
Henryk Jarosiewicz 

Nowe „ opium dla mas”, czyli o książce „Psychologiczne uwiedzenie” W. Kilpatricka. 

Religia miała być opium dla ludu, jak głosili komuniści. Są oni znani jako jedni z „proroków 
podejrzenia”. Działalność tych współczesnych „proroków” polega właśnie na rzucaniu podejrzeń 
na to, co... najszlachetniejsze w kulturze. Znamy to jako pospolitą metodę złodziejaszków: „łapaj 
złodzieja” – krzyczą oni. Jeśli krzyczy tak złodziej, to ma nadzieję skierować podejrzenie poza 
siebie i... albo zbiec, albo - korzystając z uwagi skierowanej na kogoś - dalej kraść. 

To raczej upraszczające świat ideologie są opium dla mas. Religia zaś jest naturalnym 
pokarmem człowieka. Dziś pojawiają się inne, „nowoczesne” koncepcje życia, które mają 
skierowywać uwagą wszędzie, aby tylko odwieść ją od religii. Taką ideologią stały się różne 
odmiany „nowoczesnych” psychologii, które tyle mają wspólnego z psychologią, co „zaklinanie 
chorób” z medycyną.  

O zagrożeniu takimi ideologiami traktuje książka „Psychologiczne uwiedzenie” W. K. 
Kilpatrick’a. Jest to bardzo rzetelnie opracowana analiza różnych trendów w psychologii i 
pedagogice1, których wspólną intencja jest koncentracja na człowieku, na jego „ego”. Techniki 
takie, które stroją się w piórka naukowości, podsycają te ego-izmy i ego-centryzmy, podsycają tą 
samochwalczą pewność, że człowieka poradzi sobie sam, byle tylko... miał do dyspozycji 
odpowiednie „techniki”. A tych w wielkiej ilości dostarcza parapsychologia, New age, i tym 
podobne. Kto się zaś na technikach nie zna – podejrzany jest o zacofanie. Natomiast religia, 
która ukazuje inny pogląd na sytuację człowieka – staje w wyraźnej sprzeczności z tym, co 
głoszą „specjaliści”. 

W. Kilpatrick rozwiewa tego rodzaju wątpliwości. W sporze klasycznych przekonań religijnych i 
nowych ideologii nie mamy bowiem konfliktu między wiara a rozumem (ratio), ale ale z 
tendencją do ogłaszania prawd cząstkowych, racjonalnych, jako nowej wiary. Jest to klasyczny 
błąd pars pro toto (część bierze się za całość). W ten sposób dochodzi do umysłowego 
„uwiedzenia”.  

Przejrzenie tej książki warto polecić zwłaszcza nauczycielom i psychologom, którzy w bogatej 
ofercie, a nawet zalewie, przeróżnych metod, nieraz nie wiedzą, po co warto wyciągnąć rękę. 

Pierwsze wydanie książki ukazało się w roku 1997, ale można ją kupić jeszcze teraz gdyż 
ukazało się wznowienie (W Drodze, Poznań 2002). 

                                                 
1 Bardziej rozbudowany warsztat krytyczny znajdzie Czytelnik w pracy P.C. Vitz’a pt. „Psychologia jako religia” 
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