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MONIKA KORNASZEWSKA-POLAK€

POCZUCIE PRZYWI�ZANIA I OSAMOTNIENIA 
W RELACJACH MAŁ
ESKICH 

1. WPROWADZENIE 

Poczucie osamotnienia okazuje si� jedn� z dominuj�cych cech współczesnego 
człowieka, pojawiaj�cych si� na tle kultury indywidualizmu, samorealizacji i d�-
�enia do sukcesu. Osamotnienie stanowi tak�e jedn� z najpowa�niejszych konse-
kwencji rozpadu wi�zi mi�dzyludzkich, w tym wi�zi mał�e�skich i rodzinnych, 
w okresie ponowoczesno�ci. Poczucie osamotnienia mo�e by� zarazem nast�p-
stwem, jak i powodem nieprawidłowo funkcjonuj�cych relacji interpersonalnych, 
które charakteryzuj� si� tym, �e dwoje ludzi �yje obok siebie, lecz nie potrafi �y�
razem, tym samym nie potrafi stworzy� blisko�ci i intymno�ci w relacji (Ros-
towska, Rostowski, 2014; Rostowski, 1989). W miar� upływu czasu wzajemne 
niezadowolenie z jako�ci zwi�zku wpływa na dyssatysfakcj� partnerów, wzrasta 
ch�� do wycofania si�, izolowania, narasta poczucie krzywdy i rozczarowania 
partnerem (Janicka, 2004; Murray, Holmes, 1997). 

Istnieje tak�e naturalne poczucie osamotnienia, które jest okre�lane mianem 
prze�ycia egzystencjalnego (�liwak, Zarzycka, Dziduch, 2011; Wood, 1986; Pe-
plau, Perlman, 1982). Ka�dy człowiek musi spotka� si� z tym rodzajem samot-
no�ci na przestrzeni �ycia i poradzi� sobie z poczuciem odosobnienia, oddziel-
no�ci od innych, bycia z samym sob�. Natomiast podejmowane zagadnienie osa-
motnienia ma charakter w wi�kszym stopniu społeczny, poniewa� poczucie 
osamotnienia dotyka osob� wówczas, gdy jej relacje s� niesatysfakcjonuj�ce lub 
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nieadekwatne do potrzeb (Lindboe, 2014; Rembowski, 1992; Weiss, 1973). W defi-
nicjach osamotnienia najcz��ciej wymieniane s� nast�puj�ce cechy: poczucie 
niezrozumienia i odrzucenia przez innych, rozbie�no�� mi�dzy oczekiwaniami 
a rzeczywistymi relacjami, brak integracji z bliskimi osobami, brak mo�liwo�ci na-
wi�zania blisko�ci emocjonalnej czy brak poczucia przynale�no�ci1. Samotno��
do�wiadczana w bliskich relacjach interpersonalnych ma przede wszystkim wymiar 
subiektywny i emocjonalny, a tak�e jest zwi�zana z indywidualnym poziomem 
wra�liwo�ci (reaktywno�ci). Wynikaj� st�d ró�norodne, zindywidualizowane reak-
cje w odpowiedzi na do�wiadczan� izolacj�, niezrozumienie czy odrzucenie, które 
nabieraj� powa�nego znaczenia zwłaszcza w relacjach mał�e�skich. 

Ka�da wspólnota mał�e�ska rozpoczyna swe istnienie od spotkania i poznania 
si� dwojga ludzi, kobiety i m��czyzny, którzy podejmuj� decyzj� o wspólnym 
�yciu i rozwoju tej wspólnoty. Dlatego te� ka�dy człowiek przychodzi na �wiat 
w rodzinie, w okre�lonym kontek�cie osobowym: matki, ojca, rodze�stwa, dziad-
ków, krewnych i znajomych. Jest on otoczony bliskimi relacjami, w�ród których 
wzrasta, ucz�c si� wzorców post�powania prawidłowych i nieprawidłowych, któ-
re nast�pnie realizuje w dorosłym �yciu, w zwi�zkach z innymi oraz własnych 
zwi�zkach intymnych. Relacje rodzinne to pewien zasób, potencjał, mo�na po-
wiedzie�: baga�, w który wyposa�ona jest jednostka i z którego korzysta w doro-
słym �yciu. Jedn� z najbardziej wi���cych relacji zdaniem psychoanalityków jest 
wi�	 z matk� (por. Freud, 2016; Bion, 2010; Winnicott, 1994). Według W. Biona 
i D. Winnicotta matka stanowi bezpieczn� baz� jako pierwotny obiekt, z którym 
wi��e si� emocjonalnie dziecko. W ten sposób kształtuje si� u dziecka podsta-
wowy wzór przywi�zania. Je�li jest on prawidłowy, nasycony miło�ci� i zrówno-
wa�on� trosk� (wystarczaj�co dobra matka), jest schematem zachowa� interperso-
nalnych na całe �ycie. Dzi�ki temu pozytywnemu schematowi mo�liwe jest 
adaptowanie si� do nowych �rodowisk i okoliczno�ci, w których przychodzi czło-
wiekowi �y�, oraz realne staje si� nawi�zanie trwałych i satysfakcjonuj�cych relacji 
w dorosło�ci  (Booth, 2000; Baumeister, Leary, 1995). 

Wywodz�c swoje zało�enia z teorii psychoanalitycznych, John Bowlby – bry-
tyjski pediatra i psychiatra – odkrył w latach czterdziestych dwudziestego wieku 
(II wojna �wiatowa), i� ka�da istota ludzka potrzebuje przywi�zania do swego pier-
wotnego opiekuna, poniewa� ono buduje poczucie sensu �ycia od pocz�tku 
istnienia (Bowlby, 1988). Natomiast w latach osiemdziesi�tych C. Hazan i P. Shaver 
(1987) rozwin�li teori� Bowlby’ego, odnosz�c j� do relacji pomi�dzy partnerami 

                                                           
1 Porównanie definicji osamotnienia ró�nych autorów za: KORNASZEWSKA-POLAK (2015). 



POCZUCIE PRZYWI�ZANIA I OSAMOTNIENIA 25

w zwi�zkach romantycznych i wskazuj�c, i� figur� przywi�zania w dojrzałych 
zwi�zkach jest partner / mał�onek. Wzorce zachowa� z dzieci�stwa tworz� w do-
rosłym �yciu style przywi�zaniowe wyznaczaj�ce ró�nice indywidualne w po-
szukiwaniu i do�wiadczaniu blisko�ci oraz wsparcia (Rholes, Simpson, 2004). 
Klasycznego podziału stylów przywi�zania na: bezpieczny oraz pozabezpieczne 
(l�kowo-ambiwalentny i unikaj�cy) dokonała M. Ainsworth. Pomimo i� w ko-
lejnych pracach nad przywi�zaniem pojawiło si� jeszcze wiele innych podziałów2, 
wi�kszo�� autorów odwołuje si� do tego klasycznego podziału (Ainsworth, 
Blehar, Waters, Wall, 1978). Styl bezpieczny cechuje du�e zaufanie do ludzi, 
łatwo�� w nawi�zywaniu relacji oraz poczucie komfortu w sytuacjach blisko�ci 
czy intymno�ci, a tak�e zale�no�ci od innych. Pozabezpieczne style przywi�zania 
charakteryzuje postawa odwrotna – brak zaufania i l�k przed blisko�ci� (zdy-
stansowanie) jest charakterystyczny zwłaszcza dla stylu unikaj�cego, natomiast dla 
l�kowo-ambiwalentnego typowe s� obawy wobec mo�liwo�ci opuszczenia przez 
partnera, silniejsza ni� przeci�tnie potrzeba blisko�ci, brak stabilno�ci emocjonalnej 
w zwi�zku. 

Wzorce przywi�zania nabyte w dzieci�stwie wykazuj� wyj�tkow� trwało�� na 
przestrzeni całego �ycia. Zarówno wzorce prawidłowe, jak i nieprawidłowe s�
utrwalane w kolejnych nawi�zywanych relacjach i przenoszone w dorosłe �ycie, 
tworz�c okre�lone schematy post�powania przede wszystkim w sytuacjach trud-
nych, problemowych i stresuj�cych. Wpływaj� one tak�e na kształtowanie si�
relacji interpersonalnych, w szczególno�ci relacji mał�e�skich, decyduj�c o ich 
jako�ci oraz szcz��ciu i satysfakcji mał�e�skiej. Traumatyczne prze�ycia z dzie-
ci�stwa, zwłaszcza ró�ne formy separacji z matk�, powoduj� cz�sto brak umiej�t-
no�ci nawi�zywania relacji lub tworzenie relacji nieprawidłowych i dyssatysfak-
cjonuj�cych (pozabezpiecznych). Dla osób, które nie s� w stanie nawi�za� relacji 
z innymi, jako konsekwencja pojawia si� dotkliwe poczucie osamotnienia, które 
cz�sto jest równoznaczne z cierpieniem (Bowlby, 1988; Weiss, 1973). 

Z powodu wymienionych przesłanek zadano sobie w niniejszym artykule 
pytanie, w jakim stopniu obecne jest poczucie osamotnienia w �yciu mał�e�skim. 
Odpowied	 na to pytanie stała si� celem przeprowadzonych bada�. Cz��� z par 
wykazuje bowiem wysoki poziom dojrzałych wi�zi, na których budowane jest 
szcz��cie mał�e�skie (Ry�, 1999). Mówimy wówczas o zadowoleniu czy satys-
fakcji ze zwi�zku m��a i �ony. Wyst�puj� jednak pary, w których jedno z mał-
�onków jest mniej zadowolone b�d	 oboje s� nieusatysfakcjonowani z �ycia 
                                                           

2  Por. BRENNAN, CLARK, SHAVER (1998); GRIFFIN, BARTHOLOMEW (1994); BARTHOLOMEW,
HOROWITZ (1991). 
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mał�e�skiego (Mikulincer, Shaver, 2007; Janicka, 2004). Brak udanego po�ycia 
mo�e wi�za� si� z wieloma czynnikami, jednak w niniejszym artykule przyj�to 
zmienne zwi�zane z relacjami w rodzinie pochodzenia jako czynniki trwale decy-
duj�ce o kształcie tworzonych relacji w dorosłym �yciu. W kolejnych pytaniach 
badawczych podniesiono kwestie stylu przywi�zania, poziomu szcz��cia mał�e�s-
kiego oraz relacji w rodzinie pochodzenia badanych mał�onków jako czynników 
wpływaj�cych na poczucie osamotnienia. 

2. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADA

2.1. CEL BADA I HIPOTEZY BADAWCZE 

Przeprowadzone badania miały charakter eksploracyjny. Celem bada� było 
wskazanie�zwi�zków poczucia osamotnienia mał�onków z ich stylami przywi�za-
nia, szcz��ciem mał�e�skim i relacjami w rodzinie pochodzenia. Postawiono na-
st�puj�ce hipotezy: 

H 1. Bezpieczny styl przywi�zania pozostaje w zwi�zku z niskim poziomem 
osamotnienia mał�onków.  

H 2. Pozabezpieczne style przywi�zania: unikaj�cy i l�kowo-ambiwalentny 
pozostaj� w zwi�zku z wysokim poziomem osamotnienia mał�onków. 

H 3. Poczucie osamotnienia mał�onków pozostaje w zwi�zku z jako�ci� relacji 
w rodzinie pochodzenia badanych mał�onków. 

2.2. PRÓBA 

Dwie�cie pi��dziesi�t mał�e�stw wzi�ło udział w badaniu, co oznacza, �e ze-
brano około 600 kwestionariuszy, z których ostatecznie wyłoniono kwestionariu-
sze poprawnie wypełnione: 250 m��czyzn (m��ów) oraz 250 kobiet (�on). �redni 
wiek m��czyzn podczas bada� wynosił: M = 40,58 (SD = 11,21), natomiast 
kobiet: M = 38,16 (SD = 10,94). Przeci�tna długo�� sta�u mał�e�skiego była 
równa: M = 13,62 (SD = 11,62). M��czy	ni wykonywali głównie zawody fi-
zyczne (39,6%) oraz umysłowe (19,2%). W�ród badanych m��czyzn 9,2% miało 
stanowiska specjalistów, a 2,4% – kierownicze. Około 12,8% badanych m��czyzn 
było emerytami lub rencistami. Natomiast w�ród badanych kobiet 50% pracowało 
umysłowo, 14,4% było na emeryturze lub rencie, a 10,4% prowadziło własn�
działalno�� gospodarcz�. Stanowiska specjalistyczne miało w�ród badanych ko-
biet 4%, a kierownicze – 1,6%. 
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2.3. NARZ�DZIA 

Do przeprowadzenia bada� zastosowano trzy kwestionariusze psychologiczne, 
badaj�ce: styl przywi�zania, poziom szcz��cia mał�e�skiego i poziom osamotnie-
nia, oraz ankiet� własn�, odnosz�c� si� do jako�ci relacji w rodzinie pochodzenia 
badanych osób. 

Kwestionariusz Stylów Przywi�zaniowych (KSP) Mieczysława Plopy (2008), 
oparty na teorii C. Hazan i P. Shavera (1987), zakładaj�cej istnienie trzech stylów 
przywi�zania, słu�y do pomiaru zmiennej niezale�nej – stylu przywi�zania – na 
trzech wymiarach: bezpiecznym, l�kowo-ambiwalentnym i unikaj�cym. Odpo-
wiedzi udzielane s� na 7-stopniowej skali Likerta – od zdecydowanej zgody na 
stwierdzenie do zdecydowanej niezgody wobec prezentowanego stwierdzenia. 
W badaniu rzetelno�ci (	 Cronbacha) poszczególne skale uzyskały nast�puj�ce 
wyniki: styl bezpieczny 	 = 0,91; styl l�kowo-ambiwalentny 	 = 0,78; styl uni-
kaj�cy 	 = 0,80. Moc dyskryminacyjna poszczególnych pozycji wyniosła od 0,25 
(twierdzenie 17) do 0,83 (twierdzenie 4). 

Kwestionariusz Szcz��cia Mał�e�skiego (KSM), opracowany przez K. Po-
spiszyla (1991) na podstawie Marital Happiness Questionnaire  H. Eysencka 
i G. Wilsona (1979), słu�y do oszacowania poziomu zmiennej niezale�nej – 
szcz��cia mał�e�skiego,  cz�sto okre�lanej tak�e mianem satysfakcji mał�e�skiej. 
Kwestionariusz nie zawiera wyodr�bnionych skal, liczony jest wynik ogólny oso-
by badanej. Składa si� z 23 itemów dotycz�cych ró�nych aspektów współ�ycia 
mał�e�skiego. S� to pytania zamkni�te, z wyskalowanymi odpowiedziami. Pyta-
nia 1-13 odnosz� si� do cz�stotliwo�ci podejmowanych wspólnie przez mał�onków 
działa�. Pytania 14-22 dotycz� stopnia zgodno�ci pogl�dów mał�onków na ró�ne 
aspekty współ�ycia mał�e�skiego, z 6-stopniow� skal� odpowiedzi: (a) zawsze, 
(b) prawie zawsze, (c) sporadycznie, (d) rzadko, (e) bardzo rzadko, (f) nigdy. Moc 
dyskryminacyjna pyta�, liczona współczynnikiem korelacji punktowo-czteropolowej 
phi, wynosiła od 0,228 (pytanie 15) do 0,961 (pytanie 19). Rzetelno�� testu, liczona 
za pomoc� estymacji zgodno�ci wewn�trznej, wyniosła rtt = 0,9641.  

Skala do pomiaru poczucia samotno�ci (De Jong Gierveld Loneliness Scale – 
DJGLS, autorstwa J. De Jong Gierveld i F. Kamphuis (1985), polska adaptacja 
P. Grygiel, G. Humenny, S. R�bisz, P. �witaj i J. Sikorska-Grygiel (2012), jest zasad-
niczo jednowymiarowa i mierzy zgeneralizowane poczucie samotno�ci (zmienna za-
le�na). Narz�dzie to składa si� z 11 twierdze� i jest cz��ciowo zbalansowane. Odpo-
wiedzi s� wskazywane na skali 5-stopniowej: od zdecydowanie tak do zdecydowanie 
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nie. Skala charyteryzuje si� wysokim poziomem rzetelno�ci oraz homogeniczno�ci: 
współczynnik wewn�trznej stabilno�ci 	 Cronbacha wynosi 0,89, warto�� �redniej 
korelacji mi�dzypozycyjnej r = 0,42, a współczynnik homogeniczno�ci H Loevinger 
– 0,47. 

Dodatkowo do realizacji celów badawczych opracowano krótk� ankiet� wła-
sn�, zawieraj�c� dziesi�� pyta� odnosz�cych si� do jako�ci relacji w rodzinie po-
chodzenia badanych osób. Zapytano w nich o: struktur� rodziny pochodzenia, 
ocen� relacji z matk�, ocen� relacji z ojcem, poczucie bycia kochanym, ocen� re-
lacji mi�dzy własnymi rodzicami, zainteresowanie rodziców wynikami w nauce, 
pomoc rodziców w dzieci�stwie, karanie przez rodziców w dzieci�stwie, wolno��
decydowania o sobie w dzieci�stwie oraz subiektywn� ocen� własnego dzieci�-
stwa. Ankieta miała charakter retrospektywny. W celu porównywania wyników 
z ankiety własnej ze skalami kwestionariuszy psychologicznych uło�ono 5-stop-
niow� skal� odpowiedzi, w której najbardziej pozytywne odpowiedzi brzmiały: 
bardzo dobre/udane, zdecydowanie tak, bardzo cz�sto, natomiast najbardziej nega-
tywne były nast�puj�ce: bardzo złe / nieudane, zdecydowanie nie, bardzo rzadko. 

3. WYNIKI BADA

Na podstawie analiz statystycznych przeprowadzonych na wynikach uzyska-
nych przez badan� grup� osób otrzymano rezultaty, które prezentuje tabela 1. 
Do weryfikacji hipotez H1, H2 i H3 zastosowano korelacj� r Pearsona.  

W badanej grupie osób wyodr�bniono statystycznie istotne dodatnie kore-
lacje pomi�dzy zmienn� zale�n� poczucie osamotnienia a nast�puj�cymi zmien-
nymi niezale�nymi demograficznymi: wiek oraz długo�� sta�u mał�e�skiego. 
Korelacje te okazały si� słabe, a tak�e nieistotne w przypadku badanych kobiet, 
natomiast były istotne w przypadku badanych m��czyzn i przy wzi�ciu pod 
uwag� wszystkich osób badanych. Zmienn� niezale�n� demograficzn�, która nie 
miała �adnego zwi�zku z poczuciem osamotnienia, była liczba dzieci posia-
danych przez badanych mał�onków. 
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Tabela 1. Korelacje r Pearsona Skali Osamotnienie (DJGLS)  
ze zmiennymi demograficznymi, Skal� Szcz��cia Mał�e�skiego (KSM),  

stylami przywi�zania (KSP) oraz z pytaniami ankiety własnej 

Zmienne 
grupuj�ce 

Osoby badane 
(wszystkie) Kobiety M��czy	ni 

Zmienne 
zale�ne M SD OSM M SD OSM M SD OSM 

Wiek 39 11,1 0,13* 38 10,9 n.i. 41 11,2 0,17* 

Sta� 14 11,6 0,11* 13 11,6 n.i. 14 11,7 0,16* 

Dzieci 1 1,0 n.i. 1 1,0 n.i. 1 1,0 n.i. 

KSM 104 20,1 -0,45* 104 20,0 -0,41* 104 20,2 -0,50*

SB 42 10,0 -0,47* 43 9,8 -0,41* 41 10,2 -0,53* 

SLA 26 9,9 0,22* 26 10,2 0,17* 26 9,7 0,28* 

SU 20 9,4 0,42* 19 9,3 0,39* 20 9,4 0,45* 

R.poch. 3 1,0 -0,16* 3 1,1 -0,13* 3 1,0 -0,20* 

Matka 4 0,8 -0,24* 4 0,8 -0,28* 4 0,8 -0,20* 

Ojciec 4 1,0 -0,21* 4 1,0 -0,17* 4 1,0 -0,24* 

Kochany 4 0,8 -0,24* 4 0,8 -0,24* 4 0,9 -0,24* 

Rel.rod. 4 1,1 -0,25* 4 1,1 -0,23* 4 1,1 -0,27* 

Nauka 4 1,0 -0,23* 4 0,9 -0,19* 4 1,1 -0,26* 

Pomoc 4 1,0 -0,24* 4 1,0 -0,24* 4 1,0 -0,23* 

Kary 3 1,1 -0,12* 4 1,0 n.i. 3 1,1 -0,20* 

Decyzje 4 0,9 -0,10* 4 0,9 n.i. 4 0,9 n.i. 

Dzieci�stwo 4 0,8 -0,35* 4 0,8 -0,35* 4 0,8 -0,34* 

Uwaga. * Korelacje istotne przy p < 0,01. Oznaczenia: OSM – poczucie osamotnienia; Wiek – wiek 
osób badanych; Sta� – sta� mał�e�ski; Dzieci – liczba posiadanych dzieci; KSM – poziom poczucia 
szcz��cia mał�e�skiego; SB – bezpieczny styl przywi�zania; SLA – l�kowo-ambiwalentny styl przy-
wi�zania; SU – unikaj�cy styl przywi�zania; R.Poch. – rodzina pochodzenia; Matka – relacje z matk�; 
Ojciec – relacje z ojcem; Kochany – poczucie bycia kochanym w dzieci�stwie; Rel.rod. – ocena relacji 
rodziców w dzieci�stwie; Nauka – zainteresowanie rodziców nauk� dziecka; Pomoc – pomoc rodziców 
w dzieci�stwie; Kary – karanie przez rodziców; Decyzje – mo�liwo�� podejmowania decyzji; 
Dzieci�stwo – ocena własnego dzieci�stwa. 
ródło: oprac. własne. 
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W przypadku zmiennych niezale�nych b�d�cych skalami kwestionariuszy psy-
chologicznych Kwestionariusza Szcz��cia Mał�e�skiego oraz Kwestionariusza 
Stylów Przywi�zaniowych wyodr�bniono istotne statystycznie korelacje ze 
zmienn� zale�n� poczucie osamotnienia. Odkryte zwi�zki mi�dzy zmiennymi 
miały taki sam charakter zarówno w grupie ogólnej, jak i w grupach kobiet i m��-
czyzn. Stwierdzono wyst�powanie wysokich korelacji ujemnych pomi�dzy 
poczuciem osamotnienia a szcz��ciem mał�e�skim oraz bezpiecznym stylem 
przywi�zania, a tak�e przeci�tnych i wysokich korelacji dodatnich pomi�dzy po-
czuciem osamotnienia a stylem l�kowo-ambiwalentnym oraz stylem unikaj�cym. 
Obserwuj�c prezentowane zale�no�ci mo�na zauwa�y�, i� najwy�sze wyniki 
w tej puli zmiennych niezale�nych uzyskiwali – tak samo, jak w przypadku 
zmiennych demograficznych – m��czy	ni. 

Bior�c pod uwag� zmienne niezale�ne dotycz�ce relacji w rodzinach pocho-
dzenia badanych osób (ankieta własna), wyodr�bniono istotne statystycznie ko-
relacje ujemne ze zmienn� zale�n� poczucie osamotnienia. Podobne tendencje we 
wskazanych zale�no�ciach mi�dzy zmiennymi dotyczyły pyta� o: rodzin� pocho-
dzenia, relacje z matk�, relacje z ojcem, poczucie bycia kochanym, ocen� relacji 
pomi�dzy rodzicami, zainteresowanie rodziców nauk�, pomoc rodziców w dzie-
ci�stwie oraz ocen� własnego dzieci�stwa. Przy czym wi�kszo�� stwierdzonych 
zwi�zków była słaba, a jedynie ocena własnego dzieci�stwa zarysowała si� sil-
niejszym zwi�zkiem ujemnym z poczuciem osamotnienia. Podobnie jak w przy-
padku zmiennych kwestionariuszowych, odkryte zwi�zki mi�dzy zmiennymi 
miały taki sam charakter zarówno w grupie ogólnej, jak i w grupach kobiet i m��-
czyzn. W przypadku pytania z ankiety własnej dotycz�cego mo�liwo�ci podej-
mowania decyzji w dzieci�stwie zwi�zki z poczuciem osamotnienia okazały si�
nieistotne niemal we wszystkich grupach. Natomiast w przypadku pytania z an-
kiety własnej odnosz�cego si� do karania przez rodziców w dzieci�stwie zwi�zki 
z poczuciem osamotnienia okazały si� słabe, lecz istotne zwłaszcza w przypadku 
m��czyzn. Odnotowano tak�e ciekaw� tendencj� w przypadku relacji badanych 
kobiet z matkami w dzieci�stwie: kobiety osi�gały najwy�sze wyniki, co oznacza, 
i� były silniej zwi�zane z matkami ni� badani m��czy	ni. 

Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdziła wszystkie hipotezy badaw-
cze, wykazuj�c istotne zwi�zki pomi�dzy badanymi zmiennymi niezale�nymi 
i zmienn� zale�n� przy poziomie istotno�ci p < 0,01. 

Hipoteza H1 – dotycz�ca zwi�zku pomi�dzy bezpiecznym stylem przywi�-
zania a niskim poziomem osamotnienia – została potwierdzona w grupie ogólnej 
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oraz w grupach kobiet i m��czyzn. Bezpieczny styl przywi�zania implikuje zatem 
brak b�d	 niewielkie nat��enie poczucia osamotnienia u badanych mał�onków. 

Hipoteza H2 – odnosz�ca si� do zwi�zków pomi�dzy pozabezpiecznymi sty-
lami przywi�zania a wysokim poziomem osamotnienia – została potwierdzona 
w grupie ogólnej oraz w grupach kobiet i m��czyzn. Osoby cechuj�ce si� stylem 
l�kowo-ambiwalentnym, a zwłaszcza stylem unikaj�cym wykazywały wysoki po-
ziom osamotnienia, pomimo �e w trakcie badania były w zwi�zkach mał�e�skich. 

Hipoteza H3 – mówi�ca o zwi�zkach pomi�dzy poczuciem osamotnienia a ja-
ko�ci� relacji w rodzinie pochodzenia badanych mał�onków – została potwierdzo-
na w grupie ogólnej oraz w grupach kobiet i m��czyzn. Osoby o wysokim pozio-
mie osamotnienia wskazywały, i� (1) pochodziły z rodziny mniej kochaj�cej, 
(2) relacje z matk� i ojcem były dla nich mało satysfakcjonuj�ce, (3) nie czuły si�
kochane w swojej rodzinie, (4) oceniały relacje swoich rodziców w dzieci�stwie 
jako chłodne, bez miło�ci, (5) rodzice w niewielkim stopniu byli zainteresowani 
ich nauk�, (6) rodzice w niewielkim stopniu pomagali im w dzieci�stwie, (7) oce-
niały swoje dzieci�stwo jako raczej nieudane. Ponadto im bardziej badani m��-
czy	ni byli osamotnieni, tym rzadziej byli karani w dzieci�stwie. 

4. DYSKUSJA 

Poczucie osamotnienia u osób, które �yj� w otoczeniu innych, a tak�e pozosta-
j� w bliskich i intymnych relacjach mał�e�skich, wydaje si� z jednej strony 
intryguj�ce, a z drugiej coraz cz��ciej postrzegane we współczesnej rzeczy-
wisto�ci (por. Kornaszewska-Polak, 2015; Zalewska, 2015; Karbowa, 2012; Wei, 
Russell, Zakalik, 2005). Badania dowodz�, i� satysfakcja z przebywania w relacji 
jest wy�sza w przypadku mał�onków ni� u osób b�d�cych w zwi�zkach roman-
tycznych pozamał�e�skich (Chybicka, 2008). Zaprezentowane badania pozwoliły 
na opisanie sytuacji osób osamotnionych b�d�cych mał�onkami oraz przedsta-
wienie uwarunkowa� rodzinnych tego fenomenu. 

Prezentowane analizy potwierdziły przede wszystkim, i� wraz z upływem czasu 
– długo�ci� sta�u mał�e�skiego i wiekiem osób badanych – wzrasta poczucie 
alienacji u mał�onków, ich wi�	 si� osłabia, a intymno�� i zaanga�owanie malej�. 
Te wyniki koresponduj� z wieloma innymi badaniami prowadzonymi w dziedzinie 
relacji interpersonalnych, a zwłaszcza wi�zi mał�e�skich (Wojciszke, 2009; Janic-
ka, 2004; Plopa, 2004; Ry�, 1999; Rostowski, 1989; Szopi�ska, Szopi�ski, 1980). 
Tendencje te wyra	nie zarysowały si� u badanych m��czyzn, natomiast nie wy-
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st�piły u badanych kobiet. Zawarcie zwi�zku mał�e�skiego bywa trudniejsze dla 
m��czyzn ni� dla kobiet, poniewa� mniej ch�tnie decyduj� si� oni na mał�e�stwo, 
pó	niej zawieraj� sakramentalny zwi�zek, a tak�e cz��ciej ni� kobiety ukrywaj�
fakt przebywania w formalnym zwi�zku (Collins, Coltrane, 1991). B�d�c w zwi�z-
ku m��czy	ni-mał�onkowie maj� tak�e mniej 	ródeł wsparcia ni� kobiety-�ony 
(Weinder, 2000). Mo�liwe, �e tendencja ta wynika z faktu wchodzenia przez m��-
czyzn w kryzys wieku �redniego, a ich poczucie osamotnienia jest tego objawem. 
Wówczas o trwało�ci bycia w zwi�zku mo�e zdecydowa� istniej�ca blisko�� po-
mi�dzy mał�onkami, a tak�e wysiłek wło�ony w piel�gnowanie wzajemnej wi�zi. 

Analiza danych potwierdziła tak�e oczywist� zale�no�� pomi�dzy wysokim po-
ziomem szcz��cia mał�e�skiego oraz bezpiecznego stylu przywi�zania a niskim 
poziomem osamotnienia u badanych mał�onków. Wielu autorów w badaniach 
własnych tak�e potwierdza t� zale�no�� (por. Bowlby, 2007; Mikulincer, Shaver, 
2007; Cordova, Jacobson, 1997). Osoby o bezpiecznym stylu przywi�zania czuj�
si� kochane i potrafi� odwzajemnia� to uczucie, maj� wysokie kompetencje spo-
łeczne i samoocen�, co umo�liwia im umiej�tne rozwi�zywanie sytuacji kon-
fliktowych, posiadaj� zasoby pozwalaj�ce im na odwrócenie si� mentalne od 
emocji negatywnych i zwrócenie si� ku emocjom pozytywnym, a tak�e w sytua-
cjach trudnych rozwijaj� dodatkowe obszary realizacji siebie, które zwi�kszaj�
osobist� satysfakcj� i chroni� przed symptomami depresji (Nikitin, Freund, 2009; 
Mikulincer, Shaver, 2007; Williams, 2007; Banse, 2004). Osoby te potrafi� tak�e 
aktywnie poszukiwa� pomocy, wsparcia i blisko�ci osób znacz�cych w sytuacjach 
trudnych, co pozwala zredukowa� stres i poszukiwa� efektywnych rozwi�za�. 

Wysoki stopie� zwi�zku pomi�dzy poczuciem osamotnienia a pozabezpiecz-
nymi stylami przywi�zania u badanych mał�onków ukazuje jednak, �e nie wszyst-
kie mał�e�stwa ciesz� si� szcz��ciem i s� usatysfakcjonowane. Mo�e wynika� to 
st�d, i� osoby, które nie do�wiadczyły adekwatnej do potrzeb miło�ci rodzicielskiej, 
wykształciły u siebie brak zaufania do innych i otoczenia społecznego, a tym sa-
mym rozwin�ły poczucie l�ku i ch�ci ucieczki od innych osób (Lindboe, 2014; 
Deniz, Hamarta, Ari, 2005; DiTommaso, Brannen-McNulty, 2003; Hazan, Shaver, 
1990; Kobak, Sceery, 1988). Z powodu niskiego poziomu zaufania i poczucia 
warto�ci osoby o pozabezpiecznych stylach przywi�zania traktuj� innych jako 
odrzucaj�cych i niespójnych, wykazuj� si� tak�e mniejszymi kompetencjami ko-
munikacyjnymi, przez co maj� trudno�ci w podtrzymywaniu relacji interpersonal-
nych (Nikitin, Freund, 2009).  

Styl przywi�zania polegaj�cy na unikaniu cechuje si� wysokim poziomem 
l�ku przed blisko�ci� i zale�no�ci� w relacjach, co poci�ga za sob� tłumienie 
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emocji i zaprzeczanie potrzebie przynale�no�ci, tym samym osoby te maj� trud-
no�ci w uzyskaniu pomocy i wsparcia w sytuacjach problemowych, co pogł�bia 
ich osamotnienie (Mikulincer, Shaver, 2007; Wei i in., 2007; Feeney, Kirkpatrick, 
1996; Cassidy, Kobak, 1988). Natomiast l�kowo-ambiwalentny styl przywi�zania 
charakteryzuje si� wysokim poziomem l�ku przed opuszczeniem, a tym samym 
siln� potrzeb� zale�no�ci i aprobaty, co powoduje w sytuacjach odosobnienia czy 
oboj�tno�ci innych prze�ywanie silnego dystresu, a w konsekwencji zachowania 
dezadaptacyjne i symptomy depresyjne  (Bowlby, 2007; Wei i in., 2007; Wise-
man, Mayseless, Sharabany, 2006; Hazan, Shaver, 1987). 

Analizy dotycz�ce relacji w rodzinie pochodzenia osób badanych potwierdziły 
zwi�zki pomi�dzy osamotnieniem a nisk� jako�ci� tych relacji, a tym samym 
poparły wcze�niejsze zało�enia, i� osamotnienie w dorosłym �yciu wynika z nie-
prawidłowo ukształtowanych wzorców relacji w dzieci�stwie oraz nieprawidło-
wych stylów przywi�zania. U osób z wysokim poziomem poczucia osamotnienia 
relacje z rodzicami były niesatysfakcjonuj�ce, czuli si� niekochani, a oceny re-
lacji rodziców oraz własnego dzieci�stwa były niskie. Tak�e w strukturze zacho-
wania w tych rodzinach pochodzenia odnotowano pewne nieprawidłowo�ci: zain-
teresowanie rodziców nauk� dzieci oraz pomoc im niesiona były ograniczone, 
a tak�e wyst�powało mniej sytuacji karania, a tym samym skupienia uwagi wy-
chowawczej na dzieciach (czyli osobach badanych). 

Prezentowane wyniki bada� wskazuj�, i� transgeneracyjny przekaz wzorców 
post�powania ma niebagatelne znaczenie dla kształtowania prawidłowych b�d	
nieprawidłowych postaw u kolejnych pokole�. Mechanizmy działania tego prze-
kazu oraz utrwalania bod	ców maj� charakter neurobiologiczny, co w długich od-
cinkach czasu powoduje trwałe konsekwencje w zachowaniu (Herman, 1994; 
Perry, 1994). Jednak nie bod	ce awersyjne same w sobie, ale niemo�liwo�� ich 
zrozumienia i internalizacji powodowała najpowa�niejsze urazy z dzieci�stwa oraz 
utrat� sensu �ycia (Wennerberg, 2011). Przekaz rodziców wyja�niaj�cy dzieciom 
zaistniałe sytuacje konfliktowe oraz trudne prze�ycia, których sami do�wiadczali 
i które jako pewne dziedzictwo pokoleniowe przekazywali w sposobach własnego 
post�powania, okazał si� pozytywnym bod	cem rozwojowym dla dzieci (por. 
Bowlby, 1988). W zwi�zkach intymnych dorosłych osób o pozabezpiecznych sty-
lach przywi�zania dominuje – poza wysokim poziomem osamotnienia – tak�e 
silny l�k i niepokój prowadz�ce do obni�enia poziomu poczucia sensu �ycia i za-
dowolenia z relacji (Rostowski, 1989). 

Ostatecznie nale�y zada� sobie pytanie, czy nic nie chroni przed rozpadem 
wi�zi mał�e�skiej mał�onków o wysokim poziomie poczucia osamotnienia? Su-
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gerowano wcze�niej, i� dla mał�e�stw z długim sta�em wa�ne jest w trudnych 
sytuacjach do�wiadczanie poczucia blisko�ci oraz �wiadomo�� okre�lonych 
warto�ci, które nios� ze sob� trwałe i stabilne wi�zi (por. Ry�, 2008). Ostatnio 
przeprowadzone badania sugeruj� tak�e, i� wystarczy, aby w mał�e�stwie cho�
jedno z mał�onków wykazywało bezpieczny styl przywi�zania, by zwi�zek mógł 
by� w miar� satysfakcjonuj�cy dla obojga partnerów (Kornaszewska-Polak, 
2016). Tworzy si� wówczas sytuacja, w której drugi z mał�onków ma mo�liwo��
zalezienia „bezpiecznej bazy” w tym pierwszym, a tak�e mo�e uczy� si� zaufania 
i zdrowej zale�no�ci w miar� upływu lat.  

Nale�y tak�e wskaza� na słabo�ci przeprowadzonego badania. Uzyskanie 
w badaniu słabych zwi�zków pomi�dzy zmiennymi mogło by� spowodowane 
retrospektywnym charakterem odpowiedzi na pytania w ankiecie własnej. Jak 
mo�na było zauwa�y�, nieco lepsze wyniki osoby badane uzyskiwały na skalach 
kwestionariuszy psychologicznych. W kolejnych badaniach nale�ałoby dopraco-
wa� pytania zwi�zane z relacjami w rodzinie pochodzenia badanych osób. Ponad-
to ciekawym kierunkiem bada� wydaje si� poszukiwanie zmiennych osobowo-
�ciowych i sytuacyjnych prowadz�cych do niskiego b�d	 wysokiego poziomu 
osamotnienia. 
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POCZUCIE PRZYWI�ZANIA I OSAMOTNIENIA  
W RELACJACH MAŁ
ESKICH 

S t r e s z c z e n i e  

Celem artykułu jest prezentacja zjawiska osamotnienia pojawiaj�cego si� w zwi�zkach mał�e�-
skich osób o ró�nym sta�u mał�e�skim. Odwołano si� do tego rodzaju osamotnienia, które nie jest 
prze�yciem egzystencjalnym, lecz zjawiskiem subiektywnym i emocjonalnym, powstaj�cym w kon-
tek�cie relacji społecznych – nieadekwatnych  do potrzeb i oczekiwa� osoby osamotnionej. Badaj�c 
zjawisko osamotnienia, wzi�to pod uwag� nast�puj�ce zmienne: styl przywi�zania, poziom 
szcz��cia mał�e�skiego oraz jako�� relacji w rodzinie pochodzenia badanych osób. Zastosowano 
nast�puj�ce kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów Przywi�zaniowych KSP M. Plopy, Kwestiona-
riusz Szcz��cia Mał�e�skiego KSM K. Pospiszyla, Skal� do Pomiaru Poczucia Samotno�ci DJGLS 
J. De Jong Gierveld i F. Kamphuisa oraz ankiet� własn�, badaj�c� relacje w rodzinie pochodzenia. 
Przebadano 250 par mał�e�skich o ró�nym sta�u trwania zwi�zku. W wyniku przeprowadzonych 
analiz badawczych stwierdzono wyst�powanie pozytywnych zwi�zków poczucia osamotnienia 
z pozabezpiecznymi stylami przywi�zania u wszystkich badanych osób oraz pozytywnych zwi�z-
ków poczucia osamotnienia z wiekiem i sta�em mał�e�skim badanych m��czyzn, a tak�e negatyw-
nych zwi�zków osamotnienia z szcz��ciem mał�e�skim, bezpiecznym stylem przywi�zania i wyso-
k� jako�ci� relacji w rodzinie pochodzenia badanych osób. Na jako�� relacji w rodzinie pochodzenia 
wskazywały nast�puj�ce zmienne: satysfakcjonuj�ce relacje z matk� i ojcem, poczucie bycia ko-
chanym, wysoka ocena relacji rodziców w dzieci�stwie, wysoka ocena własnego dzieci�stwa, zain-
teresowanie rodziców nauk� dzieci, pomoc rodziców w dzieci�stwie, karanie przez rodziców 
w dzieci�stwie (rozumiane jako objaw prawidłowego wychowania). 

Słowa kluczowe: relacje mał�e�skie; przywi�zanie; osamotnienie; szcz��cie mał�e�skie. 

ATTACHMENT AND LONELINESS IN MARITAL RELATIONSHIPS 

S u m m a r y  

The aim of the article is to describe the phenomenon of loneliness appearing in married couples 
of different length of marriage. The author refer not to this kind of loneliness that is an existential 
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experience, but to a subjective and emotional phenomenon arising in the context of social relations that 
are inadequate to the needs and expectations of the lonely people. The following variables were taken 
into account when studying the phenomenon of loneliness: attachment style, the level of marital 
happiness and quality of relationships in the respondents’ family of origin. The following ques-
tionnaires were used: The Attachment Styles Questionnaire (ASQ) by M. Plopa, The Marital 
Happiness Questionnaire (MHQ) by K. Pospiszyl, The Scale for Measuring Subjective Loneliness 
(DJGLS) by J. De Jong Gierveld and F. Kamphuis and the author’s own survey examining the 
relationships in the family of origin. 250 couples of different length of marriage were examined. As 
a  result of the research studies positive relationships were found between loneliness and insecure at-
tachment styles in all subjects and between loneliness and age and length of marriage of surveyed men. 
It was also the presence of negative relationships between loneliness and marital happiness, secure 
attachment style and high quality of relationships in the respondents’ family of origin. The quality of 
relationships in the family of origin consisted of: rewarding relationship with a respondent’s mother 
and father, a sense of being loved, high assessment of the relationship of parents in childhood, high 
assessment of respondents’ childhood, parents interest in children learning, parents help in childhood, 
parents punishment in childhood (understood as a symptom of proper upbringing). 

Key words: marital relationships; attachment; loneliness; marital happiness. 
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