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Magdalena Komsta

Rozwój przywi zania we wczesnym dzieci stwie

1. Co to jest przywi zanie? Definicje
Na pocz tku mojej prac y chciałabym
zdefiniować przywi zanie, a tak e wsk azać
na ró nice mi dzy prz ywi zaniem, zachowaniem przywi zaniowym a behawioralnym systemem przywi zania1. Poj cia te s reprezentacj odpowiednio: emocjonalnego, behawioralnego i poznawczego aspektu teorii przywi zania i, poniewa s powszechnie akceptowane,
b d si nimi posługiwać.
1.1. Przywi zanie
Bowlby 2 definiuje przywi zanie (attachment) jako stan, w którym dana osoba silnie
d y do poszukiwania blisko ci i kontaktu z figur przywi zania, szczególnie gdy jest chora,
zm czona lub przestraszona. Tendencja do
poszukiwania pomocy u danej osoby jest trwała
i niezale na od chwilowej sytuacji – jest atrybutem osoby, która si przywi zała. Diadyczna,
komplementarna relac ja mi dz y dzieckiem
i matk powinna być wła ciwie nazywana wi zi
przywi zanie-opieka. Przywi zanie okre lane

jest bowiem przez zachowania osoby mniej
kompet entnej ukierunkowane ku osobie bardziej do wiadczonej i potrafi cej radzić sobie
z aktualn sytuacj (tu: dziecko wzgl dem matki). Opiek za naz ywa s i uz upełniaj ce
reak cje wzgl dem osoby mniej z dolnej do
radzenia s obie (z ac howania mat k i wobec
dziecka).
Według Schaffera3 – poza poszukiwaniem blisko ci – z przywi zaniem ł czy si te
zachowanie przeciwstawne: unikanie zbli ania
si do osobników obcych, tendencja chroni ca
młodego osobnika przed gro cymi mu z ich
strony niebezpiecze stwami.
O pojawieniu si przywi zania mo na
mówić, gdy obecne s jego trzy podstawowe
cechy 4 :
1. P osz uk iwanie blis k o c i wy branej
osoby (figury przywi zania5 ).
D enie do utrzymywania bliskiego fizycznego kontaktu szczególnie nasila si podczas choroby, złego samopoczucia, zagra aj cego niebezpiecze stwa lub wie o po separacji od tej osoby. Zachowania ukierunkowane na
zdobycie blisko ci z figur przywi zania nazywa
si zachowaniami przywi zaniowymi (por. 1.2.).
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2. Efekt „bezpiecznej bazy”.
Zwrot „bezpieczna baza” (secure base)
wprowadziła jak o pierwsza Mary Ains worth
w celu opisania daj cej poczucie bezpiecze stwa i komfortu atmosfery, któr tworzy matka.
Na pods tawie bada nad rozwojem przywi zania Ainsworth stwierdziła, e matk a słu y
dziecku jako bezpieczna baza, z której rozwija
ono ciekawo ć i eksploruje otoczenie, i jest
jednocze nie bezpiecznym schronieniem (safe
haven) w razie zagro enia.
3. Protest przeciw rozł ce
Przywi zane dziecko gwałtownie reaguje na separacj od wybranej osoby. Zachowania
takie jak krzyk i płacz s reakcj na gro b naruszenia wi zi i maj na celu niedopuszczenie
do rozł ki.
1.2. Zachowanie przywi zaniowe
Zachowaniem przywi zaniowym (attachment behaviour) okre la si wszystkie działania podejmowane przez dziecko maj ce na
celu uzyskanie lub podtrzymanie blisko ci z figur przywi zania (płacz, u miech, pod anie,
nawoływanie, przywieranie).
Według Bowlby’ego6 funkcj zachowania przywi zaniowego jest ochrona przed drapie nikami. Samotna jednostka jest bardziej
zagro ona schwytaniem, ni ta, która przebywa w grupie. Dzi ki cechom wygl du, w które
wyposa yła je natura, bezbronne młode osobniki z łatwo ci wzbudzaj w dorosłych zachowania opieku c ze. Zachowanie prz ywi z aniowe nasila si w sytuacji rozł ki lub gro by
separacji z matk i wi
cym si z tym niebezpiecze stwem kontaktu z drapie nikiem. Przebywanie blisko matki pozwala te uczyć si od
niej umiej tno ci przydatnych do przetrwania.
1.3. Behawioralny system przywi zania
Przywi zanie i zac howania przywi zaniowe bazuj na modelu wiata, zakodowanym
wzorcu przywi zania zawieraj cym reprezentacj siebie, znacz cych innych i relacji mi dzy
nimi. B ehawioralny s ys t em prz ywi z ania
(attachment behavioural system) kontroluje za6
7

chowania przywi zaniowe przez bezus tanne
monitorowanie oraz ocenianie ewentualnych
ródeł zagro enia i dost pno ci figury przywi zania. Jego działania przypominaj fizjologiczne systemy homeostazy utrzymuj ce pewne
parametry w danych zakresach (np. temperatura ciała). W przypadku przywi zania parametrem tym jest dost pno ć lub odległo ć od figury
przywi zania. S ystem zachowa przywi zaniowych jest uaktywniany tym intensywniej, im
wi ksza jest odległo ć od matki lub dyskomfort
dziecka spowodowany głodem, strachem, bólem, zm czeniem. Zachowania te ustaj wraz
z osi gni ciem przez dziecko celu, jakim jest
blisko ć matki.
Dz iałanie sys temu przy wi zania jest
mo liwe dzi ki koordynuj cej roli wewn trzny ch modeli operacyjnych. S to struktury
poznawczo-afektywne zawieraj ce model figury
przywi zania i model „ja”, a tak e relacji mi dzy nimi. Te reprezentacje umysłowe powstałe
we wczesnym dzieci stwie s wzgl dnie stałe,
poniewa opieraj si na do wiadczeniu i powtarzaj cych si schematach interakcji. Słu
prz ewidy waniu reakc ji partnera i planowaniu
swoich działa . Zinternalizowane wzorce relacji
towarzysz człowiekowi przez całe ycie, determinuj c jego postrzeganie zwi zków i my lenie o przywi zaniu7 .
Przywi zanie jest systemem zachowa
maj cym własn organizacj wewn trzn i funkcj . Bowlby ostatecznie oddzielił system behawioralny zachowa seksualnych od zachowa przywi zaniowych. Mimo e niektóre komponenty zachowania wyst puj w obu tych systemach (u człowieka przywieranie, pocałunki),
warunki ich aktywacji, rozwój i klasa obiektów,
na które s kierowane, s całkowicie odmienne.

2. Wczesne teorie dotycz ce ródeł
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 osobowo ć. A do

J. Bow lby, Attachment and Loss..., s. 258.
P. Marchw icki. Teoria przywi zania J. Bowlby’ego, „Seminare” 23/2006, s. 365-383.
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czasu pojawienia si pierwszych prac Harlowa8
i szkicu nowej teorii przywi zania Bowlby’ego,
brak by ło w ród psyc hologów pows zechnej
akceptacji jednej teorii dotycz cej natury i ródeł przywi zania. Najcz ciej spotykane w literaturze psychologicznej teorie zebrał we wst pie artykułu przedstawiaj cego własn oryginaln hipotez Bowlby 9 .
2.1.1 Teoria pop du wtórnego
Teoria pop du wtórnego (Theory of Secondary Drive) zakłada, e dziecko pos iada
wiele potrzeb fizjologicznych, takich jak po ywienie i ciepło. Ich zaspokajanie przez matk
prowadzi do skojarzenia przez dziecko jej osoby z doznawan gratyfikacj i przywi zania si
do niej – „miło ć powstaje w zwi zku z zaspokojon potrzeb pokarmu”10 . Bowlby dobitnie
okre la t teori „spi arnian miło ci ” (cupboard love). Do 1958 roku była uwa ana za najbardziej przekonuj ce wyja nienie pocz tków
socjalizacji dziecka.
Powa nie zakwestionowały t teori etologiczne odkrycia Lorenza (por. 2.2.) dotycz ce
powstawania przywi zania u niektórych gatunków ptactwa bez udziału po ywienia czy innej
konwencjonalnej nagrody.
Tak e eksperymenty Harlowa11 na małpach wskazały na niezale no ć tworzenia wi zi emocjonalnych od redukcji głodu.
Podczas pobytu małych rezusów w laboratorium zauwa ono, e s silnie przywi zane do materiału, którym nakrywano podłog
w klatce. Małpki przywierały do niego i wpadały
we w ciekło ć, gdy zabierano go do prania12 .
Zaobserwowano tak e, e małe rezusy wychowywane na niepokrytej materiałem drucianej
podłodze klatki z trudem, je li w ogóle, prze ywaj pierwsze pi ć dni ycia. Zespół laboratorium był zdumiony hipotez , e poza jedzeniem, kontakt fizyczny mo e być tak wa n
zmienn w rozwoju zdrowych niemowl t.

Harlow postanowił zbadać rozwój emocjonalny małpich niemowl t w sytuacji deprywacji mac ierzy s kiej i wpływ karmienia na
tworzenie si przywi zania. Zbudowano dwie
matki zast pcze. Pierwsza była pokryta mi kkim materiałem i emitowała ciepło z arówki.
W rezultacie powstała „mi kka, ciepła i czuła
matka o niewyczerpanej cierpliwo ci, matka
dost pna dwadzie cia cztery godziny na dob ,
która nigdy nie beszta swojego dziecka, nie
bije go i nie gryzie w zło ci”13 . Druga matka
zast pcza zbudowana była z siatki drucianej
i ró niła si od mi kkiej matki przyjemno ci
kontaktu, który oferowała.
W ekspery menc ie w dwóch klatkach
umieszczone zostały obie matki – w pierwszej
klatce czworgu małpkom pokarmu dostarczała
futrzana matka, w drugiej pozostałe cztery małpi tka karmiła matka druciana. Czas sp dzany
na ka dej z matek był automatycznie mierzony. Bez wzgl du na to, czy butelka z jedzeniem
była umieszczona na matce drucianej czy futrzanej, małpki sp dzały znacznie wi cej czasu
na matce z mi kkiego materiału. Stało si jasne, e komfortowy dotyk jest ogromnie wa n
zmienn w rozwoju emocjonalnym, podczas
gdy karmienie jest nieistotne. Tym samym zakwestionowano teorie zakładaj ce oparcie zwi zku z matk wył cznie na redukcji głodu. „Człowiek nie mo e yć tylko mlekiem. Miło ć nie
musi być podawana butelk ”, podsumowuje
przedstawione dane Harlow14 .
Jedn z funkcji matki jest dawanie dziecku poczucia bezpiecze stwa w sytuacji l ku
lub zagro enia. Zwracanie si dziecka do matki
w s ytuacjach niebezpiecze stwa mo e być
miernikiem siły wi zi emocjonalnych. Badano
wi c zachowanie małpek w sytuacjach zaskoczenia i niepokoju. Do klatki z drucian i materiałow matk wkładano wywołuj cy strach
bodziec, na przykład ruszaj cego si misiazabawk . W sytuacji stresu małe rezusy wyraniej preferowały schronienie u matki futrzanej.
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Karmienie okazało si być nieistotne – bez
wz gl du na warunk i dost arczania jedz enia
przez matki zast pcze, małpki szukały mi kkiej atrapy.
Reakcje emocjonalne małpki na matki
zast pcze badano tak e poprzez urz dzenie
zwane „maszyn miło ci” (love machine). Za
drzwiami specjalnie zaprojektowanego pudełka
przez trzydzie ci minut pojawiały si cztery
bod ce: mi kka matka, druciana matka, mała
małpka i puste pudełko. Takie same reakcje
zaciekawienia i przygl dania si zaobserwowano w stosunku do mi kkiej matki i innej małpki.
Matka druciana i puste pudełko nie wzbudzały
zainteresowania rezusów.
Preferencja dla futrzanej matki była stała
– po dziewi ciodniowej separacji rezusy były
zainteresowane tylko mi kk matk : przywierały do niej, ocierały si głowami i nie podejmowały eksploracji, co było dla nich typowe przed
rozł czeniem. Separacja nasiliła zachowania
przywi zaniowe i potrzeb kontaktu, spychaj c
na dals zy plan ch ć eks ploracji otoczenia.
Nawet gdy mi kk matk umieszczono na rodku pomieszczenia w przezroczystym pudełku
z pleksi, zaadaptowały si one do nowej sytuacji. Traktowały pudełko jako punkt orientacyjny
w z achowaniac h eks ploracyjnych i zabawowych. Niekarmi ca matka zapewniała emocjonalne bezpiecze stwo sam swoj obecno ci , mimo braku fizycznego kontaktu ze swoimi
„dziećmi”.
Przywi zywanie si dzieci do maltretuj cego je opiekuna jest niezrozumiałe na gruncie koncepcji nagradzania i wzmocnie . W modyfikacji eksperymentu Harlowa matki zast pcze dmuchały na rezusy zimnym powietrzem
lub kłuły je wysuwanymi szpikulcami. Zn canie
si nad małpkami powodowało silniejsze ich
przywieranie. Tak e badacze naczelnych opisuj , e cz sto dziecko szuka pociesz enia
u najwi kszego samca, który był ródłem jego
strachu. Postawa ta, pozornie paradoksalna,
jest skutkiem aktywacji zachowania przywi zaniowego przez bod ce budz ce niepokój.
Tak e obs erwacje ludzkich niemowl t
wskazuj na niezale no ć tworzenia si przywi zania od zaspokajania potrzeb fizjologicznych. Badania Schaffera i Emersona15 potwier-
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dziły, e co najmniej jedna pi ta osób, do których przywi zane s niemowl ta, nie uczestniczy w ich piel gnacji i karmieniu. Oznacza
to, e wczesne wi zi emocjonalne rozwijaj si
niezale nie od zaspokajania fizyczny ch potrzeb. Według autorów wa n zmienn jest tu
reaktywno ć emocjonalna, czyli szybko ć odpowiadania na bod ce wysyłane przez niemowl , oraz zaanga owanie we wspólne interakcje
(por. 3.2.).
2.1.2. Teoria ssania pierwotnego obiektu
Teoria ssania pierwotnego obiektu (Theory of Primary Object Suck ing) opisuje wrodzon sk łonno ć niemowl cia do nawi zy wania
relacji z kobiec piersi : ssania jej i dotykania.
Dziecko z czasem uczy si , e oprócz piersi
istnieje te przył czona do niej matka. Tak e
z ni nawi zuje relacj .
2.1.3. Teoria przywierania do obiektu
pierwotnego
Teoria przywierania do obiektu pierwotnego (Theory of P rimary Ob jec t Clinging)
zakłada istnienie u niemowl t wrodzonej tendencji do nawi zywania bliskiego kontaktu fizycznego i przywierania do człowieka. Potrzeba
„obiektu” jest niezale na od potrzeby jedzenia
czy ciepła i równie pierwotna jak one.
2.1.4. Teoria pierwotnego pragnienia
powrotu do łona
Teoria pierwot nego 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 do ć szybko odrzucona jako niewyja niaj ca i biologicznie mało
prawdopodobna.
2.2. Etologia
Refleksj nad pochodzeniem i charakterem wi zi powstaj cej mi dzy istotami społecznymi zajmowała si tak e etologia. Publikacja wyników obserwacji zachowania zwierz t,

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 si wa n inspiracj dla psyc hologów zainteresowanych tematyk przywi zania.
Termin „wdrukowanie” (imprinting)16 stworzony został przez Konrada Lorenza17 podczas
jego bada nad g si tami i kacz tami. U wielu
gatunków ptaków gniazduj cych zaobserwowano bowiem nast puj ce zachowanie: krótko po
wykluc iu si pisk l wyra nie preferuje jeden
wybrany obiekt, za którym wci pod a, zbli a
si do niego i nawołuje.
Lorenz podkre lał ró nice mi dzy wdrukowaniem a procesem uczenia si , zwi zanym
ze wzmocnieniem czy skojarzeniem. Przypisywał wdrukowaniu nast puj ce cztery cechy
charakterystyczne:
1. zachodzi tylk o w krót ko trwaj cym
okresie krytycznym cyklu yciowego;
2. jest nieodwracalne;
3. jest ponadindywidualnym poz nawaniem charakterystycznych cech obiektu-rodzica;
4. wpływa na wzorce zachowa jeszcze
niewykształconych, takich jak dobór partnera
seksualnego.
Według badaczy wdrukowanie jest form uczenia si przez ekspozycj (uczenie si
percepcyjne). Wybór figury (ale tak e nabywanie preferencji dotycz cych otoczenia) wzmacniany jest jej cechami percepcyjnymi, takimi
jak ruch, kontakt, d wi k. W ród naukowców
nie ma jednak zgody na pos tawione prz ez
Lorenza kryteria. Odrzucono pogl d, e wdrukowanie dokonuje si w rygorystycznie wyznaczonym okresie rozwoju. Wydaje si raczej,
e u zwierz t istnieje okres sensytywny, w którym łatwo dochodzi do rozwoju przywi zania.
Po tym czasie jest to o wiele trudniejsze, ale
nadal mo liwe.
Bowlby stwierdza, e przebieg tworzenia przywi zania przez niemowl ludzkie, skupione na okre lonej figurze, wł czyć mo na do
kategorii wdrukowania. Podobnie jak u zwierz t, mamy do czynienia z okresem sensytyw-

nym w rozwoju przywi zania w pierwszym roku
ycia dziecka. Niemowl , po okresie wpatrywania si w twarze, uczy si ich poprzez ekspozycj . Reakcje pod ania spełnia u człowieka
u miech18 lub ledzenie wzrokiem19 . Człowiek,
tak jak zwierz ta, po stworzeniu przywi zania
(u niemowl cia ludzkiego: około siódmego miesi ca ycia) reaguje silnym l kiem na nieznane
jednostki – wzrastaj ca cz stotliwo ć tego typu zachowa z nacznie utrudnia nawi zanie
wi zi z now figur .
Obecnie kształtowanie si przywi zania
u ludzi nie uznaje si raczej za proces wdrukowania. Schaffer20 uwa a wpojenie za etap poprzedzaj cy kształtowanie si form społecznego przywi zania, nie uto samiaj c odró niania „znanego” od „nowego” z utworzeniem si
wi zi.

3. Teoria przywi zania Johna
Bowlby’ego
3.1. ródła teorii przywi zania
ródeł teorii przywi zania Johna Bowlby’ego mo na upatrywać w tradycji psychoanalitycznej i etologii. Obserwacje młodocianych przest pców, a tak e dzieci rozł czonych
z opiekunami wpłyn ły na jego wczesne prace
dotycz ce deprywacji macierzy skiej i psychopat ologii pows tałej w wyniku s eparacji (por.
5.1.). W szyst ko to zaowocowało k oncepcj
wczesnych wi zi społecznych.
Mimo psychoanalitycznego wykształcenia B owlby nie mógł s i zgodz ić z teoriami
stworzonymi na gruncie pogl dów Freuda. Odrzucił wi zywanie relacji matka-dziecko z zaspakajaniem potrzeb fizjologicznych czy seksualnych niemowl cia (zob. 2.1.). Najbli sze jego
hipotezie były teorie zwi zane z ssaniem obiektu i przywieraniem, a wi c zakładaj ce autonomiczne skłonno ci niepowi zane z wymiern
gratyfikacj .

W literaturze polskoj zycznej termin imprinting tłumaczony jest jako „w drukow anie” lub „w pojenie”.
K. Lorenz, Der Kumpan in der Umwelt des Vogels, „Journal für Ornithologie”, 83/1935, s. 137-213, 289-413; tłum.
na j z. 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.
16

17

Rozwój przywi zania we wczesnym dzieci stwie
Krytyka psychoanalizy obejmuje u Bowlby’ego przecenianie niepokojów wewn trznych
prz y bagatelizowaniu pierwotnych z agro e
człowieka płyn cych z zewn trz. Zgodnie z ide
neodarwinizmu podkre lał biologiczny cel przywi zania, jakim jest ochrona przed drapie nikami. Sprzeciwiał si tak e uogólnianiu wiedzy
z przypadków patologicznych na teorie dotycz ce prawidłowego rozwoju. Przedstawienie
zachowa przywi zaniowych człowieka jako
systemu kontroli d
cego do utrzymania homeostazy było te krytycznym odniesieniem
si do modeli rozładowywania pop dów. Mimo
podkre lania swojego pragnienia unaukowienia
i uwiarygodnienia psychoanalizy, a tak e pomimo nawi zywania do pism Freuda, w rodowisku analityków pogl dy Bowlby’ego spotkały si
z odrzuceniem.
Podej cie biologiczne w teorii przywi zania Bowlby’ego było wynikiem jego zainteresowania odkryc iami w dziedzinie etologii –
zwłaszcza wspominanymi opisami Lorenza dotycz cymi wdrukowania u ptaków (zob. 2.2.)
oraz eksperymentami Harlowa (zob. 2.1.1.).
3.2. Wybór obiektów przywi zania
Pocz tkowo Bowlby 21 uwa ał, e dziecko posiada naturalne d enie do przywi zania
si najpierw tylko do jednej osoby, która sprawuje nad nim opiek . Zwi zek ten jest jako ciowo ró ny od pozostały ch, daje podstaw do
tworzenia relacji z innymi w pó niejszych latach i wywiera olbrzymi wpływ na dorosłe ycie
człowieka. Stworzenie wi zi z innymi osobami
jest mo liwe dopiero po silnym ukształtowaniu
si tej pierwszej wi zi. Wszelkie zwi zki z drugoplanowymi obiektami s du o słabsze i mniej
istotne dla dziecka ni pierwotne przywi zanie
do figury matczynej. Skłonno ć do szczególnego przywi zania si dziecka do jednej osoby
Bowlby nazwał „monotropi ” (monotropy). Koncepc ja ta z ostała zainspirowana odkryc iami
etologów, a dokładnie zjawiskiem wdrukowania
i pod ania za dan figur .
Badania przeprowadzone przez Schaffera i Emersona22 nie potwierdziły istnienia mono-
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tropii. W badanej próbie składaj cej si z niemowl t szkockich a 29% dzieci było przywi zanych do kilku osób. Badacze nie zaprzeczaj , e rzeczywi cie w wi kszo ci przypadków
przywi zanie jest skierowane wzgl dem jednej
osoby, ale nie jest to reguł ani cech przywi zania. Z wiekiem zakres obiektów przywi zania
poszerza si : tylko 41% trzymiesi cznych niemowl t miało jedn figur przywi zania; w ród
dzieci osiemnastomies i cznych odsetek ten
wynosił zaledwie 13%. Mead23 tłumaczy powi kszenie si zakresu figur przywi zania zabezpieczaniem si dziecka na wypadek utraty rodziców, istotnym w społecze stwach pierwotnych.
W wi kszo ci przypadków pierwotnym
obiektem przywi zania była matka. Wi nawi zywały niemowl ta t ak e z ojcem (75%
dzieci), rodze stwem, dziadkami. Figury usytuować mo na w porz dku hierarchicznym, mierz c sił protestu dziecka zagro onego separacj od danej figury oraz jego preferencj w zwracaniu si do tej osoby w sytuacji dyskomfortu.
Najcz ciej jako główna figura przywi zania
traktowana jest matka, aczkolwiek wykazano,
e w ród dz ieci osiemnast omiesi c znyc h
jedna trzecia na szczycie hierarchii usytuował
inn ni matka osob .
Liczba figur przywi zania jest zale na
od rodowiska, w którym przebywa dz iecko
i ilo ci osób, z którymi wchodzi w bezpo rednie, intensywne interakcje. Czynnikami determinuj cymi wybór obiektu przywi zania s :
wra liwo ć na sygnały wysyłane przez dziecko
oraz suma inicjowanych przez dorosłego interak cji. Ist otn zmienn nie jest ilo ć czasu
sp dzanego z niemowl ciem, ale jego jako ć.
Dziecko silnie przywi zuje si do osoby, która
sp dza z nim niewielk ilo ć czasu, ale dostarcza mu du o stymulacji i wchodzi z nim w ywe interakcje, jednocze nie b d c wra liwym
na sygnały pochodz ce od niego.
Obiektami, ku którym kierowane mo e
być zachowanie przywi zaniowe, s te przedmioty nieo ywione. S to najcz ciej mi kkie
przytulanki, kocyki, tkaniny pełni ce funkcj
„przedmiotów zas t pczy ch” (subst itut e ob-
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jects) – to znaczy obiektów, na które kierowane
jest zachowanie przywi zaniowe, gdy naturalna figura przywi zania (np. matka) jest niedost pna24 .
3.3. Stadia rozwoju przywi zania
Bowlby (1969) dla celów analizy wyró nił cztery fazy rozwoju przywi zania, podkre laj c brak wyra nych ostrych granic mi dzy
poszczególnymi etapami, a tak e du e ró nice
indywidualne w ich trwaniu:
1. Niezró nicowane reakcje społeczne
(od narodzin do drugiego miesi ca ycia).
W tej fazie, zwanej tak e „przed-przywi zaniem”, dziecko przyci ga uwag i orientuje si wzgl dem wszystkich osób, które spostrzega. Zac howania s połec zne pozbawione
s selektywno ci – dzieci „bardziej interesuj
si stymulacj jak o tak ni jej ródłem”25 .
Kilkudniowe dziecko rozpoznaje po głosie czy
zapachu swoj matk , ale nie ró nicuje swojego zachowania wzgl dem niej od reakcji wzgl dem innych osób. Równocze nie od urodzenia
niemowl t a preferuj bod ce dost arcz ane
przez ludzi ni otrzymywane od przedmiotów
nieo ywionych. W ród wczesnych reakcji na
ludzi wymienia si ledzenie wzrokiem, przywieranie, si ganie oraz zachowania sygnałowe:
u miech, gaworzenie i płacz.
2. Orientacja i sygnały kierowane wzgl dem jednej b d kilku figur przywi zania (od
drugiego do siódmego miesi ca ycia).
Dziecko zachowuje si w sposób przyjazny wobec wszystkich, ale da si zauwa yć
wyra niejsze preferowanie matki jako partnera
interakcji. Przywi zanie jest w trakcie tworzenia – odej cie opiekuna nie wywołuje jeszcze
gwałtownego protestu jak w fazie nast pnej, ale
reakcje dziecka na pojawienie si figury przywi zania s intensywniejsze i cz stsze.
3. Ukształtowane przywi zanie – utrzymywanie blisko ci z figur przywi zania dzi ki
lokomocji i sygnałom (od siódmego miesi ca
do trzeciego roku ycia).

W fazie tej dziecko znacz co ró nicuje
zachowanie wzgl dem figur przywi zania a innych osób. Pojawienie si nieznajomych ludzi
nie wywołuje ju przyjaznych reakcji, a raczej
niepokój i wycofanie – tzw. strach przed obcymi
pojawia s i około ósmego miesi ca ycia.
Jednocze nie wzbogaca si repertuar rodków
utrzymywania blisko ci z wybranym obiektem
– do istniej cych dotychczas doł cza pod anie oraz zwi zane z eksploracj otoczenia u ywanie mat k i jak o „bez piec z nej bazy ”.
Separacja z figur matczyn prowadzi do intensywnego protestu dziecka.
4. Zwi zek partnerski, korygowany zgodnie z celem (powy ej trzeciego roku ycia).
Dziecko nabywa umiej tno ć wyobra ania sobie matki jako istoty o odr bnych planach
i zainteresowaniac h oraz uwzgl dniania jej
odr bnej perspektywy. Zwi zek dziecka z matk staje si bardziej zło ony – potrzeba wzajemnych ust pstw, aby wspólnie osi gn ć okre lony cel. Zachowania przywi zaniowe dziecka
wyst puj rzadziej i z mniejsz intensywno ci , a tak e mog być wygaszane nowymi
spos obami, dzi k i nabywaniu kompetenc ji
zwi zanych z rozumieniem czasu i przestrzeni.
Dziecko w wieku przedszkolnym, wiedz c o powodzie nieobecno ci matki i czasie jej powrotu,
a tak e b d c pewnym jej dost pno ci w ka dej chwili, czuje si bezpiecznie nawet w obcym rodowisku.
Zachowanie przywi zaniowe utrzymuje
si przez całe ycie. Zmieniaj si jego formy
– poszukiwanie fizycznej blisko ci bywa zast powane przez rozmow , kontakt telefoniczny
czy listowny – a tak e figury przywi zania (partner yciowy).

4. Teoria przywi zania a rozwój
osobowo ci
4.1. Wzorce przywi zania
Klasyfikac ji wzorców przywi zania dokonała Mary Ainsworth26 opieraj c si na wynikach bada podłu nych, podczas których wraz
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Rozwój przywi zania we wczesnym dzieci stwie
ze ws półpracownik ami obserwowała rozwój
zachowania przywi zaniowego. W tym celu
opracowano ek speryment zwany procedur
„Nieznanej S y t uac ji” (S trange Sit uat ion).
Badanie podzielono na osiem epizodów, w których udział brali: roczne dziecko, jego matka
oraz nieznajoma dziecku osoba. Ka da cz ć
trwała do trzech minut. W nieznanym dziecku
pomieszczeniu wypełnionym zabawkami, niemowl przebywało najpierw z matk , pó niej
z matk i obc dorosł osob , nast pnie z samym obcym, zupełnie samo, a na ko cu znów
z matk . Podczas obserwacji zwracano uwag
na czas sp dzany przez dziecko na eksploracji
nieznanego miejsca, reakcje na nieznajomego
oraz na wyj cie i powrót matki. Ró nice indywidualne w z ac howaniac h przy wi zaniowy ch
wy wołane k umuluj cy m s i dys tresem odzwierciedlaj według Ainsworth jako ć przywi zania dzieci do matek.
Pierwotnie stworzona klasyfikacja typów
przywi zania oparta została na nast puj cych
kryteriach:
1. TYP A – przywi zanie l kowe-unikaj ce (insecure-avoidant), 20%.
Dziecko wyra nie unika zbli ania si i interakcji z matk po jej powrocie. Ignoruje j , witaj c si z ni przelotnie albo wcale, ł cz c
powitanie z reakcjami unikania – zatrzymywaniem i odwracaniem si , mijaniem matki, odwracaniem wzroku etc. Niemowl traktuje nieznajomego cz sto bardziej przyja nie ni matk , a podczas epizodu separacji zdaje si być
zestresowane raczej samotno ci ni nieobecno ci matki. Dziecko nie okazuje jawnej agresji podcz as badania, ale c zasem wybuc ha
gniewem bez wyra nego powodu w domu, kieruj c zło ć na obiekt fizyczny lub matk .
2. TYP B – przywi zanie bezpiec zne
(secure), 70%.
Dz iec ko pragnie blisko ci i kontak tu
z matk , aktywnie jej szuka, zwłaszcza po powrocie. Wita matk u miechem i zbli aniem
s i . Po osi gni c iu kont ak t u pragnie go
utrzymać, protestuje przy odkładaniu go przez
matk . Dziecko mo e być przyja nie nastawione do obcego, ale bardziej zainteresowane jest
interakcj z matk ni z nieznajomym. Wyko-
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rzystuje matk jako bezpieczn baz , z której
eksploruje nieznane sobie otoczenie.
Dziecko nie płacze podczas pierwszego
opuszczenia przez matk pokoju eksperymentalnego. Wierzy, e matka jest mu dost pna
i odpowie na wysyłane przez niego s ygnały.
Przekonanie to opiera na dotychczasowych interakcjach i do wiadczeniu wra liwo ci matki
na jego płacz. Druga nieobecno ć matki poł czona z nieznajomo ci otoczenia i długo ci
jej nieobecno ci zdaje si uniewa niać oczekiwania dziecka, e matka jest dost pna. Jego
zachowanie przywi zaniowe zostaje uaktywnione w du ej intensywno ci – dziecko płacze
lub próbuje pod ać za matk . Na du e uaktywnienie systemu zachowa przywi zaniowych
ws kaz uje te reakc ja dziecka po powroc ie
matki – dziecko szuka jej blisko ci i kontaktu
fizycznego, którym łatwo je uspokoić.
3. TYP C – przywi zanie l kowe-oporuj ce (insecure-resistant), 10%.
Dziecko szuka blisko ci matki, ale pó niej wyra nie stawia opór wobec kontaktu fizycznego z ni . Jego zachowanie wyra a ambiwalencj w stosunku do matki z pojawiaj c
si na przemian zło ci i przywieraniem. Niemowl nie adaptuje si do nieznanej sytuacji –
jest złe albo bierne, a zabawa eksploracyjna
jest zahamowana.
Cz wart y wzorzec prz ywi zania, czy li
przywi zanie l kowe-zdezorganizowane (insecure-disorganis ed) doł c zyła do k lasy fikacji
Mary Main27 . Dzieciom zaliczanym do t ego
ty pu (typ D) brak zorganizowanej st rategii
zaradc zej podcz as separac ji od opiek una.
Zac howania wobec matk i po jej powrocie
wiadcz o „spl taniu” – w jej obecno ci dzieci
wykazuj zmieszanie i strach, wyra any zastyganiem w bezruchu, zakrywaniem twarzy, ruchami stereotypowymi (kołysanie). Ten typ wi zi charakterystyczny jest dla dzieci doznaj cych przemocy, wykorzystywanych seksualnie i zaniedbanych.
4.2. Krytyka typów przywi zania
Krytyka ustale Mary Ainsworth opiera
si głównie na samej procedurze badawczej,
a tak e poddaniu w w tpliwo ć stało ci przyna-
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le no ci dziecka do której z grup. Za wady tej
techniki eksperymentalnej uznano mo liwo ć
stosowania tylko w bardzo w skiej grupie wiekowej (od dwunastego do osiemnastego miesi ca ycia), oderwanie od rzeczywistych zachowa (w nieznanym sobie pomieszcz eniu
matka pocz tkowo udaje, e czyta gazet , nie
zwracaj c zupełnie uwagi na dziecko, egna
si z nim zostawiaj c t orebk na oparc iu
krzesła etc.). Procedura pozwala zaobserwować tylko niewielk ilo ć zachowa , a warunki
klasyfikacji dziecka do którego z typów s
niewy starczaj ce i poddawane subiekty wnej
oc enie. Zwraca si równie uwag na brak
przydatno ci przy ocenie dzieci b d to przeby waj cy ch w całodz iennym łobku, b d
przyzwyczajonych do innych praktyk wychowawczych ni spotykane w kulturze zachodniej28.
Schaffer29 uznaje te za w tpliw zasadno ć k lasyfik owania dz ieci pod wz gl dem
przywi zania, poniewa wzorce przywi zania
stanowi cech relacji rodzic-dziecko (choć nie
wspomina, e wzorce relacji ze znacz cymi
innymi s z czasem internalizowane i tworz
stabilne schematy poznawcze determinuj ce
zac howanie człowieka nawet w dorosło c i).
Wskazuje tak e na mo liwo ć istnienia ró nic
w t ypie prz ywi zania do obojga rodz ic ów.
Nale y tak e pami tać, e wewn trzne modele
operacyjne, na których oparte s zachowania
przywi zaniowe, podlegaj zmianom razem ze
zamianami prakt yk rodziciels kich c zy t e
rodowis k a (c horoba dz iec ka lub matk i,
pojawienie si nowego dziecka w rodzinie).
4.3. ródła przywi zania bezpiecznego
i l kowego
Badania w wielu o rodkach potwierdzaj
zwi zek mi dzy gotowo ci matek rocznych
niemowl t do reagowania na wysyłane przez
nie sygnały a wytworzonym wzorcem przywi zania, a tak e wskazuj na znaczenie stosunku matek do kontaktu fizycznego i wspólnych
interakcji.

Matki dzieci przywi zanych bezpiecznie
wykazuj si du uwag i gotowo ci odpowiedzi na sygnały pochodz c e od dziec ka,
wi cej do nich mówi , cz ciej patrz i u miechaj si do nich ni matki dzieci o wzorcu l kowym. Wchodz w aktywne interakcje z dzieckiem, przy cz ym ich jako ć (intensywno ć)
okazuje si wa niejsza ni ilo ć, wbrew temu,
co pocz tkowo s dził Bowlby na temat deprywacji macierzy skiej30 . Potrafi dostroić si do
rytmu niemowl t, radz sobie z przejawami ich
niezadowolenia i tworz im „bezpieczn baz ”
dla poznawania wiata.
Matk i niemowl t o przywi zaniu l kowym-unikaj cym cz sto nie reaguj na sygnały
pochodz ce od dzieck a i rz adko wchodz
z nim w interakcje, ograniczaj c si do zabiegów piel gnacyjnych. Odrzucaj tak e wyra ane przez niemowl pragnienie bliskiego kontaktu fizycznego, poniewa nie uznaj go za przyjemny. Matki te s cz ciej zdenerwowane i zirytowane dzieckiem, co prowadzi do brutalnego
obchodzenia si z dzieckiem, a nawet do u ywania przemocy fizycznej. Dostarczaj dziecku w ten sposób nieprzyjemnych do wiadcze
zwi zanych z kontaktem fizycznym. Brak cielesnej blisko ci z mat k w poł czeniu z jej
niereagowaniem tworzy frustruj ce dla dziecka
do wiadczenia. Odrzucanie przez matk intensyfikuje zachowania przywi zaniowe. Pragnienie blisko ci (wykazywane w kontaktach z eksperymentatorami bior cymi je na r ce) z jednej
strony oraz niemiłe do wiadcz enia kontaktu
fizycznego z matk z drugiej powoduj powstanie konfliktu zbli anie – unikanie (approachavoidance conf lict) w s tosunku do blisk iego
kontaktu z matk . Dziecko minimalizuje swoje
potrzeby blisko ci, aby uprzedzić spodziewane
odrzucenie – strategia ta słu y dziecku do przystosowania si do zaistniałej sytuacji i utrzymania przywi zania mimo istniej cych trudno ci31 .
Matki dzieci o przywi zaniu l kowymoporuj cym o wiele rz adziej odpowiadaj na
sygnały wychodz ce od niemowl cia ni matki
dzieci przywi zanyc h bez piecz nie, a ich reakcje s niespójne i brak im przewidywalno ci.
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Nie potrafi dostroić si i dopasować swoich
zachowa do rytmu dziecka: narzucaj si mu,
gdy dziecko jest zaj te zabaw (intruzywno ć),
ignoruj , gdy jest w pot rz ebie 32 . Z drugiej
strony matki te nie odrzucaj dziecka i nie maj
awersji do fizy cznego wyra ania emocji jak
matki niemowl t unikaj cych. Dzieci przywi zane ambiwalentnie b d to skrajnie podporz dkowuj si opiekunowi, b d zamieniaj
si z nim rolami, troszcz c si o osob , która
miała im dost arc zać pocz ucia bezpiecze stwa33 .
Bowlby ws pomina tak e o s kłonno ciach dziecka wnoszonych do zwi zku z matk . Usz kodzenia neurofiz jologicz ne, urazy
okołoporodowe, a tak e cechy t emperamentalne mog wpły wać na opiek sprawowan
nad dzieckiem przez matk . Dzieci płaczliwe
lub apatycz ne przysparzaj wi cej trudno ci
ni dzieci o normalnej reaktywno ci, co mo e
wpływać na wz orzec opieki macierz y skiej,
a w rezultacie na rodzaj stworzonego przywi zania.
4.4. Stabilno ć wzorców przywi zania
i jej konsekwencje
Organizacja behawioralna przywi zania
dzieck a jest poc z tkowo chwiejna. W rodzinac h pozbawionych ci gło c i w opiece nad
dzieckiem (samotne rodzicielstwo, młody wiek
rodziców) w ci gu dwunastu miesi cy zmianie
uległa ponad jedna trzec ia wzorów przy wi zania34 . Na zmian z typu bezpiecznego na l kowy mog mieć wpływ stresuj ce wydarzenia
yciowe, jak choroba dziecka lub matki z równoczesn zmian ich wzajemnych oczekiwa ,
zmiana responsywno ci matki spowodowana
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zaburzeniami psychicznymi (depresja), pojawienie si nowego dziecka w rodzinie czy separacja od matki. Cz ynnikiem powoduj cym
zmian wzorca przywi zania na bezpieczne
było najcz ciej pojawienie si babci35 .
Z czasem wewn t rzna reprez ent ac ja
przywi zania z modelem operacyjnym figury
przywi zania stabilizuje si . Do wieku przedszkolnego wzorce zachowa staj si funkcj
samego dziecka i s przejawiane w kontaktach
tak e podczas nieobecno ci matki.
Ten sam wzorzec przywi zania wykazuje według ró nyc h bada od 81% 36 do 96% 3 7
niemowl t klas yfik owany ch w dwunas ty m
i osiemnastym miesi cu ycia. Wyniki bada
podłu nych grupy dzieci w pierwszym i szóstym roku ycia przeprowadzone przez Grossmanów38 wskazały, e wzorce zachowania po
poł czeniu rozdzielonych uprzednio par dziecko-matka były w 87% przewidywalne. 75-proc.
zgodno ć wzorców przywi zania dzieci sklasyfikowanych w procedurze „Nieznanej Sytuacji”
w pierwszym roku ycia i na podstawie opowiadanyc h w dz ies i t ym lub jedenas tym roku
ycia yciorysów zanotowała Main39 .
Dzieci przywi zane bezpiecznie s lepiej z socjaliz owane, bardziej kooperatywne
i s kłonne do spełniania polece mat ki oraz
współpracy z nieznanymi dorosłymi. S te
bardziej kompetentne, efektywniej eksploruj
otoczenie i skuteczniej rozwi zuj problemy.
Uzyskuj wyra nie wy sze wyniki w testach
rozwojowych w pierwszym roku ycia i pó niej
(trudno jednak jednoz nacznie wykazać, czy
jest to bezpo redni wynik bezpiecznego przywi zania, czy raczej lepszej współpracy z egzaminatorem w sytuacji testowej). W ocenie
naucz ycielek prz eds zkola dwulet nie dzieci
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o wi zi bezpiecznej wyró nia wi ksza empatia,
posłusze stwo, wyra anie pozytywnych emocji w zabawie i dłu sze w ni zaanga owanie40 .
Sroufe41 uwa a, e te dzieci wykazuj wi ksz
kontrol ego i odporno ć psychiczn w porównaniu z dziećmi przywi zanymi l kowo.
Badania dzieci sze cioletnich oparte na
technikach zawieraj cych epizody separacji
i poł czenia (układanie obrazków, kompletowanie historii, wywiad z lalk i opowiadanie) wykazały, e dzieci bezpiecznie przywi zane inaczej rozumiej przywi zanie ni dzieci o wzorcu l kowym. Sze ciolatków o ufnym typie przywi zania cechowała wi ksza spójno ć odpowiedzi i umiej tno ć wymy lenia pozytywnych
sposobów przezwyci ania separacji przez postaci rozdzielone z opiekunem. Dzieci unikaj ce przedstawiały bohaterów historyjek jako
smutnych i bezradnych wobec trudno ci. Stało ć zdolno ci dzieci o wzorcu bezpiecznym
do autorefleksji i spójnej narracji potwierdzaj
wyniki bada Main nad dziećmi w wieku dziesi ciu i jedenastu lat 42 .
Przetrwanie sposobu l kowo-unikaj cego przywi zania w drugim roku ycia i pó niej
mo e skutkować deficytami zachowa eksploracy jny ch i problemami z k ooperac j
oraz trudno ciami z opanowy waniem agresji
i nawi zywaniem harmonijnej interakcji z innymi
dorosłymi. W kontaktach z rówie nikami utrzymuj du y dystans lub wrogo ć. Silne negatywne emocje wobec matki zostaj wyparte lub
wyładowywane na innych obiektach.
Dzieci o przywi zaniu l kowo-oporuj cym zarówno w domu, jak i w sytuacji eksperymentalnej płacz wi cej ni dzieci przywi zane
bezpiecznie, wykazuj te wi cej l ku podczas
separacji. Nie wydaj si być pewne dost pnoci matki i gotowo ci jej odpowiedzi na wysyłane przez nie sygnały, wi c nie u ywaj matki
jako bezpiecznej bazy do eksplorowania otoczenia. L k powstrzymuje je przed opuszcze-

niem matk i, aby eks plorować i ucz yć si ,
i przez to wolniej post puje ich rozwój poznawczy, łatwo si frustruj i s niekompetentne
w sytuacjach rozwi zywania problemów. Dziecku, którego matka prawie nigdy nie odpowiada na jego sygnały, brakuje poczucia sprawstwa i przekonania, e ma zdolno ć efektywnej
kontroli nad tym, co si z nim dzieje. W ocenie
nauczycieli przeds zkola dziec i te wykaz uj
chroniczn zale no ć od nauczyciela i niezdolno ć do samodzielnej aktywno ci.
Wyniki bada wskazuj na to, e pierwotne przy wi zanie wywiera ogromny wpływ
na pogl dy i nast awienia wobec z wi zk ów
w dorosło ci. Oczekiwania te maj tak e zwi zek ze sposobem pełnienia roli rodzica i zapewnieniem dzieck u poc zuc ia bez piecze stwa. Oczywi cie charakter wczesnego przywi zania nie determinuje całkowicie przyszłych
zwi zków człowieka. Zachowanie przez rodziców wewn trznych modeli operacyjnych stworzonych w dzieci stwie mo e jednak wpłyn ć
na rodzaj przywi zania stworzony wzgl dem
nich przez dziecko43. Niezale ne badania wskazały na istotn korelacj mi dzy typem przywi zania niemowl t a c harakterem wcz esny ch
z wi zk ów ich mat ek – ten s am wzorzec
przywi zania przejawiało w zale no ci od badania 75-80% par matka-dziecko. Zauwa ono
tak e, e przywi zanie l kowe jest cz ciej
przekazywane pokoleniowo przez matki (73%)
ni przez ojców (50%)44.
4.5. Wzory przywi zania a zaburzenia
psychiczne
Jednym z zaburze emocjonalnych zwi zanych z pozabezpiecznym wzorcem przywi zania jest l k przed separacj w dzieci stwie
(kod w klasyfikacji ICD-10: F93.0). Rozpoczyna
si zwykle mi dzy drugim a pi tym rokiem ycia i charakteryzuje si nadmiernymi obawami

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.
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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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Rozwój przywi zania we wczesnym dzieci stwie
przed separacj z figur przywi zania, nierealistycznym niepokojem o zdrowie i ycie rodziców, l kiem przed wydarzeniami, które rozdziel dziecko od ukochanych osób. Próba rozł czenia dziecka od postaci, do której jest przywi z ane, wywołuje napady paniki i zło c i.
Nasilonemu l k owi t owarz y s z objawy
somatyczne: dziecko skar y si na bóle głowy,
brzuc ha, nudno ci, wymiot y. Wsz ystk ie te
symptomy nasilaj si w czasie przewidywanego rozdzielenia45 . Cz st o towarzyszy mu
uogólnione zaburzenie l kowe w dzieci stwie
(F93.80)46.
Za powstawanie l k u przed separacj
w dzieci stwie poza cz ynnikami neurofizjologicznymi odpowiedzialne uznaje si czynniki
psy chicz ne, t akie jak l kowe przywi zanie.
Bezpieczny wzorzec wi zi pozwala na prawidłowy rozwój struktur układu limbicznego współodpowiedzialnego za regulacj emocji i pop dów.
W leczeniu poza technikami behawioralnymi i poznawczymi zwraca si uwag na psychoedukacj rodziców, a tak e terapi rodziny
nakierowan na ukształtowanie postaw sprzyjaj cyc h utrzymywaniu si poczucia bezpiecze stwa dziecka.
Badania wykonane w Wielkiej Brytanii
wskazuj , e u osób cierpi cych na l k przed
separacj w dzieci stwie w dorosło ci wyst powało zaburzenie l kowe zwane zespołem
paniki z agorafobi 47 .
W ród zaburze funkcjonowania społecznego rozpoczynaj cych si w okresie niemowl cym i wczesnego dzieci stwa wyró nia
si reaktywne zaburzenia przywi zania w dzieci stwie (F94.1). Charakteryzuje si nieprawidłowymi – ambiwalentnymi, zahamowanymi lub
nadwra liwy mi – int erak cjami społec znymi.
Dziecku brakuje oparcia w osobie, która mogłaby mu zapewnić poczucie bezpiecze st wa.
Post powanie dziecka wobec opiekuna przy-
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pomina reakcj ambiwalentnych i unikaj cych
niemowl t w procedurze „Nieznanej Sytuacji”.
Sprzeczne zachowanie dziecka obejmuje opór,
unikanie i zbli anie si i intensyfikuje si podczas rozsta i powrotów rodzica. Towarzysz
temu z aburzenia emocjonalne, wy cofanie,
rozpacz, a tak e agresywno ć w kontaktach
z rówie nikami.
Zaburzenie powstaje wskutek niewła ciwej opieki nad dzieckiem i zwi zanym z ni
powstaniem l kowego przywi zania. Czynnikiem wpływaj cym na wykształcenie si pozabezpiecznych wi zi jest zaniedbywanie psychiczne dziecka z brakiem stymulacji i reakcji na
inic jatywy dzieck a oraz surowym karaniem,
a tak e maltretowanie fizyczne48 .
Zaburzeniem przywi zania jest tak e,
pojawiaj ce si najcz ciej u dzieci wychowywanych w instytucjach opieku czych lub przy
cz st ych zmianach opiekunów, zaburzenie
selekt ywno ci prz ywi zania w dz ieci stwie
(F94.2). Kierowanie z achowa przywi zaniowych jest u dzieci z tym zaburzeniem nieselektywne – nie ma dla nich znacz enia osoba,
u której posz ukuj pocieszenia. Wz gl dem
nieznajomych osób s przyjacielskie i poszukuj ich uwagi. Z powodu wczesnego braku
wybiórczych wi zi pocz tkowo, około drugiego
roku ycia, wyst puje niezogniskowane przywi z anie z przywieraniem do nieznajomych.
W wieku czterech lat nieró nicuj ce przyjacielskie zachowanie skierowane jest na przyci ganie uwagi otoczenia. Zaburzenie utrzymuj ce
si w pó niejszy m dzieci st wie i dorosło ci
mo e powodować trudno ci w nawi zywaniu
przyja ni i bliskich zwi zków emocjonalnych,
a tak e zwi ksza niebezpiecze stwo zaniedbywania własnyc h dziec i prz ez osoby nieleczone49 .
Nieprawidłowo ci w relacji mi dzy rodzicami a dzieckiem le tak e u podstaw zaburze od ywiania w niemowl ctwie i dzieci -
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s. 405-411.
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s twie (F98.2). A nomaliom anatomic z ny m
i funkcjonalnym dz iecka cz s to towarzy sz
zaburzenia psychiczne rodziców (l k, depresja,
uzale nienia), które prowadz do niedostrojenia
si do jego rytmu (brak lub nadmierna stymulacja). Problemy z karmieniem dziecka wynikaj
z braku emocjonalnej wi zi mi dzy nim a matk
– kontakty nie przynosz adnemu z nich przyjemno ci. Nieleczone zaburzenia od ywiania
mog prowadz ić do cało ciowych opó nie
rozwojowych i nieprawidłowego rozwoju emocjonalnego50.
Dziec i o l kowo-unik aj c ym wzorc u
przywi zania s tak e bardziej nara one na zaburz enie obs es y jno-k ompuls y jne (F42).
Nieujawniane przez dziecko silne emocje, my li i fantazje powstałe w kontakcie z kontroluj cym, odrzucaj cym blisko ć rodzicem zostaj
wyparte. Wysoki poziom l ku wywołany obsesjami (irracjonalnymi, natr tnymi my lami i wyobra eniami pojawiaj cymi si bez udziału woli)
obni aj kompulsje (powtarzaj ce si stereotypowe zachowania)51.

5. Deprywacja macierzy ska
5.1. Opó nienie w wytworzeniu
przywi zania spowodowane deprywacj
Klaus i Kennell52 wysun li przypuszczenie, e istnieje okres krytyczny w rozwoju wi zi
z matk . Stwierdzili, e je li podczas pierwszych sze ciu do dwunastu godzin po urodzeniu dziecko nie b dzie miało kontaktu fizycznego z matk , przywi zanie nie b dzie mogło si
rozwin ć. Na próbie dwudziestu o miu kobiet
ze szpitala poło niczego wykazali, e matki
które sp dziły wi cej czasu z dzieckiem po jego urodzeniu, były bardziej wra liwe w stosunku do dziecka. Badanie miało metodologiczne
braki – próba była zbyt mała, a badacze zwrócili uwag na kilka tylko wska ników, podczas
gdy inne nie wykazywały ró nic. Badania na

wi kszy ch próbach nie ws kazały na adne
długotrwałe efekty bliskiego kontaktu z noworodkiem. Kontakt fizyczny mo e być przyjemny
dla matki, ale nie ma długofalowego znaczenia
dla rozwoju wi zi z dzieckiem. Cz stsze przebywanie z nowonarodzonym dzieckiem mo e
poprawić jako ć opieki nad dzieckiem w wypadk u mat ek pochodz c yc h z e rodowisk
ubogich i pozbawionych wsparcia społecznego.
Zainspirowany zjawiskiem wdrukowania
Bowlby (1969) wysun ł hipot ez o istnieniu
okresu sensytywnego w rozwoju przywi zania.
Przypuszczenie to potwierdziły wyniki bada
prz eprowadzonych na pó no adopt owanych
dzieciach53 . Niemowl ta otrzymuj ce minimum
stymulacji społecznej s w stanie do dwunastego miesi ca ycia utrzymać gotowo ć do rozwini cia wi zi z figur matczyn . Po uko czeniu sze ciu miesi cy rosn ca łatwo ć wzbudzania strachu przez nieznajomych i jego siła
znacznie utrudnia rozwini cie przywi zania. Po
upływie trzydziestego miesi ca ycia stworzenie ró nicuj cej, bezpiecznej wi zi wydaje si
bardzo trudne, niemal niemo liwe.
5.2. Skutki separacji z figur
przywi zania
Badaniom nad separacj we wczesnym
dzieci stwie i jej skutkami dla rozwoju osobowo ci do ć wcze nie zaj li si Bowlby i Robertson54. Zgromadzone dane jednoznacznie potwierdziły, e reakcje protestu, rozpaczy i odł czenia dziecka powy ej szóstego miesi ca ycia, odseparowanego od matki, nie s spowodowane odci ciem od ródła pokarmu, ale
„utrat opieki macierzy skiej, pojawiaj cej si
na etapie rozwoju, który cechuje du a zale no ć i wra liwo ć”55.
Wyodr bnienie krótkotrwałych skutków
pozbawienia kontak tu z matk widoczny ch
w zachowaniu dziecka było mo liwe dzi ki wnikliwym obserwacjom dzieci w drugim i trzecim
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Rozwój przywi zania we wczesnym dzieci stwie
rok u ycia umieszczonych w szpitalu b d
całodobowym łobku z dala od figury matczynej. Dziecko rozł czone z matk przejawia
w stosunku do niej trzy fazy zale no ci zwane
„syndromem rozpaczy” (syndrom of distress).
Pierwsza faza zwana okresem protestu
(protest) rozpoczyna si natychmiast po odejciu figury matczynej lub z opó nieniem i trwa
od kilku godzin do tygodnia. Dziecko znajduje
si pod wpływem silnego stresu z powodu utraty matki i próbuje j odzyskać – płaczem, nadsłuchiwaniem, potrz saniem łó eczkiem, krzykiem. Dziecko odrzuca opiek innych osób –
zdaje s i być s ilnie przekonane, e mat ka
powróci.
W okresie rozpaczy (despair) dziecko
swym zachowaniem wyra a bezradno ć. Staje
si mniej aktywne w poszukiwaniu k ontaktu
z matk , wycofane i ciche, co bł dnie interpretowane jest jak o zmniejszenie si dystresu
spowodowanego rozł k .
Zachowanie dziecka w fazie odł czenia
(detachment) niedo wiadczonemu obserwatorowi wydaje si być zwi zane z powrotem do
dobrego samopoczucia. Dziecko znów interesuje si otoczeniem, przyjmuje opiek innych
osób, bawi si i u miecha. Jednak odwiedziny
matki zdradzaj , e jego zachowanie jest zaburzone. Brak tu charakterystycznego dla tego
wiek u prz ywi z ania do figury matc zynej –
dziecko nie wita jej, odwraca si , nie wykazuje
ni
adnego zainteres owania. Ci głe zmiany
figur przywi zania – piel gniarek czy opiekunek – tworz w dziecku przekonanie, e nie
warto nikogo obdarzać uczuciem i ufno ci .
Powtarzane do wiadczenie pierwotnej utraty
mat ki s prawia, e dziecko, zamiast na ludziach, koncentruje swe uczucia i pragnienia
na sobie i przedmiotach materialnych – przynoszonych prezentach, słodyczach i zabawkach.
Intensywno ć i formy wymienionych reakc ji zale
od wielu cz ynnik ów, z których
za najistotniejsze uwa a si długo ć rozł ki,
obecno ć rodze stwa czy ilo ć osób troszcz cych si o dziecko. W ród czynników minimalizuj cych negatywne skutki separacji wymienia
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si mo liwo ć swobodnych odwiedzin dziecka
przez rodzin , opiek jednej stałej osoby, z któr dziecko mo e stworzyć wi , a tak e mo liwo ć ut rzy my wania k ont akt u fiz yc z nego
z wra liwym, „matkuj cym” personelem56 .
Bowlby 57 kategorycznie odrz uca inne,
poza odł czeniem od matki, zmienne, które
miałyby być odpowiedzialne za opisane zachowanie. Ani obce rodowisko, ani jako ć wcze niejszych relacji z matk , ani te antycypacja
pojawiaj cego si rywala – czyli nowonarodzonego rodze stwa – nie jest przyczyn takiego
zachowania dziecka. Bez wzgl du na znaczenie innych zmiennych wszelkie dane pochodz ce z obs erwacji wskazuj , e opisywany
dys tres jes t wy nikiem głównie utrat y matki
przez dziecko.
W ród długotrwałych efektów utraty we
wczesnym dzieci stwie figury matczynej, Bowlby wymienia mo liwo ć wyst pienia zaburzenia osobowo ci w yciu dorosłym: z jednej
strony nadmiern zale no ć lub skłonno ć do
popadania w histeri , z tendencj do wysuwania wygórowanych da wobec innych i wpadania w l k lub zło ć, z drugiej za – brak
zdolno ci do tworz enia bliskich, gł bokich
z wi z k ów i sk łonno c i ps yc hopat y c zne.
Na przykładzie badanych przez siebie młodych
złodziei, Bowlby wi e rodzinn dysharmoni
i brak trwałych zwi zków z rodzicem z pó niejszym antyspołecznym zachowaniem i przest pczo ci .
Koncepc ja depry wacji mac ierz y sk iej
stworzona przez Bowlby’ego spotkała si z lic zn kry ty k . rodowisk o feminist y c zne
zarzucało mu obarczenie odpowiedzialno ci
za opiek nad dzieckiem tylko matk i wykorzystywanie koncepcji monotropii do utwierdzania „patriarc halnego s połec z e s t wa bez
ojców”58 . Feministki odrzucały tak e przesadne z naczenie przypisywanie roli macierzy stwa w rozwoju emocjonalnym dzieck a. Inni
badac ze zarzuc ali Bowlby’emu wy ci ganie
zbyt dalekich wniosków z kwestionowanych od
strony metodologicznej bada (zbyt małe grupy
badanych, brak grup kontrolnych). Wykazano

I. Bielicka, H. Olechnow icz, Treating children traumatized by hospitalization, „Children”, 10 (5)/1963, s. 194-195.
J. Bow lby, Attachment and Loss..., s. 54-58
58
D. Leupnitz, The Family Interpreted, New York 1988.
56

57

106
bowiem, e nie ka da rozł ka z matk prowadzi
do tak zatrwa aj cych skutków, a codzienne
przebywanie dziecka z zaufan i znan osob
przez kilka godzin wr cz słu y wi zi z główn
figur . Jest to bowiem sposób na wyeliminowanie obci enia emocjonalnego prze ywanego
przez matk opiekuj c si dzieckiem przez
cał dob .
Ponownej oceny koncepc ji depry wacji
mac ierz y sk iej dokonał Rutt er59 . W oparciu
o teori Bowlby’ego stwierdził, e syndrom rozpacz y jest prawdopodobnie kons ek wenc j
przerwania formowanego przez dziecko przywi z ania do figury mat c zy nej. Nat omias t
zwi zane z separacj opó nienie rozwojowe,
głównie w sferze j zykowej, emocjonalnej i społecznej, wynika z braku odpowiednio stymuluj cych do wiadcze . W edług Ruttera relacja
mi dz y separacj a pó niejszy m ant yspołecznym zachowaniem nie jest spowodowana
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samym brak iem matki. Znac zenie maj tu
rac zej is tniej ce przed rozstaniem konflikty
wewn trzrodzinne i brak poczucia bezpiecze s t wa z roz c hodz c ymi s i w prz y padk u
rozwodu rodzicami.
Uznanie deprywacji macierzy skiej za
ródło c horoby ps yc hicz nej było w latach
pi ćdziesi tych rewolucj . Teoria Bowlby’ego
wyznacz yła pole bada i zmian w s ystemie
opieki nad dzieckiem, zwłaszcza w szpitalach,
ty godniowyc h łobkac h i domach dzieck a.
Obrona macierzy stwa i walka o wychowanie
rodzinne rozpocz ta przed ponad pi ćdziesi cioma laty toczy si nadal w ród teoretyków
i w dyskusji medialnej. Znaczenia bliskich wi zi
emocjonalnych mi dzy rodzicami a dzieckiem,
wobec dowodów z gromadz ony c h prz ez
Bowlby’ego i jemu podobnych, nie sposób ju
deprecjonować.
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