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TEORIA I EMPIRIA W ROZUMIENIU ROZWOJU W BIEGU ŻYCIA

Uprawiając psychologię rozwoju człowieka i starając się jak najpełniej rozwój ten zrozumieć, warto czasami 
zadać pytanie o rolę teorii i empirii w budowaniu wiedzy na temat rozwoju człowieka w biegu jego życia. Ni-
niejszy tekst to głos w dyskusji zainicjowanej przez Adama Niemczyńskiego wokół znaczenia teorii rozwoju, 
a także dominacji empiryzmu w psychologii. Przyjmując, że rozwój to pojęcie teoretyczne, a nie empiryczne, 
bo z empirii nie wyprowadzimy definicji rozwoju, chcąc gromadzić fakty na temat rozwoju, trzeba oprzeć się 
na teorii. Trudno zatem przecenić znaczenie teorii i refleksji wokół rozwoju i gromadzonych danych empirycz-
nych, które nabierają znaczenia i sensu w świetle określonej teorii. 

Nie sposób nie zgodzić się z postawioną przez 
Adama Niemczyńskiego tezą mówiącą o domi-
nacji empiryzmu w psychologii i jego znaczącej 
pozycji w badaniach nad rozwojem człowieka. 
Nie bez powodu założenie przez Wilhelma 
Wundta pierwszego na świecie laboratorium 
psychologicznego uznano za umowną datę 
powstania psychologii, choć przecież nie tyle 
powołał on do życia nową dziedzinę wiedzy, 
co wdrożył nową metodę (Stachowski, Dobro-
czyński, 2008). Wprowadzenie przez Wundta 
metody eksperymentalnej miało istotne zna-
czenie dla psychologii naukowej, czyniąc ją na-
uką empiryczną na wzór nauk przyrodniczych. 
Zdaniem niektórych, psychologowie stali się 
bardziej metodologicznie rygorystyczni ani-
żeli chciał tego sam Wundt, a nawet bardziej 
niż miało to miejsce w innych naukach jak np. 
w fizyce czy biologii, które nigdy nie zerwały 
związków z filozofią i nie zaniedbały bardziej 
ogólnej filozoficznej refleksji nad problema-
mi, które poddawano empirycznej weryfika-
cji (por. Toulmin, Leary, 1985). Jak zauważają 
historycy myśli psychologicznej (Stachowski, 

Dobroczyński, 2008), dwudziestowieczna psy-
chologia znacznie bardziej zainteresowana 
była, a i współcześnie wydaje się być, prob-
lemami metodologicznymi aniżeli samym 
przedmiotem badania. Dominacja problemów 
metodologicznych w uprawianiu psychologii 
znajduje odzwierciedlenie również w progra-
mach studiów psychologicznych, w których za-
jęcia z metodologii zajmują coraz więcej miej-
sca, co z pewnością nie pozostaje bez wpływu 
na przekonania adeptów psychologii co do 
kluczowych i centralnych kwestii tej dziedziny 
wiedzy. Zafascynowanie metodą i przekona-
nie, że to ona stanowi o psychologii jako nauce 
i określa szansę budowania psychologicznej 
wiedzy, przybrało postać „metodyzmu dogma-
tycznego” (Stachowski, Dobroczyński, 2008), 
zgodnie z którym gwarantem sukcesu w na-
uce jest stosowanie określonych metod. Panuje 
przekonanie, że w czasach, w których wyznacz-
nikiem naukowości jest empiria, psychologia 
jako nauka uprawiana być musi w ramach me-
todologii empirycznej. Co ciekawe, empiryzm, 
nie dopuszczając innych poza empirycznymi 
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metod w nauce, sam nie próbuje wykazać, dla-
czego dowody natury empirycznej są lepsze czy 
bardziej wartościowe od innych, ograniczając 
się do podkreślania, że pochodzą one z empirii 
(Indick, 2002). Należałoby zapytać, czy jest to 
wystarczający i przekonujący argument? 

Warto zauważyć, że Wundt nie uważał eks-
perymentu za jedyną stosowną metodę, a raczej 
podkreślał, że czyste eksperymentalne metody 
są adekwatne w przypadku wąskiego zakresu 
psychicznej aktywności i psychicznych feno-
menów. Utrzymywał, że psychologia powinna 
pozostawać wrażliwa na filozoficzną analizę 
i twierdził, że aby tworzyć prawdziwą i pełną 
naukę trzeba oprzeć się zarówno na metodach 
eksperymentalnych, jak również racjonalnych 
analizach (Toulmin, Leary, 1985). Wundt, wy-
różniając w psychologii dwa nurty: ekspery-
mentalny i historyczno-kulturowy, nie przed-
stawił wizji ich integracji, widząc perspektywy 
jedynie dla psychologii historyczno-kulturo-
wej, która zgodnie z jego przewidywaniami, jak 
dzisiaj już wiemy błędnymi, miała zdomino-
wać psychologię eksperymentalną nazywaną 
również fizjologiczną (Stachowski, 2002).

Próby zespolenia obu tych nurtów dokonał 
Lew Wygotski, tworząc historyczno-kulturową 
teorię rozwoju, zgodnie z którą rozwój wa-
runkowany jest zarówno czynnikami biolo-
gicznymi, jak i doświadczeniami społeczny-
mi i kulturowymi. Uwzględniając złożoność 
i wieloczynnikowe uwarunkowanie rozwoju 
ukazał specyfikę rozwoju człowieka, wskazując 
na rozwój wyższych funkcji psychicznych (Sta-
chowski, Dobroczyński 2008).

Wundt, wprowadzając eksperyment do 
badań psychologicznych i podkreślając jego 
rolę w budowaniu psychologii jako nauki, 
traktował go jako narzędzie wspomagające sa-
moobserwację, co oznacza, że nie zanegował 
całkowicie znaczenia stosowanej wcześniej 
introspekcji, a raczej zastąpił introspekcję fi-
lozoficzną introspekcją eksperymentalną (Sta-
chowski, 2002). 

Znaczący udział w budowaniu psychologii 
jako nauki empirycznej miał zapomniany nie-
co przez psychologów Brentano, który również 
chciał, aby psychologia oparta była na doświad-
czeniu. Rozumiał je jednak odmiennie aniżeli 
Wundt. Brentano, odnosząc się do doświadcze-
nia wewnętrznego odróżniwszy w procesach 
psychicznych treści od aktów, skupił się na 
tych drugich, podczas gdy Wundt, podobnie 
jak inni współcześni mu psychologowie, kon-
centrował się na treści. Metodą pozwalającą 
na dotarcie do aktów psychicznych miało być 
spostrzeganie wewnętrzne dające możliwość 
docierania do fenomenów własnego życia psy-
chicznego. Uznając obserwację wewnętrzną za 
niemożliwą, odrzucał tym samym introspekcję 
i przyjmował, że człowiek może badać własne 
przeżycia jedynie retrospektywnie (Tatarkie-
wicz 1990; Stachowski 2002).

Dążąc do obiektywności, pewności, ści-
słości, bazujemy w psychologii na metodach 
eksperymentalnych, metodach ilościowych, 
miarach statystycznych deprecjonując niejed-
nokrotnie metody jakościowe, nie wspomina-
jąc już o refleksji czy rozumowej spekulacji wo-
kół natury człowieka i jego rozwoju. Oparcie na 
fizykalizmie i wiara w możliwość wyjaśniania 
zachowania ludzkiego na bazie mechanizmów 
fizjologicznych niesie ze sobą ryzyko redukcjo-
nizmu. Intensywny w ostatnich latach rozwój 
neuronauki dodatkowo wzmacnia ten kierunek 
myślenia i uprawiania psychologii, prowadząc 
do przekonania, że poznamy człowieka, pozna-
jąc pracę jego mózgu i tworząc ułudę, że mo-
żemy zaniechać badania umysłu. Pojawia się 
pytanie: Czy można zrozumieć człowieka i jego 
rozwój opierając się jedynie na procesach bio-
logicznych? Czy istotą rozwoju psychicznego 
człowieka nie jest stopniowe wykraczanie poza 
to co biologiczne, przekraczanie przez człowie-
ka swojej biologicznej natury? Czy to co stano-
wi o istocie człowieka i jego rozwoju w pełni 
poddaje się zmysłowej obserwacji? Czy pomi-
nięcie danych pierwszoosobowych i przyjęcie 



Studia Psychologiczne. t. 55 (2017), z. 4, s. 36–40

Dorota Czyżowska38

perspektywy trzecioosobowej z jej koncentra-
cją na badaniu aktywności mózgu nie prowa-
dzi do rezygnacji z wymiaru osobowego i zre-
dukowania człowieka do wymiaru fizycznego 
czy też fizjologicznego?

Nie sposób zrozumieć człowieka i jego roz-
woju bez uwzględnienia trzech wymiarów, 
w jakich on funkcjonuje: soma, psyche i polis 
(Brzezińska, 2007). Oznacza to konieczność 
rozważania przy próbie opisu i rozumienia 
rozwoju w biegu ludzkiego życia zarówno 
czynników biologicznych, jak i środowisko-
wych i kulturowych oraz wzajemnych między 
nimi powiązań, a także tego co pochodzi i jest 
udziałem samego podmiotu. Chcąc zrozumieć 
człowieka z całym bogactwem jego przeżyć 
i złożonością życia psychicznego, psychologia 
nie może pozbawić się perspektywy pierwszo-
osobowej i zrezygnować z tego, co dostępne 
jest jedynie przeżywającemu podmiotowi.

Obecnie ogromną wagę przywiązuje się do 
badań empirycznych, zbierania danych i coraz 
bardziej wyrafinowanych analiz statystycz-
nych, które mają prowadzić nas do odpowie-
dzi na pytania dotyczące przebiegu rozwoju, 
jego prawidłowości i uwarunkowań. Można 
zapytać, czy u podstaw prowadzonych badań 
empirycznych musi leżeć teoria, czy nie można 
poprzestać na faktach. Obserwując we współ-
czesnej psychologii rozwoju koncentrację na 
badaniach empirycznych, narzędziach badaw-
czych oraz analizach statystycznych, którym 
często nie towarzyszy bardziej ogólna refleksja 
nad rozwojem i jego istotą, a niejednokrotnie 
również brak dobrego umocowania prowa-
dzonych badań w teorii, odnosi się wrażenie, 
że część badaczy żywi przekonanie, że fakty 
przemówią same, a wyniki coraz bardziej za-
awansowanych analiz statystycznych zastąpią 
refleksję nad rozwojem człowieka, jego logiką 
i celem. Koncentracja na metodach i ich psy-
chometrycznych własnościach prowadzi cza-
sami do sytuacji, w której odnieść można wra-
żenie, że badacz nie zawsze wie co bada, ale 

wie, że bada to dobrze, bo informują go o tym 
stosowne miary statystyczne. Jak zauważa Wil-
liam Indick (2002), we współczesnej nauce siła 
argumentu jest często zredukowana do symbo-
li typu p lub r, a moc statystyki utożsamiana 
bywa z potęgą intelektu.

Nie negując zasadności i znaczenia badań 
empirycznych w procesie poznawania i rozu-
mienia człowieka i jego rozwoju, warto pod-
kreślić, że o ich wartości i wkładzie w budo-
wanie naszej wiedzy o rozwijającej się w biegu 
życia osobie jest ich osadzenie i rozważanie 
w kontekście teorii, bardziej ogólna nad nimi 
refleksja.

Kelly (1955) uważał, że teoria pozwala wią-
zać fakty, aby dysponując ich wielością można 
je było wspólnie wyjaśniać. Teoria pozwala nam 
zatem porządkować nasze obserwacje i nada-
wać sens zbieranym informacjom. Jak mówił 
francuski matematyk Jules-Henri Poincare: 
„Naukę buduje się z faktów tak jak dom budu-
je się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów 
nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł 
nie jest domem.” Same fakty to za mało. Dla 
ich zrozumienia i uporządkowania potrzebna 
jest teoria, która wskazuje również kierunek 
i obszar badań. W wypadku psychologii roz-
woju człowieka rola teorii wydaje się szczegól-
na, bo jak mówi Maria Przetacznik-Gierowska: 
„Teoretyczne założenia i przesłanki oraz sądy 
wartościujące wydają się (…) nieuniknionym 
krokiem przy konstruowaniu pojęcia rozwoju. 
Definicja tego pojęcia powinna raczej wyprze-
dzać zbieranie danych niż z tych danych wy-
nikać” (Przetacznik-Gierowska, 1993, s.  13). 
Zgadzając się z autorką, że rozwój to pojęcie 
teoretyczne a nie empiryczne,  trudno nie po-
dzielać opinii, że chcąc gromadzić fakty na te-
mat rozwoju, trzeba oprzeć się na teorii i przy-
jąć określony sposób rozumienia rozwoju. To 
z teorii bowiem będzie wynikać, jakie zmiany, 
które możemy empirycznie badać, uznamy 
za rozwój. Z samych badań empirycznych nie 
wyprowadzimy definicji rozwoju, ani też nie 
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określimy czy zaobserwowana przez nas zmia-
na jest zmianą rozwojową. Dopiero analizu-
jąc i interpretując zebrane dane empiryczne 
w świetle określonej teorii, możemy nadać im 
sens i ocenić, w jakim stopniu świadczą one 
o rozwoju.

Chcąc określić, czym jest indywidualny roz-
wój człowieka i jaka jest jego natura, koniecz-
ne jest przyjęcie założeń dotyczących natury 
człowieka. Czy jest on bytem aktywnym, krea-
tywnym, posiadającym wrodzoną zdolność do 
rozwoju, samodoskonalenia i mającym możli-
wości tworzenia siebie i swojej drogi rozwoju, 
czy też reaktywnym, urabianym przez otocze-
nie i biernie poddającym się jego wpływom. 
U podstaw każdej teorii rozwoju leżą pewne 
założenia antropologiczne i metodologiczne, 
mniej lub bardziej wyartykułowane. Założe-
nia odnośnie do natury człowieka w znacznym 
stopniu określają nasze myślenie o mechani-
zmach i czynnikach rozwoju, ale także o jego 
kierunku, celu i istocie. Założeń tych nie mo-
żemy jednak empirycznie zweryfikować. Ba-
dania empiryczne nie pozwalają ostatecznie 
wyrokować, jaka jest natura człowieka i jego 
rozwoju. Możemy zbliżać się do ich poznania, 
ale empiria nie pozwala nam na definitywne 
rozstrzygnięcia.

Zmierzając do zrozumienia i uchwycenia 
sensu rozwoju, w pewnej mierze odnosimy się 
również do sensu ludzkiego życia, w którym 
ten rozwój się rozgrywa, stanowiąc równo-
cześnie jego istotny aspekt. Dotarcie do istoty, 
esencji ludzkiego życia i osadzenie jej w kon-
tekście rozwoju jest wyzwaniem dla teorii in-
dywidualnego rozwoju człowieka. Czy mogła-
by ona podjąć się tego wyzwania pozostając 
w paradygmacie pozytywistycznym i opiera-
jąc się jedynie na tym co możliwe do empi-
rycznego zbadania, co poddaje się zmysłowej 
obserwacji?

Pojawia się pytanie o możliwość sformuło-
wania teorii rozwoju w biegu życia, z jego zło-
żonością i wieloaspektowością, tylko na pod-

stawie faktów zebranych za pomocą narzędzi 
wypracowanych przez psychologię empirycz-
ną, bez rozumowej spekulacji na temat istoty 
człowieka i jego rozwoju.

Warto również zastanowić się, czy teoria 
rozwoju powinna jedynie opisywać to „co jest”, 
czy też powinna odnosić się do tego „co być 
powinno”, innymi słowy czy przedmiot zainte-
resowań psychologii rozwoju powinien ograni-
czać się do faktów, ich opisywania i wyjaśnia-
nia czy psychologia rozwoju ma mieć charakter 
normatywny? Czy możemy wskazać logikę 
zmian rozwojowych i wyjaśnić dlaczego wyż-
sze stadium jest lepsze aniżeli niższe, dlaczego 
obserwowaną zmianę traktujemy jako przejaw 
rozwoju, jeśli nie posiadamy normatywne-
go kryterium rozwoju? Przecież sam fakt, że 
następuje zmiana, że pewna właściwość czy 
umiejętność pojawia się w późniejszym okresie 
życia, że osoby starsze różnią się pod pewnymi 
względami od młodszych, nie oznacza jeszcze, 
że nastąpił rozwój. Jeśli wszelka zmiana czy 
nowość miałaby stanowić o rozwoju, to mu-
sielibyśmy uznać, że wszystko co zmienia się, 
rozwija się, doprowadzając w ten sposób do 
zagubienia znaczenia pojęcia rozwoju i specy-
fiki zmiany rozwojowej (por. Smith, Voneche, 
2008). Pojawia się pytanie, czy kryteria zmia-
ny rozwojowej można wyprowadzić z empirii? 
Czy można określić cel rozwoju bazując jedy-
nie na badaniach empirycznych i tym co zmy-
słowo obserwowalne? 

W moim przekonaniu nie da się sensownie 
uprawiać psychologii rozwoju bez otwarcia się 
na refleksję, na argumenty natury logicznej, 
a nie tylko empirycznej, bez akceptacji określo-
nych założeń, bez wartościowania czy w koń-
cu bez odniesienia do filozofii i spojrzenia na 
rozwój w szerszej perspektywie. Rozwój psy-
chologii indywidualnego rozwoju człowieka, 
jak każdej dziedziny nauki, możliwy jest dzięki 
stawianiu wciąż nowych pytań, dostrzeganiu 
nowych problemów, interpretacjom zachowań 
człowieka wykraczającym poza komentowanie 
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wyników analiz statystycznych, dzięki myślo-
wym spekulacjom i „naukowej wyobraźni” 
(Toulmin, Leary, 1985). Nie negując znaczenia 
badań empirycznych i analiz statystycznych, 
trudno uznać, że uprawianie nauki ma się 
do nich ograniczać. Wydaje się, że najlepszą 
drogą jest droga środka czy, mówiąc inaczej, 
podejście dialektyczne, czyli łączenie badań 
empirycznych, podejścia psychometrycznego 
i metod ilościowych z bardziej ogólną refleksją 
i rozumowymi spekulacjami.

Inicjatywa profesora Adama Niemczyńskie-
go podjęcia refleksji wokół teorii indywidual-
nego rozwoju człowieka i jej znaczenia w ba-
daniach empirycznych jest niezmiernie cenna.  
Namysł nad tym czym i jak się zajmujemy 
i skąd czerpiemy przekonanie, że robimy to do-
brze jest ogromnie ważny. I jeśli nawet, mając 
różne stanowiska w tej sprawie, nie zmienimy 
ich w wyniku prowadzonej dyskusji, to jej war-
tością będzie większa świadomość drogi, którą 
obraliśmy w poszukiwaniu istoty, sensu i celu 
indywidualnego rozwoju człowieka, jej walo-
rów i ograniczeń, i być może większa otwartość 
na tych, którzy wybrali inną drogę. 
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ABSTRACT

Doing developmental psychology and trying to understand these processes sometimes we should also ask 
about the role of theory and empiricism in building knowledge on human development in life span. This text 
is a part of discussion, initiated by Adam Niemczyński, about the importance of the theory of development, 
and the dominance of empiricism in psychology. The development is theoretical not empirical concept so 
gathering facts about it should rely on theory. It is difficult to overestimate the importance of theory and 
reflection about the development and collected empirical data, which are becoming meaningful in the light of 
a particular theory.


