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SŁAW OM IR ŚLĄ SK I
Uniw ersytet K ardyn ała Stefana W yszyńskiego

UCZONY ZORIENTOWANY 
NA TWORZENIE KONCEPCJI TEORETYCZNYCH1

Profesor Zbigniew Antoni Zabo
rowski -  bo on nim ten artykuł -  
urodził się 25 I 1926 r. na Hucul- 
szczyźnie w Jabłonowie, kilka kilo
metrów od powiatowego miasta 
Kosowa (obecnie na Ukrainie) 
w województwie stanisławowskim, 
wtedy tuż przy granicy rumuńsko- 
-polskiej.

Ojciec był pracownikiem sądo
wym, a matka zajmowała się do
mem. Tu przyszły uczony ukończył 
szkołę podstawową i pierwszą klasę 
Gimnazjum Towarzystwa Szkół 
Ludowych.

Po wybuchu II wojny światowej 
cała rodzina schroniła się w Rumu
nii w miejscowości Craiowa. Tam 
przyszły profesor zdał maturę i za
czął -  pod wpływem lektur Le Bona 
i Witwickiego -  uczęszczać na uni
wersytet w Bukareszcie. Studia o spe
cjalności psychologicznej podjął dopiero w 1945 r. na Wydziale Filozofii i Literatu
ry, tutaj także uczęszczał na wykłady z prawa.

Po zakończeniu II wojny światowej naukę psychologii kontynuował wspólnie 
z Z. Skórnym, M. Kulczyckim i M. Porębską na Wydziale Humanistycznym Uni
wersytetu Wrocławskiego pod okiem znanych profesorów psychologii i filozofii 
Kreutza i Gawęckiego. W 1949 r. po napisaniu pracy pt.: Przyczynek do psycholo
gicznej analizy pewności siebie uzyskał magisterium (tylko na ocenę dostateczną) 
i m iał być asystentem, ale zwolniono z uniwersytetu prof. Kreutza i niedoszły na
ukowiec musiał zacząć pracę pedagogiczną -  i kontynuować ją przez siedem lat -  
w ośrodkach wychowawczych i szkołach średnich -  w Nysie, Karpaczu, Niemodli-

1 Tak o sobie mawiał zmarły Profesor, ponieważ zawsze dążył do uogólnienia wyników badań.



nie i Różanie. Był tam  wychowawcą i prowadził lekcje łaciny, logiki i historii. Ale 
to właśnie prof. Kreutz zainspirow ał -  przyszłego uczonego -  problem am i badaw
czymi z m etodologii i samoświadomości.

Dopiero w 1957 r. -  po kilku nowatorskich artykułach w zakresie pedagogiki -  
zaproponowano m u pracę naukową w Warszawie w Instytucie Pedagogiki przy 
M inisterstwie Oświaty, a następnie aż do 1990 r. w Instytucie Kształcenia Nauczy
cieli. W  latach 1991-2002 pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocja
lizacji, a w latach 2003-2005 na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów 
i Z arządzania w Warszawie.

Doktorat obronił w 1960 r. na podstawie rozprawy pt.: Stosunki społeczne w klasie 
szkolnej, a habilitację Podstawy wychowania zespołowego uzyskał w 1968 r. na Wydzia
le Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Warszawskim. W  1981 r. uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego, a w 1992 ty tu ł profesora zwyczajnego.

Z m arł w Warszawie 26 II 2006 r.

W yróżnienia:
Nagroda I stopnia M inistra Oświaty i W ychowania -  1981;
Nagroda Naukowa D yrektora Insty tu tu  Kształcenia Nauczycieli -  1987;
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego II stopnia -  1994;
N agroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (indywidualna) -  1996.

Przynależność do organizacji naukowych:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne -  członek;
European Association of Social Psychology -  członek;
European Association of Personality -  członek;
International Society for the Study of Personal Relationships -  członek;
The International Netw ork on Personal Relationships -  członek.

Działalność badawcza
Przedm iot zainteresowań Profesora znalazł odzwierciedlenie w pracach m agi

sterskich i doktorskich, ale przede wszystkim w dorobku naukowym, który był 
imponujący, ponad 700 artykułów.

Rezultaty tych empirycznych badań były następujące:
-  40 prac magisterskich;
-  4 rozpraw y doktorskie;
-  4 recenzje rozpraw habilitacyjnych;
-  2 recenzje dorobku naukowego do uzyskania ty tu łu  profesora;
-  26 książek naukowych i popularnonaukowych;
-  700 artykułów  naukowych i popularnonaukowych.

Profesor stworzył kilka teorii pedagogicznych i psychologicznych, chociażby 
m .in. w yrów nyw ania postaw  em ocjonalnych, równow agi interpersonalnej, s tru k 
tu ry  „ja”, pew ności siebie, sprawiedliwości w ewnętrznej lub treści i form  sam o
świadomości.

W arto na koniec przypom nieć pokrótce założenia teorii średniego zasięgu skon
struow anych przez Profesora -  najbardziej zaawansowanych pod względem m eto



dologicznym m.in. równowagi interpersonalnej, sprawiedliwości wewnętrznej, 
s tru k tu ry  „ja” i ogólnej teorii treści i form samoświadomości.

1. STRUKTURA „JA”

Struktura „ja” może być rozpatrywana jako proces nabywania samoświadomości, 
w którym  w wyniku osobistego doświadczenia tworzy się podstawowe „ja”, w skład 
którego wchodzi indywidualne „ja”, zewnętrzne „ja”, obronne „ja” i refleksyjne „ja”. 
Taki podstawowy układ wpływa w zasadniczy sposób na powstawanie samowiedzy 
i samooceny danej jednostki -  zwanym układem  funkcjonalnym, a także na wytwo
rzenie się idealnego „ja”, czyli indywidualnego wzoru osobowego -  zwanego ukła
dem aksjologicznym. M iędzy wymienionymi układam i istnieją obustronne zależno
ści i interakcje. I tak np. idealne „ja” może wpływać na funkcjonowanie zewnętrzne
go „ja”, co przejawiać się może w zbyt dokładnym  przestrzeganiu norm  społecznych. 
Ale także może być odwrotnie, zewnętrzne „ja” może wpływać na idealne „ja”, co 
może przejawiać się tym, że osoba urealnia i racjonalizuje swoje zachowania w zależ
ności od sytuacji, w jakiej się znajdowała. By dana jednostka funkcjonowała ade
kwatnie w otoczeniu społecznym pow inna zachodzić równowaga pom iędzy indywi
dualnym  „ja” i obronnym  „ja”, a zewnętrznym „ja” i refleksyjnym „ja”.

2. RÓWNOWAGA INTERPERSONALNA

Równowaga interpersonalna polega na konfrontacji własnych możliwości psy
chologicznych (samoocena, kompetencje, role społeczne) z możliwościami ocenia
nego partnera. Gdy nasza ocena siebie jest pozytyw na i zgodna z oceną partnera  to 
odczuwamy pozytyw ne emocje i skłonni jesteśmy do zawarcia bliższej znajomości. 
Gdy nasza ocena jest niezgodna z oceną partnera  to odczuwam y negatywne emocje 
i jesteśmy skłonni wycofać się z kontaktów  z daną osobą. Istotną rolę więc w rów 
nowadze interpersonalnej odgrywa postawa partnera  wobec nas, a szczególnie sfe
ra em ocjonalna. Chociaż także ważną rolę w równowadze interpersonalnej odgry
wają zachowania drugiej osoby, jej oceny, osobowość i pełnione role społeczne. 
Najbardziej pożądaną formą równowagi interpersonalnej jest ekwiwalencja, tzn. 
przejawiając wobec kogoś życzliwość oczekujemy z jej strony wzajemności.

3. TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI WEWNĘTRZNEJ

W  teorii tej przyjęto, że niektóre osoby wykazują się standardow ym  poziom em  
sprawiedliwości wewnętrznej -  bycie obiektywnym  w stosunku do siebie. Funkcjo
nowanie tego standardu pozwala na adekwatnym  uśw iadam ianiu sobie własnych 
przeżyć i właściwej percepcji świata zewnętrznego. W tedy to pozwala danej jed
nostce popraw nie funkcjonować w stosunkach wobec siebie i innych osób. Istot
nym  elementem standardu sprawiedliwości wewnętrznej stanowi justyfikator -  
emocjonalno-poznawcza struk tura , k tóra wpływa na życie wewnętrzne jednostki, 
a co za tym  idzie na relacje interpersonalne. By justyfikator funkcjonow ał adekwat
nie konieczne są inne czynniki psychologiczne jednostki, a mianowicie: sam ooce
na, samoświadomość, wgląd w siebie i system wartości. Osoby wykazujące się s tan 
dardow ym  poziom em  sprawiedliwości wewnętrznej charakteryzują się otwartością 
i plastycznością procesów poznawczych, otw artością i zaufaniem  w stosunku do 
innych osób oraz odpowiedzialnością za własne zachowanie.



4. TEORIA TREŚCI I FORM SAMOŚWIADOMOŚCI

Teoria ta wyodrębnia treści wewnętrzne, np. własne myśli i emocje i treści ze
w nętrzne np. oceny innych osób. Przedstawione treści mogą być przetw arzane w na
stępujący sposób: em ocjonalny i egocentryczny -  forma indyw idualna sam oświa
domości, obronny na podłożu niepokoju i lęku -  forma samoświadomości obron
na, społeczny, w m iarę zobiektywizowany -  forma samoświadomości zewnętrznej 
i w sposób symboliczny i abstrakcyjny -  forma samoświadomości refleksyjnej.

Na podstawie tej teorii -  najbardziej zaawansowanej metodologicznie -  powsta
ło wiele badań, co zostało uwiecznione w Księdze Pamiątkowej Samoświadomość 
a jakość życia (2004) ku czci 40-lecia pracy naukowej profesora Zbigniewa Z abo
rowskiego.

W arto jeszcze dodać, że teoria treści i form samoświadomości znalazła uznanie 
na am erykańskim  rynku  psychologicznym, w 2004 r. opublikowano jej założenia 
i implikacje w czasopiśmie „Im agination, Cognition & Personality”. Tym samym 
spełniło się jedno z wielu m arzeń Profesora, by przełam ać w zakresie badań nad 
sam oświadom ością hegemonię uczonych ze Stanów Zjednoczonych.
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