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1. Co to jest przywi>zanie? Definicje

Na pocz>tku mojej pracy chciałabym
zdefiniować przywi>zanie, a takce wskazać
na rócnice miCdzy przywi>zaniem, zachowa-
niem przywi>zaniowym a behawioralnym sy-
stemem przywi>zania1. PojCcia te s> reprezen-
tacj> odpowiednio: emocjonalnego, behawioral-
nego i poznawczego aspektu teorii przywi>za-
nia i, poniewac s> powszechnie akceptowane,
bCdC siC nimi posługiwać.

1.1. Przywi>zanie

Bowlby2  definiuje przywi>zanie (attach-
ment) jako stan, w którym dana osoba silnie
d>cy do poszukiwania bliskoWci i kontaktu z fi-
gur> przywi>zania, szczególnie gdy jest chora,
zmCczona lub przestraszona. Tendencja do
poszukiwania pomocy u danej osoby jest trwała
i niezalecna od chwilowej sytuacji – jest atrybu-
tem osoby, która siC przywi>zała. Diadyczna,
komplementarna relac ja miCdzy dzieckiem
i matk> powinna być właWciwie nazywana wiCzi>
przywi>zanie-opieka. Przywi>zanie okreWlane

jest  bowiem przez zachowania osoby mniej
kompetentnej ukierunkowane ku osobie bar-
dziej doWwiadczonej i potrafi>cej radzić sobie
z aktualn> sytuacj> (tu: dziecko wzglCdem mat-
ki).  Opiek> zaW nazywa s iC uzupełniaj>ce
reakcje wzglCdem osoby mniej zdolnej do
radzenia sobie (zachowania matk i wobec
dziecka).

Według Schaffera3  – poza poszukiwa-
niem bliskoWci – z przywi>zaniem ł>czy siC tec
zachowanie przeciwstawne: unikanie zblicania
siC do osobników obcych, tendencja chroni>ca
młodego osobnika przed groc>cymi mu z ich
strony niebezpieczeMstwami.

O pojawieniu siC przywi>zania mocna
mówić, gdy obecne s> jego trzy podstawowe
cechy4 :

1.Poszuk iwanie bliskoWc i wybranej
osoby (figury przywi>zania5 ).

D>cenie do utrzymywania bliskiego fizy-
cznego kontaktu szczególnie nasila siC pod-
czas choroby, złego samopoczucia, zagracaj>-
cego niebezpieczeMstwa lub Wwieco po separa-
cji od tej osoby. Zachowania ukierunkowane na
zdobycie bliskoWci z figur> przywi>zania nazywa
siC zachowaniami przywi>zaniowymi (por. 1.2.).
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1 J. Holmes, John Bowlby and Attachment Theory, London 2000; w yd. pol.: John Bowlby, tłum. J. Łaszcz, GdaMsk
2007, s. 112-113.
2 J. Bow lby, Attachment and Loss : I. Attachment, London 1969; w yd. pol.: J. Bow lby  Przywi >zanie, tłum.
M. Polaszew ska-Nicke, Warszaw a  2007, s. 405.
John Bow lby (1907-1990) – brytyjski psychiatra i psychoanalityk. UkoMczył studia medyczne w  Trinity College
i University College Hospital w  Londynie. Odbył szkolenie psychoanalityczne w  londyMskim Instytucie Psychoanalitycz-
nym. Analizy dzieciCcej uczył siC pod superw izj> Melanie Klein. Od 1946 roku pracow ał jako konsultant w  zakresie
psychiatrii dzieciCcej w  Tavistock Clinic w  Londynie i ekspert Vw iatow ej Organizacji Zdrow ia. W latach  1958-1961
w  serii artykułów  przedstaw ił w łasn> oryginaln> teoriC przyw i>zania, rozw ijan> póaniej w  trylogii Attachment and
loss [Przywi>zanie i utrata] (T. I. Attachment  [Przywi>zanie], 1969; T. II. Separation [Rozł>ka], 1973; T. III. Loss
[Utrata], 1980)
3 H. R. Schaffer, The Growth of Sociabili ty, London 1971; w yd. pol.: Pocz>tki uspołecznienia dzi ecka, tłum.
Z. Skw irczyMska-Masny, Warszaw a 1981.
4 R. Weiss, Attachment in Adult Life [w :] The Place of Attachment in Human Behaviour, red. C.M. Parkes, J. Stevenson-
Hinde, London 1982.
5 W niniejszej pracy zamiennie do w yracenia „f igura przywi>zania” bCdC posługiw ać siC słow em „matka” w  znaczeniu
„f igury matczynej”, czyli osoby, która najczCWciej i najw iCcej opiekuje siC dzieckiem („matkuje mu”) i do której dziecko
jest przyw i>zane. NajczCWciej t> osob> jest w łaWnie biologiczna matka.
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2. Efekt „bezpiecznej bazy”.
Zwrot „bezpieczna baza” (secure base)

wprowadziła jako pierwsza Mary Ainsworth
w celu opisania daj>cej poczucie bezpieczeM-
stwa i komfortu atmosfery, któr> tworzy matka.
Na podstawie badaM nad rozwojem przywi>-
zania Ainsworth stwierdziła, ce matka słucy
dziecku jako bezpieczna baza, z której rozwija
ono ciekawoWć i eksploruje otoczenie, i jest
jednoczeWnie bezpiecznym schronieniem (safe
haven) w razie zagrocenia.

3. Protest przeciw rozł>ce
Przywi>zane dziecko gwałtownie reagu-

je na separacjC od wybranej osoby. Zachowania
takie jak krzyk i płacz s> reakcj> na groabC na-
ruszenia wiCzi i maj> na celu niedopuszczenie
do rozł>ki.

1.2. Zachowanie przywi>zaniowe

Zachowaniem przywi>zaniowym (attach-
ment behaviour) okreWla siC wszystkie działa-
nia podejmowane przez dziecko maj>ce na
celu uzyskanie lub podtrzymanie bliskoWci z fi-
gur> przywi>zania (płacz, uWmiech, pod>canie,
nawoływanie, przywieranie).

Według Bowlby’ego6  funkcj> zachowa-
nia przywi>zaniowego jest ochrona przed dra-
piecnikami.  Samotna jednostka jest bardziej
zagrocona schwytaniem, nic ta, która przeby-
wa w grupie. DziCki cechom wygl>du, w które
wyposacyła je natura, bezbronne młode osob-
niki z łatwoWci> wzbudzaj> w dorosłych zacho-
wania opiekuMcze.  Zachowanie przywi>za-
niowe nasila siC w sytuacji rozł>ki lub groaby
separacji z matk> i wi>c>cym siC z tym niebez-
pieczeMstwem kontaktu z drapiecnikiem. Prze-
bywanie blisko matki pozwala tec uczyć siC od
niej umiejCtnoWci przydatnych do przetrwania.

1.3. Behawioralny system przywi>zania

Przywi>zanie i zachowania przywi>za-
niowe bazuj> na modelu Wwiata, zakodowanym
wzorcu przywi>zania zawieraj>cym reprezenta-
cjC siebie, znacz>cych innych i relacji miCdzy
nimi. Behawioralny  sys tem przywi>zania
(attachment behavioural system) kontroluje za-

chowania przywi>zaniowe przez bezustanne
monitorowanie oraz ocenianie ewentualnych
aródeł zagrocenia i dostCpnoWci figury przywi>-
zania. Jego działania przypominaj> fizjologicz-
ne systemy homeostazy utrzymuj>ce pewne
parametry w danych zakresach (np. temperatu-
ra ciała). W przypadku przywi>zania paramet-
rem tym jest dostCpnoWć lub odległoWć od figury
przywi>zania. System zachowaM przywi>za-
niowych jest uaktywniany tym intensywniej, im
wiCksza jest odległoWć od matki lub dyskomfort
dziecka spowodowany głodem, strachem, bó-
lem, zmCczeniem. Zachowania te ustaj> wraz
z osi>gniCciem przez dziecko celu, jakim jest
bliskoWć matki.

Dz iałanie sys temu przywi>zania jest
mocliwe dziCki koordynuj>cej rol i wewnCtrz-
nych modeli operacyjnych. S> to struktury
poznawczo-afektywne zawieraj>ce model figury
przywi>zania i model „ja”, a takce relacji miC-
dzy nimi. Te reprezentacje umysłowe powstałe
we wczesnym dzieciMstwie s> wzglCdnie stałe,
poniewac opieraj> siC na doWwiadczeniu i pow-
tarzaj>cych siC schematach interakcji. Słuc>
przewidywaniu reakc ji partnera i planowaniu
swoich działaM. Zinternalizowane wzorce relacji
towarzysz> człowiekowi przez całe cycie, de-
terminuj>c jego postrzeganie zwi>zków i myW-
lenie o przywi>zaniu7 .

Przywi>zanie jest systemem zachowaM
maj>cym własn> organizacjC wewnCtrzn> i fun-
kcjC. Bowlby ostatecznie oddzielił system be-
hawioralny zachowaM seksualnych od zacho-
waM przywi>zaniowych. Mimo ce niektóre kom-
ponenty zachowania wystCpuj> w obu tych sy-
stemach (u człowieka przywieranie, pocałunki),
warunki ich aktywacji, rozwój i klasa obiektów,
na które s> kierowane, s> całkowicie odmienne.

2. Wczesne teorie dotycz>ce aródeł
i natury przywi>zania

2.1. Teorie psychoanalityczne

Psychoanalitycy od dawna s> zgodni co
do ogromnego wpływu pierwszych zwi>zków
dziecka z rodzicami na jego osobowoWć. Ac do

6 J. Bow lby, Attachment and Loss..., s. 258.
7 P. Marchw icki. Teoria przywi>zania J. Bowlby’ego, „Seminare” 23/2006, s. 365-383.
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czasu pojawienia siC pierwszych prac Harlowa8

i szkicu nowej teorii przywi>zania Bowlby’ego,
brak by ło wWród psychologów powszechnej
akceptacji jednej teorii dotycz>cej natury i aró-
deł przywi>zania. NajczCWciej spotykane w lite-
raturze psychologicznej teorie zebrał we wstC-
pie artykułu przedstawiaj>cego własn> orygi-
naln> hipotezC Bowlby9 .

2.1.1 Teoria popCdu wtórnego

Teoria popCdu wtórnego (Theory of Se-
condary Drive) zakłada, ce dziecko pos iada
wiele potrzeb fizjologicznych, takich jak pocy-
wienie i ciepło. Ich zaspokajanie przez matkC
prowadzi do skojarzenia przez dziecko jej oso-
by z doznawan> gratyfikacj> i przywi>zania siC
do niej – „miłoWć powstaje w zwi>zku z zaspo-
kojon> potrzeb> pokarmu”10 . Bowlby dobitnie
okreWla tC teoriC „spicarnian> miłoWci>” (cup-
board love). Do 1958 roku była uwacana za naj-
bardziej przekonuj>ce wyjaWnienie pocz>tków
socjalizacji dziecka.

Powacnie zakwestionowały tC teoriC eto-
logiczne odkrycia Lorenza (por. 2.2.) dotycz>ce
powstawania przywi>zania u niektórych gatun-
ków ptactwa bez udziału pocywienia czy innej
konwencjonalnej nagrody.

Takce eksperymenty Harlowa11  na mał-
pach wskazały na niezalecnoWć tworzenia wiC-
zi emocjonalnych od redukcji głodu.

Podczas pobytu małych rezusów w la-
boratorium zauwacono, ce s> silnie przywi>za-
ne do materiału,  którym nakrywano podłogC
w klatce. Małpki przywierały do niego i wpadały
we wWciekłoWć, gdy zabierano go do prania12 .
Zaobserwowano takce, ce małe rezusy wycho-
wywane na niepokrytej materiałem drucianej
podłodze klatki z trudem, jeWli w ogóle, przecy-
waj> pierwsze piCć dni cycia. Zespół laborato-
rium był zdumiony hipotez>, ce poza jedze-
niem, kontakt fizyczny moce być tak wacn>
zmienn> w rozwoju zdrowych niemowl>t.

Harlow postanowił zbadać rozwój emo-
cjonalny małpich niemowl>t w sytuacji depry-
wacji mac ierzyMskiej i  wpływ karmienia na
tworzenie siC przywi>zania. Zbudowano dwie
matki zastCpcze. Pierwsza była pokryta miCk-
kim materiałem i emitowała ciepło z carówki.
W rezultacie powstała „miCkka, ciepła i czuła
matka o niewyczerpanej cierpliwoWci, matka
dostCpna dwadzieWcia cztery godziny na dobC,
która nigdy nie beszta swojego dziecka, nie
bije go i nie gryzie w złoWci”13 . Druga matka
zastCpcza zbudowana była z siatki drucianej
i rócniła siC od miCkkiej matki przyjemnoWci>
kontaktu, który oferowała.

W eksperymenc ie w dwóch klatkach
umieszczone zostały obie matki – w pierwszej
klatce czworgu małpkom pokarmu dostarczała
futrzana matka, w drugiej pozostałe cztery mał-
pi>tka karmiła matka druciana. Czas spCdzany
na kacdej z matek był automatycznie mierzo-
ny. Bez wzglCdu na to, czy butelka z jedzeniem
była umieszczona na matce drucianej czy fut-
rzanej, małpki spCdzały znacznie wiCcej czasu
na matce z miCkkiego materiału. Stało siC jas-
ne, ce komfortowy dotyk jest ogromnie wacn>
zmienn> w rozwoju emocjonalnym, podczas
gdy karmienie jest nieistotne. Tym samym zak-
westionowano teorie zakładaj>ce oparcie zwi>-
zku z matk> wył>cznie na redukcji głodu. „Czło-
wiek nie moce cyć tylko mlekiem. MiłoWć nie
musi być podawana butelk>”, podsumowuje
przedstawione dane Harlow14 .

Jedn> z funkcji matki jest dawanie dziec-
ku poczucia bezpieczeMstwa w sytuacji lCku
lub zagrocenia. Zwracanie siC dziecka do matki
w sytuacjach niebezpieczeMstwa moce być
miernikiem siły wiCzi emocjonalnych. Badano
wiCc zachowanie małpek w sytuacjach zasko-
czenia i niepokoju. Do klatki z drucian> i mate-
riałow> matk> wkładano wywołuj>cy strach
bodziec, na przykład ruszaj>cego siC misia-
zabawkC. W sytuacji stresu małe rezusy wyra-
aniej preferowały schronienie u matki futrzanej.

8 H. Harlow, The Nature of Love, „American Psychologist”, 13/1958, s. 673-685. Wszystkie cytaty z tego tekstu
w  moim tłumaczeniu.
9 J. Bowlby, The Nature of the Child’s Tie to His Mother, „International Journal of Psycho-Analysis”, 39/1958, s. 350-373.
10 S. Freud, Beyond the Pleasure Principle, Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund
Freud, t. 18, London 1920; w yd. pol.: Poza zasad> przyjemnoWci, tłum. J. Prokopiuk, Warszaw a 2005.
11 H. Harlow, dz. cyt.
12  Autor zauw aca, ce przypomina to dzieciCce przyw i>zanie do poduszek, koców  i miCkkich, w ypchanych maskotek.
13 H. Harlow, dz. cyt.
14 Tamce.
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Karmienie okazało siC być nieistotne – bez
wzglCdu na warunk i dostarczania jedzenia
przez matki zastCpcze, małpki szukały miCk-
kiej atrapy.

Reakcje emocjonalne małpki na matki
zastCpcze badano takce poprzez urz>dzenie
zwane „maszyn> miłoWci” (love machine). Za
drzwiami specjalnie zaprojektowanego pudełka
przez trzydzieWci minut pojawiały siC cztery
bodace: miCkka matka, druciana matka, mała
małpka i puste pudełko. Takie same reakcje
zaciekawienia i przygl>dania siC zaobserwowa-
no w stosunku do miCkkiej matki i innej małpki.
Matka druciana i puste pudełko nie wzbudzały
zainteresowania rezusów.

Preferencja dla futrzanej matki była stała
– po dziewiCciodniowej separacji rezusy były
zainteresowane tylko miCkk> matk>: przywie-
rały do niej, ocierały siC głowami i nie podejmo-
wały eksploracji, co było dla nich typowe przed
rozł>czeniem. Separacja nasiliła zachowania
przywi>zaniowe i potrzebC kontaktu, spychaj>c
na dalszy plan chCć eksploracji otoczenia.
Nawet gdy miCkk> matkC umieszczono na Wro-
dku pomieszczenia w przezroczystym pudełku
z pleksi, zaadaptowały siC one do nowej sytua-
cji. Traktowały pudełko jako punkt orientacyjny
w zachowaniach eksploracyjnych i zabawo-
wych. Niekarmi>ca matka zapewniała emocjo-
nalne bezpieczeMstwo sam> swoj> obecnoW-
ci>, mimo braku fizycznego kontaktu ze swoimi
„dziećmi”.

Przywi>zywanie siC dzieci do maltretu-
j>cego je opiekuna jest niezrozumiałe na grun-
cie koncepcji nagradzania i wzmocnieM. W mo-
dyfikacji eksperymentu Harlowa matki zastCp-
cze dmuchały na rezusy zimnym powietrzem
lub kłuły je wysuwanymi szpikulcami. ZnCcanie
siC nad małpkami powodowało silniejsze ich
przywieranie. Takce badacze naczelnych opi-
suj>, ce czCsto dziecko szuka pocieszenia
u najwiCkszego samca, który był aródłem jego
strachu. Postawa ta, pozornie paradoksalna,
jest skutkiem aktywacji zachowania przywi>za-
niowego przez bodace budz>ce niepokój.

Takce obserwacje ludzkich niemowl>t
wskazuj> na niezalecnoWć tworzenia siC przy-
wi>zania od zaspokajania potrzeb fizjologicz-
nych. Badania Schaffera i Emersona15  potwier-

dziły, ce co najmniej jedna pi>ta osób, do któ-
rych przywi>zane s> niemowlCta, nie uczes-
tniczy w ich pielCgnacji i karmieniu. Oznacza
to, ce wczesne wiCzi emocjonalne rozwijaj> siC
niezalecnie od zaspokajania fizycznych pot-
rzeb. Według autorów wacn> zmienn> jest tu
reaktywnoWć emocjonalna, czyli szybkoWć od-
powiadania na bodace wysyłane przez niemow-
lC, oraz zaangacowanie we wspólne interakcje
(por. 3.2.).

2.1.2. Teoria ssania pierwotnego obiektu

Teoria ssania pierwotnego obiektu (The-
ory of Primary Object Suck ing) opisuje wrodzo-
n> sk łonnoWć niemowlCcia do nawi>zywania
relacji z kobiec> piersi>: ssania jej i dotykania.
Dziecko z czasem uczy siC, ce oprócz piersi
istnieje tec przył>czona do niej matka. Takce
z ni> nawi>zuje relacjC.

2.1.3. Teoria przywierania do obiektu
pierwotnego

Teoria przywierania do obiektu pierwot-
nego (Theory of  Primary Ob jec t Clinging)
zakłada istnienie u niemowl>t wrodzonej ten-
dencji do nawi>zywania bliskiego kontaktu fizy-
cznego i przywierania do człowieka. Potrzeba
„obiektu” jest niezalecna od potrzeby jedzenia
czy ciepła i równie pierwotna jak one.

2.1.4. Teoria pierwotnego pragnienia
powrotu do łona

Teoria pierwotnego pragnienia powrotu
do łona (Theory of Primary Return-To-Womb
Craving) opisuje niezadowolenie niemowl>t
z powodu wygnania z łona matki i ich pragnienie
powrotu. Teoria ta została doWć szybko odrzu-
cona jako niewyjaWniaj>ca i biologicznie mało
prawdopodobna.

2.2. Etologia

Refleksj> nad pochodzeniem i charakte-
rem wiCzi powstaj>cej miCdzy istotami społe-
cznymi zajmowała siC takce etologia. Publika-
cja wyników obserwacji zachowania zwierz>t,

15 H. R. Schaffer, P. E. Emerson, The devel opment of social  attachments in infancy, „Monogr. Soc. Res . Child
Development”, vol. 29/1964, nr 3.
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zwłaszcza ptaków i naczelnych, stała siC wac-
n> inspiracj> dla psychologów zainteresowa-
nych tematyk> przywi>zania.

Termin „wdrukowanie” (imprinting)16  stwo-
rzony został przez Konrada Lorenza17  podczas
jego badaM nad gCsiCtami i kaczCtami. U wielu
gatunków ptaków gniazduj>cych zaobserwowa-
no bowiem nastCpuj>ce zachowanie: krótko po
wykluc iu siC pisk lC wyraanie preferuje jeden
wybrany obiekt, za którym wci>c pod>ca, zblica
siC do niego i nawołuje.

Lorenz podkreWlał rócnice miCdzy wdru-
kowaniem a procesem uczenia siC, zwi>zanym
ze wzmocnieniem czy skojarzeniem. Przypisy-
wał wdrukowaniu nastCpuj>ce cztery cechy
charakterystyczne:

1. zachodzi tylko w krótko trwaj>cym
okresie krytycznym cyklu cyciowego;

2. jest nieodwracalne;
3. jest ponadindywidualnym poznawa-

niem charakterystycznych cech obiektu-rodzi-
ca;

4. wpływa na wzorce zachowaM jeszcze
niewykształconych, takich jak dobór partnera
seksualnego.

Według badaczy wdrukowanie jest for-
m> uczenia siC przez ekspozycjC (uczenie siC
percepcyjne). Wybór figury (ale takce nabywa-
nie preferencji dotycz>cych otoczenia) wzmac-
niany jest jej cechami percepcyjnymi, takimi
jak ruch, kontakt, dawiCk. WWród naukowców
nie ma jednak zgody na postawione przez
Lorenza kryteria. Odrzucono pogl>d, ce wdru-
kowanie dokonuje siC w rygorystycznie wyzna-
czonym okresie rozwoju. Wydaje siC raczej,
ce u zwierz>t istnieje okres sensytywny, w któ-
rym łatwo dochodzi do rozwoju przywi>zania.
Po tym czasie jest to o wiele trudniejsze, ale
nadal mocliwe.

Bowlby stwierdza, ce przebieg tworze-
nia przywi>zania przez niemowlC ludzkie, sku-
pione na okreWlonej figurze, wł>czyć mocna do
kategori i wdrukowania.  Podobnie jak u zwie-
rz>t, mamy do czynienia z okresem sensytyw-

nym w rozwoju przywi>zania w pierwszym roku
cycia dziecka. NiemowlC, po okresie wpatrywa-
nia siC w twarze, uczy siC ich poprzez ekspozy-
cjC. Reakcje pod>cania spełnia u człowieka
uWmiech18  lub Wledzenie wzrokiem19 . Człowiek,
tak jak zwierzCta, po stworzeniu przywi>zania
(u niemowlCcia ludzkiego: około siódmego mie-
si>ca cycia) reaguje silnym lCkiem na nieznane
jednostki – wzrastaj>ca czCstotliwoWć tego ty-
pu zachowaM znacznie utrudnia nawi>zanie
wiCzi z now> figur>.

Obecnie kształtowanie siC przywi>zania
u ludzi nie uznaje siC raczej za proces wdruko-
wania. Schaffer20  uwaca wpojenie za etap po-
przedzaj>cy kształtowanie siC form społecz-
nego przywi>zania, nie utocsamiaj>c odrócnia-
nia „znanego” od „nowego” z utworzeniem siC
wiCzi.

3. Teoria przywi>zania Johna
Bowlby’ego

3.1. r̀ódła teorii przywi>zania

r̀ódeł teorii przywi>zania Johna Bow-
lby’ego mocna upatrywać w tradycji psycho-
analitycznej i etologii. Obserwacje młodocia-
nych przestCpców, a takce dzieci rozł>czonych
z opiekunami wpłynCły na jego wczesne prace
dotycz>ce deprywacji macierzyMskiej i psycho-
patologii powstałej w wyniku separacji (por.
5.1.). Wszystko to zaowocowało koncepcj>
wczesnych wiCzi społecznych.

Mimo psychoanalitycznego wykształce-
nia Bowlby nie mógł s iC zgodz ić z teoriami
stworzonymi na gruncie pogl>dów Freuda. Od-
rzucił wi>zywanie relacji matka-dziecko z zas-
pakajaniem potrzeb fizjologicznych czy seksu-
alnych niemowlCcia (zob. 2.1.). Najblicsze jego
hipotezie były teorie zwi>zane z ssaniem obie-
ktu i przywieraniem, a wiCc zakładaj>ce auto-
nomiczne skłonnoWci niepowi>zane z wymiern>
gratyfikacj>.

16 W literaturze polskojCzycznej termin imprinting tłumaczony jest jako „w drukow anie” lub „w pojenie”.
17 K. Lorenz, Der Kumpan in der Umwelt des Vogels, „Journal für Ornithologie”, 83/1935, s. 137-213, 289-413; tłum.
na jCz. ang. [w :] Instinctive Behavior, red. C.H. Schiller, New  York 1957.
18 P. H. Gray, Theory and evidence of imprinting in human infants, „Journal of Psychology”, 46/1958, s. 155-166.
19 S. Brody, S. Axelrad, Maternal stimulation and the social responsiveness of infants [w :] The Origins of Human
Social Relations, red. H.R. Schaffer, London 1971.
20 H. R. Schaffer, dz. cyt.
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Krytyka psychoanalizy obejmuje u Bow-
lby’ego przecenianie niepokojów wewnCtrznych
przy bagatelizowaniu pierwotnych zagroceM
człowieka płyn>cych z zewn>trz. Zgodnie z ide>
neodarwinizmu podkreWlał biologiczny cel przy-
wi>zania, jakim jest ochrona przed drapiecni-
kami. Sprzeciwiał siC takce uogólnianiu wiedzy
z przypadków patologicznych na teorie doty-
cz>ce prawidłowego rozwoju. Przedstawienie
zachowaM przywi>zaniowych człowieka jako
systemu kontroli d>c>cego do utrzymania ho-
meostazy było tec krytycznym odniesieniem
siC do modeli rozładowywania popCdów. Mimo
podkreWlania swojego pragnienia unaukowienia
i uwiarygodnienia psychoanalizy, a takce pomi-
mo nawi>zywania do pism Freuda, w Wrodowis-
ku analityków pogl>dy Bowlby’ego spotkały siC
z odrzuceniem.

PodejWcie biologiczne w teorii przywi>-
zania Bowlby’ego było wynikiem jego zaintere-
sowania odkryc iami w dziedzinie etologii –
zwłaszcza wspominanymi opisami Lorenza do-
tycz>cymi wdrukowania u ptaków (zob. 2.2.)
oraz eksperymentami Harlowa (zob. 2.1.1.).

3.2. Wybór obiektów przywi>zania

Pocz>tkowo Bowlby21  uwacał, ce dziec-
ko posiada naturalne d>cenie do przywi>zania
siC najpierw tylko do jednej osoby, która spra-
wuje nad nim opiekC. Zwi>zek ten jest jakoWcio-
wo rócny od pozostałych, daje podstawC do
tworzenia relacji z innymi w póaniejszych la-
tach i wywiera olbrzymi wpływ na dorosłe cycie
człowieka. Stworzenie wiCzi z innymi osobami
jest mocliwe dopiero po silnym ukształtowaniu
siC tej pierwszej wiCzi. Wszelkie zwi>zki z dru-
goplanowymi obiektami s> duco słabsze i mniej
istotne dla dziecka nic pierwotne przywi>zanie
do figury matczynej. SkłonnoWć do szczegól-
nego przywi>zania siC dziecka do jednej osoby
Bowlby nazwał „monotropi>” (monotropy). Kon-
cepc ja ta została zainspirowana odkryc iami
etologów, a dokładnie zjawiskiem wdrukowania
i pod>cania za dan> figur>.

Badania przeprowadzone przez Schaffe-
ra i Emersona22  nie potwierdziły istnienia mono-

tropii. W badanej próbie składaj>cej siC z nie-
mowl>t szkockich ac 29% dzieci było przywi>-
zanych do kilku osób. Badacze nie zaprzecza-
j>, ce rzeczywiWcie w wiCkszoWci przypadków
przywi>zanie jest skierowane wzglCdem jednej
osoby, ale nie jest to reguł> ani cech> przywi>-
zania. Z wiekiem zakres obiektów przywi>zania
poszerza siC: tylko 41% trzymiesiCcznych nie-
mowl>t miało jedn> figurC przywi>zania; wWród
dzieci osiemnastomies iCcznych odsetek ten
wynosił zaledwie 13%. Mead23  tłumaczy powiC-
kszenie siC zakresu figur przywi>zania zabez-
pieczaniem siC dziecka na wypadek utraty ro-
dziców, istotnym w społeczeMstwach pierwot-
nych.

W wiCkszoWci przypadków pierwotnym
obiektem przywi>zania była matka. WiCa na-
wi>zywały niemowlCta takce z ojcem (75%
dzieci), rodzeMstwem, dziadkami. Figury usytu-
ować mocna w porz>dku hierarchicznym, mie-
rz>c siłC protestu dziecka zagroconego separa-
cj> od danej figury oraz jego preferencjC w zwra-
caniu siC do tej osoby w sytuacji dyskomfortu.
NajczCWciej jako główna figura przywi>zania
traktowana jest matka, aczkolwiek wykazano,
ce wWród dz ieci osiemnastomiesiCcznych
jedna trzecia na szczycie hierarchii usytuował>
inn> nic matka osobC.

Liczba figur przywi>zania jest zalecna
od Wrodowiska, w którym przebywa dz iecko
i iloWci osób, z którymi wchodzi w bezpoWred-
nie, intensywne interakcje. Czynnikami deter-
minuj>cymi wybór obiektu przywi>zania s>:
wracliwoWć na sygnały wysyłane przez dziecko
oraz suma inicjowanych przez dorosłego inter-
akcji.  Istotn> zmienn> nie jest i loWć  czasu
spCdzanego z niemowlCciem, ale jego jakoWć.
Dziecko silnie przywi>zuje siC do osoby, która
spCdza z nim niewielk> iloWć czasu, ale dostar-
cza mu duco stymulacji i wchodzi z nim w cy-
we interakcje, jednoczeWnie bCd>c wracliwym
na sygnały pochodz>ce od niego.

Obiektami, ku którym kierowane moce
być zachowanie przywi>zaniowe, s> tec przed-
mioty nieocywione. S> to najczCWciej miCkkie
przytulanki,  kocyki, tkaniny pełni>ce funkcjC
„przedmiotów zastCpczych” (subst itute ob-

21 J. Bow lby, The Nature of the..., s. 342.
22 H. R. Schaffer, P. E. Emerson, dz. cyt.
23 M. Mead, A cultural anthropol ogist’s  approach to maternal deprivati on [w :] Depr ivation of Maternal Care:
A Reassessment of its Effects, World Health Organization 1962.
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jects) – to znaczy obiektów, na które kierowane
jest zachowanie przywi>zaniowe, gdy natural-
na figura przywi>zania (np. matka) jest niedos-
tCpna24 .

3.3. Stadia rozwoju przywi>zania

Bowlby (1969) dla celów analizy wyróc-
nił cztery fazy rozwoju przywi>zania, podkreW-
laj>c brak wyraanych ostrych granic miCdzy
poszczególnymi etapami, a takce duce rócnice
indywidualne w ich trwaniu:

1. Niezrócnicowane reakcje społeczne
(od narodzin do  drugiego miesi>ca cycia).

W tej fazie, zwanej takce „przed-przy-
wi>zaniem”, dziecko przyci>ga uwagC i orientu-
je siC wzglCdem wszystkich osób, które spos-
trzega. Zachowania społeczne pozbawione
s> selektywnoWci – dzieci „bardziej interesuj>
siC stymulacj> jako tak> nic jej aródłem”25 .
Kilkudniowe dziecko rozpoznaje po głosie czy
zapachu swoj> matkC, ale nie rócnicuje swoje-
go zachowania wzglCdem niej od reakcji wzglC-
dem innych osób. RównoczeWnie od urodzenia
niemowlCta preferuj> bodace dostarczane
przez ludzi nic otrzymywane od przedmiotów
nieocywionych. WWród wczesnych reakcji na
ludzi wymienia siC Wledzenie wzrokiem, przy-
wieranie, siCganie oraz zachowania sygnałowe:
uWmiech, gaworzenie i płacz.

2. Orientacja i sygnały kierowane wzglC-
dem jednej b>da kilku figur przywi>zania (od
drugiego do siódmego miesi>ca cycia).

Dziecko zachowuje siC w sposób przy-
jazny wobec wszystkich, ale da siC zauwacyć
wyraaniejsze preferowanie matki jako partnera
interakcji. Przywi>zanie jest w trakcie tworze-
nia – odejWcie opiekuna nie wywołuje jeszcze
gwałtownego protestu jak w fazie nastCpnej, ale
reakcje dziecka na pojawienie siC figury przy-
wi>zania s> intensywniejsze i czCstsze.

3. Ukształtowane przywi>zanie – utrzy-
mywanie bliskoWci z figur> przywi>zania dziCki
lokomocji i sygnałom (od siódmego miesi>ca
do trzeciego roku cycia).

W fazie tej dziecko znacz>co rócnicuje
zachowanie wzglCdem figur przywi>zania a in-
nych osób. Pojawienie siC nieznajomych ludzi
nie wywołuje juc przyjaznych reakcji, a raczej
niepokój i wycofanie – tzw. strach przed obcymi
pojawia s iC około ósmego miesi>ca cycia.
JednoczeWnie wzbogaca siC repertuar Wrodków
utrzymywania bliskoWci z wybranym obiektem
– do istniej>cych dotychczas doł>cza pod>ca-
nie oraz zwi>zane z eksploracj> otoczenia ucy-
wanie matk i jako „bezpiecznej bazy”.
Separacja z figur> matczyn> prowadzi do inten-
sywnego protestu dziecka.

4. Zwi>zek partnerski, korygowany zgod-
nie z celem (powycej  trzeciego roku cycia).

Dziecko nabywa umiejCtnoWć wyobraca-
nia sobie matki jako istoty o odrCbnych planach
i zainteresowaniach oraz uwzglCdniania jej
odrCbnej perspektywy. Zwi>zek dziecka z mat-
k> staje siC bardziej złocony – potrzeba wzaje-
mnych ustCpstw, aby wspólnie osi>gn>ć okreW-
lony cel. Zachowania przywi>zaniowe dziecka
wystCpuj> rzadziej i z mniejsz> intensywnoW-
ci>, a takce mog> być wygaszane nowymi
sposobami, dziCk i nabywaniu kompetenc ji
zwi>zanych z rozumieniem czasu i przestrzeni.
Dziecko w wieku przedszkolnym, wiedz>c o po-
wodzie nieobecnoWci matki i czasie jej powrotu,
a takce bCd>c pewnym jej dostCpnoWci w kac-
dej chwili, czuje siC bezpiecznie nawet w ob-
cym Wrodowisku.

Zachowanie przywi>zaniowe utrzymuje
siC przez całe cycie. Zmieniaj> siC jego formy
– poszukiwanie fizycznej bliskoWci bywa zastC-
powane przez rozmowC, kontakt telefoniczny
czy listowny – a takce figury przywi>zania (par-
tner cyciowy).

4. Teoria przywi>zania a rozwój
osobowoWci

4.1. Wzorce przywi>zania

Klasyfikac ji wzorców przywi>zania do-
konała Mary Ainsworth26  opieraj>c siC na wyni-
kach badaM podłucnych, podczas których wraz

24 J. Bow lby, Attachment and Loss..., s. 342-347.
25 H. R. Schaffer, dz. cyt.
26 M. Ainsw orth, M. Blehar, E. Waters, S. Wall, Patterns of Attachment: Assessed in Strange Situation and at Home,
Hillsdale, NJ 1978, s. 59-63.
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ze współpracownikami obserwowała rozwój
zachowania przywi>zaniowego. W tym celu
opracowano eksperyment zwany procedur>
„Nieznanej Sytuac ji” (Strange Situat ion).
Badanie podzielono na osiem epizodów, w któ-
rych udział brali: roczne dziecko, jego matka
oraz nieznajoma dziecku osoba. Kacda czCWć
trwała do trzech minut. W nieznanym dziecku
pomieszczeniu wypełnionym zabawkami, nie-
mowlC przebywało najpierw z matk>, póaniej
z matk> i obc> dorosł> osob>, nastCpnie z sa-
mym obcym, zupełnie samo, a na koMcu znów
z matk>. Podczas obserwacji zwracano uwagC
na czas spCdzany przez dziecko na eksploracji
nieznanego miejsca, reakcje na nieznajomego
oraz na wyjWcie i powrót matki. Rócnice indywi-
dualne w zachowaniach przywi>zaniowych
wywołane kumuluj>cym s iC dystresem od-
zwierciedlaj> według Ainsworth jakoWć przywi>-
zania dzieci do matek.

Pierwotnie stworzona klasyfikacja typów
przywi>zania oparta została na nastCpuj>cych
kryteriach:

1. TYP A – przywi>zanie lCkowe-unika-
j>ce (insecure-avoidant), 20%.

Dziecko wyraanie unika zblicania siC i in-
terakcji z matk> po jej powrocie. Ignoruje j>, wi-
taj>c siC z ni> przelotnie albo wcale, ł>cz>c
powitanie z reakcjami unikania – zatrzymywa-
niem i odwracaniem siC, mijaniem matki, od-
wracaniem wzroku etc. NiemowlC traktuje niez-
najomego czCsto bardziej przyjaanie nic mat-
kC, a podczas epizodu separacji zdaje siC być
zestresowane raczej samotnoWci> nic nieobec-
noWci> matki. Dziecko nie okazuje jawnej agre-
sj i podczas badania,  ale czasem wybucha
gniewem bez wyraanego powodu w domu, kie-
ruj>c złoWć na obiekt fizyczny lub matkC.

2. TYP B – przywi>zanie bezpieczne
(secure), 70%.

Dziecko pragnie bliskoWci i kontaktu
z matk>, aktywnie jej szuka, zwłaszcza po po-
wrocie. Wita matkC uWmiechem i zblicaniem
siC.  Po osi>gniCc iu kontaktu pragnie go
utrzymać, protestuje przy odkładaniu go przez
matkC. Dziecko moce być przyjaanie nastawio-
ne do obcego, ale bardziej zainteresowane jest
interakcj> z matk> nic z nieznajomym. Wyko-

rzystuje matkC jako bezpieczn> bazC, z której
eksploruje nieznane sobie otoczenie.

Dziecko nie płacze podczas pierwszego
opuszczenia przez matkC pokoju eksperymen-
talnego. Wierzy, ce matka jest mu dostCpna
i odpowie na wysyłane przez niego sygnały.
Przekonanie to opiera na dotychczasowych in-
terakcjach i doWwiadczeniu wracliwoWci matki
na jego płacz. Druga nieobecnoWć matki poł>-
czona z nieznajomoWci> otoczenia i długoWci>
jej nieobecnoWci zdaje siC uniewacniać oczeki-
wania dziecka, ce matka jest dostCpna. Jego
zachowanie przywi>zaniowe zostaje uaktyw-
nione w ducej intensywnoWci – dziecko płacze
lub próbuje pod>cać za matk>. Na duce uaktyw-
nienie systemu zachowaM przywi>zaniowych
wskazuje tec  reakc ja dziecka po powroc ie
matki – dziecko szuka jej bliskoWci i kontaktu
fizycznego, którym łatwo je uspokoić.

3. TYP C – przywi>zanie lCkowe-oporu-
j>ce (insecure-resistant), 10%.

Dziecko szuka bliskoWci matki, ale póa-
niej wyraanie stawia opór wobec kontaktu fizy-
cznego z ni>. Jego zachowanie wyraca ambi-
walencjC w stosunku do matki z pojawiaj>c>
siC na przemian złoWci> i przywieraniem. Nie-
mowlC nie adaptuje siC do nieznanej sytuacji –
jest złe albo bierne, a zabawa eksploracyjna
jest zahamowana.

Czwarty wzorzec przywi>zania,  czy li
przywi>zanie lCkowe-zdezorganizowane (inse-
cure-disorganised) doł>czyła do k lasy fikacji
Mary Main27 .  Dzieciom zaliczanym do tego
typu (typ D) brak zorganizowanej st rategii
zaradczej podczas separac ji od opiekuna.
Zachowania wobec matk i po jej powrocie
Wwiadcz> o „spl>taniu” – w jej obecnoWci dzieci
wykazuj> zmieszanie i strach, wyracany zasty-
ganiem w bezruchu, zakrywaniem twarzy, ru-
chami stereotypowymi (kołysanie). Ten typ wiC-
zi charakterystyczny jest dla dzieci doznaj>-
cych przemocy, wykorzystywanych seksual-
nie i zaniedbanych.

4.2. Krytyka typów przywi>zania

Krytyka ustaleM Mary Ainsworth opiera
siC głównie na samej procedurze badawczej,
a takce poddaniu w w>tpliwoWć stałoWci przyna-

27 M. Main, A Typology of Human Attachment Organisation Assessed with Discourse, Drawings and Interviews, New
York 1990.
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lecnoWci dziecka do którejW z grup. Za wady tej
techniki eksperymentalnej uznano mocliwoWć
stosowania tylko w bardzo w>skiej grupie wie-
kowej (od dwunastego do osiemnastego mie-
si>ca cycia), oderwanie od rzeczywistych za-
chowaM (w nieznanym sobie pomieszczeniu
matka pocz>tkowo udaje, ce czyta gazetC, nie
zwracaj>c zupełnie uwagi na dziecko, cegna
siC z nim zostawiaj>c  torebkC na oparc iu
krzesła etc.). Procedura pozwala zaobserwo-
wać tylko niewielk> iloWć zachowaM, a warunki
klasyfikacji dziecka do któregoW z typów s>
niewystarczaj>ce i poddawane subiektywnej
ocenie. Zwraca siC równiec uwagC na brak
przydatnoWci przy ocenie dzieci b>da to prze-
bywaj>cych w całodz iennym cłobku, b>da
przyzwyczajonych do innych praktyk wycho-
wawczych nic spotykane w kulturze zachod-
niej28.

Schaffer29 uznaje tec za w>tpliw> zasad-
noWć k lasyfikowania dz ieci pod wzglCdem
przywi>zania, poniewac wzorce przywi>zania
stanowi> cechC relacji rodzic-dziecko (choć nie
wspomina, ce wzorce relacji ze znacz>cymi
innymi s> z czasem internalizowane i tworz>
stabilne schematy poznawcze determinuj>ce
zachowanie człowieka nawet w dorosłoWc i).
Wskazuje takce na mocliwoWć istnienia rócnic
w typie przywi>zania do obojga rodz iców.
Nalecy takce pamiCtać, ce wewnCtrzne modele
operacyjne, na których oparte s> zachowania
przywi>zaniowe, podlegaj> zmianom razem ze
zamianami praktyk  rodzicielskich czy  tec
Wrodowiska (choroba dz iecka lub matk i,
pojawienie siC nowego dziecka w rodzinie).

4.3. r̀ódła przywi>zania bezpiecznego
i lCkowego

Badania w wielu oWrodkach potwierdzaj>
zwi>zek miCdzy gotowoWci> matek rocznych
niemowl>t do reagowania na wysyłane przez
nie sygnały a wytworzonym wzorcem przywi>-
zania, a takce wskazuj> na znaczenie stosun-
ku matek do kontaktu fizycznego i wspólnych
interakcji.

Matki dzieci przywi>zanych bezpiecznie
wykazuj> siC duc> uwag> i gotowoWci> odpo-
wiedzi na sygnały pochodz>ce od dziecka,
wiCcej do nich mówi>, czCWciej patrz> i uWmie-
chaj> siC do nich nic matki dzieci o wzorcu lC-
kowym. Wchodz> w aktywne interakcje z dziec-
kiem, przy czym ich jakoWć (intensywnoWć)
okazuje siC wacniejsza nic iloWć, wbrew temu,
co pocz>tkowo s>dził Bowlby na temat depry-
wacji macierzyMskiej30 . Potrafi> dostroić siC do
rytmu niemowl>t, radz> sobie z przejawami ich
niezadowolenia i tworz> im „bezpieczn> bazC”
dla poznawania Wwiata.

Matk i niemowl>t o przywi>zaniu lCko-
wym-unikaj>cym czCsto nie reaguj> na sygnały
pochodz>ce od dziecka i rzadko wchodz>
z nim w interakcje, ograniczaj>c siC do zabie-
gów pielCgnacyjnych. Odrzucaj> takce wyraca-
ne przez niemowlC pragnienie bliskiego kontak-
tu fizycznego, poniewac nie uznaj> go za przy-
jemny. Matki te s> czCWciej zdenerwowane i zi-
rytowane dzieckiem, co prowadzi do brutalnego
obchodzenia siC z dzieckiem, a nawet do ucy-
wania przemocy fizycznej. Dostarczaj> dziec-
ku w ten sposób nieprzyjemnych doWwiadczeM
zwi>zanych z kontaktem fizycznym. Brak cie-
lesnej bliskoWci z matk> w poł>czeniu z jej
niereagowaniem tworzy frustruj>ce dla dziecka
doWwiadczenia. Odrzucanie przez matkC inten-
syfikuje zachowania przywi>zaniowe. Pragnie-
nie bliskoWci (wykazywane w kontaktach z eks-
perymentatorami bior>cymi je na rCce) z jednej
strony oraz niemiłe doWwiadczenia kontaktu
fizycznego z matk> z drugiej powoduj> powsta-
nie konfliktu zblicanie – unikanie (approach-
avoidance conf lict) w s tosunku do blisk iego
kontaktu z matk>. Dziecko minimalizuje swoje
potrzeby bliskoWci, aby uprzedzić spodziewane
odrzucenie – strategia ta słucy dziecku do przy-
stosowania siC do zaistniałej sytuacji i utrzyma-
nia przywi>zania mimo istniej>cych trudnoWci31 .

Matki dzieci o przywi>zaniu lCkowym-
oporuj>cym o wiele rzadziej odpowiadaj> na
sygnały wychodz>ce od niemowlCcia nic matki
dzieci przywi>zanych bezpiecznie, a ich re-
akcje s> niespójne i brak im przewidywalnoWci.

28 K. S. Clarke-Stew ard, F. A. Goossens, V. D. Allhusen, Measuring infant-mother attachment: Is the Strange Situation
enough?, „Social Development”, 10/2001, s. 143-169.
29 H. R. Schaffer, Introducing Child Psychology, Oxford 2003; w yd. pol.: Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechow ski,
Warszaw a 2006, s. 132.
30 J. Holmes, dz. cyt., s. 85.
31 J. Holmes, dz. cyt., s. 130.
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Nie potrafi> dostroić siC i dopasować swoich
zachowaM do rytmu dziecka: narzucaj> siC mu,
gdy dziecko jest zajCte zabaw> (intruzywnoWć),
ignoruj>,  gdy jest  w potrzebie32 . Z drugiej
strony matki te nie odrzucaj> dziecka i nie maj>
awersji do fizycznego wyracania emocji jak
matki niemowl>t unikaj>cych. Dzieci przywi>-
zane ambiwalentnie b>da to skrajnie podpo-
rz>dkowuj> siC opiekunowi, b>da zamieniaj>
siC z nim rolami, troszcz>c siC o osobC, która
miała im dostarczać poczucia bezpieczeM-
stwa33 .

Bowlby wspomina takce o skłonnoW-
ciach dziecka wnoszonych do zwi>zku z mat-
k>. Uszkodzenia neurofiz jologiczne, urazy
okołoporodowe, a takce cechy temperamen-
talne mog> wpływać na opiekC sprawowan>
nad dzieckiem przez matkC. Dzieci płaczliwe
lub apatyczne przysparzaj> wiCcej trudnoWci
nic dzieci o normalnej reaktywnoWci, co moce
wpływać na wzorzec opieki macierzyMskiej,
a w rezultacie na rodzaj stworzonego przywi>-
zania.

4.4. StabilnoWć wzorców przywi>zania
i jej konsekwencje

Organizacja behawioralna przywi>zania
dziecka jest pocz>tkowo chwiejna. W rodzi-
nach pozbawionych ci>głoWc i w opiece nad
dzieckiem (samotne rodzicielstwo, młody wiek
rodziców) w ci>gu dwunastu miesiCcy zmianie
uległa ponad jedna trzec ia wzorów przywi>-
zania34 . Na zmianC z typu bezpiecznego na lC-
kowy mog> mieć wpływ stresuj>ce wydarzenia
cyciowe, jak choroba dziecka lub matki z rów-
noczesn> zmian> ich wzajemnych oczekiwaM,
zmiana responsywnoWci matki spowodowana

zaburzeniami psychicznymi (depresja), poja-
wienie siC nowego dziecka w rodzinie czy se-
paracja od matki. Czynnikiem powoduj>cym
zmianC wzorca przywi>zania na bezpieczne
było najczCWciej pojawienie siC babci35 .

Z czasem wewnCtrzna reprezentac ja
przywi>zania z modelem operacyjnym figury
przywi>zania stabilizuje siC. Do wieku przed-
szkolnego wzorce zachowaM staj> siC funkcj>
samego dziecka i s> przejawiane w kontaktach
takce podczas nieobecnoWci matki.

Ten sam wzorzec przywi>zania wykazu-
je według rócnych badaM od 81%36 do 96%3 7

niemowl>t  klasyfikowanych w dwunastym
i osiemnastym miesi>cu cycia. Wyniki badaM
podłucnych grupy dzieci w pierwszym i szó-
stym roku cycia przeprowadzone przez Gross-
manów38  wskazały, ce wzorce zachowania po
poł>czeniu rozdzielonych uprzednio par dziec-
ko-matka były w 87% przewidywalne. 75-proc.
zgodnoWć wzorców przywi>zania dzieci sklasy-
fikowanych w procedurze „Nieznanej Sytuacji”
w pierwszym roku cycia i na podstawie opowia-
danych w dz ies i>tym lub jedenastym roku
cycia cyciorysów zanotowała Main39 .

Dzieci przywi>zane bezpiecznie s> le-
piej zsocjalizowane, bardziej kooperatywne
i skłonne do spełniania poleceM matki oraz
współpracy z nieznanymi dorosłymi. S> tec
bardziej kompetentne, efektywniej eksploruj>
otoczenie i skuteczniej rozwi>zuj> problemy.
Uzyskuj> wyraanie wycsze wyniki w testach
rozwojowych w pierwszym roku cycia i póaniej
(trudno jednak jednoznacznie wykazać,  czy
jest to bezpoWredni wynik bezpiecznego przy-
wi>zania, czy raczej lepszej współpracy z eg-
zaminatorem w sytuacji testowej). W ocenie
nauczycielek przedszkola dwuletnie dzieci

32 D. Stern, The Interpersonal World of the Infant, New  York 1985.
33 J. Holmes, dz. cyt., s.130
34 B. Vaughn, B. Egeland, L. A. Sroufe, E. Waters, Individual differences in infant-mother attachment at 13 and 18
months: stability and change in families undres stress, „Child Development”, 50/1979, s. 971-975.
35 B. Egeland, L. A. Sroufe, Attachment and early maltreatment, „Child Development”, 52/1981, s. 44-52.
36 D. B. Connell, Individual Differences in Attachment: an investigation into stability implications and relationships to
structure of early language development, niepublikow ana praca doktorska, Syracuse University [za:] J. Bow lby,
Attachment and Loss...
37 E. Waters, The reliability and stability of individual differences in infant-mother attachment, „Child Development”,
49/1978, s. 483-494.
38 K. Grossman, K. Grossman, Attachment Quality as an Organiser of Emotional and Behavioural Responses in
a Longitudinal Perspective [w :] Attachment Across The Life Cycle, red. C.M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, P. Marris,
London 1991.
39 M. Main, Metacognitive Konwledge, Metacognitive Monitoring, and Singular (Coherent) vs Multiple (Incoherent)
Models of Attachment: Findings and Directions for Future Research [w :] Attachment Across The Life Cycle.
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o wiCzi bezpiecznej wyrócnia wiCksza empatia,
posłuszeMstwo, wyracanie pozytywnych emoc-
ji w zabawie i dłucsze w ni> zaangacowanie40 .
Sroufe41  uwaca, ce te dzieci wykazuj> wiCksz>
kontrolC ego i odpornoWć psychiczn> w porów-
naniu z dziećmi przywi>zanymi lCkowo.

Badania dzieci szeWcioletnich oparte na
technikach zawieraj>cych epizody separacji
i poł>czenia (układanie obrazków, kompletowa-
nie historii, wywiad z lalk> i opowiadanie) wyka-
zały, ce dzieci bezpiecznie przywi>zane ina-
czej rozumiej> przywi>zanie nic dzieci o wzor-
cu lCkowym. SzeWciolatków o ufnym typie przy-
wi>zania cechowała wiCksza spójnoWć odpo-
wiedzi i umiejCtnoWć wymyWlenia pozytywnych
sposobów przezwyciCcania separacji przez po-
staci rozdzielone z opiekunem. Dzieci unika-
j>ce przedstawiały bohaterów historyjek jako
smutnych i bezradnych wobec trudnoWci. Sta-
łoWć zdolnoWci dzieci o wzorcu bezpiecznym
do autorefleksji i spójnej narracji potwierdzaj>
wyniki badaM Main nad dziećmi w wieku dzie-
siCciu i jedenastu lat42 .

Przetrwanie sposobu lCkowo-unikaj>ce-
go przywi>zania w drugim roku cycia i póaniej
moce skutkować deficytami zachowaM eksplo-
racy jnych i problemami z  kooperac j>
oraz trudnoWciami z  opanowywaniem agresji
i nawi>zywaniem harmonijnej interakcji z innymi
dorosłymi. W kontaktach z rówieWnikami utrzy-
muj> ducy dystans lub wrogoWć. Silne negatyw-
ne emocje wobec matki zostaj> wyparte lub
wyładowywane na innych obiektach.

Dzieci o przywi>zaniu lCkowo-oporuj>-
cym zarówno w domu, jak i w sytuacji ekspery-
mentalnej płacz> wiCcej nic dzieci przywi>zane
bezpiecznie, wykazuj> tec wiCcej lCku podczas
separacji. Nie wydaj> siC być pewne dostCpno-
Wci matki i gotowoWci jej odpowiedzi na wysyła-
ne przez nie sygnały, wiCc nie ucywaj> matki
jako bezpiecznej bazy do eksplorowania oto-
czenia. LCk powstrzymuje je przed opuszcze-

niem matk i,  aby eksplorować i uczyć siC,
i przez to wolniej postCpuje ich rozwój poznaw-
czy, łatwo siC frustruj> i s> niekompetentne
w sytuacjach rozwi>zywania problemów. Dzie-
cku, którego matka prawie nigdy nie odpowia-
da na jego sygnały, brakuje poczucia spraw-
stwa i przekonania, ce ma zdolnoWć efektywnej
kontroli nad tym, co siC z nim dzieje. W ocenie
nauczycieli przedszkola dziec i te wykazuj>
chroniczn> zalecnoWć od nauczyciela i niezdol-
noWć do samodzielnej aktywnoWci.

Wyniki badaM wskazuj> na to, ce pier-
wotne przywi>zanie wywiera ogromny wpływ
na pogl>dy i nastawienia wobec zwi>zków
w dorosłoWci. Oczekiwania te maj> takce zwi>-
zek ze sposobem pełnienia roli rodzica i za-
pewnieniem dziecku poczuc ia bezpieczeM-
stwa. OczywiWcie charakter wczesnego przy-
wi>zania nie determinuje całkowicie przyszłych
zwi>zków człowieka. Zachowanie przez rodzi-
ców wewnCtrznych modeli operacyjnych stwo-
rzonych w dzieciMstwie moce jednak wpłyn>ć
na rodzaj przywi>zania stworzony wzglCdem
nich przez dziecko43. Niezalecne badania wska-
zały na istotn> korelacjC miCdzy typem przywi>-
zania niemowl>t  a charakterem wczesnych
zwi>zków ich matek – ten sam wzorzec
przywi>zania przejawiało w zalecnoWci od ba-
dania 75-80% par matka-dziecko. Zauwacono
takce, ce przywi>zanie lCkowe jest czCWciej
przekazywane pokoleniowo przez matki (73%)
nic przez ojców (50%)44.

4.5. Wzory przywi>zania a zaburzenia
psychiczne

Jednym z zaburzeM emocjonalnych zwi>-
zanych z pozabezpiecznym  wzorcem przywi>-
zania jest lCk przed separacj> w dzieciMstwie
(kod w klasyfikacji ICD-10: F93.0). Rozpoczyna
siC zwykle miCdzy drugim a pi>tym rokiem cy-
cia i charakteryzuje siC nadmiernymi obawami

40 I. Bretherton, Attachment Theory: Retrospect and Prospect [w :] Growing Points of Attachment Theory and Research,
red. I. Bretherton, E. Waters (seria w ydaw nicza: Monographs of the Society for Research in Child Development,
t. 50, s. 3-35), Chicago 1985.
41 A. Sroufe, The Coherence of Individual Development, „American Psychologist”, 34/1979, s.834-841.
42 M. Main, Metacognitive Konwledge, Metacognitive Monitoring...
43 H. R. Schaffer, Introducing Child..., s.134-135
44 P. Fonagy, M. Steele, H. Steele, G. Morgan, A. Higgins, The Capacity for Understanding Mental States: the Reflective
Self in Parent and Child and its Significance for Security of Attachment, „Infant Mental Health Journal”, 12/1991,
s. 201-218.
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przed separacj> z figur> przywi>zania, nierea-
listycznym niepokojem o zdrowie i cycie rodzi-
ców, lCkiem przed wydarzeniami, które rozdzie-
l> dziecko od ukochanych osób. Próba rozł>-
czenia dziecka od postaci, do której jest przy-
wi>zane, wywołuje napady paniki i złoWc i.
Nasilonemu lCkowi towarzysz> objawy
somatyczne: dziecko skarcy siC na bóle głowy,
brzucha, nudnoWci,  wymioty. Wszystk ie te
symptomy nasilaj> siC w czasie przewidywa-
nego rozdzielenia45 .  CzCsto towarzyszy mu
uogólnione zaburzenie lCkowe w dzieciMstwie
(F93.80)46.

Za powstawanie lCku przed separacj>
w dzieciMstwie poza czynnikami neurofizjolo-
gicznymi odpowiedzialne uznaje siC czynniki
psychiczne, takie jak lCkowe przywi>zanie.
Bezpieczny wzorzec wiCzi pozwala na prawid-
łowy rozwój struktur układu limbicznego współ-
odpowiedzialnego za regulacjC emocji i popC-
dów.

W leczeniu poza technikami behawioral-
nymi i poznawczymi zwraca siC uwagC na psy-
choedukacjC rodziców, a takce terapiC rodziny
nakierowan> na ukształtowanie postaw sprzy-
jaj>cych utrzymywaniu siC poczucia bezpie-
czeMstwa dziecka.

Badania wykonane w Wielkiej Brytanii
wskazuj>, ce u osób cierpi>cych na lCk przed
separacj> w dzieciMstwie w dorosłoWci wystC-
powało zaburzenie lCkowe zwane zespołem
paniki z agorafobi>47 .

WWród zaburzeM funkcjonowania społe-
cznego rozpoczynaj>cych siC w okresie nie-
mowlCcym i wczesnego dzieciMstwa wyrócnia
siC reaktywne zaburzenia przywi>zania w dzie-
ciMstwie (F94.1). Charakteryzuje siC nieprawi-
dłowymi – ambiwalentnymi, zahamowanymi lub
nadwrac liwymi – interakcjami społecznymi.
Dziecku brakuje oparcia w osobie, która mogła-
by mu zapewnić  poczucie bezpieczeMstwa.
PostCpowanie dziecka wobec opiekuna przy-

pomina reakcjC ambiwalentnych i unikaj>cych
niemowl>t w procedurze „Nieznanej Sytuacji”.
Sprzeczne zachowanie dziecka obejmuje opór,
unikanie i zblicanie siC i intensyfikuje siC pod-
czas rozstaM i powrotów rodzica. Towarzysz>
temu zaburzenia emocjonalne, wycofanie,
rozpacz, a takce agresywnoWć w kontaktach
z rówieWnikami.

Zaburzenie powstaje wskutek niewłaWci-
wej opieki nad dzieckiem i zwi>zanym z ni>
powstaniem lCkowego przywi>zania. Czynni-
kiem wpływaj>cym na wykształcenie siC poza-
bezpiecznych wiCzi jest zaniedbywanie psychi-
czne dziecka z brakiem stymulacji i reakcji na
inic jatywy dziecka oraz surowym karaniem,
a takce maltretowanie fizyczne48 .

Zaburzeniem przywi>zania jest takce,
pojawiaj>ce siC najczCWciej u dzieci wychowy-
wanych w instytucjach opiekuMczych lub przy
czCstych zmianach opiekunów, zaburzenie
selektywnoWci przywi>zania w dz ieciMstwie
(F94.2). Kierowanie zachowaM przywi>zanio-
wych jest u dzieci z tym zaburzeniem nieselek-
tywne – nie ma dla nich znaczenia osoba,
u której poszukuj> pocieszenia.  WzglCdem
nieznajomych osób s> przyjacielskie i poszu-
kuj> ich uwagi.  Z powodu wczesnego braku
wybiórczych wiCzi pocz>tkowo, około drugiego
roku cycia, wystCpuje niezogniskowane przy-
wi>zanie z przywieraniem do nieznajomych.
W wieku czterech lat nierócnicuj>ce przyjaciel-
skie zachowanie skierowane jest na przyci>ga-
nie uwagi otoczenia. Zaburzenie utrzymuj>ce
siC w póaniejszym dzieciMstwie i dorosłoWci
moce powodować trudnoWci w nawi>zywaniu
przyjaani i bliskich zwi>zków emocjonalnych,
a takce zwiCksza niebezpieczeMstwo zaniedby-
wania własnych dziec i przez osoby niele-
czone49 .

NieprawidłowoWci w relacji miCdzy rodzi-
cami a dzieckiem lec> takce u podstaw zabu-
rzeM odcywiania w niemowlCctwie i dzieciM-

45 L. Popek, Zaburzenia emocjonalne rozpoczynaj>ce siC w dzieciMstwie [w :] Psychiatria dzieci i młodziecy, red.
I. Namysłow ska, Warszaw a 2005, s. 129-132
46 Tamce, s.139
47 D. Silove, M. Harris, A. Morgan, P. Boyce, V. Manicavasagar, D. Hadzi-Pavlovic, K. Wilhelm, Is early separation
anxiety a specific precursor of panic disorder-agoraphopia? A community study, „Psychological Medicine”, 25/1995,
s. 405-411.
48 L. Popek, Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynaj>ce siC w dzieciMstwie lub w wieku młodzieMczym
[w :] Psychiatria dzieci...
49 Tamce.
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stwie (F98.2). Anomaliom anatomicznym
i funkcjonalnym dz iecka czCsto towarzysz>
zaburzenia psychiczne rodziców (lCk, depresja,
uzalecnienia), które prowadz> do niedostrojenia
siC do jego rytmu (brak lub nadmierna stymula-
cja). Problemy z karmieniem dziecka wynikaj>
z braku emocjonalnej wiCzi miCdzy nim a matk>
– kontakty nie przynosz> cadnemu z nich przy-
jemnoWci. Nieleczone zaburzenia odcywiania
mog> prowadz ić do całoWciowych opóanieM
rozwojowych i nieprawidłowego rozwoju emoc-
jonalnego50.

Dziec i o lCkowo-unikaj>cym wzorcu
przywi>zania s> takce bardziej naracone na za-
burzenie obsesy jno-kompulsy jne (F42).
Nieujawniane przez dziecko silne emocje, myW-
li i fantazje powstałe w kontakcie z kontroluj>-
cym, odrzucaj>cym bliskoWć rodzicem zostaj>
wyparte. Wysoki poziom lCku wywołany obses-
jami (irracjonalnymi, natrCtnymi myWlami i wyo-
braceniami pojawiaj>cymi siC bez udziału woli)
obnicaj> kompulsje (powtarzaj>ce siC stereoty-
powe zachowania)51.

5. Deprywacja macierzyMska

5.1. Opóanienie w wytworzeniu
przywi>zania spowodowane deprywacj>

Klaus i Kennell52  wysunCli przypuszcze-
nie, ce istnieje okres krytyczny w rozwoju wiCzi
z matk>. Stwierdzili, ce jeWli podczas pierw-
szych szeWciu do dwunastu godzin po urodze-
niu dziecko nie bCdzie miało kontaktu fizyczne-
go z matk>, przywi>zanie nie bCdzie mogło siC
rozwin>ć. Na próbie dwudziestu oWmiu kobiet
ze szpitala połocniczego wykazali, ce matki
które spCdziły wiCcej czasu z dzieckiem po je-
go urodzeniu, były bardziej wracliwe w stosun-
ku do dziecka. Badanie miało metodologiczne
braki – próba była zbyt mała, a badacze zwró-
cili uwagC na kilka tylko wskaaników, podczas
gdy inne nie wykazywały rócnic. Badania na

wiCkszych próbach nie wskazały na cadne
długotrwałe efekty bliskiego kontaktu z noworo-
dkiem. Kontakt fizyczny moce być przyjemny
dla matki, ale nie ma długofalowego znaczenia
dla rozwoju wiCzi z dzieckiem. CzCstsze prze-
bywanie z nowonarodzonym dzieckiem moce
poprawić jakoWć opieki nad dzieckiem w wy-
padku matek pochodz>cych ze Wrodowisk
ubogich i pozbawionych wsparcia społecznego.

Zainspirowany zjawiskiem wdrukowania
Bowlby (1969) wysun>ł hipotezC o istnieniu
okresu sensytywnego w rozwoju przywi>zania.
Przypuszczenie to potwierdziły wyniki badaM
przeprowadzonych na póano adoptowanych
dzieciach53 . NiemowlCta otrzymuj>ce minimum
stymulacji społecznej s> w stanie do dwunaste-
go miesi>ca cycia utrzymać gotowoWć do roz-
winiCcia wiCzi z figur> matczyn>. Po ukoMcze-
niu szeWciu miesiCcy rosn>ca łatwoWć wzbu-
dzania strachu przez nieznajomych i jego siła
znacznie utrudnia rozwiniCcie przywi>zania. Po
upływie trzydziestego miesi>ca cycia stworze-
nie rócnicuj>cej, bezpiecznej wiCzi wydaje siC
bardzo trudne, niemal niemocliwe.

5.2. Skutki separacji z figur>
przywi>zania

Badaniom nad separacj> we wczesnym
dzieciMstwie i jej skutkami dla rozwoju osobo-
woWci doWć wczeWnie zajCli siC Bowlby i Robert-
son54. Zgromadzone dane jednoznacznie pot-
wierdziły, ce reakcje protestu, rozpaczy i odł>-
czenia dziecka powycej szóstego miesi>ca cy-
cia, odseparowanego od matki, nie s> spowo-
dowane odciCciem od aródła pokarmu, ale
„utrat> opieki macierzyMskiej, pojawiaj>cej siC
na etapie rozwoju, który cechuje duca zalec-
noWć i wracliwoWć”55.

WyodrCbnienie krótkotrwałych skutków
pozbawienia kontaktu z matk> widocznych
w zachowaniu dziecka było mocliwe dziCki wni-
kliwym obserwacjom dzieci w drugim i trzecim

50 L. Popek, Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynaj>ce siC w dzieciMstwie i w wieku młodzieMczym [w :]
Psychiatria dzieci..,
51 J. Rabe-JabłoMska, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne [w :] Psychiatria dzieci…
52 M. H. Klaus, J. H. Kennell, Maternal-Infant Bonding, St.Louis 1976.
53 B. Tizard, J. Hodges, The effect of institutional rearing on the development of eight year old children, „Journal of
Child Psychology and Psychiatry”, 19/1978, s. 99-118.
54 J. Robertson, f ilm: A Two-Year-Old Goes to Hospital (A Scientific Film), London 1952.
55 J. Bow lby, Attachment and Loss..., s.17
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roku cycia umieszczonych w szpitalu b>da
całodobowym cłobku z dala od figury matczy-
nej. Dziecko rozł>czone z matk> przejawia
w stosunku do niej trzy fazy zalecnoWci zwane
„syndromem rozpaczy” (syndrom of distress).

Pierwsza faza zwana okresem protestu
(protest) rozpoczyna siC natychmiast po odej-
Wciu figury matczynej lub z opóanieniem i trwa
od kilku godzin do tygodnia. Dziecko znajduje
siC pod wpływem silnego stresu z powodu utra-
ty matki i próbuje j> odzyskać – płaczem, nad-
słuchiwaniem, potrz>saniem łóceczkiem, krzy-
kiem. Dziecko odrzuca opiekC innych osób –
zdaje s iC być s ilnie przekonane, ce matka
powróci.

W okresie rozpaczy (despair) dziecko
swym zachowaniem wyraca bezradnoWć. Staje
siC mniej aktywne w poszukiwaniu kontaktu
z matk>, wycofane i ciche, co błCdnie interpre-
towane jest jako zmniejszenie siC dystresu
spowodowanego rozł>k>.

Zachowanie dziecka w fazie odł>czenia
(detachment) niedoWwiadczonemu obserwato-
rowi wydaje siC być zwi>zane z powrotem do
dobrego samopoczucia. Dziecko znów intere-
suje siC otoczeniem, przyjmuje opiekC innych
osób, bawi siC i uWmiecha. Jednak odwiedziny
matki zdradzaj>, ce jego zachowanie jest zabu-
rzone. Brak tu charakterystycznego dla tego
wieku przywi>zania do figury matczynej –
dziecko nie wita jej, odwraca siC, nie wykazuje
ni> cadnego zainteresowania. Ci>głe zmiany
figur przywi>zania – pielCgniarek czy opieku-
nek – tworz> w dziecku przekonanie, ce nie
warto nikogo obdarzać uczuciem i ufnoWci>.
Powtarzane doWwiadczenie pierwotnej utraty
matki sprawia, ce dziecko,  zamiast na  lu-
dziach, koncentruje swe uczucia i pragnienia
na sobie i przedmiotach materialnych – przyno-
szonych prezentach, słodyczach i zabawkach.

IntensywnoWć i formy wymienionych re-
akc ji zalec> od wielu czynników, z  których
za najistotniejsze uwaca siC długoWć rozł>ki,
obecnoWć rodzeMstwa czy iloWć osób troszcz>-
cych siC o dziecko. WWród czynników minimali-
zuj>cych negatywne skutki separacji wymienia

siC mocliwoWć swobodnych odwiedzin dziecka
przez rodzinC, opiekC jednej stałej osoby, z któ-
r> dziecko moce stworzyć wiCa, a takce mocli-
woWć utrzymywania kontaktu fizycznego
z wracliwym, „matkuj>cym” personelem56 .

Bowlby57  kategorycznie odrzuca inne,
poza odł>czeniem od matki, zmienne, które
miałyby być odpowiedzialne za opisane zacho-
wanie. Ani obce Wrodowisko, ani jakoWć wczeW-
niejszych relacji z matk>, ani tec antycypacja
pojawiaj>cego siC rywala – czyli nowonarodzo-
nego rodzeMstwa – nie jest przyczyn> takiego
zachowania dziecka. Bez wzglCdu na znacze-
nie innych zmiennych wszelkie dane pocho-
dz>ce z obserwacji wskazuj>, ce opisywany
dystres  jes t wynikiem głównie utraty matki
przez dziecko.

WWród długotrwałych efektów utraty we
wczesnym dzieciMstwie figury matczynej, Bow-
lby wymienia mocliwoWć wyst>pienia zaburze-
nia osobowoWci w cyciu dorosłym: z  jednej
strony nadmiern> zalecnoWć lub skłonnoWć do
popadania w histeriC, z tendencj> do wysuwa-
nia wygórowanych c>daM wobec innych i wpa-
dania w lCk lub złoWć, z drugiej zaW –  brak
zdolnoWci do tworzenia bliskich,  głCbokich
zwi>zków i sk łonnoWc i psychopatyczne.
Na przykładzie badanych przez siebie młodych
złodziei, Bowlby wi>ce rodzinn> dysharmoniC
i brak trwałych zwi>zków z rodzicem z póaniej-
szym antyspołecznym zachowaniem i przes-
tCpczoWci>.

Koncepc ja deprywacji mac ierzyMsk iej
stworzona przez Bowlby’ego spotkała siC z li-
czn> kry tyk>.  Vrodowisko feministyczne
zarzucało mu obarczenie odpowiedzialnoWci>
za opiekC nad dzieckiem tylko matkC i wyko-
rzystywanie koncepcji monotropii do utwierdza-
nia „patriarchalnego społeczeMstwa bez
ojców”58 . Feministki odrzucały takce przesad-
ne znaczenie przypisywanie roli  macierzyM-
stwa w rozwoju emocjonalnym dziecka. Inni
badacze zarzucali Bowlby’emu wyci>ganie
zbyt dalekich wniosków z kwestionowanych od
strony metodologicznej badaM (zbyt małe grupy
badanych, brak grup kontrolnych). Wykazano

56 I. Bielicka, H. Olechnow icz, Treating children traumatized by hospitalization, „Children”, 10 (5)/1963, s. 194-195.
57 J. Bow lby, Attachment and Loss..., s. 54-58
58 D. Leupnitz, The Family Interpreted, New  York 1988.
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bowiem, ce nie kacda rozł>ka z matk> prowadzi
do tak zatrwacaj>cych skutków, a codzienne
przebywanie dziecka z zaufan> i znan> osob>
przez kilka godzin wrCcz słucy wiCzi z główn>
figur>. Jest to bowiem sposób na wyeliminowa-
nie obci>cenia emocjonalnego przecywanego
przez matkC opiekuj>c> siC dzieckiem przez
cał> dobC.

Ponownej oceny koncepc ji deprywacji
mac ierzyMsk iej dokonał Rutter59 . W oparciu
o teoriC Bowlby’ego stwierdził, ce syndrom roz-
paczy jest  prawdopodobnie konsekwenc j>
przerwania formowanego przez dziecko przy-
wi>zania do figury matczynej.  Natomiast
zwi>zane z separacj> opóanienie rozwojowe,
głównie w sferze jCzykowej, emocjonalnej i spo-
łecznej, wynika z braku odpowiednio stymulu-
j>cych doWwiadczeM. Według Ruttera relacja
miCdzy separacj> a póaniejszym antyspo-
łecznym zachowaniem nie jest spowodowana

samym brak iem matki. Znaczenie maj> tu
raczej is tniej>ce przed rozstaniem konflikty
wewn>trzrodzinne i brak poczucia bezpieczeM-
s twa z  rozchodz>cymi s iC w przypadku
rozwodu rodzicami.

Uznanie deprywacji macierzyMskiej za
aródło choroby psychicznej było w latach
piCćdziesi>tych rewolucj>. Teoria Bowlby’ego
wyznaczyła pole badaM i zmian w systemie
opieki nad dzieckiem, zwłaszcza w szpitalach,
tygodniowych c łobkach i domach dziecka.
Obrona macierzyMstwa i walka o wychowanie
rodzinne rozpoczCta przed ponad piCćdziesiC-
cioma laty toczy siC nadal wWród teoretyków
i w dyskusji medialnej. Znaczenia bliskich wiCzi
emocjonalnych miCdzy rodzicami a dzieckiem,
wobec dowodów zgromadzonych przez
Bowlby’ego i jemu podobnych, nie sposób juc
deprecjonować.

59 Rutter, Maternal Deprivation Reconsidered, „Journal of Psychosomatic Research”, 16/1972, s. 241-250.


