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Celem niniejszej pracy doktorskiej jest ulokowanie dwóch form narcyzmu: 

wielkościowego oraz podatnego na zranienie, w ramach cechowej struktury osobowości.  

Za teoretyczny punkt wyjścia przyjęto Model Spektrum Narcyzmu (ang. Narcissism Spectrum 

Model; NSM; Krizan, Herlache, 2018), opisujący w spójny sposób narcyzm wielkościowy 

oraz podatny na zranienie. Model Spektrum Narcyzmu był analizowany w odniesieniu do 

trzech modeli cechowej struktury osobowości. Są to: (1) Pięcioczynnikowy Model 

Osobowości (PMO) Costy i McCrae (1997), w którym wyróżnia się pięć podstawowych cech 

osobowości, tj. neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość oraz 

sumienność; (2) Dwuczynnikowy Model Osobowości (DMO; Cieciuch, Strus, 2017), który na 

podstawie tradycji badań leksykalnych oraz kwestionariuszowych nad pięcioma cechami 

podstawowymi proponuje opis cechowej struktury osobowości za pomocą dwóch metacech, 

tj. Plastyczności i Stabilności; oraz (3) Kołowy Model Metacech Osobowości (KMMO; Strus, 

Cieciuch, Rowiński, 2014), który jest rozszerzeniem DMP i wyróżnia osiem, 

zorganizowanych zgodnie z porządkiem kołowym, metacech osobowości, z czego dwa 

podstawowe wymiary odpowiadają Plastyczności (Beta) i Stabilności (Alfa), trzeci wymiar 

(Gamma) lokuje w przestrzeni kołowej ogólny czynnik osobowości, a czwarty wymiar 

(Delta) dopełnia strukturę kołową (graficzna reprezentacja modelu przedstawiona jest na 

Rysunku 1 poniżej). Wyróżnienie wymiarów Delty i Gammy jest kluczowe dla ulokowania 

narcyzmu wielkościowego i podatnego na zranienie w ramach cechowej struktury 

osobowości, co jest głównym celem niniejszej pracy 



Dotychczasowe modele teoretyczne narcyzmu dostarczały ważnych informacji 

umożliwiających dokładny opis narcyzmu wielkościowego i podatnego na zranienie, jednak 

do tej pory żadna praca nie ujmowała ich, w ramach jednego integrującego modelu struktury 

cech osobowości. Model KMMO stwarza taką możliwość. Zrealizowane w niniejsze pracy 

ujęcie niesie za sobą trzy wartości dodane: po pierwsze, ulokowanie narcyzmu w ramach 

jednego modelu umożliwia dokonanie syntezy istniejących modeli narcyzmu, wyjaśniając ich 

zależności i rozbieżności; po drugie, umożliwia to pełniejsze zrozumienie osobowościowego 

podłoża poszczególnych narcyzmu wielkościowego i podatnego na zranienie; oraz po trzecie, 

umożliwia to integrację z modelami innych zjawisk psychicznych, które zostały już 

częściowo zintegrowane w ramach wspólnej, syntetyzującej przestrzeni modelu KMMO. 

W ramach pracy doktorskiej podjęto cztery kroki, które w sposób systematyczny 

lokują narcyzm wielkościowy i podatny na zranienie w cechowej strukturze osobowości. 

Łącznie, w ramach prac wykonanych w ramach pracy doktorskiej, przeprowadzono serię 8 

badań, w których wzięło udział łącznie 4 431 uczestników. Pierwszy krok dotyczy 

ulokowania narcyzmu w kontekście podstawowych cech osobowości wyróżnionych w PMO. 

Z przeprowadzonych badań wyciągnięto trzy kluczowe wnioski: (1) wysoka neurotyczność 

jest cechą, która jest typowa dla narcyzmu podatnego na zranienie; (2) ekstrawersja, jest 

typowa zarówno dla narcyzmu wielkościowego jak i podatnego na zranienie, jednakże różni 

się ona dla nich kierunkiem: niski poziom nasilenia powiązany jest z narcyzmem podatnym 

na zranienie, zaś wysoki – z narcyzmem wielkościowym; oraz (3) niska ugodowość, jest 

cechą typową dla wymiaru roszczeniowości, którą NSM sytuuje pomiędzy narcyzmem 

wielkościowym a narcyzmem podatnym na zranienie, zatem jest wspólna dla obu form 

narcyzmu. 

W drugim kroku, analizowana jest relacja narcyzmu z metacechami osobowości 

rozumianymi jako czynniki wyższego rzędu, ponad pięcioma cechami podstawowymi, które 

do tej pory nie były analizowane w literaturze. Wyniki badań przeprowadzonych w 

pierwszym kroku pozwoliły wyciągnąć trzy główne wnioski, jednakże zaobserwowano 

również szereg słabszych, lecz znaczących relacji z pozostałymi cechami podstawowymi. 

Narcyzm wielkościowy wiązał się z wyższą otwartością na doświadczenia, zaś narcyzm 

podatny na zranienie z niższą sumiennością. Interpretując te zależności, spostrzeżono ich 

nieprzypadkowy charakter, ponieważ zgrupowały się w sposób, odpowiadający metacechom 

osobowości. Na podstawie wyodrębnionych z cech podstawowych metacech osobowości 

wykazano dwie rzeczy: narcyzm wielkościowy był powiązany z wysoką Plastycznością oraz 



niską Stabilnością, zaś narcyzm podatny na zranienie był powiązany z niską Plastycznością 

oraz niską Stabilnością. 

W ramach trzeciego kroku zaproponowano autorską propozycję modelu teoretycznego 

narcystycznego wahadła, który wyjaśnia sposób wyboru strategii zachowania w narcyzmie 

wielkościowym. Propozycja ta rozszerza model narcystycznego podziwu i rywalizacji (Back i 

in., 2013), który wprowadził strategie zachowania w narcyzmie wielkościowym, jednakże nie 

omówił sposobu, w który te strategie są wybierane. Poprzednie prace składające się na 

rozprawę doktorską wykazały, że jedynie podziw wiąże się z wysoką Plastycznością oraz 

jedynie rywalizacja wiąże się z niską Stabilnością. Metacechy te w modelu narcystycznego 

wahadła przedstawiane są jako podstawowe siły oddziałujące na wybór strategii. Wybór ten 

przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie dokonywana jest nieuświadomiona ocena 

sytuacji, która przesuwa wahadło w kierunku jednej z metacech, a zatem – do wyboru 

strategii podziwu lub rywalizacji. W drugim etapie, w którym dokonywana jest świadoma 

interpretacja sytuacji, możliwe jest zawrócenie – jeśli płynące z oceny informacje będą 

wystarczająco silne, lub dalsze przemieszczenie wahadła w stronę jednej z metacech, 

prowadzące do zachowań typowych dla strategii podziwu lub rywalizacji, które zostały 

opisane w modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji (Back i in., 2013). 

W ostatnim kroku dokonano wyjście poza pięć podstawowych czynników osobowości 

poprzez bezpośrednie zbadanie relacji narcyzmu z metacechami osobowości KMMO. 

Ponieważ NSM jak i KMMO opracowane są w tym samym formalnym języku kątów, 

możliwe okazało się precyzyjne przewidzenie ulokowania narcyzmu wielkościowego oraz 

podatnego na zranienie w ramach metacechowej struktury osobowości w KMMO. Na 

podstawie wyników dotychczasowych badań nad cechową i metacechową strukturą 

osobowości składających się na rozprawę doktorską, przyjęto cztery hipotezy, które 

przedstawiono w formie graficznej poniżej na Rysunku 1. 



 

Rysunek 1. Hipotetyczne ulokowanie narcyzmu wielkościowego (po prawej) oraz podatnego 

na zranienie (po lewej) w metacechowej strukturze Kołowego Modelu Metacech Osobowości. 

 

Po pierwsze, ponieważ niska ugodowość oraz niska Stabilność okazały się wspólne 

dla narcyzmu wielkościowego oraz podatnego na zranienie, ogólne ulokowanie narcyzmu 

oczekiwana jest w dolnej połowie przestrzeni KMMO, co na Rysunku 1 zostało oznaczone 

grubą linią. Po drugie, ponieważ zaobserwowano szereg przeciwstawnych relacji między 

narcyzmem wielkościowym a podatnym na zranienie w stosunku do ekstrawersji i 

Plastyczności, zakłada się, że narcyzm podatny na zranienie będzie ulokowany po lewej, zaś 

narcyzm wielkościowy po prawej stronie przestrzeni kołowej, co na Rysunku 1 zostało 

oznaczono dwoma cienkimi liniami). Po trzecie, ponieważ wysoka neurotyczność, która jest 

typowa dla narcyzmu podatnego na zranienie, rdzennej pozycji narcyzmu podatnego na 

zranienie oczekuje się w Gammie-Minus, w ramach której obserwuje się najwyższe nasilenie 

tej cechy (Strus, Cieciuch, 2017). Po czwarte, ponieważ narcyzm wielkościowy jest 

powiązany zarówno z niską Stabilnością jak i wysoką Plastycznością, jego rdzennej pozycji 

oczekuje się w Delcie-Minus. Hipotezy 3 i 4 zostały na Rysunku 1 oznaczona za pomocą 

czarnych punktów. 

Tak sformułowane hipotezy dotyczące ulokowania narcyzmu wielkościowego i 

podatnego na zranienie w ramach metacechowej struktury osobowości zweryfikowano za 

pomocą metody strukturalnego podsumowania (Zimmerman, Wright, 2017), projektując 



relacje ośmiu narzędzi służących do pomiaru narcyzmu na kołową przestrzeń struktury 

metacech osobowości KMMO. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły przyjęte hipotezy, 

zarówno w odniesieniu do narcyzmu wielkościowego jak i podatnego na zranienie. Niesie to 

za sobą dwa istotne wkłady do literatury. Po pierwsze, uchwycono podłoże osobowościowe 

poszczególnych aspektów narcyzmu z punktu widzenia najbardziej obszernych wymiarów 

osobowości, co daje możliwość ich pełniejszego zrozumienia. Po drugie, uchwycono relacje 

zachodzące pomiędzy NSM a innymi modelami narcyzmu, takich jak narcyzm komunalny 

(Gebauer i in., 2012), czy kolektywny (Golec de Zavala, Cichocka, Eidelson, Jayawickreme, 

2009) dając możliwość usystematyzowania zebranej w pracach empirycznych wiedzy. 

Podsumowując, przeprowadzone w ramach niniejszej pracy doktorskiej badania 

rozwiązują istniejące w literaturze problemy, pozwalając wyjaśnić w jaki sposób narcyzm 

wielkościowy oraz podatny na zranienie może być ulokować w cechowej i metacechowej 

strukturze osobowości. Poznanie osobowościowe podłoża stanowi krok w stronę lepszego 

zrozumienia narcyzmu, ale również i usystematyzowania dotychczasowych wyników badań 

skoncentrowanych na jego różnych formach. Efekty przeprowadzonych badań stwarzają 

zatem przestrzeń do integracji różnych podejść badań nad narcyzmem w kolejnych badaniach 
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The main aim of this doctoral dissertation is to locate two forms of narcissism: 

grandiose and vulnerable, within trait and metatrait personality structure. The Narcissism 

Spectrum Model (NSM; Krizan & Herlache, 2018) was assumed as a theoretical basis 

because of its capability to simultaneous description of grandiose and vulnerable narcissism. 

The NSM was analysed in regard to three models of personality structure. That is: (1) Five 

Factor Model (FFM; Costa & McCrae, 1997), in which five basic traits are distinguished,  

i.e.: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness; 

(2) Two Factor Model (TFM; Cieciuch & Strus, 2017), which on the basis of lexical and 

questionnaire research traditions on five basic traits, suggest to describe the personality 

structure by two personality metatraits, that is Plasticity and Stability; and (3) Circumplex  

of Personality Metatraits (CPM; Strus, Cieciuch, & Rowiński, 2014), which expands the TFM 

through differentiation of eight personality metatraits organized within a circumplex.  

Two basic dimensions reflects the Plasticity (Beta) and Stability (Alpha), third dimension 

(Gamma) locates within circumplex structure the General Factor of Personality, while the 

fourth dimension (Delta) completes the circumplex structure (graphical representation of the 

model is provided at Figure 1 below). The differentiation of Delta and Gamma dimensions 

appeared necessary to locate grandiose and vulnerable narcissism within the structure  

of personality, which is the main goal of the current dissertation. 

Existing theoretical models of narcissism provided important information allowing  

to precisely describe grandiose and vulnerable narcissism, and yet – up to date neither work 



was able to capture both of these within a single integrative model of personality structure. 

The CPM provides such an opportunity. Realised within the current dissertation approach 

yields three added values for research on narcissism: First, location of narcissism within one 

model allows to synthesise existing models of narcissism, explaining their convergences and 

divergences; Second, it allows to fully understand the personality underpinnings of grandiose 

and vulnerable narcissism; and Third, it creates an opportunity to integrate with models  

of different psychological phenomenon, which were already located within common, 

synthesising framework of the CPM. 

The dissertation was carried out in four steps, which systematically locate grandiose 

and vulnerable narcissism within the personality structure. Taken together, a series of eight 

studies examining 4 431 participants was carried out in the current dissertation. The first step 

regards locating narcissism in the context of the FFM basic personality traits. The results  

of conducted studies allowed to take up three main conclusions: (1) high neuroticism is a trait, 

which is typical for vulnerable narcissism; (2) extraversion is typical for both, grandiose and 

vulnerable narcissism; however, its direction is different: low extraversion is associated  

to vulnerable and high extraversion is associated to grandiose narcissism; and (3) low 

agreeableness is a trait typical for self-importance dimension, which NSM locates in between 

grandiose and vulnerable narcissism, thus – it might be claimed that it is common for both 

forms of narcissism. 

In the second step, the unexplored within the literature relation of narcissism to 

personality metatraits, understood as higher order factors above five basic traits, was 

analysed. The results of the studies conducted at the first step allowed to draw three main 

conclusions, but other lesser yet significant relations to other basic traits were also observed. 

Grandiose narcissism was associated to higher openness to experience, while vulnerable 

narcissism was linked to lower conscientiousness. During the interpretation of these results, it 

was observed that they are not organized by accident, but are grouped just like the personality 

metatraits are. On the basis of the extracted from the basic traits personality metatraits it was 

demonstrated that grandiose narcissism is associated to high Plasticity and low Stability, 

while vulnerable narcissism is related to low Plasticity and low Stability. 

In the third step of this dissertation, the theoretical model of the narcissistic pendulum, 

explaining the way of choosing behaviour strategy in grandiose narcissism, was proposed. 

This proposition expands the Narcissistic Admiration and Rivalry Concept (Back et al., 2013), 

which introduced different behavioural strategies in grandiose narcissism but did not 

sufficiently explained of how they are being triggered. Previous studies reported in this 



dissertation suggested that only admiration is associated to high Plasticity and only rivalry  

is associated to low Stability. These metatraits in the narcissistic pendulum model are 

interpreter as two basic forces influencing on strategy selection. This choice occurs in two 

stages: at first, an unconscious situational assessment is made, which starts to move  

the pendulum towards one of the metatraits, that is, it leads to selection of either admiration or 

rivalry. In the second stage, the situation is re-assessed on conscious level and depending  

of this interpretation, the pendulum could either move forward or turn back if the information 

are strong enough. Afterwards, one of the strategies outlined in the Narcissistic Admiration 

and Rivalry Concept (Back et al., 2013) is being activated. 

During the last step, a move outside the five basic traits was made through direct 

examination of the relations between narcissism and CPM personality metatraits. As both 

NSM and CPM are expressed in the same formal language of angles, it was possible to 

precisely predict localization of grandiose and vulnerable narcissism within the personality 

structure as outlined in CPM. On the basis of previous steps, we assumed four hypotheses, 

which graphical representation is shown on Figure 1 below. 

 

 

 

Figure 1. Expected localization of grandiose (right) and vulnerable (left) narcissism  

within the Circumplex of Personality Metatraits. 

 



First, because low agreeableness and low Stability turned out to be common for 

grandiose and vulnerable narcissism, general location of narcissism was expected in the lower 

half of the CPM (which was shown on Figure 1 through thick line). Second, because 

contradictory relations between grandiose and vulnerable narcissism to extraversion and 

Plasticity were observed, the location of vulnerable narcissism was expected on the left and 

location of grandiose narcissism was expected on the right. Third, as high neuroticism  

is typical for vulnerable narcissism, the core position of vulnerable narcissism is expected in 

Gamma-Minus, where one observe highest intensity of this trait (Strus, Cieciuch, 2017). 

Fourth, because grandiose narcissism is linked to both, low Stability and high Plasticity, its 

core location is expected in Delta-Minus. Hypotheses 3 and 4 were illustrated on Figure 1  

as black dots.  

The hypotheses regarding the location of grandiose and vulnerable narcissism within 

the CPM personality structure were verified through structural summary method (Zimmerman 

& Wright, 2017), which projected the relationship between eight independent narcissism 

measures onto the circumplex space of the CPM. The obtained results confirmed in full the 

hypotheses, both in regard to grandiose and vulnerable narcissism. This bring two inputs 

within the field of narcissism research. First, it captured the personality underpinnings  

of grandiose and vulnerable narcissism through the prism of the broadest personality 

dimensions, which allows to better understand them. Second, it captured relations between 

NSM and other theoretical models of narcissism such as Agency-Communion model 

(Gebauer et al., 2012) or Individual-Collective model (Golec de Zavala, Cichocka, Eidelson, 

Jayawickreme, 2009), which creates an opportunity to systematise knowledge gathered in  

a wide array of empirical studies. 

Summarizing, the conducted within this dissertation studies solve problems existing 

within the literature, allowing to explain of how grandiose and vulnerable narcissism could be 

located within the personality structure. Knowing the personality underpinnings leads towards 

better understanding of narcissism per se, but also to the systematisation past research 

concentrated on its different forms. The effects of the conducted studies creates therefore  

a space for integration of different approaches to study narcissism in future studies. 

 


