
HISTORIA PIERWSZEJ MIŁOŚCI 
 tworzenie się połączeń w mózgu dziecka

Rob Waters San Francisco Chronicle Sunday, November 14, 2004 
http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2004/11/14/CMGA99BSEI1.DTL&type=printable

(tłum. Robert TULO Waśkiewicz) 

Jest to opowiadanie o pierwszej miłości, jakiej doświadcza każdy z nas – miłości, 
która zakłada fundament człowieka i zapisuje dyskietkę z wzorcami jego wszystkich 
przyszłych związków: historia miłości między niemowlęciem a rodzicem. 

Mówi nam ona, co się dzieje, kiedy ta miłość zawodzi lub ulega zachwianiu, oraz o 
głębokich, trwających całe życie konsekwencjach nie tylko dla serca i duszy dziecka, 
ale i dla jego rozwijającego się mózgu. Dzieje się tak również wtedy, gdy zerwanie tej 
więzi nie zostaje naprawione, bo matka jest w zbyt silnej depresji, by skupić się na 
dziecku lub, gdy dziecko jest zbyt chore, aby znalazła gotowość przytulania go. Jest 
to również opowieść o pracy małej grupy specjalistów, których misją jest 
usprawnianie (facylitowanie) procesu nawiązania tej miłosnej relacji. 

Kiedy ostatniej wiosny Sara Grunstein, pracownica socjalna z Oakland, spotkała 28-
letnią Irmę Pacheco, „Irma mówiła tak cicho, że ledwie mogłam dosłyszeć jej głos. W 
jej oczach nie było nic, żadnej iskry, żadnej radości, żadnego światła” mówi 
Grunstein. Piąte dziecko Pacheco, córeczka Edith, urodziła się z kokainą w 
organizmie i na pewien czas została zabrana rodzicom. 

Pacheco, imigrantka z centralnego Meksyku, przyjechała do Stanów Zjednoczonych 
przed czterema laty, z pięcioletnim synkiem, ale bez jednorocznego synka, którego 
zostawiła pod opieką matki. Podjęła pracę w Oakland w kwiaciarni swojej siostry i 
wkrótce związała się z przystojnym Omarem. Zakochali się w sobie i wydali na świat 
śliczne bliźniaczki. A wkrótce potem jeszcze jedną córkę, Edith. W międzyczasie 
Omar wciągnął ją w zażywanie kokainy. Chociaż ich miłość była głęboka, 
uzależnienie było silniejsze. Sprzedali swoje obrączki w zamian za ‘crack’. 



W ten sposób stracili Edith. Chcąc ją odzyskać podjęli leczenie z uzależnienia 
chemicznego i Edith wkrótce wróciła pod ich opiekę. Sąd skierował tę rodzinę na 
program zdrowia psychicznego prowadzony przez Szpital dziecięcy i Centrum 
badawcze w Oakland. Tam przejęła ich Grunstein, która też jest meksykańską 
emigrantką. 

Pierwszym jej zadaniem było wyciągnąć Irmę z depresji. Grunstein odwiedzała ją co 
tydzień i kilka pierwszych spotkań poświęciła na poznanie matki i jej dzieci, skupiając 
się zwłaszcza na 18-miesięcznych bliźniaczkach. Dziewczynki były milczące i 
zalęknione; ciągle wtulały się i wczepiały w matkę. Nie wydawały głosu, nie bawiły się 
zabawkami i poza lękiem prawie nie przejawiały emocji. 

„Dzieci te nie wiedziały jak się bawić - mówi Grun - nie wiedziała też tego ich 
depresyjna matka”. Sama zaczęła bawić się z dziewczynkami i zachęcać Irmę, by im 
śpiewała. Kiedy Irma ze wstydem wyznała, że ma okropny głos, Grun sama śpiewała 
dzieciom hiszpańskie rymowanki. „A przecież ja również nie umiem śpiewać” – 
śmieje się Grun. 

W ciągu następnych sześciu miesięcy bliźniaczki stały się bardziej otwarte. Wkrótce 
zamiast wczepiać się w matkę i siedzieć jej na kolanach, bawiły się z Grun. Każda 
wizyta zaczynała się od tego samego rytuału: dzieci próbowały dobrać się do 
portmonetki pielęgniarki, a ona je powstrzymywała. 

Podczas ostatniej wizyty w domu Pacheco bliźniaczki, wówczas już dwuletnie, 
urocze i rozwinięte ponad swój wiek, bawiły się figlarnie ze swoim ojcem, Grun i 
autorem tego reportażu. Irma siedziała na nowej, niebieskiej kanapie, rzadko się 
odzywając i śmiejąc. Karmiła Edith butelką. Starszy brat grał na komputerze. 
Bliźniaczki baraszkowały w ciasnym, zaludnionym pokoju, stukając klockami w stolik 
do kawy i pokazując pępki. W ustach dyndały im plastikowe butelki trzymane zębami 
za smoczki. 

Mimo tak znacznych postępów dziewczynki jednak nie mówiły. Aby ich głosy były 
słyszalne i rejestrowały się w świadomości rodziców, Grun mówiła za nie. W jakimś 
momencie Katarina chciała wspiąć się na kolana ojca zajęte już przez Imeldę, która 
dała siostrze małego kopniaka; Grun nadała wtedy głos jej uczuciom: „twoje kolano 



jest takie wyjątkowe, tatusiu, że nie chcę go dzielić z siostrą”. Oblicze Omara 
zajaśniało i ojciec pocałował obie córki. 

Rozpromienił się jeszcze bardziej, słysząc pochwały Grun dla nich dwojga za 
postępy i wytrwałość w zdrowieniu oraz za realizowanie wszystkich zaleceń. „ Zrobię 
wszystko, co trzeba, żeby ich nie stracić” – powiedział. 

Irma wzięła dziewięciomiesięczną Edith do sypialni, by położyć ją spać. Mała nie 
chciała jednak leżeć i wróciła do pokoju dziennego, w ramiona matki. „Mamusiu – 
powiedziała Grun – kiedy wychodzisz, boję się, że już nie wrócisz, a ja tak bardzo cię 
pragnę”. Zamiast poczucia porażki i irytacji, na krągłęj twarzy Irmy zagościł na chwilę 
uśmiech dumy. 

O co właściwie tutaj chodzi? Czy to jest naprawdę leczenie? A jeśli tak, to w jaki 
sposób pomaga to dzieciom?  

Niemowlęta na kozetce?

Leczenie psychiatryczne niemowląt wydaje się czymś dziwacznym. Ann Arbor News 
napisały o tym w tytule jako o terapeutach „kładących dzieci na kozetkach”. 
Określenie to jest zwodnicze, gdyż praca ta skupia się nie na dziecku, a na jego więzi 
z rodzicem. Ma swoje źródło w późnych pracach Selmy Fraiberg, która rozwinęła tę 
koncepcję na Uniwersytecie w Michigan, a potem założyła ośrodek znany później 
jako Program Niemowlę - Rodzic na Uniwesytecie Kalifornijskim w San Francisco w 
1979. 

Od tej pory San Francisco stało się centrum badań nad zdrowiem psychicznym 
niemowląt. 

Fraiberg, psychoanalityczka i pracownica socjalna, pracowała prócz tego w Michigan 
z dziećmi niewidomymi od urodzenia, starając się zrozumieć, dlaczego jedne z nich 
rozwijają się normalnie, wchodząc w relację i zawierając przyjaźnie, gdy inne izolują 
się i przejawiają brak zainteresowania lub zdolności do interakcji społecznych i 
budowania związków. 



„Fraiberg zauważyła, że zależy to od wydarzeń, jakie w bardzo wczesnym okresie 
zachodziły między tymi dziećmi i ich rodzicami” – mówi Kadija Johnson, od 18 lat 
pracownik socjalny z programu Niemowlę – Rodzic, a obecnie jego tymczasowy 
dyrektor. Na przykład, kiedy niewidome dziecko nie uśmiecha się do swoich rodziców 
(bo ich nie widzi), niektórzy z nich czują się odrzuceni i w delikatny sposób oddalają 
się od niego. Zaczynające się w ten sposób rozłączenie ma efekt lawiny śnieżnej. Z 
drugiej strony, kiedy rodzice niewidomego niemowlęcia znajdują sposoby 
odczytywania jego sygnałów o więzi i komunikują się z nim, to mimo ślepoty rozwija 
się ono normalnie, zwłaszcza w obszarach socjo-emocjonalnych. 

Fraiberg wyszła z przekonania, że identyczna dynamika panuje we wszystkich 
relacjach rodzic-dziecko i że problemy lub blokady inne, niż brak wzroku, mogą być 
takimi samymi przeszkodami w tworzeniu się więzi. Blokady mogą pochodzić od 
każdego partnera w tym „tańcu” – zarówno od dziecka jak i od rodzica. Na przykład, 
kiedy dziecko narodzone przedwcześnie lub z poważnymi medycznymi 
komplikacjami, całe miesiące spędza w inkubatorze, czy w izolacji oddziału 
intensywnej opieki, sytuacja taka oznacza powstanie między nim a rodzicami 
potężnej bariery wskutek braku dotyku i więzi. Bariera ta powstaje także, gdy – jak 
Irma Pacheco – rodzic, będąc w depresji, ma trudność w skupieniu swojej uwagi na 
dziecku – na zabawie z nim i kontakcie. Rodzic, który w swoim wczesnym życiu 
doznał wykorzystania lub porzucenia, może łatwo wnosić w nową relację z własnym 
dzieckiem swoje oczekiwanie odrzucenia lub, nabytą wskutek traumy, niezdolność do 
dłuższego podtrzymywania relacji. 

„Rodzice często interpretują zachowania własnych dzieci w kategoriach swoich 
poprzednich innych doświadczeń” – mówi Jeree Pawl, który pracował z Freiberg w 
Michigan i współzakładał z nią program na UCSF, zanim jako jego dyrektor przeszedł 
cztery lata temu na emeryturę. „Nasze własne czesne doświadczenia wpływają na to 
jacy będziemy jako ludzie dorośli i czego będzie można po nas oczekiwać. Jeśli te 
doświadczenia są przykre i negatywne, nasza perspektywa zawęża naszą 
rzeczywistość. Ludzie postrzegają to, czego oczekują.”  

Upiory w dziecinnym pokoiku



Kiedy rodzice niosą jakieś dawne urazowe i nie uleczone doświadczenia, wnoszą 
„upiory do dziecięcego pokoiku” – że użyję słynnego powiedzenia Selmy Fraiberg. 
Widzą przekłamane znaczenie takich zdarzeń jak dziecięcy płacz czy czekanie w 
łóżeczku i interpretują to jako osobiste odrzucenie. Ellen Salwen psycholog i 
terapeutka dziecięca z dziecięcego szpitala Oakland, pamięta pewną młodą matkę, 
która była zła na swoje dziecko jeszcze będąc w ciąży. Pokazując Salwen zdjęcie 
ultrasonograficzne swojego nienarodzonego dziecka, powiedziała: „Patrz ona 
pokazuje mi palec”. 

„Ta młoda matka naprawdę wierzyła, że płód mówił do niej ‘fuck off’!” – opowiada 
Salwan 

Częścią zadania podczas pracy z dziecięcą psychiką jest pomoc rodzicom w 
zobaczeniu ich dzieci w mniej subiektywnym świetle, mniej zabarwionym przez ich 
własne, zniekształcające rzeczywistość demony. Następnie trzeba nauczyć rodziców 
rozpoznawać to, co jest ważne w ich postępowaniu i jaki ma ono wpływ na ich 
dziecko. Pewnego dnia podopieczna Salwen, nastoletnia mama, dumnie powiedziała 
jej, że chce jej coś pokazać. „Popatrz na to” – powiedziała i powoli, z wielkim 
uśmiechem, zaczęła zachęcać swoje dziecko do kontaktu, a potem odwróciła się i 
odeszła. Powtórzyła ten manewr trzy razy. Za pierwszym razem dziecko było 
szczęśliwe i podniecone, za drugim zakłopotane i rozczarowane, aż ostatecznie 
zaczęło histerycznie płakać. W tym momencie Salwen odezwała się do mamy: „ 
Widzę, jak dobrze się czujesz, kiedy możesz się przekonać jak bardzo dziecko Cię 
pragnie… Ale spójrz na swoje dziecko teraz. Jak myślisz, co on czuje?” Matka 
popatrzyła na swojego synka i – możliwe, że po raz pierwszy w życiu – pojęła, że on 
się czuje opuszczony. Wzięła go na ręce i uspokoiła. Fraiberg wierzyła, że wczesne 
interwencje tego rodzaju pomagają rodzicom zrozumieć ważność kontaktu, i 
nawiązać ten kontakt, z ich maleńkimi dziećmi – widzącymi czy niewidomymi – a w 
rezultacie poprawiają perspektywy zdrowotne i rozwojowe tych maleństw. Na 
podstawie tych założeń, Salwen rozwinęła pionierski program na UCSF. 

W latach 80-tych i wczesnych 90-tych, wielu terapeutów i pracowników socjalnych 
praktykujących na UCSF, wyniosło i uszlachetniło te metody pracy poprzez baczny 
monitoring i ewaluację postępu prowadzonych przez siebie przypadków, nie 



odnosząc jednak korzyści, jakie dałyby kontrolowane badania czy ich poparcie 
„ciężkiej” nauce, jaką jest neurobiologia. Był to czas, kiedy teoria psychoanalityczna - 
idea bazująca na nauce Freuda i mówiąca, że problemy psychologiczne pochodzą z 
nieświadomych konfliktów i motywacji – zaczęła być traktowana z wielkim 
sceptycyzmem. Dzięki temu praca ze zdrowiem psychicznym małych dzieci, owe 
psychoanalityczne wysokie tony często z wątpliwym widokiem na wyzdrowienie, 
dostała trochę uwagi od decydentów i kasy od fundatorów. 

W latach dziewięćdziesiątych rozwój techniki medycznej pozwolił neurologom 
wejrzeć w mózg niemowlaków i dzieci i zobaczyć jak formują się połączenia synaps i 
ścieżki w systemie nerwowym wskutek odpowiedzialnych za nie stymulacji. Ich 
obserwacje pokazały, że mózg nie jest statyczną „czarną skrzynką” rozwijającą się w 
izolacji, ale raczej żywym, zmieniającym się organizmem, potrzebującym i 
używającym zdarzeń zewnętrznych do formowania siebie i rozwijania takich 
zdolności, jak wyobraźnia, mowa, emocjonalność i myślenie. 

„Ta wiedza pokazuje nam, że doświadczanie jest ciężką pracą” – mówi Pawl. „Ma to 
istotny, formalny rezultat, widoczny w strukturze mózgu”. 

Jednym z czołowych interpretatorów nowej struktury mózgu jest neuropsycholog 
Allan Schore z UCLA, który ostatnią dekadę spędził na łączeniu najnowszych odkryć 
w neurologii, patologii i rozwoju psychologicznym. Jego prace badawcze dostarczyły 
danych potwierdzających, że niemowlęce więzi z pierwszym opiekunem podczas 
najwcześniejszych lat są kluczowe dla rozwoju zdrowia niemowlaka, a zaniedbanie 
tychże więzi i/lub doświadczenie w tych wczesnych miesiącach i latach przemocy, 
nadużyć seksualnych i zaniedbań, wpływa na rozwój struktury mózgu, predysponując 
dziecko do braku empatii, wycofania oraz zachowań autoagresywnych i 
agresywnych.  

Rodzicielskie spojrzenie pomaga rozwijać mózg.

Podczas pierwszych dwóch lat, mówi Schore, „mózg powiększa się więcej niż dwa 
razy, rośnie bardziej raptownie niż w jakimkolwiek innym momencie życia”. Jest to 
czas kolosalnej aktywności neurokomórkowej, gdy miliardy komórek „płoną” i splatają 



się z sobą, formując połączenia i ścieżki neuronalne. Ale te połączenia nie mogą 
sformułować się w optymalny sposób, jeśli emocjonalne potrzeby dziecka są 
pomijane przez jego rodziców lub głównych opiekunów. 

Schore mówi na przykład, że w dwa miesiące po narodzeniu następuje eksplozja 
tworzenia się powiązań synaptycznych w prawej półkuli mózgu, czyli dzieje się to w 
tym samym czasie, gdy dziecko zaczyna proces wizualnego przyswajania matczynej 
twarzy. „To właśnie wizualne doświadczanie twarzy matki pozwala synapsom 
tworzyć niezbędne do normalnego rozwoju połączenia,” mówi Schore – „Poprzez 
nawiązywanie relacji łączącej z rodzicami, polegające na bezpośrednim kontakcie, 
najpierw dotyk – dotyk, zapach – zapach, co następnie staje się kontaktem twarz – 
twarz (oko – oko, uśmiech – uśmiech), matka daje dziecku bodźce stymulujące 
rozwój struktur mózgu i tworzenie się połączeń neuronalnych między jego obwodami. 

W dwóch ostatnich badaniach, naukowcy używając skanerów PET i funkcjonalnych 
aparatów MRI obserwowali mózgi dwumiesięcznych dzieci w chwili, gdy mogły one 
patrzeć na wyświetlaną twarz swojej matki, i równocześnie mózgi matek w chwili, gdy 
patrzyły one na nagrania wideo swoich dzieci. Zanotowali oni, że zarówno u matek, 
jak i niemowląt, są wtedy aktywne te same obszary prawej półkuli mózgu. 

Jednakże proces ten może być zakłócony. Jeśli matka ma ciężką depresję i 
ustawicznie ma bezbarwny wyraz twarzy, hamuje tym u swego niemowlęcia rozwój 
przewodzenia obwodowego. Tak samo dzieje się, gdy zamiast uspokajania, kojenia i 
upewniania dziecka, opiekun pozwala mu pozostawać w napięciu. A nawet, co 
gorsza, gdy rodzic zaniedbuje czy wykorzystuje dziecko, wtrącając je w stany bardzo 
silnego stresu i przez długi czas. 

„W takiej sytuacji mamy niedojrzały mózg z wielką liczbą synaps kąpanych w dużym 
stężeniu kortyzolu (hormonie stresu) i glutaminie (neuroprzekaźniku)” – mówi Schore. 
„Taka kombinacja może dosłownie wypalić synapsy. Połączenia w prawej półkuli 
stają się cieńsze i rzadsze.” 

Rozcieńczenie połączeń w prawej półkuli zakłóca zdolność odczuwania empatii, co 
jest normalną funkcją prawej półkuli. Wysoki poziom strachu i stresu zmusza mózg 
do wydzielania endorfin, naturalnych substancji z grupy opiatów (morfina, heroina), 



prawdopodobnie napędzając późniejszą potrzebę i przymus używania narkotyków 
lub popychając w stronę ekstremalnych doświadczeń w życiu. Może to także 
wdrażać mózg do dysocjacji i odłączania się od tego, co wydarza się na zewnątrz. 
Wszystkie te wczesne doświadczenia urazowe - twierdzi Schore i inni eksperci – są 
przepisem na wychowywanie agresywnych i autodestruktywnych dzieci i dorosłych. 

Nowe podejście do znaczenia dobrych więzi pomiędzy dzieckiem i matką i wysoki 
koszt złych więzi, zaniedbania i nadużycia – uprawomocnia pracę specjalistów nad 
zdrowiem psychicznym niemowlaków, o co walczono przez lata i przynosi nowy 
wgląd i fundusze na badania w tej dziedzinie. 

Te nowe badania stały się kluczem do uzyskania przez aktora i reżysera, Roba 
Reinera, zgody od jego kalifornijskich wyborców na Wniosek nr 10. Jego 
przegłosowanie sprawiło, że od 1998 roku wpłynęło 2.5 miliarda dolarów na 
programy pomocy dzieciom do 5 roku życia, z czego część na służby opieki 
psychiatrycznej. 

Fundusz ten, w połączeniu ze wzrostem zainteresowania rozwojem badań nad 
mózgiem, umożliwił ekspansję dziecięcych programów zdrowia psychicznego w Bay 
Area i całym stanie Kaliofornia. Szpital dziecięcy w Oakland dostał pozwolenie do 
rozsyłania specjalistów, takich jak Gurnstein i Salwen, do pracy z rodzinami w ich 
domach. W pobliskiej Alamedzie w 2001r rozpoczęto podobny program o nazwie: 
Mądre, Zdrowe Oseski. 

Gdziekolwiek w Alamedzie urodziło się dziecko w szpitalu rejonowym, powiadamiani 
byli pracownicy tego programu i pielęgniarka składała wizytę domową, aby się 
upewnić, czy wszystko jest w porządku. Nadzorująca program Beth Hoch, 
pracownica socjalna, może dzięki temu odwiedzać rodziny, która zdają się być w 
kłopotach. Nie dawniej niż wczoraj rano, Hoch rozmawiała przez telefon z matką 
ośmiomiesięcznego niemowlaka. 

„Pielęgniarka powiedziała mi, że jesteś trochę w depresji,” mówił Hoch delikatnie do 
kobiety. „Czy to prawda? OK. Acha… Tak, to jest naprawdę przytłaczające… Mogę 
przyjść do Ciebie z wizytą, jeśli chcesz... Robisz jako mama dobrą robotę. Dużo 
relaksu i wychodzenia, ile możesz. Zadzwonię znów do Ciebie w piątek.” 



Hoch kończy i tłumaczy, że telefonowała do tej kobiety, ponieważ gdy odwiedzała ją 
pielęgniarka, ona płakała przez cały czas. „ Wygląda to na zwykłą depresję 
poporodową” – powiedziała. „Po 10 do 14 dniach, jeśli ciągle będzie się tak czuła, 
ruszamy z pomocą”.  

Magiczny dotyk

Gdy Hoch jeszcze rozmawia przez telefon, mamy tymczasem chwytają nosidełka i 
pchają dziecięce wózki na cotygodniowe zajęcia z niemowlęcego masażu, jednej z 
najnowszych metod promocji rodzicielsko-dziecięcych więzi. Wkrótce sześć wijących 
się i wierzgających niemowlaków leży na pleckach na dywanach, a ich główki oparte 
są na poduszeczkach. 

Pracownik socjalny i terapeutka, masażystka Lisa Eiben tłumaczy, że celem 
niemowlęcego masażu jest budowanie więzi pomiędzy matką a dzieckiem poprzez 
dotyk i komunikację. „To więcej niż głaskanie” – mówi. „W istocie staram się nauczyć 
te matki odczytywania niemowlęcych wskazówek”. 

Rozprowadza nieco oliwki do masażu, potem przechyla do tyłu lalkę, której używa 
jako modelu swojego dziecka, i patrzy jej w oczy. „Mogę Cię teraz pomasować?” pyta 
się wolno i delikatnym głosem. 

Odbierając milczenie lalki jako zgodę, Eiben kładzie jej ręce delikatnie na brzuszku. 
„To jest jej wskazówka, że jest gotowa” - tłumaczy. Zachęca mamy, by wzięły głęboki 
oddech, rozluźniły się i cały czas mówiły do dzieci. „Jeśli jesteś zestresowana, a nie 
zrelaksowana, to dziecko będzie przejmować to od ciebie”. 

Przekonuje je, aby obserwowały wyraz twarzy i ożywienie swoich dzieci, odgadując 
jak one się teraz czują i jak reagują na dotyk i głaskanie. Potem pyta matki, po czym 
mogą poznać, jeśli dziecku coś dolega. „Moje odwraca wzrok” – mówi Laura. 
„Dobrze” – chwali ją Eiben. „One uczą się samoregulacji, gdy są za bardzo 
pobudzane. Rodzice czasami czują się przez to odrzuceni, ale tu nie chodzi o nich. 
Niemowlę będzie odwracało wzrok i patrzyło do tyłu. To jest taniec”. 



Inny rodzaj „masażu” niemowląt ma miejsce w jakże odmiennym środowisku OIOM 
Szpitala Dziecięcego. W trzech pokojach na oddziale intensywnej opieki nad 
niemowlakami, 31 maluszków leży na maleńkich łóżeczkach lub w inkubatorach, 
każde z nich podłączone do plątaniny linek, rurek i kabelków, a monitory i wentylatory 
świecą i pulsują przy nich. Wrażliwość i kruchość maleńkich dzieci oraz wyraźna 
atmosfera medycyny działają na rodziców jak bariera w dotykaniu czy nawiązywaniu 
więzi z niemowlętami. Nawet ci z nich, którzy chcieliby nawiązać z maluchami 
kontakt, nie wiedzą jak to zrobić. W Szpitalu Dziecięcym pomaga w tym rodzicom 
specjalistka rozwoju niemowląt, Bettie Flushman. 

Przy wejściu do pokoju C, jednotygodniowy Jasper leży na kolanach swojej matki, 
Molly McDaneld. Jego ojciec, Joel Hodge, duży blondyn z brodą, zgina swoje 
ogromne kształty nad dzieckiem, kołysze jego maleńką nóżkę w swojej dłoni i lekko 
uderza nią o drugą. Gdy po raz pierwszy od urodzenia rodzice mogą dotykać i 
masować swoje dziecko, Flushman szepce zachęcająco. „Teraz weź swój palec i idź, 
idź, idź nim na samą górę stópki” – podpowiada Hodge’owi. McDaneld trzyma w tym 
czasie smoczek w ustach Jaspera i głaszcze jego policzek jednym palcem. Mały ssie 
rytmicznie, jego ciemnoniebieskie oczy raz otwierają się, raz zamykają. 

Monitor emituje głośne ostrzeżenie: „pip – pip – pip – pip” i Jasper zaczyna płakać. 
McDaneld głaszcze go delikatnie pomiędzy oczami. Flushman sugeruje, żeby 
zamiast dotykać go nad oczami, głaskać jego nos w różnych kierunkach. Wkrótce 
oczka Jaspera zamykają się a jego twarz i oddech uspokajają się. „Popatrz na to” - 
zachwyca się McDaneld. „On jest jak mały Budda.” 

Jasper urodził się z rzadką wrodzoną wadą serca i następnego dnia przejdzie 
operację na otwartym sercu. „Kiedy się urodził, natychmiast został podłączony do 
rurek i wężyków, więc nie mieliśmy okazji, aby go dotykać czy przytulać” – tłumaczy 
Hodges. „Teraz możemy dać mu ulgę poprzez dotyk, nacieranie i masowanie. Czuję, 
że naprawdę w tym uczestniczę…” „I to właśnie jest celem” – kwituje Flushman. 

Wiele dzieci na OIOM jest dużo mniejszych niż Jasper, który urodził się w 
prawidłowym terminie i strasznie jest patrzeć na ich kruchość. Robiąc obchód 
pielęgniarski, Flushman delikatnie podnosi kocyk, by ukazać rodzicom ich 



maleńkiego chłopca urodzonego w 25 tygodniu, prawie o 4 miesiące za wcześnie. 
Waży niecałe 800 gramów, rączki cienkie jak patyczki. „Dla wielu rodziców to nie jest 
dziecko, które chcieliby dotykać lub cokolwiek z nim robić” – mówi Fluchman. 

„To dla nich zbyt przerażające. Abyście mogli odczytać, co ono chce i rozpoznawać, 
co mówi, musicie nauczyć się dostrzegać żywą, dojmująco wrażliwą istotkę pod tą 
aparaturą, maszynami i strasznym szpitalnym otoczeniem” – dodaje. „Na tym polega 
budowanie łączności z dzieckiem w tym najwcześniejszym okresie.” 

Flushman i jej współpracownik Gay Gayle używają rozmaitych technik ułatwiających 
budowę więzi rodziców z dzieckiem. Dzieci, które są zbyt chore, aby można było je 
trzymać na rękach i masować, rodzice mogą dotykać tylko jednym palcem czy otulać 
swoimi dłońmi. Można też dać matce kawałek materiału, który przyłoży do piersi w 
czasie spania, i który nasącza się wtedy znajomym zapachem fluidów 
amniotycznych. To „pachnidełko” kładziemy potem tuż koło dziecięcej buźki. 

Dzieci, które są silne mogą być trzymane przez matki czy ojców, skóra przy skórze, 
tulone do piersi w pozycji kangura - przodem do świata. Mogą też być trzymane w 
ramionach w pozycji, która pozwala im patrzeć w oczy rodzica. 

Ten rodzaj bliskości, znany jako model opieki rozwojowej, został odkryty, by pomóc 
wcześniakom jak najszybciej zacząć zaznawać czułej opieki. Według badań 
harwardzkiej psycholog Heidelise Als, pionierki w dziedzinie opieki rozwojowej, dzieci 
traktowane w ten sposób od najwcześniejszych dni życia mają później dużo wyższe 
wyniki w testach na zdolność poznawczą, robionych w 9-tym, 18-tym i 36-tym 
miesiącu i są oceniane na skalach jako zdrowsze socjalnie i emocjonalnie od 
pozostałych. 

Według najnowszych odkryć Als ten rozwój opieki owocuje wymiernymi zmianami 
strukturalnymi w mózgu wcześniaków. Pokazywane przez skaner MRI ich mózgi 
mają gęściejsze (grubsze) połączenia tkanki łącznej – białej substancji - między 
regionami płatu przedniego niż dzieci, którymi zajmowano się w standardowy 
sposób. 



To podejście nie jest tylko dla wcześniaków; uczono go także rodziców Jaspera. 
Dobrodziejstwa płynące z tej metody, wykraczają daleko poza to, co można 
sprawdzić za pomocą testów poznawczych czy skanowania mózgu. Rodzice, którzy 
uczą się i używają tych metod „zaczynają widzieć siebie jako najważniejszych i 
niezbywalnych opiekunów” –mówi Als. „ I uczą się patrzeć oczami swojego dziecka”.  

Patrzenie w oczy

Karl ma 15 miesięcy. Porusza się powoli i spokojnie po dywanie, czasem się kładzie 
wzdłuż nóg swojej mamy, a czasem bawi się małą miotełką. Nie mówi i nie wydaje 
głosu, a jego twarz nie wyraża ani uśmiechu, ani grymasu ani niezadowolenia. Kiedy 
się urodził, był bardzo maleńki i miał kokainę w swoim organizmie. Jego względny 
wiek oceniany jest na jeden rok, ponieważ Karl urodził się o trzy miesiące za 
wcześnie. Na kilka minut przed końcem sesji zaczyna pełzać flegmatycznie na 
małym kawałku podłogi, podnosząc miotełkę i upuszczając ją. Przez cały czas 
trzyma się zwrócony tyłem do matki i nie obejrzawszy się na nią ani razu ani nie 
zajrzawszy w jej oczy. 

Jego obojętność pasowała matce. Całą sesję siedziała cicho, oparta o ścianę, a 
jedynym punktem kontaktowym dla niej i synka były jej nogi wyciągnięte na dywanie. 

„Bardzo ciężko mi na to patrzeć” – mówi psycholog, Mary Claire Heffron, dyrektorka 
programu wczesnodziecięcego zdrowia psychicznego w Szpitalu Dziecięcym, 
oglądając to nagranie video. „Patrząc, przypominam sobie to zachowanie. On tylko i 
wyłącznie tam leżał, nie wydawał żadnych dźwięków, nie płakał, nie prosił o pomoc… 
To było coś w rodzaju rezygnacji ze świata.” 

Heffron pierwszy raz spotkała Karla i jego matkę w 1991 roku, w Szpitalu 
Dziecięcym, gdzie właśnie zaczęła pracę, gdzie mały był na ICN. W czasie rocznego, 
indywidualnego kursu Heffron pracowała z Karlem, z jego matką, a potem także z 
jego ojcem, starając się pomóc im rozwinąć to, co psychologowie nazywają 
bezpieczną więzią. 

W ciągu czterech miesięcy pobytu Karla na ICU Heffron pięć czy sześć razy spotkała 
się z jego matką, zaczynając budować z nią więź. „Ona zaczęła mi ufać” – mówi. Po 



pobycie Karla na ICU, zaczęła odwiedzać go, i jego matkę, w domu, pomagając jej 
dostrajać się do nastrojów i zachowań synka, przemawiać do niego i utrzymywać z 
nim kontakt wzrokowy. Podczas niektórych z tych wizyt nagrywała ich interakcje na 
kasetach wideo. 

„Bardzo się niepokoiłam, gdyż na początku moich wizyt matka bardzo dobrze 
zajmowała się małym, jeśli chodzi o opiekę fizyczną, ale zupełnie brakowało w tym 
przytulania, wzajemnego zaglądania w oczy i radości” – wspomina Heffron. „Dążyła 
do tego, by mówić tylko o własnych problemach. Moje interwencje polegały na 
próbach zwracania jej uwagi na dziecko. Dbała o niego fizycznie – wiadomo; ale jej 
sprawy osobiste skomplikowały się.” 

Wkrótce rozstała się ostatecznie z ojcem Karla. Pewnego dnia, gdy Heffron złożyła 
wizytę w jej domu, zastała Karla i inne małe dzieci pozostawione pod „opieką” 9-
latka. Karl został zabrany z domu i umieszczony w pogotowiu wychowawczym i 
wkrótce trafił pod opiekę swojego ojca, który ojcował mu w czasie swojego 
pozamałżeńskiego romansu z jego matką, a teraz, po rozstaniu z kochanką, chciał 
wychowywać go razem ze swoją wieloletnią żoną. Zadzwonił więc do Heffron, 
prosząc o radę i wsparcie, a ona zaczęła regularnie spotykać się z nim i z chłopcem. 

Karl był cichym dzieckiem, które okazywało niewiele emocji i rzadko zbliżało się do 
opiekuna czy patrzyło na niego. Był przyzwyczajony bawić się sam z sobą i stał się 
bardzo niezależny. Pracując z jego ojcem, Heffron starała się pomagać mu 
zaangażować się w świat emocjonalny chłopca. „Moja praca polegała na tym, by ojca 
rozruszać – by nauczyć go zabiegania o względy malucha i wzmacniania własnych 
uczuć (czyli ekspresyjności)” – opowiada. „Ośmielałam go do wydawania głośnych 
dźwięków i wyraźnych gestów.” 

Heffron przewija kasetę naprzód, do następnego kawałka. Karl ma teraz 3 latka. 
Siedzi na podłodze, bawiąc się plastikową filiżanką. Jest cichy, nie mówi dużo, i z 
początku wygląda to tak, jakby niewiele się zmieniło. Potem słychać głos spoza 
kamery. „Och, spójrz na to!” – woła do Karla ojciec. „Znajdźmy coś razem w tym 
koszyku!”  



„Znajdźmy coś razem w tym koszyku”

Karl podchodzi do koszyka, wyciąga telefon-zabawkę i przynosi go ojcu. Przez 
następne kilka minut bawi się tym aparatem i innymi zabawkami, często odwracając 
się, by spojrzeć na tatę. Potem ojciec i syn wysilają się razem, pchając ciężarówkę i 
kładą na tył wozu dziecko. Następnie ojciec Karla robi coś, co jest zarazem 
wspaniale proste i głęboko symboliczne. Wyciąga z koszyka małe lusterko i, 
przystawiając je blisko buzi Karla, mówi: „Widzisz to dziecko? To jesteś ty. To jest 
Karl.” 

Rob Waters z Berkeley, San Francisco, jest niezależnym dziennikarzem; pisze artykuły z 
dziedziny zdrowia psychicznego dzieci – opowiada o ich niezbywalnych potrzebach i 
wymaganiach, jakie to stawia opiekunom. Napisał też m.in.: "A Suicide Side Effect?" (Jan. 4 
issue of the Chronicle Magazine). E-mail: robw001@pacbell.net . 


