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Monografia powstawała z motywów życia, pasji i pracy dotyczącej związków ro-
mantycznych i  wszelkich perturbacji, jakie spotykają je w  biegu życia. Badanie  
natury bliskich relacji jest fascynującym zadaniem dlatego, że związki te są nie-
jednorodne, zmienne, dynamiczne i po prostu ciekawe. Codzienna rzeczywistość 
pokazuje, że niektóre z tych relacji są satysfakcjonujące, a  inne nie. Poszukiwa-
nia przyczyn i uwarunkowań dobrostanu w bliskich relacjach mają wielowieko-
we tradycje, lecz nadal nie znaleziono adekwatnej odpowiedzi na pytanie doty-
czące szczęśliwego życia. Niniejsza publikacja jest głosem w bogatej dyskusji na 
tematy płci, tożsamości, emocjonalności, ról społecznych oraz tworzenia związ-
ków. Najważniejszy akcent został w niej położony na ludzką emocjonalność, jako 
czynnik różnicujący i spajający bliskie relacje, w tym związki intymne.

Związek romantyczny dwojga osób to coś więcej niż tylko jedna i druga płeć 
razem dodane, nie jest to bowiem wynik prostego dodawania. Bogactwo rzeczy-
wistości ukazuje wielość różnorodnych układów społecznych, w których odnaj-
duje się człowiek. Monografia porusza zagadnienia związane z nimi dwojgiem: 
kobietą i mężczyzną, oraz z  tym, co im się przytrafia w trakcie procesu kształ-
towania się związku; związku traktowanego poważnie, czyli trwałego i  w  mia-
rę stabilnego. Takie jest marzenie większości osób podejmujących decyzję o zna-
lezieniu partnerki życiowej czy partnera życiowego, co potwierdzają najnowsze 
sondaże społeczne – najwyższe miejsce w strukturze wartości Polaków zajmuje 
rodzina i szczęśliwe życie rodzinne (Boguszewski, 2019).

Docenienie bliskich związków oznacza zauważenie i  podkreślenie roli płci. 
Temat ten jest niezwykle prze-dyskutowany. Wydawałoby się, że niewiele więcej 
można powiedzieć w tym obszarze. Liczne poradniki, quizy, programy telewizyj-
ne wypełniają szczelnie tę przestrzeń. A jednak… tożsamość kobiety czy tożsa-
mość mężczyzny wciąż nie są w  oczywisty sposób zdefiniowane. Przeformuło-
wań wymagają zmiany w relacjach intymnych powstające wraz z upływającym 
czasem, dookreślenia wymagają pytania: Kim jestem jako człowiek? W czym je-
stem podobny do innych, a czym się od nich różnię?

Studium dynamiki związku to studium przyciągania i odpychania: zaanga-
żowania, troski oraz dystansu, chłodu. Nieustanny rytm życia wybijany falami 
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zainteresowania i jego braku pomiędzy parą – jak linia lądu niepokojona wiecz-
nymi zmaganiami ziemi i wody. W książce poruszony jest temat fenomenu ludz-
kich więzi, można byłoby powiedzieć: miłości. Jednak samo uczucie to przecież 
nie wszystko. Może to miłość, namiętność, zaangażowanie, jak ujmują ludz-
kie więzi Robert J. Sternberg czy Bogdan Wojciszke, ale także przywiązanie 
w  związkach osób dorosłych na kształt więzi pomiędzy dzieckiem a  jego pod-
stawowym opiekunem, jak ujęli to w swej teorii John Bowlby i Mary Ainsworth, 
a potem zaadaptowali do związków romantycznych Cindy Hazan i Phillip Sha-
ver. Marzenie o stworzeniu idealnego wzorca czy idealnej zasady doboru i two-
rzenia szczęśliwego związku istniało w ludzkości niemal od zawsze.

Pomysł na strukturę książki odzwierciedla poruszane w  niej dylematy:  
płci – kobiecości – męskości – związków romantycznych. Niezbędne wydało się 
wyjaśnienie, czym jest płeć i  czym są różnice pomiędzy płciami na tle sporów 
teoretycznych i w pewnym sensie ideologicznych. Następnie podjęto wątek tego, 
co łączy kobietę i mężczyznę, jak tworzą więzi. Istnieje wiele teorii na ten temat, 
dlatego zadano pytanie: Jak poruszyć istotne kwestie w niebanalny i oryginalny 
sposób? Podział rozdziałów zaproponowany w niniejszej monografii na Kobiety 
oraz Mężczyźni to z  jednej strony proste oddzielenie obu płci, natomiast z dru-
giej – próba porównania różnic w  celu ukazania ich sensowności. Porównanie 
tych różnic zostaje dokonane w  rozdziale czwartym – badawczym oraz w  pią-
tym, który podejmuje wątek związków romantycznych. Starano się uniknąć po-
wszechnych, stygmatyzujących uproszczeń, a  czytelnik oceni, na ile zadanie to 
udało się wykonać.

Publikacji na temat płci i  związków, w  mniejszym bądź większym stopniu 
naukowych, ukazało się wiele na przełomie XX i  XXI wieku. Oprócz zebrania 
dużej części współczesnych badań na temat ról społecznych i relacji romantycz-
nych kobiet i  mężczyzn, monografia niniejsza podejmuje także zadanie scale-
nia wątków płci, różnic płciowych, doboru do związków oraz funkcjonowania  
w parze. Jest ono na tyle ambitne, iż zdaję sobie sprawę, iż wiele poruszanych te-
matów nadal będzie wymagało dalszych doprecyzowań.

Drugim ważnym zadaniem monografii jest zaprezentowanie badań włas- 
nych – o polskiej specyfice – na tle wybranych tematycznie badań międzynaro-
dowych. Ma być ono uzupełnieniem przyjętych założeń teoretycznych. Głów-
nym celem badawczym jest przedstawienie emocjonalności kobiet i  mężczyzn 
oraz jej wymiarów: dyspozycji (cechy) i  stanu emocjonalnego, które przyjęto  
za Henrykiem Gasiulem (2002) na tle stresu życia codziennego. Z przyjętych teo-
rii osobowości wyniknęło założenie o  trwałych predyspozycjach osobowościo-
wych do reagowania w  określony sposób na sytuacje trudne, problemowe czy 
zagrażające. Zagadnienie stresu zostało podjęte z  perspektywy trudności życia 
codziennego, które były badane w następujących sytuacjach trudnych: egzamin 
maturalny, sesja egzaminacyjna oraz stres dorosłego życia – nakładanie się ról 
społecznych i związanych z nimi obowiązków.
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W badaniach zakładano, że odmienny typ emocjonalności, związany ze spe-
cyficznymi uwarunkowaniami płciowymi, będzie miał związek z różnymi styla-
mi reakcji na stres i różnymi sposobami radzenia sobie ze stresem. Dobór w ba-
daniu był celowy według kryteriów: płeć (żeńska i męska) oraz wiek (osoby we 
wczesnej dorosłości). Wczesny okres dorosłości to czas wchodzenia w dorosłe ży-
cie, podejmowania obowiązków oraz ich skumulowania w  dojrzałym życiu za-
wodowym i rodzinnym.

Książka powstała z  myślą o  studentach przede wszystkim nauk o  rodzinie 
oraz studentach dziedzin pokrewnych – psychologii, pedagogiki, socjologii, pra-
cy socjalnej – jak również o  osobach przygotowujących się w  różnych trybach 
edukacyjnych ze specjalności asystentura rodziny. Ponadto jest to głos polemicz-
ny w  wielu dyskusjach, jakie obecnie toczą się na temat płci i  związków. Poza 
tym publikacja ma także wymiar terapeutyczny – pracując z parami małżeński-
mi, dostrzegłam potrzebę, by małżonkowie mogli wzajemnie zrozumieć różnice 
płci oraz uczyć się je wykorzystywać bardziej do budowania więzi aniżeli czynić 
je przedmiotem sporów.


