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Czy „naukowe” oznacza „skuteczne”?

Maciej !wie"y

Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski

Tekst stanowi komentarz do artyku u Witkowskiego i Fortuny „O psychobiznesie, tolerancji i odpowie-

dzialno#ci, czyli strategie czystych uczonych”. Koncentruje si$ na rekonstrukcji i dyskusji zawartego 

w analizowanym artykule rozumowania dotycz%cego relacji mi$dzy naukowym charakterem a efektywno-

#ci% dzia a& terapeutycznych i wspieraj%cych rozwój. Autor zwraca uwag$ na roz %czno#' kategorii „nauko-

wo#ci” i „efektywno#ci”

oraz na porównywaln% skuteczno#' interwencji terapeutycznych o ró"nym stopniu naukowego uzasadnie-

nia. Postuluje  %czenie odpowiedzialno#ci za jako#' propagowanej wiedzy z otwarto#ci% na badanie uwa-

runkowa& skuteczno#ci nienaukowych interwencji terapeutycznych i metod samorozwoju. 

S!owa kluczowe: psychoterapia, samorozwój, nauka 

Artyku  Witkowskiego i Fortuny ma silny wyd(wi$k 

polemiczny zwi%zany z o"ywion% dyskusj% dotycz%c% 

etycznej oceny opisywanej w nim prowokacji, jak i zwi%-

zanego z ni% zachowania redakcji Charakterów. Je"eli 

jednak pozostawi si$ na boku ten aspekt zagadnienia, 

mo"na odnale(' w artykule intryguj%ce rozumowanie do-

tycz%ce relacji mi$dzy nauk% a ró"nego rodzaju dzia ania-

mi praktycznymi. Niniejszy komentarz jest po#wi$cony 

rekonstrukcji i dyskusji wywodu zawartego w pierwszej 

cz$#ci tekstu. Wywód ten mo"na stre#ci' w nast$puj%cy 

sposób: 

1. Psychoterapia i psychologiczne formy samorozwoju 

mog% pomaga' lub szkodzi', powinny wi$c by' obiektem 

szczególnej troski i kontroli spo ecznej. 

2. „Prawdziwe” terapie (w domy#le: równie" formy sa-

morozwoju) s% (a) naukowe (spe niaj% kryteria falsyÞko-

walno#ci, intersubiektywnej dost$pno#ci itp.) i (b) maj% 

empirycznie potwierdzon% skuteczno#'.

3. Pseudoterapie (w domy#le: równie" formy samo-

rozwoju) nie spe niaj% kryteriów naukowo#ci, nie maj% 

potwierdzonej skuteczno#ci i s% wprowadzane na rynek 

us ug psychologicznych przede wszystkim z pobudek Þ-

nansowych (psychobiznes). 

4. Naukowcy s% moralnie zobligowani do podejmowa-

nia dzia a& demaskuj%cych pseudonauk$ (nazywan% rów-

nie", nietrafnie, szamanizmem). Chroni% w ten sposób 

spo ecze&stwo przed zgubnymi skutkami pseudoterapii. 

Rozumowanie to zawiera stwierdzenia, z którymi trud-

no przynajmniej cz$#ciowo si$ nie zgodzi'. Zdaniem 

autora niniejszego tekstu, niektóre znajduj%ce si$ w nim 

ukryte za o"enia i skróty my#lowe nie s% jednak oczywi-

ste i wymagaj% g $bszej reßeksji. 

Rozpoczynaj%c od spraw istotnych, cho' pozornie jedy-

nie deÞnicyjnych – okre#lenia „pseudonauka” u"ywa si$ 

w komentowanym tek#cie w znaczeniu „koncepcja, która 

nie spe nia kryteriów naukowo#ci” (a zatem nie-nauka), 

podczas gdy s ownikowe znaczenie odnosi si$ raczej do 

koncepcji, które nie spe niaj% kryteriów naukowo#ci, ale 

do niej pretenduj%. Co jednak, je#li jaka# forma interwen-

cji terapeutycznej nie ro#ci sobie pretensji do bycia na-

ukow% w empirycznym, neopozytywistycznym rozumie-

niu tego terminu? Jak powinni#my traktowa' interwencje 

uzasadniaj%ce swoj% skuteczno#' zdroworozs%dkowo, 

odwo uj%ce si$ do humanistycznej i idiograÞcznej trady-

cji w psychologii albo wr$cz do ÞlozoÞi czy religii? 

Na uwag$ zas uguje tutaj fakt, "e autorzy traktuj%  %cz-

nie psychoterapi$ oraz bli"ej niesprecyzowany „obszar 

tzw. samorozwoju”. Trudno okre#li', co dok adnie maj% 

na my#li, u"ywaj%c tego sformu owania – czy obejmuje 

ono np. treningi interpersonalne, grupy wsparcia, doradz-

two personalne, „grupy #wiadomo#ciowe”? Je"eli tak, 

czy równie" tej sfery powinien dotyczy' imperatyw do-

stosowania do wymogów naukowo#ci? Przyjmuj%c taki 

pogl%d, nale"a oby rozszerzy' go konsekwentnie na jog$ 
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i praktyki medytacyjne czy te" dzia ania zwi%zane z roz-

wojem duchowym w nurcie którejkolwiek z religii. 

Na zarysowanej w artykule silnej opozycji nauki i nie-

-nauki opiera si$ wyra"one nie wprost przekonanie, "e 

nauka z zasady obejmuje podej#cia adekwatne i sku-

teczne, podczas gdy nie-nauka – w najlepszym razie 

niepowoduj%ce zmian na gorsze. Zastanawiaj%c si$ nad 

tym pogl%dem, warto zwróci' uwag$, "e kategorie na-

ukowo#ci i efektywno#ci nie s% to"same – innymi s o-

wy osi%gni$cie celu dzia ania niekoniecznie wi%"e si$ 

z adekwatn%, empirycznie zweryÞkowan% wiedz% o jego 

mechanizmie. Wystarczy tu przywo a' zjawisko #miertel-

nych konsekwencji kl%tw voodoo – bez w%tpienia opar-

tych na nienaukowym systemie wierze&, ale jednocze#nie 

wykazuj%cych skuteczno#' potwierdzon% co najmniej 

anegdotycznie (por. Cannon, 1957). Szybki rzut oka na 

zawarto#' akademickiego podr$cznika psychoterapii po-

zwala stwierdzi', "e w #rodowisku naukowym wci%" trwa 

o"ywiona dyskusja nad porównawcz% skuteczno#ci% jej 

g ównych nurtów (Jakubowska, 1994). Czy trwa aby ona 

dalej, gdyby o skuteczno#ci np. terapii Gestalt mia a de-

cydowa' jej naukowo#'? 

Zdaniem autora niniejszego tekstu, wyznaczanie granic 

mi$dzy koncepcjami z silnym zapleczem empirycznym 

i teoretycznym a aspiruj%c% do tego miana pseudonauk% 

rzeczywi#cie nale"y do zada& uczonych zajmuj%cych si$ 

tym obszarem psychologii. Warto jednak robi' to ze #wia-

domo#ci% aktualnego stanu zaawansowania wiedzy psy-

chologicznej, która nie doczeka a si$ jeszcze chyba kom-

pleksowej, w pe ni naukowej szko y terapeutycznej o nie-

zaprzeczalnej, wyra(nej przewadze nad innymi. Dobrym 

uzupe nieniem dla dba o#ci o rzetelno#' propagowanych 

koncepcji mo"e by' zatem w a#nie otwarta postawa ba-

dacza – poszukiwanie i konceptualizacja mechanizmów 

decyduj%cych o skuteczno#ci (lub braku skuteczno#ci) 

rozmaitych interwencji terapeutycznych – zarówno na-

ukowych, jak i nienaukowych. 

LITERATURA CYTOWANA

Cannon, W. B. (1957). „Voodoo” Death. Psychosomatic Me -

dicine, 19, 182–190. 

Jakubowska, U. (1994). Badania nad psychoterapi%. W: L. Grze- 

siuk (red.), Psychoterapia. Szko!y, zjawiska, techniki i specy-

Þczne problemy (s. 86–101). Warszawa: PWN.

Does „scientiÞc” mean „effective” ?

Maciej !wie"y

Institute of Psychology, Jagiellonian University

Abstract

The text comments on an article by Witkowski and Fortuna “On psycho-business, tolerance and respon-

sibility or strategies employed by pure scientists”. Its main focus is on reconstruction and discussion of 

some statements regarding the relation between scientiÞc character and effectiveness of psychotherapy and 

self-development techniques. The author points out that effectiveness and adhering to scientiÞc standards 

are separate categories and that comparable levels of effectiveness are ascribed to therapeutic approaches 

with different levels of scientiÞc justiÞcation. The author suggests combining responsibility for the quality 

of knowledge presented to the public with openness toward investigating grounds of effectiveness of “non-

scientiÞc” therapies and self-development techniques.
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