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Rozpatrzenie metody, którą się jakaś nauka posługuje [...], 
 pozwala nam istotę tej nauki zrozumieć i tym sposobem 

 pośrednio kieruje naszym badaniem, wznosząc je z nizin  
ślepej rutyny na poziom świadomego celów i środków działania. 

Kazimierz Twardowski 

 

 (UN)WANTED INTROSPECTION 

Abstract. The most important contribution to psychology provided by the movement 
initiated by Stalin in 1950 in order to profoundly transform Soviet psychology on the 
basis of Marxism-Leninism consisted in implementing and applying dialectical and 
historical materialism into a theoretical and methodological framework of a future 
“Marxist Psychology”. Following this, attempts were made on the part of some Polish 
psychologists to adopt the Stalinist model for the reconstruction of native psychology. 
The main upholder of the new point of view was Tadeusz Tomaszewski (1910-2000), 
the Warsaw University professor of psychology. In his keynote A methodological crisis 
in psychology speech, delivered at the Second National Conference of Educationists 
and Psychologists at Warsaw, April 10, 1951, Tomaszewski maintained that because 
post-war Polish psychology retained survivals of pre-war psychology, labeled by the 
Marxists as bourgeois, it did not conform with the current Marxist theoretical frame-
work of the subject matter and methods of psychology. Accordingly, Tomaszewski sub-
jected the two most important methods of the traditional psychology: testing and intro-
spection, to deep criticism. This paper is focused only on the presentation of Toma-
szewski’s argumentation against validity of introspective methods. The remainder of 
the paper briefly surveys the vicissitudes of introspection in Polish psychology after 
the collapse of the Stalinist regimes in Russia and Eastern Europe and especially after 
the Polish October of 1956.   
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Podstawowe dla kultury Nowego Świata pojęcie przystosowania do środowis-
ka (Boring, 1950) mogło w czasach współczesnych reŜimów totalitarnych – czy 
to faszystowskich, czy komunistycznych – przybierać cztery formy: „rządzący 
reŜim moŜna lojalnie zaakceptować; moŜna mu stawiać opór za pomocą środ-
ków nielegalnych (ale nie legalnej «opozycji»); moŜna go spróbować skłonić do 
jakiejś formy ugody lub kompromisu z poddanymi; moŜna go [wreszcie] uni-
kać” (Davies, 1995, s. 169). W dziejach powojennej psychologii polskiej dąŜność 
części psychologów do oparcia psychologii na fundamencie filozoficzno-spo-
łecznym (zasady materializmu dialektycznego i historycznego) oraz przyrodni-
czym (fizjologia układu nerwowego), mającym uzasadnienie w marksistowsko- 
-leninowskim poglądzie na przedmiot i zadania psychologii, była wynikiem 
wyboru pierwszej drogi. Na przeszkodzie stanęło jednak „[d]awne podejście 
psychologii do wielu zagadnień Ŝycia praktycznego, dawne metody pracy, 
oparte o załoŜenia psychologii idealistycznej i słuŜące najczęściej – wbrew in-
tencjom wielu psychologów – wąskim klasowym interesom burŜuazji w ustroju 
kapitalistycznym [...]”, i dlatego, skoro mają one „naprawdę odpowiadać wy-
maganiom nowej marksistowskiej psychologii, [...] muszą być gruntownie 
zmienione i zastąpione nowym podejściem i nowymi metodami, które by mogły 
rzeczywiście zaspokoić potrzeby praktyczne budującego się społeczeństwa 
socjalistycznego” (śebrowska, 1952, s. 39-40). 

W tych warunkach politycznych „wykazać” bezuŜyteczność dwóch metod, 
które „w psychologii tradycyjnej odgrywały największą rolę”: metody testów  
i metody introspekcyjnej, „przy rozwiązywaniu problematyki psychologii socja-
listycznej” (Tomaszewski, 1952, s. 17), nie było trudno. O jednym z takich wy-
siłków – czynionych w rodzimej psychologii dla udowodnienia „bankructwa” 
metody introspekcyjnej – mówi ten artykuł.   

 

I 
 

Od 29 czerwca do 3 lipca 1951 roku w auli Politechniki Warszawskiej odbywał 
się I Kongres Nauki Polskiej. Jego celem była reorganizacja nauki na funda-
mencie metodologii materializmu dialektycznego i historycznego1. Poprzedził 
go prawie półtora roku trwający okres prac przygotowawczych w około trzystu 
grupach roboczych, w ramach których (10 i 11 kwietnia 1951 roku) odbyła  
się w Warszawie II Ogólnopolska Konferencja Pedagogów i Psychologów.  
W pierwszym dniu jej obrad referat pt. Kryzys metodologiczny w psychologii 
wygłosił czterdziestojednoletni profesor nadzwyczajny i kierownik – przejętej  
 

                                                 

1 „Skoro marksiści patrzyli na naukę przez pryzmat ideologii i polityki, to wszędzie 
po dojściu do władzy musieli dokonywać odpowiedniej reorganizacji, by nadać nauce 
zupełnie nowe, czyli marksistowskie oblicze. Dlatego zneutralizowano środowiska 
uznane za «wsteczne», by lansować nowe, zwane postępowymi” (Jaroszyński, 2008,  
s. 259).  
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po Władysławie Witwickim (1878-1948) w roku 1949 – Katedry Psychologii 
Ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim, Tadeusz Tomaszewski (1910-2000). 
Z „drobnymi poprawkami”, które obejmują przypisy zawierające „rozwinięcie 
niektórych myśli oraz odpowiedzi na głosy w dyskusji”, referat został wy-
drukowany rok później w pierwszym numerze inaugurującego swą powojenną 
działalność Przeglądu Psychologicznego2. CzyŜ mogło być stosowniejsze dla 
tego tekstu miejsce niŜ łamy nowego czasopisma psychologicznego, które, „po-
dejmując wskazania I Kongresu Nauki Polskiej, pragnie w jak najszerszym 
zakresie przyczynić się do włączenia pracy naukowej polskich psychologów do 
wielkich zadań związanych z budownictwem socjalizmu w naszym kraju,  
z realizacją planu 6-letniego i z procesem przekształcania się naszego narodu 
w naród socjalistyczny” (Od Redakcji, 1952, s. III-IV)?3 

Dla jak najwierniejszego oddania ówczesnego klimatu intelektualnego,  
w jakim „nowa” problematyka psychologiczna weszła w spór ze „starą” z powo-
du metody introspekcyjnej oraz formy, w jaką on został przyobleczony, pro-
ponuję Czytelnikowi zapis mojej rozmowy z Profesorem Tomaszewskim, która 
w rzeczywistości nie tylko nigdy się nie odbyła, lecz nawet odbyć się nie mogła 
(w roku szkolnym 1951/1952 byłem uczniem ósmej klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie), a którą skompilowałem  
z fragmentów przywołanego artykułu jego autorstwa. RównieŜ „moje” wtrą-
cenia w „rozmowę” są (z niewielkimi wyjątkami) cytatami lub trawestacją tego 
tekstu.    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2 Jak czytamy w słowie od Redakcji (1952, s. III), „[w] obliczu wielkich zmian, jakie 
zaszły w psychologii polskiej w ostatnim pięcioleciu, wyłoniła się potrzeba wydania no-
wego czasopisma, którego zadaniem będzie skupienie na swych łamach prac odzwier-
ciedlających nurt wzrastającej z kaŜdym dniem postępowej myśli psychologicznej. By 
sprostać temu zadaniu, redakcje wychodzących dotychczas czasopism psychologicz-
nych, mianowicie Kwartalnika Psychologicznego i Psychologii Wychowawczej, posta-
nowiły z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego połączyć się i wydawać  
w ich miejsce nowe czasopismo pod nazwą «Przegląd Psychologiczny»”.  

3 Wprawdzie w przywołanym numerze Przeglądu Psychologicznego z niejasnych 
powodów nie zamieszczono stopki redakcyjnej, jednak nie jest tajemnicą, Ŝe jego re-
daktorem naczelnym został Stefan Błachowski (1889-1962), profesor Uniwersytetu 
Poznańskiego, twórca i od roku 1930 redaktor naczelny Kwartalnika Psychologicznego. 
Jest bardzo prawdopodobne, Ŝe treść przedsłowia („Od Redakcji”) była upozorowanym 
wyrazem wejścia Redaktora Naczelnego w kompromis między nim a urzędową cenzu-
rą, a moŜe nawet autocenzurą zespołu redakcyjnego.   
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II 
 

Panie Profesorze, powiedział Pan w swoim referacie, Ŝe „[o]becny 
stan badań naukowych w zakresie psychologii oraz materiały, jakie 
zdołano zebrać w trakcie prac przedkongresowych świadczą zupełnie 
wyraźnie o tym, Ŝe w chwili obecnej największa trudność, na jaką 
natrafili polscy psychologowie, tkwi w zagadnieniu metod pracy”  
(s. 1). Co Pan Profesor miał na myśli? 

„Psychologowie coraz lepiej rozumieją, Ŝe nie jest moŜliwe, aby przesta-
wienie się całego Ŝycia polskiego na tory gospodarki socjalistycznej nie pocią-
gnęło za sobą powaŜnych konsekwencji równieŜ dla ich nauki. Świadomość ta 
ugruntowuje się dzięki coraz większemu opanowaniu teorii marksizmu, nauki 
o bazie i nadbudowie, o pochodnym charakterze procesów ideologicznych, ale 
częściowo równieŜ dzięki gorzkiemu nieraz osobistemu doświadczeniu, które 
wykazuje coraz bardziej oczywiście, Ŝe ludzie stojący nieruchomo na dawnych 
pozycjach stają się coraz bardziej osamotnieni i nikomu niepotrzebni” (s. 1). 

Z tego punktu widzenia takim „nikomu niepotrzebnym” byłby Ka-
zimierz Twardowski, którego jest Pan Profesor – jak mówi Teresa 
Rzepa – „wnukiem” intelektualnym, a o którym Henryk Holland 
(1920-1961) powiedział, Ŝe to „obskurant filozofii i fideista, zalatujący 
zakrystią”. A Kazimierzowi Ajdukiewiczowi (1890-1963), innemu wy-
bitnemu przedstawicielowi Szkoły Lwowskiej, Adam Schaff (1913-
2006) zarzucał, Ŝe nie chce zrozumieć i przyswoić sobie marksizmu. 

„Powoływanie się na zasady materializmu dialektycznego niektórzy ko-
mentują tak, jakby marksiści utoŜsamiali prawdziwość twierdzeń z ich zgod-
nością z zasadami marksizmu. Byłoby to niewątpliwie dowodem aprioryzmu, 
dogmatyzmu, a przynajmniej jakiejś dedukcyjnej spekulacji. Rzecz przedsta-
wia się oczywiście nie tak. Prawdziwość twierdzeń polega zawsze na ich zgod-
ności z rzeczywistością, a nie z najmądrzejszymi nawet zasadami. Dialektyka 
nie jest bowiem traktowana jako zbiór dogmatów czy apriorycznych załoŜeń, 
lecz jako metoda, która ułatwia odkrycie prawdy lub dostrzeŜenie błędu tam, 
gdzie bez niej trudno było to uczynić” (s. 18, przypis 8).  

Wróćmy do przerwanego wątku kryzysu metodologicznego… 
„Temu procesowi pogłębiającej się świadomości nowych zadań i nowej pro-

blematyki towarzyszy jednak coraz ostrzejsze poczucie bezradności metodycz-
nej. Zarysowuje się wyraźnie dysproporcja między pytaniem «co» i pytaniem 
«jak». Zjawisko to występuje w formach bardzo ostrych w zakładach psycholo-
gii praktycznej, ale nie ominęło równieŜ i katedr uniwersyteckich zajmujących 
się zagadnieniami bardziej ogólnymi. Weszliśmy w okres wyraźnego kryzysu 
metodologicznego” (s. 1-2).  
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Co jest przyczyną kryzysu metodologicznego w nauce?  
Kryzys metodologiczny w nauce zaczyna się wtedy, „kiedy zachodzi 

sprzeczność między zadaniami, które nauka sobie stawia, a stanem metod, 
którymi rozporządza, kiedy zachodzi sprzeczność między nową problematyką, 
a starą metodyką” (s. 3).  

A jak doszło do „dzisiejszego kryzysu metodologicznego w psycho-
logii”?  

W okresie międzywojennym „panowała zgodność między stanem proble-
matyki a stanem metodyki, problemy były takie, Ŝe do ich rozwiązywania wy-
starczał zupełnie taki stan metod, jaki był i dlatego teŜ nie odczuwano po-
trzeby ulepszeń i z pewnym zniecierpliwieniem przyjmowano projekty popra-
wek jako objaw niepotrzebnej pedanterii” (s. 4).  

Czy to znaczy, Ŝe w tym okresie „nie odczuwano u nas specjalnych 
trudności metodologicznych” (s. 2)? 

„Głosy krytyczne były raczej odosobnione i nie znajdowały szerszego od-
dźwięku. Nawet takie próby krytyki metody tradycyjnej, które zmierzały do jej 
ulepszenia, przyjmowano z wyraźną niechęcią. Tak np. ignorowano niemal 
zupełnie projekty prof. Kreutza ulepszenia metody testów i metody introspek-
cyjnej, a w niepisanej opinii publicznej psychologów starano się zepchnąć jego 
uwagi krytyczne na boczny tor argumentami drugorzędnymi i omijającymi 
zasadniczą dyskusję, takimi, jak np. argument, Ŝe przykłady, na których 
opiera on swoje tezy, są źle dobrane, Ŝe nie są one wcale typowe itd.” (s. 2).  

Czy moŜna zatem powiedzieć, Ŝe „stan metodologiczny był wtedy 
obiektywnie wysoki i zupełnie zadowalający” (s. 2)? 

„Nie. Arsenał metod psychologa był tylko pozornie dosyć bogaty. Były  
w nim metody introspekcyjne i obserwacja zewnętrzna, ankiety, kwestiona-
riusze i wywiady, testy i techniki psychoanalityczne, była dosyć rozbudowana 
technika eksperymentowania, nie mówiąc juŜ o drobniejszych odmianach kaŜ-
dej z nich. Nie było jednak pogłębionej teorii tych metod i rozwój ich był bar-
dzo nierównomierny. Np. nawet w zakładzie prof. Witwickiego, który sam sły-
nął z osobistej bystrości obserwacyjnej, metoda obserwacji nie rozwinęła się 
zupełnie, co prof. Kreutz recenzując prace jego uczniów stwierdzał z wyraź-
nym zdziwieniem” (s. 2). 

A jak jest obecnie? 
Natomiast obecnie, pod wpływem „gruntownych przemian w Ŝyciu społecz-

nym, dawna problematyka stała się w duŜym stopniu nieaktualna, a na jej 
miejsce wysunęła się nowa. I właśnie wobec tej nowej problematyki psycholo-
gowie stanęli przewaŜnie bezradni. Zarysował się kryzys metodologiczny”  
(s. 4).  

Jak to rozumieć?  
„Aby więc dobrze zrozumieć dzisiejszy kryzys metodologiczny w psycholo-

gii, trzeba sobie uświadomić dwie rzeczy: Po pierwsze, na czym polega istotna 
nowość dzisiejszej problematyki psychologicznej w porównaniu z problema-
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tyką psychologiczną dawniejszą. Po drugie zaś, naleŜy sobie postawić pytanie, 
dlaczego metody tradycyjne mogły wystarczać przy rozwiązywaniu owych 
dawniejszych problemów, a zawodzą przy próbach uŜywania ich do rozwiązy-
wania nowych” (s. 4).  

Czy mógłby Pan Profesor ująć krótko „najwaŜniejszą róŜnicę, jaka 
zachodzi między psychologiczną problematyką międzywojenną a pro-
blematyką dzisiejszą” (s. 5)?  

„[...] problematyka naukowa okresu międzywojennego była to problema-
tyka końcowej fazy kapitalizmu, natomiast nasza problematyka dzisiejsza jest 
problematyką budowania socjalizmu, dokładniej zaś, tej jego fazy, którą okre-
ślamy jako okres Planu 6-letniego” (s. 5).  

W czym to się wyraŜa? 
„WyraŜa się to przede wszystkim w społecznej funkcji nauki” (s. 5).  

A jak naleŜy rozumieć „twierdzenie o społecznej funkcji psycholo-
gii w róŜnych okresach historycznych” (s. 6, przypis 1)? 

„Klasowa funkcja nauki przejawia się głównie w jej roli słuŜebnej wobec 
nadbudowy. [...] Psychologia jest przy tym bardziej od wielu innych nauk 
związana z nadbudową, dlatego teŜ jej funkcja klasowa jest wyraźniejsza  
i dlatego równieŜ psychologia ulega wyraźniejszym niŜ wiele innych nauk 
zmianom w zaleŜności od przemian społeczno-politycznych. [...] Dopiero mark-
sizm odkrył te zaleŜności i trzeba być marksistą, aby je dobrze widzieć. Jeśli 
idzie o psychologów polskich, to sądzę, Ŝe funkcja ta przewaŜnie była nie-
uświadomiona. Nie naleŜy teŜ bynajmniej uwaŜać polskich psychologów za 
jakichś zakapturzonych Machiawelów, którzy przemyśliwali chytrze nad tym, 
jakby to odwrócić uwagę swoich uczniów i czytelników od rzeczywistości dla 
wysłuŜenia się burŜuazji. Wielu z nich subiektywnie czuło się demokratami  
i nawet moŜna powiedzieć, Ŝe w okresie fali reakcji faszystowskiej na naszych 
uniwersytetach pozytywnie wyróŜniali się swoją postawą wśród wielu innych. 

A mimo to prawdą jest, Ŝe funkcja społeczna psychologii, którą uprawiali, 
była taka właśnie jak powiedziałem, obiektywnie wsteczna. NaleŜy mówić  
o tych sprawach właśnie dlatego, Ŝe ta funkcja wielu poglądów psychologicz-
nych nie uświadamia się wyraźnie pracownikom naukowym, którzy je wyzna-
wali lub wyznają. Gdyby czynili to świadomie, wtedy dyskusja naukowa na 
ten temat nie bardzo byłaby na miejscu” (s. 6-7, przypis 1).   

Co było „główną funkcją społeczną psychologii mieszczańskiej  
w epoce imperializmu, a co – psychologii w okresie budowania 
socjalizmu” (s. 5)? 

„Główną funkcją społeczną psychologii mieszczańskiej w epoce imperiali-
zmu [...] jest takie kształtowanie świadomości ludzi, aby odwrócić ich uwagę 
od praktycznych zagadnień o znaczeniu społecznym, a skierowanie jej gdzie 
indziej, w zaświaty, na własne wnętrze, na własną psychikę, a choćby na 
własny organizm, a przynajmniej zatrzymać ją na szczegółach, na jednostko-
wych przypadkach, odciąć od spraw ogólniejszych i bardziej zasadniczych. 
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Celem było zneutralizowanie narastającej tendencji ludzi do aktywnego mie-
szania się do biegu wypadków oraz odebranie im wiary w skuteczność takiej 
interwencji. Była to ideologiczna forma walki mieszczaństwa o utrzymanie 
chwilowego status quo.  

W przeciwieństwie do tego, społeczną funkcją psychologii w okresie budo-
wania socjalizmu jest takie przekształcanie świadomości człowieka, aby umiał 
on jak najprawdziwiej poznawać świat obiektywny i jego głębokie prawa oraz 
aby jak najlepiej rozumiał swój osobisty udział w tym świecie i swoją osobistą 
odpowiedzialność za to, co się dokoła niego dzieje. Jest to jedna z form walki  
o jak najlepsze uzbrojenie człowieka do skutecznego przekształcania świata; 
jest to ideologiczna forma walki o zbudowanie nowego i lepszego porządku 
rzeczy” (s. 5-6). 

A jak ukazana przez Pana Profesora „zasadnicza róŜnica w po-
stawie wobec rzeczywistości w dwóch wymienionych okresach histo-
rycznych przejawiła się w konkretnej problematyce psychologicznej 
na naszym terenie” (s. 6)?  

„Ograniczę się jedynie do wskazania na dwie szczególnie waŜne konse-
kwencje wymienionej postawy w okresie międzywojennym, a mianowicie na 
abstrakcyjność problematyki naukowej i prymat metodyki nad problematyką. 
Te dwie cechy charakterystyczne problematyki międzywojennej dotąd nie zo-
stały całkowicie przezwycięŜone i stanowią powaŜną przeszkodę na drodze do 
przezwycięŜenia kryzysu metodologicznego w naszej nauce” (s. 6). 

Na czym polegała abstrakcyjność problematyki psychologicznej  
w okresie międzywojennym?  

„Jeśli waŜnym zadaniem psychologii jak i innych nauk humanistycznych 
w końcowej fazie systemu kapitalistycznego jest odwracanie uwagi człowieka 
od prób przekształcania świata, to nie jest niczym dziwnym [bliŜszy ideali-
zmowi subiektywnemu] pogląd, Ŝe prawdziwego naukowca nie obchodzi nic 
społeczna waŜność zagadnienia, lecz Ŝe decydujące jest jego subiektywne zain-
teresowanie, nie jest niczym dziwnym koncentrowanie się wysiłku setek i ty-
sięcy badaczy na takich zagadnieniach, jak niekończąca się analiza pamięci 
szeregów liczb, wyrazów czy zgłosek bezsensownych, przy bardzo niedokład-
nych wiadomościach o rzeczywistym procesie uczenia się dzieci w szkole, jak 
proces odrywania palca od klucza przy całkowitym braku prymitywnych wia-
domości o psychologii człowieka pracującego naprawdę; nie jest teŜ niczym 
dziwnym tworzenie się specjalnych instytutów do obliczania korelacji między 
najbardziej niedorzecznie zestawionymi parami zjawisk, prawdziwa epidemia 
testowa, która całe pokolenie psychologów zamieniła w układaczy łamigłówek 
itd.” (s. 7). „Oto opinia prof. Kreutza, który stojąc na gruncie psychologii bur-
Ŝuazyjnej, ostrzej od innych widział jej braki. «W badaniach dawnych psycho-
logów zaczęła się teŜ pod koniec zaznaczać nikłość i jałowość problemów. [...]  
w pracach dawnych psychologów widzimy na kaŜdym kroku oddalenie się od 
rzeczywistości. Psychologia zajmowała się problemami mającymi bardzo mały 
związek z Ŝyciem potocznym, jak gdyby abstrakcyjnym, i nie dawała prawie 
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niczego, co mogłoby dla zrozumienia codziennego Ŝycia, dla zrozumienia psy-
chiki innych ludzi być przydatne» [...]” (s. 8, przypis 2). 

Ale uwagi Mieczysława Kreutza (1893-1971) odnoszą się do psy-
chologów „dawnych”… 

„Nie sądzę jednak, aby moŜna było wykazać, Ŝe «nowsi» naprawdę zbliŜyli 
się bardziej do rzeczywistości. Zapewne, moŜna powiedzieć, Ŝe psychoanalitycy 
starali się w dość wyszukany sposób znaleźć drogę do erotycznych zmartwień 
swoich burŜuazyjnych pacjentów, Ŝe psychotechnicy czynili coraz większe wy-
siłki, aby zwiększyć dochody burŜuazji wyszukując na jej usługi najzdolniej-
szych ludzi z klasy pracującej itd., ale nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe koncentrowa-
nie uwagi ludzi na kłopotach erotycznych jest odwracaniem jej od problemów 
znacznie powaŜniejszych, ani teŜ, Ŝe troska o nieliczne «najlepsze» jednostki 
była w warunkach kapitalizmu odwracaniem się tyłem do milionowych mas 
zwykłych ludzi. Zresztą nawet w zakresie interesów burŜuazji, idealistyczne 
załoŜenia ignorujące obiektywną rzeczywistość utrudniały psychologom osią-
ganie wyników jakiejś większej praktycznej wartości” (s. 9, przypis 2).  

„Ale trzeba pamiętać, Ŝe bardzo często szukali oni i znajdowali nie praw-
dziwego człowieka, ale abstrakcyjny obraz, którego dostarczyła im zagra-
niczna psychologia mieszczańska, nie konkretnego człowieka Ŝyjącego w kon-
kretnych warunkach określonej epoki, lecz «wieczną naturę ludzką» rozbitą  
na wiązkę dyspozycji psychicznych, Ŝe zbyt silnie koncentrowali się nieraz na 
analizie losów jednostkowych nie mając prawie zupełnie szerszych perspektyw 
Ŝycia społecznego. Był to bardzo pośredni kontakt z Ŝyciem, przez szybę teorii 
izolacyjnych” (s. 8). 

A na czym polegał prymat metodyki nad problematyką? 
„Prymat metodyki nad problematyką był w naszej międzywojennej psy-

chologii uniwersyteckiej zjawiskiem dosyć powszechnym. Polegało ono na tym, 
Ŝe nie metodę dobierano do problemu, ale odwrotnie – problem do metody. 

Było to m.in. wynikiem wspomnianej obojętności wobec przedmiotowej 
waŜności zagadnień, zamykania się w ramach czystej nauki, gdzie wszystkie 
problemy oceniane poza warunkami czasu i miejsca, w aspekcie wieczności 
nauki, są w gruncie rzeczy równe. Dzięki temu panowała całkowita «wolność» 
w doborze problematyki, wolność czasem dosyć kłopotliwa, związana z wiecz-
nym poszukiwaniem tematów seminaryjnych i magisterskich, rozproszonych 
na wszystkie strony, niekontynuujących niczego i do niczego niezmierzają-
cych, rzekomo liczących się z osobistymi zainteresowaniami badacza, a całko-
wicie obojętnych nawet dla najbliŜszego kolegi po fachu. 

Dosyć często wybierano ostatecznie nie taki temat, który byłby istotnie 
ciekawy, lecz taki, do którego rozwiązania była jakaś metoda. [...] Problem bez 
metody nie był uwaŜany za problem naukowy i spadał z repertuaru zaintere-
sowań i ze spisów tematyki zakładów badawczych. Dziś ślady tego mamy  
w dość powszechnym zjawisku fragmentarycznego realizowania tematyki za-
kładów naukowych. Z pięknie ułoŜonego planu wybierane są do rzeczywistego 
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opracowania niejednokrotnie nie zagadnienia najwaŜniejsze, lecz najłatwiej-
sze metodologicznie [...]” (s. 9-10). 

Czy ten prymat metodyki nad problematyką „odbił się równieŜ 
ujemnie na sposobie kształcenia kadr naukowych” (s. 10)? 

„W kształceniu równieŜ metoda odrywała się często od swego celu lub pod-
porządkowywała go sobie. Poświęcano nieraz wiele rzetelnego trudu metodo-
logicznemu doskonaleniu studentów, ale nazbyt często kandydat na pracow-
nika naukowego ostrzył pracowicie swój kozik, nie widząc zupełnie chleba,  
z którego mógłby ukroić nim kromkę” (s. 9-10).  

Czy mógłby Pan Profesor podać jakiś przykład? 
„Psychologiczna linia szkoły Twardowskiego była pod tym względem bar-

dzo typowa. Kandydat na uczonego wchodził w świat bez jakiejś wyraźniejszej 
linii kierunkowej i podejmował z równą obojętnością czy ciekawością kaŜdy 
problem, który leŜał w zasięgu jego metodycznego wyposaŜenia. Z trudem do-
pracowywał się jakiejś własnej problematyki, a często w ogóle do niej nie do-
chodził. Nie jesteśmy jeszcze zupełnie wolni od tej tradycji [...]” (s. 10)4. 

Co zatem jest „podstawowym warunkiem poprawy sytuacji meto-
dologicznej” (s. 11)? 

„Jest rzeczą oczywistą, Ŝe przy takim stanie rzeczy ogromnie utrudniony 
jest jakikolwiek postęp zarówno w zakresie problematyki, jak i metodyki. [...] 
Dlatego teŜ wydaje się, Ŝe pierwszym podstawowym warunkiem poprawy sy-
tuacji metodologicznej jest marksistowskie odwrócenie sprawy i postawienie 
jej z głowy na nogi, tzn. przywrócenie prymatu problematyki nad metodyką. 
Metoda nie moŜe decydować ani o wyborze, ani o sposobie stawiania pro-
blemu” (s. 11). 

                                                 

4 Tomaszewski przytacza w tym miejscu równieŜ opinię „prof. Kazimierza Ajdu-
kiewicza – wybitnego członka szkoły Twardowskiego”: „[...] «Gdy spojrzeć na szkołę 
Twardowskiego w jej całości, to nasuwa się takie jej określenie, Ŝe była to nie tyle szko-
ła filozofii, ile raczej szkoła porządnego myślenia prowadzona na materiale filozoficz-
nym. Twardowski dawał swym uczniom pewien aparat pojęciowy i pewną terminologię 
jasną i precyzyjną i tym aparatem uczył ich pracować. Dawał im nadto elementarne 
wiadomości z logiki (szeroko rozumianej) i z psychologii. Nie dawał jednak rozwiązań 
wielkich problemów filozoficznych. Nie stworzył Ŝadnej szkoły filozoficznej, lecz stwo-
rzył szkołę filozofowania, która takŜe przydać się mogła wielu takim, którzy nie filo-
zofowali, lecz na innym polu pracowali. Była to więc szkoła zaprawiająca raczej do 
pewnej metody niŜ wdraŜająca w pewne określone rozwiązania zagadnień. Rozwią-
zania, jakie uczniowie Twardowskiego ze szkoły wynosili, to były rozwiązania zagad-
nień wstępnych, propedeutycznych. Nad zagadnieniami dalszymi i trudniejszymi mu-
sieli się głowić samodzielnie. Wielu uczniów Twardowskiego ten trud samodzielnie 
podjęło i niektórym udało się w tym zadaniu uzyskać wyniki stanowiące znaczny po- 
stęp w stosunku do szkoły, z której wyrośli. Tej szkole zawdzięczają jednak metodę 
uczciwą, jasną i prostolinijną. Za tę metodę Ŝywią teŜ wszyscy głęboką wdzięczność dla 
tego, który ich nauczył nią władać» […]” (s. 10-11, przypis 3).  
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Jakie więc Pan Profesor widzi wyjście z tak rozumianego kry-
zysu? 

„Znalezienie wyjścia z kryzysu metodologicznego będzie moŜliwe tylko 
wtedy, jeśli pracownicy naukowi w zakresie psychologii przejęci waŜnością 
swojej problematyki naukowej zdobędą się na odwagę atakowania zagadnień 
niezaleŜnie od tego, czy mają do tego metody dostatecznie wydoskonalone, czy 
teŜ nie. Jest rzeczą o wiele bardziej sprzyjającą postępowi nauki, jeśli się jakiś 
problem waŜny społecznie w ogóle ruszy, choćby na razie niezgrabnie i nie-
udolnie, niŜ jeśli się go wyeliminuje z zasięgu badań naukowych, dla fikcji 
tworzenia rzeczy metodologicznie wspaniałych. Nie ma innego sposobu znale-
zienia nowych metod, jak przez próbę rozwiązywania nowych problemów”  
(s. 11). 

Czy Pan Profesor nie lekcewaŜy czasem „zagadnień metodolo-
gicznych”? 

„Oczywista, podporządkowanie metodyki problematyce nie oznacza w naj-
mniejszym stopniu lekcewaŜenia zagadnień metodologicznych. Przeciwnie, 
jest to właśnie budowanie realnego fundamentu pod moŜliwość doskonalenia 
metod. Dbałość o poprawność i jak największą doskonałość metodologiczną nie 
polega bowiem na tym, Ŝe się dopuszcza do pracy tylko metody doskonałe, 
których zresztą nie ma, ani teŜ na tym, Ŝe się pisze traktaty na ich temat, lecz 
na tym, Ŝe się metody, nawet bardzo początkowo niedoskonałe, nieustannie 
doskonali w pracy nad rozwiązaniem problemów, które winny być rozwiązane” 
(s. 11-12). 

Czy teza o prymacie problematyki nad metodyką nie jest równieŜ 
„zaprzeczeniem wzajemnej zaleŜności problemu i metody” (s. 12, 
przypis 4)? 

„Zachodzi tu dialektyczna zaleŜność wzajemna, która bynajmniej nie wy-
klucza tego, Ŝe jeden z członów tej zaleŜności jest podstawowy, a drugi po-
chodny. W tym wypadku podstawowy jest problem, a metoda pochodna. Jest 
rzeczą jasną, Ŝe kaŜdy postęp metodyczny nie tylko umoŜliwia rozwiązanie 
starych problemów, lecz równieŜ otwiera perspektywy nowych zagadnień. 
Zasada prymatu problematyki głosi przede wszystkim to, Ŝe istnienie jakichś 
wypróbowanych metod nie powinno być czynnikiem decydującym przy doborze 
problematyki i Ŝe nie naleŜy eliminować z badań naukowych tych problemów, 
do których rozwiązania nie ma jeszcze dobrej metody. Teza ta wiąŜe się rów-
nieŜ ściśle z przekonaniem, Ŝe problematyka naukowa nie jest tylko we-
wnętrzną sprawą danej nauki, poniewaŜ sama nauka nie jest czymś izolowa-
nym i zawieszonym w próŜni” (s. 12). 

Odnoszę wraŜenie, Ŝe „walka o prymat problematyki nad metodą” 
jest równoznaczna z „wywaŜaniem drzwi otwartych” (s. 12, przypis 4). 

„śe walka o prymat problematyki nad metodą nie jest bynajmniej wywa-
Ŝaniem drzwi otwartych, świadczy choćby np. wyraŜona w dyskusji przedkon-
gresowej opinia jednego z psychologów, Ŝe psychologowie dbali naleŜycie  
o zbliŜenie się do zagadnień Ŝyciowych, lecz Ŝe wzięli się do tego zbyt wcześnie, 
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zanim zdołali zdobyć naleŜyte przygotowanie metodyczne. OtóŜ to jest właśnie 
stanowisko, które, jak sądzę, trzeba zwalczać, jeśli się chce naprawdę znaleźć 
wyjście z obecnego kryzysu; trzeba zwalczać obawę przed zbyt wczesnym bra-
niem się do zagadnień naukowych waŜnych teoretycznie lub praktycznie”  
(s. 12, przypis 4).  

„Po tych ogólnych uwagach o roli problematyki dla sytuacji me-
todologicznej” przejdźmy teraz do pytania, „dlaczego metody wystar-
czające do rozwijania dawniejszej problematyki zawodzą dzisiaj”  
(s. 12)? 

„Nie będę przy tym omawiał wszystkich metod. Nie będę mówił o metodzie 
eksperymentalnej, która jest cenną zdobyczą w historii psychologii, którą 
trzeba przejąć i rozwijać, i której ogromna wartość polega na ścisłym powiąza-
niu poznawania zjawisk z oddziaływaniem na nie. Tu kryzys przejawia się 
jedynie w tym, Ŝe metody eksperymentalnej przewaŜnie nie umiemy stosować 
do nowych zagadnień, poniewaŜ jak dotąd przywykliśmy posługiwać się nią 
tylko w czterech ścianach pracowni. Rozbudowywanie metodyki ekspery-
mentu naturalnego wydaje się z tego względu konieczną, jakkolwiek nie je-
dyną drogą rozwoju tej metody. [...] Dzisiaj zajmę się głównie tymi metodami, 
które w psychologii tradycyjnej odgrywały największą rolę, […] a które obec-
nie naraŜone są na najsilniejszą krytykę: jest to metoda testów i metoda intro-
spekcyjna. Bankructwo tych właśnie metod stało się bezpośrednią przyczyną 
obecnego kryzysu” (s. 13). 

„Największy wstrząs metodologiczny nastąpił w naszej psychologii wsku-
tek upadku metody testów. Upadek tej metody został odczuty niemal jak ka-
tastrofa przez wszystkich psychologów praktycznych, ale skutki jego są 
znacznie szersze” (s. 13). 

„[…] kryzys metodologiczny w psychologii związany jest jednak nie tylko  
z bankructwem metody testów wobec nowych zagadnień. Znacznie głębsze, 
choć mało jeszcze uświadomione jego przyczyny, tkwią w coraz bardziej wi-
docznym załamywaniu się metody introspekcyjnej. W obliczu nowej proble-
matyki ujawniają się takie jej braki, których zupełnie nie widzieli jej naj-
ostrzejsi dotąd krytycy, behavioryści, ani teŜ ignorujący ją psychologowie głę-
bi, nie mówiąc o jej zwolennikach” (s. 22-23). 

Proponuję, Ŝebyśmy naszą rozmowę skierowali na temat metody 
introspekcyjnej, poniewaŜ „przedyskutowanie sprawy introspekcji 
jest tym waŜniejsze, Ŝe z pojęciem introspekcji wiąŜe się nierozer-
walnie pojęcie obserwacji zewnętrznej i zmiana poglądów na jedną  
z nich pociąga za sobą zmianę poglądów na drugą” (s. 23). 

„Introspekcja uchodzi w psychologii burŜuazyjnej za metodę podstawową. 
Za taką równieŜ uwaŜa ją prof. Kreutz, który w swoich pracach metodycznych 
poświęcił jej wiele uwagi. Prof. Kreutz określa introspekcję, zgodnie z po-
wszechnym przekonaniem psychologów, jako metodę bezpośrednią, tzn. taką, 
która umoŜliwia poznawanie zjawisk psychicznych wprost, przez samo zwró-
cenie na nie uwagi bez jakiegokolwiek pośrednictwa organów zmysłowych. 
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Przeciwstawia się ona metodzie obserwacji zewnętrznej, która jest pośrednia, 
poniewaŜ umoŜliwia nam poznanie zjawisk psychicznych za pośrednictwem 
organów zmysłowych. […] Metoda introspekcyjna jest metodą podstawową, 
poniewaŜ tylko dzięki niej mamy jakąś podstawę do owych wniosków przez 
analogię, na których opieramy się przy wszelkich innych metodach. Jest to 
więc w gruncie rzeczy równieŜ jedyna naprawdę naukowa metoda poznawania 
zjawisk psychicznych” (s. 23). 

„Jak wygląda Ŝycie psychiczne człowieka oglądane bezpośrednio 
za pomocą tak pojętej metody introspekcyjnej, a domyślnie – na pod-
stawie innych metod psychologicznych” (s. 23)? 

„Jest to dosyć zróŜnicowany czasowy strumień zjawisk, w których moŜna 
wyróŜnić pewne powtarzające się ich typy, np. wraŜenia, myśli, uczucia lub 
chęci. Zadaniem psychologa jest odróŜnić dobrze jedne od drugich oraz stwier-
dzić prawa, według których owe typowe zjawiska występują, np. czy zachodzi 
tu jakaś określona kolejność lub współwystępowanie” (s. 23). 

Czy taka koncepcja Ŝycia psychicznego i metoda jego badania za 
pomocą tak pojętej metody introspekcyjnej jest do pogodzenia  
z marksistowskim punktem widzenia? 

„Jak wiadomo ani taka koncepcja Ŝycia psychicznego, ani taka metoda 
jego badania nie jest do przyjęcia z marksistowskiego punktu widzenia. […] 
Stwarza ona mianowicie fikcję jakiegoś osobnego świata subiektywnego, od-
ciętego od procesów materialnych, a czyniąc ten świat właściwym terenem 
zainteresowań psychologa, odcina go od razu od zainteresowania się światem 
obiektywnym. 

Takie stanowisko odpowiada […] bardzo dobrze potrzebom ginącego 
mieszczaństwa, ale nie odpowiada ono rzeczywistości” (s. 23-24). 

Dlaczego? 
„Aby wyjaśnić, dlaczego koncepcja ta nie odpowiada rzeczywistości, zacznę 

od krytyki, jaką prof. Kreutz kieruje z jej stanowiska przeciw behavioryzmowi. 
Behavioryzm, jak wiadomo, odrzuca Ŝycie psychiczne człowieka i mówi 

tylko o jego zachowaniu się, pojętym jako łańcuch ruchów, które następują po 
sobie lub występują równocześnie w pewnych zespołach. 

Prof. Kreutz zupełnie słusznie krytykuje tę koncepcję, a nawet ją ośmie-
sza: [...] «gdyby behavioryzm potrafił istotnie usunąć psychologię introspek-
cyjną, wówczas nasz obraz rzeczywistości uległby ogromnemu zuboŜeniu, i to  
o te partie, które uwaŜamy za najcenniejsze, najwyŜsze i o decydującym zna-
czeniu. W wywodach behaviorystów słyszymy wyłącznie o reakcjach mięśnio-
wych, gruczołowych, werbalnych, o refleksach takich lub innych i mamy w te 
terminy wtłoczyć genialne wzloty umysłu ludzkiego, przedziwne uczucia miło-
ści ofiarnej, porywy bohaterstwa, marzenia poetów, natchnienia mistyków itd. 
Czy to moŜliwe […], Ŝe np. improwizacja Mickiewicza – to dłuŜsza reakcja 
werbalna przy silnym podnieceniu centralnego systemu nerwowego i wybit-
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nych zmianach chemizmu krwi? Takie stawianie sprawy wygląda humory-
stycznie i nie nadaje się do powaŜniejszej dyskusji5. [...] Behavioryzm jest nie 
tylko zuboŜeniem, ale i zniekształceniem powaŜnym naszego obrazu rzeczywi-
stości i daje jej karykaturę» […]” (s. 24-25). 

Ten „dłuŜszy ustęp z pracy profesora Kreutza zawiera istotnie 
bardzo trafną krytykę behawioryzmu, zaostrzoną nawet w porówna-
niu z dość Ŝyczliwą jego oceną przez tego samego autora w artykule  
z roku 1933” (s. 25). Ale jaki to ma związek ze skrytykowanym przed 
chwilą przez Pana Profesora poglądem na „Ŝycie psychiczne ogląda-
ne za pomocą metody introspekcyjnej” (s. 23), który – jak Pan powie-
dział – „nie odpowiada rzeczywistości” (s. 24)? 

„Przytoczyłem ten dłuŜszy ustęp z pracy profesora Kreutza [...] dlatego, Ŝe 
krytyka ta z równą słusznością odnosi się […] równieŜ do tradycyjnej psycho-
logii introspekcyjnej. CzyŜ bowiem mniej humorystycznie i karykaturalnie 
wypadnie opis improwizacji Mickiewicza, jeśli zamiast mówić o podnieceniu 
centralnego systemu nerwowego i wydzielaniu gruczołów, będziemy mówili  
o podnieceniu uczuciowym, o wraŜeniach organicznych, spostrzeŜeniach czy 
sądach? Jest rzeczą jasną, Ŝe wielkość Mickiewicza nie polega ani na tym, Ŝe 
wykonał on pewną ilość ruchów, ani teŜ na tym, Ŝe przeŜył on pewną ilość 
uczuć czy sądów w określonej kolejności. Wielkość jego polega […] przede 
wszystkim na tym, o czym on myślał i co myślał na ten temat, czym się wzru-
szał i o co walczył, innymi słowy na treści jego zjawisk psychicznych i jego 
działań. Prawdziwe zuboŜenie obrazu rzeczywistości następuje dopiero wtedy, 
kiedy śladem tradycyjnej psychologii introspekcyjnej pomijamy tę treść, uwa-
Ŝając ją za przypadkową i nieistotną” (s. 25-26). 

Czy chodzi tu o „treść w znaczeniu subiektywnym, taką, która 
moŜe być dana introspekcyjnie” (s. 26)? 

„Nie chodzi wcale tylko o to, do czego w subiektywnym odczuciu Mickiewi-
cza odnosiły się jego myśli i uczucia i co w jego świadomości występowało jako 
przedmiot jego działania. Chodzi o obiektywne przedmioty jego myśli, o to, czy 
myśli jego o świecie były obiektywnie trafne czy nie, czy uczucia dotyczyły 
spraw naprawdę waŜnych czy błędnych itd. Byłoby to bardzo istotnym zubo-
Ŝeniem rzeczywistości, gdybyśmy chcieli mówić o przeŜyciach psychicznych 
Mickiewicza, odrywając je od rzeczywistych przedmiotów i wypadków, którymi 
on Ŝył. Taki Mickiewicz oderwany od rzeczywistości i zawieszony w próŜni 
róŜniłby się teŜ bardzo od «zwykłego szarego człowieka», ale nie róŜniłby się 
wiele od maniaka rojącego niestworzone rzeczy” (s. 26).  

                                                 

5 W ksiąŜce Metody współczesnej psychologii Kreutz podtrzymuje swój pogląd na 
behawioryzm: „PrzecieŜ z behawiorystycznego punktu widzenia bohaterski wyczyn 
pierwszego kosmonauty niczym się nie róŜni od zachowania się zwierząt eksperymen-
talnych, poprzednio juŜ wystrzeliwanych w przestworza” (Kreutz, 1962, s. 4) [przypis  
– R. S.].  
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Czy to znaczy, Ŝe „psychologowie introspekcyjni gotowi są odgra-
niczać psychologiczne widzenie świata od takich czysto wewnętrz-
nych obrazów” (s. 26)?  

„Zwalczanie istnienia jakiegoś samodzielnego świata zjawisk psychicznych 
odciętego od procesów materialnych i dającego się opisać niezaleŜnie od nich, 
nie znaczy oczywiście, Ŝe się zwalcza swoistość tych zjawisk i Ŝe identyfikuje 
się je w jakiś sposób z procesami fizjologicznymi czy fizycznymi. Znaczy to 
tylko, Ŝe się na serio traktuje tezę o wtórności zjawisk psychicznych wobec 
zjawisk materialnych. Zjawiska psychiczne interesują nas głównie ze względu 
na swój stosunek do świata materialnego. Pomijanie tego stosunku jest pomi-
janiem najbardziej istotnej cechy zjawisk psychicznych, a więc fałszowaniem 
rzeczywistości” (s. 24, przypis 10). 

JednakŜe, czy przy takim stawianiu sprawy „psychologia intro-
spekcyjna nie moŜe równieŜ mówić o «przedmiotach» zjawisk psy-
chicznych, o oglądaniu osób, rzeczy i zdarzeń” (s. 27)?  

„MoŜe oczywiście [...], ale owe osoby i rzeczy to są tylko przedmioty «rze-
kome» a nie rzeczywiste, przedmioty niczym istotnym nie róŜniące się od uro-
jeń. Są to tylko obrazy rzeczy całkowicie tkwiące w świecie wewnętrznym, 
przedmioty «intencjonalne», w najlepszym razie konstrukcje ludzkiego umy-
słu, a nie przedmioty rzeczywiste” (s. 27). 

Ale przecieŜ „w szkole Franza Brentany (1838-1917) odróŜnia się 
akt i przedmiot” (s. 27, przypis 11). 

„Niektórych wprowadza w błąd terminologia. [...] Właśnie ten «przedmiot», 
do którego odnoszą się akty psychiczne, nabiera dla niektórych pozorów rze-
czywistości obiektywnej. Nie naleŜy jednak zbyt serio traktować tej «transcen-
dencji». Sam Brentano róŜne co do tego wyraŜał opinie, a jego uczniowie woleli 
na ogół interpretację idealistyczną. [...] Takie przykłady programowej obojęt-
ności psychologów wobec materialnej rzeczywistości przy materialistycznej 
terminologii moŜna czerpać pełnymi garściami z literatury psychologicznej od 
Wundta do Köhlera. Oczywiście moŜna znaleźć i «realistów»; moŜna takŜe 
przytaczać przykłady konkretnych twierdzeń psychologicznych liczących się  
z rzeczywistością […]. Nie chodzi tu w tej chwili o to, w jakim stopniu psycho-
logowie traktowali na serio swoje filozoficzne credo idealistyczne, a w jakim 
stopniu ulegali naciskowi swojego zdrowego rozsądku i popełniając niekonse-
kwencję, w praktyce odstępowali od własnych załoŜeń teoretycznych” (s. 27-28, 
przypis 11).  

W takim razie po co zajmować się tą sprawą? 
„[…] jedynie po to, aby podkreślić, Ŝe tradycyjna koncepcja introspekcji 

jest zgodna z ogólnym duchem psychologii burŜuazyjnej, Ŝe istotnie abstrahuje 
ona zupełnie od przedmiotów obiektywnych i Ŝe to właśnie jest jej słaba 
strona, która czyni ją bezradną wobec nowej problematyki psychologicznej”  
(s. 28, przypis 11). 
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Odnoszę wraŜenie, Ŝe Pan Profesor występuje przeciw wszelkiej 
metodzie introspekcyjnej. 

„Pragnę [...] wyraźnie podkreślić, Ŝe nie zwalczam tu wszelkiej introspek-
cji, lecz introspekcję pojmowaną idealistycznie, introspekcję «tradycyjną», 
ignorującą świat obiektywny” (s. 28, przypis 11). 

„Jest rzeczą jasną, Ŝe klasyczna introspekcja staje się przy takim ujęciu 
naukową metodą ignorowania świata obiektywnego. […] Nie ma więc mowy, 
aby moŜna było tak pojętą introspekcję zaadaptować do realizacji podstawo-
wego zadania nauki socjalistycznej, jakim jest przekształcanie rzeczywistości, 
a w szczególności wychowywania nowej świadomości ludzi, odpowiadającej 
nowym warunkom ich bytu. 

Rzeczywiście teŜ w zestawieniu z problemami planu 6-letniego, takimi jak 
udział psychologa w procesie kształcenia kadr, podnoszenia wyników naucza-
nia, rozwijania racjonalizatorstwa, przekształcania świadomości społecznej 
itp., metoda ta okazuje się nie tylko ogromnie nieudolna, ale odgrywa rolę 
wręcz hamującą, fałszującą perspektywę problemu i kanalizującą energię ba-
dacza na ślepy tor lub teŜ wyłącza z góry wszelki jego udział w tych sprawach. 
CzyŜ moŜna przekształcać świadomość społeczną ludzi, nie wiedząc nic  
o obiektywnych prawach rozwoju społeczeństwa, lecz tylko o tym, jak się lu-
dzie czują subiektywnie w jakiejś jego określonej fazie? Czy moŜna dobrze opi-
sać nawet to ich subiektywne poczucie, nie rozumiejąc dobrze tego, co się 
dokoła nich obiektywnie dzieje? Czy dalej nie urastają dziś nagle do spraw 
zasadniczych takie dość drugorzędne dawniej wady klasycznej introspekcji, 
które polegają na tym, Ŝe introspekcję moŜna stosować tylko do tzw. ludzi 
«oświeconych», a w gruncie rzeczy jedynie do fachowych psychologów i Ŝe 
stosowalność tej metody jest ograniczona do niektórych tylko procesów i tylko 
do niektórych warunków?” (s. 28-29).  

„Wydaje mi się, Ŝe na wszystkie podobne pytania odpowiedź musi 
wypaść negatywnie” (s. 29). 

„Wystarczy, Ŝe ktoś spróbuje tylko sformułować sobie jakiś konkretny 
problem psychologiczny, związany z wymienionymi przykładami zjawisk, aby 
uświadomił sobie, Ŝe introspekcyjnie problemu tego nie rozwiąŜe. […] nasze 
zainteresowania skierowały się dziś właśnie na innych ludzi niŜ ci, do których 
ma dostęp metoda introspekcyjna i właśnie na takie zjawiska, które leŜą poza 
zakresem jej stosowalności. Klasyczna introspekcja na pewno nie jest tą me-
todą, która pozwoli rozwiązać dzisiejszy kryzys metodologiczny, nawet gdybyś-
my ją jakoś bardzo wydoskonalili” (s. 29). 

Powraca zatem pytanie: jaką Pan Profesor dostrzega drogę wyj-
ścia z obecnego kryzysu metodologicznego? 

„[…] droga wyjścia z obecnego kryzysu metodologicznego nie prowadzi 
wcale przez zastąpienie tradycyjnej introspekcji tradycyjną obserwacją, za-
mianą tzw. metod «subiektywnych» na metody «obiektywne», lecz na wypra-
cowaniu nowych metod badania, róŜnych od jednych i od drugich” (s. 29-30). 
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Oceniam, Ŝe jednak nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Dla-
tego – podsumowując naszą rozmowę – proszę Pana Profesora o wy-
powiedź na inny temat: „Na czym polega istotna róŜnica między poję-
ciami idealistycznej i materialistycznej metodologii psychologicznej”? 

„Pierwsza i podstawowa róŜnica polega na tym, Ŝe w tradycyjnej, ideali-
stycznej metodologii psychologicznej ignoruje się przedmiotową treść zjawisk 
psychicznych i działania, a w nowej marksistowskiej, materialistycznej meto-
dologii trzeba tę przedmiotową treść wysunąć na czoło zainteresowań badacza. 

[…] JeŜeli chcemy naprawdę dobrze opisać czyjeś, równieŜ i swoje, Ŝycie 
psychiczne, to badanie nasze nie moŜe obejść się bez znajomości odpowiednich 
obiektywnych przedmiotów i procesów. Nie moŜna dobrze opisać realnego 
przebiegu procesów psychicznych regulujących przebieg pracy robotnika i pod-
noszących jego wydajność, jeŜeli będzie się ignorowało cechy przedmiotów 
materialnych (materiału, narzędzi, warunków itd.), których te procesy są od-
biciem” (s. 30).  

Przepraszam, Ŝe się wtrącę, ale przecieŜ „w praktyce psychologo-
wie bardzo często odstępowali od konsekwentnych pozycji intro-
spekcyjnych, tak samo jak behawioryści w konkretnych badaniach 
nie zawsze umieli utrzymać się na stanowisku konsekwentnie beha-
wiorystycznym. Tej niekonsekwencji zawdzięczamy, Ŝe i jedni, i dru-
dzy zdołali mimo swoich zasad ogólnych odkryć niemało cennych 
prawidłowości o wartości obiektywnej” (s. 30, przypis 12). 

„Ale obecne nasze zadania tak silnie związane są z koniecznością pozna-
wania rzeczywistości obiektywnej, Ŝe nie moŜemy juŜ polegać tylko na niekon-
sekwencjach badaczy, lecz musimy odrzucić wyraźnie takie zasady ogólne, 
przy których wartościowe wyniki są moŜliwe jedynie wtedy, gdy badacz sprze-
niewierzy się swoim własnym zasadom” (s. 30-31, przypis 12). 

Wróćmy do przerwanego wątku… 
„Konfrontując przedstawiony tu pogląd z naszą literaturą psychologiczną 

znalazłem jedno zdanie teoretyczne, do którego moŜna by pogląd ten nawią-
zać. Zdanie to [jest] zawarte w pracy prof. S. Błachowskiego pt. Nastawienia  
i spostrzeŜenia na str. 64. Brzmi ono następująco: «Analiza spostrzeŜenia 
przedmiotów psychicznych musi uwzględnić takŜe stosunek tychŜe do przed-
miotów fizycznych, a tem samem poniekąd takŜe same przedmioty fizyczne»6 
[…].  

Jest to dość wyjątkowe zdanie nie tylko w polskiej literaturze, ale – o ile 
mi wiadomo – takŜe i w literaturze światowej. Tkwi ono samotnie w świado-
mie (choć nie całkiem konsekwentnie) materialistycznej rozprawie prof. Bła-

                                                 

6 Tematem przeprowadzonej przez Stefana Błachowskiego w rozprawie Nastawie-
nia i spostrzeŜenia. Studium psychologiczne (1917) analizy psychologicznej spostrzeŜeń 
w zaleŜności od nastawień są nastawienia ekstrospekcyjne (naiwne, zewnętrzne) i in-
trospekcyjne (psychologiczne, wewnętrzne) oraz zaleŜność spostrzeŜeń od tych dwóch 
form nastawienia [przypis – R. S.]. 
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chowskiego z roku 1917 niezauwaŜone przez psychologów i niepodejmowane 
więcej nawet przez samego autora. Małe ziarno polskiej psychologicznej trady-
cji postępowej, któremu czas najwyŜszy pozwolić się rozwinąć. [...] Przedmio-
towość jest tak samo istotną cechą działania, jak i procesów psychicznych”  
(s. 31-32). 

Czy jest jeszcze jakaś róŜnica między nową i starą metodyką? 
„[…] metodologia idealistyczna, zalecając rozpatrywać procesy psychiczne 

same w sobie, odrywa je nie tylko od przedmiotów, ale i od działania, a mate-
rialistyczna metodologia marksistowska kaŜe procesy te rozpatrywać ze 
względu na działanie, w którym są one uwikłane. [...] Nic teŜ dziwnego, Ŝe 
psychologia stojąca na gruncie tradycyjnej introspekcji z góry zrezygnowała  
z opisu procesów psychicznych tak, jak one naprawdę przebiegają w trakcie 
konkretnej pracy i w najlepszym razie poprzestawała jedynie na wyliczeniu 
pewnej liczby dyspozycji psychicznych działających przy danym typie pracy, 
podając np., Ŝe ślusarzowi czy zegarmistrzowi potrzebne jest bystre oko, 
pewna ręka, cierpliwość” (s. 32-33).  

Co zatem trzeba zrobić, Ŝeby „wybrnąć z metodologicznych trud-
ności” (s. 34)? 

„[…] trzeba zrewidować przede wszystkim tradycyjne pojęcia zjawisk psy-
chicznych i działania i tradycyjny pogląd na ich wzajemny stosunek, a w ślad 
zatem tradycyjne pojęcia metody introspekcyjnej i metody obserwacji ze-
wnętrznej. [...]. Dlatego właśnie nie wystarczy behaviorystyczne zastąpienie 
klasycznej metody introspekcyjnej tradycyjną metodą obserwacji zewnętrznej, 
ani teŜ jakieś mniej lub bardziej pomysłowe ich kombinowanie. Nie jest 
prawdą, Ŝe te dwie metody mogą się po prostu wzajemnie uzupełniać, Ŝe wy-
starczy stosować wobec tego samego procesu osobno jedną metodę, a osobno 
drugą, a potem złoŜyć jakoś razem ich wyniki” (s. 34). 

Najlepiej by było, gdyby Pan Profesor zakończył swą wypowiedź 
„szczegółowym opisem szeregu nowych konkretnych technik bada-
nia” (s. 34). 

„Konkretne badania naukowe prowadzi się nie przy pomocy zasad, lecz 
przy pomocy konkretnych technik badawczych, dostosowanych do właściwości 
danego zjawiska i do konkretnych warunków jego występowania. W chwili 
obecnej nie stać nas jeszcze na jakąś taką szczegółową metodykę badania. 
Jeśli tu i ówdzie obserwujemy juŜ próby wkraczania na nową drogę, to wyniki 
są jeszcze zbyt niepewne, aby moŜna je było uwaŜać za sprawdzenie wartości 
metod uŜytych. Sądzę jednak, Ŝe i uświadomienie sobie zasad ogólnych nie jest 
bez znaczenia. Na pewno bowiem moŜna powiedzieć, Ŝe o ile słuszne zasady 
nie wystarczają same przez się do poprawy sytuacji, to fałszywe zasady ogólne 
bardzo skutecznie hamują moŜliwość postępu” (s. 34-35). 

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.  
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III 
 

Pięć lat po referacie Tadeusza Tomaszewskiego, „«Polska wiosna zakwitła  
w Październiku» i koszmar stalinowski przeminął” (Davies, 1995, s. 29). A juŜ 
cztery miesiące później, od 9 do 10 lutego 1957 roku, odbywała się w Warsza-
wie Krajowa Narada Psychologów, z której szczegółowe sprawozdanie – pióra 
Barbary Rosemann (1917-2007) – zamieścił rok później Przegląd Psycholo-
giczny.  

Mieczysław Kreutz, który przewodniczył obradom, mówił: „Mniej więcej od 
1949 r. zaczął się okres szybkiego, gwałtownego zamierania [polskiej] psycho-
logii. [...] Dno upadku osiągnęła psychologia mniej więcej z początku 1955 
roku. [...] Dlaczego tak się stało? [...] Z tego skomplikowanego splotu przyczyn 
podkreślę tylko jedną, która wydaje mi się bardzo groźna, to jest atmosferę 
tajności, która w tych latach panowała. Wszystko się działo jakoś w ukryciu. 
Tajne opinie o ludziach, poufne, często anonimowe recenzje, jakieś konferencje 
kilku wybranych osób w zacisznych gabinetach biurowych, których rezultatem 
były decyzje, często zaskakujące bezpośrednio zainteresowanych. W takiej 
atmosferze najłatwiej o błędy i o krzywdzące nieraz i szkodliwe rozstrzygnię-
cia. [...] Na szczęście okres ten naleŜy juŜ do przeszłości. W roku 1956 pod 
wpływem zmian politycznych zmienił się zupełnie stosunek do psychologii”  
(s. 200-201). 

Następnego dnia odbyła się dyskusja ogólna. Do przyczyn obecnej stagna-
cji psychologii polskiej Mieczysław Choynowski (1909-2001) zaliczył niszczenie 
jej „w okresie tzw. psychologii marksistowskiej i pawłowowskiej. [...] Do ludzi, 
którzy niszczyli naszą psychologię, naleŜeli niestety równieŜ psychologowie,  
a jeśli nawet nie są oni bezpośrednio odpowiedzialni za posunięcia administra-
cyjne, obciąŜa ich odpowiedzialność za moralne Ŝyrowanie tego, co się działo,  
i za szerzenie fałszywego obrazu psychologii zachodniej” (s. 207-208)7. 

Uczestnikiem spotkania był takŜe Tadeusz Tomaszewski. Oto – jak po-
przednio – zapis rozmowy, której nigdy nie było. Za jej podstawę posłuŜyła 
wypowiedź Profesora w dyskusji ogólnej. 

 
 
 
 

                                                 

7 W przygotowanym w maju 1956 roku artykule „O wyjście z zastoju w psychologii 
polskiej”, opublikowanym rok później w kwartalniku Kultura i Społeczeństwo (1957,  
nr 1, s. 64-83), Mieczysław Choynowski napisał: „PodłoŜem tego stanu [zastoju] było 
reprezentowane przez niektórych psychologów oraz przez czynniki partyjne i rządowe 
przekonanie o kryzysie metodologicznym w psychologii i jej rzekomym idealizmie, o ko-
nieczności odrzucenia dawnych metod i wypracowania nowych, o potrzebie oparcia psy-
chologii na teoretycznych podstawach marksizmu i na teorii wyŜszych czynności ner-
wowych Pawłowa. WszakŜe łatwiej było odrzucić starą psychologię, niŜ zbudować 
nową” (s. 65). 
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Jak Pan Profesor ocenia tę pierwszą po przełomie październiko-
wym naradę polskich psychologów? 

„Narada Ŝalów, trosk i nadziei” (s. 212). 

Mówiąc o „Ŝalach”, miał Pan Profesor zapewne na myśli „ocenę 
przeszłości”. 

Tak, to waŜny problem. Moje nazwisko jest związane z minionym okre-
sem, a moje poglądy są kontynuacją poglądów dawniejszych i stanowią linię 
ciągłą. Po tej linii będę szedł dalej. Ale za błędne uwaŜam to, Ŝe niejednokrot-
nie godziłem się pełnić rolę „oficjalnego psychologa”8. Teraz wszelkie przejawy 
tego zjawiska uwaŜam za „grzech”, poniewaŜ zgoda na oficjalność jest nauko-
wym ustępstwem. Jednak nawet wtedy pisałem o tym, czym się zajmowałem. 
Kiedy zajmowałem się psychologią radziecką, pisałem o niej. Kiedy studiowa-
łem pawłowizm, pisałem o pawłowizmie. UwaŜam, Ŝe nadal naleŜy o tym pisać 
(s. 212).  

Na Naradzie i w dyskusji moŜna było usłyszeć takŜe inne zarzuty 
pod Pańskim adresem. 

UwaŜam je za krzywdzące. Nie czuję, Ŝebym kiedykolwiek występował 
przeciwko człowiekowi. Nie czuję się odpowiedzialny ani za likwidację placó-
wek, ani za zwalnianie ludzi ze stanowisk. Recenzowałem prace zgodnie  
z moim przekonaniem o ich wartości naukowej, a nie – z politycznego punktu 
widzenia. Proponuję zbadanie tych wszystkich spraw i opublikowanie arty-
kułu na ten temat (s. 212-213). 

W jakim celu? 
Nie tylko w celu oczyszczenia atmosfery, lecz takŜe „ze względów histo-

rycznych. [...] Nie naleŜy upajać się wielkością psychologii, ale stać na gruncie 
rzeczywistości [...]” [s. 213; wyróŜnienie – R. S.]. 

Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.  
 

IV 
 

Jedenaście lat po wystąpieniu Tadeusza Tomaszewskiego z referatem na te-
mat kryzysu metodologicznego w psychologii, nakładem Państwowych Zakła-
dów Wydawnictw Szkolnych w Warszawie ukazała się (w roku 1962) ksiąŜka 
pt. Metody współczesnej psychologii. Studium krytyczne. Napisał ją Mieczy-
sław Kreutz, którego poglądy były „zawsze jaskrawo sprzeczne z marksizmem, 
z pawłowizmem, z pozycjami psychologii radzieckiej itp.” (Pieter, 2004a,  

                                                 

8 W opinii Józefa Pietera (1904-1989), Tadeusz Tomaszewski był „w czasach 
stalinowskich «wodzem» polskiej psychologii. Jeśli nawet nie miał po temu formalnych 
uprawnień, zachowywał się władczo i agresywnie” (Pieter, 2004b, s. 312-313; 2004a,  
s. 326) [przypis – R. S.]. 
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s. 325). Warto dodać, Ŝe uczniem i przez pewien czas asystentem Kreutza (we 
Lwowie) był Tomaszewski.  

„MoŜe uda mi się tą ksiąŜką – napisał Kreutz (1962, s. 5) – wywołać 
wreszcie krytykę merytoryczną, [a] nie jak dotąd ogólnikową, szermującą fra-
zesami i operującą zamiast dowodów nazwiskami [...]”. A w przedostatnim 
akapicie ksiąŜki: „Dziś widzimy w psychologii niestety wielu, wprost fana-
tycznych zwolenników róŜnych teorii i poglądów, ludzi, z którymi nawet spo-
kojnie podyskutować nie moŜna, gdyŜ zamiast argumentów usłyszymy mniej 
lub bardziej obraźliwe zarzuty natury osobistej” (s. 442). 

 Mieczysław Kreutz, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Wrocławskim 
(od 1946 roku), był – od przeniesienia się do Warszawy w roku 1953 do przej-
ścia na emeryturę w roku 1963 – kierownikiem Katedry Psychologii Ekspe-
rymentalnej na Uniwersytecie Warszawskim. W Metodach współczesnej psy-
chologii (w odróŜnieniu od swych Podstaw psychologii z 1949 roku) skupił się 
na omówieniu metod psychologii, poniewaŜ chodziło mu przede wszystkim  
o „przywrócenie metodzie introspekcyjnej naleŜnego jej w psychologii miejsca, 
gdyŜ bez introspekcji, od której dzisiaj istotnie się odwrócono, właściwa psy-
chologia, to jest tak potrzebna nam nauka o naszych świadomych przeŜyciach 
psychicznych, zaniknie zupełnie, ustępując miejsca badaniom zachowania się, 
które nie uwzględniając procesów psychicznych, faktycznie obniŜają człowieka 
do poziomu szczura, tego ulubionego przedmiotu badań współczesnych psy-
chologów amerykańskich” (Kreutz, 1962, s. 4). 

I znów, jak poprzednio, zapis rozmowy, której nie było. Jej treść – to wynik 
skompilowania (z jednym wyjątkiem) fragmentu (s. 60-64) rozdziału trzeciego 
Metod współczesnej psychologii, zatytułowanego „Omówienie pozostałych za-
rzutów przeciw metodzie introspekcji”. 

W odczycie wygłoszonym 10 kwietnia 1951 roku na II Ogólnopol-
skiej Konferencji Pedagogów i Psychologów w Warszawie, a rok póź-
niej wydrukowanym w Przeglądzie Psychologicznym, Tadeusz Toma-
szewski wystąpił z zarzutem przeciw metodzie introspekcyjnej. Jak 
Pan Profesor ocenia ten zarzut? 

To „pozorny zarzut ogólny, natury raczej filozoficznej” (s. 60). 

Co to znaczy? 
„T[adeusz] Tomaszewski poddaje w nim ostrej krytyce metodę introspek-

cyjną i metodę testów, mówiąc wprost o «ich bankructwie». Stosowanie metody 
introspekcji prowadzi, jego zdaniem, do «fikcji jakiegoś osobnego świata su-
biektywnego odciętego od procesów materialnych», co «nie odpowiada rzeczy-
wistości»” (s. 60).  

Według Profesora Tomaszewskiego, „klasyczna introspekcja jest 
«naukową metodą ignorowania świata obiektywnego»”. 

„[…] ściśle rzecz biorąc – mógł napisać tylko «świata fizycznego», gdyŜ 
zjawiska psychiczne istnieją równieŜ obiektywnie, niezaleŜnie od umysłu po-
znającego, jak i zjawiska fizyczne, i naleŜą do świata obiektywnego” (s. 60). 
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Profesor Tomaszewski twierdzi, Ŝe przykładów obojętności psycho-
logów wobec materialnej rzeczywistości „moŜna przytoczyć wiele”. 

„Dla uzasadnienia swoich zarzutów cytuje [...] kilka zdań z podręcznika 
psychologii Władysława Witwickiego, w których autor powiada, Ŝe psychologa 
nie interesuje kwestia, czy zjawiskom psychicznym odpowiada coś w rzeczywi-
stości i Ŝe ta kwestia naleŜy do teorii poznania. Następnie Tomaszewski wy- 
jaśnia, Ŝe w szkole Brentany mówi się wprawdzie o przedmiocie zjawisk psy-
chicznych, ale o istnieniu tego przedmiotu w rzeczywistości obiektywnej. 
F[ranz] Brentano wyraŜał róŜne opinie, a inni, np. E[gon] Brunswik [1903-
1955], pisali wprost, Ŝe rozstrzyganie tej sprawy nie jest psychologii po-
trzebne. Takich przykładów «obojętności psychologów wobec materialnej rze-
czywistości» moŜna – według niego – przytoczyć wiele” (s. 60). 

„To zdanie Tomaszewskiego jest niewątpliwie słuszne…” (s. 60). 
„[…] ale spytajmy, co z tego wynika dla wartości metody introspekcyjnej? 

Zarzut Tomaszewskiego nazwałem pozornym, bo właściwie nie tyczy on intro-
spekcji. Zastanówmy się chwilę nad tym, co krytyk introspekcji zarzuca? To-
maszewski pisze, Ŝe introspekcja prowadzi do fikcji osobnego świata subiek-
tywnego. Najpierw odrzućmy przenośnię i niejasne wyraŜenie «świat subiek-
tywny». Dlaczego od razu ma to być cały świat? Jeśli to określenie odrzucimy, 
wtedy – po prostu mówiąc – zarzut sprowadzi się do tego, Ŝe introspekcja za-
kłada istnienie swoistych zjawisk psychicznych. Zupełnie słusznie Tomaszew-
ski stwierdza, Ŝe bez tego załoŜenia introspekcja byłaby niemoŜliwa, ale to nie 
jest Ŝaden zarzut, bo nawet autor sam przyznaje, Ŝe to załoŜenie jest słuszne, 
gdy pisze: «Zwalczanie istnienia jakiegoś samodzielnego świata zjawisk psy-
chicznych, odciętego od procesów materialnych i dającego się opisać niezaleŜ-
nie od nich, nie znaczy oczywiście, Ŝe się zwalcza swoistość tych zjawisk 
[wyróŜnienie – R. S.] i Ŝe identyfikuje się je w jakiś sposób z procesami fizjo-
logicznymi czy fizycznymi»” (s. 60-61). 

„Więc Tomaszewskiemu nie chodzi o istnienie zjawisk psychicz-
nych” (s. 61)? 

Jemu chodzi o to, „Ŝe przy stosowaniu introspekcji musi się je rzekomo 
uwaŜać za «odcięte od procesów materialnych» i przyjmować, iŜ moŜna je «opi-
sać niezaleŜnie od nich». Jednak trzeba z naciskiem zaznaczyć, Ŝe choćby 
wielu psychologów tak myślało, to jednak dla uprawiania introspekcji w ten 
sposób myśleć się nie musi” (s. 61). 

„Inaczej mówiąc, teza o niezaleŜności zjawisk psychicznych od 
materialnych nie jest koniecznym załoŜeniem metody introspekcyj-
nej, a tylko w tym przypadku moŜna by z takim zarzutem przeciw 
niej występować” (s. 61). 

„Wprost przeciwnie, łatwo jest pokazać, Ŝe wiele badań prowadzonych me-
todą introspekcyjną zajmuje się właśnie wykrywaniem związków między zja-
wiskami psychicznymi a fizycznymi, np. cała psychofizyka zmierza do ustale-
nia, jakie muszą działać bodźce fizyczne, by w psychice danego osobnika po-
wstały odnośne wraŜenia. Bez przyjęcia zaleŜności zjawisk psychicznych od 
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fizycznych psychofizyka byłaby niemoŜliwa. Nawet Narcyz Ach [1871-1946], 
jeden z twórców szkoły würzburskiej, stosujący programowo introspekcję dla 
przeprowadzenia analizy aktu woli, odróŜniał w tzw. eksperymencie 
reakcyjnym na podstawie związanych z aktem woli procesów fizycznych trzy 
okresy, mianowicie pierwszy okres – do ukazania się bodźca, drugi – do wyko-
nania ruchu i trzeci – po jego wykonaniu. W ramach tych okresów Ach zbierał 
następnie zeznania introspekcyjne, czego nie mógłby robić, gdyby nie uznawał 
związku zjawisk psychicznych z fizycznymi” (s. 61). 

„Podobnie przyjmowano istnienie takiego związku w badaniach 
nad symptomami fizjologicznymi uczuć i w wielu innych” (s. 61). 

„Psycholog stosując metodę introspekcji eksperymentalnej stawia zagad-
nienie zawsze tak, Ŝe pyta, jaka jest reakcja psychiczna na określone bodźce 
fizyczne, z czego jasno wynika, Ŝe przy stosowaniu introspekcji nie tylko nie 
ignoruje związków ze światem materialnym, lecz właśnie za pomocą tej me-
tody psychologicznej stara się uchwycić oraz sprecyzować związki i zaleŜności 
zjawisk psychicznych od fizycznych” (s. 61-62).  

Czy „stanowisko filozoficzne zajmowane przez badacza stosują-
cego metodę introspekcji oraz jego światopogląd” mają coś wspól-
nego z wartością tej metody (s. 62)? 

„Nie mają nic wspólnego. Tomaszewski przyznaje teŜ, Ŝe introspekcja 
moŜe być poprawna, gdyŜ pisze, Ŝe nie zwalcza wszelkiej introspekcji, lecz 
tylko «introspekcję pojmowaną idealistycznie». Obok takiej moŜe być chyba 
introspekcja poprawna, gdy przy jej stosowaniu badacz nie ignoruje świata 
fizycznego, lecz uwzględnia jego istnienie. W ujęciu Tomaszewskiego, jak wi-
dzimy, róŜnica między introspekcją poprawną a błędną nie polega na sposobie 
prowadzenia badań, na czynnościach, które badacz wykonuje, i na procesach, 
które się odbyć mają, lecz na poglądzie filozoficznym, jaki badacz przyjmuje” 
(s. 62). 

Zatem „przytaczanie przykładów, Ŝe istnieli psychologowie, po-
sługujący się metodą introspekcyjną, którzy stali na stanowisku ide-
alistycznym, niczego przeciw introspekcji nie dowodzi” (s. 62)?  

„Byli takŜe wybitni fizycy, biologowie itp., którzy stali na stanowisku ide-
alistycznym, a nawet fideistycznym (Louis Pasteur [1822-1895]), co nie odbie-
rało wcale wartości stosowanym przez nich metodom i uzyskiwanym wyni-
kom. Dla zwalczania w ten sposób introspekcji trzeba by udowodnić, Ŝe me-
toda ta łączy się koniecznie z załoŜeniami idealistycznymi, czego Tomaszewski 
nie zrobił, bo tego oczywiście zrobić się nie da. Teza o koniecznych załoŜeniach 
idealistycznych metody introspekcyjnej jest mylna” (s. 62). 

Profesor Tomaszewski zarzuca metodzie introspekcji niezgodność 
jej załoŜeń z tezami materializmu dialektycznego. 

„Introspekcję moŜna łączyć równie dobrze z materializmem, jak to robią 
liczni psychologowie radzieccy. Na przykład: B[oris] M. Tiepłow [1896-1965] 
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pisze w swym podręczniku psychologii9, opartym niewątpliwie na podstawach 
materializmu dialektycznego, o samoobserwacji, przez którą rozumie «obser-
wowanie swoich własnych procesów psychicznych», czyli o introspekcji jako  
o szeroko w psychologii stosowanym sposobie obserwacji. [...] Stwierdza dalej, 
Ŝe «samoobserwacja [...] nie jest jedynym sposobem poznawania psychiki. 
Drugi – jeszcze waŜniejszy sposób – to obserwacja działań ludzkich» [...]. Ale 
«psychologia posługuje się obydwoma tymi sposobami obserwacji [...] porównu-
jąc wyniki otrzymane na obu drogach». To ostatnio zacytowane zdanie mówi 
oczywiście o psychologii materialistycznej, która – jak na podstawie tego miej-
sca i całego tekstu podręcznika Tiepłowa widzimy – moŜe bez Ŝadnej sprzecz-
ności ze swymi załoŜeniami posługiwać się metodą introspekcji” (s. 62-63). 

„Co prawda, w ósmym wydaniu tego podręcznika Tiepłow zacy-
towane powyŜej zdanie skreślił” (s. 63). 

Tak, „gdyŜ pod wpływem teorii pawłowowskiej zacieśnił zadania psycholo-
gii, uwaŜając, Ŝe «naukowa psychologia dąŜy do wykrycia fizjologicznych pod-
staw zjawisk psychicznych» [...], ale i tu wartości introspekcji nie zaprzeczył” 
(s. 63).   

MoŜna więc powiedzieć, Ŝe „psychologowie radzieccy uwaŜają 
wprawdzie metodę introspekcji za niewystarczającą do poznania 
praw procesów psychicznych, ale niewątpliwie za dopuszczalną,  
a nawet potrzebną” (s. 63). 

„Nie moŜe więc ona zawierać załoŜeń niezgodnych z tezami materializmu 
dialektycznego” (s. 63).  

Jak zatem ocenia Pan Profesor zarzut Tomaszewskiego przeciw 
metodzie introspekcji? 

„Zarzut T[adeusza] Tomaszewskiego jest pozornie zarzutem przeciw intro-
spekcji, a w istocie atakiem przeciw idealizmowi i przy tej okazji introspekcja 
całkiem niewinnie ucierpiała. Autor wystąpił przeciwko niej nie dlatego, Ŝe – 
jak pisze – «nie traktuje się na serio tezy o wtórności zjawisk psychicznych 
wobec zjawisk materialnych», lecz naprawdę dlatego, Ŝe – parafrazując jego 
powiedzenie – nie traktował on na serio tezy o istnieniu procesów psychicz-
nych i ich swoistości i wskutek tego uwaŜał, Ŝe metoda introspekcji zawiera 
załoŜenia idealistyczne” (s. 63-64). 

 

                                                 

9 „B. M. Tiepłow, Psychologia. Przekład polski dr M[aria] śebrowska [1900-1978]. 
Wydanie 1. «Nasza Księgarnia». Warszawa 1950. Wydanie 2 przejrzane i poprawione. 
«Nasza Księgarnia». Warszawa 1951; ss. 232. Podręcznik ten wyszedł ponadto w trze-
cim wydaniu poprawionym i uzupełnionym w przekładzie z ósmego wydania rosyjskie-
go z 1954 roku, opartym na tłumaczeniu z czwartego wydania rosyjskiego wykonanym 
równieŜ przez prof. dr M. śebrowską. Nowe teksty z wydań V-VIII tłumaczyła mgr 
M[aria] Przetacznikowa [1920-1995] (PZWS, Warszawa 1955; ss. 255)” (s. 63, przypis 2).  
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A co Pan Profesor sądzi o krytycznej ocenie, jakiej Tadeusz Toma-
szewski poddaje wartość metody introspekcji dla „rozwiązywania 
nowej współczesnej problematyki psychologicznej”? 

„Dalsze uwagi Tomaszewskiego o bezuŜyteczności introspekcji dla «reali-
zacji podstawowego zadania nauki socjalistycznej, jakim jest przekształcanie 
rzeczywistości», są niejasno sformułowane, nie poparte Ŝadnym dowodem  
i wynikają z ciasnego i raczej szkodliwego praktycyzmu, wobec czego bliŜej ich 
omawiać nie będę. Natomiast ogólną tendencję wywodów Tomaszewskiego, 
aby w badaniach introspekcyjnych uwzględniać koniecznie «przedmiotową 
treść» badanych procesów – co rozumiem w ten sposób, iŜ badając np. jakieś 
uczucie, nie naleŜy zadowalać się analizą jego cech formalnych, lecz trzeba 
zbadać teŜ, co jest jego przedmiotem, jakie warunki doprowadziły do jego po-
wstania, jak jest ono «uwikłane», według ulubionego zwrotu Tomaszewskiego, 
w działaniu przeŜywającego człowieka itp. – uwaŜam za zupełnie słuszną”  
(s. 64).  

„Jak więc określić metodę introspekcyjną i jej rolę w psychologii 
(s. 92)?” 

„Introspekcji nie moŜna nazwać ani najlepszą, ani najwaŜniejszą metodą 
psychologiczną, bo taką nie jest. Najodpowiedniejszym określeniem, jakie dla 
oddania jej roli mogłem znaleźć, jest wyraz «fundamentalna»” (s. 92). 

Co to znaczy? 
„[…] bez niej nie byłoby psychologii i ona stanowi niezbędny punkt wyj-

ścia, niezbędną podstawę badań świadomych procesów psychicznych. Bez niej 
i metody pośrednie, czyli przedmiotowe, byłyby całkiem bezuŜyteczne, i pro-
cesy psychiczne byłyby niepoznawalne. Jednak badania introspekcyjne, nie 
podtrzymane metodami przedmiotowymi, nie dałyby takŜe wartościowych  
i uŜytecznych wyników. NajwaŜniejszym wnioskiem, jaki chciałbym wysnuć, 
jest twierdzenie, Ŝe jedyną drogą rozwoju psychologii jest łączne stosowanie 
metod introspekcyjnej i przedmiotowych. Obecne zaniedbywanie introspekcji 
jest szkodliwe i wyraźnie hamuje rozwój psychologii, ale moŜna mieć nadzieję, 
Ŝe jest ono zjawiskiem przejściowym i Ŝe introspekcja wejdzie znów w uŜycie, 
ale juŜ w swych najlepszych, krytycznie przemyślanych formach” (s. 92). 

 Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. 
 

V 
 

Do sporu o status introspekcji jako sposobu naukowego badania psychiki 
człowieka, zapoczątkowanego przez Tadeusza Tomaszewskiego w ramach 
ogólnopolskiej dyskusji nad metodami badawczymi w psychologii, włączył się 
(czternaście lat po jego programowym wystąpieniu) Andrzej Lewicki (1910-
1972), od roku 1960 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu.  
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PoniewaŜ Lewicki (1965, s. 34) zakładał, Ŝe „zagadnienia metodologiczne 
wcale nie wyczerpują problematyki introspekcyjnej”, więc zamierzał się zająć 
introspekcją jako zjawiskiem. Dlatego „pierwszą troską psychologa jest roz-
glądnięcie się za bazą empiryczną, która pozwoliłaby problematykę introspek-
cji wyprowadzić ze sfery spekulacji i ustawić ją na gruncie faktów i teorii 
współczesnej nauki” (s. 37). Takie „najbardziej oczywiste kryterium introspek-
cji stanowią wypowiedzi człowieka na temat własnych procesów psychicznych” 
(s. 37), co prowadzi do definicji introspekcji jako procesu wyraŜającego się na 
zewnątrz w takich właśnie wypowiedziach. W swoich rozwaŜaniach Lewicki 
nawiązał do poglądów polskich „psychologów introspekcyjnych”: Władysława 
Witwickiego i Mieczysława Kreutza, którzy uwaŜali introspekcję raczej za 
osobną czynność spostrzegania procesów psychicznych. Jednak w odróŜnieniu 
od poglądu tego ostatniego, pod którego kierunkiem studiował psychologię na 
Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, Lewicki uwaŜał, iŜ „intro-
spekcja z racji samej swej natury nie ma Ŝadnych szans na to, aby stać się 
podstawową metodą współczesnej psychologii. Interesują nas dziś w psycholo-
gii procesy odzwierciedlające otoczenie i regulujące stosunki człowieka z oto-
czeniem, a introspekcja chwyta zaledwie drobny ich fragment” (s. 50).  

 Ale – podobnie jak jego mistrz, który twierdził, Ŝe jedyną drogą rozwoju 
psychologii jest łączne stosowanie metody introspekcyjnej i metod przedmio-
towych – Lewicki był przekonany, iŜ „jeśli [...] psychologowie korzystali i nadal 
będą korzystać w swych badaniach z wypowiedzi introspekcyjnych, to tylko 
dla uzupełnienia danych zbieranych innymi metodami. Ale nawet w tym za-
stosowaniu naleŜy pamiętać, Ŝe wypowiedź introspekcyjna jest w pierwszym 
rzędzie informacją nie o procesach psychicznych, ale o refleksji osobnika na 
temat tych procesów. I to dopiero stawia przed metodą tą nowe perspektywy, 
jakich nie przewidywała dawna psychologia – perspektywy badań nad intro-
spekcją jako zjawiskiem i jego rolą w Ŝyciu i funkcjonowaniu tego niezwykle 
złoŜonego układu, który nazywa się człowiekiem” (s. 50-51).  

 Niegdyś Kreutz (1962, s. 442) ubolewał, Ŝe „[w] literaturze psychologicz-
nej bardzo rzadko spotykamy rzeczowe, krytyczne rozwaŜania, zmierzające do 
sprecyzowania pewnych pojęć, rzadko odbywają się dyskusje nad słusznością 
podstawowych załoŜeń róŜnych kierunków psychologii, nad wartością uŜywa-
nych metod itp.” Prekursorski artykuł Lewickiego jest takim właśnie (rzad-
kim) wyjątkiem.  

 „RóŜne kierunki powstają i przechodzą mijając bez wyczerpujących pole-
mik, bez ścierania się dobrze uzasadnionych zarzutów i obrony, po prostu  
w pewnym czasie przestaje się o nich mówić i pisać nie z powodów merytorycz-
nych, lecz z braku zwolenników, którzy gdzieś się rozproszyli lub przeszli do 
innych obozów” (Kreutz, 1962, s. 443; wyróŜnienie – R. S.). CzyŜby miał na 
myśli nie tylko psychologię introspekcyjną? U Lewickiego nie ma ani śladu 
tych, co przeszli do innych obozów. 
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VI 
 

Trzydzieści lat po publikacji artykułu Andrzeja Lewickiego, w roku 1995 uka-
zała się praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Tyszki pod znamiennym tytu-
łem Czy powrót do introspekcji? Zbieranie i analiza danych słownych, którą 
otwiera przedruk rozdziału drugiego pt. „Introspekcja i jej obrona przed za-
rzutem niesprawdzalności” z ksiąŜki Mieczysława Kreutza Metody współczes-
nej psychologii (1962).  

 „Nie dyskutuje się dzisiaj, czy introspekcja w ogóle jest, czy nie jest właś-
ciwą metodą. Pojawiły się natomiast prace na temat tego, kiedy i w jaki spo-
sób stosować tę metodę oraz jak to technicznie zrobić” (Tyszka, 1995, s. 12). 
Zebrane w ksiąŜce przekłady sześciu artykułów to pokłosie kolejnej dyskusji 
nad zdolnością człowieka do bezpośredniej obserwacji i przekazywania spra-
wozdań słownych z przebiegu procesów psychicznych, która przetoczyła się  
w psychologii amerykańskiej od późnych lat siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku do początku lat dziewięćdziesiątych. Dyskusja ujawniła „tendencję do 
traktowania danych słownych jako zgoła głównego źródła wiedzy o procesach 
umysłowych człowieka” (s. 9). Intrygujące okazało się zestawienie dawniej-
szych sporów o wartość introspekcji ze sporami obecnymi, poniewaŜ pozwala 
ono „docenić subtelność dawnej argumentacji Kreutza” (s. 10).  

 

* 
 

Stefan Błachowski, którego „dość wyjątkowe zdanie” jako „małe ziarno pol-
skiej psychologicznej tradycji postępowej” znalazło w roku 1951 uznanie  
w oczach Tadeusza Tomaszewskiego, napisał w roku 1912: „Psychologia ma do 
czynienia tylko ze zjawiskami psychicznemi a główną jej metodą jest intro-
spekcja. MoŜność jednak obserwacji samego siebie jest znowu ugruntowana  
w całej psyche człowieka; w miarę wprawy staje się i introspekcja subtelniej-
szą. [...] Dwa są jednak cele, których osiągnięcie – poza czysto naukową 
tendencją poznania – stanowi ideał dalekiej przyszłości psychologii: poznanie 
siebie samego i poznanie drugich. [...] Ze zrozumienia siebie samego wyniknie 
wyrozumiałość dla drugich. A w niej tkwi początek sprawiedliwszej oceny 
uczynków i łatwiejszego współŜycia w rodzinie i społeczeństwie. Wielka ilość 
nieporozumień i zwad powstaje na tle nieuwzględnienia właściwości ducho-
wych bliźnich, a nieuwzględnienie tychŜe właściwości częstokroć nie jest obja-
wem złej woli, lecz tylko braku zrozumienia i wyrozumiałości” (2009, s. 49-51). 

I zakończył: „Nie chcę tych myśli snuć dalej. Ale jedno chcę jeszcze powie-
dzieć: Ŝe dusza człowieka jest oceanem bajecznych głębi i Ŝe to, co z niej 
uchwycić zdołamy, jest jakby fale, które tylko migotają na powierzchni.  
W głębi zaś tego oceanu dokonują się przemiany, o których wieść dochodzi do 
świadomości w postaci mglistych przeczuć, bezprzedmiotowych tęsknic i ma-
rzycielskich snów. Jest w kaŜdej duszy człowieczej coś, co jest źródłem jej 
uroku: jej odrębna indywidualność. A tej w formułki ogólne badacza, mozołem 
pracy stworzonej, ująć nie sposób” (s. 51-52). 
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