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Artyku jest zbiorcz# odpowiedzi# na g osy przes ane do dyskusji zainicjowanej artyku em Witkowskiego
i Fortuny pt. O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialno ci, czyli strategie czystych uczonych. W pierwszej cz$%ci zosta y zebrane i skomentowane nieliczne propozycje przeciwdzia ania pseudonauce i psychobiznesowi, jakie zg osili autorzy nades anych artyku ów. Nast$pna cz$%& zawiera wysuni$te przez
dyskutantów w#tpliwo%ci, co do roli nauki i jej zada'. Odpowiedzi# na te w#tpliwo%ci jest przedstawiona
analiza tzw. junk science produkowanej przez spo eczno%& naukowców. Dalsza cz$%& artyku u po%wi$cona
zosta a kontrowersjom dotycz#cym ró(nego rozumienia przez autorów analizowanych artyku ów poj$&
pseudonauki, paranauki i protonauki. Przeanalizowano tak(e aspekt prawny prowokacji i kwesti$ odpowiedzialno%ci za jej skutki oraz udzielono wyja%nie' dotycz#cych: efektu placebo, zaw$(enia dyskusji wy #cznie do obszaru psychoterapii oraz kwestii metodologicznych odnosz#cych si$ do zawartych w pierwotnym
artykule bada'. Cz$%& pracy po%wi$cono odpowiedziom na niektóre indywidualne zarzuty i w#tpliwo%ci
zg aszane przez autorów dyskusji. W podsumowaniu zestawiono ze sob# dwa punkty widzenia. Z jednej
strony obraz wy aniaj#cy si$ z g osów dyskusyjnych, który sugeruje, (e przedstawione w pierwotnym artykule zagro(enia s# przerysowane a pseudonauka trudna do zdeÞniowania i kontrolowania. W opozycji do
takiego punktu widzenia przedstawiono fakty dotycz#ce obecno%ci pseudonauk na wielu uczelniach wy(szych i w oÞcjalnych programach nauczania.
S!owa kluczowe: psychobiznes, pseudonauka, paranauka, protonauka, nauka %mieciowa, prowokacja
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i psychobiznesu, które s# nie tylko g ównym motywem
naszego artyku u, ale równie( przedmiotem du(ej troski.
Bez udost$pnienia am pisma nie mog aby si$ odby& ta
niezwykle potrzebna dyskusja. Równie gor#co dzi$kujemy wszystkim tym, którzy zechcieli po%wi$ci& swój czas
i energi$ na przedstawienie swoich stanowisk w dyspucie. Szczególne wyrazy szacunku nale(# si$ tym autorom,
którzy znaj#c natur$ tego typu dyskursu i wiedz#c, (e do
nas b$dzie nale(a o ostatnie s owo, nie obawiali si$ skierowa& ostrza krytyki w nasz# stron$. To prawdziwy przy-
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k ad rycerskiej postawy. Postaramy si$ jej nie nadu(y&,
cho& obiecujemy równie( da& odpór wsz$dzie tam, gdzie
regu y rycerskie zosta y naszym zdaniem z amane.
Najch$tniej ustosunkowaliby%my si$ precyzyjnie do
wszystkich pomys ów, tez, uwag i zarzutów przedstawianych przez dyskutantów. Jednak gdyby%my to uczynili,
powsta by zapewne kolejny numer Psychologii Spo!ecznej
zawieraj#cy wy #cznie nasze odpowiedzi. By oby to nadu(ycie go%cinno%ci i tak ju( niezwykle cierpliwych gospodarzy tej debaty, dlatego w miar$ mo(liwo%ci postaramy si$ uporz#dkowa& i pogrupowa& wykorzystywane
w dyskusji argumenty, a nast$pnie odpowiedzie& na nie,
po%wi$caj#c najistotniejszym w#tkom indywidualnym
wi$cej uwagi.
W artykule przewodnim, który stanowi pretekst do
dyskusji, przedstawili%my szereg tez oraz postawili%my kilka istotnych z naszego punktu widzenia pyta'.
Stwierdzili%my, (e:
– oboj$tno%& przedstawicieli psychologii naukowej
w Polsce w stosunku do psychobiznesu stwarza idealne
warunki do jego rozwoju, równie( na wy(szych uczelniach lub pod naukowymi szyldami;
– naukowcy, cz$sto jako jedyni w przestrzeni spo ecznej, dysponuj# wiedz# z zakresu ÞlozoÞi i metodologii
nauki oraz narz$dziami pozwalaj#cymi dokonywa& trafnych rozró(nie' pomi$dzy nauk# a pseudonauk#. Na nich
zatem spoczywa odpowiedzialno%& za jako%& spo ecznego systemu kontroli szamanizmu.
Wskazali%my mo(liwe sposoby kontroli psychobiznesu:
rozwi#zania prawne, programy badawcze i raporty, konferencje, dzia alno%& medialn#, programy edukacyjne, portale internetowe, szkolenia, prowokacje dziennikarskie.
Jako pretekst do dyskusji przedstawili%my przeprowadzon# przez jednego z nas prowokacj$. Stwierdzili%my,
(e korzystaj#c ze wspieranego przez polskie autorytety
w dziedzinie psychologii %rodka przekazu spostrzeganego jako popularnonaukowy, istnieje mo(liwo%& wprowadzenia do popularnonaukowego obiegu bezwarto%ciowej
terapii.
Na tej podstawie postawili%my trzy kluczowe w dyskusji pytania:
1. Czy przedstawiciele psychologii naukowej czuj# si$
odpowiedzialni za poziom popularyzowania swojej dziedziny i upowszechniane tre%ci?
2. 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&
w tej sferze?
3. Czy jako psychologowie powinni%my rynek us ug
terapeutycznych, nazywany czasami psychobiznesem, pozostawi& prawom wolnego rynku?
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Na zako'czenie wyró(nili%my pi$& strategii zachowa'
uczonych w obliczu prowokacji i konfrontacji z pseudonauk# w ogóle.
Przegl d g!osów dyskusyjnych
W dyskusji zabra o g os czternastu dyskutantów reprezentuj#cych siedem uczelni wy(szych. Nades ane artyku y
w bardzo ró(nym stopniu odnosi y si$ do naszych tez i pyta'. Cztery g osy odczytujemy jako niemal jednoznacznie
pozytywnie odnosz#ce si$ do naszych tez (Chrz#stowski,
Ga kowski, Klebaniuk, Smó ka), cho& tylko trzy z nich
proponuj# konkretne dzia ania w walce z pseudonauk#.
Jeden z wymienionych g osów, oprócz analizy przyczyn,
proponuje rezygnacj$ jako strategi$ (Klebaniuk). Jeden
dodatkowy g os (Parzuchowski), oprócz krytyki prowokacji, zawiera równie( propozycje dzia a'.
Wypowiedzi czterech osób zosta y po%wi$cone analizie
rozwoju psychobiznesu i/lub szerszym rozwa(aniom na
temat wzajemnych zale(no%ci nauka – praktyka (Haman,
*wie(y, Dymkowski, Mudy'). Te g osy mo(emy uzna&
jako neutralne lub umiarkowanie pozytywne w stosunku
do naszych tez. Nie wynika z nich jednoznacznie, czy nale(y przeciwdzia a& pseudonauce, czy te( nie. Koncentruj#
si$ raczej na analizie zjawiska i jego uwarunkowaniach.
Jedna wypowied! to mieszanka krytyki autora prowokacji i samej metody z analiz# przyczyn rozwoju psychobiznesu (+ukaszewski). Po odrzuceniu b $dnych reinterpretacji naszych tez i nieporozumie' mo(na ten g os zaliczy&
równie( do tej grupy.
Cz$%& artyku ów zosta a po%wi$cona niemal wy #cznie
krytyce prowokacji jako metody z niewielkimi akcentami
po%wi$conymi analizie przyczyn obecnego stanu psychobiznesu (Brycz, Grzelak, Kulesza). Teksty te, po odrzuceniu niektórych re- i nadinterpretacji, mog# mie& spor#
warto%& dla ewentualnych przysz ych prowokatorów.
Niestety, oprócz wyra(enia s#dów moralnych i przedstawienia indywidualnej interpretacji zdarzenia, jakim by a
prowokacja, nie odnosz# si$ w (aden sposób do naszych
tez na temat pseudonauki, której dotyczy dyskusja. Je%li
ich celem mia o by& nawrócenie prowokatora, pojawi y
si$ one zdecydowanie za pó!no, jako (e ów wys ucha
i przeczyta podobnych krytyk znacznie wi$cej ni( te zamieszczone w tym numerze. Im po%wi$cimy stosunkowo
najmniej miejsca.
Jeden g os (Gustaw i Broc awik) mia na celu g ównie
deprecjacj$ (z elementami krytyki) autora prowokacji.
Warto%& tego tekstu jest nieoceniona jako materia do
nauczania erystyki i manipulacji informacj#. Aby nie pozosta& go os ownymi, kilka przyk adów tych rozleg ych
manipulacji podamy na ko'cu naszej odpowiedzi.
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Zg!aszane propozycje
Najwi$kszym zaskoczeniem dla nas by a niewielka
liczba konstruktywnych propozycji przeciwdzia ania
pseudonauce i psychobiznesowi. Zatem te, które si$ pojawi y, zas uguj# na najwi$ksz# uwag$, jako (e one w a%nie
powinny by& owocem dyskusji.
Jedn# z najobszerniejszych propozycji przedstawi
Pawe Smó ka zastrzegaj#c, (e sama krytyka nie jest wystarczaj#cym narz$dziem walki z pseudonauk#. Zgadzamy
si$ z tym stwierdzeniem, cho& uwa(amy, (e w sytuacji tak
intensywnego rozwoju pseudonauki, jaki obserwujemy
w Polsce, krytyka jest pierwszym i stosunkowo prostym
krokiem, jaki naukowiec mo(e wykona&. Zaniechania
w tym wzgl$dzie s# jednak ogromne. Na przyk ad, NLP od
lat jest nauczane na wydzia ach psychologii pa'stwowych
wy(szych uczelni (np. Uniwersytetu Jagiello'skiego,
Uniwersytetu Wroc awskiego, Uniwersytetu Marii CurieSk odowskiej w Lublinie i innych), podobnie kinezjologia edukacyjna (np. na Uniwersytecie Jagiello'skim czy
Uniwersytecie Wroc awskim). Absolwenci tych szkó
praktykuj# je, b$d#c przekonanymi, (e je%li uczelnia
umie%ci a je w swoich programach nauczania, to s# one
jak najbardziej zgodne z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej. Co wi$cej, atwiej koncepcji takiej jak NLP
traÞ& do programów wy(szych uczelni ni( uzyska& jakikolwiek komentarz krytyczny w podr$cznikach psychologii. Jedyny znany nam podr$cznik, który taki komentarz
zamie%ci , zosta opublikowany w zesz ym roku (Doli'ski
i Strelau, 2008), kilkana%cie lat po tym, jak NLP zadomowi o si$ na wy(szych uczelniach!
Smó ka proponuje koncentracj$ dzia a' w trzech obszarach: badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.
Trudno si$ z nim nie zgodzi&. W jego propozycj$ wpisuj#
si$ zreszt# inni dyskutanci, cho& niektóre ró(nice w podej%ciu poszczególnych autorów wymagaj# krótkiego
komentarza. Na potrzeb$ i konieczno%& dzia a' popularyzatorskich zwraca uwag$ równie( Chrz#stowski, ale
widzi mo(liwo%& jej realizacji wy #cznie przez stworzenie zewn$trznego systemu ocen, który do popularyzacji
b$dzie nak ania : „Dopóki popularyzacja nauki nie b$dzie rzeczywi%cie brana pod uwag$ przy ocenie dorobku
naukowców, dopóty b$dzie traktowana po macoszemu.
Naukowcy musz# widzie& bezpo%redni zysk z tego, (e zajm# si$ przedstawieniem wyników swoich bada' szerszej
publiczno%ci, w miejsce np. pisania kolejnego artyku u do
presti(owego pisma czytanego wy #cznie przez ich kolegów”. Takie wy #cznie merkantylne postawienie sprawy
zaskoczy o nas g ównie dlatego, (e nie wiemy, czy wynika ono z subiektywnego os#du sytuacji przez Autora,
czy te( jest wynikiem trze!wej oceny sytuacji i odzwier-

ciedla rzeczywisto%& w tym wzgl$dzie. Oczywi%cie, dobrze by oby, aby system oceny pracowników naukowych
uwzgl$dnia popularyzacj$. Wydaje nam si$ jednak, (e
naukowcy s# lud!mi, którzy kieruj# si$ w (yciu motywacj# wewn$trzn# i warto%ciami wykraczaj#cymi poza spostrzegany zysk. By& mo(e jest to jednak z naszej strony
nadmierny optymizm lub nawet naiwno%&.
Chrz#stowski nie ogranicza si$ zreszt# do kwestii popularyzacji. Sugeruje, i( niezb$dne jest u%wiadamianie psychologom, (e podlegaj# takim samym procesom psychologicznym prowadz#cym do b $dów w spostrzeganiu, podejmowaniu decyzji itp., o jakich nauczaj#. Podobnie jak
Smó ka, podnosi kwesti$ edukacji, i to kierowanej bardzo
szeroko – z odbiorcami us ug psychologicznych w #cznie, a tak(e konieczno%& dialogu pomi$dzy akademikami
i praktykami, w tym promowanie projektów badawczych
osadzonych w praktyce. Uwa(amy, (e te propozycje bardzo dobrze si$ uzupe niaj#.
Konkretne postulaty zg asza równie( Ga kowski.
Proponuje on, co zreszt# jest zgodne z propozycjami poprzednich autorów, aby do programów nauczania wprowadzi& tematyk$ zwi#zan# z nadu(yciami i nieprawid owo%ciami w zakresie pomocy psychologicznej. Ponadto
sugeruje wykorzystanie organizacji pozarz#dowej, jak#
jest PTP dla stworzenia grupy konsultantów dla czasopisma Charaktery. Równie( w PTP upatruje miejsca kontroli, rekomendacji dla terapii. Dalej postuluje, aby na
amach czasopism psychologicznych cz$%ciej porusza&
problematyk$ zwi#zan# z etyk# zawodow#.
O ile pierwsza i ostatnia propozycja nie budz# naszych
najmniejszych w#tpliwo%ci, o tyle dwie %rodkowe wymagaj# pewnego komentarza. Propozycja kontroli czasopisma, b#d! co b#d! prywatnego, przez organizacj$ pozarz#dow# wydaje nam si$ nadmiern# ingerencj# w swobod$ dzia ania. Wszak po to chyba tworzy si$ zespó
redakcyjny, w sk ad którego wchodz# wykszta ceni psychologowie, zaprasza do wspó pracy autorytety, a wreszcie powo uje rad$ naukow#, aby organy te i poszczególne
osoby po%wiadcza y swoim autorytetem zamieszczane tre%ci. Tak przecie( dzia aj# czasopisma naukowe.
Chocia( w %wietle tego, co pisze +ukaszewski o radach
naukowych: „S# cia em doradczym w kwestiach polityki
pisma, d ugofalowej strategii marketingowej itp.” – mo(na rzeczywi%cie pow#tpiewa& w ich odpowiedzialno%&
merytoryczn#. Trudno przekona& nas do tego, (e anga(uje
si$ kilkunastu profesorów psychologii po to, aby ustalali
oni strategi$ marketingow#. Czy nie lepiej by oby anga(owa& wybitne autorytety polskiej psychologii do konsultacji kwestii merytorycznych, a do ustalania strategii
marketingowej zatrudni& specjalistów od marketingu?
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W przypadku trzeciej propozycji sugerowanej przez
Ga kowskiego równie( mamy pewne zastrze(enia. Rzecz
jednak nie dotyczy idei, która w a%nie przez PTP jest
realizowana, co raczej kompetencji tego konkretnego
towarzystwa do sprawowania takiej funkcji. Z naszych
obserwacji wynika, (e niestety sporo nurtów pseudonaukowych jest tolerowanych w PTP, co nie wystawia mu
najlepszego %wiadectwa. Na przyk ad, we w adzach PTP
znajdziemy osoby chwal#ce si$ certyÞkatami NLP, maj#cymi dowodzi& ich kompetencji psychologicznych. Na
li%cie rekomendowanych bieg ych s#dowych znajdziemy
i takich, którzy bez wahania korzystaj# z projekcyjnych
metod diagnozy. W%ród rekomendowanych terapeutów
cz$%& reprezentuje podej%cia niemaj#ce nic wspólnego
z nauk#.
Postulat edukacji pacjentów podnosi równie( Parzuchowski. Ponadto zg asza on ciekawy pomys stworzenia wystandaryzowanych informacji dotycz#cych terapii,
które – wzorem informacji o sk adzie produktów (ywno%ciowych – powinny by& atwo dost$pne dla ich potencjalnych konsumentów. W po #czeniu z trzeci# propozycj# Ga kowskiego mog oby to doprowadzi& do stworzenia
ciekawego systemu informacji o poszczególnych modalno%ciach terapeutycznych. Postulat Parzuchowskiego
mówi#cy o informowaniu móg by równie( znale!& natychmiastowe zastosowanie w tre%ci stopki redakcyjnej
niektórych czasopism naukowych. Bior#c pod uwag$
wypowied! +ukaszewskiego, zamiast obecnie ostrzegaj#cego napisu „Wydawca nie ponosi odpowiedzialno%ci
za tre%& og osze' i reklam” móg by si$ znale!& napis
„Za tre%& reklam i og osze' odpowiada rada naukowa”,
a napis „Wydawca, redakcja i rada naukowa nie ponosz#
odpowiedzialno%ci za tre%ci publikowanych artyku ów”
dawa by czytelnikowi precyzyjn# informacj$ o niebezpiecze'stwach, jakie na niego czyhaj#.
Bardzo nieliczne i s abo artyku owane g osy dotyczyy jednego z omawianych przez nas sposobów kontroli
niekorzystnych zjawisk – uregulowa' prawnych. Hanna
Brycz s usznie podkre%la wag$ tego narz$dzia. Nie wiemy
tylko, dlaczego do aktywno%ci w zakresie zmiany prawa
zach$ca wy #cznie nas i wy #cznie nam (yczy powodzenia w ich przeprowadzaniu. Z najlepszymi ch$ciami i z
zaanga(owaniem herkulesowej energii, przy oboj$tno%ci
pozosta ej cz$%ci %rodowiska, autorzy tych s ów nie zmieni# prawa w Polsce. Na problem prawny zwraca uwag$
równie( +ukaszewski, ale w formie zarzutu o pomini$ciu
przez nas tego aspektu. Odsy amy zatem do pierwszego
akapitu podrozdzia u naszej pracy „Mo(liwo%ci kontroli
pseudonauki i psychobiznesu”.
Reasumuj#c, zaledwie cztery spo%ród czternastu nades anych g osów koncentruj# si$ na mo(liwo%ciach dzia a-
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nia, pozosta e dwa zaledwie wzmiankuj# o takich mo(liwo%ciach.
W tpliwo"ci
W trakcie dyskusji wielu autorów podnosi o w#tpliwo%ci dotycz#ce celu psychologii jako nauki i sposobów jej
uprawiania. Na przyk ad Mudy' pisze: „Centralne pytanie wokó którego grupuj# si$ ró(ne wyobra(enia i oczekiwania brzmi: Czy nauk$ powinno si$ uprawia& dla niej
samej, w imi$ bezinteresownej ciekawo%ci poznawczej
(najlepiej wierz#c, (e prawda jest jedna i ca kiem bezinteresowna, tj. raczej uniwersalna ni( partykularna, niezale(na od przyj$tej perspektywy, celów, potrzeb i warto%ci jej
poszukiwaczy), czy te( powinna ona s u(y& warto%ciom
wobec niej zewn$trznym, a w konsekwencji wychodzi&
naprzeciw tzw. potrzebom spo ecznym oraz rozwi#zywa&
istotne praktyczne problemy generowane przez wspó czesno%&?”. Wtóruje mu Smó ka: „Dynamiczny rozwój psychobiznesu stawia tym samym przed psychologi# naukow# pytanie o jej samookre%lenie, o jej misj$ – czy chce
by& nauk# pedantyczn#, która wykorzystuje co prawda
rzetelne metody badawcze, ale bada za ich pomoc# zjawiska o stosunkowo marginalnym znaczeniu dla praktyki
psychologicznej, czy te( chce by& nauk# pragmatyczn#,
która wykorzystuje rygoryzm metodologiczny do tworzenia wiedzy o du(ych warto%ciach aplikacyjnych, której stosowanie mo(e si$ przyczyni& do ul(enia cierpieniu
oraz zwi$kszenia jako%ci (ycia wielu ludzi”.
W podobnym tonie wypowiada si$ Dymkowski:
„W tym kontek%cie nie dziwi, i( ograniczona przydatno%&
oferty psychologii akademickiej dla zdesperowanych
praktyków, dostrzegaj#cych s abe i/lub niejasne powi#zania mi$dzy teoriami powsta ymi na jej gruncie a wykorzystywanymi oddzia ywaniami terapeutycznymi, sk ania
ich do czerpania z ró(nego rodzaju wiedzy”. Chrz#stowski
natomiast podsumowuje aktywno%& naukowców: „By&
mo(e jest to zbyt %mia a teza, ale naukowcy cz$sto publikuj# teksty sami dla siebie, czasami w celu robienia
dalszej kariery”.
Nie uwa(amy, aby teza Chrz#stowskiego by a zbyt
%mia a. Przemawiaj# za ni# liczby opisuj#ce ogrom tzw.
nauki %mieciowej (junk science). 20% wszystkich artykuów ukazuj#cych si$ w czasopismach znajduj#cych si$ na
najbardziej chyba w %wiecie naukowym cenionej Li cie
FiladelÞjskiej nie jest nigdy, nawet raz od momentu publikacji cytowana (Grabski, 2006). Je%li od tego odejmiemy tak powszechne w%ród naukowców autocytowania
i cytowania pojedyncze, cz$sto grzeczno%ciowe, wynikaj#ce z poczucia wzajemno%ci lub wdzi$czno%ci, to naukowy %mietnik ro%nie w oczach. Bior#c pod uwag$ fakt, (e
naukowcy powinni cytowa& wszystkie teksty, na których
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opieraj# swoj# prac$, oznacza to, (e artyku , który nigdy
nie zosta zacytowany, nie mia (adnego wp ywu na jakiegokolwiek naukowca na %wiecie, a co za tym idzie, nie
mia równie( jakiegokolwiek wp ywu na rozwój nauki.
Ta niecytowana produkcja spo eczno%ci naukowej pozostaje niesprawdzona, niezreplikowana i prawdopodobnie
nawet przez nikogo nieczytana. Indeksy cytowa' dla prac
zamieszczanych w czasopismach naukowych spoza Listy
s# z konieczno%ci du(o, du(o gorsze.
Ciekaw# ilustracj# problemu mo(e by& wypowied!
Wróblewskiego: „Warto tu przytoczy& wyniki pewnego
statystyka, który zbada 53 tysi#ce wypo(ycze' z dzia u
naukowego British Library, która prenumerowa a wtedy
9120 czasopism uznanych za najwa(niejsze. Okaza o si$,
(e nikt nigdy nie si$gn# do ponad po owy z nich (4800),
a dalsze 2274 czasopisma by y konsultowane tylko raz”
(Wróblewski, 1998).
Pozycja nauki polskiej w %wiecie, a nauk spo ecznych
i psychologii w szczególno%ci, nie napawa optymizmem.
Lewicka nazywa wska!nik cytowa' polskich prac z zakresu nauk spo ecznych „tragicznie niskim” (Lewicka,
2009). W swoim wyst#pieniu podczas XXXIII Zjazdu
Naukowego PTP zaprezentowa a wyniki w asnej analizy indeksów cytowa' 135 bardziej znanych i aktywnych
polskich samodzielnych pracowników naukowych prowadz#cych badania w obr$bie psychologii. Sporo ponad jedna czwarta z nich ma indeks cytowa' równy 0.
Zdaniem Lewickiej sytuacja w%ród adiunktów jest du(o
gorsza (Lewicka, 2008).
Równie( Wróblewski ju( od lat wskazuje na spadek
znaczenia polskiej nauki na arenie mi$dzynarodowej oraz
ci#g y spadek znaczenia polskich prac z zakresu nauk
spo ecznych w porównaniu do polskich prac z innych
dziedzin: „Pod wzgl$dem liczby cytowa' Polska zajmuje
13. miejsce w matematyce i j$zykoznawstwie, 15. w chemii, 16. w Þzyce, 19. w architekturze/sztuce oraz historii.
Najgorzej pod tym wzgl$dem plasuj# si$ nauki spo eczne
(41. miejsce) oraz edukacja (44. miejsce)” (Wróblewski,
1998).
Cytowane wy(ej pytania i dylematy naszych adwersarzy nale(a oby wi$c przeformu owa&: Czy psychologia powinna pozosta& nauk# produkuj#c# g ównie junk
science, czy te( powinna zmniejszy& produkcj$ %mieci na
rzecz zajmowania si$ kwestiami o wy(szej u(yteczno%ci
spo ecznej?
Kontrowersje
Pewnego razu starsza kobieta podró(uj#ca tokijskim
metrem zgubi a w nim swoj# ulubion# parasolk$. Zg osi a
zgub$, nie licz#c jednak specjalnie na jej odnalezienie.
Jakie( by o jej zdziwienie, kiedy po kilku dniach zastu-

ka a do jej drzwi delegacja z o(ona z trzech przedstawicieli tokijskiego metra, z których jeden trzyma przed
sob# aksamitn# poduszk$, na której spoczywa a jej stara,
mocno ju( podniszczona parasolka. Zwracaj#c zagubiony
przedmiot, przedstawiciele metra z o(yli kobiecie gor#ce
przeprosiny za to, i( tokijskie metro zosta o zaprojektowane w taki sposób, (e mo(liwe by o w nim zgubienie
parasolki.
I my, zanim ustosunkujemy si$ do zarzutów przedstawianych przez naszych interlokutorów, chcieliby%my gor#co przeprosi& za wszelki brak precyzji, który w sposób
niezamierzony spowodowa , (e mo(na by o si$ w naszym
tek%cie zagubi&. W pierwszym rz$dzie powinni%my doprecyzowa& wystarczaj#co poj$cie pseudonauki (i poj$&
pochodnych, takich jak pseudoterapie), a w szczególno%ci pokaza& ró(nice pomi$dzy pseudonauk#, paranauk#
i protonauk#. Brak ostrych dystynkcji spowodowa , (e
niektóre w#tki dyskusyjne sta y si$ ja owe. Spieszymy
zatem z uzupe nieniem. Pseudonauka, w rozumieniu Þlozofów nauki, to rodzaj nieakceptowanego powszechnie
przez %rodowisko naukowe zbioru twierdze', które aspiruj# do miana nauki, udaj# j#, lecz nie spe niaj# jej podstawowych regu (np. Chalmers, 1993; Tucha'ska, 2007).
Klasycznymi pseudonaukami pretenduj#cymi do akceptacji w obszarze psychologii s# np. psychoanaliza, neurolingwistyczne programowanie, kinezjologia edukacyjna,
metoda Domana itp. Paranauki to te dziedziny, które nie
zosta y dot#d zaakceptowane przez %rodowisko naukowe ze wzgl$du na brak rzetelnych bada' dowodz#cych
istnienia postulowanych zjawisk (np. parapsychologia).
I wreszcie protonauka – czyli rodzaj przednaukowego
my%lenia o rzeczywisto%ci, które nie ma wystarczaj#cych
dowodów eksperymentalnych. Protonauk# by y spekulacje Þlozofów przedsokratejskich na temat natury przyrody.
Protonauki i paranauki – w odró(nieniu od pseudonauk
– mo(na uzna& za mniej lub gorzej uzasadnione hipotezy
lub zbiory teorii, których jak dot#d nie uda o si$ dowie%&,
ale które maj# na to szans$. Czasami protonauka g osi
hipotezy, które stoj# w sprzeczno%ci z dotychczas przyj$tymi teoriami naukowymi, lecz nie domaga si$ ich uznania bez dowodu eksperymentalnego, a wr$cz przeciwnie
– koncentruje si$ na poszukiwaniu tego rodzaju dowodów
i sama wobec siebie stosuje rygoryzm metodologiczny
i zasady sceptycyzmu naukowego. Pseudonauka wymaga
od %wiata nauki uznania swoich teorii, odrzucaj#c jednocze%nie wszelkie próby ich naukowego zweryÞkowania
(jak konsekwentnie czyni to psychoanaliza). Pseudonauka
zazwyczaj unika poddania si$ weryÞkacji naukowej, np.
przez przej%cie procesu badawczego i dyskusji swoich
wyników w czasopismach naukowych. Przyk adem mo(e
by& Instytut Osi#gania Ludzkich Mo(liwo%ci za o(ony
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przez Glena Domana, propaguj#cy jego metod$ pracy
z dzie&mi, konsekwentnie nie dopuszczaj#c do siebie
(adnych naukowców. Psychobiznesem nazwali%my wykorzystywanie pseudonauk dla celów komercyjnych.
Przy takim rozumieniu i ró(nicowaniu np. pytania
+ukaszewskiego o naukowo%& przepisu na sa atk$ owocow# czy podstawy boatbusinessu znajduj# proste odpowiedzi. Zarówno przepis na sa atk$, jak i podstawy budowy
pierwszych odzi s# przejawami protonauki, podobnie jak
protonaukowe by y dociekania presokratejskich Þlozofów greckich nad istot# przyrody. Pseudonaukowy by by
przepis na sa atk$, w której sk ad zaliczono by wilcz# jagod$ i utrzymywano, (e ma on podstawy naukowe. Takie
koncepcje powstaj#ce zarówno w kuchni, jak w gabinecie
terapeutycznym, bez wzgl$du na „owocowo%&” argumentacji, pozostan# zawsze niemoralne i do walki z takimi
w a%nie koncepcjami zach$camy.
Równie( komentarz *wie(ego Czy „naukowe” oznacza
„skuteczne”? odnosi si$ do naszego tekstu jako do tekstu
po%wi$conego raczej protonauce lub w najlepszym razie
paranauce, podczas gdy naszym zamys em by o pisanie
o pseudonauce. Podobne niezrozumienie mia o miejsce
u innych dyskutantów.
Innym u%wiadomionym dzi$ki dyskusji brakiem naszej pracy, który spowodowa nieporozumienia i przedziwne interpretacje, jest aspekt prawny prowokacji.
W komentarzu Grzelaka czytamy: „Witkowski sam
pseudonauk$ krzewi#c, oÞarami uczyni czytelników.”,
Kulesza pisze: „Jeden z autorów opublikowa w tym czasopi%mie tekst prezentuj#cy pseudonauk$”. +ukaszewski
kategorycznie stwierdza, podkre%laj#c: „(…) autor ponosi
wy #czn# odpowiedzialno%& za tekst, jaki przygotowa .
Wydawca zak ada, (e autor ma dobr# wol$ i szanuje normy (ycia spo ecznego”. W podobnym tonie wypowiadaj#
si$ Brycz oraz Gustaw i Broc awik. Wypowiedzi te zajmuj# znaczn# cz$%& dyskusji, a by yby pewnie zb$dne,
gdyby%my wcze%niej zacytowali konkretne ust$py prawne. W art. 6. pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.) czytamy:
„Prasa jest zobowi#zana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk”. I dalej w art. 25 pkt 4 m.in.:
„Redaktor naczelny odpowiada za tre%& przygotowywanych przez redakcj$ materia ów prasowych”.
Gdyby pój%& tokiem rozumowania +ukaszewskiego, to
bezgraniczne zaufanie redaktorów do autorów po pierwsze bardzo szybko doprowadzi oby do wykorzystywania
prasy jako narz$dzia oszczerstwa, oszustwa i manipulacji, a po drugie uniemo(liwi oby zbudowanie jakiegokolwiek zaufania czytelników do publikowanych tre%ci. To
przecie( w trosce o dobro czytelników redaktorzy powinni zwraca& szczególn# uwag$ na to, co publikuj#. Jak#
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mamy gwarancj$, (e redakcja, która nie tylko dopuszcza
do druku, ale równie( bierze czynny udzia w tworzeniu podobnie bzdurnych tre%ci, jak te zaprezentowane
w „Wiedzy prosto z pola”, nie doprowadzi a do opublikowania innych podobnie bezwarto%ciowych lub wr$cz
szkodliwych artyku ów, których nikt nie zdemaskowa ?
Id#c dalej, nale(a oby równie( uzupe ni& o aspekt
prawny kwesti$ odpowiedzialno%ci za dalsze losy publikacji. Parzuchowski pisze: „Czy Witkowski proponuje
rozwi#zanie tej sytuacji czytelnikom Charakterów? Nie,
dalsza dyskusja ma si$ toczy& w grupie ekspertów %rodowiska psychologów, a opinia publiczna otrzymuje jedynie nag ówki (#dnych sensacji gazet”. Podobnie pisz#
Gustaw i Broc awik oraz inni autorzy po%wi$caj#cy sporo uwagi ocenie moralnej prowokacji. W komentarzach
tych nie ma ani s owa o odpowiedzialno%ci redakcji za
sprostowanie powsta ej sytuacji. Jak pisali%my wcze%niej,
Witkowski dwukrotnie proponowa redakcji zamieszczenie sprostowania merytorycznego i dwukrotnie spotka
si$ z kategoryczn# odmow#. Bez wzgl$du na dokonywane interpretacje moralne prowokacji, do których przyznajemy interpretatorom pe ne prawo, warto mie& jednak
%wiadomo%& prawn# tej sytuacji. Art. 31 wymienionej
wcze%niej ustawy mówi: „Na wniosek zainteresowanej
osoby Þzycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji w a%ciwego dziennika lub
czasopisma jest obowi#zany opublikowa& bezp atnie: 1.
Rzeczowe i odnosz#ce si$ do faktów sprostowanie wiadomo%ci nieprawdziwej lub nie%cis ej”. Ponadto: pkt 5 tego
samego artyku u stwierdza: „Sprostowanie w drukach periodycznych powinno by& opublikowane lub przynajmniej zasygnalizowane w tym samym dziale równorz$dn#
czcionk# oraz pod widocznym tytu em”. Prawo prasowe
równie( jednoznacznie okre%la odpowiedzialno%& za brak
zamieszczenia sprostowania. Art. 46 pkt 1 ustawy stwierdza: „Kto wbrew obowi#zkowi wynikaj#cemu z ustawy
uchyla si$ od opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, o których mowa w art. 31, albo publikuje takie sprostowanie lub odpowied! wbrew warunkom okre%lonym
w ustawie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolno%ci”.
By& mo(e relatywizm moralny naszych interlokutorów
pozwala na takie interpretacje, jakie przedstawili w swoich wypowiedziach. Z punktu widzenia polskiego prawa
mamy jednak do czynienia z przest$pstwem, którego dokona a redakcja, nie autor prowokacji, i ten fakt nale(a oby w dyskusji uwzgl$dni&.
Dwóch autorów (Dymkowski i +ukaszewski) postawi o bardzo zasadne pytanie, dlaczego ograniczyli%my
nasze dzia ania wy #cznie do obszaru terapii, pomijaj#c
np. kwestie szkole' dla biznesu czy inne obszary dzia a-
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nia psychobiznesu. Nie ograniczyli%my. Kwestie nadu(y&
zwi#zanych z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej
do usprawniania funkcjonowania organizacji czy rozwi#zywania problemów edukacyjnych równie( s# obiektem
naszej krytycznej analizy (np. Fortuna i Tarczy'ski, 2006;
Jarmu( i Witkowski, 2008; Kossowska, Jarmu( i Witkowski 2008; Witkowski, 2008). Problemy te poruszamy jednak w du(o bardziej eleganckiej formie – tak jak
proponuje to kilku naszych adwersarzy. Pozostaje zada&
pytanie, czy to w a%nie owa elegancka forma nie przyczyni a si$ przypadkiem do tego, (e o naszej walce z pseudonauk# w tym obszarze nic wi$kszo%ci dyskutantów nie
wiadomo.
Jako materia dla prowokacji i dla dyskusji wybrali%my
terapie, poniewa( uwa(amy, i( konsekwencje nadu(y&
zwi#zanych z nimi s# daleko powa(niejsze i gro!niejsze
ni( te, z jakimi mamy do czynienia w przypadku praktyk
organizacyjnych czy edukacyjnych. Ponadto, zarówno
organizacje, jak i jednostki edukacyjne dysponuj# du(o
lepszym potencja em intelektualnym i narz$dziami, które mog# uchroni& je przed praktykami proponuj#cymi
im bezwarto%ciowe metody, ni( przeci$tny potencjalny
klient psychoterapeutów. Pomijanie opisu tych nadu(y&
w naszej pracy nie wynika zatem z lekcewa(enia problemu, lecz z ch$ci zogniskowania dyskusji na problemie:
stosunek uczonych do praktyk psychobiznesu dedykowanych indywidualnemu odbiorcy. Wielokrotnie jako
dowód przydatno%ci i usprawiedliwienie braku podstaw
empirycznych wielu oddzia ywa' terapeutycznych zosta
przytoczony argument wyst$powania zjawiska placebo.
Mamy wra(enie, (e to rodzaj uniwersalnego argumentu
powtarzanego niemal jak mantra w ka(dej sytuacji, kiedy podwa(a si$ skuteczno%& jakiej% metody. Nie chcemy
podwa(a& wyst$powania tego zjawiska, nie chcemy te(
negowa& jego pozytywnych efektów, ale chcemy zwróci& uwag$ na to, (e mechanizm ten i jego wykorzystanie
maj# sens wy #cznie wtedy, gdy jest stosowany przez terapeut$ %wiadomie, tak jak %wiadomie korzystaj# z niego
niektórzy lekarze. Niestety, wynik dowolnej pseudoterapii nie jest zero-jedynkowy: brak efektów lub efekt placebo. Mo(liwe s# trzy rezultaty: placebo, brak efektów,
efekty negatywne. Prawdopodobie'stwo tych efektów
jest jednakowe wsz$dzie tam, gdzie badania nie mówi#
o innym jego rozk adzie. Je%li pacjent chory na raka porozmawia kilkakrotnie z terapeut# radykalnego wybaczania, przekonanym, (e radykalne wybaczenie wszystkim
i wszystkiego leczy raka, to efektem mo(e by& poprawa
(placebo), brak jakichkolwiek skutków lub nabycie przekonania o tym, (e terapeuta ma racj$ i np. przerwanie
tradycyjnego leczenia! Je%li naukowcy wypowiadaj# si$
na temat mo(liwego efektu placebo jako powodu, dla

którego niektóre terapie nale(y tolerowa&, to powinni zaznaczy&, (e robi# to wbrew rygorom my%lenia metodologicznego, które na takie wypowiedzi nie pozwala. Inn#
zupe nie kwesti# jest analiza czynników, które wp ywaj#
i b$d# wp ywa y na to, (e bada' pokazuj#cych efekty pozytywne terapii jest du(o wi$cej ni( tych pokazuj#cych
efekty negatywne. Niewiele jest osób zainteresowanych
badaniem i ujawnianiem nieprawid owo%ci wyst$puj#cych podczas terapii i negatywnych efektów, które one
przynosz#. I przeciwnie, wielu jest takich, którzy ch$tnie
widz# pozytywne rezultaty. To jest realne oddzia ywanie
psychobiznesu. W wypowiedziach na ten temat te( powinno bra& si$ to pod uwag$.
Wiele zarzutów skierowano pod adresem metodologii
przeprowadzonych przez nas bada'. Z wieloma z nich
si$ zgadzamy. Artyku z za o(enia by prac# polemiczn#,
nie badawcz#. Dysponuj#c danymi empirycznymi, które
uzupe niaj# obraz prowokacji, zdecydowali%my si$ w #czy& je do tekstu, traktuj#c je jako uzupe nienie w a%nie.
Pewnie nies usznie, bo sta y si$ one obiektem intensywnych analiz, co niepotrzebnie rozmy o g ówny temat dyskusji.
Uwagi indywidualne
Odpowiadaj#c na g os Kuleszy, chcieliby%my zwróci&
uwag$ jedynie na pewne reinterpretacje, które powoduj#,
(e autor ten odnosi si$ do tez, których nie postawili%my.
W pewnym sensie jest to wi$c dyskusja autora z samym
sob# lub z jego wyobra(eniem o naszych pogl#dach.
Przede wszystkim nigdzie w tek%cie nie postawili%my
tezy, (e prowokacja jest metod# naukow#. Przypomnimy
nasze stwierdzenia: „Sposobem rzadko wykorzystywanym, cho& skutecznym, je%li idzie o mo(liwo%& zwrócenia uwagi na problem, jest prowokacja dziennikarska.
Gdyby chcie& okre%li& jej miejsce w metodologii bada',
nale(a oby umie%ci& j# gdzie% w obszarze obserwacji
uczestnicz#cej lub eksperymentu naturalnego”. Nigdzie
nie napisali%my, (e chcemy traktowa& j# jako metod$ naukow#. Zgadzamy si$ zatem z Kulesz#, (e by a to prowokacja dziennikarska.
Podobne nieporozumienie dotyczy kolejnego stwierdzenia Kuleszy: „W zwi#zku z tym nieprawdziwy jest
równie( wniosek autorów, w którym mówi# oni, (e wprowadzili do polskiej nauki pseudoteori$”. I tutaj zgadzamy
si$ z adwersarzem, dementuj#c jedynie autorstwo tego
wniosku – nigdy go nie wyg osili%my. Napisali%my, (e
chcieli%my sprawdzi&, czy mo(liwe jest wprowadzenie
do popularnonaukowego obiegu pseudoterapii, a nast$pnie skonstatowali%my, (e uczynili%my pierwszy krok na
tej drodze. To troch$ jak z radiem Erewa' – nie do nauki,
tylko do popularnonaukowego obiegu, nie pseudoteori$
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tylko pseudoterapi$, nie wprowadzili%my, tylko uczynili%my pierwszy krok.
Poniewa( redakcja zdecydowa a si$ w #czy& tekst
Gustawa i Broc awika do dyskusji, on równie( wymaga
od nas kilku s ów komentarza. Jak napisali%my wcze%niej,
jest to doskona y materia !ród owy do analizy metod
erystycznych i manipulacji informacjami, i tylko w tym
aspekcie po%wi$cimy mu uwag$. Trzeba zreszt# pochyli&
czo o przed kunsztem erystycznym wymienionych autorów, bowiem przewiduj#c i uprzedzaj#c krytyk$, zadbali
o to, aby zdoby a ona odpowiedni# etykiet$, nawet wówczas, gdy nie b$d# mieli mo(liwo%ci odpowiedzi. W tym
celu pisz#: „Pomni zniewag, jakich mo(emy spodziewa&
si$ ze strony mistyÞkatora, o%mielamy si$ jednak kontynuowa& krytyk$ etycznej strony przedsi$wzi$cia”. Tak
wi$c, w my%l ich uprzedzaj#cej wypowiedzi, wszystko,
co tutaj piszemy, jest zniewa(aniem, a autorzy, którzy
owych zniewag si$ nie obawiali kreuj# si$ na odwa(nych
wojowników o prawd$.
Gustaw i Broc awik w znacznej cz$%ci swojej wypowiedzi odnosz# si$ nie do naszego artyku u, lecz do !róde , do których wi$kszo%& bior#cych udzia w dyskusji
bez przeprowadzenia drobiazgowego %ledztwa z pewno%ci# nie dotar a. Jest to skatalogowany w „Erystyce”
Schopenhauera (2000) „Sposób 28”, opisany przez niego
nast$puj#co: „Je(eli nie ma si$ ani argumentum ad rem,
ani nawet argumentum ad hominem, to stosuje si$ argumentum ad auditores, tzn. zarzut nies uszny, którego
b $dno%& jednak widoczna jest tylko dla znawcy; znawc#
takim jest przeciwnik, ale znawcami nie s# s uchacze”.
Trudno oczekiwa&, aby czytelnicy tej dyskusji prze%ledzili kilkaset wpisów dokonanych na forum internetowym
autora prowokacji i byli w stanie zweryÞkowa& prawdziwo%& argumentów Gustawa i Broc awika, którzy na to
prawdopodobnie licz#, zamieszczaj#c k amstwa i reinterpretacje.
Dla przyk adu, zarzucaj#c autorowi prowokacji autoplagiat jako egzempliÞkacj$ podaj# mi$dzy innymi dwie pozycje: tre%& wyst#pienia na konferencji oraz publikacj$ tej
tre%ci w materia ach pokonferencyjnych. Rzeczywi%cie,
oba teksty niczym si$ nie ró(ni#, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku tysi$cy wyst#pie' konferencyjnych
i publikowanych pó!niej materia ów z konferencji. Po co
wi$c przytaczaj# taki argument?
Podobnie, zarzucaj#c z amanie zasady poufno%ci przy
publikacji przez nas wypowiedzi niektórych uczonych,
pisz#: „Przynajmniej do momentu publikacji naszego
artyku u komplet podpisanych przez nich wypowiedzi mo(na by o odnale!& na forum internetowej strony
Witkowskiego”. Spo%ród trzynastu cytowanych przez nas
wypowiedzi zaledwie trzy mo(na by oby przypisa& do
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konkretnych nazwisk, i to po przejrzeniu 547 dokonanych
na stronach internetowych wpisów. Podobnych k amstw,
zniekszta ce' i generalizacji jest w tek%cie du(o wi$cej.
Autorzy w mistrzowski sposób pos uguj# si$ erystycznym sposobem nr 13, którego istota polega na sfabrykowaniu absurdalnej antytezy do wypowiedzi, z któr# si$
nie zgadzamy, i podanie ich obu do wyboru s uchaczowi
(Schopenhauer, 2000). I tak Gustaw i Broc awik w zakresie sytuacji w pseudonauce przedstawiaj# dwie mo(liwo%ci do wyboru – obecny stan rzeczy i powrót do ideologii
komunistycznej. Ta druga opcja zosta a rzekomo wywiedziona z naszych rozwa(a'. Gdyby i%& ich tropem, mo(na
by oby powiedzie&, (e w Niemczech mo(liwe jest jedynie zaakceptowanie obecnego stanu rzeczy lub powrót do
ideologii nazistowskiej. Tymczasem Niemcy w a%nie wypracowa y jeden z lepszych systemów ochrony pacjentów
przed pseudonaukowymi bzdurami, a mimo to nikt nie
okre%la tego mianem ideologii nazistowskiej.
Podobny wybór Gustaw i Broc awik daj# czytelnikom
w zakresie odpowiedzialno%ci redakcji czasopism za publikowane tre%ci. Albo obecny stan rzeczy, albo, znowu
pozornie wywiedziona z naszych wypowiedzi, paranoiczna czujno%&. Tak w jednym, jak i drugim przypadku
(adnych innych rozwi#za'. Znamy sytuacje, gdzie bez
ideologii komunistycznej w m#dry sposób kontroluje si$
pewne sfery spo eczne, oraz redakcje, gdzie nad zaufanie
lub paranoiczn# czujno%& przedk ada si$ rzetelno%& i odpowiedzialno%& za wykonywan# prac$.
Podobnie dwie mo(liwo%ci sugeruje równie( wypowied! +ukaszewskiego – atmosfer$ nieufno%ci, paranoi
i pods uchów z jednej strony (rzekomo postulowan#
przez nas), a stosunki oparte na zaufaniu z drugiej. Czy
mo(na mie& w#tpliwo%ci, któr# rzeczywisto%& wybra&?
Mo(na, je%li wyjdzie si$ poza erystycznie wytworzon#
dychotomi$.
Wszystkim tym adwersarzom, którzy g $boko analizowali znaczenie s owa prowokacja i z tej analizy wyprowadzali swoje wnioski, chcieliby%my przypomnie& jeszcze jedno, na które nikt z bior#cych udzia w dyskusji nie
zwróci uwagi, a które jest najbardziej chyba potocznie
wykorzystywanym: prowokowa& do my%lenia…
Reßeksje chuliganów
Autor prowokacji w%ród ró(norakich przydomków
i epitetów, jakimi zosta obdarzony po jej ujawnieniu
zyska miano naukowego chuligana. Z tej pozycji chcieliby%my podzieli& si$ teraz kilkoma spostrze(eniami.
W czasie, kiedy piszemy te s owa, Uniwersytet Gda'ski
oraz Szko a Wy(sza Psychologii Spo ecznej oferuj#
mo(liwo%& studiowania klasycznej pseudonauki, jak#
jest NLP (Doli'ski i Strelau, 2008; Witkowski 2006).
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Uniwersytet Jagiello'ski oraz Uniwersytet Wroc awski
oprócz NLP proponuj# kursy z kinezjologii edukacyjnej, jednoznacznie przez naukowców okre%lonej jako
pseudonauka (Grabowska, 2006, Korab, 2008). Metody
Berta Hellingera, która doczeka a si$ pot$pienia ze strony Towarzystwa Systemowego w Niemczech oraz zakazu uprawiania w tym kraju, mo(na nauczy& si$ na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Wroc awskim, a zaszczytu spotkania z samym mistrzem mo(na by o dost#pi& w SWPS. Te dane to wynik bardzo pobie(nej analizy
proponowanych studentom programów w kilku zaledwie
uczelniach, które s# bez wyj#tku reprezentowane przez
uczestników tej dyskusji. Wi$kszo%& zaj$& odbywa si$ na
kierunku psychologia, a niektóre z nich s# prowadzone
przez autorów zabieraj#cych g os w tej dyskusji.
Skoro jest tak dobrze, jak wynika to z wielu zamieszczonych w tym numerze wypowiedzi, to dlaczego jest
a( tak !le? Mo(e w sposób niew a%ciwy interpretujemy
przedstawione fakty? A mo(e jak chuligani burzymy spokój ju( zatwierdzonej i zaakceptowanej rzeczywisto%ci
akademickiej? A mo(e to rodzaj akademickiego psychobiznesu? Albo wynik zaufania w adz uczelni do prowadz#cych zaj$cia? A mo(e jednak elegancja formy, jak#
proponuj# nasi adwersarze, okazuje si$ za s aba, (eby
powstrzyma& ten zalew?
Pacjentom z diagnoz# raka terapeuci radykalnego wybaczania wmawiaj#, (e nauka ju( dawno stwierdzi a, i(
podstawow# przyczyn# raka s# problemy z niewybaczeniem komu% w przesz o%ci i noszeniem w sobie urazy.
Rodzicom dzieci upo%ledzonych lub chorych umys owo
zwolennicy metody Domana sugeruj# naukowo dowiedzione i skuteczne metody, takie jak: wieszanie dzieci za
nogi, kilkunastokrotne w ci#gu dnia podawanie dwutlenku w$gla itp. Ich zdaniem metody skutkuj# wzrostem inteligencji do poziomu takiego, jaki reprezentowali Einstein,
DaVinci czy Mozart. We wszystkich niemal przedszkolach polskich, o%rodkach pracy z dzie&mi, poradniach
wychowawczo-zawodowych kr$ci si$ leniwe ósemki
– podstawowe &wiczenie zalecane przez kinezjologów.
Wspiera to swoim autorytetem Ministerstwo Edukacji,
a Þnansuje Unia Europejska. W s#dach co i rusz skazuje
si$ podejrzanych o molestowanie seksualne na podstawie
wyników bada' bezwarto%ciowymi metodami projekcyjnymi (Lilienfeld, Wood i Garb, 2002).
Tymczasem, w obliczu powszechno%ci takich praktyk kilkunastu wybitnych psychologów zastanawia si$,
czy pseudonauka jest w ogóle problemem, bo by& mo(e
tyle jest psychologii, ilu psychologów (Mudy'), stawia
pytania o mo(liwo%& odnalezienie granicy pomi$dzy
nauk# a pseudonauk# (Dymkowski) lub przekonuje, (e
wykazywanie braku podstaw naukowych takich praktyk,

jak wieszanie dzieci za nogi dla przysporzenia im inteligencji jest nielogiczne i intelektualnie bezwarto%ciowe
(+ukaszewski). Troch$ to przypomina odmawianie zdrowasiek przez znachorki z opowiadania Prusa, podczas
gdy w piecu chlebowym umiera a od poparze' siostra tytu owego Antka. Czy poszukiwanie bardziej eleganckich
form dzia ania (Parzuchowski, Gustaw i Broc awik) i wydatkowana energia na ocen$ moraln# prowokacji (Brycz,
Grzelak, +ukaszewski, Parzuchowski i inni) zmieni# cokolwiek w intensywno%ci stosowania wy(ej wzmiankowanych praktyk?
Chcieliby%my wierzy&, (e te rozwa(ania i dyskusje s#
wy #cznie wynikiem naszego niedopatrzenia przy precyzowaniu poj$cia pseudonauki. Jednak przytoczone wy(ej
fakty, szczególnie za% te o zawarto%ci programów nauczania, zdaj# si$ przeczy& takiej hipotezie. Obawiamy si$,
(e natkn$li%my si$ przypadkiem na kolejn# strategi$, tak
ch$tnie podejmowan# przez naukowców w konfrontacji
z pseudonauk# – intelektualizowanie. Jakkolwiek g $bokie by yby reßeksje nad obecnym stanem rzeczy, jakkolwiek b yskotliwa argumentacja czy zjadliwa krytyka,
jedno jest pewne – nie zmieni# one w rzeczywisto%ci spoecznej niczego, poza zmian# samopoczucia ich autorów.
Podsumowuj#c t$ dyskusj$, warto te( zada& pytanie
o jej reprezentatywno%&. Jeste%my przekonani, (e w%ród
osób, które nie zabra y g osu, znalaz o si$ wiele takich,
które maj# zdecydowanie negatywny stosunek do prowokacji i uzna y, podobnie jak sugerowa to Grzelak, (e
dyskusja ta jest niepotrzebnym nadawaniem rangi wydarzeniu. Z drugiej strony jednak, z pewno%ci# s# w%ród
nich i osoby, którym zjawisko pseudonauki i problemów,
o których piszemy, jest zupe nie oboj$tne. Zak adaj#c, (e
podobne skrajno%ci w jaki% sposób si$ równowa(#, jeste%my sk onni przyj#& tez$, (e zaprezentowana na amach
Psychologii Spo!ecznej dyskusja odzwierciedla pogl#dy
%rodowiska polskich psychologów spo ecznych w obliczu rozwijaj#cego si$ dynamicznie psychobiznesu i postawionych przez nas pyta'. Do czytelników b$dzie nale(a a ocena, na ile te g osy mog# napawa& optymizmem,
a na ile budz# przera(enie. Od nas, jako osób niezwykle
mocno zaanga(owanych w dyskusj$ i w wydarzenia j#
poprzedzaj#ce, a wi$c dalekich od obiektywizmu, wyp ywa jedynie reßeksja, któr# najlepiej oddadz# s owa znanego krytyka nauk spo ecznych Stanis awa Andreskiego
(2002): „Pionierzy racjonalizmu krytykowali tradycyjne
dogmaty, o%mieszali powszechnie panuj#ce przes#dy,
walczyli z kap anami i czarownikami, grzmi#c na nich
za piel$gnowanie i wykorzystywanie ciemnoty pospólstwa, ufaj#c, (e ostateczne zwyci$stwo rozumu wygna
na zawsze demony zbiorowych szale'stw, zabobonów
i zorganizowanego omamiania. Nie przypuszczali, (e ko'
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troja'ski pojawi si$ w obozie o%wiaty, pe en z otoustych
czarnoksi$(ników ustrojonych w najnowsze oznaki naukowo%ci”.
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Abstract
The article is an answer to the commentaries on our article On psycho-business, tolerance and responsibility, or strategies of pure scientists. In the Þrst part we summarize and comment upon the few proposals that
have been made of how to counteract pseudoscience and psycho-business. In the next part we express our
doubts as to the role and tasks of science that have been described by participants in the discussion. An analysis of the so-called junk science produced by the scientiÞc community is presented in justiÞcation of our
doubts. The subsequent part of the article is devoted to controversies related to differences in understanding
of the concepts of pseudoscience, quasi-science and proto-science by the authors of the commentaries. We
also analyzed the legal aspect of the provocation and discussed the issue of responsibility for its results, as
well as answered the criticisms re: the placebo effect, limiting of the discussion solely to the area of psychotherapy, and the methodology of the research presented in the original article. A part of our article was
devoted to answering some individual accusations and doubts expressed by the authors of the discussion. In
summary, two points of view were juxtaposed. On the one hand the picture that emerges from the opinions
shared by participants of the discussion is that threats presented in the original article were exaggerated and
pseudoscience is difÞcult to deÞne and control. In answer to this point of view, we presented facts that testify to the presence of pseudoscience in many high education institutions as well as in ofÞcial curricula.
Key words: psycho-business, pseudoscience, quasi-science, proto-science, junk science, provocation.

