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Wstęp 

 W życiu występuje uniwersalny fenomen, który sprawia, że jesteśmy do siebie bardziej 

podobni niż się różnimy. Rodzimy i pojawiamy się na tym świecie, aby kochać oraz wiązać się ze 

sobą i wchodzić w relacje interpersonalne. Z czasem, w trakcie naszego rozwoju, zadajemy sobie 

pytanie: Kim jestem?, Jakie znaczenie mają dla mnie inni ludzie?  

 Każda osoba uświadamia sobie, że jest oddzielnym i niepowtarzalnym człowiekiem. 

Ponadto jednostka ludzka odkrywa również potrzebę przywiązania się do drugiej osoby. 

Przychodzimy na ten świat ze zdolnością do bycia prawdziwym self  tj. jestem zdolny by kochać i 

być kochanym oraz ze zdolnością do widzenia i szacunku wobec drugiego, który jest obok mnie  

(P. Coughlin Della Selva, osobista rozmowa).  
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BYŁ CZAS, ŻE ISTNIAŁA TYLKO MIŁOŚĆ… 

(Kardynał Stefan Wyszyński) 
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Tak wygląda człowiek, poddany rozwojowemu prawu malutkiej miłości, która w akcie stworzenia 

w nim spoczęła, a teraz rozwija się i potężnieje. (…) Miłość ma to do siebie, że udzielona 

człowiekowi i dobrze przyjęta wydaje owoce stokrotne i przez stworzenie rozmnaża się dalej, rodząc 

nową miłość.  

Jak z małego ziarenka jest później sto ziaren, jak z małego owocu drzewo, a na tym drzewie – 

tysiące owoców, a z tych tysięcy owoców  - setki tysięcy ziaren, a z nich znowu – setki tysięcy drzew 

i znowu – miliony owoców, tak samo jest z miłością. (…) Miłość rośnie w drzewie,  

w roślinie, w trawie polnej, dlaczegóż nie ma tym więcej rosnąć w nas – małej wiary?! Jakże ta 

maluczka miłość, wzięta przez człowieka z wielkiej, Bożej miłości, może się w nim rozwijać  

i potęgować w nieskończoność!  

(Kard. Stefan Wyszyński, 2001). 
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Widzimy to we wspaniałych postaciach wielkich 

miłośników Bożych, takich jak: Św. Agnieszka, Św. 

Franciszek, Św. Teresa, Św. Jan Vianney i setki innych. 

Są to wielkie drzewa, które wyrosły z małego ziarenka 

miłości, użyczonych przez Boga. Taką moc dał ludziom 

Bóg. 

(Kard. Stefan Wyszyński) 

 

 



WIĘŹ MIŁOŚCI JAKO NAJWAŻNIEJSZA PODSTAWA 
 ROZWOJU CZŁOWIEKA 

Miłość w ujęciu wybranych psychologów 

 

Z. Freud (1856 - 1939), twórca psychoanalizy. Poglądy na kwestie miłości:  

- W traumie nie chodzi o poczucie braku czy o realną utratę  obiektu, lecz o utratę miłości ze 

strony obiektu (za: P. Coughlin della Selva,  2012, s. 21). 

- Psychoanaliza jest leczeniem przez miłość (list Z. Freuda do C.G. Junga za: J. Frederickson, 

2013, s. 18). 
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C.G. Jung (1875 – 1961), psychiatra, psycholog, twórca psychologii analitycznej. Poglądy 

dotyczące miłości:  

Moje doświadczenie lekarskie i moje własne życie nieustannie stawiały mnie wobec problemu 

miłości, nigdy jednak nie byłem zdolny znaleźć ostatecznego rozwiązania tego problemu (Jung 

1993, s. 415- 416).   

Życie zawsze przypominało mi roślinę żyjącą ze swego kłącza. Właściwe życie rośliny jest 

niewidoczne, tkwi bowiem w kłączu. To, co można ujrzeć nad powierzchnią gruntu, wytrzymuje 

zaledwie jedno lato, później więc ginie - efemeryczna zjawa (Jung, 1993, s. 16).  
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C. G. Jung w swoim życiu osobistym doświadczył wiele perypetii i zawodów związanych  

z miłością z osobami najbliższymi. Opisuje między innymi wydarzenie związane z nieobecnością matki, 

która spędziła parę miesięcy szpitalu w Bazylei. W tym czasie młodym Carlem opiekowała się jedna  

z ciotek, dwadzieścia lat starsza od matki. Jung przeżył rozłąkę z matką bardzo boleśnie. Jak sam 

przyznał (…) długa nieobecność matki uczyniła mnie niedostępnym. Od tamtego czasu stawałem się 

nieufny, gdy tylko padało słowo „miłość” (Jung, 1993, s. 17).  

Pomimo traumatycznego doświadczenia związanego z brakiem obecności i miłości matki, Junga 

pasjonuje zagadnienie fenomenem miłości. W jego dociekaniach temat ten jest żywy i inspirujący.  
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 Jung (1993) pochylając się  nad tajemnica miłości odwołuje się do hymnu o miłości Św. 

Pawła. W komentarzu do tego listu stwierdza: A miłości bym nie miał. Miłość jest z wszelkiego 

poznania najpierwsza i wyraża esencję samej boskości. Niezależnie od wszelkiej uczonej 

interpretacji zdania: Bóg jest miłością, (…) miłość wszystko znosi i wszystko przetrzyma. W tym 

zdaniu jest wszystko. Nic dodać, nic ująć. (…) nie mam na myśli po prostu pożądania, skłonności, 

faworyzowania, pragnienia i innych tego rodzaju uczuć, lecz całość – jedną i niepodzielną – która 

jest nadrzędna wobec jednostki. Człowiek – jako część – nie pojmuje całości.  

 Miłość jest jego światłem i jego mrokami, zakresu ich nie widać. Miłość nigdy nie ustaje 

czy gdybym mówił językami (…) aniołów, czy też z naukową skrupulatnością tropił życie komórki 

aż do najgłębszych jej tajników.  Można nazwać miłość wszelkimi imionami, jakie tylko przyjdą na 

myśl, lecz i tak popadnie się w nieskończone pasmo autoiluzji (Jung,1993). 
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C.G. Jung bardzo nobilituje miłość i sytuuje ją  jako jeden z podstawowych komponentów procesu 

samoakceptacji. Według niego ważne  jest obdarzenie miłością siebie samego i innych ludzi. Jeżeli 

mamy darzyć miłością naszych bliźnich, a także siebie samych, to warunkiem koniecznym jest 

akceptacja siebie jako kogoś, kto jest przez innych kochany i kto potrafi innych obdarzyć swoją 

miłością. Rozwijanie wysokiego poziomu samoakceptacji zaczyna się od wypracowania w sobie 

miłości do siebie samego i bliźnich, pomimo dostrzeganych słabości własnych i słabości bliźniego. 

Miłość nie może być zaborcza ani egoistyczna, człowiek powinien miłować w sobie swoje dążenie 

do doskonałości (za:  Płużek, 2002) . 
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William Menninger (1899 – 1966) amerykański psychiatra o orientacji psychoanalitycznej, 

założyciel Menninger Clinic. 

W. Menninger, na podstawie swoich badań i obserwacji wnikliwie stwierdza, że istoty ludzkie w 

rzeczywistości chcą kochać się wzajemnie, ale zupełnie nie wiedzą, jak to osiągnąć. Twierdzenie to 

w znacznie mniejszym stopniu dotyczy ludzi zdrowych. Oni przynajmniej wiedzą, jak kochać, i 

mogą to robić ze swobodą, łatwością i naturalnością oraz nie raniąc się konfliktami, zagrożeniem 

czy zakazami (za: Maslow, 1990) . 

Napisał on, że ponad wszystko inne - osoba ludzka w życiu chce kochać i być kochaną i zdaje sobie 

sprawę, że może dawać i otrzymywać miłość, a także może skutecznie nienawidzić, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. Może ona kochać i otwierać się na tych, z którymi chce być blisko, i trzymać się z daleka 

od tych, którzy stanowią zagrożenie, lub stawać z nimi twarzą w twarz (za:  Coughlin Della Selva , 

2006, s. 221).  
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Wśród kryteriów dojrzałości emocjonalnej Menninger wyróżnia znaczenie potrzeby miłości. Stwierdza, 

że mamy skłonność do trudnych uczuć takich jak: niechęć, nienawiść, ale mamy silniejszą potrzebę 

miłości. Miłości bliźniego trzeba się uczyć. Wskazuje tutaj na nierówny start poszczególnych ludzi. Jedni 

mogli tej miłości uczyć się w domu od dzieciństwa, a inni nie. Każdy jednak może  

i powinien uczyć się tej trudnej lekcji. Umiejętność życia zgodnie z potrzebą miłości, doświadczaną  od 

innych i dawaną innym łączy się ze społecznym wymiarem  dojrzałości (za: Płużek, 2002, s. 62). 

Według Menningera miłość jest w mniejszym stopniu osłabiona przez poczucie, że jesteśmy 

niedoceniani niż przez lęk (mniej lub więcej niejasno odczuwany przez każdego) dotyczący tego, żeby 

inni nie przejrzeli naszych masek, czyli skutków tłumienia, jakie wymusiły na nas konwencjonalność i 

kultura. To tłumienie prowadzi do unikania intymności, do utrzymywania przyjaźni na powierzchownym 

poziomie, do niskiego oceniania innych (za: Maslow, 1990, s. 256). 
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 A. Maslow (1908–1970), autor teorii hierarchii potrzeb, jeden z najważniejszych 

przedstawicieli psychologii humanistycznej. 

 W swoich wyznaniach A. Maslow (1990, s. 251) stwierdza, że jest zdumiewające, jak 

mało mają do powiedzenia nauki empiryczne na temat miłości. Szczególnie dziwne jest milczenie 

psychologów, chociaż można by myśleć, że podjęcie tego problemu jest ich szczególnym 

obowiązkiem. Prawdopodobnie jest to właśnie jeszcze jeden przykład uprzykrzonego grzechu 

akademików, że wolą zajmować się tym, co im przychodzi łatwo, a nie tym, czym powinni, 

wzorem znanego im, nie całkiem rozgarniętego pomocnika kucharza, który pewnego dnia otworzył 

wszystkie puszki w hotelu, ponieważ był bardzo dobry w otwieraniu puszek. 
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Muszę przyznać, że rozumiem  to lepiej teraz, kiedy sam podjąłem wspomniane zadanie. Temat jest 

wyjątkowo trudny do opracowania w jakiejkolwiek tradycji. To tak, jak gdybyśmy byli na najbardziej 

wysuniętej pozycji w niczyim kraju, w miejscu, gdzie konwencjonalne techniki ortodoksyjnej psychologii 

mają bardzo małe zastosowanie. Musimy zrozumieć miłość: musimy umieć jej uczyć, tworzyć ją, 

przepowiadać, bo inaczej świat stanie się łupem wrogości i podejrzliwości (Maslow 1990). 

Maslow w opracowanej hierarchii potrzeb przypisuje miłości należne jej miejsce (za: Płużek 2002, s. 

103; por. także: Greenberg, Watson 2014, s. 273). Po zaspokojeniu pierwszych dwóch podstawowych 

potrzeb  (potrzeb fizjologicznych i potrzeby bezpieczeństwa), ujawnia się silniej potrzeba przynależności 

i miłości, głód miłości. Człowiek jest głodny dobrych i serdecznych kontaktów z otoczeniem, 

przyjaciółmi, członkami rodziny.  
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  Są to dwa poziomy miłości:  

A – wypływająca z jakiegoś deficytu D (deficit). Miłość typu D wywodzi się z potrzeby wypełnienia tego, 

czego brakuje, na przykład, żeby poczuć się bezpiecznie lub udowodnić coś sobie albo światu. 

B – poziom miłości bezinteresownej B (being). Miłość typu B z kolei istnieje sama w sobie: ten, kto kocha, 

ceni drugą osobę za to, kim jest, co sobą reprezentuje, bez względu na to, czego ta miłość i  w jakikolwiek 

sposób wzmacnia. W miłości typu B występuje głębokie uznanie i zrozumienie, nieskażone potrzebami, 

zwątpieniem, niepewnością czy nastawieniem osoby.  

Trzeba mieć zaspokojoną tę właśnie  podstawową miłość, aby iść ku tej wyższej. Miłość może być braniem, 

albo dawaniem. Ta ostatnia należy już do wartości istnienia i bardzo dojrzałych potrzeb. Miłość jako wartość 

nadrzędna /B – wartość/ jest dookreślona przez uczciwość, naturalność, zawierającą postawę akceptowania 

zarówno cudzej słabości, jak i jego siły. Wyraża się  poprzez współpracę i dialog z osobą kochaną, respekt i 

szacunek do osoby kochanej, jej potrzeb i jej indywidualności.  

 



WIĘŹ MIŁOŚCI JAKO NAJWAŻNIEJSZA PODSTAWA 
 ROZWOJU CZŁOWIEKA 

L. Binswanger (1881–1966) szwajcarski psychiatra, psychoanalityk, przedstawiciel analizy 

egzystencjalnej. Wraz z egzystencjalistami rozróżnia trzy sposoby istnienia w świecie: 

– Bycie-w-świecie – Umwelt -  jako naturalne, nierefleksyjne doświadczenie; 

– Bycie – dla – innych – Mitwelt – obejmuje świat, w którym się współistnieje, świat innych ludzi; 

obejmuje on relacje interpersonalne; 

– Bycie – dla – siebie – Eigenwelt – świat własnych przeżyć, zawiera samoświadomość, refleksje 

nad sobą samym.  
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Szczególnym zainteresowaniem egzystencjalistów są typy więzi z innymi ludźmi oraz 

prawidłowy stosunek do siebie samego.  

Kontakt polegający na wzajemności jest to korzeń normalnego doświadczenia 

egzystencjalnego.  W tym kontekście każdy człowiek nie myśli w terminach „ja – mnie”, 

lecz „my, dla nas”. Jest to dzielenie się swoimi przeżyciami i uczuciami z innymi oraz 

odczuwanie uczuć i przeżyć innych ludzi. Ten kontakt jest odzwierciedlony w kontaktach 

rodzice – dziecko, bliscy – przyjaciele, osoby kochające się. Miłość jest tą szczególną siłą, 

która jest tak mocna, że nie może jej przerwać ani czas, ani oddalenie, ani śmierć. 

Miłość wiąże przestrzeń, ukochani czują się sobie bliscy pomimo odległości (za: Płużek, 

2002, s. 90–93).  
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V.E. Frankl  (1905-1997) austriacki psychiatra i psychoterapeuta, więzień obozów 

koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, twórca Logoterapii.  

Na podstawie swoich doświadczeń skłonny jest twierdzić, że nie ma na świecie nic ważniejszego, 

niż miłość, a nawet:  jest tylko jedna jedyna rzecz dostatecznie ważna i w ogóle godna tego, aby dla 

niej żyć – a jest nią miłość (Frankl,  1978, s. 64). 

W opracowanej przez siebie Logoterapii, w której rozważa zagadnienie sensu życia przyznaje, że  

zależnie od tego, w jakim z tych sensów mówi się każdorazowo o miłości, jest rzeczą słuszną albo 

niesłuszną mówienie o niej jako o samym centrum czy najważniejszym szczycie ludzkiej 

egzystencji.  
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 Według Frankla kochać to móc powiedzieć do kogoś „ty”. A więc nie tylko ująć jakiegoś człowieka 

w jego istocie, w jego jednorazowości i wyjątkowości, ale i potwierdzić go w jego wartości. Nie 

tylko więc wiedzieć, że ten człowiek jest taki, a nie inny, ale zarazem też coś ponadto: jego 

potencjalność i stan idealny, widzieć nie tylko to, jakim jest rzeczywistości, ale także wszystko, 

czym mógłby lub powinien się stać. Innymi słowy, w myśl pięknego powiedzenia Hattingberga: 

kochać to widzieć innego człowieka, takim, jakim go pomyślał Bóg (Frankl, 1978,  

s. 64-65).  
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Więź w aspekcie psychologicznym 

Głównymi przedstawicielami nurtu podejmującego problem więzi są: J. Bowlby, M. Ainsworth,  

H. Harlow, K. Lorenz, M. Main, M. Mahler.  
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John Bowlby (1907-1990), psychoanalityk, twórca teoria więzi (attachment theory).  

J. Bowlby uważa, że przywiązanie odnosi się do stanu, w którym dana jednostka odczuwa silną 

tendencję do szukania bliskości innej konkretnej jednostki zwanej postacią przywiązania, 

szczególnie w sytuacji stresu, trudności lub zagrożenia. Tendencja ta jest niezależna od chwilowej 

sytuacji i ulega jedynie powolnym zmianom  w czasie (za: Marchwicki, 2009, s. 25) . 
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Aby zrozumieć sens wiązania się z drugim człowiekiem, warto przeanalizować, co dzieje się w 

relacji rodzica/opiekuna z małym dzieckiem. W sytuacji idealnej dzieci mają rodzica lub opiekuna, 

dla którego ich wzajemna relacja jest szczególnie ważna. Dziecko czuje się kochane i bezpieczne, 

dorosły także czerpie radość z bycia kochanym przez dziecko oraz z bycia dzieckiem i z troszczenia 

się o nie. Tego typu relację nazywamy pierwotną więzią lub pierwotnym przywiązaniem (ang. 

primary attachment relationship), ponieważ między dzieckiem i opiekunem wykształca się 

pierwsza, podstawowa i wzajemna więź. Ten system tworzy podwaliny satysfakcjonujących relacji 

z innymi ludźmi w późniejszym okresie życia (Tatkin, 2013, s. 40).  
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D. Siegel twierdzi, że architektura mózgu ma charakter asocjacyjny: kiedy napływające bodźce 

(wrażliwy dotyk matki, jej kojący głos, spokój malujący się na jej twarzy) budzą aktywność mózgu 

dziecka, między tymi neuronami, które są równocześnie pobudzane, tworzą się połączenia. 

Powstała w ten sposób sieć neuronowa łączy matczyne bodźce z uczuciem bezpieczeństwa  

u dziecka (za: Wallin, 2011, s. 82). 
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 A. Schore jednoznacznie stwierdza, że od dostrojonych reakcji ze strony figury 

przywiązania we wczesnym dzieciństwie zależy nie tylko prawidłowy  rozwój umysłowy dziecka, 

lecz także prawidłowy rozwój jego układu nerwowego: takie interakcje nie tylko wpływają na mózg 

dziecka, rozwój mózgu wymaga interakcji z innym mózgiem i odbywa się w kontekście pozytywnej 

relacji matki i dziecka (za: Wallin , 2011, s. 82) .  
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Pozytywne i negatywne spojrzenia i interakcje mogą wywołać reakcję biochemiczną. Pełna 

dezaprobaty twarz matki powoduje uwalnianie się hormonów stresu, takich jak kortyzol, które 

zatrzymują funkcje endorfin i dopaminy w neuronach. Spojrzenia takie mają ogromny wpływ na 

rozwijające się dziecko, zwłaszcza w okresie niemowlęcym oraz poniemowlęcym (Gerhardt, 2010, 

s. 36). 
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 Do niedawna zakładano, że taki neurohormon jak  oksytocyna jest istotna jedynie dla 

kobiet podczas porodu czy karmienia dziecka. Efekt oksytocyny występuje nie tylko przy dotyku 

fizycznym, ale także dzięki bliskości. Uwolnienie oksytocyny może nastąpić nawet wtedy, kiedy 

ludzie rozmawiają przez telefon z kimś, kogo kochają.  

Na przykład od studentek pierwszego roku pobierano krew na stężenie oksytocyny przed i po tym, 

jak zadzwoniły do swoich matek. Po rozmowie telefonicznej stwierdzono  u nich zwiększenie 

stężenia oksytocyny, a one same twierdziły, że ich nasilenie stresu się zmniejszyło (Arden, 2017). 
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań możemy stwierdzić, że w samym centrum doświadczenia 

ludzkiego mieści się wrodzona zdolność do tworzenia silnej więzi emocjonalnej z opiekunami, czyli 

przywiązanie (Bowlby, za:  Coughlin della Selva, 2006).  

Należy jasno przyznać za H. Davanloo, że jedynie zdolność do budowania ciepłych więzi emocjonalnych  

z opiekunem jest wrodzona (Davanloo, za:  Coughlin della Selva , 2006).  

Jednak wciąż aktualny jest w doświadczeniu ludzkim i w otaczającym nas świecie ukryty świat miłości, o 

którym milczy się wszędzie (Guitton, 1965).  
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