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Uchwała Rady Wydziału
Uchwała
Rady Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie odnowienia doktoratu
prof. dr hab. Janusza Reykowskiego
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie
poparła wniosek o odnowienie doktoratu
prof. dr hab. Janusza Reykowskiego.

Dziekan Wydziału Psychologii UW
dr hab. Dominika Maison, prof. UW
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Laudacja
Warszawa, 7 listopada 2016
LAUDACJA
poświęcona dokonaniom
Profesora JANUSZA REYKOWSKIEGO
autorstwa profesor Marii Jarymowicz

Jej Magnificencjo,
Szanowny Profesorze – Doktorancie,
Wielce Szanowni Państwo!
Mam dziś wygłosić mowę pochwalną na cześć Profesora
Janusza Reykowskiego – Jego naukowych dokonań, roli
nauczyciela i mentora, inicjatora wielu naukowych przedsięwzięć w Polsce i poza jej granicami. Ale w zadaniu tym
czuje się zagubiona, bo to jedyny przypadek kiedy nie mogę
wzorować się na swym Mistrzu. Profesor Janusz Reykowski jest bowiem osobą, która nie lubi mówić o sobie i źle się
czuje, gdy jest chwalona. By Go więc nie zasmucać, muszę zachować nieprzystającą do Jego renesansowej osobowości rzeczowość, a –zważywszy okoliczności – także
i zwięzłość.
Nie przyjdzie mi to łatwo, bo przecież odczuwamy silne emocje
w związku z dzisiejszą uroczystością: wielką dumę oraz radość,
że daje nam ona sposobność do poświęcenia uwagi osobie
Janusza Reykowskiego – postaci wybitnej w dziejach naszej
Uczelni. Mamy też satysfakcję z tego, że uroczystość ta wpisuje się w jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, a
nasza dyscyplina, psychologia, święci ponadto rozpoczęcie
drugiego 100-lecia istnienia – od chwili utworzenia pierwszej
Katedry Psychologii UW, przez Edwarda Abramowskiego w
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1915 roku. W tej historii Janusz Reykowski zapisał się w sposób szczególny.
Warto przypomnieć, że początek polskiej historii psychologii
powiązany był z jej narodzinami jako dyscypliny naukowej
na świecie, a działo się to tu, gdzie żyjemy - w Europie Środkowej: w Lipsku, w Wiedniu, we Lwowie. Lwowscy badacze i
nauczyciele wywarli wielki wpływ na pozostałe ośrodki akademickie w Polsce, co wyraziło się głównie powstaniem Szkoły
Lwowsko-Warszawskiej. Powojenne oderwanie Lwowa, sytuacja ustrojowa w Polsce, a wcześniej potężna fala emigracji
znaczących postaci psychologii europejskiej do USA, groziły
naruszeniem więzi psychologii polskiej z psychologią światową. Wiele zawdzięczamy w zapobieżeniu katastrofie przybyłemu do nas z Uniwersytetu Lwowskiego Tadeuszowi Tomaszewskiemu – wielkiemu Nauczycielowi i Mistrzowi. To pod
Jego kierunkiem Janusz Reykowski rozwijał swoje niezwykłe
zdolności intelektualne, zainteresowania, idee, koncepcje teoretyczne i plany badawcze.

Profesor Tadeusz Tomaszewski i Jego uczeń Janusz Reykowski

Ulubiony uczeń Profesora, Janusz Reykowski stał się już w
pierwszych latach pracy na Uniwersytecie Warszawskim
wybitnym reprezentantem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
w świecie. Odkrył także świat dla nas, Jego uczniów. Nim
ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia (w
1954 roku), podjął (jak inni wybitni koledzy) rolę nauczyciela studentów młodszych roczników. W 5 lat później uzyskał
stopień doktora (1959), ale wcześniej jako Ford Foundation
Fellow, odbył roczny staż na kilku uniwersytetach USA i Anglii (w roku akademickim 1958/1959), a to miało nader istotne znaczenie dla Niego osobiście oraz dla Jego wpływu na rozwój psychologii w naszej Uczelni i w całej Polsce.
Już po swym pierwszym wyjeździe do USA opracował i wydał zbiór tekstów autorstwa słynnych Amerykanów, zatytułowany „Problemy osobowości i motywacji w psychologii
amerykańskiej” (PWN, 1964), włączony do kanonu lektur
w kształceniu pokoleń studentów psychologii. Wkrótce
potem ukazała się współautorska książka Tadeusza Tomaszewskiego i Jego uczniów Mariusza Maruszewskiego i
Janusza Reykowskiego pt. „Psychologia jako nauka o człowieku” (KiW, 1966). Tom ten odzwierciedla powiązania
własnego myślenia autorów z wiedzą o mózgu i psychice gromadzoną przez słynnych w świecie badaczy (od Łurii do
Hebba, od Maslowa do Rubinsztejna).

Zbiory prac z lat 1964-1980
wiążących psychologię Lwowsko-Warszawską
z psychologią świata

Zestawienie tych prac z późniejszym zbiorem pod redakcją Janusza Reykowskiego „Osobowość a społeczne zachowanie się
ludzi” (KiW, 1975 i 1980) pokazuje jak liczne były powiązania
ośrodka psychologii warszawskiej z psychologią światową - w
czasach uważanych za mroczne i marginalizujące Polskę na
arenie międzynarodowej.
Janusz Reykowski wędrował nieustannie przez dalsze dziesiątki lat swej bogatej kariery zawodowej. Był zapraszany do wielu
ośrodków akademickich i centrów badawczych świata. Do
dziś też współtworzy psychologię światową – w międzynarodowych organizacjach, projektach badawczych, publikacjach.
Ale mapa Jego wędrówek umysłowych jest znacząco bardziej
złożona niż mapa podróży, jakie odbył: od Palo Alto i Ann
Arbor po Nowy Jork, Paryż, Berlin, Lipsk, Moskwę, Tel Aviv.
Tworzył przede wszystkim tu, w Polsce, wspólnie z bardzo licznymi gremiami uczniów i kolegów.
W toku pracy na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 19661979 wydał aż 4 monografie o nieprzemijającym znaczeniu.
Powtórzę: w kilkanaście lat cztery wielkie syntezy wiedzy,
powiązane z unikalnymi w skali światowej koncepcjami teoretycznymi!

Cztery wielkie teorie autorstwa Janusza Reykowskiego
opublikowane w latach 1966-1979
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Jak Jego zainteresowania, ale przede wszystkim dokonania
opisać? Są tak różnorodne! Przypuszczam, że profesor Janusz
Reykowski jest niepokonanym rekordzistą w zakresie ilości i
jakościowej różnorodności debat, w których w różnych punktach globu przez dziesiątki lat uczestniczył. Tak w latach 60.,
jak i obecnie zaskakuje każde audytorium uważnym słuchaniem, dociekliwością, ogromną wiedzą, błyskotliwą ripostą,
twórczymi ideami. My uczniowie doświadczaliśmy wielkich
satysfakcji z intelektualnych wglądów uzyskiwanych w debatach ze swym zasłuchanym, cierpliwym i żywo reagującym
Promotorem. Obdarował nas tak hojnie, że wyjechaliśmy w
świat przygotowani na najrozmaitsze merytoryczne wyzwania.

Sesje wyjazdowe i systematyczne seminaria jakie organizował,
gromadziły dziesiątki studentów, doktorantów, asystentów i
adiunktów. Pisane przez siebie monografie poddawał trwającym po wiele miesięcy dyskusjom z nami. Kształtował w nas
poznawcze pasje, fascynował pytaniami o naturę psychiki i zachwycał bogactwem kategorii do jej opisu i objaśniania. Uczyliśmy się unikania pułapek, jakie dla psychologa niesie wiedza
intuicyjna, precyzyjnego definiowania pojęć, poszukiwania
danych empirycznych, szacunku dla metodologii. Odkrywaliśmy wiedzę o emocjach poza świadomością, o złożoności
reguł organizacji machiny psychicznej, o znaczeniu indywidualnej i społecznej tożsamości, o uwarunkowaniach zdolności
człowieka do nieegocentrycznej percepcji świata i altruizmu.

Nasz niezrównany i niestrudzony Nauczyciel! Zawsze otoczony był gromadami uczniów, choć wymagania jakie stawiał w
związku z egzaminem z psychologii osobowości wywoływały
prawdziwą trwogę.

Profesor Janusz Reykowski wypromował 31 doktorów.
Wśród nich ponad 60% stanowią dziś profesorowie tytularni
(10 osób) i doktorzy habilitowani (9 osób) – w tym, osoby
na stanowiskach profesorskich w Polsce i USA. Z kolei ci
uczniowie Profesora wypromowali 122 doktorów (w tym 10
w USA), a z tej liczby 2 osoby są już profesorami tytularnymi,
zaś 12 doktorami habilitowanymi. Ci samodzielni „wnukowie” naukowi Profesora wypromowali już 26 doktorów („prawnuków”).Wielka naukowa rodzina doktorów psychologii
(ponad 180)! Poszerzona o tysiące magistrów, w tym znanych
w Polsce psychologów – praktyków, zasłużonych społecznie
(jak Marek Kotański, Wojciech Eichelberger, Zofia Milska,
Jacek Santorski i wielu innych).

Studenci i doktoranci Janusza Reykowskiego (Białowieża, 1974)
na sesji poświęconej przeglądowi teorii osobowości oraz dyskusji
Regulacyjnej Teorii Osobowości Jego autorstwa
(wydanej w: Psychologia, 1975 - por. kopie 4 tomów na s. 9)
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Co – jako uczniowie - otrzymaliśmy? Charyzmatyczny wzór
pasji poznawczych. Przeświadczenie o absolutnej wartości
poznania, ponad wszelkimi innymi motywami pracy naukowej. Respekt dla wielkich pytań. Standardy metodologiczne
poszukiwań badawczych. Kanon odwoływania się do empirycznych podstaw głoszonych tez – czerpanych z danych gromadzonych na gruncie psychologii, psychofizyki i psychofizjologii, biologii i neurobiologii.

Jaką wiedzę zyskaliśmy dzięki twórczej pracy Profesora? Jego
dorobek jest bogaty i różnorodny, a wybitny i znaczący dzięki
temu, że kolejne poszukiwania miały na celu pogłębienie dociekań. W rezultacie wprowadził do psychologii wiele ważnych nowych pojęć (takich jak standardy poza-Ja, czy zachowania pseudoprospołeczne) i zbudował tak złożony system
wiedzy, że znaleźć w nim można miejsce dla bodaj większości
podstawowych twierdzeń o człowieku, jakie wypracowała psychologia.

1. wielokierunkowe powiązania procesów psychicznych i
cielesnych (por. Funkcjonowanie osobowości w warunkach
stresu psychologicznego, 1966, Eksperymentalna psychologia
emocji, 1968),
2. popędowe versuspoznawczewyznacznikifunkcjonowania,
człowieka - automatycznego versus podlegającego jego
woli (por. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji
czynności, 1975).
3. uwarunkowania instrumentalnego versus bezinteresownego altruizmu (por. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, 1979),
4.

wielosystemową
konstrukcję
psychiki,
wyznaczającą
i
stałość,
i zmienność zachowania tej samej osoby (por. Szkice z psychologii osobowości, 1980 - współautor G. Kochańska),

5. zróżnicowanie nieświadomych i świadomych, afektywnych i pojęciowych standardów, jakie służą wartościowaniu świata (por. Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych, 1985 – współautor A. Gołąb),

Doktoranci Janusza Reykowskiego
upozowani pod ulicznym sloganem (Białowieża, 1974)

W podejmowanych badaniach poszukiwał odpowiedzi na
najbardziej fundamentalne pytania o naturę człowieka, ale także o funkcjonowanie ludzi współczesnych – jednostek, grup,
społeczności – w kontekście ich realnych sytuacji i dziejów.
Odkrycia naukowe Janusza Reykowskiego pozwalają na wyjaśnianie i rozumienie natury wielu zjawisk - psychicznych i
społecznych. Sądzę, że na liście głównej powinny znaleźć się
koncepcje, oparte o badania podstawowe uwzględniające :

6. znaczenie abstrakcyjnych standardów aksjologicznych,
decydujących o istocie i specyfice ludzkiej moralności
(por. Dimensions of the development in moral values, 1989);
7. zdolności do przekraczania egocentryzmu i bezinteresownego angażowania się w cele pozaosobiste, w tym dotyczące potrzeb ludzi obcych (por. Motivation of people who
helped Jews survive the Nazi occupation, 1992 – współautor
Z. Smoleńska),
8. uwarunkowania postaw wobec demokracji (por. Potoczne
wyobrażenia o demokracji, 1995),
9. uwarunkowania możliwości pokonywania barier wynikających z konfliktów społecznych (por. zbiór Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej,
2007).
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Na specjalną uwagę zasługuje długi cykl prac dotyczących
transformacji ustrojowej w Polsce (od: „Resolving large-scale
political conflict: The case of the Round Table negotiation in
Poland”, 1993 – po: „Okrągły Stół – droga do demokratycznej
Polski”, 2010).
Obecni tu dziś wśród nas Recenzenci dorobku naukowo-badawczego Profesora – profesorowie Daniel Bar-Tal, Krystyna
Skarżyńska i Mirosław Kofta – zgodnie podkreślają, że formułowane przez Janusza Reykowskiego koncepcje teoretyczne
po wielokroć wyprzedzały dorobek światowej psychologii.
Sądzę, że dorobek Janusza Reykowskiego pozostaje do dziś
niedościgniony w wielu kwestiach, a przede wszystkim w kwestii uwarunkowań specyficznie ludzkiej moralności, przejawiającej się zdolnością rozumienia pojęć aksjologicznych, definiowania standardów dobra oraz odnoszenia ich do innych ludzi,
w tym – do innych spoza kręgu „swoich”.

Problematyce altruizmu poświęcił Profesor wiele lat badań.
Na początku lat 70. ubiegłego wieku zainicjował współpracę
z badaczami amerykańskimi. (W roku 1974 odbyło się słynne polsko-amerykańskie sympozjum, w pięknym pałacu Radziwiłłowskim w Nieborowie, na które dojechaliśmy starym,
rozklekotanym, pozbawionym wewnątrz światła, uniwersyteckim autobusem.) Wydane w USA zbiory prac zyskały rozgłos
i prestiż. Jednak wciąż brak jest dostatecznego odzewu tezy dla
Reykowskiego oczywistej – o odmienności mechanizmów
wyznaczających dwie znacząco różne formy zachowań prospołecznych:
1. ukierunkowanych na pomaganie w biedzie (co dzięki socjalizacji jest dość powszechne)
versus
2. na wspomaganie cudzego rozwoju (co wśród ludzi jest
nieporównanie rzadsze).
Na arenie międzynarodowej za szczególnie znaczące uznane
zostały dokonania Profesora wiążące Jego osiągnięcia teoretyczne z analizą konfliktów społecznych i zaangażowaniem
w ich rozwiązywanie. Znacząca część tych dokonań dotyczyła okresu zmian ustrojowych w Polsce. Z tego tytułu Janusz
Reykowski uhonorowany został prestiżowymi nagrodami – w
tym:
•

Nevitt Stanford Award for Professional Contribution to
Political Psychology (2000)

oraz
• Morton Deutsch Award for Social Justice (2008).
Prace współautorskie Janusza Reykowskiego
dotyczące altruizmu i wartości
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Czy w tym zwięzłym przekazie można pominąć jeszcze kilka zdań? Janusz Reykowski wykształcił kadrę, która kontynuowała ważne nurty Jego badań, ale także tworzyła nowe
dziedziny, katedry i zakłady psychologii – w naszej Uczelni,
w innych placówkach, w Polsce i poza granicami. Wraz z kilkoma współpracownikami utworzył pierwszą samodzielną

placówkę naukowo-badawczą w PAN (1980). Współtworzył
pierwszą w Polsce niepubliczną szkołę psychologii – SWPS
(rok założenia 1996), słynną z prestiżowego dorobku. Był i jest
aktywny w nauce światowej (m. in. jako prezydent International Society of Political Psychology, w latach 2004-2006).
W czym tkwi sekret tak wybitnych i tak licznych osiągnięć
Janusza Reykowskiego? Jak to możliwe by tyle dokonać? Nie
mamy wątpliwości, że podstawę działań Janusza Reykowskiego stanowi nie tylko połączenie wielkiego intelektu z wielką
mądrością, ale także szczególnej skromności i wrażliwości
na sprawy społeczne. Dzięki temu osobliwemu połączeniu,
ponad 60 lat twórczej pracy Janusza Reykowskiego charakteryzowało skupienie na meritum, zgłębiane tajników psychiki
i poszukiwanie wiedzy niezbędnej do rozumienia współczesnego świata.
Na koniec pozwolę sobie jeszcze na subiektywną i zupełnie niekonwencjonalną ocenę, związaną z moimi podróżami po świecie. Zacznę od tego, że kiedyś, dawno temu, gdy złożyłam wizytę

w jednym z czołowych uniwersytetów USA, pewna pani profesor wypytywała mnie jak to się stało, że przyjechałam właśnie ja –
a chodziło jej o to, skąd się tam wzięłam ja… jako kobieta. W
hallu gmachu psychologii przeczytałam na tablicy ogłoszeń
o ile wyższe są na tych samych stanowiskach pensje białych
mężczyzn od pensji białych kobiet, a te od pensji osób innych ras. Pomyślałam wówczas, że nie może być we mnie nawet śladu tego typu doświadczeń gdy pracuję u boku Janusza
Reykowskiego (choć zdarza Mu się opowiadać dowcipy o
blondynkach). A teraz po latach przychodzi mi na myśl, że
najbardziej renomowanym uniwersytetom USA czegoś ważnego brakuje – dziś może już nie tyle wrażliwości społecznej,
ile czegoś ważnego intelektualnie, bo mieli wprawdzie wśród
nauczycieli Williama Jamesa, ale nie mieli Janusza Reykowskiego (który wspomógłby ich wydatnie w poszukiwaniach
wyjaśnień natury człowieka). My zaś pozostajemy szczęśliwi,
że mamy Go pośród nas!

Maria Jarymowicz
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Recenzja - profesor Daniel Bar-Tal
Appraisal of Prof. Janusz Reykowski’s Scientific Achievements for the Procedure of Renewing his PhD title

mechanisms of social behaviors; self-concept and mechanisms
of self-regulation; psychological bases of aggression; antecedents, mechanisms and motivations of prosocial behavior;
t is infrequent in one’s academic career to be asked to wrispatial social organization of the cognitive system; moral vate an appraisal of a giant such as Prof. Janusz Reykowski for
lues, psychological dimensions of a socio-political change;
the Procedure of Renewing his PhD title. I feel honored to be
resolution of macro intergroup conflicts; meaning of socioasked and thankfully fulfil this mission, as I do not know many
-economic conflicts; mentality of a society; patriotism in colscientists who deserve this distinction as does Prof. Janusz
lective systems; free market and political system; ideological
Reykowski.
thinking; meaning of democracy;
deliberative democracy; and freeThere are many very good scien„It is infrequent in one’s
dom of markets as an ideology. I
tists who can develop an excelam not sure that I have enumeraacademic career to be asked
lent research question, hypotheted all of them but this output is
to write an appraisal of a
ses, carry out a study and write a
hard to grasp. They are different
report- but very few can create
giant such as Prof. Janusz
in their content and areas; they
meaningful and significant conReykowski.”
move from an individual to a
ceptions and theories. This line of
societal level; they are based in
scientific contribution is of spedifferent disciplines of social and
cial importance: „There is nothing more practical than a good
behavioral sciences such as personality, clinical psychology, sotheory,” wrote Kurt Lewin in 1952. This means that scientists
cial psychology, political psychology, political sciences, socioshould try to provide new ideas for understanding or conceplogy, and even economy; and they take different perspectives,
tualizing social problems. The ideas then may suggest potendepending on the issue they tackle. These contributions not
tially fruitful new avenues of dealing with the problems. Prof.
only illustrate Prof. Reykowski’s extreme broad-mindedness,
Janusz Reykowski is an inspiring example of following this
but also the flexibility of his mind and the ability to dynamiprinciple. Through the years he has devoted his career to the
cally use systems of concepts and frameworks. One can see
development of conceptions and theories that have illuminathe trajectories of changes that derive from adaptation to and
ted problems of real life. This is a masterful task that requires
challenges of new contexts and situations. Prof. Reykowski,
creativity, originality, integrative and inductive thinking and
curious and opened-minded, is a unique and skillful observer
systematic and comprehensive organization of ideas.
of social life—of individuals, groups and societies and their
contexts.
When I review the contributions of Prof. Reykowski I see

I

a long list of theories that prominently appear in his writings: functioning of individuals in stress; functioning of social
motivation as a self-regulatory system; personality as a central
integratory system; intergroup conflicts and their resolution;
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I am tremendously impressed with his selection of research
questions. They all derive from observation of life problems
such as stress, helping behavior, human aggression, conflicts

or democracy. They concern the
semantic system, the greater the
basic foundations of human behatendency to assign to that object
„Prof. Reykowski has conviors such as personal motivation,
a similar value that is assigned
tributed
enormous
underworldview, human needs, political
to oneself. Thus, regulation coand economic systems, intergromes about as a consequence of
standings about personal,
up conflicts, societal change and
formation of a cognitive system
social and collective lives.”
transformation. But what leads
(network) being a product of acme to admiration and respect are
cumulation and organization of
the insights and illuminations
experience and possessing not
that Prof. Reykowski offers into the research questions. They
only reproductive but also generative qualities as well. Its eleall provide very broad, deep, multifaceted, comprehensive,
ments and its organization are not merely a representation of
and complex responses in terms of theories and conceptions.
the outside world; it is a subjective reflection as well as a conSuch a contribution is very rarely found- if at all- among social
struction of objective reality. The theory implies that motivapsychologists who, at best, concentrate on two–three issues
tional effects of arousal produced within the representation
in their career. Prof. Reykowski has contributed enormous
of social objects are dependent upon the importance of this
understandings and perceptions about personal, social and
object related to the importance attributed to oneself, in other
collective lives.
words, upon a value of the self and value of others. But in connecting the inner state with the context he suggested that the
He totally fulfills the promise of the founding fathers of social
importance of a social object is not merely a dispositional vapsychology which unfortunately has been lost in present mainriable developed in the cognitive system -it can also be affecstream social psychology. Professor Reykowski recognizes, as
ted by societal factors. Social objects get their values that are
did the founding fathers, that society members are influenced
respected in a society as a result of internalization of dominant
not only by the society of which they are part, but they also
shape the nature of their society. In his theories, he emphasizes
that there is continuous interaction and reciprocal influence
between society members’ repertoire, on the one hand, and
societal institutions, structures, and culture, on the other.
Taking one example of a theory from the former side--- the
theory of social motivation that he proposed in an early stage of his career – Professor Reykowski assumed that the major precondition of social motivation is value assignment to
a social object. In other words, the theory suggests that value
assignment to a social object is a function of its psychological
distance from the self; i.e., the closer the given object is located
in physical distance, in time, in space, in social position, or in

Profesor Daniel Bar-Tal, doktor Zuzanna Smoleńska,
Profesor Janusz Reykowski, Pałac w Radziejowicach,
październik 2012
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social norms. In this theory he focused on the influence the social
system has on the individual as a
society member.

„His numerous books and
publications express ideas
which, in time, have become seminal contributions to
psychology (...)”

–that is, the difference between
own investment and achieved revenues.

Observing the long career of Prof.
Reykowski, it is possible to detect
a combination of micro and macro levels of analysis, very rarely
seen in social psychology. In the first part of his career he focused on the individual, but recognized that individuals form
beliefs, motivations and values not in vacuum, but in a societal
context. In the second part he focused on the societal systems
and explained how they affect individual society members.
Democracy and capitalism, as the most salient examples of social systems in the modern period, were developed by human
beings. But once they were established in their imperfect form,
they exerted enormous influence on the well-being of the individual society members. Professor Reykowski noted- based on
his analysis of human nature- not only the assets of the systems,
but also their liabilities and therefore proposed additional societal mechanisms that can improve the functioning of both
systems. Thus, in the spirit of Kurt Lewin, the theories and
conceptions are in the service of practical positions to offer
remedies to the existing systems.

At the latter end, the theory of
the economic system proposed
recently suggests an opposite focus- the effects of the economic system on individual behavior.
In this theory Professor Reykowski entertains the question of
whether marketing mechanisms that serve as a foundation of
capitalism increase economic productivity of human beings.
In his view capitalism creates the conditions for competition
for material benefits and power. But while the competition is
over clients and the market, because of human nature, it also
necessarily leads to fraud, embezzlement and the like, as well
as taking over property belonging to someone else against the
will of the owners. Specifically, the „unseen hand” of the market mobilizes people to productive activities and assures optimal conditions for the use of one’s own means and capitals. Indeed, in this system, the motivational mechanism of caring for
self-interest plays a crucial role. But self-interest does not bring
only satisfaction of needs and material benefits; it also leads to
the aspiration to increase self-prestige –that is, one’s standing in
the society. – Thus, earning material benefits plays a mediating
In both directions of his intellectual journey - micro and marole in increasing self-prestige. Its accumulation is expressed
cro - he was able to observe, describe and analyze the large
in the appearance of a powerful motive usually called greed.
pictures of personal
and societal systems, viewing the
A capitalistic economy thus not
only uses potential
components and parts, and then
self-interest, but also raises human
assembling them into a gestalt
desires. In the marketing system,
form. In fact, he has used his unthe quantity of the benefits ear„(...) and all this with grederstandings from the micro level
ned by individuals or groups is not
at modesty, reflection and
to shed light on the macro level
dependent on the quantity and
openness.”
systems. This ability is extremely
quality of the benefits or serviunique and special and thus social
ces provided by them. It depends
and behavioral sciences should be
on the size of the achieved profit
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indebted for the many pictures that Professor Reykowski is leaving with us. They testify to the greatness of his contribution
to our understanding of human behavior.
In analyzing Professor Reykowski’s academic achievements
we know that he did not neglect collection of data and their analysis in order to support his theoretical developments.
Throughout his career he has performed numerous studies
either himself or with the help of his many students as part of
the rigorous scientific work that requires cycles of data collection and formulation of ideas. In this context it is important
to note that Prof. Reykowski has very successfully fulfilled the
position of supervisor of doctoral empirical studies and the
role of the mentor. In this arena the investment of effort and
the use of intellectual and social skills have paid remarkable dividends. He has supervised over 30 doctoral studies and succeeded in educating a new generation of psychologists who have

themselves guided many doctoral students. In this respect he
has become a model of mentoring and has left a strong mark
on the development of personality as well as social and political psychology in Poland. This is in addition to his numerous
books and publications expressing his ideas which, in time,
have become seminal contributions to psychology; and all this
with great modesty, reflection and openness.
Thus, in sum, I can say with great confidence that Professor
Reykowski is the perfect candidate for the Procedure of Renewing his PhD title. He is the model of a prodigious thinker
who has taught us how to view the world with analytical and
critical eyes that can observe psychological phenomena. His
enormous contribution helps us then to make sense of the
complex social world.

Daniel Bar-Tal
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Recenzja - profesor Krystyna Skarżyńska

P

rofesor Janusz Reykowski jest absolwentem Uniwerbyła tłumaczona i wydana w Niemczech, Bułgarii i Związku
sytetu Warszawskiego. Magisterium z psychologii
Radzieckim.
uzyskał w r. 1954, na tym samym uniwersytecie uzyskał koPrace naukowe Janusza Reykowskiego wniosły znaczący
lejne stopnie naukowe: doktora - w r. 1959, doktora habiliwkład dla poznania i zrozumienia mechanizmów co najmniej
towanego – w r. 1965. Pierwsze publikowane prace Janusza
pięciu sfer życia psychicznego: 1/emocji i osobowości (tu –
Reykowskiego pochodzą z drugiej połowy lat 50-ych XX
zwłaszcza prace nad rolą emocji oraz Regulacyjna Teoria Osowieku, ostatnie – z r. 2016. Mamy więc do czynienia z dobowości, o której niżej napiszę więcej); 2/funkcjonowania w
robkiem uczonego, który od ponad pół wieku jest aktywwarunkach stresu psychologicznego; 3/zachowań pomocnym uczestnikiem życia naukowego w Polsce i na forum
nych i różnych ich motywacji; 4/orientacji ewaluatywnych,
międzynarodowym. Dorobek publikacyjny – to 25 książek
genezy wartości i ukrytych założeń normatywnych na temat
(w tym – jest samodzielnym autorem dziesięciu, a redaktoświata społecznego; 5/konfliktów
rem naukowym – 15), około 200
i szukania porozumienia.
artykułów w cenionych w środo„Prace naukowe
wisku naukowym czasopismach
W każdym z tych obszarów
polskich i międzynarodowych
Janusza Reykowskiego wniosły
zainteresowań
znajdujemy
oraz rozdziałów w książkach zbioznaczący wkład dla zrozumienia
odniesienia do problematyki
rowych, wydawanych w Polsce
mechanizmów wielu sfer życia
stałości i zmienności funkcjoi zagranicą. Publikacje Janupsychicznego.”
nowania człowieka. Można
sza Reykowskiego przynopowiedzieć, że jest to wątek
szą nie tylko podsumowania
wiążący różne zagadnienia, badaserii prowadzonych lub kierowanych przez niego badań
ne przez Janusza Reykowskiego. Już w pracy „Funkcjonoi prezentacji autorskich teorii, wyjaśniających badane złowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego”
żone zjawiska psychologiczne, ale wiele z nich stanowiło
(wyd. w r. 1966, w PWN) widać, że jej Autor szuka rozwią(i także stanowi dzisiaj, bo mimo upływu lat zaproponowane
zania problemu stałości i zmienności zachowania dorosłej
wyjaśnienia pozostają aktualne) podstawę wiedzy kolejnych
jednostki poprzez dynamiczne ujmowanie osobowości jako
pokoleń studentów psychologii i psychologów-praktyków.
systemu integracji i regulacji zachowania. „Gdy badany człoDzięki książkom o metodologicznych problemach współwiek stanie przed wymaganiami znacznie przekraczającymi
czesnej psychologii, emocjach, stresie, motywach pomagania
dotychczasowe, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji …okazuje
zyskiwaliśmy wiedzę o aktualnych trendach psychologii świasię wtedy, że „słaby i tchórzliwy” staje się „silnym i odważnym”,
towej. Ale także autorskie teorie i książki Profesora cieszyły się
uważany za szlachetnego – okazuje podłość, energiczny i pozainteresowaniem i uznaniem na świecie, stąd zaproszenia ze
mysłowy - przestaje dawać sobie radę, itp.” (s. 9, op. cit.). Ale
strony znakomitych wydawców, takich, jak Erlbaum, Praeger
– zdaniem profesora Reykowskiego, nie znaczy to, że znając
Publisher, Plenum Press, Sage, czy Nelson-Hall. Jego „Eksmechanizmy osobowości, nie można przewidywać kierunku
perymentalna psychologia emocji” (polskie wyd. 1 – r. 1968)
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efektów stresu u danego człowieka. Jeszcze nie sformułował
Regulacyjnej Teorii Osobowości, ale już wtedy dowiódł empirycznie: osobowość należy ujmować dynamicznie. Pokazał,
że odporność na stres zależy od tego, jakiej sfery osobowości
dotyka oraz wiąże się z indywidualnymi różnicami odporności
na stres w danej sferze. Stres daje objawy psychopatologiczne,
jeżeli człowiek przestaje pod jego wpływem być zdolny (częściowo lub całkowicie) do samoregulacji, gdy nie jest w stanie
postępować zgodnie z wewnętrznymi standardami.

innych autorów (z końca lat 80-tych i 90-tych) na temat tworzenia schematów Ja i ich „regulacyjnych” konsekwencji.

Regulacyjna Teoria Osobowości powstawała jako rezultat wieloletnich prac jej autora (i kierowanego przez
niego zespołu) nad zachowaniami prospołecznymi. Rezultaty tego kierunku prac zostały najpełniej przedstawione w książce „Motywacja, postawy prospołeczne
a osobowość” (PWN, 1979). Jest to dzieło, którego główne tezy
są dobrze uzasadnione empirycznie dziesiątkami badań tego
Regulacyjna Teoria Osobowości (RTO) w pełnej wersji zozespołu, i pozostają nadal podstawą myślenia o tym złożonym
stała opublikowana pod koniec lat 70-tych (por. Reykowski,
obszarze zachowań międzyludzkich. Kolejne dekady badań,
1979). Warto wspomnieć, że były to czasy, gdy w psychologii
prowadzonych w Polsce i na świecie, wspierają podstawowe tezy
amerykańskiej i zachodnio-europejskiej dominował sytuacjoi/lub dostarczają bazy do ich rozwinięcia. Janusz Reykowski
nizm, podważający użyteczność
i jego zespół przekonująco pokaterminu „osobowość” (stałość
zali, że wprawdzie zachowania i
zachowania była w tym ujęciu
postawy (czy nastawienia) „czysto
„Janusz Reykowski przedstawił
wyjaśniana stałością sytuacji, z japrospołeczne” pojawiają się niekoncepcję standardów ewaluacji
kimi jednostka ma do czynienia w
zbyt często w realnym życiu spoi sądów wartościujących trakcie swojego życia). Reykowski
łecznym, to jednak zawsze zachospecyficznej dla człowieka
przedstawił złożoną koncepcję,
wania i postawy jednego człowieka
formy
wartościowania.
”
wyjaśniającą stałość i zmienność
mają wpływ na emocje, poznanie
zachowania człowieka, odwołując
a czasem – na los innych i całe ich
się do bardzo różnych mechaniżycie. „Cokolwiek człowiek czyni,
zmów popędowo-emocjonalnych i poznawczych. W pewnym
czy to wykonując swoje profesjonalne zadania, czy układając
sensie uwzględnił w tej teorii także wyniki badań „sytuacjonistosunki emocjonalne, uczestnicząc w życiu rodzinnym czy
stów”, bowiem osobowość jest dla Reykowskiego czymś, co
kontaktując się z sąsiadami, kolegami, przyjaciółmi, uczestnisię nieustannie staje, zmienia, przekształca pod wpływem
cząc w życiu społecznym lub politycznym, musi podejmować
doświadczeń, ich poznawczego przetwarzania i konstrukcji
decyzje, które mają wpływ na sytuację materialną, emocjonalwłasnych schematów siebie i świata zewnętrznego oraz stanną, społeczną innych ludzi. Trudno więc wątpić, iż jego zdoldardów ewaluacji . RTO w wielu aspektach (na przykład, w
ność i skłonność do podejmowania postaw prospołecznych lub
pokazywaniu i wyjaśnianiu relacji między procesami poznawegocentrycznych może okazać się czynnikiem o ogromnym
czymi a emocjonalnymi, podkreślaniu i wyjaśnianiu roli strukznaczeniu dla jakości życia ludzi” (Reykowski, 1979, op.cit. s.
tury Ja) wyprzedziła poznawcze teorie osobowości, powstające
6). Takie ujęcie relacji między jednostką a innymi ludźmi pow kolejnych dekadach np. koncepcję natury Ja, Roya Baumezwala lokować dzieło Janusza Reykowskiego w szerszej, huistera (1987), czy koncepcje Nancy Cantor, Hazel Marcus i
manistyczno-społecznej perspektywie myślenia o człowieku,
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bliskiej aktualnemu dzisiaj nurtowi myślenia o jakości życia,
w którym podkreśla się, że świat nie jest bezludną wyspą, a więc
to nasze relacje z innymi mają poważny wpływ na nasze zadowolenie z życia (por. Kasser i Ahuvia, 2002; Sagive i Schwarz,
2001 i inne prace z nurtu „psychologii pozytywnej”).
Badania nad zachowaniami prospołecznymi wykazały jakościowo różne jego mechanizmy, opisywane w języku różnych
obszarów Regulacyjnej Teorii Osobowości. Podejmowaniu
działań dla dobra innych sprzyja, obok empatii emocjonalnej, podobieństwo do Ja, zmiana perspektywy (z egocentrycznej – na punkt widzenia innej osoby), akceptowane
osobiste standardy normatywne oraz sieć wartości , która
pozwala na spostrzeganie rozbieżności między stanem pożądanym (zgodnym z wartościami) a realnym położeniem
innej osoby. Ten ostatni mechanizm stanowi, zdaniem Reykowskiego, podstawę „prawdziwego altruizmu”, czyli pomagania z pobudek egzocentrycznych (nie dotyczących potrzeb
i stanu działającego podmiotu). RTO pozwala ujmować postawy i zachowania pomocne także w kontekście ich zmienności i stałej gotowości do ich podejmowania. Z jednej strony – motywem podejmowania takich zachowań są zmienne
emocje (procesy popędowo-emocjonalne), z drugiej - bardziej
stabilna gotowość (czy pro-społeczne nastawienie) wynikające
z wartości i norm podmiotu.
W kolejnych etapach swojej naukowej działalności prof. Reykowski rozwijał problematykę wartościowania – jako konsekwencji reakcji afektywnych i indywidualnych standardów
ewaluatywnych (o różnej genezie). Zainspirowany przez Andrzeja Gołąba rozróżnieniem dwóch form wartościowania:
emocjonalnej i pojęciowej, Janusz Reykowski przedstawił koncepcję standardów ewaluacji, które stanowią podstawę sądów
wartościujących (Reykowski, 1988, 1990). Owe sądy wartościujące są specyficzną, charakterystyczną wyłącznie dla człowieka, formą wartościowania, która polega na przypisywaniu
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określonego stopnia pozytywności lub negatywności różnym
zjawiskom, przy zastosowaniu standardu ewaluatywnego – kategorii lub wymiaru porządkującego zjawiska. Źródłem standardów mogą być nie tylko abstrakcyjne wartości, ale także
reprezentacje własnej osoby i innych konkretnych obiektów.
Reprezentacje te zawierają bowiem kryteria dobrostanu czy
optymalnego funkcjonowania obiektów, których dotyczą. Ta
kategoria standardów, nazwana standardami pragmatycznymi, zawiera standardy ipsocentryczne (dotyczące dobra samego podmiotu), allocentryczne (dotyczące dobra innych ludzi),
socjocentryczne (dotyczące dobra pewnych całości społecznych, grup, instytucji, miejsc pracy) i zadaniowe (będące rezultatem powstania w umyśle czasowych lub bardziej trwałych
struktur poznawczych, definiujących cel , jaki ma być osiągnięty). Druga grupa standardów ma charakter bardziej abstrakcyjny i stanowi „subiektywny świat wartości abstrakcyjnych
(aksjologicznych)” (Reykowski, 1985, s. 29). W przedstawionej koncepcji wartościowania także jest wyraźny wątek stałości
i zmienności (sytuacyjnej i rozwojowej) ocen i zachowań
człowieka, obecny także w innych (wcześniej omawianych,
ale także i w późniejszych pracach Profesora). Nic dziwnego,
jest ona bowiem rozwinięciem wcześniejszej wersji RTO, bazującym m.in. na wynikach dużego programu badawczego,
prowadzonego w latach 1980-1983, we współpracy z prof.
Rainerem Silbereisenem (z Uniwersytetu Technicznego w
Berlinie Zachodnim). Zespół, pracujący pod kierunkiem
obu profesorów, podjął próbę odniesienia koncepcji standardów do badania rozwoju motywów zachowań prospołecznych oraz motywów odmawiania pomocy. W obu porównywanych grupach (młodzież ucząca się z Warszawy i
Berlina) stwierdzono podobne różnice związane z wiekiem
badanych, co tłumaczone jest jako przejaw ogólnej zasady rozwojowej: stopniowego uwewnętrzniania procesów regulacji
i uniezależniania się od doraźnych cech sytuacji.
Od połowy lat 80-tych wartościowanie, złożone orientacje

wartościujące i założenia normatywne dotyczące rzeczywizmienności postaw i zachowań, pokazując czynniki warunkustości społeczno-politycznej stają
się dominującym
jące względną stabilność mentalności jednostki oraz
nurtem badawczym
Janusza
mechanizmy odchodzenia od tej
„Istotna
jest
teza
Reykowskiego. Czasy są gorące
stałości. Podstawowym konstrukpolitycznie, zmiany społecznych
tem teoretycznym są w propoReykowskiego o tym,
oczekiwań są szybkie, ich opisanie
nowanej koncepcji mentalności
że
wiele
założeń
normai zrozumienie staje się przedmio„ukryte założenia normatywne”,
tywnych ma w zasadzie
tem szerokiego projektu badań
czyli „system zasad, którymi jedinterdyscyplinarnych nad zmianostka lub zbiorowość kieruje się
charakter nieświadomy.”
nami wartości. Kolejny raz Proprzy przetwarzaniu informacji o
fesor stworzył zespół, tym razem
świecie społecznym” (Reykowski,
złożony nie tylko z psychologów – z najlepszych ośrodków
1990, s. 16). Owe założenia odnoszą się do rzeczywistości, jaka
akademickich w Polsce, ale także z wybitnych socjologów,
być powinna, czyli do rzeczywistości postulowanej. Ich podekonomistów, historyków. Badania wtedy prowadzone zastawą są społeczne doświadczenia, wielokrotnie powtarzane
owocowały powstaniem Pracowni Psychologii Politycznej w
w przeszłości i podzielane przez pewną grupę społeczną albo
Instytucie Psychologii PAN. Spośród licznych publikacji z
celowo skonstruowane przez jakąś grupę w celu koordynacji
okresu przełomu lat 80/90, za najważniejszą uważam artykuł:
stosunków między ludźmi. Istotna dla zrozumienia wpływu
„Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentaltych założeń na ludzkie zachowania jest teza Reykowskieności” (1990, książka zbiorowa: „Orientacje społeczne jako
go o tym, że są one nie tylko rozmaicie ogólne, ale także w
element mentalności”, Poznań, Wyd. Nakom). Stanowi on
różnym stopniu dostępne poznawczo (człowiek może nie
oryginalną, rozbudowaną koncepcję, wyjaśniającą mechanizdawać sobie sprawy z tego, że je ma, są bowiem położone
zmy psychologiczne i społeczne powstawania indywidualnych
„w strukturach głębokich”, mają więc charakter w zai społecznie podzielanych konstrukcji rzeczywistości sposadzie nieświadomy).
Ukryte założenia normatywłeczno-politycznej oraz mechanizmów jej ewaluacji. Treści,
ne opisane są na 4 wymiarach, dotyczących odpozawarte w tym artykule, stanowią znakomity punkt wyjścia
wiednio: 1/sposobu ujmowania człowieka i relacji
dla zrozumienia, dlaczego ludzie (zarówno „zwykli obywatemiędzy jednostką a grupą (czy społeczeństwem) – tu wyle”, jak i politycy) pozytywnie lub negatywnie odnoszą się do
różnia założenia kolektywistyczne i indywidualistyczne, 2/
pewnych systemów politycznych i konkretnych politycznych
zasad dotyczących wzajemnego położenia osób (grup), ich
czy gospodarczych decyzji oraz kiedy pojawiają się tendencje
wzajemnego położenia – czyli przekonania hierarchiczne
do działania w określonym kierunku (poparcia lub odrzucei równościowe, 3/charakteru stosunków między jednostkami
nia określonych decyzji). Omawiany tekst dowodzi, że prof.
(grupami) – czyli założenia o antagonistycznym lub synergiczReykowski wyraźnie wychodzi poza tradycyjną psychologię
nym charakterze stosunków oraz 4/układu relacji między wyindywidualną i społeczną, proponuje podejście makro-psytwarzaniem dóbr (czynnościami produktywnymi) oraz uzychologiczne, w którym mechanizmy psychologiczne są skoskiwaniem i konsumowaniem dóbr (czynności receptywne).
ordynowane ze społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi.
W skomplikowanej analizie uwarunkowań poszczególnych
Pozostaje jednak konsekwentnie przy problematyce stałości i
założeń Janusz Reykowski uwzględnia różne mechanizmy
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psychologiczne. Wykazuje przy tym olbrzymią erudycję z
indywidualizm – kolektywizm czy równość - hierachiczzakresu rozmaitych dziedzin psychologii. I tak, na przykład,
ność. Jego zdaniem, zdolność do przezwyciężania centracji
dla genezy założeń indywidualina indywidualistycznym bądź
stycznych i kolektywistycznych
kolektywistycznym
punkcie
„Problemy społeczne zainspirowiodącą rolę przypisuje różwidzenia, jest myśleniem demowały Janusza Reykowskiego
nicom w tożsamości społeczkratycznym (op.cit., s. 28). W tado
podjęcia
badań
nad
nej, procesom indywiduacji
kim razie należałoby poświęcać
psychologicznymi aspektami
i identyfikacji, z których
w procesie edukacji więcej uwagi
pierwszy prowadzi do uforćwiczeniom w zakresie decentrapro-demokratycznej deliberacji.”
mowania tożsamości indywicji i koordynacji różnych punkdualistycznej , drugi – do tożsatów widzenia. Między innymi na
mości społecznej. W różnych warunkach społecznych każdy
tych właśnie zagadnieniach koncentrują się późniejsze prace
z tych procesów ma różne warunki rozwoju, czasem sprzyjaprofesora Reykowskiego - nad rozwiązywaniem konfliktów i
ją one indywidualizacji (na przykład, w Polsce – na początku
procesem deliberacji oraz nad powodami społecznego rozczazmiany systemowej), czasem – identyfikacji i rozwojowi tożrowania demokracją.
samości kolektywistycznej (na przykład, w warunkach zagroRozczarowanie demokracją, obecne w ostatniej dekadzie w
żenia).
wielu społeczeństwach, oraz związane z tym poważne konWyjaśniając genezę różnych założeń normatywnych
flikty międzygrupowe i problemy społeczne, zainspirowały
profesor Reykowski podkreśla możliwość ich zmiaJanusza Reykowskiego do podjęcia badań nad psychologiczny, zależność od czynników kontekstowych. Pisze
nymi aspektami specyficznej pro-demokratycznej innowacji,
o dwóch rodzajach zmian: o charakterze czasowego „przejaką jest proces deliberacji. Profesor wyszedł od obserwacji, że
łączenia” z jednego sposobu myślenia na inny oraz o zmianie
niemała część obywateli demokratycznych społeczeństw ma
trwałej, polegającej na „ukształtowaniu nowego poziomu rówpoczucie, że ich potrzeby i wartości są pomijane, a nawet leknowagi wewnątrz systemu” (1990, op.cit, s. 25). Wyjaśniają
ceważone przez rządzących, wybranych w demokratycznych
tę drugą możliwość, nawiązuje do teorii psychologicznej odwyborach. Zdaniem prof. Reykowskiego, dzieje się tak dlatewracalności (Apter, 1984), wg której możliwym czynnikiem
go „ponieważ praktykowany w demokracji mechanizm sprazmiany może być zjawisko przesycenia. Sadzę, że opisane mewowania władzy, oparty na zasadzie decyzji większościowych,
chanizmy pozwalają wyjaśnić zmiany sposobu myślenia o pookazuje się bardzo podatny na manipulacje i dość często staje
żądanym systemie społecznym i ekonomiczno-politycznym ,
się łupem silniejszych, albo sprytniejszych, albo bardziej zdejakie zachodzą w dzisiejszej Polsce.
terminowanych grup. Grupy te są w stanie, nawet przez dość
długie okresy realizować politykę, która najlepiej służy im saCharakteryzując przeciwstawne założenia normatywne Promym. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest poczucie alienacji
fesor formułuje optymistyczną hipotezę o tym, że rozwój
i marginalizacji różnych odłamów społeczeństwa” (Reykowski
poznawczy pozwala jednostkom na koordynację przeciw(red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy destawnych perspektyw i przezwyciężania opozycji, w rodzaju
mokracji deliberatywnej, Warszawa 2007).
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Idea demokracji deliberatywnej jest jedną z propozycji „naprawiania demokracji”. Opiera się na założeniu, że istotne dla
społeczeństwa problemy mogą być rozwiązywane „w trybie
porozumienia”, czyli poprzez specyficzną debatę (zarówno
na poziomie polityki państwa, jak i małych, skonfliktowanych i spierających się ze sobą, grup społecznych). Wspólnie
z współpracownikami (kolejny raz Profesor stworzył zespół
młodych, zdolnych i zaangażowanych badaczy, współpracujących nad ważnym problemem) szukał empirycznej odpowiedzi na pytanie o warunki, w których debaty mogą prowadzić
do uzgodnień, mimo poważnych sprzeczności interesów, czy
potrzeb podejmujących debatę stron. Wnioski płynące z kierowanych przez Profesora prac nad deliberacją jako sposobem
dochodzenia do porozumienia są dość optymistyczne i zgodne z ustaleniami innych autorów, badających skuteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów międzygrupowych
(m.in. z wynikami eksperymentów, prowadzonych w warunkach naturalnych) Muzafera Sherifa, czy pracą Johna Dooba
z tzw. „grupami T”, nad doprowadzeniem do porozumienia
walczących ze sobą stron na Cyprze i w Irlandii oraz efektami debat między Izraelczykami i Palestyńczykami, prowadzonych przez Herberta Kelmana). Okazuje się, że poprzez
wzmacnianie tendencji synergicznych a osłabianie tendencji
antagonistycznych między skonfliktowanymi grupami można
przyczynić się do zmniejszenia rozbieżności poglądów i osiągnięcia porozumienia. Co więcej, nie zawsze dochodzenie do
porozumienia jest za cenę ideologicznego kompromisu; czasem polega na znajdywaniu takich praktyk, które dają się pogodzić z różnymi interesami stron konfliktu. Uzyskano także
przynajmniej doraźny efekt uczestnictwa w debacie deliberacyjnej, polegający na zmianie ogólnego nastawienia uczestników z konfrontacyjnego na bardziej kooperatywne.
Problematyka zagrożeń dla demokracji, wyjaśnianie powodów pogłębiającego się społecznego niezadowolenia z funkcjonowania demokracji w różnych krajach świata, w tym – w

Polsce, a także związany z tymi procesami wzrost przyzwolenia
na międzygrupową przemoc - stanowią aktualnie przedmiot
zainteresowań Janusza Reykowskiego. Podobnie, jak w całym
swoim naukowym życiu, także i teraz Profesor próbuje zrozumieć i wyjaśnić zjawiska, które są ważne dla codziennego życia
jednostek, grup społecznych i całych społeczeństw. A także –
co nie jest wśród akademickich uczonych częste – aktywnie i z
sukcesem wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, uczestnicząc w rozwiązywaniu poważnych konfliktów - zarówno
w skali makro (był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu,
współprzewodniczył Zespołowi ds. Reform Politycznych ),
jak i konfliktów wewnątrz-środowiskowych. Międzynarodowe środowisko uczonych wysoko oceniło wkład prof. Janusza
Reykowskiego w pokojowe pro-demokratyczne przemiany w
Polsce, przyznając Profesorowi w r. 2008 prestiżową Nagrodę
Morton Deutsch Awards for Social Justice.
Od końca lat 60-tych współpracuje z międzynarodowym
środowiskiem naukowym, jest zapraszany na wykłady i konferencje (często jako dyskutant na międzynarodowych sesjach)
przez wszystkie liczące się uniwersytety w USA, Kanady oraz
wiele uniwersytetów europejskich (w Helsinkach, Berlinie,
Sztokholmie, Monachium, Paryżu , Pradze, Budapeszcie, Moskwie, Jenie, Lund, Rzymie, Mediolanie, Bolonii, Bielefeld).

Profesor Janusz Grzelak i profesor Janusz Reykowski,
Laureaci Morton Deutsch Awards for Social Justice (2008)
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Aktywnie wspiera polskie środowisko psychologiczne. Był
vice-prezesem (lata 1967-1970), a potem prezesem Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego (1979-1982); od r. 1984 jest
honorowym członkiem PTP. W r. 1983 został wybrany na
członka-korespondenta Polskiej Akademii Nauk, w r. 1991
– na członka European Academy of Science. Jest aktywnym
członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, w kilku – był wybierany do ich zarządów (m.in. był
członkiem Governing Council w International Society of Political Psychology (1991-1993), a potem – prezydentem tego
stowarzyszenia (2004 – 2005), członkiem Executive Commitee w International Society for Study of Behavioral Development (1976-1985) i w European Association of Psychology
of Personality (1985-1990), członkiem Board Directors – w
European Center for Research and Documentation in Social
Science – Vienna Center (1991-1993).
Od wielu lat uczestniczę w wielu spotkaniach naukowych,
w których profesor Reykowski jest wykładowcą lub dyskutantem. Zawsze słuchany jest z uwagą, bowiem wnosi do
omawianego problemu nie tylko swoją wiedzę i naukowe doświadczenie, ale potrafi szerzej i głębiej ująć dyskutowany problem, czasem krytycznie wobec innych punktów widzenia, ale

zawsze z szacunkiem do innych uczestników dyskusji. Zyskuje
tym uznanie kolejnych pokoleń psychologów.
Reasumując, profesor Janusz Reykowski pełnił i pełni w swoim życiu zawodowym wszystkie role, jakie powinien podejmować uczony, aby mógł cieszyć się poważnym szacunkiem
środowiska naukowego. W znaczący sposób przyczynił się
do zrozumienia mechanizmów wielu procesów psychologiczno-społecznych, które to procesy są ważne dla jakości życia
jednostek i grup społecznych. Zbudował kilka zespołów badawczych i wykształcił kilka pokoleń psychologów, w każdym
– wypromował znakomitych, samodzielnych badaczy. Służył i służy swoim doświadczeniem i głęboką wiedzą różnym
środowiskom naukowym w Polsce i na świecie. Jest i był - we
wszystkich okresach swojej działalności - otwarty na nowe
idee, uważnie słucha i słuchał innych, potrafi integrować różne spojrzenia i obszary psychologii. Znacząco przyczynił się
także do powstania i rozwoju instytucji naukowych i dydaktycznych. Dzięki staraniom Profesora powstał samodzielny
Instytut Psychologii PAN; współtworzył także pierwszą niepubliczną uczelnię psychologiczną – SWPS, która corocznie
kształci setki psychologów.

Krystyna Skarżyńska
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„Do najistotniejszych właściwości ludzkiego umysłu (…) należy zdolność do
tworzenia „wyobrażeń” czy też „wizji idealnych”, tj. tworzenia koncepcji stanu,
który nie istnieje, a który ma być doskonalszy od tego, który istnieje.”
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Recenzja - profesor Mirosław Kofta
Profesor Janusz Reykowski związany jest z Uniwersytetem
Warszawskim od początku kariery naukowej. W 1959 roku
obronił pracę doktorską pod kierunkiem profesora Tadeusza
Tomaszewskiego (był jego pierwszym uczniem). W 1965 habilitował się, w 1972 został profesorem nadzwyczajnym, a w
1979 zwyczajnym.

dzinach psychologii: osobowości, społecznej, kulturowej, politycznej, ale też psychologii zdrowia, środowiskowej, rozwojowej, i klinicznej. Wystarczy tu wymienić grono jego uczniów,
wcześniej doktorantów – dzisiaj profesorów psychologii w
Polsce: Irenę Heszen, Marię Jarymowicz, Lidię Grzesiuk, Jerzego Trzebińskiego, Pawła Boskiego, Andrzeja Nowaka, Marię Lewicką, Krzysztofa Korzeniowskiego, i w USA: Jerzego
Profesor Reykowski jest twórcą inwencyjnych idei i fundaKaryłowskiego, Grażynę Kochańską, oraz Pawła Lewickiego.
mentalnych syntez z zakresu psychologii emocji, motywacji,
Każda z wymienionych osób dorobiła się wielu uczniów, niezachowań prospołecznych, wartości, oraz zachowań polikiedy również profesorów psychologii. Wedle mojego rozetycznych. W decydującej mierze przyczynił się do rozwoju w
znania, biorąc pod uwagę nie tylko uczniów, ale i „wnuków”
Polsce psychologii społecznej, nurtu poznawczo-społecznego
oraz „prawnuków” naukowych, profesor Rekowski jest dzisiaj,
w psychologii osobowości, oraz
obok profesora Strelaua, osobą o
psychologii politycznej. Jego donajwiększym wpływie na rozwój
robek naukowy obejmuje kilkakadry naukowej w polskiej psy„Wkład Profesora Reykowskiego
set pozycji, w tym 10 monografii
chologii.
do rozwoju polskiej psychologii
autorskich, 15 monografii edypolega w znacznej mierze na jej
towanych, oraz kilkadziesiąt arNależy też podkreślić, że wkład
umiędzynarodowieniu.”
tykułów i rozdziałów w językach
Profesora Reykowskiego do rozobcych (angielskim, niemiecwoju polskiej psychologii polega
kim). Oprócz imponującego
w znacznej mierze na jej umiędorobku publikacyjnego, ma też niezwykle znaczący wkład w
dzynarodowieniu. Zainicjował on niezwykle owocną współorganizację nauki. Jest twórcą Katedry Psychologii Osobowopracę międzynarodową (zwłaszcza – polsko-amerykańską) w
ści na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W
czasach głębokiej izolacji Polski. Organizując, począwszy od
dalszym etapie kariery – twórcą i wieloletnim dyrektorem Inlat 70-tych, liczne konferencje międzynarodowe z udziałem
stytutu Psychologii PAN, oraz współtwórcą Szkoły Wyższej
luminarzy światowej nauki, stworzył przestrzeń dla rozwoPsychologii Społecznej (obecnie – Uniwersytet Humanistyczju kontaktów badawczych owocujących szybkim rozwojem
no-Społeczny SWPS), największej prywatnej uczelni w Polsce
psychologii naukowej w naszym kraju (zwłaszcza społecznej,
o wysokiej pozycji naukowej. Profesor Reykowski jest też od
osobowości, i okolic). Materialnym wyrazem tych wysiłków
wielu lat członkiem korespondencyjnym PAN.
było przygotowanie szeregu monografii międzynarodowych
przy współpracy wybitnych postaci światowego życia naukoW Instytucie Psychologii UW (późniejszym Wydziale) stwowego, m.in. wydanej w r. 1984 monografii p.t. „Development
rzył prawdziwą szkołę naukową: wielu jego uczniów – to dziś
and Maintenance of Prosocial Behavior” w Plenum Press
wybitne postaci (pracujące w Polsce i zagranicą) w wielu dzie(koedytorzy: Ervin Staub, Daniel Bar-Tal i Jerzy Karyłowski),
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w 1989 monografii p.t. „Sojących” na całość jego działalności
cial and Moral Values” u Erlnaukowej. W jego dorobku naleźć
„Prowadził wraz z prof.
bauma (koedytorzy: Nancy
można wiele błyskotliwych idei i
Geremkiem podstolik
Eisenberg i Ervin Staub), oraz,
koncepcji, dotyczących psycholopolityczny, w którym
w 2001, monografii p.t. „The
gii emocji i motywacji, rozwoju i
wypracowano idee nowego
Practice of Social Influence in
natury procesów wartościowania,
systemu politycznego Polski.”
Multiple Cultures”, również u
zachowań politycznych, a także psyErlbauma (koedytorzy: Wilchologii agresji, oraz uwarunkowań
helmina Wosińska, Robert Cialdini, David Barrett). Uznanie
poczucia podmiotowej kontroli nad światem. Jednak, według
dla istotnej roli profesora Reykowskiego w międzynarodomojego przekonania, szczególnie istotnym osiągnięciem jest
wym życiu naukowym zaowocowało m.in. jego wyborem na
stworzenie przez Profesora Regulacyjnej Teorii Osobowoprezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Badań Poliści - stanowiącej podstawę „polskiej szkoły altruizmu”, czyli
tycznych, oraz szeregiem prestiżowych nagród międzynarozaproponowanej przez Profesora Reykowskiego oryginalnej
dowych, m.in. Nevitt Sanford Award, z International Society
koncepcji zachowań prospołecznych, cytowanej do dziś w liof Political Psychology (2000), oraz Morton Deutsch Award
czących się monografiach międzynarodowych poświęconych
for Social Justice (2008).
altruizmowi i zachowaniom pomocnym. Koncepcja ta zaowocowała rozbudowanym programem badań empirycznych.
Z innych życiowych osiągnięć: warto przypomnieć, że profesor Janusz Reykowski to ważny uczestnik ze strony rządowej
Do lat 70-tych, w światowej psychologii osobowości dominurozmów Okrągłego Stołu w roku 1989. Prowadził wraz z prof.
je - obok psychoanalizy - teoria cech. Zgodnie z nią, osoboGeremkiem podstolik polityczny, w którym wypracowano
wość to układ względnie stałych dyspozycji psychologicznych,
idee nowego systemu politycznego Polski, co umożliwiło
które wyznaczają, w interakcji ze środowiskiem, zachowanie
przejście od totalitarnego modelu państwa do zachodnio-euczłowieka w szerokim spectrum sytuacji. Można powiedzieć,
ropejskiego modelu demokracji parlamentarnej i , w dalszej
że badacz osobowości jest w tym ujęciu „chłodnym obserwakonsekwencji, integracji Polski z Unią Europejską. Jego wkład
torem”, który wnioskuje o istnieniu owych hipotetycznych
- jako psychologa społecznego - w pokojową transformację
dyspozycji na podstawie stałości i międzysytuacyjnej spójności
ustrojową naszego kraju jest bardzo wysoko oceniany przez
zachowania.
środowisko psychologów politycznych i politologów-specjaliWspomnianej koncepcji przeciwstawił Reykowski radykalstów od teorii konfliktu (zwłaszcza – tzw. intractable conflicts)
nie nową ideę: Regulacyjną Teorię
i modeli jego rozwiązywania.
Osobowości (RTO), zwiastującą
„Szczególnie
istotnym
osiągnięObecnie chciałbym się przyjnarodziny tzw. poznawczo-społeczciem
jest
stworzenie
przez
Prorzeć temu, co uważam za
nego nurtu w psychologii osobofesora Regulacyjnej Teorii Osojedno z najważniejszych osiąwości („raczkującego” ówcześnie w
bowości,
stanowiącej
podstawę
gnięć intelektualnych Profesopsychologii światowej). Zgodnie
„polskiej szkoły altruizmu”.”
ra Reykowskiego, „promieniuz RTO, osobowość - to nie układ
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dyspozycji, ale złożony system psychologiczny zapewniający
cowana przez Profesora Reykowskiego i jego uczniów, zinteregulację naszych relacji ze światem (stąd nazwa). Jego funkgrowana teoria zachowań prospołecznych. Wyodrębnia ona
cjonowanie umożliwia orientację w
na cztery podstawowe mecha„Opracowany
model
jest
do
świecie i samopoznanie, dokonynizmy psychologiczne, współdzisiaj najbardziej przekonującą
wanie ewaluacji świata i siebie, podziałające ze sobą w pobudzepróbą odpowiedzi na pytanie,
budzanie motywacji do działania,
niu motywacji prospołecznej:
programowanie aktywności, wreszempatię emocjonalną, stopień
co sprawia, że ludzie stają się
cie, integrowanie działania. Badacz
podobieństwa innej osoby do
zdolni do działania na rzecz
osobowości, to już nie chłodny
Ja (pobudza tzw. motywację
innych ludzi.”
obserwator zachowania, ale obserendocentryczną), motywację
wator empatyzujący: próbuje on
normatywną (a więc poczucie
zrekonstruować punkt widzenia człowieka na rzeczywistość
obligacji do postępowania zgodnego z własnymi normami),
(jego samowiedzę, motywy, sens nadawany sytuacji), co umożoraz decentrację (czyli empatię poznawczą, pobudzającą tzw.
liwia badaczowi zrozumienie jego zachowania. W tym ujęciu,
motywację egzocentryczną). Ten wyrafinowany intelektualzachowanie wyznaczane jest nie przez cechy, ale przez - chanie, polimotywacyjny model teoretyczny jest w moim przerakterystyczny dla jednostki - sposób poznawczego konstrukonaniu do dzisiaj najbardziej przekonującą próbą teoretyczowania zdarzeń i obiektów społecznych oraz nadawanych im
nej odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że ludzie staję się w
znaczeń, a także procesów wartościowania.		
pewnych okolicznościach zdolni do działania na rzecz innych
ludzi, nawet za cenę narażeniem własnego dobrostanu i istotRegulacyjna Teoria Osobowości Reykowskiego zakłada, że
nych interesów.
istnieją dwie podstawowe „warstwy” osobowości: poziom
Mechanizmów Popędowo-Emocjonalnych i poziom StrukPerspektywa, zaproponowana w RTO przez Janusza Reykowtur Poznawczych (sieć poznawcza); Sieć Poznawcza ma dwa
skiego, zaowocowała powstaniem szkoły psychologicznej.
aspekty: ewaluatywny (Sieć Wartości) i pragmatyczny (Sieć
Uczniowie i współpracownicy, wyposażeni w ten drogowskaz
Operacyjna); na Sieć Wartości składają się: standardy ewaluintelektualny, weszli w obszary znacznie wykraczające poza
atywne (np. normy, wartości), oraz reprezentacje wartościowatradycyjnie rozumianą psychologię osobowości: psycholonych obiektów (osób, grup społecznych); reprezentacje obiekgię poznawczą, emocji i motywacji, psychologię kliniczną i
tów rozmieszczone są w przestrzeni psychologicznej (wymiar
psychoterapię, problematykę samoregulacji i samokontroli,
dystansu); reprezentacje obiektów
psychologię
stosunków
zawierają standardy stanu normalnego
wewnątrz- i międzygru„Perspektywa zaproponowana
i idealnego; reprezentacja własnej osopowych, psychologię rozprzez Janusza Reykowskiego
by (struktura Ja) to centralny obiekt w
woju człowieka, wreszcie
sprawiła, że polskie środowisko
sieci poznawczej.
– psychologię polityczną.
okazało się świetnie przygoSprawiło to, że polskie śrotowane do dialogu z nowymi
Ważną odnogą tej bardziej ogólnej
dowisko psychologii nanurtami światowymi.”
koncepcji teoretycznej stała się, opraukowej okazało się świetnie
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przygotowane do dialogu intelektualnego z wyłaniającymi się
nowymi nurtami światowymi (i do twórczego w nie wkładu):
social cognition i social-cognitive approach to personality
(vide lawinowy w ostatnich latach przyrost publikacji polskich
autorów w czołowych pismach międzynarodowych, zwłaszcza
w psychologii społecznej, politycznej i poznawczej).

Konkludując, w uznaniu Jego wybitnego wkładu w rozwój
polskiej psychologii, zdecydowanie popieram wniosek o odnowienie doktoratu Profesora Janusza Reykowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Mirosław Kofta
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Biogram Profesora
1929

Janusz Reykowski urodził się
29 listopada 1929 roku
w Warszawie

1949-1980

Lata studiów i pracy na
Uniwersytecie Warszawskim
1954

magisterium z psychologii

1958-1959

staż w kilku uniwersytetach USA i Wielkiej
Brytanii jako Ford Foundation Fellow

1963

visiting professor w Columbia University (NY, USA)

1964
„Metodologiczne problemy psychologii współczesnej” (PWN)

1966
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„Funkcjonowanie osobowości w warunkach
stresu psychologicznego” (PWN)

1959

stopień doktora nauk humanistycznych

1964

redakcja tomu „Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej” (PWN)

1965

stopień doktora habilitowanego

1968

„Eksperymentalna psychologia emocji” (KiW) Wyd.

1972

tytuł profesora nadzwyczajnego

1975

niemieckie 1973, rosyjskie 1979, bułgarskie 1981

1973

visiting professor w Uniwersytecie im. Łomonosowa
w Moskwie

„Osobowość jako centralny system
regulacji i integracji człowieka” (PWN)
oraz redakcja tomów:
„Studies on the mechanisms
of prosocial behavior” (Wyd. UW)
„Osobowość a społeczne
zachowanie się ludzi” (KiW)

1976-1985

członek Zarządu Intern. Soc. for Studies on
Behavioral Development

1979

tytuł profesora zwyczajnego

1980

visiting professor w University of Michigan
(Ann Arbor, USA)

1976

honorowy kierownik katedry im. Wilhelma Wundta
w Lipsku

1979-1982

przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

1979

„Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość”
(PWN)

1980

„Studia z psychologii osobowości”
współautorka: G. Kochańska
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1980 – do chwili obecnej

Utworzenie i praca w Instytucie Psychologii
Polskiej Akademii Nauk

1980-2002
1981

visiting professor w University of Minnesota
(Minneapolis, USA)

1983
członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

1985
„Studia nad rozwojem standardów
ewaluatywnych” (Ossolineum)
współautor: A. Gołąb

1987

visiting professor w University of Arizona
(Phenix, USA)

zainicjowanie, utworzenie i kierowanie
pierwszym Instytutem Psychologii w PAN

1982

visiting professor w Technische Freie
Universität (Berlin)

1984

„Logika walki. Szkice z psychologii konfliktu
społecznego w Polsce” (KiW)
„Development and maintenance of prosocial
behavior” (NY, Plenum Press)
współred. E. Staub, D. Bar-Tal, J. Karyłowski

1985-1990

członek Zarządu Europ. Ass. of Personality
Psychology

1989

„Social and moral values” (NY, Erlbaum)
współred. N Eisenberg, E. Staub
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1990
„Orientacje społeczne jako element
mentalności” (Nakom)
Współred. M. Ziółkowski, K. Skarzyńska

1991-obecnie

członek Academia Europea

1991-1993

członek Zarządu Europ. Center for Res. & Documentation in Social Sciences w Wiedniu

1995

redakcja tomu „Potoczne wyobrażenia o
demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i
konsekwencje” (Wyd. IP PAN)

2001-obecnie

członek tytularny
L’Academie Européenne Des Sciences

2004-2006

prezydent Inter. Society of Political
Psychology.

1990-1991

Fellow of the Stanford Center for Advances
Studies in Behavioral Sciences
(Palo Alto, USA)

1991-1993

członek Zarządu Inter. Society of Political
Psychology

1993
redakcja tomu „Wartości i postawy Polaków a
zmiany systemowe” (Wyd. IP PAN)

2000

Nevitt Stanford Award for Intern. Society of
Political Psychology for Professional Contribution
to Political Psychology

2002

visiting professor w University of California
(Irvine, USA)
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1996 – 2013

Współzałożycielstwo i praca w
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
1996
1996-2012

przewodniczący Rady Programowej SWPS

współautorstwo programu i utworzenie niepublicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie

1997

redakcja tomu
„Dylematy współczesnej cywilizacji
a natura człowieka” (Zysk i s-ka)

2007

Rozdział
„Justice motive and helping: Rescuers of Jews
in Nazi-occupied Europe” (The Open Un. of Israel)

2008

Morton Deutsch
Award for Social Justice

2013

Jeanne Knutson Award
in Recognition of Long-standing Service to
Intern. Soc. of Political Psychology
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2007

redakcja tomu
„Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej.”
(Akademica)

2010

Rozdział
„Okrągły Stół a jakość demokracji”
(Wyd. A. Marszałek)

2015

Rozdział
„Intractable conflicts - How can they be
solved?” (Springer)

Profesor Bronisław Geremek i profesor Janusz Reykowski, partnerzy negocjacji, kierujący stolikiem politycznym
w czasie obrad Okrągłego Stołu w Warszawie (1989)
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Profesor Janusz Reykowski
o naturze człowieka i procesów społecznych
„Człowiek nie tylko przystosowuje swoje cechy i swoją aktywność do wymogów środowiska,
ale także przystosowuje środowisko tak, by odpowiadało jego cechom i nadawało się do rozwijania aktywności, którą on chce rozwijać. Człowiek zatem nie tylko jest produktem swego świata,
ale i tworzy swój świat.”
(Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, 1966, s. 284)

„Człowiek kierowany przez emocje jest w znacznie większym stopniu zdeterminowany przez
czynniki niezależne odeń niż człowiek, który kieruje się świadomymi intencjami i samodzielnie ułożonymi programami działań.”
(Eksperymentalna psychologia emocji,1968, s. 511)

„Rozpatrując osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, można przyjąć,
że w systemie tym da się wyróżnić pewne subsystemy (…) i dwa ich poziomy: poziom popędowo-emocjonalny (…) i poziom struktur poznawczych. (…) Sieć poznawcza stanowi nie tylko
reprezentację świata takim, jakim jest, ale zawiera coś więcej – (…) w umyśle człowieka tworzy się także idealna wersja świata. (…) Bardzo ważnym źródłem motywacji jest rozbieżność
pomiędzy zaobserwowanym stanem faktycznym a stanem postulowanym (idealnym). Rozbieżność ta może doprowadzić do uformowania (…) długodystansowych celów, które człowiek stawia sobie z myślą nie tylko o własnej osobie, ale i o innych ludziach”
(Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, 1975, s. 785-789)
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„Jedną z istotnych właściwości struktur poznawczych jest zdolność do wytwarzania nowych
„uporządkowań”, które (…) nigdy dotychczas w doświadczeniu podmiotu nie miały miejsca.
Jeżeli takie wytworzone przez umysł pojęcia i wyobrażenia ulegną stabilizacji (…), to i one
stają się źródłem antycypacji.”
(Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, 1978, s. 9)

„Do najistotniejszych właściwości ludzkiego umysłu (…) należy zdolność do tworzenia „wyobrażeń” czy też „wizji idealnych”, tj. tworzenia koncepcji stanu, który nie istnieje, a który
ma być doskonalszy od tego, który istnieje. (…) Wizje idealne dotyczą wszelkich form rzeczywistości, z którą człowiek ma do czynienia.”
(Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, 1979, s. 9)

„Kategoria prospołeczny nie jest kategorią moralną, lecz opisową, charakteryzującą zdolność człowieka do działania dla celów wykraczających poza zakres jego jednostkowego ja. (…) Dla powstania nastawień prospołecznych konieczne jest wytworzenie w umyśle (…) struktur reprezentujących obiekty „poza-Ja”. (…)
Struktury reprezentujące obiekty zewnętrzne (…) są nie tylko podstawą orientacji i programowania czynności, ale same mogą być źródłem napędu – mogą generować emocje
i motywy [allocentryczne].”
(Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, 1980, s. 179/180)

„Jedną z podstawowych form funkcjonowania psychicznego jest porządkowanie zjawisk (…)
z punktu widzenia ich negatywności i pozytywności (…). Jego elementarną formą jest proces
ewaluacyjny, który występuje w dwóch głównych postaciach: jako reakcja afektywna i jako
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sąd ewaluatywny (…), którego nie powinno się utożsamiać z wypowiedzią oceniającą. Sąd ów
to proces poznawczy, który może się pojawić wtedy, gdy jednostka dysponuje odpowiednimi
„instrumentami ewaluacji”, a mianowicie standardami ewaluatywnymi. (…) Zaawansowanym
sposobem radzenia sobie z rozbieżnością czy konfliktem standardów ewaluatywnych jest
koordynacja standardów. (…) Przesłanką koordynacji jest rozwój pewnych metareguł, wyłaniających się z abstrakcyjnego systemu pojęć moralnych ukształtowanych przez jednostkę
– z jej osobistego systemu aksjologicznego.”
(Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe, 1990, s. 36, 51)

„Ciągle mamy do czynienia z tendencją do łamania norm, jak poniżenie, niszczenie, okazywanie przewagi. (…) Naruszenie reguł ma wiele różnych form, ale to, co
zasługuje na szczególną uwagę to składniki gwałtu i przemocy; (…) grupy posługujące się przemocą dysponują coraz lepszą organizacją i coraz lepszą bronią. (…) Tendencje rywalizacyjne i destruktywne mogą być wielorako uwarunkowane – przy
czym tych uwarunkowań w równym stopniu szukać można w sferze ‘natury’, jak
i ‘kultury’.”
(Czy agresja i przemoc to immanentne składniki ludzkiej natury?, 1997, s. 61-63)

„Praktykowany w demokracji mechanizm sprawowania władzy, oparty na zasadzie decyzji
większościowych, okazuje się bardzo podatny na manipulacje i dość często staje się łupem
silniejszych, albo sprytniejszych, albo bardziej zdeterminowanych grup. Grupy te są w stanie realizować politykę, która najlepiej służy im samym. (…) Kulturowa aprobata dla zasad
deliberatywnych, takich jak wymóg szacunku dla partnera, rozumienia jego perspektywy,
szukania racjonalnych i sprawiedliwych rozwiązań może być ważnym warunkiem sukcesu
debat [międzygrupowych].”
(Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, 2007, s. 212)
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„Large-scale ethnic conflict cannot be accounted for solely psychological categories because
behavior of individuals in the macro-social context is influenced and shaped by economic,
social, political, or institutional factors. Thus, the research of this important social problem
cannot be reduced to the study of attitudes, opinions, or motivations of individual members
of the ethnic groups – it must consider macro-level factors.”
(Intractable conflicts – How can they be solved? The theory of Daniel Bar-Tal, 2015, s. 5)

„Z tezy, że dla osiągnięcia porozumień w sytuacji konfliktu wartości lub interesów, kluczowe
znaczenie mają procesy grupowe nie wynika, że cechy osobiste uczestników nie odgrywają w
tym żadnej roli. Takie cechy umysłu, jak np. otwartość na doświadczenie, zdolność do przyjmowania różnych (cudzych) perspektyw, wiedza o przedmiocie, umiejętność rozwiązywania
problemów, złożoność poznawcza, mogą w pewnych okolicznościach pomagać uczestnikom
debaty w znajdywaniu optymalnych rozwiązań, podobnie jak wysoka potrzeba domknięcia,
niska złożoność poznawcza i związany z tym dychotomiczny obraz świata mogą porozumienia utrudniać.”
(Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, 2007, s. 212)

„Badania (…) dowodzą, że przy spełnieniu określonych warunków, sprzeczności między ludźmi mogą być rozwiązywane w drodze porozumień. Innymi słowy, uporczywość konfliktów
destruktywnych nie wynika z przekleństwa ludzkiej natury. Można raczej sądzić, że powstają one dlatego, iż ciągle jeszcze, w bardzo wielu obszarach życia, takich warunków nie
potrafimy stwarzać”
(Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, 2007, s. 74)
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„Sposoby rozumienia pojęć, w szczególności tak złożonych jak pojęcia polityczne, [wynikają] z właściwości aparatu poznawczego człowieka. (…) Pojęcia jakimi się ludzie posługują w
życiu codziennym mają dość mglisty charakter i nieostre granice. (…) Tylko niewielka część
zasobu pojęciowego zapisana jest w umyśle w formie dobrze ukształtowanych definicji.” (s.
22/23)
„Ci, którzy sytuację postrzegają przede wszystkim w kategoriach szans, budują swój schemat
demokracji na standardzie wolności, natomiast ci, którzy są wrażliwi przede wszystkim na
zagrożenia – na standardzie opiekuńczości (lub w ogóle nie mają ukształtowanego pojęcia
demokracji).” (s. 35)
„Dla ludzi, dla których wolność stanowi wartość uniwersalną, a więc nie ograniczoną do
siebie i własnej grupy społecznej, ład demokratyczny stanowi niezbędną przesłankę jej realizacji.” (s. 53)
(Potoczne wyobrażenia o demokracji, 1995)

„Kiedy dziś, z perspektywy 20 lat zastanawiamy się nad zasadami, na których opierała się
konstrukcja obrad Okrągłego Stołu, to może nam się wydać, że zasady te sformułowali wybitni teoretycy nauk społecznych – ci, którzy podłożyli podwaliny pod teorię demokracji
deliberatywnej, tacy jak Habermas, Gutman i Thompson, Dryzek i inni. W rzeczywistości
było chyba odwrotnie. Praktyka Okrągłego Stołu wyprzedziła teorię deliberacji.”
(Okrągły Stół a jakość demokracji, 2010, s. 126)
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