
 

 

 

Numer tematyczny 

„Białe plamy” 
w dziejach polskiej psychologii 

 

Redaktor numeru 

Teresa Rzepa 
 
 

 



Wprowadzenie 

 
 
Pozytywnym przejawem szacunku dla swej profesji i dla własnego środowiska 
zawodowego jest to, iŜ w ostatnich latach dość powszechnie interesujemy się  
dziejami rodzimej psychologii. Być moŜe dlatego, Ŝe niedawno minęła setna 
rocznica powołania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Ŝe święto-
waliśmy kilka „okrągłych” rocznic utworzenia katedr psychologii i studiów 
psychologicznych w najstarszych uniwersytetach. JednakŜe całe lata „gęste” 
od atmosfery dziwnej i trudno wytłumaczalnej niechęci wobec propozycji ro-
dzimych psychologów i – szerzej – polskiej myśli psychologicznej sprawiły, Ŝe 
w jej historii aŜ roi się od „białych plam”. 

Wyłącznie retoryczny charakter naleŜy przypisać pytaniu o sensowność 
zmiany dotychczas raczej niesprawiedliwej postawy wobec własnych korzeni, 
wszak oznaczających niedefiniowalną całość, która jest czymś więcej aniŜeli 
zbiorem teorii, metod badawczych, specjalistycznego języka, kultury i dziejów 
myśli psychologicznej oraz formalizujących ją instytucji, szkół, czasopism, 
podręczników i kongresów, nauczycieli, mistrzów, kolegów… Ma rację Kazi-
mierz Obuchowski twierdząc, Ŝe tych, którzy odcinają się od własnych korzeni, 
zmyje łatwo pierwsza wiosenna burza. Być moŜe zwykliśmy tak czynić dla-
tego, Ŝe od momentu zaciekawienia psychologią „znaczący inni” kierowali na-
sze umysły przewaŜnie ku zagranicznym źródłom wiedzy. Być moŜe nikt nie 
nauczył nas zainteresowania tym, z czego wyrastamy i czego cząstką jesteś-
my. Być moŜe sami zagubiliśmy gdzieś po drodze pytanie o własne korzenie 
albo przypisaliśmy mu niewielką wartość, niewartą naszego czasu i uwagi.  
A moŜe było jeszcze inaczej. Jednak – niezaleŜnie od tego jak było – zawsze 
jest odpowiednia pora na refleksję na temat własnej postawy wobec historii 
rodzimej psychologii. W celu jej utrwalenia (jeśli jest pozytywna) lub zmiany 
(jeśli zmieniać warto), a z pewnością – w celu poszerzenia wiedzy i wzbudze-
nia zainteresowania tym, z czego wyrastamy, przygotowaliśmy ten tom Prze-
glądu Psychologicznego.  

Jest w nim mowa o „białych plamach” na mapie polskiej psychologii, które 
rozumiemy jako luki w historii naszej dyscypliny: albo owiane tajemnicą, 
ocenzurowane i skrzętnie ukrywane, albo po prostu słabo rozpoznane i zupeł-
nie zapomniane, a dotyczące ludzi, pomysłów i propozycji naukowo-badaw-
czych, wydarzeń i instytucji. 
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