys  na 

odpowiedni experimentus crucis, stwarzaj!cy szans# jej 

falsyÞkacji, by bym bardzo zainteresowany. 

Poj#cie „Das wissende Feld” (the knowing Þeld)3, 

o którym wspomina si# w zwi!zku z metod! ustawie" 

systemów rodzinnych Berta Hellingera, wprawdzie do$& 

dobrze koresponduje z koncepcj! pól morfogenetycznych 

Scheldrake’a, lecz w tym kontek$cie traktowane jest wy-

 !cznie jako poj#cie opisowe4. W tym kontek$cie trudno 

te% mówi& o modelu czy nawet wyja$nianiu. Wyja$nianie 

jest mo%e jedn! z funkcji nauki (a przynajmniej tak si# 

o tym cz#sto my$li), lecz z ca ! pewno$ci! przy oddzia y-

waniach praktycznych w ogólno$ci, a tym bardziej w kon-

tek$cie ustawie" terapeutycznych metod! B. Hellingera 

nie chodzi o wyja$nianie, lecz o wprowadzanie po%!da-

nych zmian, a jeszcze lepiej o stwarzanie okazji do wy-

st!pienia takich zmian. 

Psychologia, jak uzasadnia em wcze$niej, jest poj#ciem 

zbiorczym, abstrakcj! i poniek!d hipostaz!. Zwyczajowe 

mówienie o psychologii w liczbie pojedynczej sugeruje 

bowiem jedno$&, spójno$& i monolityczno$& tam, gdzie 

znajdujemy wielo$& nurtów, stanowisk, paradygmatów, 

celów i metod (czyli systematycznie stosowanych spo-

sobów) dochodzenia do wiedzy i umiej#tno$ci. Lepiej 

wi#c nie pyta& „Co psychologia mo%e zrobi& dla ludzi?”, 

gdy% abstrakcje niewiele mog!. Lepiej zapyta&: „Czy 

absolwenci psychologii mog! wnosi& co$ sensownego 

i konstruktywnego do wspó czesnej globalnej wioski?” 

Zapewne tak. I cz#sto to czyni!. Z racji wykszta cenia 

mog! zapewne  atwiej dystansowa& si# do aktualnych 

mód oraz lokalnych i globalnych dewiacji tera'niejszo-

$ci; zamiast przeciska& si# na czo o pochodu, niezale%nie 

od tego, w jakim kierunku on zmierza. 
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PRZYPISY

1. Kilka lat temu, pisz!c o ideologii wolnego rynku w kontek-

$cie ludzkich potrzeb, pos u%y em si# metafor!, która aktualnie 

jest – by& mo%e – bardziej przekonywuj!ca. „Otó%, wyobra'my 

sobie karawan#, poruszaj!c! si# na pustyni i dysponuj!c! coraz 

mniejszym zasobem wody pitnej i %ywno$ci. Po pewnym cza-

sie niektórzy z uczestników nabieraj! podejrzenia, a niektórzy 

wr#cz pewno$ci, %e karawana porusza si# w fa szywym kierun-

ku, a wizja oazy jest de facto fatamorgan!. Niektórzy zaczynaj! 

o tym g o$no mówi&, próbuj!c wp yn!& na kierunek wyprawy; 

inni sugeruj!, by przynajmniej zwolni& tempo. Sugestie oka-

zuj! si# nieskuteczne. Teoretycznie mo%na by si# od !czy&, ale 

bez zaopatrzenia, które znajduje si# na czele kolumny, samot-

ne pozostanie na pustyni to pewna $mier&. Zwalnianie tempa 

przez pojedynczych pielgrzymów te% nie jest najlepsz! strategi! 

przetrwania, gdy% – zgodnie z wewn#trznym regulaminem – ci, 

którzy poruszaj! si# na przodzie kolumny, dostaj! podwójne 

porcje wody i %ywno$ci. W rezultacie, karawana dalej porusza 

si# w tym samym kierunku, a nawet coraz bardziej przyspiesza, 

mimo %e niewielu uczestników wierzy jeszcze, %e jest to w a$ci-

wy kierunek” (Mudy", 2000, s. 48). 

2. W niegdysiejszej pracy polemizowa em mi#dzy innymi 

z tendencj! do stawiania znaków równo$ci mi#dzy wiedz! na-

ukowa a wiedz! profesjonaln!, wbrew stereotypowemu uprosz-

czeniu, by wiedz# naukow! przeciwstawia& potocznej i przy-

pisywa& tej ostatniej wszelkie mo%liwe mankamenty (Mudy", 

1992). Mi#dzy wiedz! sygnowana przez nauk# a (anty)wiedz! 

laików pozostaje bowiem szeroki margines wiedzy praktycznej, 

która cz#sto miewa znamiona profesjonalizmu, natomiast ani co 

do swej genezy, ani ze wzgl#du na form# nie zas uguje na miano 

naukowej. 

3. Poj#cie „wiedz!cego pola” (Das wissende Feld) zosta-

 o zaproponowane przez Albrechta Mahra, ucznia i wspó pra-

cownika B. Hellingera. Poj#cie pól morfogenetycznych jest 

chronologicznie wcze$niejsze (Sheldrake, 1981a, por. tak%e 

Sheldrake 1989, 1995), lecz nie musi to znaczy&, %e koncepcja 

Scheldrake’a by a 'ród em inspiracji.

4. Kilka lat temu mia em okazj# upewni& si# co do tego 

w rozmowie z B. Hellingerem (2004). W innych kontekstach 

mia em te% kilkakro& okazj# empirycznie i osobi$cie spraw-

dzi&, %e w pewnych okoliczno$ciach zjawisko takie wyst#puje. 

Natomiast pytanie o jego mechanizm, a ju% tym bardziej spie-

ranie si# o domnieman! natur# tego pola, uwa%am za przejaw 

nadmiernej i 'le ukierunkowanej ciekawo$ci. 
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Abstract

The author speculates about the place of science in the systemically understood reality as well as its role in 

a culture governed by the rules of a free market economy. Comparing the evolution of culture to a speeding 

train, the author suggests that science insigniÞcantly inßuences the direction of cultural evolution – it is 

neither a steam engine nor a locomotive engineer. Its spokespeople are the passengers sitting in the fourth 

wagon. Their practical role comes down to analyzing and commenting on current events as well as partici-

pating in efforts to minimize the aftermath of catastrophes, if such should occur.

The author continues to explain further that academic psychological knowledge has different aims than does 

applied or lay psychology. Of necessity, academic psychological knowledge has a declarative character and 

is transferable only to a limited extent into practical abilities of introducing change, i.e. into procedural 

knowledge. There are many psychologies, each searching and collecting different types of knowledge (and 

skills) in accordance with their objectives. Therefore, practical knowledge (also worthy of being deemed 

professional) should not be expected to be derived from scientiÞc knowledge. Knowledge and skills outside 

the interests and methods of academic psychology should not be undermined. If practitioners are labeled 

as shamans, then, accordingly, theoreticians should be called preachers and empirical experimenters – DIY 

enthusiasts. 

Key words: place of science in a free market economy, pure science vs. science in service of social needs 

and problems, multiplicity of psychology, shamans, preachers and DIY enthusiasts. 


