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KsiąŜka pt. Przywiązanie w psychoterapii autorstwa Davida Wallina stanowi kolejną  
w serii wydawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego publikację psychologiczną, poświę-
coną tym razem zjawisku przywiązania oraz jego roli w psychoterapii. David Wallin, 
jako psycholog kliniczny z ponad 30-letnim staŜem psychoterapeutycznym oraz dydak-
tycznym, wydał wiele publikacji i artykułów na temat psychoterapii. W przedmowie  
do prezentowanej pracy podkreśla, Ŝe motywem jej napisania była chęć ukazania 
praktycznego zastosowania odkryć na gruncie teorii przywiązania w praktyce psy-
choterapeutycznej.  

Mimo mocnego ugruntowania teorii przywiązaniowych w psychologii rozwojowej, 
wciąŜ brakuje opracowań, które łączyłyby dotychczasowe osiągnięcia z tej dziedziny  
z praktyką kliniczną – tak waŜną w procesie przywracania zdrowia psychicznego i pra-
widłowych relacji międzyludzkich jednostki. Prezentowana publikacja jest ambitnym  
i jednocześnie wyczerpującym wypełnieniem tej luki. KsiąŜka ma klarowną i zwięzłą 
strukturę; składa się ona z jednego, niezaleŜnego rozdziału oraz pięciu większych czę-
ści poświęconych wybranym przez twórcę zagadnieniom. Wydaje się pewnego rodzaju 
przewodnikiem dla osoby sięgającej po ksiąŜkę – autor w wyczerpujący sposób wpro-
wadza czytelnika w tematykę stylów przywiązaniowych, ukazuje ich rolę oraz potrzebę 
przepracowania w procesie terapeutycznym.  

KsiąŜka rozpoczyna się od rozdziału zatytułowanego: „Przywiązanie i zmiana”. 
Autor podkreśla w nim rolę pierwotnych relacji przywiązaniowych wskazując jedno-
cześnie, Ŝe Ŝycie człowieka nie jest nimi zdeterminowane: kaŜda kolejna relacja z dru-
gą osobą stanowi swoistego rodzaju szansę zmiany i wykształcenia się więzi opartej  
na poczuciu bezpieczeństwa. Do takich sytuacji zaliczyć moŜna równieŜ relację  
terapeutyczną.  

W części I publikacji przedstawione są podstawy teorii przywiązania, ze szczegól-
nym wskazaniem na jej twórców – Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth – oraz ich na-
stępców: Mary Main oraz Petera Fonagy’ego. Zaprezentowane zostały tutaj głównie te 
wyniki badań, które Wallin uznał za znaczące dla psychoterapii oraz praktyki klinicz-
nej, której poświęcił trzy ostatnie fragmenty pracy. Część I dostarcza czytelnikowi pod-
stawowej wiedzy na temat stylów przywiązaniowych oraz historii badań i dokonanych 
na tym gruncie odkryć. Wallin wypunktowuje osiągnięcia poszczególnych twórców, 
poczynając od samego „ojca” teorii przywiązania – Johna Bowlby’ego i wykazując, Ŝe 
jego koncepcja przywiązania ewoluowała od aspektu biologicznego jako warunkującego 
przetrwanie jednostki po zdefiniowanie dostępności figury przywiązania w aspekcie 
emocjonalnym, dającym dziecku nie tylko moŜliwość przeŜycia, ale równieŜ poczucie 
wsparcia i bezpieczeństwa (responsywność emocjonalna). Przytoczone tu zostały rów-
nieŜ osiągnięcia współpracowniczki Bowlby’ego – Mary Ainsworth, która szczególną 
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uwagę badawczą poświęciła wzorom komunikacji między rodzicem a dzieckiem, warun-
kującym bezpieczny vs pozabezpieczny styl przywiązania. W akapicie dotyczącym do-
konań Ainsworth nie zabrakło z oczywistych względów opisu opracowanej przez nią 
Procedury Nieznanej Sytuacji oraz powstałej na jej bazie klasyfikacji znanych nam 
dziś stylów przywiązaniowych: bezpiecznego, unikowego i ambiwalentnego.  

W rozdziale trzecim I części zaprezentowane zostały osiągnięcia Mary Main, która 
dzięki swojej innowacyjnej metodzie Wywiadu Przywiązania Dorosłych umoŜliwiła 
kontynuację myśli i badań Bowlby’ego nad wewnętrznymi modelami operacyjnymi. 
Fragment poświęcony jej odkryciom ilustrowany jest wieloma przykładami z badań, 
które ułatwiają zrozumienie poszerzonej i na nowo zdefiniowanej przez Bowlby’ego 
teorii modeli operacyjnych. W rozdziale 4 natomiast zestawione są dokonania Petera 
Fonagy’ego, ze szczególnym uwzględnieniem opisanych przez niego trybów doświadcza-
nia rzeczywistości: trybu równowaŜności psychicznej, trybu na niby oraz trybu re-
fleksyjnego, czyli mentalizacji. 

W rozdziale 5, rozpoczynającym część II, Wallin opisuje, czym jest self, oraz wy-
róŜnia jego domeny (wymiary): self somatyczne, emocjonalne, reprezentacyjne, reflek-
syjne oraz self uwaŜne. RozróŜnienie to jest znaczące ze względu na przebieg pracy 
terapeutycznej, w której głównym celem według autora jest zintegrowanie poszczegól-
nych wymiarów self. W tym samym fragmencie autor odkrywa interesujące, a w pew-
nym sensie takŜe zadziwiające neurobiologiczne aspekty przywiązania. Powołując się 
na odkrycia Schore’a, Siegela czy Hebba, wskazuje na fakt, Ŝe relacje z drugim czło-
wiekiem znajdują swoje odzwierciedlenie w mózgu poprzez tworzenie się konkretnych 
połączeń nerwowych, wpływających na odbiór naszych doświadczeń w przyszłości. 
Czytelnik zostaje wprowadzony w zasady kodowania przez mózg doświadczeń przywią-
zaniowych na poziomie takich struktur, jak pień mózgu, układ limbiczny czy kora 
nowa. Autor przytacza ciekawe wyniki badań dotyczące funkcjonowania mózgu oraz 
przedstawia ich implikacje dla procesu psychoterapii.  

W rozdziale 6 przywołane zostały badania Fonagy’ego i Mary Main, zgodnie z któ-
rymi zgodność wzorców przywiązania w dzieciństwie i w Ŝyciu dorosłym jest bardzo 
wysoka: w przypadku odkryć Fanagy’ego osiąga ona wartość 68-75%, a w pracy Main 
aŜ 80%. Natomiast w rozdziale 7 części II autor opisuje mechanizm regulacji afektów  
w odniesieniu do strategii przywiązaniowych. Jest on w głównej mierze uzaleŜniony od 
dostrojonych vs niedostrojonych reakcji opiekuna, które skutkują kolejno bezpiecznym 
vs pozabezpiecznym stylem funkcjonowania. Wallin wymienia równieŜ propozycje 
pozytywnych wzorów funkcjonowania rodziców, aby w ich konsekwencji mógł rozwinąć 
się u dziecka bezpieczny styl przywiązania. Wśród nich znajduje się koncepcja „komu-
nikacji opartej na zasadzie współpracy” Karlen Lyons-Ruth oraz koncepcja dostrojenia 
afektywnego Sterna.  

Część III opracowania stanowi przejście między zaprezentowanymi w poprzednich 
paragrafach teoriami przywiązania a ich implikacjami w pracy terapeutycznej z pa-
cjentem. Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich, czyli w rozdziale 8, 
autor podkreśla wagę często niedocenianych komunikatów niewerbalnych. Przytacza 
szereg interesujących badań dotyczących werbalizacji zarówno na gruncie teorii przy-
wiązania, neurologii, jak i nauk poznawczych. W ramkach poznawczych rozróŜniona 
została pamięć jawna i ukryta, która wyraŜa się w formie pozawerbalnej (zachowa-
niach, uczuciach, oczekiwaniach). Rozdział ten prezentuje elementy praktyki terapeu-
tycznej Wallina. Przywołane tu zostały przykłady głównie zachowań niewerbalnych 
klienta i terapeuty, co stanowi ogromną wartość tego paragrafu. Ponadto pojawiają się 
tutaj waŜne, szczególnie z punktu widzenia pracy terapeutycznej, pojęcia oraz ich 
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wyjaśnienia, takie jak „trauma relacyjna”, niejawna wiedza relacyjna, odgrywanie oraz 
identyfikacja projekcyjna.  

W rozdziale 9 Wallin przedstawia typologię moŜliwych postaw self wobec doświad-
czenia: zanurzenie w doświadczeniu, zaangaŜowanie w proces mentalizacji i uwaŜność. 
Formułuje ich opis wraz z ilustracjami odpowiadających im zachowań pacjentów. Oma-
wia przebieg oraz warunki przejścia od negatywnego stanu zanurzenia w doświad-
czeniu do umiejętności mentalizacji, z odwołaniem się na zasadzie podobieństwa do faz 
rozwoju dziecka oraz procesu terapeutycznego.  

Rozdział 10 traktuje o nowym paradygmacie w psychoterapii, jakim jest „teoria  
intersubiektywności”. Zakłada ona istnienie przestrzeni, w której doświadczenia pa-
cjenta, jak i terapeuty kształtowane są w toku wzajemnych interakcji. Autor wskazuje, 
Ŝe obiektywność terapeuty jest swoistego rodzaju fałszem. Przeciwstawia mu postawę 
subiektywności osoby pomagającej, co moŜe przynieść ogromną korzyść dla procesu 
terapii. W rozdziale tym prezentuje nowe – w świetle teorii intersubiektywności – ce-
chy takich zjawisk psychoterapeutycznych, jak przeniesienie, przeciwprzeniesienie, 
opór czy neutralność. Wallin przywołuje i zestawia ze sobą na zasadzie podobieństwa 
elementy teorii przywiązania i teorii intersubiektywności oraz formułuje ich implikacje 
kliniczne. Prezentuje teŜ nowe spojrzenie na relację terapeutyczną – w porównaniu  
z tradycyjną, „freudowską” psychoanalizą – oraz omawia techniki terapeutyczne: od-
grywanie i odkrywanie się przez terapeutę oraz ich moŜliwe rezultaty dla psychote-
rapii. W końcowej części rozdziału ukazane zostały wzajemne powiązania między 
teorią przywiązania a koncepcją intersubiektywności oraz pokrótce sformułowane za-
lety, jakie z tej integracji wypływać mogą dla procesu terapeutycznego.  

Część IV składa się jest z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich (jedenasty w ko-
lejności) przedstawia sposoby pracy z pacjentem oparte w swoich załoŜeniach na teorii 
Lyons-Ruth, w której zostały zawarte cztery podstawowe zasady komunikacji między 
dzieckiem a rodzicem, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi. Wallin wykorzystuje tę 
teorię i podaje jej implikacje w praktyce terapeutycznej dla zbudowania dialogu sprzy-
jającego rozwojowi psychicznemu pacjenta. Do elementów tak prowadzonego procesu 
terapeutycznego naleŜą: dialog otwarty na szerokie spektrum przeŜyć, aktywne inicjo-
wanie procesu naprawy, przenoszenie dialogu na wyŜszy poziom oraz gotowość do za-
angaŜowania i zmagań. Wszystkie te aspekty zostały przedstawione za pomocą przy-
kładów z praktyki klinicznej autora, co czyni ten rozdział szczególnie cennym – ułatwia 
psychologom praktykom i terapeutom wybór narzędzia pracy.  

Interesujący akapit tego rozdziału traktuje o prawdopodobnych zachowaniach i in-
terpretacji nadawanej sytuacjom czasowych przerw lub zakończenia terapii przez pa-
cjentów, u których na skutek trudnych doświadczeń z przeszłości wykształcił się poza-
bezpieczny styl przywiązania. W końcowej części tego rozdziału Wallin zwraca uwagę 
na typ dyskursu pacjenta, który daje terapeucie znaczące informacje na temat jego 
stylu przywiązania. Szczególną wartość informacyjną mają takie kategorie w wypo-
wiedziach klienta, jak jakość, ilość, relacja i sposób, które w tej części pracy zostały 
dokładniej opisane w odniesieniu do poszczególnych typów przywiązania.  

Pozostałe trzy rozdziały części IV (12, 13 i 14) zawierają opisy zachowania pacjen-
tów o poszczególnych wzorach przywiązania: zdystansowanym (rozdział 12), zaabsor-
bowanym (rozdział 13) oraz pacjentów zmagających się z nierozwiązanym doświadcze-
niem urazu (rozdział 14). Część ta ma szczególną wartość przez wzgląd na zawarte  
w niej wzory funkcjonowania klientów w relacji z terapeutą, pojawiające się w związku 
z tym trudności oraz propozycję sposobów radzenia sobie z nimi w procesie psychotera-
peutycznym.  

W rozdziale 15, naleŜącym do ostatniej, V części ksiąŜki, autor koncentruje się 
szczególnie na komunikacji niewerbalnej w odniesieniu do klientów o pozabezpiecznym 
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stylu przywiązania. Scharakteryzowane zostały tutaj procesy oŜywiania i odgrywania 
oraz sposoby ich wykorzystania w terapii. DuŜy nacisk połoŜony jest na refleksję, jaką 
winien czynić psychoterapeuta nad własnymi uczuciami, motywami czy zachowaniami. 
Szczegółowo opisane zostały techniki wykorzystania zjawiska odgrywania, z podaniem 
przykładów z praktyki klinicznej autora.  

W przedostatnim rozdziale autor powołuje się na teorię tzw. pamięci ciała, czyli 
zjawisko kodowania emocji na poziomie cielesnym. Ciało stanowi bardzo waŜne źródło 
informacji o uczuciach nieuświadomionych, stąd przypisana jest mu ogromna rola  
w procesie terapeutycznym. Wallin proponuje w tym miejscu równieŜ konkretne stra-
tegie pracy z ciałem. Kolejnym interesującym elementem poruszanym w tym fragmen-
cie jest zjawisko „przeciwprzeniesienia somatycznego” – jako waŜnego źródła infor-
macji o sytuacji pacjenta – oraz zjawisko desomatyzacji, które jest istotnym punktem 
terapii osób z nierozwiązanym doświadczeniem urazu.  

W końcowym rozdziale autor koncentruje się na zjawisku mentalizacji i uwaŜności 
przy powołaniu sie na historię pracy z pacjentką charakteryzującą się tendencjami 
samobójczymi. Dzięki temu obrazowi czytelnik moŜe prześledzić krok po kroku, jak 
wygląda proces mentalizacji i uwaŜności w procesie pracy z klientem. Pojawiają się 
tutaj konkretne wskazówki mające wspomagać rozwój postawy uwaŜności. 

Cała publikacja stanowi obszerne, dobrze przygotowane, przemyślane i przedsta-
wione kompendium wiedzy na temat stylów przywiązania oraz pracy terapeutycznej 
z osobami przejawiającymi pozabezpieczny wzorzec funkcjonowania w relacji. Jedno-
cześnie mogą się pojawić pewne trudności w odbiorze ksiąŜki. Często te same treści do-
tyczące konkretnego aspektu występują w całej publikacji w sposób wyrywkowy i skró-
towy, zostały tylko zasygnalizowane, natomiast brakuje ich opisu.  

KsiąŜka jest dosyć trudna w odbiorze. Występuje w niej wiele pojęć i teorii, które 
mogą przysporzyć trudności zwłaszcza tym osobom, które do tej pory miały niewielką 
styczność z teorią przywiązania oraz praktyką psychoterapeutyczną. Niemniej jednak 
wnosi do stanu wiedzy – zarówno ogólnej, jak i jednostkowej – cenne  informacje oraz – 
co wydaje się największym atutem pracy – opisy dotyczące praktyki psychoterapeu-
tycznej, które moŜna wykorzystać w indywidualnym doświadczeniu zawodowym.  
W związku z tym opracowanie to wymaga wielu przemyśleń, a być moŜe nawet uzupeł-
nienia wiedzy z zakresu psychoterapii z innych źródeł, aby w pełni móc zrozumieć 
opisywane przez twórcę publikacji zagadnienia.  

Elementem, który moŜe niepokoić – przy całym szacunku dla osoby i doświadcze-
nia Davida Wallina – są jego częste odniesienia do tzw. psychologii buddyjskiej oraz 
proponowanie medytacji buddyjskiej w pracy terapeutycznej jako drogi do zwiększenia 
uwaŜności – zarówno po stronie klienta, jak i terapeuty. Czytelnik wyraźnie dostrzega 
wpływ buddyzmu na autora, który promuje osobiste przekonania w ksiąŜce dotyczącej 
pewnego obiektywnego wycinka rzeczywistości, jakim z jednej strony jest teoria przy-
wiązania, a z drugiej psychoterapia osób wykazujących trudności w tej sferze. Autor  
w pewien sposób zaciera granice między aspektem naukowym a duchowym, czyniąc 
z praktyki religijnej, jaką jest w tym przypadku medytacja buddyjska, promowaną  
i zalecaną technikę terapeutyczną, która moŜe mieć negatywne następstwa dla 
pacjentów.  

Pomimo tych zastrzeŜeń, praca stanowi ogromny wkład w stan wiedzy na temat 
psychologii przywiązania oraz pracy z osobami, które wymagają pomocy w budowaniu 
relacji opartych na poczuciu bezpieczeństwa. Walorem ksiąŜki są te jej fragmenty,  
w których Wallin podkreśla rolę refleksji terapeuty nad sobą. Autor odkrywa i opisuje 
trudności, jakie moŜe przeŜywać terapeuta w kontakcie z pacjentem, oraz zaznacza 
wpływ, jaki te trudności mogą wywierać na proces terapeutyczny zarówno w sensie 



RECENZJE 

 

431

pozytywnym, jak i negatywnym. Dzieli się z czytelnikiem swoimi sukcesami, a takŜe 
poraŜkami. Jest to szczególnie istotne i wartościowe, gdyŜ skłania czytelnika do pracy 
nie tylko z ksiąŜką, ale równieŜ z samym sobą.  

Omawiana pozycja z pewnością zainteresuje teoretyków i badaczy zajmujących się 
w swych projektach koncepcją stylów przywiązaniowych, a takŜe – a moŜe przede 
wszystkim – praktyków: psychologów, terapeutów, psychiatrów i psychoterapeutów, 
którzy w swojej codziennej działalności spotykają się z osobami, które na skutek trud-
nych doświadczeń z przeszłości wykształciły w sobie pozabezpieczne formy przywiąza-
nia. Proponowana publikacja moŜe niewątpliwie stanowić dla nich istotne źródło wie-
dzy oraz cennych wskazówek do pracy klinicznej. 
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