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Świat dzieci żyjących w cywilizowanych krajach jest kolo-
rowy, pełen inspirujących zabawek, technicznych nowości, 
możliwości rozwoju intelektualnego. A jakie znaczenie ma 
rozwój emocjonalny, którego nie widać, którym nie można 
jak gadżetem czy modnym ubraniem pochwalić się wśród 
rówieśników? Jak dużo czasu mama może i chce poświęcić 
dziecku? Są rodzice, mamy, które mają możliwości zaopie-
kowania się dziećmi, a jednak przekazują to „zadanie” nia-
niom zmieniającym się nawet codziennie, babciom. Jedna 
z moich klientek pracowała jako opiekunka dwójki dzieci 
w polskiej rodzinie w jednym z krajów na zachód od Odry. 
Studentka była zszokowana, jak to możliwe, że mama po-
bawiła się z dziećmi najwyżej godzinę dziennie, a jeśli któ-
reś zaczęło płakać, natychmiast kazano je zabrać. Malut-
kie dzieci tęskniły, nieco starsze przyzwyczaiły się do tej 
sytuacji i zaakceptowały ją jako naturalną.

Kim był twórca teorii przywiązania 
John Bowlby?

Koleje etapy życia uczonego miały wpływ na obszary 
zainteresowań badawczych, szczególnie teorią relacji 
z obiektem. John Bowlby urodził się w 1907 roku w Lon-
dynie jako syn znanego chirurga, który pełnił rolę lekarza 
na dworze króla Edwarda VII i  Jerzego V. Ojciec uczo-
nego czuł się odpowiedzialny za swoją matkę po śmierci 
ojca i  ożenił się dopiero, gdy zmarła. Kiedy urodził się 

John, jego ojciec miał 52 lata, a mama 40. W ich rodzinie 
było już troje dzieci: dwie dziewczynki i brat. Niewielka 
różnica wieku (13 miesięcy) pomiędzy Johnem i Tonym 
spowodowała, że traktowano ich jak bliźniaków, co wpły-
wało na relacje między nimi. Przyjaźnili się i rywalizowali 
ze sobą. Ich młodszy brat był niepełnosprawny i  nieak-
ceptowany, ponieważ nie pasował do obrazu rodziny 
sukcesu. Dzieci wychowywały nianie, a mama widywała 
je godzinę dziennie od 17.00 do 18.00. Wtedy czytała 
im bajki. Z  ojcem spotykały się raz w  tygodniu, w  nie-
dzielę, podczas spaceru do kościoła. Życie rodzeństwa 
było poukładane, podporządkowane regułom bez rado-
ści i spontaniczności. Rodzice często wyjeżdżali na kilka 
miesięcy bez dzieci. Gdy John miał cztery lata, musiał 
rozstać się z ukochaną nianią, do której przywiązał się jak 
do mamy. Kolejnym istotnym wydarzeniem był wybuch 
II wojny światowej i umieszczenie siedmiolatka w szkole 
z internatem, gdzie wszelkie symptomy przywiązania do 
opiekunów były karane.

Lata studiów, pracy kształtowały zainteresowania 
Bowlby’ego. Gdy pracował w szkole Summerhill dla dzie-
ci nieprzystosowanych, spotkał chłopca, który miał pro-
blemy z  powodu powtarzających się kradzieży. Należał 
do towarzyskich dzieci, a  jednak nie miał przyjaciół, czuł 
się odizolowany. Chłopiec był nieślubnym dzieckiem i nie 
wychowywał się w rodzinie, nikt też nie przejął roli mamy 
w jego życiu.

Czym są style przywiązania 
i w jaki sposób kształtują 
zachowania dziecka?

„Miłość macierzyńska jest równie ważna dla psychicznego samopo-
czucia, jak witaminy i proteiny dla fizycznego zdrowia”; „Ogromnej 
liczby konfliktów i złości ze strony małych dzieci oraz utraty pano-

wania nad sobą ich rodziców można by uniknąć, stosując proste pro-
cedury, jak rozśmieszyć, zamiast bezwzględnie egzekwować nakazy. 

Pozwalać, by dzieci wybierały do jedzenia to, co lubią.”
John Bowlby

Emilia Żurek
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Ta relacja z nieprzystosowanym społecznie chłopcem 
skierowała uwagę Johna na korelacje pomiędzy depry-
wacją macierzyńską a  rozwojem osobowości z  trudno-
ściami w  tworzeniu więzi emocjonalnych z  jednoczesną 
blokadą na pochwały i kary. John Bowlby ukończył medy-
cynę, szkolenia z zakresu psychiatrii dorosłych oraz psy-
choanalizy dziecięcej. Jego superwizorką była Melanie 
Klein, z którą się nie zgadzał co do znaczenia wpływu śro-
dowiska na zaburzenia psychologiczne dzieci. Rozpoczął 
opracowywanie własnych koncepcji dotyczących m.in. za-
leżności pokoleniowej w przekazywaniu nerwic. Według 
tej teorii nierozwiązane problemy rodziców są możliwą 
przyczyną kłopotów dziecka. W 1940 roku John Bowlby 
wygłosił referat: Wpływ środowiska na kształtowanie ner-
wic i charakteru neurotycznego, w którym opisał przypadek 
małego pacjenta ze szpitala dla dzieci. Uważał, że decy-
dującym czynnikiem wywołującym objawy nerwicowe 
jest rozłąka z  matką. Był zdecydowanym zwolennikiem 
obecności matki w  szpitalu przy łóżku chorego dziecka. 
W  pracy z  trudnymi dziećmi podejmował współpracę 
z matkami, które przeżyły dramatyczne sytuacje w dzie-
ciństwie, ponieważ uważał, że ma to wpływ na jakość peł-
nienia roli rodzica.

John Bowlby teorię przywiązania ogłosił po dwudziestu 
latach praktyki zawodowej. Jego teoria może wyjaśnić nie-
świadome przyczyny aktualnych problemów życiowych czy 
zdrowotnych dzieci i dorosłych. Budowanie emocjonalnych 
więzi z  bliskimi ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
człowieka. W układzie nerwowym zapisane i przechowywa-
ne zostają obrazy i pamięć relacji.

Rola wczesnodziecięcych 
relacji z matką w budowaniu więzi

Podstawowym czynnikiem środowiskowym kształtującym 
zdolność tworzenia emocji jest relacja z  matką. Izolacja 
emocjonalna przyczynia się do rozwoju osobowości nie-
zdolnej do emocjonalnych więzi, osobowości neurotycznej. 
Jeśli małe dziecko choruje, matka powinna być z dzieckiem, 
zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. W teorii przywią-
zania Bowlby’ego istotnym pojęciem jest tzw. deprywacja 
macierzyńska.

Uczony wyróżnia dwa rodzaje deprywacji macierzyń-
skiej: deprywację częściową i  całościową. W  deprywacji 
macierzyńskiej częściowej matkę w opiece nad dzieckiem 
wyręcza inna osoba. Skutkiem takiej sytuacji w  dalszym 
rozwoju dziecka może być bardzo silna potrzeba miłości, 
lęk, poczucie winy, depresje. Dziecko szuka aprobaty, chce 
pokazać matce, że robi to dla niej, i powtarza jej wiele razy 
w ciągu dnia „Kocham cię”, bo wie, że mama będzie zadowo-
lona. W  deprywacji macierzyńskiej całościowej dziecku 
nie zapewnia się indywidualnej opieki, traci ono poczucie 
bezpieczeństwa, a to może spowodować zaburzenia psy-
chiczne i zaburzenia osobowości.

Dziecko oddzielone od matki chce zaprotestować 
i płacze, a jeśli to nie pomaga, czuje rozpacz przechodzącą 
w rezygnację. Emocjonalne doświadczenia w tym wcze-
snym okresie dzieciństwa kształtują w umyśle maluszka 
modele operacyjne, na które składają się reprezentacje 
umysłowe rodziców i  osób z  otoczenia oraz wzorzec 
reakcji opiekunów na sygnały dziecka. Te wewnętrzne 
modele w rozwoju osobowości przenoszą się na relacje 
z innymi ludźmi, na funkcjonowanie w związku. Gdy lek-
ceważono potrzeby maluszka, prawdopodobnie w życiu 
taki człowiek nie będzie umiał zgłaszać swoich potrzeb, 
bo „wie”, że i tak nikt na to nie zareaguje, nikogo to nie ob-
chodzi. W przyrodzie tylko gady, ryby, żółwie i jaszczur-
ki po urodzeniu są samodzielne. Dziecko oczekuje od 
dorosłego opiekuna, matki, pomocy, by żyć, atmosfery 
zaufania i poczucia, że będzie mieć zapewnioną pomoc. 
Agresja matki, opiekun niezapewniający bezpieczeństwa 
wywołuje poddańcze przywiązanie, podporządkowanie. 
W swojej praktyce wielokrotnie analizowałam z pacjen-
tami ich trudne do logicznego uzasadnienia podporząd-
kowanie surowej mamie czy ojcu. Dorosły człowiek, a boi 
się reakcji dominującej mamy, ma świadomość tego prze-
szkadzającego mu podporządkowania, lecz nie umie się 
od niego uwolnić. Źródeł można szukać w teorii przywią-
zania, w pierwszych relacjach dziecko – dorosły.

Pozytywne, wspomagające przywiązanie kształtu-
je struktury czynnościowe mózgu odpowiedzialne za 
tworzenie emocji interpersonalnych, budujące relacje 
w  związkach. Procesy przywiązania kształtują się od-
miennie na każdym etapie rozwoju dziecka.

Do szóstego miesiąca życia dziecko uśmiechem re-
aguje na opiekuńczą matkę, sygnalizuje poczucie bezpie-
czeństwa, matka pomaga dziecku w  rozwoju poczucia 
integracji własnej. W pierwszych miesiącach życia szybko 
się rozwija pierwotna kora wzrokowa. Dziecko zapamiętu-
je obraz twarzy opiekuna, reaguje na wyraz twarzy matki, 
na jej ton głosu. Gdy zdenerwowana podchodzi do malu-
cha, ten wyczuwa jej nastrój i często zaczyna płakać.

 W  przywiązaniu ambiwalentnym matka „kocha” 
dziecko, bawi się z nim, śmieje się, a odsuwa je, gdy ono 
zaczyna płakać. W  ten sposób podporządkowuje sobie 
dziecko, aby było bezwarunkowo posłuszne, a  dziecko 
tylko płaczem może sygnalizować swoje potrzeby.

W okresie od pół roku do trzech lat dziecko zaczyna 
bać się obcych ludzi. Tęskni za mamą, jest ona dla niego 
symbolem bezpieczeństwa. W  chwili zagrożenia płacze 
i „klei się” do mamy, która nie powinna dziecka odrzucać. 
W  tym okresie budowany jest według Bowlby’ego „we-
wnętrzny model roboczy”, czyli model uczuciowy relacji.

Miałam możliwość obserwacji małego dziecka, któ-
re raczkowało, i  gdy do domu po wielu godzinach przy-
chodziła mama, ono czołgało się do niej i  przytulało do 
nogi, a  zmęczona kobieta podniesionym głosem mówiła: 
„Odejdź, daj mi chwilę spokoju, co tak się mnie czepiasz?”. 
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Bardzo to smutne. Nasza praca polegała na pomocy w zro-
zumieniu przez młodą mamę, że dziecko czuje się bezrad-
ne, brakuje mu bliskości matki i nie rozumie jej zmęczenia. 
Niewiele udało się początkowo zmienić. Dziecko zaczęło 
chorować, pojawiły się reakcje nerwicowe i wtedy mamie 
otworzyły się oczy. Uświadomiła sobie, jak ważne jest dla 
niej dziecko i jak może je skrzywdzić. Wprowadziła wiele 
zmian organizacyjnych w domu. Spotkałam ich po trzech 
latach i widzę zależność dziecka od mamy. Nawet w czasie 
zabawy podbiega do niej na placu zabaw i mówi „Kocham 
cię”, powtarzając to kilka razy. Dużo na ten temat rozma-
wiałyśmy, wierzę, że uda się wiele zmienić. Myślę, że nie 
zła wola, tylko brak wiedzy powoduje większość błędów 
wychowawczych. Może przedszkole jest takim miejscem, 
w którym przekazanie informacji w sposób ogólny wszyst-
kim rodzicom uświadomi dorosłym, jakie mogą popełniać 
błędy wychowawcze i jak ich unikać.

Do drugiego roku życia szczególnie szybko rozwija 
się układ limbiczny i  prawa półkula mózgu. Układ pod-
wzgórze-przysadka-kora nadnerczy decyduje o  odpo-
wiedzi na stres. Zachowanie matki modyfikuje funkcjo-
nowanie osi HPA. Gdy matka jest nieobecna, wywołuje 
to zaburzenia wydzielania kortyzolu, co może prowadzić 
do atrofii hipokampa. W tym okresie można poszukiwać 
genezy problemów depresyjnych, lękowych i psychoso-
matycznych występujących w późniejszym okresie w ży-
ciu dziecka.

Dziecko powyżej trzeciego roku życia potrzebuje na-
dal bliskości, jednak już ma świadomość, że rodzice i ono 
samo to odrębne osoby. Matka nadal wrażliwie reagują-
ca na potrzeby dziecka ułatwia mu utrzymywanie obra-
zu samego siebie, a w konsekwencji rozwija zdolność do 
autorefleksji. W tym okresie kształtuje się reakcja emo-
cjonalna na oddzielenie, bardzo ważne jest wspieranie 
dziecka w tym trudnym emocjonalnie dla niego okresie. 
Najczęściej pozostaje w  przedszkolu wśród nieznanych 
osób, nie wie, co będzie, a  jednocześnie nie ma wpływu 
na to, co się wydarza. Gdy płacze, wszyscy mówią: „Nie 
płacz, jesteś taki duży”. A ta mała istota nie czuje się duża, 
jest zagubiona i  bezradna. Gdy ma wykształcony styl 
podporządkowania, szybko podda się regułom obowią-
zującym w nowym miejscu, ale będzie to dziecko wyco-
fane, czekające na rozwój sytuacji. W podporządkowaniu 
będzie szukało bezpieczeństwa. Niedawno jedno z dzieci 
powiedziało mi, że w przedszkolu są dwa zadania: bawić 
się i słuchać cioci. Nie usłyszałam: „Wymyślamy zabawy, 
mamy zajęcia, śpiewamy”. „A lubisz występować w przed-
szkolu?” – zapytałam. „Nie, ale musimy” – odpowiedziało 
dziecko, któremu nawet nie przyszło na myśl, że może 
się sprzeciwić, wyrazić swoje zdanie. Gdy w życiu doro-
słym oczekuje się od takiego człowieka samodzielności, 
podejmowania niezależnych decyzji, jest to dla niego 
bardzo trudne. Można w wyniku pracy rozwojowej wy-
pracować nowe postawy, jednak wymaga to intensywnej 

pracy od dorosłego. Pracuję od 30 lat z  ludźmi, którzy 
w swoim życiu „naprawiają” skrypty życiowe.

Styl przywiązania a osobowość dziecka

Mary Ainsworth współpracująca z Bowlby’m pod koniec 
lat sześćdziesiątych XX wieku opracowała Procedurę Ob-
cej Obserwacji opartą na modelu obserwacji. Na czym 
polega procedura? Dziecko jest obserwowane przez 20 
minut, w  tym następują dwie trzyminutowe separacje. 
Reakcja dziecka stanowi podstawę zaklasyfikowania go 
do Wzorca Przywiązania.

Mary Ainsworth wyróżniła trzy style przywiązania: 
styl bezpieczny (ufny), unikający i  lękowo-ambiwa-
lentny (pozabezpieczny). Dodatkowo wymienia się styl 
zdezorganizowany.

Styl bezpieczny (ufny) kształtuje się przez prawi-
dłowe więzi emocjonalne z najbliższymi osobami. Osoby 
z  tym stylem przywiązania cechuje niezależność, duże 
potrzeby poznawcze i elastyczność. Mama stanowi bez-
pieczną przystań dla dziecka, reaguje na płacz dziecka 
i  często się do niego uśmiecha. Jej obecność uspokaja, 
daje poczucie bezpieczeństwa.

Dzieci z  prawidłowymi wczesnodziecięcymi relacja-
mi emocjonalnymi są przekonane, że ludzie są życzliwi, 
mają potrzebę bezpośrednich kontaktów społecznych, 
potrafią zwrócić się o pomoc, gdy mają trudności, i wie-
rzą w  możliwość pozytywnych zmian. Są empatyczne, 
autonomiczne, a jednocześnie kreatywne, starają się po-
stępować w zgodzie ze swoimi potrzebami, szanując po-
trzeby innych. Dzieci z  wzorcem ufnym znakomicie od-
najdują się w nowych sytuacjach, nie doświadczają lęku. 
Kreatywnie rozwiązują sytuacje konfliktowe. W  życiu 
dorosłym charakteryzują się dużą odpornością na stres.

Styl unikający powstaje na skutek negatywnych od-
czuć w najwcześniejszym okresie życia w wyniku nieza-
spokojonych podstawowych potrzeb. W  sytuacjach od-
czuwanych jako zagrażające dziecko nie może liczyć na 
pomoc opiekuna, czuje się odrzucone, nieakceptowane. 
Nie ma problemu w kontaktach z obcymi osobami, a jed-
nocześnie może unikać bliskości z  matką (opiekunem), 
aby nie zostać ponownie zranionym. Może tłumić nega-
tywne emocje, takie jak złość, niezadowolenie i  okazy-
wać nieprawdziwe, by zaspokoić swoje potrzeby, otrzy-
mać to, czego potrzebuje. Matka jest osobą praktyczną. 
Dziecko otrzyma wszystko, co egzystencjalnie jest mu 
potrzebne, i powinno być – według matki – zadowolone. 
Przytoczona wcześniej historia dziecka podchodzącego 
do matki i powtarzającego nienaturalnie często „Kocham 
cię” jest przykładem stylu unikającego i  podporządko-
wanego. Dziecko okazywało nieprawdziwe emocje – lęk 
przed odrzuceniem na rzecz miłości, aby otrzymać ak-
ceptację i uwagę matki. Dziecko jest gotowe pomniejszać 
swoje potrzeby, aby uniknąć ewentualnego odrzucenia 
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przez dorosłego. Tłumione negatywne emocje dziecko 
przejawia w nieadekwatnych do kontekstu społecznego 
wybuchach złości. Jako człowiek dorosły dziecko z uni-
kającym stylem przywiązania kontroluje swoje emocje, 
ma problemy z  ich wyrażaniem, co może prowadzić do 
zaniżonego poczucia własnej wartości, trudności z  na-
wiązywaniem relacji, osamotnienia.

Styl lękowo-ambiwalentny kształtuje się poprzez 
niestabilne i niespójne postawy matki, opiekunów. Dziec-
ko nie uspokaja się po powrocie rodziców, staje się gryma-
śne i prowokuje zachowania, które skupią na nim uwagę 
dorosłych. Dziecko, bojąc się odrzucenia, nie dąży do 
samodzielności, lecz nadmiernie uzależnia się od innych 
– matki, opiekunów. Potrzebuje pochwały za drobne osią-
gnięcia, dąży wszystkimi możliwymi dla siebie sposobami 
do akceptacji. Podchodzi do matki i prosi o akceptację wy-
konanej pracy, rysunku, układanki.

„Zobacz, weszłam na drabinkę, podskoczyłam, wypi-
łam całą herbatkę” – mówi dziecko do matki, aby uzyskać 
pochwałę. Wiele razy słyszałam odpowiedź mamy: „Do-
brze, dobrze, widzę, idź się bawić”. Dziecko ma mieszane 
uczucia.

Najczęściej matka sama przeżywa niepokoje, nie czu-
je się stabilna emocjonalnie. Przytula dziecko, zapewnia 
o miłości, a za chwilę krzyczy na nie, bo np. przypadkowo 
zrzuciło jakiś przedmiot lub niechcący pociągnęło ją za 
włosy. Pomimo niespójnych zachowań opiekuna dziecko 
czuje lęk, gdy w pobliżu nie ma matki. Rozpacza z powodu 
jej nieobecności, płacze i tęskni, a po jej powrocie wyraża 
nagromadzoną złość, bezsilność i może uderzyć opiekuna.

Dziecko w swoim zachowaniu złości się i sygnalizuje, 
że wielu rzeczy nie potrafi wykonać. Buduje się ambiwa-
lentne poczucie własnej wartości i niepewność w poczu-
ciu bezpieczeństwa. Dziecko nigdy nie wie, kiedy będzie 
przytulone, a kiedy skarcone. Eksplorując otoczenie, chce 
przenieść herbatkę w kubku – jeśli to się nie uda i trochę 
się rozleje, a  opiekun w  ostrych słowach skrytykuje je, 
dziecko zacznie się wycofywać i  przestanie podejmować 
nowe wyzwania.

Byłam świadkiem następującej sytuacji: chłopczyk 
z wysoką temperaturą przypadkowo strącił szklankę. Jego 
reakcja była dla mnie szokująca. To chore dziecko z ogrom-
nym lękiem w  oczach tłumaczyło się: „To przypadek, to 
przypadek”. Ojciec w  ostrych słowach odpowiedział: „To 
uważaj”. Było mi bardzo żal tego dziecka. Ojcu nie moż-
na było przekazać żadnej informacji. Babcia, która była 
świadkiem zajścia, porozmawiała ze swoją córką (mamą 
chłopca) i postanowiła zaopiekować się chłopczykiem. Mi-
nęło bardzo wiele czasu, aż tata zrozumiał możliwe skutki 
takiego zachowania. Autorytetem okazał się dziadek. Nie 
zawsze to tatę trudno przekonać, niestety dosyć często 
mama nie jest otwarta na wiedzę. Osoba dorosła z  tym 
stylem więzi może mieć przekonanie o własnej nieudolno-
ści i trudności w dążeniu do realizacji swoich marzeń.

Styl zdezorganizowany dotyczy dzieci z  rodzin dys-
funkcyjnych (alkoholizm matki, choroby psychiczne). Przy-
wiązanie zdezorganizowane kształtuje się w wyniku relacji 
z wieloma opiekunami mającymi różne postawy emocjo-
nalne i ambiwalentny stosunek do dziecka. W placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych opiekunowie zmieniają się, 
budują zróżnicowane wzorce relacyjne z  dzieckiem, co 
powoduje brak jednego wzorca emocjonalnego, poznaw-
czego, społecznego. W życiu dorosłym osoby ze zdezor-
ganizowanym stylem przywiązania mogą mieć trudności 
z  radzeniem sobie w  sytuacjach stresowych, reagować 
agresją, nieufnością.

Zaburzone wzorce przywiązania mogą stać się przy-
czyną zaburzeń psychicznych i skłonności do uzależnień. 
Aktualnie internet staje się nowym obiektem przywią-
zania, uzależnienie od niego może stanowić formę po-
szukiwania takich obiektów. Fora tematyczne, portale 
społecznościowe pozwalają na zaspokojenie potrzeby 
wsparcia i akceptacji z jednoczesnym zapewnieniem bez-
piecznego dystansu i anonimowości.

Do badania stylów przywiązania w dorosłości zosta-
ła opracowana skala AAI (The Adult Attachment Interview) 
będąca formą wywiadu.

Style przywiązania umożliwiają poznanie mecha-
nizmów adaptacyjnych człowieka, pozwalają wskazać 
źródła patologii zaburzające poznawczy, emocjonalny, 
behawioralny i społeczny rozwój, dążenie do wewnętrz-
nej wolności i harmonii.

Istnieje też koncepcja wskazująca na zależność zabu-
rzeń więzi z ważną osobą (matką) i zdrowia fizycznego, 
w szczególności z etiopatogenezą chorób somatycznych.

Im więcej rodziców, opiekunów będzie znało pato-
mechanizmy zachowań dzieci, tym łatwiej będzie można 
uniknąć błędów wychowawczych, pomóc nie tylko dziec-
ku, ale i rodzicom we wspierającym kształtowaniu osobo-
wości młodego pokolenia. 
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