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Dependence implies vulnerability.
(Rusbult i Van Lange, 2003, 363)

Wprowadzenie

„Kochać w  ogóle znaczy wystawić się na zranienie. Pokochaj cokolwiek, 
a  twoje serce z  pewnością odczuje ból, a  może nawet zostanie złamane” 
(C.S. Lewis Cztery miłości). Uchwycenie tego, co najistotniejsze w więzi łączącej 
kochających się ludzi, wymaga wielkiej wnikliwości i  zdolności cierpliwego 
przesiewania powierzchownych doświadczeń w  poszukiwaniu głębiej ukrytego 
tematu źródłowego. Wypowiedzenie tej istoty potrzebuje odpowiedniego języka, 
zdolnego do nazwania nienazywalnego. Czy wobec tego o miłości mogą mówić 
jedynie literaci, artyści, kompozytorzy…? Czy jedynie subtelność poetyckiej 
i muzycznej frazy jest zdolna pomieścić sensy zawarte w doświadczeniu więzi? 

Intuicja Cliva Staplesa Lewisa zawarta w otwierającym wprowadzenie passu-
sie znajduje paralelę w przewodniej myśli tej pracy, zaczerpniętej z tekstu Caryl 
Rusbult i  Paula Van Lange opublikowanego w  2003 roku na łamach Annual 
Review of Psychology („dependence implies vulnerability”). Zależność, jedna 
z  podstawowych cech więzi romantycznej, implikuje podatność na zranienia. 
Choć ścisłemu językowi pracy naukowej brakuje być może literackiej finezji, 
spojrzenie na funkcjonowanie człowieka w relacji romantycznej z perspektywy 
psychologii niewątpliwie pozwala odkryć i  nazwać coś z  istoty, źródłowego 
tematu i owego „trudno nazywalnego” w miłości.

Pobrzmiewająca w tytule metafora wrażliwych strun osobowości nawiązuje 
do dwóch podstawowych punktów ciężkości tej pracy. By melodia mogła wy-
brzmieć, potrzeba strun, te zaś mają właściwą sobie wrażliwość. Niewprawne 
poruszenie struny grozi dysharmonią lub fałszem, zbyt słabe nie zdoła wydo-
być odpowiedniego dźwięku, zbyt silne ten dźwięk wypaczy. Z  drugiej strony 
dźwięki muszą istnieć w ściśle określonej współzależności i tak być wygrywane, 
by tworzyć konkretną melodię. Zaburzenie następstwa czasowego, dominacja 
jednej frazy nad drugą czy brak zaangażowania wszystkich potrzebnych głosów 
nie ujawnią potencjału tkwiącego w  partyturze. Jak w  muzyce piękno stanowi 
wyraz synergii instrumentu i kompozycji, tak w bliskiej relacji interpersonalnej, 
zwłaszcza romantycznej, szczęście wynika z wzajemnego oddziaływania niepo-
wtarzalnych ludzkich osobowości i łączącej je więzi. Zagadnienia te – osobowość 
i więź – są tematem tej książki. W osobowości interesują nas zwłaszcza te cechy 
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(struny – pozostańmy w tej metaforze), które są potencjalnie najbardziej wrażliwe 
na wzajemne poruszenia partnerów połączonych romantyczną więzią. W relacji 
z kolei przedmiotem skupienia będą charakterystyki i przejawy współzależności, 
czyli sposobu, w jaki splecione są wzajemne doświadczenia partnerów.

Pierwszy rozdział poszukuje odpowiedzi na pytanie o wrażliwe typy i struny 
osobowości. Z ogólnego przeglądu teorii typów osobowości i wrażliwości inter-
personalnej przechodzimy w  nim do namysłu nad ich głębokimi biologicznie 
uwarunkowanymi źródłami (Nigg, 2006): wrażliwością na nagrody i  kary 
(Smillie, 2008). Neuropsychologiczna teoria osobowości jako wyniku interakcji 
działania systemów wrażliwości na wzmocnienia autorstwa Jeffreya Graya (1976, 
1987; Gray i  McNaughton, 2000) jest tematem drugiego rozdziału. Omawia 
on koncepcję biologicznych źródeł ludzkiej wrażliwości na bodźce i  odpo-
wiadających za dostrzeganie, przetwarzanie i  reagowanie na te bodźce trzech 
biobehawioralnych systemów wrażliwości na wzmocnienia: systemu aktywacji 
behawioralnej, systemu hamowania behawioralnego i  systemu walki-ucieczki-
znieruchomienia. W środowisku relacji romantycznej ważnym źródłem zarówno 
przyjemnych, jak i zagrażających bodźców, jest partner romantyczny.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o istotę więzi w relacji romantycz-
nej w  rozdziale trzecim kierujemy się teorią współzależności (interdependence 
theory; Rusbult i Van Lange, 2003; Kelley i Thibaut, 1978). Sięgająca korzeniami 
teorii wymiany społecznej (Hommans, 1958) teoria współzależności rozpatruje 
relację romantyczną w  czterech aspektach: poziomu współzależności, wza-
jemności, odpowiedniości rezultatów interakcji dla stron relacji oraz podstaw 
współzależności (Kelley i Thibaut, 1978). Nie umyka jej także dynamika relacji 
romantycznej, dlatego poszukuje ona mechanizmów sterujących przemiesz-
czaniem się partnerów między biegunami niezależności i  bliskości w  związku 
(Baxter i  Montgomery, 1996). Rdzeniowym mechanizmem tego balansowania 
jest zdolność transformacji motywacji z egocentrycznej, chroniącej osobę przed 
zagrożeniem, w stronę prorelacyjnej, mającej na celu pogłębienie współzależno-
ści (Van Lange, De Cremer, Van Dijk i Van Vugt, 2007). Zdolność ta ujawnia się 
najpewniej w sytuacjach diagnozujących współzależność, takich, które pod zna-
kiem zapytania stawiają relację romantyczną – w sytuacji gdy jeden z partnerów 
narusza normy relacyjne, powodując poczucie krzywdy u drugiej strony relacji. 
Reakcjami na takie sytuacje zarządzają mechanizmy regulujące współzależność 
(np. poczucie bycia cenionym przez partnera, zaufanie; Murray i Holmes, 2010). 

Jak poruszane są wrażliwe struny osobowości w  sytuacji współzależności 
i  jak brzmią, gdy zostają trącone palcem kochanej osoby? W  toku przeprowa-
dzonych badań empirycznych ponad 1100 osób podzieliło się doświadczeniami, 
które przeżywają w swoich bliskich relacjach. Ich narracje i odpowiedzi w psy-
chologicznych inwentarzach pozwoliły na sprecyzowanie roli wymiarów osobo-
wości odpowiedzialnych za reagowanie na wzmocnienia pozytywne i awersyjne 
w  różnych sferach funkcjonowania w  romantycznej współzależności. Wyniki 
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zaczerpnięto z badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach przygotowa-
nia rozprawy doktorskiej pt. Wrażliwość na wzmocnienia a sposoby reagowania 
na krzywdy w związkach romantycznych pisanej pod opieką prof. dr hab. Eugenii 
Mandal. W tym opracowaniu uporządkowano je w 18 analiz tematycznych opi-
sanych w  rozdziałach czwartym i  piątym. W  rozdziale czwartym analizowano 
rolę reaktywności systemów wrażliwości na wzmocnienia dla orientacji moty-
wacyjnych partnerów romantycznych, dla poziomu samooceny wyrażającego 
poczucie bycia cenionym przez partnera, zaufania, reakcji emocjonalnych na 
sytuacje naruszenia przez partnera norm relacyjnych i  reakcji behawioralnych 
w tych sytuacjach, dla emaptyzowania i regulacji emocjonalnej wobec partnera. 
W  rozdziale piątym poszukiwano odpowiedzi na pytanie o  to, który spośród 
analizowanych mechanizmów regulacji zachowania wobec partnera romantycz-
nego w  sytuacjach diagnostycznych dla relacji romantycznej najlepiej wyraża 
rolę wrażliwych strun osobowości. 

Pracę kończy rozdział zawierający podsumowanie uzyskanych wyników 
i  ich implikacji. Praktyka kliniczna może skorzystać nie tylko na zidentyfiko-
waniu „czynników ryzyka” wrażliwości na krzywdzące zachowania partnera 
i destruktywnego reagowania na te zachowania, ale także na otwarciu nowego 
pola analizy mechanizmów relacji w  związku dzięki zastosowaniu ram teorii 
wrażliwości na wzmocnienia.
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Sensitive strings of personality in romantic relationships 

Su m ma r y

The work is devoted to the analysis of ways in which the personality traits which make 
a person more sensitive to stimuli from the environment manifest themselves in functioning in 
romantic relationships. The vulnerability-stress-adaptation model (Karney and Bradbury, 1995) 
highlighted the role of variables responsible for the permanent (hyper)sensitivity present in some 
partners of romantic relationships (e.g. neurotic persons) and its consequences for tolerance of 
and adaptation to stress that accompanies close relationships as a natural result of the interde-
pendence process. First of all, in this work we are looking for features that can be described as 
„sensitive strings” of personality. These are such properties whose manifestation or high intensity 
is responsible for mental hypersensitivity, which will be expressed primarily in romantic relation-
ships, due to their strong interdependence. This goal is accomplished in the first chapter, which 
reviews the typologies of sensitive personalities and uses a  variable-based approach to distin-
guish sensitive personality strings (traits) that are associated with an increased risk of developing 
difficulties in social functioning and mental health. Based on personality meta-traits theories and 
neuropsychological analyses of personality and temperament base, it was proposed to search for 
sources of personality sensitivity at the level of reactivity of neuropsychic systems distinguished 
in the theory of gain sensitivity (Gray and McNaghton, 2000): behavioral activation system, 
behavioral inhibition system and fight-flight-freezing system.

The second chapter describes this concept of personality, and also shows the results of stud-
ies suggesting the possibility of using the theses of this theory to analyze interpersonal (including 
romantic) relationships. The third chapter analyses the romantic relationship using the theory of 
interdependence (Kelley and Thibaut, 1978). The issues of the so-called diagnostic situation, i.e. an 
episode in the life of the couple that reveals their motivation, such as concentration on self-defence 
versus concentration on maintaining relationships. A  „transformation of motivation process” was 
also introduced as a process responsible for the ability to prioritize the motive of relationship main-
tainance when, as a result of the offense of a romantic partner, self-protection motivation arises. The 
chapter closes with a  discussion of models of regulation mechanisms of both self-protection and 
relationship-maintenance motives, in which regulatory roles are given to trust, self-esteem or chroni-
cally triggered aspiration or avoidance goals, as well as a proposition of a mediation model unifying 
this model and the model of the reinforcement sensitivity theory of personality. This suggestion 
corresponds to the second purpose of the work, which is an attempt to analyse the mechanisms of 
sensitivity to strengthening regulating behavior towards the partner in a romantic relationship.

The fourth and fifth chapters present a  series of analyses in which the predictive role of rein-
forcement sensitivity in various romantic relationships was tested. It was examined whether mating 
is influenced by a similarity in sensitivity to reinforcements, and then how reinforcement sensitivities 
are related to the motives that direct their behavior towards the romantic partner, emotional balance 
in romantic couples, emotional and behavioral responses to transgressions, self-esteem, trust, sense 
of power and intimacy, empathizing with the partner and emotional regulation. The summary of the 
analysis compares models of regulatory mechanisms explaining reactions of partners in diagnostic 
situations for their relationship, in which mechanisms of sensitivity to reinforcement may participate. 
These mechanisms turned out to be relationship-specific sensitivity to rewards and punishments, 
self-esteem and a  ruminative strategy for regulating emotions. The last chapter summarizes the 
results as well as indicates the limitations and application possibilities of the knowledge obtained.
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O AUTORZE

dr  Marc in  Moroń -  psycholog społeczny,  adiunkt  w Ins tytu -
c ie  Psychologi i  Uniwer sytetu Ś ląskiego.  Prowadzi  badania 
nad zdolnośc iami emocjonalnymi i  regulac ją  emocj i ,  
agresywnośc ią  re lacy jną i   jakośc ią  życ ia .  Ukończył  szkole -
n ia  w zakres ie  t reningu umiejętnośc i  społecznych,  psycho-
d iagnos tyki ,  rac jonalnej  terapi i  zachowania,  badań nad 
rodziną.  Pracuje  z  narzeczonymi i  małżonkami,  a  także 
osobami indywidualnymi w sytuac jach t rudnośc i  in terper -
sonalnych.  Zajmuje s ię  opiniodawstwem psychologicznym.

Wrażliwe struny osobowości
w związkach romantycznych

Marc in Moroń

O KSIĄŻCE

Autor  poszukuje  odpowiedzi  na pytanie ,  w jaki  sposób cechy osobowośc i  odpowiadające 
za wrażl iwość  na bodźce środowiskowe przejawiają s ię  w funkc jonowaniu w związkach 
romantycznych.  W pracy ukazano mechanizmy kons truktywnego i  des t rukcyjnego 
reagowania na sytuac je  kr zywdzenia,  unikania i  zaniedbywania par tnera w związkach 
cechujących s ię  współzależnośc ią .  Autor  okreś la  znaczenie  wymiarów osobowośc i  
odpowiedzia lnych za reagowanie na bodźce pozytywne i  awer sy jne d la różnych obsza-
rów związków romantycznych i   in tymnych.

Z RECENZJI WYDAWNICZEJ

„Praca wyróżnia s ię  wysoką r zete lnośc ią ,  poprawnośc ią  metodologiczną i  zas tosowa-
niem zaawansowanych anal iz  s tatys tycznych oraz pełną t ransparentnośc ią  pos tępowa-
nia badawczego.  Cechy te  czynią z  pracy opracowanie cechujące s ię  wysokim poziomem 
naukowym ( . . . ) .  Autor  pr zeds tawi ł  w swej  pracy or yginalny,  szeroko zakrojony projekt  
któr y zos tał  zaplanowany z  n iezwykłą skrupulatnośc ią  oraz,  co  ważne,  któr y zos tał  
sumiennie  i  konsekwentnie  zreal izowany w dalszych krokach pos tepowania badawcze -
go.”

„Bez wątpienia praca dos tarcza nowej  wiedzy,  opar te j  na wynikach ser i i  badań 
własnych,  na temat  różnych aspektów funkc jonowania par tnerów w związkach
w okres ie  doros łośc i .  Tym samym s tanowi  i s totny wkład w rozwój  psychologi i  i  psycho-
logi i  związków intymnych oraz s tanowi  bogate źródło inspirac j i  d la  dalszych badań
w tym obszarze."

„Praca s tanowi  n iezwykle  ważną i  or yginalną pozyc ję  w l i teraturze z  obszaru psycholo -
g i i ,  a  w szczególnośc i  z  obszaru psychologi i  związków intymnych."

dr  hab.  Katarzyna Adamczyk ,  prof .  UAM
(Uniwer sytet  im.  A .  Mickiewicza w Poznaniu)


