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Dokonujemy w nim analizy warunków psychologicznych, które umożliwiły przezwyciężenie wielkiego konfliktu 

społecznego uważanego za nierozwiązywalny (intractable) i wprowadzenie pokojowej zmiany społecznej 

w makro-skali (prowadząc do „przeskoku” z autorytarnego systemu społecznego do liberalnej demokracji i 

gospodarki rynkowej). W  opinii historyków, politologów  i publicystów, to właśnie Okrągły Stół zainicjował w 

Polsce proces, który doprowadził do błyskawicznego, pokojowego przejścia od komunistycznej autokracji 

zależnej od ZSRR i centralnie sterowanej, nieefektywnej ekonomii, do suwerenności narodowej, liberalnej 

demokracji i wolnego rynku. 

 

Istotny wkład w to historyczne dokonanie mają polscy psychologowie społeczni, wieloletni pracownicy 

Wydziału Psychologii UW : profesor Janusz Reykowski (który, reprezentując przy Stoliku Politycznym stronę 

rządową, wypracował wespół z profesorem Geremkiem - reprezentantem strony solidarnościowej -  reformę 

systemu politycznego, umożliwiającą przeprowadzenie wyborów 4-go czerwca  1989 ( w pełni wolnych do 

Senatu, oraz częściowo wolnych do Sejmu). Z kolei profesor Janusz Grzelak – późniejszy wiceminister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w pierwszym niekomunistycznym  rządzie Tadeusza Mazowieckiego – był 

wiceprzewodniczącym Stolika Edukacyjnego oraz doradcą d.s. negocjacji całej strony solidarnościowej. Obaj 

profesorowie są autorami target papers w omawianym tu numerze specjalnym. W swoich opracowaniach nie 

tylko relacjonują przebieg negocjacji Okrągłego Stołu, ale i dostarczają niezwykle interesującej diagnozy 

psychologicznych mechanizmów, odpowiedzialnych za ostateczny sukces tych negocjacji. 

 

Obu wspomnianym artykułom towarzyszy  fascynujący esej brytyjskiego psychologa społecznego, profesora 

Stephena Reichera (ucznia Henry’ego Tajfela), w którym rekonstruuje on okoliczności historyczne i społeczne 

prowadzące do Okrągłego Stołu, a także przeprowadza ciekawą analizę procesu negocjacyjnego z perspektywy 

teorii tożsamości społecznej, teorii kategoryzacji społecznej, oraz psychologii konfliktu i negocjacji. Profesor 

Reicher jest tak naprawdę duchowym ojcem omawianego numeru specjalnego. 

 

Głównym artykułom towarzyszy 8 tekstów psychologów społeczno-politycznych z USA, Holandii, Izraela, 
Węgier, Bośni i Hercegowiny, oraz Polski, będących komentarzami do target papers.  Dwa z nich mają charakter 
empiryczny: tekst Daniela Druckmanna, Domniki Bulskiej i Łukasza Jochemczyka  (oryginalna analiza procesu 
„okragłostołowego” z perspektywy Teorii Punktów Zwrotnych w negocjacjach oraz dynamicznej psychologii 
społecznej), oraz tekst Mirosława Kofty i Wiktora Sorala (relacjonujący ich niedawne badania panelowe 
dotyczące roli teorii spiskowej Okrągłego Stołu we współczesnych podziałach politycznych w Polsce).  
 
Pozostałe teksty to opracowania teoretyczne. Nurit Shnabel analizuje proces negocjacyjny Okrągłego Stołu z 
perspektywy modelu komplementarnych potrzeb kolektywnego „preśladowcy” (moralne oczyszczenie) i 
„ofiary” (odzyskanie kontroli), natomiast Sabina Cehajic patrzy na porozumienie Okrągłego Stołu z perspektywy 
procesu tworzenia tzw. wspólnoty moralnej skonfliktowanych stron. Z kolei Karolina Górska – opierając się na 
solidarnościowym modelu zmiany społecznej – analizuje przemiany polityczno-społeczne w Polsce w okresie 
powojennym w kategoriach walki między rządzącymi (partią komunistyczną)  a opozycją o zdobycie poparcia 
szerszych kręgów społecznych.  Kolejne prace dotyczą późniejszych, nie zawsze pozytywnych,  konsekwencji 
takich porozumień jak ugoda Okrągłego Stołu. Peter Kreko analizuje rolę - kolportowanych dziś przez 
rządzących -  teorii spiskowych w przekształcaniu demokracji w system autorytarny (na przykładzie 
węgierskim); Michał Bilewicz pisze o paradoksalnych efektach „grubej kreski”, czyli zasady nie dyskutowania o 
konfliktowej przeszłości (umożliwiła doprowadzenie do historycznego kompromisu Okrągłego Stołu, z drugiej 
jednak strony stała się zarzewiem nowych konfliktów i podziałów politycznych w dzisiejszej Polsce);  Wreszcie, 
Anna Kende i Martijn van Zomeren zadają fundamentalne pytanie, Jak mierzyć sukces takich negocjacji jak 
Okrągły Stół? Z jednej strony zakończył się pokojową transformacją systemu społeczno-politycznego w stronę 
liberalnej demokracji, z drugiej jednak doprowadził do  narastania strukturalnych nierówności społecznych - 
źródła nowych podziałów i nowych konfliktów społecznych.   
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