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Dysertacja Marty Kowal wpisuje się w nurt psychologii międzykulturowej. Jest to już 

kolejna międzykulturowa praca doktorska, którą przyszło mi recenzować w tym roku, 

co zdaje się świadczyć to o tym, że badania tego rodzaju stają się w Polsce coraz 

bardziej popularne. Wypada również dodać, że Autorka ma już na tym polu niemałe 

osiągnięcia. Z informacji zawartych w bazie Google Scholar wynika, że Marta Kowal 

jest współautorką ponad czterdziestu artykułów naukowych, które cytowane były 

łącznie 779 razy. Biorąc pod uwagę, że jest ona pierwszą autorką kilkunastu z tych 

prac, a część tekstów ukazała się w tak renomowanych czasopismach 

anglojęzycznych, jak Frontiers in Psychology, British Journal of Psychology, czy 

Journal of Nonverbal Behavior,  mamy tu do czynienia z dorobkiem większym niż 

dorobek niektórych habilitantów! Wszystkie to budzi oczywiście ogromny szacunek, 

lecz informacje te sprawiły również, że moje oczekiwania wobec przedstawionej mi 

do oceny pracy doktorskiej były większe niż zazwyczaj. 

 W pierwszej części recenzji spróbuję przedstawić w skrócie najważniejsze 

zamierzenia badawcze Marty Kowal oraz uzyskane przez nią wyniki. W swojej 

dysertacji Autorka skupiła się na najpopularniejszej obecnie teorii miłości, czyli 

Trójczynnikowej Teorii Miłości Roberta Sternberga. Jak sama pisze, jej głównym 
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celem było sprawdzenie, czy predyktory kulturowe (wskaźniki modernizacji, 

równości płciowej oraz indywidualizmu) i środowiskowe (wskaźniki historycznego 

rozpowszechnienia patogenów, średnie roczne temperatury oraz wskaźnik 

śmiertelności niemowląt) są związane z doświadczeniami trzech komponentów 

miłości.  

Projekt badawczy przewidywał przeprowadzenie serii badań poprzedzonych  

badaniem pilotażowym, które wykorzystywało dane Instytutu Gallupa. Pytano w nim 

badanych, czy w dniu je poprzedzającym odczuwali oni miłość. Te pochodzące ze 

129 krajów dane skorelowane zostały tutaj ze zmiennymi kulturowymi i 

środowiskowymi. Istotne, choć niezbyt wysokie, pozytywne korelacje uzyskane 

zostały dla takich zmiennych jak: modernizacja, PKB per capita, indywidualizm i 

średnia temperatura roczna.  

W kolejnym badaniu (oznaczonym w pracy jako Badanie 1) Autorka dokonała 

reanalizy danych z badania międzykulturowego, przeprowadzonego przez zespół 

Piotra Sorokowskiego (2021), w którym wzięło udział ponad 11 tysięcy osób z 45 

krajów. Uzyskane przez Autorkę wyniki wskazują na istnienie związku pomiędzy 

trzema komponentami miłości oraz zmiennymi kulturowymi (wskaźniki 

modernizacji, równości płciowej) oraz środowiskowymi (wskaźniki historycznego 

rozpowszechnienia patogenów oraz śmiertelności niemowląt).  

Pobocznym celem doktoratu była walidacja skróconej wersji skali do pomiaru 

miłości (na bazie oryginalnej skali TLS-45), która dostarczyłaby kolejnym badaczom 

rzetelnego i dobrze zwalidowanego (a jednocześnie krótszego) narzędzia, służącego 

do pomiaru aspektów miłości. Temu właśnie służyły Badania 2 i 3. W kolejnym 

badaniu Autorka dokonała walidacji skróconej skali TLS-15 w 37 różnych językach, 

potwierdzając ich ekwiwalencję.  

W Badaniu 4 w celu dalszej weryfikacji postawionych hipotez Autorka 

przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę badanie międzykulturowe  Badanie to 

pozwoliło włączyć zmienne kulturowe i środowiskowe także na poziomie jednostki. 

Przedstawione wyniki wskazują, że wyższy poziom intymności przejawiały osoby z 

krajów o wyższym wskaźniku modernizacji, wyższej równości płciowej, wyższym 

wskaźniku indywidualizmu oraz osoby z krajów o niższym wskaźniku historycznego 

rozpowszechnienia patogenów, niższej średniej rocznej temperaturze oraz niższym 

wskaźniku umieralności niemowląt. Ponadto, wyższy poziom intymności przejawiały 

osoby o wyższym statusie społecznym, wyznające bardziej egalitarne poglądy na 
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temat płci, będące bardziej kolektywistyczne oraz te, które przebyły w swoim życiu 

mniej chorób zakaźnych. Wyższy poziom namiętności zaobserwowany został 

natomiast u osób z krajów o niższym wskaźniku modernizacji, niższej równości 

płciowej oraz wyższej śmiertelności niemowląt, a także u osób o wyższej klasie 

społecznej, lepszej sytuacji finansowej, wyznających poglądy mniej egalitarne na 

temat płci oraz o bardziej kolektywistycznym nastawieniu. Z kolei wyższy poziom 

zaangażowania przejawiały osoby z krajów o wyższym wskaźniku modernizacji, 

większej równości płciowej, większym indywidualizmie, mniejszym historycznym 

rozpowszechnieniu patogenów, niższych średnich rocznych temperaturach, a także 

osoby o wyższym statusie socjoekonomicznym, wyznające mniej egalitarne poglądy 

na temat płci, bardziej kolektywistyczne oraz takie, które przebyły w swoim życiu 

mniej chorób zakaźnych.  

      * 

  

Przejdę teraz do merytorycznej i formalnej oceny pracy. Na początku chciałbym 

poświęcić trochę miejsca ocenie wprowadzenia teoretycznego. Jest ono dość 

rozbudowane, tym niemniej pozostawia uczucie niedosytu. Szczególnie 

rozczarowujący wydaje mi się Rozdział 1 zatytułowany „Ujęcie miłości romantycznej 

z historycznego punktu widzenia”. Temat jest pasjonujący, ale został potraktowany 

przez Autorkę pobieżnie i wyrywkowo, brakuje mi też własnych refleksji. Brak 

również odwołań do polskich źródeł podejmujących tę samą tematykę. Tak więc 

pominięta została zarówno pionierska książka Krystyny Starczewskiej (1975) „Wzory 

miłości w kulturze Zachodu”,  jaki i stosunkowo niedawne publikacje polskiego 

antropologa kulturowego Waldemara Kuligowskiego (2002, 2004): „Siedem szkiców 

do antropologii miłości” oraz „Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna”.  

 Kolejne dwa rozdziały pracy doktorskiej również pozostawiają niedosyt. 

Sporządzenie wyczerpującego przeglądu koncepcji miłości zajęłoby bardzo dużo 

miejsca, Autorka próbuje więc przedstawić je bardzo skrótowo, w większości 

przypadków poświęcając poszczególnym ujęciom jedną trzecią albo pół strony. Ta 

telegraficzna skrótowość nie daje szansy na rzetelne przedstawienie złożonych 

koncepcji teoretycznych. Wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem byłoby 

skupienie się wyłącznie na dwóch, trzech koncepcjach, które można uznać z 

dzisiejszej perspektywy za najważniejsze, a następnie przejść do omawiania koncepcji 

Roberta Sternberga, który patronuje całej pracy. Autorka wydaje się przy tym 
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nieświadoma, że istnieją polskie tłumaczenia niektórych z przywoływanych źródeł, na 

przykład Davida Bussa, czy samego Sternberga (np. „Nowa psychologia miłości” pod 

jego redakcją, która ukazała się u nas w 2007 r.). Zaowocowało to m.in. używaniem 

terminologii innej niż ta już przyjęta w polskiej psychologii, na przykład pisanie o 

„poziomie miłości intymnej”, czy „miłości namiętnej” zamiast po prostu o poziomie 

intymności i zaangażowania.  

  Zaprezentowany w części empirycznej projekt badawczy, na który składa się 

badanie pilotażowe i pięć kolejnych zakrojonych na szerszą skalę badań wydaje się 

spójny i przemyślany. Moje wątpliwości budzi tylko Badanie 5, czyli tzw. „mini-

metaanaliza”. Przyznam, że pomysł przeprowadzania metaanaliz w oparciu o dwa 

badania wydaje mi się bardzo kontrowersyjny. Skupię się jednak na tym, co uważam 

w pracy za najbardziej wartościowe, a więc na wieńczącym cały projekt Badaniu 4.  

Już sama skala tego badania budzi wielki podziw. Skompletowanie próby 

składającej się z prawie 120 tysięcy osób, w dodatku pochodzących ze 175 krajów 

stanowi prawdziwe osiągnięcie. Wprawdzie ostatecznie do analizy weszło ok. 60 

tysięcy osób z 82 krajów, w których liczba badanych była większa niż 30, ale nawet 

po tych cięciach jest to próba imponującą. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez 

współpracowników, których było ostatecznie ponad czterystu, ale kierowanie tak 

ogromnym zespołem badawczym jest również wyczynem zasługującym na słowa 

uznania. Biorąc pod uwagę sukces tego przedsięwzięcia, myślę, że w przyszłości 

Autorka zadziwi nas jeszcze wielokrotnie prowadząc kolejne, zakrojonych na szeroką 

skalę, badania międzykulturowe.     

Tym, co wyróżnia te badania spośród innych badań międzykulturowych 

umiejscowionych w podobnym obszarze tematycznym jest nie tylko ogromna liczba 

porównywanych krajów, ale także wykorzystanie zmiennych kulturowych i 

środowiskowych nie tylko z poziomu krajowego (czy kulturowego), ale także 

jednostkowego.  Uporanie się z tak dużym i złożonym zbiorem danych wymagało 

niemałej biegłości, wystarczy wspomnieć, że sam opis analiz statystycznych, 

włączając w to kilkustopniową walidację zastosowanego narzędzia (TLS-15), zajmuje 

w przypadku tego badania prawie siedem stron.   

Niektóre z otrzymanych przez Autorkę wyników sprawić mogą wrażenie 

zdroworozsądkowych, ale potwierdzenie tych zależności na tak różnorodnej próbie 

uważam za bardzo cenne. Dla mnie najciekawszym wynikiem był ten dotyczący 

wpływu historycznego rozpowszechnienia patogenów. Przyznam, że czytając wstęp 
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teoretyczny dość sceptycznie zapatrywałem się na szansę wykazania takich zależności 

w planowanym badaniu, zwłaszcza, że niedawne międzykulturowe badania Watkinsa 

i współpracowników (2019) nie wykazały zależności między historycznym 

rozpowszechnieniem patogenów a częstością całowania się osób zakochanych. 

Tymczasem wyniki Autorki wskazują, że osoby z krajów o niższym wskaźniku 

historycznego rozpowszechnienia patogenów wykazują wyższy poziom intymności i 

zaangażowania. Co więcej, podobne efekty uzyskano na poziomie indywidualnym, 

gdzie wskaźnikiem była liczba przebytych chorób zakaźnych. Myślę, że interesujące 

byłoby rozwinięcie tego wątku w kolejnych badaniach.  

Oczywiście przedstawione badanie ma także swoje ograniczenia. 

Najpoważniejszym z nich jest niska reprezentatywność próby. Badanie 4 odbywało 

się w większości przypadków online, a więc badani musieli mieć dostęp do internetu. 

Nie jest to oczywiście problem w przypadku krajów wysoko rozwiniętych, jednak, 

gdy włączamy do analizy osoby z Angoli, czy Ghany musimy pogodzić się z tym, że 

koncentrujemy się na niewielkim,  dość elitarnym wycinku społeczeństwa. 

Potwierdzają to też udostępnione przez Autorkę dane dotyczące wykształcenia 

wskazujące, że 61% osób badanych posiadało co najmniej tytuł licencjata, z czego aż 

6,2% stopień doktora. Nawet jak na warunki europejskie byłby to rozkład bardzo 

nietypowy. Dodatkowo w przypadku krajów o dużej liczbie mieszkańców, a 

jednocześnie bardzo zróżnicowanych kulturowo, próby są stanowczo 

niewystarczające liczebnie (przykładowo 38 osób badanych reprezentujących tutaj 

Chiny), brakuje też dodatkowych opisów o przynależności etnicznej, co przydałoby 

się bardzo w przypadku krajów wielokulturowych jak USA, czy Kanada.   

Na koniec kilka uwag formalnych. Zestawiona przez Autorkę bibliografia 

liczy niemal 80 stron i jest to niewątpliwie imponujący zestaw wskazujący na dużą 

erudycję Autorki i świadczący o tym, że porusza się ona znakomicie w kręgu 

psychologii międzykulturowej i w obszarze związanym z psychologią miłości. Ze 

zrozumiałych względów przeważają tutaj wyraźnie publikacje anglojęzyczne w 

większości autorów zagranicznych. Gorzej, że nawet prace dostępne po polsku 

przedstawiane są w oryginale. Prawie całkowite pominięcie tłumaczeń literatury 

fachowej, skutkuje  m.in. stosowaniem własnych, niekiedy niezbyt udanych, 

propozycji translatorskich (np. „miłość towarzysząca” jako odpowiednik 

„companionate love” s.29).  
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Jeśli chodzi o poprawność językową praca sprawia niekiedy wrażenie jakby 

pisana była w pośpiechu i Autorce zabrakło czasu na staranną redakcję tekstu. Aby 

nie być gołosłowny, przytoczę dwa szczególnie rażące moim zdaniem przykłady: 

„Niedługo po wyodrębnieniu miłości i lubienia przez Rubina, kolejni uczeni 

podejmowali się opracowania jeszcze innego pojęcia miłości” (s.29), „Taki układ 

wyników wtóruje obserwacjom Robinsona” (s.154). Innym problemem jest używanie 

kalek z języka angielskiego, na przykład  „generalne wnioski” zamiast wnioski 

ogólne, revision spolszczone jako „rewizja” (np. s. 73), czy też dosłowne tłumaczenie 

idiomu - rule of thumb jako „reguła kciuka” (s. 122).   

Autorka nie stosuje też konwencji, które od dziesięcioleci funkcjonują w 

polskiej literaturze naukowej. Współpracownicy stają się więc tutaj „kolaborantami”, 

mimo, że w polszczyźnie słowo to ma zgoła inne konotacje, a w podpisach pod 

tabelami zamiast terminu „uwaga” Autorka stosuje termin „nota” jako odpowiednik 

angielskiego „note”). Konsekwentnie stosowany jest też anglosaski styl prezentacji 

wyników liczbowych, w którym kropka zastępuje przecinek.  

Nie mam natomiast większych zastrzeżeń odnośnie struktury tekstu, 

wychwyciłem jednak sporo drobniejszych usterek, z których kilka chciałbym opisać 

nieco szerzej. Nie rozumiem na przykład dlaczego wyodrębniony został Rozdział 5, w 

którym na niespełna trzech stronach Autorka przedstawia własne hipotezy badawcze. 

Myślę, że byłoby dużo lepiej, gdyby był on wprowadzeniem do Rozdziału 6. Poza 

tym niektóre zestawienia tabelaryczne mogłyby, z korzyścią dla pracy i czytelnika, 

zostać przeniesione do załączników. Dotyczy to na przykład ciągnącego się przez 

siedem stron i skutecznie rozbijającego tok wywodu zestawienia badań, w których 

wykorzystano dotąd narzędzie Sternberga (Tabela 3).  

Na koniec refleksja natury bardziej ogólnej. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że 

wiele problemów, o których wspomniałem w tej recenzji rozwiązałoby się 

automatycznie, gdyby zamiast na klasyczną dysertację Autorka zdecydowała się na 

cykl artykułów w języku angielskim. Biorąc pod uwagę fakt, że Marta Kowal 

udowodniła już, że jest w stanie z powodzeniem publikować w czasopismach o 

międzynarodowym obiegu, a dwie prace, których jest współautorką, dotyczą miłości 

romantycznej, decyzja ta jest dla mnie niezrozumiała. Mam nadzieję, że przynajmniej 

część z przedstawionego tutaj materiału empirycznego zostanie opublikowana w 

kolejnych latach, bowiem grono czytelników doktoratów jest niezwykle wąskie.  
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Mimo przedstawionych w recenzji uwag krytycznych, nie mam wątpliwości, 

że Pani Marta Kowal wykazała się kompetencjami pożądanymi u doktora 

psychologii, a recenzowana praca spełnia wymogi określone w artykule 187 Ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskuję więc o 

dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

                                                               

Piotr Szarota 

 

 

 

 


