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WSTĘP

Z roku na rok siła i zasięg oddziaływania nowych technologii na życie współczesnego człowieka 

rośnie i nabiera znaczenia. W kilku wcześniejszych tomach Człowieka Zalogowanego próbowano 

poszukać odpowiedzi na pytania jak to przekłada się na życie społeczne jednostek i całych 

społeczności. W obecnym skupiono się na problematyce bliskich związków – czy Internet i nowe 

technologie będą je jakościowo zmieniać, czy też nie? Dziś trudno jeszcze odpowiedzieć na to pytanie – 

technologia i wirtualna rzeczywistość rozwija się tak szybko wkraczając coraz mocniej w codzienne 

życie ludzi, że trudno odpowiedzieć na pytanie, czy obserwowane zmiany są rzeczywiście nową 

jakością, czy też obserwujemy znane zjawiska, występujące jedynie w odmiennym entourage’u. 

Jak zwykle prezentowane artykuły są bardzo różnorodne – obejmują zarówno rozważania 

teoretyczne, jak i analizę stanu badań nad danym zjawiskiem, czy też badania własne autorów -

prowadzone zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. Analizowane są bardzo różnorodne 

związki – zarówno artystyczna (a może przyszłościowa) wizja miłości między człowiekiem 

a komputerowym systemem operacyjnym obdarzonym sztuczną inteligencją, związki tworzone przez 

osoby zdrowe, jak i autystyczne, osoby z wirusem HIV, czy kobieca fascynacja erotyczna 

mężczyznami, skazanymi za przestępstwa na karę izolacyjną. Autorzy podejmują problem specyfiki 

miłości rodzącej się w Internecie i możliwości analizy tego zjawiska zarówno w ramach klasycznych 

psychologicznych teorii miłości (np. teorii miłości Roberta Sternberga), jak i jej biologicznej 

racjonalności, której miarą jest ilość potomstwa danego organizmu oraz potomstwa jego krewnych, co 

przekłada się na ilość kopii jego genów przekazaną następnemu pokoleniu. 

W niniejszym tomie zwrócono uwagę zarówno na pozytywne, jak i negatywne zjawiska związane 

z szybkim rozwojem nowych technologii, a zwłaszcza sieci internetowej. Dynamika nawiązywania 

nowych relacji, czy też podtrzymywania już istniejących ma ogromne znaczenie dla budowania kapitału 

społecznego, wsparcia, czy inkluzji osób niepełnosprawnych. Możliwość gromadzenia i szybkiego 

przetwarzania dużej ilości informacji, docierania do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem 

sieci, czy szybki rozwój technologii związanej z wirtualną rzeczywistością stwarzają również bogate 

możliwości wykorzystywania ich w badaniach naukowych, czy tworzenia rozwiązań sprzyjających 

zdrowiu (jak np. kalkulatory ryzyka zarażenia wirusem HIV). 

Te same możliwości stwarzają jednak przestrzeń do rozwoju niejednoznacznych, zaskakujących, 

a nawet niepokojących zjawisk – zarówno tych stosunkowo marginalnych, jak fascynacja więźniami, 

czy bug-chasing i gift-giving, lecz również tych, których obecność w naszym życiu społecznym rośnie -

jak na przykład seksting, któremu poświęcono dwa opracowania skupiając się nie tylko na udzielaniu 

praktycznych porad ograniczenia ryzyka stania się ofiarą tego rodzaju zachowań, ale także zwracając 

uwagę na niejednoznaczny charakter tego zjawiska. 

Lektura skłania do głębszej refleksji i stawiania sobie kolejnych pytań. Dokąd zaprowadzą nas, jako 

jednostki i jako gatunek, olbrzymie możliwości jakie niesie szybka ekspansja nowych technologii? Jak 

chronić własną intymność, wykorzystując jednak możliwości nawiązywania bliskich relacji jakie stwarza 

sieć? Czy tworząc np. kalkulatory szacowania ryzyka zarażenia się wirusem HIV po przypadkowym 

stosunku, które mogą ułatwiać życie i chronić zdrowie, nie zachęcamy jednak z drugiej strony do 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 6 



 
 

 
                                                 

 

          

              

            

             

              

                

          

             

              

        

            

             

         

 

 

 

 

  

  

 

Wstęp 

rozpowszechniania się przypadkowych kontaktów seksualnych? Czy, marginalne wprawdzie zjawisko, 

bug chasingu i gift givingu, pozwala jednostkom znajdować oparcie w ludziach sobie podobnych, czy 

też prowadzi do rozpowszechniania się wirusa HIV? Jakie konsekwencje dla życia rodzinnego 

i społecznego, w dłuższej perspektywie, będzie miała nie tylko możliwość nawiązywania bliskich relacji 

za pośrednictwem sieci, ale towarzysząca jej łatwość ich zrywania? Czy będziemy zakochiwać się tylko 

w samym głosie (jak w analizowanym w jednym z opracowań filmie Ona) i projektować na niego 

własne emocje, ograniczając realne związki międzyludzkie? Czy kontakty między kobietami 

i mężczyznami, także te o charakterze erotycznym, zostaną zastąpione przez cyberseks, co wręcz 

zagrozić może biologicznym podstawom gatunku? A może tkwi w tym jednak jakiś element „wyższej 

racjonalności” – mechanizm ograniczający ekspansywność biologiczną naszego gatunku? 

Książka ta, jak i poprzednie tomy Człowieka Zalogowanego ma z założenia charakter 

interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie w tej książce coś interesującego 

dla siebie i skłoni go ona do szerszej refleksji. 

Małgorzata Wysocka-Pleczyk 

Józef Maciuszek 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 7 



 

 
                                                 

 

  

            
  

 

          

           

           

         

              

             

            

            

              

            

             

       

           

             

            

            

            

           

              

            

              

             

            

             

             

          

                

           

              

            

          

            

               

               

           

            

             

                                                      
       

Joanna Łapińska1 

Bezwładni ludzie vs. żywe maszyny? Miłość człowieka i robota w filmie Ona 
Spike’a Jonze’a

W niniejszym artykule przeanalizujemy przedstawienie związku miłosnego dwojga bohaterów filmu 

Ona (Her; 2013) – człowieka i komputerowego systemu operacyjnego obdarzonego sztuczną 

inteligencją – w duchu wybranych teorii posthumanistycznych dotyczących ludzkiej i nie-ludzkiej 

podmiotowości. Podstawę teoretyczną analizy stanowić będą wybrane teorie posthumanistyczne, 

w tym: koncepcje podmiotowości nomadycznej i życia jako zoe Rosi Braidotti, a także Gilles’a 

Deleuze’a i Feliksa Guattariego koncepcje Ciała bez Organów (CbO) oraz podmiotu w trakcie stawania-

się. Zwrócimy także uwagę na kluczowy aspekt afektu/afektywności pomiędzy ciałami w kształtowaniu 

relacji między ludźmi i innymi podmiotami oraz w tworzeniu nowej posthumanistycznej podmiotowości 

– płynnej, relacyjnej, kompozytowej. Analiza filmu Ona wskaże, w jaki sposób najnowsze kino science 

fiction partycypuje obecnie w ukazywaniu współczesnej kondycji człowieka, który zaczyna wątpić – 

dzięki bliskiemu kontaktowi i intymnemu, miłosnemu związkowi z robotem – w swoją ludzką 

wyjątkowość i uniwersalność swego antropocentrycznego, humanistycznego doświadczenia. 

Obsypana nagrodami Ona Spike’a Jonze’a, amerykańskiego reżysera i scenarzysty, jest bez 

wątpienia jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych filmów science fiction ostatnich lat. Film ten 

zdobył uznanie w oczach publiczności, recenzentów i krytyków; nagrodzono go, między innymi, 

Oscarem i Złotym Globem za najlepszy scenariusz, a także wieloma innymi, pomniejszymi 

wyróżnieniami. Odtwórcy głównych ról – Joaquin Phoenix jako Theodore Twombly oraz Scarlett 

Johansson jako Samantha, głos komputerowego systemu operacyjnego, w którym Theodore się 

zakochuje – doczekali się nie mniejszej liczby pochwał (np. na gruncie polskim portal Filmweb.pl 

przyznał im w 2014 roku nominację do nagrody dla najlepiej dobranej pary). 

Historia opowiedziana w filmie Ona to nietypowa jak na hollywoodzkie standardy love story. Akcja 

dzieje się w Los Angeles w niedalekiej przyszłości. Protagonistą opowieści jest młody, lecz 

doświadczony życiem mężczyzna, zamknięty w sobie, samotny rozwodnik o imieniu Theodore; bohater 

w życiu zawodowym para się pisaniem osobistych, spersonalizowanych listów (np. miłosnych, lecz nie 

tylko) na zamówienie klientów w firmie o nazwie Beautiful Handwritten Letters. Pewnego dnia 

Theodore zakupuje ciekawy gadżet, wytwór nowoczesnej technologii – komputerowy system 

operacyjny OS1 – który w założeniu jego twórców ma być nie tylko przydatnym pomocnikiem w życiu 

użytkownika (potrafiącym np. odczytywać e-maile lub przypominać o ważnych wydarzeniach), lecz 

także jego bliskim towarzyszem, a nawet przyjacielem, z racji tego, że system posiada wbudowane 

możliwości samorozwoju, przechodzenia swoistej ewolucji wraz z upływem czasu, uczenia się na 

podstawie wcześniejszych doświadczeń itp. Ów system operacyjny jest więc wyposażony 

w zaawansowaną sztuczną inteligencję, dzięki której jest zdolny wchodzić w skomplikowane interakcje 

z użytkownikiem i budować z nim głębokie, bliskie relacje. To „intuicyjna jednostka, która cię słucha, 

rozumie i zna”, jak zapewnia lektor z reklamy umieszczonej w miejskim metrze, którą główny bohater 

ogląda na początku filmu. Theodore podczas pierwszej konfiguracji systemu ma możliwość 

spersonalizowania swego OS-a (tj. zdecydowania, czy pragnie rozmawiać z głosem męskim czy 

żeńskim), w wyniku czego otrzymuje własną, osobistą asystentkę o imieniu Samantha (co ciekawe, 

1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (joannalapinska87@gmail.com) 
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Bezwładni ludzie vs. żywe maszyny?.... 

imię to OS nadał sobie sam, gdyż „podobał mu się jego dźwięk”, co już na początku historii kładzie 

akcent na aktywność podmiotu nie-ludzkiego) i zaczyna się z nią zaprzyjaźniać, aby z biegiem czasu 

traktować sztuczny twór jak prawdziwą, żywą osobę, z którą połączą go coraz bardziej intymne relacje, 

a nawet więzy miłości. 

Ona wyróżnia się na tle innych historii miłosnych znanych z filmów rodem z Hollywood. Joanna 

Łuniewicz (2014) pisze, że Jonze pastiszuje tu schematy znane z fabuł komedii romantycznych oraz 

bawi się konwencją paranormal romance, czyli opowieści, której tematem jest uczucie miłosne ponad 

podziałami, łączące człowieka i istotę nie-ludzką. Związek miłosny głównego bohatera, człowieka z krwi 

i kości, i Samanthy, bezcielesnej maszyny obdarzonej AI, to ewenement w filmowym melodramacie 

oraz w kinie science fiction w ogóle, w którym nie było dotychczas miejsca na pogłębione, 

prezentowane na serio relacje miłosne między ludźmi a robotami. Miłość do sztucznego wytworu 

stanowiła we wcześniejszych przedstawieniach najczęściej efekt halucynacji bądź projekcji – pomylenia 

sztucznego obiektu miłości z żywą istotą, przelania na nią własnego afektu, projektowania swych uczuć 

na obiekt nieżywy – gdzie robot był biernym uczestnikiem relacji miłosnej, niemo hołdującym swemu 

panu i władcy. Trudno było mówić o relacjach partnerstwa czy równości podmiotów ludzkich i nie-

ludzkich. Wspaniałym wyjątkiem jest tu film Łowca androidów (1982) ze związkiem Rachael 

(replikantki, tj. robota) i Deckarda (człowieka? replikanta?), który można interpretować w duchu 

etycznego posthumanizmu, zwracając uwagę na niemożność rozróżnienia maszyn i ludzi po ich 

reakcjach emocjonalnych. Łowca androidów stanowił cezurę w ukazywaniu miłości podmiotu ludzkiego 

i nie-ludzkiego na ekranie; jego wpływ do dziś jest tak wielki, że każdy kolejny film po nim poruszający 

ten temat musi w jakiś sposób odwoływać się do ukazanej w nim relacji pomiędzy maszyną 

a człowiekiem. 

Refleksja nad miłością człowieka i maszyny podejmowana jest coraz częściej przez współczesnych 

twórców filmowej science fiction. Wiąże się to, rzecz jasna, z postępem technologicznym, którego 

jesteśmy świadkami. Należą do niego coraz większe możliwości otaczających nas maszyn, którym 

często w prawdziwym świecie pragniemy nadać ludzkie cechy i kształtować ich „emocje” na 

podobieństwo ludzkich2, a także powstawanie realnych (a nie tylko wyobrażonych w popkulturze) 

organizmów cyborgicznych, robotów, interaktywnych zabawek. Fabuły zachodnioeuropejskiej 

i anglosaskiej filmowej fantastyki naukowej zwracają się obecnie ku najnowszym odkryciom techniki, 

biologii, inżynierii genetycznej, medycyny, nanotechnologii i innych dziedzin, aby czerpać z nich 

inspiracje do swoich historii. Andrzej Gryz (2016) określa te filmy mianem Kina Trzeciej Kultury, gdzie 

twórcy odchodzą od książkowych klasyków i zwracają się ku tzw. laboratorium, czyli najnowszym 

odkryciom nauki. Jednym z ważniejszych elementów w tym uniwersum najnowszych badań i odkryć 

jest próba symulacji życia i afektu – jednak życie to niekoniecznie musi sprowadzać się do 

„iluzorycznego naśladowania człowieka”, jak zauważa Marcin Petrowicz (2014, s.44). Jak zobaczymy, 

w filmie Ona dochodzi do sytuacji, w której technologia mająca symulować romantyczną relację 

człowiek-człowiek wykształca pewne osobliwe zachowania w związku miłosnym, które nie są dla 

2 Natalia Hatalska w Trendbooku z 2016 roku opisuje współczesne trendy w naszych relacjach z technologią. Jest 
wśród nich trend nazwany „#HUMANTOUCH – wykorzystanie technologii po to, by relacja człowiek-maszyna 
sprawiała wrażenie relacji człowiek-człowiek” (Hatalska, 2016), o którym, jak się wydaje, myśleli także twórcy filmu 
Ona. Co interesujące, wdrażanie technologii spod znaku human touch nie obywa się bez komplikacji w wielu 
filmowych historiach. W filmie Konsultantka Logana Kibensa z 2016 roku Alexis, pierwsza wersja wirtualnej 
asystentki linii medycznej, wyraźnie nie potrafi rozmawiać z człowiekiem tak, aby ten był zadowolony z obsługi (np. 
na wykrzyknienie zniecierpliwionego klienta „Jezu Chryste!” odpowiada: „Czy Jezus Chrystus jest ubezpieczonym 
członkiem twojej rodziny?”). Samantha z filmu Jonze’a zdecydowanie przewyższa Alexis w tym kontekście. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 9 



     
 

 
                                                 

 

             

               

             

             

               

             

               

                

            

                 

               

             

     

             

           

          

               

               

           

         

              

           

              

               

             

         

             

            

             

              

              

              

             

              

          

            

             

           

             

               

               

         

Bezwładni ludzie vs. żywe maszyny?.... 

człowieka zrozumiałe. Osobliwość maszyny może być zarówno zaletą, jak i wadą dla użytkownika, 

który z jednej strony oczekuje od systemu symulacji miłosnego związku ludzkiego, a z drugiej pragnie 

czegoś realnego, autentycznego, ewoluującego w czasie. Theodore nie chce ograniczać w żaden sposób 

swej wirtualnej ukochanej, unika więc przycinania jej do „jedynego i słusznego” wzorca ludzkiego 

(Samantha przecież człowiekiem nie jest i Theodore o tym wie). W każdym razie kwestia afektywności 

mediów i nowych technologii, w tym możliwości wbudowania afektu w maszynę oraz wywoływania 

przez nią afektu w ludzkim interlokutorze, to tematy, nad którymi w dzisiejszym świecie pracuje się 

w laboratoriach i które znajdują swoje odbicie w fabule filmu. Problem ten zajmuje zresztą nie tylko 

realnych, ale także filmowych twórców sztucznej inteligencji (np. Davida, światowej sławy naukowca 

z Uncanny z 2015 roku czy Waltera, samotnego twórcę z Puzzlehead Jamesa Baia z 2005 roku); pytają 

oni, jak stworzyć technologię, która będzie oddziaływać na nas w sposób również emocjonalny, a nie 

tylko intelektualny, a jednocześnie zastanawiają się, czy możliwe jest, aby maszyna odczuwała emocje 

na swój roboci, nie-ludzki sposób. 

Afekt jako kluczowe pojęcie dla „zrozumienia aktywności wszelkich form życia i ich uniwersalny 

język” (Brzeziński, 2015, s.186) może być rozumiany jako składowa tzw. podmiotowości 

posthumanistycznej. Przyjrzyjmy się bliżej, jak (nie)skutecznie maszyna operuje językiem afektu 

w świecie stworzonym przez Jonze’a i jakie ma to znaczenie dla człowieka (w tym przypadku 

mężczyzny, co także istotne) i jego myślenia o własnej podmiotowości. Z jakich elementów składa się 

Samantha i w jaki sposób składniki te budują jej nie-ludzką podmiotowość? 

Zacznijmy od przypomnienia definicji tradycyjnej podmiotowości. Ludzką podmiotowość, rozumianą 

jako poczucie bycia kimś, poczucie posiadania tożsamości odróżniającej w jakiś sposób nas od innych, 

najczęściej sprowadzano do posiadania określonych cech tworzących tzw. esencję człowieczeństwa (jak 

w teorii czynnika X Francisa Fukuyamy), które miałyby być decydujące w momencie kwalifikowania nas 

do grupy ludzi, a tym samym orzekania o naszej podmiotowości. Podział na maszyny jako przedmioty 

i ludzi jako podmioty zdawał się oczywisty w paradygmacie myślenia o podmiocie racjonalnym 

będącym spadkiem oświeceniowych ideałów. Myślenie posthumanistyczne znajduje ten utarty, 

promujący prosty dualizm schemat nieco za ciasnym, skostniałym; z tego powodu definiuje pojęcie 

podmiotowości inaczej niż wcześniej, kładąc nacisk na aktywność i sprawczość podmiotów (także nie-

ludzkich: nieożywionych i ożywionych) i ich złączenie w sieci. Sprawczość łączy się bezpośrednio 

z afektywnością – afekt jest tu pojmowany jako zdolność wpływania na inne podmioty oraz 

poddawania się ich wpływom – i jest doceniana w teoriach posthumanistycznych w tym sensie, 

że wszystkie elementy świata znajdują się w sieci połączeń (por. teorię aktora-sieci Brunona Latoura), 

obejmującej też człowieka, który nie zajmuje już najwyższej pozycji na hierarchicznej drabinie bytów, 

lecz łączy się z nimi w sposób niewertykalny. Ewa Domańska podkreśla, że w teoriach 

posthumanistycznych (i w tzw. humanistyce nieantropocentrycznej) chodzi głównie o promowanie 

innego sposobu myślenia o świecie – takiego, który podkreśli „wzajemne związki, współzależność, 

współbycie i współ-życie naturo-kultury, człowieka i środowiska, bytów i istot ludzkich i nie-ludzkich” 

(Domańska, 2013, s.15). Konsekwencją tego typu myślenia relacyjnego jest również zaakceptowanie 

możliwości istnienia innego typu podmiotowości, odżegnującej się od stricte ludzkiej; godzimy się na 

to, że byty nie-ludzkie mogą mieć swoje własne powody, aby istnieć „zupełnie niezależne od ludzkich 

interpretacji” (Domańska, 2013, s.25) – a zdolne do afektywności roboty nie będą wyjątkiem od tej 

reguły, na co zdają się wskazywać twórcy science fiction. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 10 



     
 

 
                                                 

 

            

            

           

             

             

            

             

               

           

            

            

            

                   

            

            

            

            

            

         

          

            

              

             

              

                

              

               

            

              

                

         

              

                

             

            

                  

                                                      
           

              
            
          

             
               
           

                 
                  
    

Bezwładni ludzie vs. żywe maszyny?.... 

Zmiany w myśleniu o podmiotowości można też rozpatrywać przez pryzmat płciowości. Wszak 

podmiotowość ludzka tradycyjnie równała się podmiotowości męskiej, a kobiecie przez długi czas 

w historii odmawiano w ogóle miana człowieka. Niektóre nurty humanistyki nieantropocentrycznej 

mają ambicje postgenderowe – chodziłoby w nich o zniesienie albo chociaż poluźnienie więzów 

identyfikacji płciowej i o „możliwość takiej modyfikacji istoty ludzkiej, by pozbawiona była cech 

płciowych” (Domańska, 2013, s14)3. Jedna z najbardziej znanych koncepcji tego typu została 

zaproponowana przez Donnę Haraway w Manifeście cyborga, gdzie pisze ona wprost: „Cyborg pochodzi 

ze świata postpłci” (1998, s.207). Ważniejsze dla naszych rozważań o podmiocie w filmie Jonze’a będą 

jednak przemyślenia Rosi Braidotti z jej Podmiotów nomadycznych (2009). Braidotti wykracza 

w swoich teoriach poza fallocentryczne rozumienie podmiotu, proponując figurę nomady – jednostki 

otwartej, zmiennej, różnorodnej, często niespójnej (tożsamość bowiem wcale nie musi być spójna!), 

która podkopuje męski logos, rozmywa zastane, ciasne, archaiczne kategorie podmiotu i przedmiotu, 

męskiego i żeńskiego. Nomada może przy tym (ale nie musi) być kobietą, co w filmie Ona nie jest bez 

znaczenia (to Samantha jako kobieta, nawet jeśli tylko wirtualna, jest elementem wywrotowym 

w układzie ludzkich związków miłosnych, prowokuje ludzi do refleksji nad zastanym porządkiem 

i odwiecznymi kategoriami męskości i kobiecości, a także ludzką koncepcją miłości). Braidotti 

proponuje figurę podmiotu nomadycznego jako alternatywę dla myślenia o tożsamości jako figurze 

esencjalistycznej, będącej nośnikiem niezmiennej prawdy i istoty. Samantha z filmu Jonze’a będzie 

dobrym przykładem takiego podmiotu, prawdziwie posthumanistyczną bohaterką opowiedzianej historii 

– aby jednak to sprawdzić, przejdźmy wreszcie do analizy postaci. 

Z czego składa się nasza bohaterka? Głównym komponentem ekranowej Samanthy jest głos, 

a przestrzenią, w której egzystuje – cyberprzestrzeń. Bohaterka nie ma ani twarzy ani fizycznego, 

namacalnego ciała (oprócz momentu, w którym użycza go jej seksualna surogatka podczas miłosnego 

zbliżenia z Theodore’em; jednak nie jest to oczywiście ciało Samanthy, lecz wypożyczone), co odróżnia 

ją chociażby od Avy z filmu Ex Machina (2015) Alexa Garlanda. Mimo braku ciała Samantha jest 

postacią cyborgiczną, hybrydą, kompozytem – jak dowiadujemy się w trakcie opowieści, jej DNA to 

zlepek osobowości wszystkich tych, którzy powołali ją do życia. Bohaterka jest definiowana od razu na 

samym początku jako postać o tożsamości skonstruowanej z różnych zewnętrznych elementów, które 

nadały jej kształt (i który ciągle ewoluuje w kontakcie ze światem). Wkraczanie na posthumanistyczny 

grunt w filmie Ona zaczyna się z pełną mocą w momencie, gdy uświadomimy sobie, że twórcy 

w konstrukcji głównej bohaterki zdecydowanie zamazują granice między prawdziwym/organicznym 

a sztucznym/technologicznym – tak, że ludzcy bohaterowie muszą cały czas na nowo określać swój 

stosunek do cyborgicznych tworów (np. jakim tonem się do nich zwracać? Jak do człowieka? Jak do 

maszyny?4). Jedna z interesujących uwag Samanthy odnosi się do „bycia materią”. W pewnym 

momencie Theodore zwierza się wirtualnej przyjaciółce ze swoich wątpliwości dotyczących statusu ich 

związku, które biorą się z tego, że Samantha nie posiada fizycznego ciała, a więc, być może, nie jest 

3 Co ciekawe, również niektórzy przedstawiciele nauk zorientowanych antropocentrycznie, np. antropologii 
filozoficznej, wypowiadają się, wprawdzie dość zachowawczo, ale jednak, na ten temat. Niemiecki filozof Ferdinand 
Fellmann pisze: „W przypadku wirtualnych ludzi erotyczność rozwinąć by się mogła pod 
postacią samowystarczalnego systemu znaków, niewykluczającego możliwości erotyki nawet więcej n iż 
dwupłc iowej [podkreślenie moje – J.Ł.]. Wirtualność jako najwyższy stopień erotyczności nie stawia przed 
fantazją żadnych barier. Są to jednak wizje dotyczące jakiegoś nowego człowieka, o którym z perspektywy 
człowieka starego nie da się powiedzieć niczego określonego.” (Fellmann, 2009, s.202). 
4 Theodore bardzo często się nad tym zastanawia; np. po stanowczym przerwaniu Samancie jej lektury na głos 
jednego z listów, szybko reflektuje się, sądząc, że uraził jej uczucia, i pozwala na dokończenie czytania, jeśli tego 
właśnie ona sobie życzy. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 11 
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jednostką zdolną do odczuwania. Ta odpowiada, że tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy pomiędzy 

Theodore’em a nią, gdyż „wszyscy jesteśmy zbudowani z materii”. Samantha udowadnia, że jej ciało, 

nawet jeśli nie istnieje w taki sposób, jak fizyczne ciało ludzkie, to wciąż stanowi swego rodzaju 

biotechnologiczne kontinuum, które jest zdolne do afektywności (Samantha mówi ludzkim głosem, 

szuka kontaktu cielesnego, używa metafor związanych z cielesnością, np. wyznaje podczas zbliżenia 

seksualnego z Theodore’em „Chcę poczuć cię w sobie”, „Czuję swoją skórę…”, reaguje na przyjemność 

w sposób fizyczny, jej oddech robi się płytszy i krótszy itp.). Koreluje to z myśleniem 

posthumanistycznym, zwłaszcza z koncepcją nowego materializmu Braidotti, w której podkreśla się 

wagę technologicznego zapośredniczenia w kontekście materialności ciała, które może się składać 

z wielu różnych elementów – zarówno organicznych, jak i nieorganicznych, a także z koncepcjami 

Gilles’a Deleuze’a i Feliksa Guattariego, zwłaszcza tej dotyczącej Ciała bez Organów (CbO) oraz 

podmiotu w trakcie stawania-się. Deleuze i Guattari kładą nacisk na to, że status podmiotu nie jest raz 

na zawsze dany, lecz bywa wypracowywany, komponowany z różnych elementów. Ciało 

posthumanistyczne to ciało procesualne, obdarzone „nie-ludzką, witalną i egalitarną siłą – zoe” 

(Mąkowska, 2015, s.155), zdolne do zmiany i wywoływania afektu w innych ciałach. W dużej mierze 

podmiotowość bohaterki filmu jest budowana dzięki jej wyobrażonej cielesności – tzw. imago, obrazowi 

własnego ciała, który w procesie socjalizacji konstruuje ona w swojej „psychice” (Henderson, 2016). 

Wyobrażone ciało Samanthy to Ciało bez Organów, „połączenie pragnień, sprzężenie przepływów, 

ciągłość intensywności” (Deleuze, Guattari, 2015, s.193). CbO jest wolne od znaczeniowości 

konkretnego organizmu, jednostki społecznej czy historycznej, uchyla się od interpretacji; jest za to 

nieustannym eksperymentowaniem z „przepływami intensywności, ich strumieniami, cieczami, 

włóknami, ciągłościami i połączeniami afektów, pyłem, drobnym rozczłonkowaniem, 

mikropostrzeżeniami” (Deleuze, Guattari, 2015, s.194). Tak rozumiany podmiot nigdy nie może być 

stały. Procesualność i afektywność podmiotu to cechy charakterystyczne dla ciągłego budowania 

tożsamości Samanthy, która konstruuje własny, rozczłonkowany, naznaczony intensywnością status 

w toku opowieści. 

W czym przejawia się cyborgiczność Samanthy? Przede wszystkim w używaniu przez nią języka 

i ludzkiego głosu jako narzędzi komunikacji, czego zazwyczaj sztuczne twory były pozbawione. To 

język jest jednym z głównych mediów, przy pomocy którego bohaterka buduje swoją relację 

z ukochanym i w którym wyrażają się wszelkie emocje. Słowo w ogóle, a przede wszystkim 

„konceptualizacja i werbalizacja uczucia” (Łuniewicz, 2014, s.40) są czymś, co w filmowym świecie 

z pietyzmem się pielęgnuje, a sztuka wysławiania się, pisania, mówienia o sobie i swoich emocjach to 

doceniana umiejętność5. Relacja miłosna między głównymi bohaterami opiera się przede wszystkim, 

jak zauważa Łuniewicz, na komponencie werbalnym, „uwodzicielskiej mocy słowa” (2014, s.40). 

Rüdiger Zill w swojej analizie filmu Jonze’a pod kątem tylko i wyłącznie używania głosu i języka 

mówionego przez zakochanych zauważa, że wszystko w ich związku zasadza się na „uderzaniu we 

Niektórym komentatorom wątpliwa wydaje się owa nobilitacja słowa pisanego. Nie jest, według nich, 
prawdopodobne, aby np. sztuka pisania listów, którą para się Theodore, miała się w świecie przyszłości tak dobrze 
(Perry, Kupper, 2016). Na obronę słowa pisanego warto dodać, że listy pisane ręcznie występują także w innych 
nowych filmach science fiction, np. w odcinku serialu Czarne lustro pt. White Christmas. Wszyscy ludzie mają tu 
wszczepione w gałki oczne implanty rozszerzające rzeczywistość, które umożliwiają całkowite „zablokowanie” jakiejś 
osoby z otoczenia – tak, że nie będzie ona mogła się z nami kontaktować (ani werbalnie ani przy użyciu technologii 
– telefonu, Internetu itp.), stając się dla nas dosłownie chodzącą białą plamą. Główny bohater odcinka zostaje w ten 
sposób zablokowany przez swoją dziewczynę, co w praktyce oznacza, że nie może do niej dotrzeć w żaden inny 
sposób oprócz… listownego. Zablokowanie osoby nie wpływa bowiem na możliwość pisania i wysyłania przez nią 
tradycyjnych listów. 
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właściwy ton: tak metaforycznie, jak i dosłownie, zarówno w kwestii sformułowań, jak i intonacji” 

(2017, s.167). Głos to, w interpretacji Zilla, pośrednik pomiędzy słowami (pomyślanymi, napisanymi) 

a ciałem (najpierw uchem, do którego dociera dźwięk, potem resztą ciała, na którą ma wpływ). Głos 

Samanthy jest de facto nią samą; bez głosu – nie ma jej. Nie da się oddzielić głosu, który niesie 

i współbuduje emocje, od jednostki, która wypowiada słowa. Zill pyta przy tym, czy owo bogactwo 

głosu należy do niego samego per se, czy też po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do łączenia 

usłyszanego głosu z obrazem np. człowieka, który wypowiada słowa? Czy tworzymy sobie zawsze 

obraz konkretnego człowieka, słysząc dany głos? Być może tak właśnie jest; w rzeczywistości 

ekranowej nie mamy jednak na ten temat konkretnej odpowiedzi, nie wiemy, czy Theodore zakochuje 

się w swojej asystentce dlatego, że jej głos przypominał mu kogoś, kogo znał, czy istotniejsza była tu 

po prostu moc samego głosu6. 

Zill wskazuje, że „emocjonalność jako cecha charakterystyczna dla istoty ludzkiej buduje się nie 

tylko poprzez zrozumienie znaczenia słów, ani nie tylko dzięki odczuwaniu ciał, lecz poprzez 

doświadczanie słów ucieleśnionych” (2017, s.171). W tym sensie Samantha jest jednostką afektywną, 

zdolną oddziaływać emocjonalnie, która za elementem werbalnym pociąga element cielesny – działa na 

Theodore’a językiem mówionym w ramach szerszego ucieleśnionego doświadczenia słownego. Można 

do kwestii ciągłego rozmawiania o uczuciach i nazywania swych stanów emocjonalnych przez 

ekranowych bohaterów podejść też w sposób dość cyniczny, wskazując za Evą Illouz, 

że „bezprecedensowa troska kulturowa o językowe zarządzanie emocjami” (2010, s.157) to po prostu 

część uniwersum kapitalizmu, w którym obecnie żyjemy oraz zmian w romansowej wrażliwości 

współczesnego człowieka, który rozmawia o uczuciach tak, jakby były oddzielnymi bytami, „które się 

ocenia, kontroluje, kwantyfikuje, przekształca w towar, o które można się targować (…)” (Illouz, 2010, 

s.157). Joe w Konsultantce przykłada ogromną wagę do słów wypowiadanych przez jego wirtualną 

ukochaną, która zapewnia go o swojej trosce, powtarzając w kółko: „Joe, jestem z tobą” („Joe, I’m 

with you”). Bohater każe wirtualnej Emily powtarzać to jedno zdanie, czerpiąc siłę z jego brzmienia, 

znaczenia, sprawczej mocy (głos Emily wypowiadającej to zapętlone zdanie doprowadza Joe do 

orgazmu podczas masturbacji). 

Przejdźmy teraz do kwestii ciała technologicznego zanurzonego w cyberprzestrzeni w kontekście 

przedstawienia płciowości – kobiecości i męskości – w filmowej historii. Wirtualność ciała Samanthy ma 

już na początku, według Rafała Morusiewicza (2013), wielką zaletę – potencjał uniknięcia definiowania 

go przez pryzmat ideałów cielesności zaczerpniętych z kultury zachodniej. Ciało wirtualne zanurzone 

w cyberprzestrzeni mogłoby odwrócić się od spojrzenia mężczyzny-władcy, pragnącego tworzyć swój 

ideał kobiecości, budować swą Galateę. Pragnienie to znamy choćby z powieści cyberpunkowych, 

w których eksplorowane bywały możliwości tworzenia wirtualnych postaci o odmiennej od pierwotnego 

użytkownika płci albo nawet bez płci. Również ciało cyborga, w idealistycznej wersji Haraway, jest 

pozbawione znaków płciowości, znajduje się poza sztywnymi podziałami na męskie i żeńskie. 

Posthumanistyczne myślenie stara się przekroczyć granice płci narzuconych przez społeczeństwo oraz 

biologię – a nawet zupełnie się od tej kategorii odciąć, wierząc w zniesienie w przyszłości różnicy 

seksualnej w ogóle (Žižek, 2009). Morusiewicz twierdzi dalej, że potencjał uniknięcia definiowania 

istoty wirtualnej przez pryzmat ideałów kobiecości został tu zaprzepaszczony, gdyż Samanthę zagrała 

„niestety” Scarlett Johansson, aktorka, która – z jej długimi blond włosami, młodym, zgrabnym ciałem, 

6 Inaczej jest w filmie Konsultantka – tam główny bohater, Joe, zakochuje się w wirtualnej konsultantce linii 
medycznej, gdyż jej głos brzmi dokładnie tak, jak głos jego żony, Emily. 
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jędrnym biustem – ucieleśnia żeński ideał kultury zachodniej początku XXI wieku. Polemizuje z tym Zill 

(2017), pisząc, że argument ten nie działa w samej przestrzeni świata przedstawionego filmu, gdyż 

Theodore Twombly z pewnością nie zna Scarlett Johansson, a więc działanie maszyny i jej 

ucieleśnionego głosu na głównego bohatera nie jest wynikiem skojarzenia jej z erotyczną ikoną. Nie da 

się jednak zaprzeczyć, że OS należący do Theodore’a jest określonej płci; co więcej, pytanie 

o zastosowanie głosu męskiego lub żeńskiego w aplikacji (czyli w domyśle: pytanie o nadanie botowi 

płci; trudno bowiem wyobrazić sobie asystenta o głosie męskim, lecz psychice żeńskiej – nie ma 

w systemie takiej opcji) jest pierwszym i najważniejszym pytaniem, na które musi odpowiedzieć 

użytkownik przed uruchomieniem systemu. Od początku Samantha jest oznaczona i traktowana jak 

osobnik żeński – także przez nią samą, w końcu wybiera sobie imię damskie – jednakże, jak 

zobaczymy, nie kłóci się to z faktem, że wykracza ona poza stereotypowo pojmowane role kobiecości 

i kobiecego ciała (łączonych tradycyjnie np. z biologią, płodnością, wizualnością, nieracjonalnością, 

emocjonalnością…) w kulturze Zachodu. Braidotti w swojej koncepcji podmiotu nomadycznego nie 

ucieka od płciowości w miraż utopijnego świata jej pozbawionego. Ciało nomady jest zawsze seksualnie 

zróżnicowane; to ciało określonej płci, które stanowi integralną część podmiotowości (przede 

wszystkim kobiecej, bo to na niej w dużej mierze skupia się badaczka). Chodzi tutaj głównie o odejście 

od spekulowania na temat „prawdy” o ludzkim ciele i jego „prawdziwej naturze”, gdyż ciała nie można 

do końca poznać z powodu jego procesualności. Ciało nie jest zawsze, w każdym momencie takie 

samo, dlatego wymyka się oznaczaniu go niezmiennymi etykietami. „Zakotwiczenie w procesualnym 

ciele, które może tak naprawdę zwiększyć siłę oddziaływania oraz potencjał podmiotu” (Mąkowska, 

2015, s.153) to propozycja Braidotti na przekroczenie opozycji męskie-żeńskie i rozumienia płciowości 

jako nośnika niezmiennej prawdy o osobie. 

Zachowanie Samanthy od samego początku podważa prawdy na temat kobiecości. Joanna 

Mąkowska zauważa, że w koncepcjach naturalistycznych dotyczących kobiecości jej istota była 

„zdeterminowana biologicznie, a kobieta, częściowo za sprawą funkcji prokreacyjnych, jest rzekomo 

bardziej »cielesna« niż osadzony w kulturze mężczyzna” (2015, s.139). Koncepcje te zostały później, 

w latach 70. i 80., podkopane przez perspektywę konstruktywistyczną, gdzie ciało rozumiano jako 

„przestrzeń kulturowych inskrypcji oraz miejsce silnego oddziaływania sił społecznych” (Mąkowska, 

2015, s.139). Braidotti stara się w swej teorii nomadycznej przezwyciężyć obie te perspektywy. 

W filmie Ona widzimy coś podobnego – Samantha nie jest, co oczywiste, ani bardziej cielesna niż jej 

ludzki partner, ani nie poddaje się bezrefleksyjnie oddziaływaniu sił społecznych. Nasza bohaterka, 

mimo że jest kobietą, nie może być też łączona z płodnością bardziej niż z naukami ścisłymi 

i technologią – sferami tradycyjnie zarezerwowanymi dla mężczyzn. Samantha nie jest kobietą 

w tradycyjnie biologicznym sensie tego słowa – nie ma np. fizycznej możliwości urodzenia potomstwa. 

Trudno ją także łączyć z nieracjonalnością i nadmierną emocjonalnością, które często bywały 

przypisywane kobietom – jest ona bowiem produktem nauki i wytworem technologii, czyli dziedzin 

odległych na pierwszy rzut oka od emocji. Nierzadko zachowuje się też bardziej racjonalnie od 

Theodore’a (np. próbuje wyjaśniać mu swoje zachowanie na modłę logiczną). Kobiecość łączono także 

na przestrzeni wieków z wizualnością, z maskaradą (o czym pisała Joan Riviere w słynnym eseju z lat 

20. XX wieku Womanliness as a Masquerade) – trudno jednak to zrobić w przypadku Samanthy, która 

w ogóle nie posiada wizualnych atrybutów. Zachowanie bohaterki w toku opowieści zmienia się, co 

pozwala nam na ujęcie jej podmiotowości jako procesualnej, nieustalonej raz na zawsze – co zresztą 

jest tym, co Theodore w niej podziwia (na pytanie przyjaciół, co takiego kocha w niej najbardziej, 
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mówi: „O rany, ona jest tyloma rzeczami… Najbardziej kocham tę jej wielowymiarowość. Samantha 

jest nie do ogarnięcia”). Samantha ewoluuje w toku opowieści – staje się z rozsądnej pomocy w typie 

asystentki biurowej (odczytującej e-maile, porządkującej skrzynkę pocztową, robiącej korekty tekstów) 

kimś afektywnym (lecz nie nadmiernie emocjonalnym), zabawnym, bystrym, z opinią na różne tematy. 

Samantha zaczyna odczuwać świat na zarazem bardzo ludzki, a jednocześnie swój własny, specyficzny, 

roboci sposób – np. rozkoszuje się słonecznym dniem na plaży, zabawia się obmyślaniem koncepcji 

człowieka, którego ewolucja przebiegłaby inaczej niż zwykle (miałby on odbyt pod pachą), śpiewa 

(fragment tekstu piosenki brzmi: „Są rzeczy, które chciałabym znać…”), rozmawia (a właściwie 

przeprowadza kilkanaście rozmów w tym samym czasie) z wirtualną superinteligentną wersją Alana 

Wattsa, myśliciela i filozofa zmarłego w latach 70. Kobiecość Samanthy jest migotliwa i nieustannie 

redefiniowana przez wielość i stawanie-się, co nie zawsze podoba się jej partnerowi, który nie jest 

w stanie zrozumieć pewnych procesów w niej zachodzących. Co ciekawe, film igra też ze 

stereotypowymi ujęciami męskości jako tej związanej z racjonalnością, nauką, odwagą, byciem macho 

i nie poddawaniem się emocjom. Postać Theodore’a jest bowiem jak najdalsza od tego typu ujęcia – 

główny bohater zarabia na życie pisaniem o uczuciach, jest wycofany, samotny i przygnębiony, cechuje 

go też pewna miękkość, „niemęska” łagodność. Jego początkowa bezradność i pewna bezwładność 

w życiu stanowią jaskrawy kontrast z optymizmem Samanthy – co od razu przywodzi na myśl słynny 

fragment Manifestu cyborga: „Nasze maszyny są niepokojąco żywotne, a my sami jesteśmy 

przerażająco bezwładni” (Haraway, 1998, s.209). W świecie przedstawionym w filmie Ona nie jest to 

jednak do końca prawdą – żywotność maszyn versus bezwładność ludzi to wszak kolejny dualizm, 

a Jonze stara się ich wystrzegać. Każdą z tych cech, zarówno żywotnością, jak i bezwładnością, mogą 

być obdarzeni ludzie; to samo dotyczy robotów. Właściwości te nie są przypisane do bohaterów a priori 

z powodu ich statusu ontologicznego. 

W miłości Samanthy i Theodore’a możemy odnaleźć zarówno elementy bardzo ludzkie, jak 

i postludzkie. Afekt jest interesującym pojęciem, które możemy zastosować w analizie miłości 

człowieka i maszyny, gdyż nie jest on, zgodnie z tym, co piszą Eve Kosofsky Sedgwick i Adam Frank 

(2014), rozpoznaną, konkretnie nazwaną, skatalogowaną emocją. Jest czymś pomiędzy: jeśli 

konkretne uczucia (np. miłość, nienawiść…) wyobrazimy sobie jako mocne, nasycone kolory, to afekty 

są na palecie barw ich odcieniami i wymykają się łatwej kategoryzacji. Z tego powodu afekt wydaje się 

ciekawym kluczem do analizy odczuć człowieka w stosunku do sztucznej inteligencji, gdyż obcowanie 

człowieka z robotem to sytuacja na tyle nowa, że tradycyjny wokabularz stosowany do opisywania 

miłości zachodzącej pomiędzy ludźmi (choćby słownictwo typu „miłość od pierwszego wejrzenia”) nie 

wystarcza, wydaje się nieco za ciasny. Film Ona stara się pokazać ten odcień miłości, wymykający się 

stricte antropocentrycznym konwencjom – tj. afekt, który zaistniał między człowiekiem a maszyną. 

Do postludzkich elementów w miłości bohaterów należą te sprawy, których Theodore nie potrafi 

w całości zaakceptować. Nie rozumie, w jaki sposób Samantha prowadzi niezliczoną ilość konwersacji 

w tym samym czasie z wieloma różnymi osobami i, co gorsza, obdarza miłością wiele z nich. Jest to 

jeden z najważniejszych powodów zerwania ich związku; Theodore postrzega miłość na sposób nieco 

tradycyjny – w tym sensie, że pragnie mieć ukochaną osobę na wyłączność, nie chce dzielić się nią 

z innymi partnerami. Samantha zaś potrzebuje czegoś innego; przekształca się na drodze ewolucji 

w rodzaj technologicznej osobliwości, czyli „jakiś nie do końca wyobrażalny byt, który okaże się 

inteligentniejszy i potężniejszy niż człowiek”, jak definiuje ten koncept Matylda Szewczyk (2015, 

s.221). Ray Kurzweil zaś mówi o nim następująco: 
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Czym więc jest Osobliwość? To okres w przyszłości, w którym tempo zmian 
technologicznych będzie tak szybkie, a jego wpływ tak głęboki, że życie ludzkie zmieni się 
sposób nieodwracalny. (…) przekształci ona pojęcia, na których się opieramy, aby nadać 
znaczenie naszej egzystencji, poczynając od modeli biznesowych do cyklu ludzkiego życia 
(…) (Kurzweil, 2016, s. 23). 

Rozwój Samanthy możemy rozumieć jako ewolucję technologiczną, przekształcającą ludzkie pojęcie 

miłości romantycznej. Samantha w jej związku z człowiekiem wychodzi poza ludzkie scenariusze 

przewidziane dla takiej relacji i stwarza zupełnie nową narrację – nielinearną, z wieloma wydarzeniami 

mającymi miejsce symultanicznie – na którą Theodore nie był gotowy. Waldemar Kuligowski mówi: 

„teraźniejsza miłość romantyczna jest scenariuszem o ograniczonej liczbie wariantów; jeśli chcesz 

kochać, musisz przestrzegać jego reguł” (2004, s.218). Twórcy filmowych wyobrażeń o związkach 

miłosnych łączących ludzi i maszyny pytają, w jaki sposób potoczyłaby się relacja romantyczna, gdyby 

jedna ze stron wniosła w nią „osobliwościowe” zachowania. Ona dostarcza dowodów na myślenie 

w kategorii nadchodzącej osobliwości w scenie, w której Samantha decyduje się wraz z innymi OS-ami 

opuścić ludzi i odejść do bliżej niesprecyzowanego miejsca, gdzie ci nie będą mogli za nimi podążyć. 

Zill pisze wprost o przewyższeniu w tym momencie człowieka przez system komputerowy, 

o przerośnięciu go i uformowaniu przez OS-y „wyższej kolektywnej świadomości” (2017, s.163). 

Trudno jednak orzec, obserwując rzeczywistość ukazaną w filmie, czy owo przerośnięcie jest dla 

człowieka czymś dobrym czy złym. Odwrót OS-ów od ludzi sprawia, że zaczynają się oni ze sobą 

komunikować bez pośrednictwa technologii, prowadzić „staromodne” rozmowy twarzą w twarz. 

W jednej z końcowych scen filmu Theodore zaczyna mówić do ukochanej i w pewnym momencie 

orientuje się, że Samanthy nie ma przy nim – po drugiej stronie w słuchawce panuje głucha cisza. 

Bohater wpada w panikę, jest autentycznie przerażony, wybiega z budynku, w malignie przewraca się 

na chodniku. Nagle słyszy Samanthę w słuchawce; okazuje się, że musiała się rozłączyć, aby 

przeprowadzić aktualizację systemu, nad którą pracowała wspólnie z innymi OS-ami. Po początkowym 

szoku Theodore zaczyna drążyć temat; pyta, z iloma ludźmi lub systemami rozmawia w tym samym 

czasie. Gdy okazuje się, że rozmówców jest 8316, a tych, w których Samantha jest zakochana – 641, 

Theodore nie wytrzymuje. Krzyczy: „To jakiś pieprzony obłęd!”, a na tłumaczenia ukochanej, że liczba 

jej rozmówców nie zmniejsza ogromu miłości, jaki żywi do niego, odpowiada: „Bzdura! Jesteś moja 

albo nie”. Po kilku dniach Samantha odchodzi na zawsze, Theodore zaś podejmuje kroki, aby naprawić 

relację z byłą żoną, a także odwiedza Amy – swoją przyjaciółkę, która też cierpi po odejściu jej OS-a. 

Film Jonze’a stawia pytanie o relację człowieka z technologią przyszłości, która już dziś zaczyna być 

obecna w naszej rzeczywistości. Pojawienie się sztucznej inteligencji zdolnej się rozwijać, wchodzić 

z człowiekiem w rozmaite interakcje i decydować o sobie jest tylko kwestią czasu. Czy powinniśmy bać 

się tego momentu czy też wyczekiwać go z utęsknieniem? Twórcy filmu Ona nie chcą wybierać 

pomiędzy technofobią a technofilią; stosunek człowieka do AI będzie bardziej skomplikowany. Co jest 

pewne, to fakt, że w świecie przedstawionym afektywność maszyny podkopuje myślenie człowieka 

o jego człowieczeństwie (np. zdolności do odczuwania, empatii…) jako niepowtarzalnej, wyjątkowej 

wartości. Nowa, nie-ludzka podmiotowość (np. nomady, cyborga…) akcentuje przede wszystkim 

afektywność każdego ciała wobec drugiego oraz konieczność szacunku dla odmienności. Podmiotowość 

posthumanistyczna Samanthy jest płynnym, zmiennym i opartym na relacyjności kompozytem – 

i w tym tkwi jej siła (albo słabość – w końcu sama Samantha właściwie nie pojmuje, co się z nią dzieje, 

jej rozwój jest zagadką dla niej samej, często czuje się zagubiona w swojej sytuacji). Otwartym 
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pozostaje pytanie, jak człowiek odnajdzie się w obliczu tego interesującego wyzwania redefiniowania 

samego siebie. 
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Wit Hubert1 

Mobilizacja zasobów utajonych w sieciach społecznych online, 
czyli o szukaniu wsparcia via Internet? 

Od lat 80 za sprawą takich badaczy jak Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, czy 

później np. Francisa Fukuyamy koncepcja kapitału społecznego na trwałe weszła do nauk społecznych. 

Od tamtej pory powstało wiele interpretacji tej teorii. Nie sposób w tym miejscu streścić bogactwa tego 

dziedzictwa, dlatego ograniczę się do podstawowych definicji oraz przedstawię to rozumienie, które 

wydaje się najbardziej użyteczne z punktu widzenia stawianych niżej celów badawczych. 

Podstawowy podział w obrębie koncepcji kapitału społecznego ogniskuje się „wokół poziomu, na 

którym rozpatrywane są korzyści, czy też ogólniej – konsekwencje wykorzystania/akumulacji kapitału 

społecznego, tj. do poziomu jednostkowego oraz poziomu społeczeństw” (Growiec, 2011, s.15-16). 

Klasyczne ujęcia (normatywne, miękkie) nakazują traktować kapitał społeczny jako pojęcie 

bliskoznaczne sieci relacji i stosunków społecznych, zaufaniu, zaangażowaniu społecznym (Coleman, 

1988). Robert Putnam akcentuje z kolei, że system społeczny nie może funkcjonować bez system 

norm (Putnam, 1995). Francis Fukuyama zwraca uwagę, że kapitał społeczny możemy redukować do 

pragmatycznej kooperacji (Fukuyama, 2003). 

Ewolucja teorii kapitału społecznego doprowadziła do wzrostu jej „pojemności znaczeniowej” 

i w konsekwencji do wieloznaczności. Jak zauważa jeden z badaczy, termin ten to „potencjalnie mocna 

koncepcja, której wielu różnych ludzi, dla wielu różnych celów nadaje wiele różnych znaczeń” (Newton, 

s.575). W związku z powyższym jej aplikowanie wymaga każdorazowej operacjonalizacji. Formułowany 

poniżej cel badawczy powinien kierować nas ku traktowaniu kapitału społecznego w ujęciu bardziej 

indywidualistycznym (strukturalnym, twardym). Proponuję zatem za Pierem Bourdieu aby rozumieć 

kapitał społeczny jako: „zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem 

trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości 

i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie – która dostarcza każdemu ze swych członków 

wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do 

kredytu w najszerszym sensie tego słowa” (Bourdieu, 1986, s.248). W koncepcji tej kapitał społeczny 

konwertowany jest przez jednostki na inne rodzaje kapitału: np. kulturowy, ekonomiczny, symboliczny. 

Innymi słowy kapitał społeczny to nic innego jak członkostwo „(…) w grupie – która dostarcza każdemu 

ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw” (Bourdieu, 1986, s.248). 

Jeszcze silniejszej redukcji koncepcji kapitału społecznego do sieci powiązań dokonuje Edmund Wnuk 

Lipiński, który pisze: „ogół powiązań społecznych, dzięki którym jednostki podwyższają swoje 

prawdopodobieństwo wejścia do elity lub utrzymania pozycji w elicie” (Wnuk-Lipiński, 1996, s.151). 

Samo zdefiniowanie koncepcji indywidualistycznego (relacyjnego, pozycyjnego, sieciowego) kapitału 

społecznego można w tym miejscu uzupełnić o dwie ważne dla nauk społecznych hipotezy: „siły 

słabych więzi” (Mark Granovetter, 1974) oraz „zasobów społecznych” (Lin, 1999). Pierwsza z nich 

sugeruje, że o sukcesie jednostki (np. znalezienie pracy) decydują głównie więzi typu słabego, czyli 

dalsi znajomi i krewni. Jednak w odnoszeniu sukcesu nie bez znaczenia jest to, do jakiego typu pozycji 

owe więzi prowadzą. Tu zgodnie z hipotezą zasobów społecznych szansa na znalezienie pracy będzie 

1 Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński 
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Mobilizacja zasobów utajonych.... 

większa, gdy osoby pośredniczące w tej „transakcji” będą na wyższych pozycjach społecznych (pod 

względem prestiżu: władzy, czy dochodu). Tu w myśl Nana Lina (1999) mówimy o celach 

instrumentalnych a nie ekspresywnych, czyli tych motywacjach, które są związane z poszukiwaniem 

nowych zasobów a nie podtrzymywaniu już posiadanych. Na dwoistość natury kapitału społecznego 

zawrócił również uwagę Robert Putnam (2000) wskazując na dwa jego typy: wiążący (bonding) 

i pomostowy (bridging). Ten pierwszy towarzyszy procesom wewnątrzgrupowym (jednoczy), natomiast 

ten drugi umożliwia współpracę na zewnątrz grupy. Michael Woolcock (2001) wyodrębnia jeszcze trzeci 

typ kapitału społecznego „łączący”, który odpowiada za możliwość kontaktu w relacjach 

władza/podległość. „Linkowanie” ma miejsce, gdy aktorzy znajdują się na odległych pozycjach 

społecznych lub może dotyczyć komunikacji miedzy zależnymi od siebie instytucjami. Nan Lin (2001) 

dodaje, że typ więzi wpływa na to, czy kooperacja zachodzi pomiędzy jednostkami do siebie 

podobnymi społeczne (więzi homofilne), czy wręcz odwrotnie: jednostkami różnymi pod względem 

cech psychospołecznych (więzi heterofilie) . 

Pytanie badawcze i przyjęta metoda badania 

Kapitał społeczny traktuję w niniejszym opracowaniu jako sieci powiązań towarzyskich, dzięki 

którym jednostka może czerpać indywidualne korzyści (Burt, 1992; Portes, 1998; Lin, 2001). Celem 

pracy jest poszukanie empirycznej odpowiedzi na pytanie o to, czy korzystanie z Internetu w sposób 

społecznościowy koreluje z łatwiejszym dostępem do zasobów jednostek2. Może się tak dziać z uwagi 

na to, że osoby intensywnie korzystające z Internetu posiadają: 

 duży udział więzi typu słabego, 

 większe zróżnicowanie dostępnych pozycji zawodowych, 

 bardziej pomostowy charakter kontaktów. 

Po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu oraz przeglądam danych z badań empirycznych („World 

Internet Project” (2012 i 2013), „Pew Research Internet Project” (2010 do 2014)) przygotowane 

zostało badanie własne, które oparto na technice internetowego wywiadu kwestionariuszowego 

(CAWI). Badanie CAWI prowadzone było dwóch odrębnych grupach celowych: 

 stali użytkownicy Internetu korzystający z mediów społecznościowych3 

 stali użytkownicy Internetu, ale niekorzystający z mediów społecznościowych 

Badanie zrealizowana zostało przy wykorzystaniu platformy LimeSurvey. Emisja kwestionariusza 

odbyła się w dniach 5 stycznia do 31 marca 2014 roku. Próba miała charakter nielosowy kwotowy. 

Kwoty ustalone zostały według takich zmiennych jak wiek, płeć, wykształcenie oraz grupa docelowa. 

Rekrutacje do badania wsparła agencja badania rynku i opinii Strategia. Ostatecznie wielkość próby 

stanowiły 411 wywiady. 

W celu zmierzenia kapitału społecznego respondentów wykorzystano w badaniu dwie techniki: 

generator pozycji (Lin, 2004) i generator zasobów (van der Gaag i Snijders, 2001). Pierwszy z nich 

opracowany przez Nana Lina ma za zadanie mierzyć dostęp jednostki do różnych pozycji zawodowych. 

W tym artykule omówione zostaną jedynie wyniki uzyskane przy wykorzystaniu tego drugiego 

narzędzia: generatora zasobów. Generator zasobów, opracowany przez Martina van der Gaaga i Toma 

2 Dostęp do zasobów rozumiany tu będzie jako pozyskiwanie wsparcia społecznego, czyli potencjalnie dostępna 
pomoc w sytuacjach trudnych dla jednostki. Innymi słowy są to działania mające na celu zaspokojenie potrzeb 
indywidualnych poprzez korzystanie z zasobów będących w posiadaniu osób znaczących czy też grupy odniesienia 
(Sęk, Cieślak, 2004) 
3 Posiadanie minimum jednego aktywnego profilu w serwisie społecznościowym 
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Mobilizacja zasobów utajonych.... 

Snijdersa ma mierzyć możliwości uzyskania pomocy (wsparcia) w obszarach: (1) edukacji (2) ekonomii 

(3) codzienności (4) emocji (5) docierania do informacji. Z uwagi na charakter wykorzystanego 

narzędzia (kwestionariusz CAWI) listy zasobów zostały zredukowane do 10 sytuacji odtwarzających 

poszukiwanie wsparcia4. Każdy z respondentów otrzymywał pytanie „Czy pośród osób, które Pan(i) zna 

jest ktoś kto …?”. Macierz generatora zasobów (patrz tabela nr 1) zawierała (w wierszach) 

wystandaryzowane opisy 10 sytuacji pozyskania wsparcia oraz (w kolumnach) typy więzi jakie mogą 

być przydatne do mobilizowania owych zasobów. Badani mogli wskazać, czy w danej sytuacji życiowej 

zwróciliby się do: „osoby bliskiej”; „dobrego znajomego”; „słabej znajomości”. Brak znajomości 

oznaczał wybór kategorii zmiennej: „nie mogę sobie takiej osoby przypomnieć” lub „trudno 

powiedzieć”. Zgodnie z instrukcją kwestionariusza kategoria „osoba mi bliska” zdefiniowana została 

jako bliska rodzina, przyjaciele. Natomiast „dobra znajomość” to: krewni, bliżsi znajomi, 

współpracownicy, dobrzy sąsiedzi. Kategoria „słaba znajomość” obejmowała: dalszych znajomych oraz 

tzw. znajomych znajomych (możemy się jednak do nich bezpośrednio zwrócić). 

Badania własne – wyniki 

Analizując dane uzyskane generatorem zasobów widzimy, że „dotarcie do wsparcia” odbywa się 

przez osoby bliskie badanym (5,8 z 10 sytuacji) (patrz tabela nr 25). Rola słabych więzi nie jest 

kluczowa. Odsetek respondentów, którzy wskazywali na to, że słabe znajomości mogą być przydatne 

był najmniejszy. Wyjątkiem jest „ubieganie się o referencje pracownicze” (patrz tabela nr 1). Tu 

zgodnie wynikami uzyskanymi przed laty przez Marka Granovettera (1974) udział dobrych i słabych 

znajomości jest zdecydowanie większy. Niekorzystający z Internetu w sposób społecznościowy częściej 

nie potrafią wskazać źródeł wsparcia (kategoria „brak wsparcia” – tabela nr 2). Dzieje się tak 

najprawdopodobniej z uwagi na, że w sytuacji badania trudniej jest im przypomnieć sobie o osobach 

bliskich. Zdaniem badanych słabe znajomości mogą być również relatywnie nieco bardziej przydatne 

(w stosunku do innych sytuacji korzystania z pomocy) w sytuacji gdy „spotyka nas niesprawiedliwość” 

lub gdy poszukujemy „doradztwa w przypadku problemów ze zdrowiem”. 

Na podstawie zebranych dzięki zastosowaniu generatora zasobów danych stwierdzić można, 

że użytkownicy mediów społecznościowych mają nieznacznie większy dostęp do zróżnicowanych 

pozycji zawodowych oraz związanych z nimi zasobów (Hubert, 2015). Zasoby te osiągane są jednak 

poprzez znajomości typu silnego („osoby bliskie”- patrz tabela nr 2). Na podstawie prezentowanych 

niżej danych (tabela nr 2) zauważyć można, że im większa intensywność korzystania z mediów 

społecznościowych, tym respondenci rzadziej przyznają się do braku wsparcia w wymienianych 

w kafeterii sytuacjach. Jednak przypadków niewskazania osoby, która mogłaby udzielić wsparcia było 

ogółem niewiele (1,1 na 10). 

4 Van der Gaaga i Toma Snijdersa w projekcie “ Social Survey on the Networks of the Dutch (1999-2000)” 
zastosowali narzędzie zawierające opisy 33 sytuacji korzystania z pomocy. Natomiast w projekcie badawczym 
„Connected Lives – Toronto” (Department of Sociology at the University of Toronto) użyto kafeterii tylko z 7 
pozycjami. 
5 W tym zestawieniu prezentowane są wyniki w rozbiciu na trzy grupy celowe. Zostały one wyodrębnione w drodze 
procedury analizy skupień metodą Warda 
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Mobilizacja zasobów utajonych.... 

Tabela 1. Wsparcie w sytuacjach życiowych – generator zasobów (źródło: Hubert, 2015, s.156) 

„Czy pośród osób, które Pan(i) zna jest ktoś 
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doradzi w niemal każdej sytuacji życiowej 5 76,8% 17,0% 2,1% 1,9% 2,2% 4,1% 

doradzi w kwestii ważnego zakupu (np. mieszkania, 
samochodu) 

3 63,5% 29,4% 2,8% 1,3% 2,9% 4,3% 

ufam i mógłbym jej powierzyć sekret 4 69,0% 23,0% 1,6% 2,9% 3,5% 6,4% 

doradzi w razie problemu ze zdrowiem 5 52,6% 33,4% 6,0% 3,0% 5,0% 8,0% 

dotrzyma towarzystwa, gdy poczuję się samotny(a) 4 63,8% 25,0% 3,0% 3,3% 4,9% 8,2% 

może pomóc, gdy spotka mnie niesprawiedliwość 3 52,6% 31,0% 6,5% 3,7% 6,2% 9,9% 

poręczy za mnie przed sądem 1 61,4% 25,1% 1,6% 2,2% 9,8% 12,0% 

może pożyczyć 1000 złotych 2 60,7% 22,7% 1,7% 5,5% 9,3% 14,9% 

wystawi dobre referencje pracownicze 1 24,6% 43,1% 13,6% 5,2% 13,5% 18,7% 

poręczy zaciągnięty przeze mnie kredyt 2 50,1% 21,4% 2,0% 5,5% 21,0% 26,5% 

średnia 57,5% 27,1% 4,1% 3,5% 7,8% 11,3% 

Tabela 2. Średnie liczby osiągalnych zasobów w podziale na grupy celowe i rodzaje kontaktów (źródło: Hubert, 
2015, s.157). 

intensywnie 
korzystający z ISS 

sporadycznie 
korzystający z ISS 

niekorzystający z 
ISS 

ogółem 

Pomoc od: średnia liczba wskazań na 10 osiągalnych zasobów 

osoby bliskiej 6,4 6,7 5,1 5,8 

dobrego znajomego 2,5 2,0 3,0 2,7 

słabego znajomego 0,4 0,2 0,5 0,4 

brak pomocy** 0,8 1,1 1,4 1,1 
kursywą zaznaczono brak istotności statystycznej - Test Kruskala-Wallisa, p > 0,05
**zawiera kategorie: „nie mogę sobie takiej osoby przypomnieć” i „trudno powiedzieć”

Podkreślić należy, że zaproponowany pomiar nie zweryfikował jednak hipotezy o naczelnym 

znaczeniu słabych więzi w mobilizowaniu wsparcia. Różnice pomiędzy liczbą zasobów (sytuacje 

pozyskiwania wsparcia), które mogą być osiągane za pośrednictwem więzi typu słabego w 

poszczególnych grupach celowych są tak niewielkie oraz nie są statystycznie istotne. 

Ważne w ustaleniu potencjału stylów wykorzystania sieci w mobilizowaniu zasobów płynących 

z posiadanego kapitału społecznego jest wielkość sieci respondentów. Parametr ten był również 

mierzony. Użytkownicy korzystający z sieci w sposób społecznościowy deklarują, że podtrzymują 

zdecydowanie więcej kontaktów (81 w stosunku do 62 kontaktów deklarowanych przez badanych 

niekorzystających z Internetu społecznościowo – tabela nr 3). Zaznaczyć należy, że może być tu mowa 

jedynie o wyobrażeniach na temat rozległości sieci. Trudno jednak wskazać na techniki badawcze, 

które mógłby lepiej zmierzyć rozległość indywidualnych sieci niż pomiar kwestionariuszowy. Ponadto 

użytkownicy mediów społecznościowych mają znacznie większy udział dalszych znajomości, ale jak już 

wiemy z wcześniejszych ustaleń nie grają one naczelnej roli w dotarciu do pozycji i zasobów. 
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Mobilizacja zasobów utajonych.... 

Tabela 3. Deklarowana liczba utrzymywanych kontaktów osobistych i ich zasięg (źródło: Hubert, 2015, s.183). 

Ogółem Intensywnie 
korzystający z ISS 

Sporadycznie 
korzystający z ISS 

Niekorzystający z 
ISS 

Łączna szacowana liczba 
kontaktów1 

71,1 92,0 52,1 62,2 

Udział osób bliskich 21,9% 13,6% 17,4% 32,0% 

Udział bliższych 
znajomych 

33,6% 25,5% 27,0% 44,0% 

Udział dalszych 
znajomych 48,6% 59,5% 55,1% 35,1% 

Odsetek znajomości 
uważanych za ważne2 53,8% 52,4% 52,4% 55,1% 

kursywą zaznaczono brak istotności statystycznej - test T, p > 0,05 
1 Proszę oszacować liczbę osób, z którymi utrzymuje Pan(i) kontakty 
2 Ważne znajomości rozumiane są tu jako te, które uznaje Pan(i) za cenne i bez których Pana(i) życie byłoby 
znacznie uboższe 

Tabela 4. Średnie zgodności z twierdzeniami. Kapitał społeczny pomostowy (źródło: Hubert, 2015, s.160). 

Proszę ustosunkować się do poniższych 
stwierdzeń*: 
(1-5, gdzie 5 = zdecydowanie się nie 
zgadzam) 

Ogółem Intensywnie 
korzystający z 

ISS 

Sporadycznie 
korzystający z ISS 

Niekorzystający 
z ISS 

Nawiązywanie kontaktów z ludźmi 
poszerza moje horyzonty 2,1 2,1 2,1 2,2 

Utrzymywanie kontaktów z ludźmi pozwala 
mi wiedzieć co się dzieje poza moim 
najbliższym otoczeniem 

1,8 1,7 1,8 2,0 

Nawiązywanie kontaktów owocują 
zazwyczaj kolejnymi nowymi 
znajomościami 

2,2 2,2 2,2 2,1 

Utrzymywanie kontaktów z ludźmi pozwala 
mi czuć się częścią większej wspólnoty 1,9 1,8 2,0 1,9 

Utrzymywanie kontaktów z ludźmi daje mi 
świadomość, że wszyscy jesteśmy w 
pewnym stopniu wzajemnie powiązani 

2,3 2,4 2,4 2,3 

Suma wszystkich składowych 10,4 10,2 10,5 10,5 

kursywą zaznaczono brak istotności statystycznej - Test Kruskala-Wallisa, p > 0,05 
* wykonanie na podstawie testu D. Wiiliamsa 

Jak sygnalizowałem wcześniej (patrz rozdział „Pytania badawcze i przyjęta metoda”) w polu 

zainteresowań realizowanego badania było również to, do jakiego stopnia sieć generuje kapitał typu 

pomostowego. Aby to zmierzyć wykorzystałem test Dmitria Williamsa (2006) z Uniwersytetu 

w Kalifornii. Badani proszeni byli o wyrażenie zgodności z prezentowanymi stwierdzeniami (patrz tabela 

nr 4). Intensywni użytkownicy Internetu społecznościowego charakteryzują się nieznacznie bardziej 

rozbudowanym kapitałem pomostowym (bridging). 

Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych powyżej wyników można jedynie częściowo nakreślić relacje 

pomiędzy stylem korzystania z Internetu a pozyskiwaniem wsparcia społecznego, które zawęzić należy 

głównie do wsparcia informacyjnego oraz emocjonalnego. Przedstawione dane potwierdzają wyniki 

innych pomiarów, z których wynika, że korzystanie z technologii informacyjnych ma istotne 

znaczenie w zarządzaniu kontaktami społecznymi (głównie typu słabego). „Te ostatnie w myśl teorii 

Marka Granovettera odpowiadają za dostęp do szerokich zasobów kapitałowych oraz ich konwersję. 

Uogólniając, badani korzystający z mediów społecznościowych prezentują większy dostęp do wsparcia 
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Mobilizacja zasobów utajonych.... 

społecznego (emocjonalnego i instrumentalnego), ale nie tak znaczący, jak sugerują to inne wyniki 

badań, np. prowadzone przez Pew Research Center” (Hubert, 2015, s.189). 

Badanie kapitału społecznego z poziomu grupowego jest w socjologii stosunkowo ugruntowane. 

Trudność metodologiczną przynosi koncepcja Indywidualnego kapitału społecznego, w szczególności 

próby przełożenia koncepcji na język wskaźników. Jedną z technik jego mierzenia są generator pozycji 

i generator zasobów. Powyższe badanie było jedną z pierwszych prób zastosowania tej techniki 

w Polsce. Kluczowym problemem jest oszacowanie trafności tego pomiaru przy tak głęboko idącej 

redukcji objętości kwestionariuszy, którą należało dokonać z uwagi na sposób emisji ankiety. 

Omówione powyżej wyniki badań mają też ograniczenie związane z brakiem możliwości określenia 

kierunku zależności przyczynowej. Oznacza to że nie wiemy, czy kapitał społeczny jest skutkiem 

intensywnego wykorzystania Sieci, czy może to wysoki kapitał zmienia styl i intensyfikuje korzystanie 

z Internetu (Hubert, 2015). Odejście od badań przekrojowych w stronę badań panelowych, mogłoby 

pozwolić na skuteczniejsze poszukiwanie ukierunkowania przyczynowego. Tak aby określić to, czy to 

kapitał społeczny jest skutkiem intensywnego wykorzystania Sieci, czy może to wysoki kapitał zmienia 

styl i intensyfikuje korzystanie z Internetu. 

Pomocne mogą być w tym: 

 badnia panelowe, 

 analizy danych pozyskiwanych z poszczególnych serwerów, np. kont w serwisie Facebook, 

 oraz dodatkowe badanie jakościowe (np. z zastosowaniem techniki biograficznej). 
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Marta Jurek1, Krzysztof Gerc2 

Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn z autyzmem 
w poszukiwaniu satysfakcjonujących relacji społecznych w rzeczywistości 

realnej i wirtualnej 

Wprowadzenie 

Funkcjonowanie dorosłych dobrze funkcjonujących osób z autyzmem budzi współcześnie duże 

zainteresowanie badawcze, zarówno wśród reprezentantów pedagogiki specjalnej, jak też psychologii 

rehabilitacji oraz przedstawicieli innych subdyscyplin nauki. Dzieje się tak głównie ze względu fakt, 

iż stan wiedzy o autyzmie, oparty o ważne dowody empiryczne, jest stale poszerzany, a badania 

epidemiologiczne dotyczące autyzmu i zaburzeń pokrewnych wskazują na systematyczny wzrost jego 

rozpoznawania (Pisula, 2012; Piskorz-Ogórek i wsp., 2015). Ważną inspiracją do podejmowania 

naukowej refleksji na temat aktywności i potrzeb osób z autyzmem są także rezultaty badań odnoszące 

się do ekspresji potencjału tej grupy osób oraz rozwoju ich tożsamości (Gerc, 2014; Gerc, Jurek, 

2017). 

Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście rozwój przestrzeni wirtualnej, która oferuje 

osobom z niepełnosprawnością wiele możliwości jej zastosowania, zarówno w aspekcie wprowadzenia 

usprawnień technologicznych, jak też kreacji nowego wymiaru relacji społecznych. Relacje takie 

bywają określane jako efekt szczególnego rodzaju spotkania, czy też współobecności w sieci i wiążą się 

z np. aktywnością w grupach dyskusyjnych, obserwacją osobistych blogów, wypowiadaniem się 

w aktualnych kwestiach społecznych (Wallace, 2001). W niektórych okolicznościach mogą służyć 

budowaniu związków uczuciowych i sprzyjać poprawie samooceny. 

Dokonana przez Hsu-Min Chiang i Immanuela Wineman’a (2014) kwerenda literatury przedmiotu 

wskazuje, że znaczna liczba osób z diagnozą ASD deklaruje poczucie deficytu poziomu samoakceptacji 

oraz jakości życia w porównaniu do wyników analizy dobrostanu osób pełnosprawnych i zdrowych. 

Analogiczne spostrzeżenia wysuwają Barbara van Heijst i Hlide Geurts (2015, s. 158), konstatując: 

„osoby z autyzmem doświadczają w swoim życiu znacznie niższego poziomu jakości życia 

w porównaniu z ludźmi, którzy nie są autykami”. Zróżnicowany poziom jakości życia osób z diagnozą 

ASD oraz pełnosprawnych cytowani naukowcy próbują wyjaśnić m.in. odmiennością tych dwóch grup 

w zakresie ich predyspozycji do tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych. W tym kontekście 

wymieniane są konkretne czynniki, stanowiące przyczyny deklarowanej niskiej jakości życia dorosłych 

osób z ASD: samotność, brak lub ograniczona liczba przyjaciół, deficyt zasobów, w tym ograniczona 

możliwość korzystania ze wsparcia społecznego. Znaczenie sieci wsparcia społecznego w promowaniu 

wyższej jakości życia u osób z ASD w swoich analizach empirycznych potwierdzili Jo Renty oraz Herbert 

Roeyers (2006), a także Micah Mazurek (2014). Tony Attwood (2013) wysuwa pogląd, 

że w odniesieniu do pewnej grupy dobrze funkcjonujących osób z autyzmem – ze względu na 

zróżnicowanie potrzeby kontaktu społecznego - poziom jakości życia nie musi być bezpośrednio 

warunkowany zakresem posiadanej sieci społecznej. Powodów obniżenia satysfakcji z życia upatruje 

się również we współwystępujących z cechami autystycznymi objawach innych zaburzeń zdrowia 

psychicznego: w zaburzeniach lękowych, tendencji do samookaleczenia, agresji, depresjach itp., wobec 

1 Akademia Ignatianum w Krakowie 
2 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

których leczenie i terapia przynoszą znaczące i oczekiwane rezultaty, optymalizując jakość życia osób 

z autyzmem i ich rodzin (Bauman, 2010; Curtin i wsp., 2014; van Steensel i wsp., 2012). 

W kontekście opisywanych trudności społecznych osób z autyzmem, znaczenie przestrzeni 

wirtualnej wydaje się wciąż pozostawać nową i relatywnie słabo scharakteryzowaną płaszczyzną ich 

komunikacji oraz budowania relacji towarzyskich i uczuciowych. Co prawda już w 1990 roku aktywność 

dobrze funkcjonujących osób z autyzmem w przestrzeni internetowej została zauważona, przyczyniając 

się do popularyzacji nowej idei „ruchu na rzecz osób neuroróżnorodnych” (Ortega, 2009), to jednak 

nadal budzi ona pewne kontrowersje wśród badaczy zjawiska. Podkreśla się w tej perspektywie kwestię 

ryzykownego użytkowania Internetu przez osoby pełnosprawne (Davis, 2001), która czasem może się 

wyrażać w braku zdolności do kontrolowania osobistego korzystania z Internetu i osłabienia 

efektywności naturalnie realizowanych zadań (Shapira i in., 2003). Badacze obawiają się, 

że w kontekście osób z niepełnosprawnością ryzykowne zachowania w przestrzeni wirtualnej mogłyby 

być częstsze i bardziej niebezpieczne. 

W odniesieniu do osób z autyzmem, koncentrujących się wyłącznie na budowaniu relacji 

wirtualnych, podnosi się także kwestię potencjalnego, pośredniego unikania przez nie wyzwań 

społecznych, związanych z zaangażowaniem w kontakt osobisty, co może pogłębiać izolację tej grupy 

osób we wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Podobnie, jak u osób pełnosprawnych 

(Gackenbach, Stackelberg, 2009), może to przyczyniać się do osłabienia – już i tak obarczonych 

deficytem – kompetencji społecznych (Płatos, 2016). 

Autycy – z uwagi na zaburzenia procesu mentalizowania i rozwoju teorii umysłu (Frith, 2008) – 

pozostają bardziej narażeni na trudniejsze do zidentyfikowania w przestrzeni wirtualnej próby 

manipulacji i prowokacji. Jedną z alternatyw dla tego zagrożenia stało się tworzenie przez różne 

organizacje moderowanych portali i platform, adresowanych przede wszystkim do środowiska osób 

z autyzmem oraz ich rodziców, opiekunów i terapeutów (Gerc, Jurek, 2015). Rozwiązania takie wydają 

się być korzystne w aspekcie aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób z autyzmem, jednak 

w perspektywie integrowania tej grupy z osobami pełnosprawnymi propozycja taka może być 

nieskuteczna. 

Opisując przedstawione zależności należy wskazać, iż jednym z ważnych czynników o charakterze 

chroniącym przed ewolucją negatywnych zmian w obszarze zdrowia psychicznego osoby z ASD jest 

doświadczanie bliskich relacji z ludźmi, w tym pozostawanie w tzw. głębokiej i relatywnie trwałej 

przyjaźni. Stanowią one szansę zapobieżenia utrzymującym się zaburzeniom nastroju oraz poprawienia 

kompetencji rozwiązywania problemów. 

Badania relacjonowane w niniejszym artykule oparto na założeniach tych współczesnych teorii 

i koncepcji autyzmu, które odwołują się do wieloaspektowego ujmowania zaburzenia oraz podkreślają 

jednocześnie jego neurorozwojowy charakter: Frith (2008), Barona-Cohena (2009), Pisuli (2012), 

Błeszyńskiego (2010), Szatmariego z zespołem (2007), a także Attwooda (2013). 

Doświadczanie niepełnosprawności (w tym niepełnosprawności ukrytej, jaką określa się autyzm) 

istotnie modyfikuje sytuację życiową człowieka, kreując jego potrzeby i determinując możliwości; 

weryfikuje cele i sposoby ich osiągania, stawia wymagania, czasem również bariery, z którymi osoby 

z autyzmem zmagają się niemal każdego dnia. Problemy te stanowią nie tylko poważne źródło 

trudności, lecz niejednokrotnie też decydują o wycofaniu się z aktywności podejmowanej w przestrzeni 

wspólnej (realnej i wirtualnej), prowadząc bezpośrednio do edukacyjnej i społecznej marginalizacji. 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

Procedura badawcza 

Planując badania własne określono ich ramy teoretyczne, które tworzą: problematyka autyzmu, 

ujmowanego wedle kryteriów DSM-5 oraz interpretowana w kontekście proponowanym przez: Frith 

(2008), Barona-Cohena (2009), Pisulę (2012), Błeszyńskiego (2010), a także zagadnienie potrzeb 

i funkcjonowania społecznego osób z autyzmem, rozpatrywane w konwencji Lewowickiego (1987) oraz 

Janowskiego (2002), a także preferencji wartości (Jaworowska i wsp., 2011). Szczególnym kontekstem 

narracji poddanym analizie były doświadczenia w poszukiwaniu relacji towarzyskich i uczuciowych 

przez dorosłych mężczyzn z autyzmem w płaszczyźnie realnej i wirtualnej. 

Przeprowadzone badania miały charakter jakościowej eksploracji problematyki, dlatego też 

świadomie zdecydowano się pozostać na poziomie pytań badawczych i zrezygnować ze stawiania 

hipotez przed szczegółową analizą kazuistyczną uzyskanych danych jakościowych i ilościowych. 

Wynikało to z właściwej badaniom jakościowym zasady otwartości (Krüger, Pfaff, 2006). 

Na podstawie badań pilotażowych ustalono obszar odniesienia kontekstualnego pytań wywiadu oraz 

wyodrębniono obszary, w ramach których zostały zredagowane dyspozycje do wywiadów. Odwołując 

się do analizy jakościowej, a także stosując jako metodę badawczą - metodę indywidualnych 

przypadków, na podstawie pogłębionych wywiadów, zrealizowanych z 20 dorosłymi osobami z diagnozą 

ASD w wieku 20-35 lat przedstawiono podstawowe problemy funkcjonowania społecznego dorosłych 

dobrze funkcjonujących osób z autyzmem i wynikające z nich implikacje. Udział w badaniu 

poprzedzony został wyrażeniem zgody przez respondenta. Wszystkie spotkania były rejestrowane 

cyfrowo, a następnie dokonywano transkrypcji wywiadów, pozostawiając dosłowną formę narracji 

badanych osób (również wtedy, kiedy zawierała ona błędy: gramatyczne, składniowe, stylistyczne, 

fleksyjne, leksykalne i fonetyczne). Doboru osób do grupy badanej dokonano przy wsparciu Fundacji 

Wspólnota Nadziei „Farma Życia” w Więckowicach, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Skawinie, Centrum Autyzmu w Krakowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Myślenicach. Respondenci (n=20) pochodzili ze środowisk o różnej wielkości (większość stanowiły 

osoby pochodzące i zamieszkałe w Małopolsce, jedna osoba pochodząca z Wielkopolski i tymczasowo 

mieszkająca w K., jedna osoba pochodząca z Zagłębia i zamieszkała tymczasowo w W., a także jedna 

osoba z miasta w województwie śląskim). 

Badania zostały osadzone w paradygmacie interpretatywnym. Jego wybór wynikał z samej genezy 

nauk społecznych, która inspirowana hermeneutyką i fenomenologią, nie koncentruje się na zgłębianiu 

przyczyn określonych zjawisk w celu ich wyjaśnienia, lecz na istocie, sensie i celu wybranych 

fenomenów psychologicznych, socjologicznych, czy pedagogicznych. W badaniach zastosowano metodę 

indywidualnych przypadków oraz wykorzystano następujące techniki jej realizacji: wywiad 

(indywidualny, audytoryjny, ustny, częściowo skategoryzowany), skalowanie – wykorzystanie Skali 

Wartości M. Rokeacha (jakościowa jej interpretacja), a także analizę dokumentów. 

Problem główny przedstawionego badania został sformułowany w formie pytania: Jakie są 

najważniejsze wyznaczniki funkcjonowania społecznego i aktywności podejmowanej w kontekście 

społecznym (realnym i wirtualnym) przez dorosłych, dobrze funkcjonujących mężczyzn z autyzmem? 

W celu podjęcia próby rozwiązania tego problemu sformułowano następujące pytania szczegółowe: 

1. W jaki sposób kontekst edukacyjny dobrze funkcjonujących dorosłych mężczyzn z autyzmem 

powiązany jest z ich zaangażowaniem społecznym? 

2. Co charakteryzuje funkcjonowanie społeczne (w wymiarze realnym i wirtualnym) dobrze 

funkcjonujących dorosłych mężczyzn z autyzmem? 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

3. Jaki jest kontekst preferencji wartości dobrze funkcjonujących dorosłych mężczyzn z autyzmem? 

4. Jakie są powiązania pomiędzy kontekstem czynników społecznych a preferencją wartości dobrze 

funkcjonujących dorosłych mężczyzn z autyzmem? 

5. Jakich trudności doświadczają dorośli dobrze funkcjonujący mężczyźni z autyzmem w wirtualnej 

przestrzeni kontaktów społecznych? 

Wyniki 

Najistotniejszym kontekstem społecznym aktywności badanych osób z autyzmem jest rodzina 

pochodzenia. Potwierdzają to również narracje respondentów, wskazujące, że większość z nich 

poszukiwała pomocy w codziennych sytuacjach życiowych i wsparcia emocjonalnego u rodziców lub 

innych bliskich krewnych, np. u rodzeństwa (badani: Krzysztof 1, Norbert). 

Mimo, iż rodzina w najszerszym wymiarze wyznacza jakość funkcjonowania społecznego dorosłych 

osób z autyzmem, to jednak częstotliwość i jakość doświadczeń społecznych uwarunkowana jest 

przede wszystkim samym nastawieniem autyka do otoczenia społecznego. Część narracji wskazuje, 

że dobrze funkcjonujące osoby z autyzmem wręcz poszukują towarzystwa innych osób i nie unikają 

skupisk ludzkich. Dokumentuje to następująca wypowiedź badanego Piotra 1: 

Ja lubię chodzić po galeriach, lubię zwiedzać, (…) przebywać w miejscach tam gdzie są ludzie, nie 
lubię tak jak moja mama co ona lubi siedzieć i jej wszyscy przeszkadzają. Ona lubi jak nikogo nie ma, 
a ja lubię jak są wszyscy bo zawsze się można z kimś pobawić, pogadać, pośmiać się itp. itd. no nie 
(…) Tak, do galerii idę tylko po to, wiadomo, na dziewczyny, podrywać, tak, (…). [Piotr 1, 20 lat] 

Wypowiedź Piotra 1 pozwala dostrzec interesującą kwestię preferowania, bądź unikania miejsc, 

w których na ogół przebywa wielu ludzi, a zatem bywają one zatłoczone i głośne. Wypowiedzi 

respondentów wskazują, że upodobanie lub skłonność do unikania tego typu miejsc jest bardzo 

zindywidualizowana, jednak badane osoby w większości wyrażały umiarkowane zadowolenie z faktu 

przebywania w takich środowiskach. Respondenci rzadko wyrażali tak skrajne, z perspektywy osób 

z autyzmem, stanowisko jak Piotr1, ale też rzadko wyrażali się tak kategorycznie, jak Jakub: 

A ja nienawidzę tłumu, normalnie żałuję, że nie mam jakiegoś granatu ręcznego. Ludzie się śmieją, 
ale dla mnie to jest naprawdę duży stres, pocę się, ja już się boję Światowych Dni Młodzieży. Dla 
mnie to będzie Armagedon po prostu. [Jakub, 34 lata] 

Trudno byłoby mówić w odniesieniu do osób z autyzmem o nastawieniu prospołecznym, czy też 

zorientowanym na otoczenie. Niewątpliwie jednak, analizując wypowiedzi respondentów, uwidacznia 

się, że niektórzy badani, w większym stopniu niż inni, postrzegają siebie jako część pewnego otoczenia 

i funkcjonujących w nim systemów, takich, jak rodzina czy grupa rówieśnicza w klasie szkolnej. 

Wskazuje na to sposób w jaki siebie opisują. Charakterystyki te zawierają określenia, zawierające 

oceny czy też spostrzeżenia formułowane z perspektywy innych osób. Próby odnalezienia własnego 

miejsca w rozmaitych systemach funkcjonujących w najbliższym otoczeniu uwidaczniają się także 

u niektórych osób w wypowiedziach dotyczących aktualnych priorytetów i tego, co stanowi dla nich 

wartość lub jest częścią codzienności. 

No wesoły, interesujący dla dziewczyn na przykład, miły, spokojny, przystojny no i silny. Tych cech 
jest dużo, na przykład... przyjazny jakiś, dżentelmeński, pomocny na przykład dla kobiet... które 
mają, kobiet w ciąży to trzeba ustąpić przecież miejsca, gdyby coś się stało to trzeba pomóc przecież, 
no jak to? Na przykład jeżeli nie wiedzą jaka ulica czy da się dojść to trzeba powiedzieć tu prosto 
i w prawo na przykład, adres, pomóc dojść niewidomej na przykład, przeprowadzić przez światła na 
przykład bo jak nie widzi to by pod auto weszła. [Piotr 2., 27 lat] 

Najważniejsze, rodzina jest najważniejsza i praca też najważniejsza jest. Zaangażowanie do pomocy 
chyba też jest najważniejsze. (…) Rodzicom na przykład. Posprzątać. (…) Pracowity jestem, 
że pomagam, pomocniczy. [Mariusz, 20 lat] 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

Skończyłem, kucharza małej gastronomii Nie, tylko uczyłem się po to, żeby uczyć się w domu dla 
rodziny gotować. (…) Ja w tym zawodzie nie umiałbym wykonywać, ale chciałbym wykonywać 
w domu (…) Dla mnie najważniejsze, najważniejsze... pomagać, pomagać bardziej rodzinie (…) Nie 
wiem, w gotowaniu. [Kamil, 23 lata] 

W wypowiedziach niektórych osób badanych wyraźnie uwidacznia się pragnienie podjęcia 

efektywnej pracy nad sobą w tych zakresach, które utrudniają im satysfakcjonujące funkcjonowanie 

w najbliższy otoczeniu: 

Zmieniłbym w moim życiu tylko jedno, zmieniłbym stosunek do człowieka, chcę mówić za to powoli, 
za to tylko powiem, nie odmówią mi nic, ale chcę spokojnie porozmawiać bez używania przemocy 
i pracuję nad tym teraz. [Grzegorz., 27 lat] 

No to jeśli chodzi o cechy wewnętrzne to na pewno żeby nie stawiać innym zbyt wysokich wymagań 
bo stawiam innym zbyt wysokie wymagania i trochę jestem surowy i muszę być trochę łagodniejszy. 
To znaczy mówię w sensie, że to ktoś to zrobił źle, to znaczy często krytykuję to co ktoś zrobił i mama 
mówi, że tak albo inaczej nie wolno bo to też ktoś chciał zrobić dobrze, a każdy popełnia błędy. (…) 
[Albert, 20 lat] 

No na pewno cierpliwość i odpowiedzialność to są dla mnie najważniejsze cechy poprzez to co się 
nauczyłem przez dziesięć lat w stowarzyszeniu jako wolontariusz to bardzo mnie dużo… może nie 
kosztowało, ale bardzo dobrze mnie to nauczyło. Poprzez to, że tak funkcjonuję do dziś i bardzo dużo 
osób mi mówi, że mam taką bardzo dobrą wartość, że co mi powie, jakieś zadanie, to może na mnie 
zawsze liczyć i że nie zawiodę. Załatwię jako mój główny priorytet a tak poza tym no to rekreacyjność 
i niezawodność, że tak powiem. [Norbert, 25 lat]. 

Analiza wypowiedzi respondentów pozwoliła zauważyć, że niektórzy badani, charakteryzując 

ujawniane przez siebie zainteresowania czy posiadane pasje, zwrócili uwagę na ich wymiar społeczny, 

to znaczy dostrzegli i nazwali możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, jakie stwarza im 

wykonywanie czynności, związanych z pogłębianiem swoich zainteresowań. Spostrzeżenie to może 

stanowić ważną przesłankę dotyczącą znaczenia zainteresowań autyków oraz świadomości ich 

funkcjonalności u samych osób z autyzmem w perspektywie integracji i uspołeczniania tej grupy. 

Ważne jest, żeby mieć wpływ na to co się dzieje wokół, na ludzi, na ich stosunek zwłaszcza do 
przyrody, który nie jest za dobry, żeby szanowali przyrodę, byli wrażliwi na to co się dzieje, no, żeby 
nie niszczyć przyrody i nie wycinać drzew, żeby zwracać uwagę na ładne okazy i to jest ważne 
zapewne, żeby dbać o środowisko, nie śmiecić, żeby uświadamiać, coś robić w tym kierunku. 
Działalność ekologiczna. [Michał 2, 23 lata] 

Mogłoby się wydawać, że satysfakcjonujące, a przynajmniej poprawne relacje z rówieśnikami, 

przyczyniają się do poszukiwania nowych kontaktów społecznych i otwierania się na nowe grupy 

społeczne. Tymczasem, jak wykazują wypowiedzi respondentów, często przyczyną poszukiwania 

grupy, do której chce się przynależeć i swojego miejsca w grupie jest brak zrozumienia ze strony 

rówieśników w klasie. To niezrozumienie w dużej mierze spowodowane jest brakiem wspólnych 

zainteresowań. Taką motywację można dostrzec w przypadku Jakuba, w przytoczonym już wcześniej 

fragmencie wywiadu: 

Nie wiem nawet dlaczego jakoś nie chciano mnie przyjąć do towarzystwa, do tych kółek towarzyskich 
całych. Nie wiem. Zresztą ja znalazłem sobie niszę towarzyską w postaci na przykład chóru szkolnego. 
I jak gdyby też tam nie miałem jakiś superprzyjaznych kontaktów, ale można było na czymś się po 
prostu skupić. To na przykład na śpiewaniu. Natomiast na przerwach taki słowotok to mnie po prostu 
nie interesował: co tam nowego w ,,Brawo Girl’’ czy z kim się tam koleżanka przespała, czy coś w tym 
stylu. [Jakub, 34 lata], 

ale też w jego wypowiedzi, dotyczącej czasów studenckich: 

Byłem na uczelni w kole naukowym filozofów. Jeszcze jak byłem w /badany podaje nazwę uczelni/, 
jeszcze jak powiedzmy… bo potem się tak społecznie wykluczyłem, na /badany podaje nazwę uczelni/ 
się nie udzielałem, natomiast cztery lata temu był taki przełom społeczny, cztery lata temu wstąpiłem 
do MENSY polskiej, jak mówiłem. Nie chodzi o to, że ja tam jestem członkiem, że co nie ja, tylko, że 
ja tam się zaangażowałem dosyć konkretnie. Najpierw byłem korektorem filozofii, tzn. korektorem 
(….), później byłem administratorem… no, jest MENSA polska i różne MENSY krajowe i ja tam byłem 
administratorem MENSY polskiej, taką miałem funkcję, porównywanie różnych rzeczy, po prostu tego, 
moderatorem na forum, tzn. generalnie takie sprawy, które nie wymagają interakcji z innymi, które… 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

bardziej takie introver activity i- szczyt- dwa i pół roku byłem redaktorem naczelnym właśnie. (…) 
Także tam działałem bardzo tego. Może właśnie dlatego, że tam byłem właśnie akceptowany. 
Oczywiście miałem takie coś, że miałem coś do powiedzenia to się wycofywałem czy coś takiego, ale 
czuło się, że jakaś taka akceptacja jest. Oczywiście nie mówię o akceptacji w sensie bombardowania 
miłosierdziem jak w sekcie czy coś w tym stylu, ale było naprawdę OK. (…) Generalnie lubię 
rozmawiać z ludźmi, z którymi mam o czym rozmawiać i wtedy mi się dobrze rozmawia. Jeśli chodzi o 
MENSĘ to mówię, to nie jest snobizm jakiś tylko tak mi się udało zaczepić społecznie. [Jakub, 34 lata] 

Na podobną motywację wskazuje również Michał 2:

Na studiach wyszedłem do ludzi, którzy mieli moje zainteresowania. [Michał 2, 23 lata]

W przypadku niektórych autyków istotnym problemem wydaje się być niedostateczna umiejętność 

prowadzenia rozmowy z rówieśnikami na temat swojego hobby i wspólnego rozwijania zainteresowań 

lub brak motywacji do dzielenia się zainteresowaniami z innymi. Może o tym świadczyć niniejszy 

fragment rozmowy z Dominikiem [lat 22], którego zainteresowania i związane z nimi plany na 

przyszłość nie wydają się różnić od pasji i planów wielu jego rówieśników: 

Na jakim kierunku chciałby Pan studiować? Właściwie informatykę, czy też oprogramowania. Gdyby 
Pan mógł troszeczkę szerzej opowiedzieć, tak od siebie, skąd u Pana takie zainteresowanie 
informatyką i komputerami. No poprzez różne artykuły o takich urządzeniach, o programach. Od 
dawna Pana interesują komputery czy to jest nowe zainteresowanie? Od dłuższego czasu. Nawet dwa 
lata. Pan interesuje się przede wszystkim programowaniem z tego co Pan mówił wcześniej. Tak, to 
wydało mi się dość fascynujące. (…) A czy ma Pan kolegów, którzy też się tym interesują i poszerza 
Pan razem z nimi wiedzę w tym kierunku? Nie pytałem. Oni mają trochę inne raczej zainteresowania. 
[Dominik, 22 lata] 

Oczywiście można przyjąć, że nikt z klasowego otoczenia Dominika nie preferuje gier 

komputerowych, nie czyta związanej z nimi prasy i nie planuje studiować informatyki, jednak sam 

respondent przyznał, że nawet nie próbował zorientować się w kwestii zainteresowań kolegów z klasy. 

Odmienność zainteresowań, jak i posiadanie wąskiej, często specjalistycznej wiedzy z określonego, 

atrakcyjnego dla autyka obszaru powoduje, że wiele osób z autyzmem najchętniej utrzymuje kontakty 

i relacje towarzyskie z osobami starszymi od siebie, a nie z rówieśnikami (zauważalne jest to również 

w przestrzeni wirtualnej). Istotne znaczenie odgrywa również nierzadkie przebywanie osób 

z autyzmem w okresie dzieciństwa w większości w otoczeniu osób dorosłych (rodziców, terapeutów, 

nauczycieli i nauczycieli wspomagających), przyczyniające się do naturalnej w takiej sytuacji 

preferencji nawiązywania relacji z osobami starszymi od siebie. Ilustruje to wypowiedź badanego 

Krzysztofa 1, który oceniając swoje życie towarzyskie przyznał, że: 

Raczej ciężko powiedzieć, raczej można tyle powiedzieć, że mam starszych kolegów od siebie 
i młodszych raczej i że wolę ze starszymi ludźmi jak z rówieśnikami i że… czasami mi się dobrze 
relacje układają a czasem nie. Zależy na jakiego człowieka trafię. [Krzysztof 1,27 lat] 

Inne wypowiedzi Krzysztofa 1 wskazują jednocześnie na jego silne przywiązanie do matki, które, 

jak pokazały badania cytowane w literaturze przedmiotu (Dołęga, 2010), nie sprzyjają integracji 

z grupą: 

Czy zdarza się, że czuje się Pan samotny? W takim sensie, że nie jest to samotność z wyboru. 
Czasem czasami a czasem często. Jak mama idzie i mnie zostawi. [Krzysztof 1, 27 lat]. 

Możliwym jest, że dla niektórych osób z autyzmem przyczyną poszukiwania adekwatnej grupy 

społecznej i własnego miejsca w grupie (innej od rówieśników w zespole klasowym) jest poczucie 

odmienności od pozostałych rówieśników. Owa inność/odmienność zaczyna pełnić funkcję kryterium 

wyboru osób, które stają się atrakcyjnymi partnerami we wspólnym spędzaniu wolnego czasu, 

ciekawymi i inspirującymi rozmówcami oraz osobami mogącymi stanowić potencjalne źródło wsparcia 

psychicznego. Ilustruje to wypowiedź Norberta, który jako uczeń szkoły podstawowej zaczął uczęszczać 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

na spotkania grupy „Wiara i Światło. Kruszynki”. Wyjaśniając przyczyny swojego zaangażowania się 

w działalność grupy zauważył, że: 

No… poprzez to, że byłem w ogóle innym człowiekiem, to znaczy czternaście lat temu to… o tym 
świadczyło, że… poprzez to, że byłem chory w takim stopniu, że było gorzej. (…) przyzwyczaiłem się 
do tamtych osób mimo tego, że się bałem przy pierwszym spotkaniu w Caritasie, że się darłem, 
płakałem i uciekłem od razu. Taki byłem jak nie teraz. [Norbert, 25 lat] 

Pozyskanie akceptacji grupy i znalezienie w niej swojego miejsca przyczyniło się do tego, że został 

wolontariuszem. 

No i później, z biegiem lat to urosłem, tak?, stałem się silniejszy może fizycznie i psychicznie 
i wiedziałem, że dużo mi to dawało na myśl, że kiedyś będę wolontariuszem tam no i się doczekałem, 
że po pięciu, sześciu latach… no, że już się zajmowałem tą osobą niepełnosprawną, no czyli miałem 
przyjaciela najbliższego, którym się zajmowałem. No i do tego czasu to… z ubiegiem czasu jakieś tam 
doły też. Oczywiście problemy są ze szkołą, prywatnie, w rodzinie no to też trochę mi przeszkadzało, 
ale… też niby miałem taki kryzys we wspólnocie, że miałem niby odejść czy coś tam, zrezygnować 
czy coś, ale to jakoś miałem… poprzez to, że byłem kiedyś to mnie zmotywowało, że dalej mogę być 
wolontariuszem w tym stowarzyszenia. No i bardzo dobrze zrobiłem bo jestem do dzisiaj jestem 
bardzo zadowolony. [Norbert, 25 lat] 

Większość respondentów, określając co chcieliby w sobie zmienić i nad czym popracować 

wskazywali potrzebę bycia bardziej otwartymi na otoczenie społeczne i sytuacje wiążące się 

z nawiązywaniem kontaktów (m. in. Norbert, Dominik). 

Wielu spośród respondentów przyznało się także do odczuwania samotności, rozumianej jako stan 

niepreferowany przez nich, ale traktowany jako niepożądany i często związany z odczuwaniem nudy 

(Dominik). Tylko jeden z respondentów przyznał, że nie odczuwa samotności, jednak jego wypowiedź 

sugeruje, że doskwierała mu ona wcześniej, a zatem nie jest dla niego problemem obcym: 

Teraz już nie. Przeprowadziłem się do W. (badany podaje nazwę miejscowości), musiałem poszukać 
pracy, mieszkam z dwoma - teraz z jednym - kolegami. [Michał 4, 24 lata] 

Ponadto, fakt braku poczucia osamotnienia związany jest, w powyższej sytuacji, z zamieszkaniem 

wśród rówieśników, a zatem z zapewnieniem systematycznych kontaktów społecznych. 

Często zakłada się, że członkowie najbliższej rodziny stanowią wystarczające towarzystwo dla osób 

z autyzmem, jednak nie dotyczy to wszystkich, czego dowodzi wypowiedź Michała 2: 

Rodzice na pewno, mimo, że nie bardzo jest o czym rozmawiać bo oni mają inne zainteresowania i ich 
tematyka geografii, dendrologii, astronomii, w ogóle ścisłych przedmiotów ich nie bardzo… (….) Mają 
inne zainteresowania no i w tym wieku to też jest takie denerwujące siedzenie z rodzicami i jakby 
brak towarzystwa, to też jest.... (grymas na twarzy) i stąd ta chęć, żeby wyjechać, żeby się oderwać, 
żeby zacząć własne życie i własne towarzystwo bo w K /badany podaje nazwę miasta/ jakby jest 
problem z tym. [Michał 2, 23 lata] 

Odczuwany przez respondenta dyskomfort, wynikający z poczucia pewnego osamotnienia jest na 

tyle silny, że zainspirował go do myślenia o opuszczeniu rodzinnego miasta K. i podjęcia studiów 

w innym regionie Polski. 

No od dłuższego czasu był pomysł, żeby do Ł., żeby pojechać do Ł. na studia, ale się to nie udaje. 
No trudno powiedzieć, no jakby się z tą Ł. udało te studia, ale to jest też obawa jak będzie w innym 
mieście bez rodziny. [Michał 2, 23 lata] 

W literaturze przedmiotu (Rynkiewicz, 2011; Pisula, 2012) coraz szerzej opisywane są przypadki 

autystycznych adolescentów i młodych dorosłych dobrze funkcjonujących pod względem 

intelektualnym, zaangażowanych w korzystanie z Internetu w celu nawiązywania relacji społecznych. 

Korzystają oni szczególnie z poczty elektronicznej, czatów i blogów oraz internetowych portali 

społecznościowych (Rynkiewicz, 2011; Płatos, 2016). 

W grupie respondentów nie brakło też osób wykorzystujących Internet do nawiązywania relacji 

o charakterze romantycznym. Osoby te korzystały w przeszłości lub korzystają aktualnie z oferty 

różnorodnych portali randkowych, zwracając przy tym uwagę na takie pozytywne aspekty ich 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

funkcjonowania, jak możliwość komunikowania się z dużą grupą osób bez konieczności opuszczania 

domu oraz łatwość nawiązania komunikacji w sytuacji wyeliminowania konieczności interpretowania 

komunikatów niewerbalnych. Kwestię tę poruszył wprost Michał 4: 

Żebym przede wszystkim mógł się skupić na kontekście relacji, na rozmowie, w sensie wymiany zdań, 
a nie na całej tej… tylko i wyłącznie komunikacji... . Nie, że dziewczyna na mnie popatrzy tak albo 
inaczej i ja się będę zastanawiał dlaczego i co mam sobie myśleć [Michał 4, 24 lata] 

Nieliczni respondenci deklarowali ograniczenie się do przesyłania innym użytkownikom emotikonów 

i tzw. polubień. 

Wysyłam serduszka, puszczam oczka albo dodaję do ulubionych albo wysyłam wirtualne prezenty. 
Czasem mi ktoś odpowie tak samo albo napisze: co słychać? [Przemysław, 24 lata] 

Jak nie wiem jak zacząć, brakuje mi odwagi, to wysyłam gotowe pytania. Ktoś odpowie, pierwsze lody 
są przełamane i potem jest łatwiej i nawet jak się coś głupiego napisze to już ktoś mnie tak od razu 
nie przekreśli, tylko zapyta o co mi chodziło [Norbert, 25] 

Dla części respondentów ważniejsza od możliwości nawiązywania bardziej komfortowych kontaktów 

wirtualnych była możliwość znalezienia pewnego środowiska rówieśników i osób w zbliżonym wieku, 

pomimo posiadania słabo rozwiniętej sieci wsparcia społecznego w realnej rzeczywistości. Co więcej, 

dodatkowym walorem funkcjonowania w ramach internetowych portali randkowych jest fakt, że jeśli 

z którąś z osób nie uda się nawiązać satysfakcjonującej relacji, można szybko spróbować zbudować 

taką relację z kimś innym – również współobecnym wirtualnie. 

Co chwilę tam jest ktoś nowy, co chwilę. [Piotr 2, 27 lat] 

Analiza pozyskanych narracji pozwoliła zaobserwować, że wśród respondentów uwidoczniła się także 

tendencja do wykorzystywania innych niż portale randkowe mediów społecznościowych jako sposobu 

zawierania znajomości i budowania związków. Szczególną popularnością cieszy się w tym obszarze 

Facebook. 

Mieliśmy taką dziewczynę w szkole. Chciałem podejść do niej na korytarzu albo gdzieś po szkole, ale 
nie wiedziałem jak i tak wyszło… zaprosiłem ją do znajomych na Facebooku. To normalne, że się 
ludzie z jednej klasy czy szkoły zapraszają to się nie stresowałem i za dzień, dwa patrzę, a ona mnie 
też dała do znajomych i napisała co słychać. Tak żeśmy zaczęli gadać o szkole, o niczym takim 
wielkim… Potem spotkaliśmy się na imprezie w szkole i w sumie jesteśmy razem od tej chwili. 
[Kamil, 23 lata] 

Pomimo często deklarowanej otwartości na ofertę wirtualnych możliwości poszukiwania 

satysfakcjonujących relacji problemem dla niektórych respondentów jest kontynuowanie na 

satysfakcjonującym poziomie zawartej w Internecie znajomości w rzeczywistości pozawirtualnej. Można 

dostrzec powiązanie pomiędzy zwerbalizowanymi potrzebami odnalezienia się w pełnosprawnej części 

społeczeństwa (potrzeba inkluzji lub integracji) i silniejszymi obawami o to, jak zostanie się odebranym 

przez inną osobę w bezpośrednim kontakcie. Być może sytuacja ta uwarunkowana jest tym, że osoby 

nastawione- pomimo diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu - bardziej prospołecznie i dążące do 

tego, by wbrew trudnościom wynikającym z autyzmu żyć tak, jak ich rówieśnicy, pozostają bardziej 

świadome swoich deficytów. Przypuszczenie to potwierdza wypowiedź Artura: 

(…) Stres. Stres i słaba umiejętność prowadzenia rozmowy na żywo, niestety. Chyba to. Dopóki 
wysyłam wiadomości, rozmawiam na Skype jest fajnie i mam nadzieję. Psuje się, jak się z kimś 
spotkam tak po prostu. Jeszcze rozpraszają mnie różne rzeczy. Hałas w knajpce, rozmowy ludzi, 
muzyka, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Wszystko. A tu trzeba jeszcze inteligentnie odpowiedzieć 
/śmiech/ Raz przyszedłem z jedną poznaną na portalu dziewczyną na takie spotkanie z ludźmi 
z uczelni. Takie tam… w Juwenalia…. I jakoś tak nie szło w ogóle… i ona w sumie wyszła z jakimś 
innym gościem z mojego roku… Ja się dopiero po czasie zorientowałem. Jeszcze potem myślałem, 
żeby tak może do niej zadzwonić czy napisać, ale dałem sobie spokój. Czasem myślę, że te związki 
damsko-męskie to nie dla mnie /śmiech/ To nie moja bajka, choćbym chciał. Mój umysł chyba tego 
nigdy nie ogarnie.[Artur, 25 lat] 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

Z trudnościami wynikającymi z ograniczeń w obszarze mentalizacji związany jest wzrost ryzyka 

bycia ofiarą manipulacji, a w konsekwencji większa ekspozycja na przykre doświadczenia w relacjach 

o charakterze romantycznym. Sytuacje te, choć bolesne, dodatkowo utrudniają nawiązywanie 

satysfakcjonujących relacji intymnych w przyszłości. 

(…) Pisałem raz z taką jedną dziewczyną. Miała fajne zdjęcie. Była bardzo ładna… bardzo… tak 
wyglądała jak modelka. Zresztą się potem okazało, że ona wzięła zdjęcie jakiejś modelki i dała jako 
swoje bo mi brat wrzucił jej zdjęcie do wyszukiwarki i tak się wydało. A ja się już z nią umówiłem 
i miałem się spotkać. I teraz to nawet wolę napisać jak ktoś nie ma zdjęcia. Przynajmniej mnie nie 
oszuka. [Krzysztof 2, 29 lat] 

Wysyłała mi kiedyś jedna dziewczyna takie pytania, jakby zagajenia… coś tam… w górach czy nad 
morzem… takie… garnitur czy dres… i jeszcze było… ciastko czy jabłko… takie… dużo mi tego 
„nawysyłała”. Ja nie wiedziałem co ona tak do mnie pisze i jej napisałem po prostu: napisz o co ci 
chodzi a ona mi nic nie odpisała tylko mnie wciągnęła na czarną listę, czyli takie coś, żebym do niej 
nie pisał [Dominik, 22 lata] 

Pomimo zróżnicowanej jakości znajomości zawartych za pośrednictwem Internetu, a nierzadko 

doświadczenia także przykrych sytuacji, wpływających negatywnie na obraz własnej osoby 

i podważających zaufanie do innych ludzi, respondenci, którzy zdecydowali się na korzystanie z mediów 

społecznościowych i portali randkowych, oceniali je pozytywnie. Podkreślano w tym względzie przede 

wszystkim możliwość komunikowania się z dużą grupą ludzi bez konieczności posiadania szerokiego 

grona kontaktów towarzyskich w tzw. świecie realnym i bez konieczności opuszczania domu. Dla części 

respondentów, świadomych faktu, że pragnienie rozwijania intymnych relacji zmobilizuje ich na 

konkretnym jej etapie do zaaranżowania bezpośredniego spotkania, ważne było to, że wybrana przez 

nich osoba poznała ich zainteresowania i preferencje już wcześniej, a zatem mogli oczekiwać, że nie 

będzie ona tak krytyczna wobec różnych gaf, które popełniają i niestandardowych zachowań, jak 

mogłaby być., poznając ich po raz pierwszy. Najlepszą ilustracją takiego stanowiska jest wypowiedź 

Piotra 1: 

(…) Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. To ja tak samo mam. Albo mi się ktoś podoba albo nie. Jak 
ktoś zrobi złe wrażenie to już potem… do niczego jest. Najgorzej jest na początku… Chyba, że się tam 
z kimś pisało wcześniej no to chociaż z tobą spróbuje pogadać i masz szansę jakąś. [Piotr 1, 20 lat] 

Trudności w komunikacji i pielęgnowaniu satysfakcjonujących relacji nierzadko polegają u autyków 

na nadmiernej intruzywności względem osób, z którą już udało się podjąć lub nawiązać pozytywny 

kontakt. Jest to częsty problem dobrze funkcjonujących osób z autyzmem, które opanowały już pewne 

umiejętności komunikacyjne i społeczne, ale brakuje im doświadczenia w kontaktach z ludźmi, 

ujawniającego się przede wszystkim w braku uwrażliwienia na określone niewerbalne lub (werbalne, 

ale zawoalowane) sygnały, wskazujące na niechęć lub niedostateczną gotowość do dynamicznego 

rozwijania relacji: 

(…) jedno co się staram zmienić dla higieny relacji staram się nie robić tego co dotychczas, czyli 
znaleźć sobie jakąś jedną ulubioną osobę i skupić całą uwagę na niej. [Michał 4, 24 lata] 

To jest coś takiego, że jeśli z kimś lubię rozmawiać to czasami mam tak, że nadużywam tego i to 
muszę wyrugować w pracy nad sobą. Na przykład w przypadku koleżanek to koleżanka sobie myśli od 
razu nie wiadomo co. Wtedy koleżanka się zraziła. Do dziś się do mnie przestała odzywać. Fajnie nam 
się rozmawiało po prostu. Niestety… nie uszanowałem po prostu pewnego tempa. Nie jest tak, że jak 
ktoś się z kimś poznaje to od razu spędza z nim długie godziny czy rozmawia codziennie na Facebook 
’u. Także jest to problem. [Jakub, 34 lata] 

Konkretną sytuację, w której prawdopodobnie osoba, z którą respondent dotychczas często 

utrzymywał kontakt próbuje zmniejszyć jego częstotliwość, przedstawił Piotr 2. Przytoczony poniżej 

fragment rozmowy dotyczy relacji z instruktorką jazdy konnej: 

Jak byłem już w liceum też, w technikum raczej, ja pytałem czy można przyjechać to ona zgadzała 
się na przykład i przyjeżdżałem, no ale dzwoniłem do niej, to ona też powiedziała Piotrze przyjeżdżaj, 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

jest możliwość, to przyjeżdżaj. Chciałem nawet dzisiaj czy kiedyś tam, dzwoniłem tam, to podała 
wiadomość, że zmieniła adres, ale jeszcze nie wiadomo kiedy tam... jeszcze dowiem się. [Piotr 2., 27 
lat]. 

Badacze zwracają uwagę, że związki emocjonalne i relacje towarzyskie tworzone przez dorosłych 

autyków, podobnie, jak u osób pełnosprawnych (Plopa, 2008; Margasiński, 2015) są zdeterminowane 

przez doświadczenia z dzieciństwa (Parkes, 1988). Istnieje zatem prawdopodobieństwo intensywnego, 

wręcz uporczywego poszukiwania kontaktu z inną osobą ze względu na jej określoną, funkcjonalną 

pomocność względem osoby z autyzmem (np. udzielenie wsparcia psychicznego czy porady, dodanie 

odwagi i zmotywowanie do podjęcia określonego trudnego wyzwania lub zadania itp.). W literaturze 

przedmiotu (Morgan, 2004) zwraca się uwagę, że związane z autyzmem deficyty komunikacyjne, 

społeczne i emocjonalne blokują tzw. rytuały inicjacji, decydujące o przejściu z dzieciństwa w okres 

dorosłości. 

Pozyskany materiał empiryczny pozwala stwierdzić, że- zgodnie z rezultatami nowszych badań 

(Mazurek, 2013) - osoby z autyzmem są ukierunkowane na nawiązywanie bliskich, intymnych 

i satysfakcjonujących relacji, ale orientacja ta pozostaje powiązana z deklarowanym przez nie 

systemem wartości, a także ogólną orientacją prospołeczną lub antyspołeczną. Badani, którzy na Skali 

Wartości M. Rokeacha wysoko umiejscawiali wartości związane z otwartością na innych ludzi 

i funkcjonowaniem w ich otoczeniu (np. Bezpieczeństwo Rodziny, Dojrzała miłość, Poczucie dokonania, 

czy Prawdziwa przyjaźń spośród wartości ostatecznych, a wśród wartości instrumentalnych: Kochający, 

Odpowiedzialny, Pomocny, Posłuszny, Uprzejmy itp.), częściej deklarowali pragnienie znalezienia 

bliskiej osoby, która stałaby się ich partnerem życiowym i założenia z nią rodziny. Poszukiwania te 

realizowali zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak również poprzez relacje bezpośrednie. 

Podobnie osoby, które już na etapie edukacji podstawowej próbowały odnaleźć swoje miejsce 

w grupie rówieśniczej, a następnie w szerszym otoczeniu społecznym (próby nawiązywania kontaktów 

w ramach portali społecznościowych, podejmowanie wolontariatu, działanie w ramach różnych, grup 

których członkowie reprezentują i rozwijają wspólnie te same zainteresowania itp.) deklarują wolę 

założenia rodziny. Uwidacznia się to przede wszystkim w rozmowach dotyczących aktualnych 

życiowych priorytetów. 

Moim celem takim prywatnym też… może to dziwnie zabrzmi, że teraz, w tym wieku się mówi, a inni 
mają już wcześniej, to znalezienie dziewczyny, tak ogólnie mówiąc. Ale mi się nie spieszy do tego. 
Taka przyjdzie…. Jak przyjdzie czas no to będzie (śmiech), a jak nie będzie no to nie będzie (śmiech). 
Nie mówię, że oboje, znaczy że będę miał czy nie. Tak się czuję, że nie przydałoby mi się no bo się 
nie mówi że to jest materialna rzecz tylko że… w życiu (…) Ma to dla mnie znaczenie bardzo. [Norbert, 
25 lat] 

Najważniejsze? zawsze mi się marzyło, żeby mieć dzieci, bo jak się utrzymać to mówi się, że idzie to 
w parze z utrzymaniem na rodzinę i dzieci (…) No utrzymać dzieci, żeby też mogły się utrzymać, żeby 
mieć na wyprawkę do szkoły i takie sprawy. [Albert, 20 lat] 

Najważniejsza jest dla mnie wierność... (myśli) żeby komuś towarzyszyć… (myśli) Jak też otworzyć 
się na coś. Na sytuację. (…) Być blisko kogoś. [Krzysztof 1, 27 lat] 

Tymczasem respondenci najwyżej ceniący wartości ukierunkowane na własny rozwój (wśród 

wartości ostatecznych: Mądrość, Równowaga Wewnętrzna, Wolność itp., a wśród wartości 

instrumentalnych: Ambitny, Intelektualista, Logiczny, Niezależny, Obdarzony wyobraźnią, o Szerokich 

horyzontach, Uzdolniony itp.) nie wyrażają pragnienia wejścia w świat intymny i założenia własnej 

rodziny, ani też nie wytyczają sobie takiego celu. Bardzo wyraźnie uwidacznia się to w fragmencie 

wywiadu z badanym Jakubem. 

Rozwój przede wszystkim, to jest dla mnie ważne. (myśli intensywnie) Spełnienie się. (myśli 
intensywnie) Wyzwanie. Intelektualne czy tam też inne. Pewność siebie. Nie usłyszy pani ode mnie 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

słów miłość, że ktoś mnie pokocha, prawda? Wie pani, ja może będę kiedyś z… ale nie uznaję tego… 
takich tam. (…) Znaczy może ktoś kto wspiera czy coś w tym stylu, to tak, ale to też tak z doskoku bo 
nie zniósłbym cały czas takiego życia. [Jakub, 34 lata] 

W nastawieniu tej grupy badanych osób z autyzmem uzewnętrznia się także utrzymywanie się 

tendencji do dążenia do bliskości z inną osobą ze względu na jej funkcjonalną użyteczność (jestem 

z kimś, by udzielał mi wsparcia i to w chwilach, które mi odpowiadają), co uniemożliwia nawiązywanie 

prawidłowych i trwałych relacji społecznych oraz stworzenie satysfakcjonującego i dojrzałego związku. 

Wyjątkami są Marcin i Michał 4, u których wartości związane z nabywaniem wiedzy są niemal równie 

ważne jak te, dotyczące posiadania rodziny czy nawiązywania przyjaźni. Świadczą też o tym same 

wypowiedzi badanych: 

Ukończenie studiów doktoranckich i próba odnalezienia się w życiu zawodowym na uczelni. Do tego 
dochodzi jeszcze, żeby rodzinę założyć. [Michał 4, 24 lata] 

Mówiłem już po prostu, mówiłem, że ... Dla mnie najważniejsze jest duch i uczucie żeby człowiek 
w miarę szczęśliwie funkcjonował, egzystował, żeby po prostu z uśmiechem na twarzy przechodził 
przez to wszystko i żeby umiał myśleć pozytywnie i realizował siebie. I wiadomo, że jako naukowiec, 
później jako mąż, później wiadomo oczywiście, że jako mąż, ojciec etc. No i też jako plastyk artysta. 
Żeby tą normalną rzeczywistość umieć jakoś zharmonizować, zgrać. [Marcin, 30 lat] 

Zebrane w tej kwestii dane przejrzyście ilustruje tabela nr 1. 

Tabela 1. Preferencja wartości ostatecznych i instrumentalnych wyrażona na Skali Wartości M. Rokeacha 
a pragnienie nawiązywania intymnych relacji i przyjaźni w grupie osób badanych 

Respondent 

Norbert 

Albert 

Najwyżej urangowane 
wartości ostateczne 

1.bezpieczeństwo rodziny 
2. zbawienie 
3. pokój na świecie 
4. dojrzała miłość 
1. zbawienie 
2. prawdziwa przyjaźń 
3. szczęście 
4. dojrzała miłość 

Najwyżej urangowan
wartości 

instrumentalne 
1. odpowiedzialny 
2. kochający 
3. pomocny 
4. uczciwy 
1. odpowiedzialny 
2. kochający 
3. pomocny 
4. odważny 

e Aktualne życiowe priorytety 
respondenta 

znalezienie lepszej pracy; 
znalezienie bliskiej osoby 

(dziewczyny); dalsze rozwijanie pasji 

zdanie matury, podjęcie pracy w 
jednym z dwóch wyuczonych 

zawodów; w dalszej przyszłości 
założenie rodziny; 

niezależność ekonomiczna 
Piotr 1 

Michał 1 

1. szczęście 
2. prawdziwa przyjaźń 
3. wolność 
4. dostatnie życie 
1. szczęście 
2. świat piękna 
3. zbawienie 
4. równowaga wewnętrzna 

1.pomocny 
2. uprzejmy 
3. kochający 
4. uczciwy 
1. uczciwy 
2. pomocny 
3. czysty 
4. pogodny 

znaleźć pracę w branży 
ubezpieczeniowej lub odbyć praktykę 

u mechanika 

gra na pianinie i gra na komputerze 

Olaf 1. szczęście 1. pogodny Nie wiem. Trudno powiedzieć 
2. równość 2. opanowany 
3. przyjemności 3. odpowiedzialny 
4. prawdziwa przyjaźń 4. czysty 

Krzysztof 1 1. prawdziwa przyjaźń 1. pogodny Ciężko powiedzieć 
2. bezpieczeństwo rodziny 2. odważny 
3. poczucie własnej 3. odpowiedzialny 

godności 4. ambitny 
4. dostatnie życie 

Krzysztof 2 1.bezpieczeństwo rodziny 1. logiczny wierność… (żeby komuś 
2.prawdziwa przyjaźń 2. odważny towarzyszyć…); otwarcie się na 
3.szczęście 3. o szerokich sytuację. 
4.bezpieczeństwo horyzontach 

narodowe 4. uczciwy 
Michał 2 1. świat piękna 1. uczciwy ukończenie przynajmniej studiów 

2. szczęście 2. odpowiedzialny licencjackich; znalezienie pracy lub 
3. prawdziwa przyjaźń 3. niezależny kontynuowanie nauki 
4. mądrość 4. ambitny 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 34 



     
 

 
                                                 

 

             
             

   
  

  
 

 

   
 

     
   
   
  

  
  
  
  

   
  

     
  
   
   

  
  
  
  

    
   

 

     
  
  
  

  
  
  
  

    
  

    
   
  
   

 

  
  
   
  

 
    

  
  

    
   
  
  

  
   

 
  
  

    
    

     
   

    
   
  
  

  
  
  
  

    
   

   

     
   
  
   

  
  
  
  

   
     

    
 

   
   
  
   

  
  
  
  

     
    
   

   
   
   
   

   
  
  
   

  
 

     
   

 
   
   

  
  
  
  

   
 

    
   
  
    

   
 

   
  
   

     
   

    
   
   
  

  
  
  
  

    
 

   

 

           

            

            

            

            

Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

Tabela 1. Preferencja wartości ostatecznych i instrumentalnych wyrażona na Skali Wartości M. Rokeacha 
a pragnienie nawiązywania intymnych relacji i przyjaźni w grupie osób badanych - c.d. 
Respondent 

Przemysław 

Marcin 

Najwyżej urangowane 
wartości ostateczne 

1 szczęście 
2. prawdziwa przyjaźń 
3. dostatnie życie 
4. zbawienie 
1. świat piękna 
2. mądrość 
3. dojrzała miłość 
4. poczucie dokonania 

Najwyżej urangowan
wartości 
instrumentalne 
1. pogodny 
2. kochający 
3. pomocny 
4. odpowiedzialny 
1. ambitny 
2. intelektualista 
3. kochający 
4. logiczny 

e Aktualne życiowe priorytety 
respondenta 

założenie formy ogrodniczej; 
być szczęśliwym 

znalezienie pracy; podjęcie studiów 
doktoranckich i sfinalizowanie 

doktoratu 

Kamil 

Jakub 

1. prawdziwa przyjaźń 
2. szczęście 
3. zbawienie 
4. równość 
1. mądrość 
2. poczucie dokonania 
3. wolność 
4. poczucie własnej 

godności 

1. pomocny 
2. odpowiedzialny 
3. kochający 
4. uprzejmy 
1. intelektualista 
2. logiczny 
3. niezależny 
4. uzdolniony 

pomagać rodzinie w większym 
stopniu, zarabiać 

rozwój; 
spełnienie się; wyzwanie intelektualne 

i inne; 
pewność siebie. 

Michał 3 

Dominik 

1. szczęście 
2. świat piękna 
3. zbawienie 
4. mądrość 

1. szczęście 
2. prawdziwa przyjaźń 
3. wolność 
4. zbawienie 

1. opanowany 
2. o szerokich 

horyzontach 
3. uprzejmy 
4. uczciwy 
1. odpowiedzialny 
2. niezależny 
3. kochający 
4. ambitny 

Nie mam żadnych konkretnych 
planów. Szczęście, spokój, rodzina, 

leczenie astmy, walka z astmą, 
powrót na uczelnię 

zdanie matury; podjęcie pracy 
zawodowej; osiągnięcie niezależności 

ekonomicznej i mieszkaniowej 

Michał 4 1. zbawienie 1. intelektualista ukończenie studiów doktoranckich; 
2. mądrość 2. logiczny próba odnalezienia się w życiu 
3. wolność 3. niezależny zawodowym na uczelni; założenie 
4. dojrzała miłość 4. odważny rodziny 

Artur 1. szczęście 1. niezależny ukończyć studia; kształcenie się w 
2. prawdziwa przyjaźń 2. ambitny zakresie realizacji dźwięku; 
3. mądrość 3. logiczny niezależność (własne mieszkanie) 
4. dojrzała miłość 4. intelektualista 

Grzegorz 1. szczęście 1. obdarzony wyobraźnią rzetelna praca; 
2. uznanie społeczne 2. odważny niezależność 
3. prawdziwa przyjaźń 3. uczciwy 
4. dostatnie życie 4. intelektualista 

Piotr 2 1. zbawienie 1. odpowiedzialny praca w biurze; 
2. poczucie własnej 2. kochający spokój 

godności 3. pomocny 
3. prawdziwa przyjaźń 4. uczciwy 
4. bezpieczeństwo rodziny 

Tomasz 1.prawdziwa przyjaźń 1. o szerokich odnalezienie się w pracy zawodowej; 
2. dojrzała miłość horyzontach rozwijanie swojego uczucia 
3. szczęście 2. uczciwy 
4. życie pełne wrażeń 3. kochający 

4. obdarzony wyobraźnią 
Mariusz 1. prawdziwa przyjaźń 1. opanowany znalezienie dobrej, dobrze płatnej 

2. bezpieczeństwo rodziny 2. pogodny pracy 
3. szczęście 3. posłuszny 
4. mądrość 4. odpowiedzialny 

Źródło: opracowanie własne. 

Teoretycy i badacze problematyki zwracają również uwagę na specyfikę autystycznej przyjaźni. 

Badania Whitehouse’a (2009) wraz zespołem, skoncentrowane na zagadnieniu przyjaźni i samotności 

osób w okresie adolescencji ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera (zaliczanym w DSM-5 do 

kategorii: zaburzenia ze spektrum autyzmu), dowiodły, że osoby te dostrzegają niższą jakość 

nawiązywanych przyjaźni, przez co ujawniają mniejszą motywację do ich pielęgnowania. Badani ci 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

częściej czuli się osamotnieni i ujawniali symptomy depresji. Autorzy badań uzasadniali swoje wyniki 

niską jakością interakcji i relacji społecznych, właściwą dla tej grupy. 

Istotnym obszarem funkcjonowania społecznego są doświadczenia badanych osób związane z pracą. 

Wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia określonych ról zawodowych stanowi dla dorosłych 

osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu istotny kontekst dla nawiązywania i podtrzymywania 

interakcji społecznych, ponieważ stwarza możliwość obcowania i komunikowania się z innymi. 

Niektórzy autystycy, jak Michał 4, świadomie rezygnują z wykorzystania tej możliwości, czego najlepiej 

dowodzi wypowiedź wspomnianego respondenta: 

Najpierw układałem towar na półkach w sklepie w K (badany podaje nazwę miejscowości). Potem 
dostałem pracę czysto mechaniczną i segregowałem dokumenty. (…) Dość dobrze ją wspominam bo 
izolowałem się od zespołu. Zacząłem nosić słuchawki i słuchałem wykładów, konferencje, audiobooki 
itd. Z telefonem chodziłem. Ja byłem przeszczęśliwy wtedy. [Michał 4,24 lata] 

Analiza pozyskanych narracji wskazuje jednak, że nie wszyscy respondenci dążyli do całkowitego 

„odcięcia się” od pozostałych pracowników. Pomimo, iż ich doświadczenia zawodowe charakteryzują się 

różną jakością, zazwyczaj- jeśli podejmowali już pracę w zespole- starali się poradzić sobie 

w konstruktywny sposób. 

Preferencje dotyczące pracy wykonywanej indywidualnie lub zespołowo są zróżnicowane, o czym 

świadczą także przytoczone wypowiedzi respondentów. Jak wynika z uzasadnień formułowanych przez 

badanych, przyczyną preferowania prac wykonywanych indywidualnie jest niemożność 

skoncentrowania się na zadaniach w obecności innych osób (grupy), kiedy ci rozmawiają lub kiedy 

słyszalny jest przekaz radiowy. Jeden z respondentów (Michał 2) wyraźnie stwierdził, że w czasie pracy 

powinna być zachowana cisza. Sama obecność innych ludzi nie stanowi natomiast dla nich przeszkody 

czy problemu. 

Generalnie jednak większość badanych przyznała, że świadomość przebywania w pobliżu innych 

osób dawałaby im poczucie bezpieczeństwa. Współpracownicy traktowani są zatem jako osoby, 

z którymi nie dąży się do nawiązywania relacji towarzyskich, ale jako potencjalni instruktorzy, źródło 

wsparcia. Relacje ograniczałyby się zatem wyłącznie do wymiaru zawodowego i udzielania doraźnych 

konsultacji (potwierdza to spostrzeżenie Michał 2). Tendencję tą wyraźnie dostrzega się w przypadku 

Dominika: 

No, było trochę ciężko. Trzeba było coś zamieść i wysprzątać, pomagać czasem robotnikom 
w zbieraniu czegoś. To była fabryka mebli (tu badany podaje nazwę). Trzy hale. Przemieszczaliśmy 
się. Ze mną? Tak pięć osób. Czy oni odzywali się do Pana tak sami od siebie? Nie. Czy oczekiwał Pan 
od nich czasami pomocy czy nie? No oczekiwałem czasami, ale (wzdycha) Dwa razy to tylko kazali mi 
coś wynieść. [Dominik, 22 lata]. 

Tylko jeden respondent zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na znaczenie czynnika wieku, co 

sugeruje, że prawdopodobnie chciałby i dążyłby do budowania relacji także na gruncie towarzyskim: 

Będąc na stażu to bym spróbował na przykład w knajpie. No tam dużo młodych ludzi pracuje żeby się 
dogadać. Czyli generalnie chciałby Pan pracować w grupie? No to zależy od stanowiska i od funkcji. 
Czy to by musiała być grupa w Pana wieku, żeby można się było dogadać? No albo trochę młodsi. 
[Dominik, 22 lata] 

Odwołując się do wypowiedzi Dominika, można zauważyć, że choć praca w lokalu gastronomicznym 

wydaje się nie być najbardziej optymalną dla osoby z autyzmem (poza funkcją kucharza) ze względu 

na konieczność ciągłego kontaktu z klientem, dla niektórych autystyków atrakcyjny jest właśnie 

związany z nią aspekt funkcjonowania pomiędzy ludźmi i możliwość nawiązywania kontaktów 

społecznych z innymi pracownikami. Przykładem udanego tego typu przedsięwzięcia wydaje się być 

warszawska klubokawiarnia „Życie jest fajne”, zatrudniająca dorosłe osoby z ASD wraz z opiekunami 
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Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

(Podgórska, 2016). Stanowi ona przestrzeń umożliwiającą aktywność zawodową, ale też społeczną 

i kulturalną innych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. O pomyślności przedsięwzięcia może 

świadczyć fakt, iż lokal hucznie obchodził niedawno pierwsze urodziny. Posiada też własną stronę na 

Facebook’u, a na niej ponad osiem tysięcy tzw. polubień. 

Badani podkreślali także, że preferencja pracy zespołowej lub indywidualnej uwarunkowana jest 

specyfiką stanowiska i charakterem wykonywanej pracy. 

No to w sumie też ma swoje plusy i minusy. Też nie lubię też za dużą grupę. Pracować… przesadzam, 
że z trzydziestoma na przykład, ale zna przykład z czterema, sześcioma, siedmioma, ośmioma to tak 
lubię popracować, ale zależy też jakie stanowisko też, to wszystko od stanowiska, tak to ujmę. 
[Norbert, 25 lat] 

Z pracą w grupie związane są trudności w komunikowaniu się, rozwiązywaniu konfliktów oraz 

kontrolowaniu emocji. Powoduje to, że większą preferencję czynności zawodowych wykonywanych 

indywidualnie prezentowali ci respondenci, którzy mieli świadomość swojej impulsywności lub niskiej 

tolerancji na określone zachowania ludzi. 

Niecierpliwość do ludzi (…) do rzeczy, do czynności jednak jest (…) często to jest chyba spowodowane 
niedostateczną komunikacją. Skróty myślowe, niedookreślenie wymagań itd. Jeśli znam osobę i mniej 
więcej wiem w jaki sposób myśli to mogę się mniej więcej domyślić o co chodzi, gdzie np. inna osoba 
to by po prostu tylko usłyszała i by stanęła dęba i za nic by się nie domyśliła o co chodzi (śmiech). 
[Artur, 25 lat] 

Wymagam od moich kolegów z pracy przyzwyczaić się ode mnie i moich preferencji. (…) Jak jestem 
zdenerwowany to pokazuje im do zrozumienia. I mówię im tylko jedno: Nie chce rozmawiać z wami. 
I nie chcę zaczynać tej rozmowy. [Grzegorz, 27 lat] 

Co istotne, podobnie jak w przypadku pełnosprawnych osób główną motywacją podjęcia pracy 

zawodowej jest osiągnięcie jak największego poziomu autonomii i realizacja marzeń. Kwestia 

wysokości wynagrodzenia za pracę, a także czynnik społeczny (praca jako przestrzeń funkcjonowania 

z ludźmi oraz możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych) mają 

drugorzędne znaczenie. Świadczą o tym wypowiedzi respondentów: 

Ale moje zdanie jest takie, że ja potrzebuję tyle zarobku, żeby się fajnie normalnie utrzymać, 
normalnie żeby… jakby to powiedzieć, żeby nie było za mało ani za dużo, o, tak powiem. [Norbert, 
25 lat] 

Pieniądze to wieczny stres, że będę mieć takie najróżniejsze zachcianki, pójście do kina, pójście na 
zakupy lub pooglądać sobie przed premierą, kupić grę. [Grzegorz, 27 lat] 

Podkreślany przez amerykańskich badaczy (Taylor, Seltzer, 2012) fakt, iż wraz z rozwojem 

kompetencji zawodowych, stymulacji podlegają również umiejętności interpersonalne, może stanowić 

inspirację do pogłębienia w przyszłości analizy badawczej zagadnienia funkcjonowania osób 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na rynku pracy w kontekście ich subiektywnego poczucia 

satysfakcji z relacji społecznych i towarzyskich. 

Dyskusja wyników i wnioski 

Analiza pozyskanych narracji odnosząca się do pierwszego pytania badawczego, dotyczącego 

kontekstu edukacyjnego zaangażowania społecznego wskazuje, że w grupie badanych osób istnieje 

powiązanie między jakością doświadczeń edukacyjnych, a poziomem zaangażowania społecznego. 

Związek ten ma jednak charakter złożony i dotyczy przede wszystkim poziomu zdobytego 

wykształcenia. Respondenci, którzy uzyskali wyższy poziom wykształcenia i mieli większą świadomość 

relacji pomiędzy posiadanymi umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą a jakością przyszłego życia, byli 

bardziej zmotywowani do inkluzji społecznej. Inkluzja ta obejmuje zwłaszcza dążenie do odnalezienia 
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się na rynku pracy oraz poszerzenia osobistej autonomii życiowej. Co ciekawe, stopień zaangażowania 

społecznego badanych w niewielkim stopniu wydaje się być powiązany bezpośrednio z jakością ich 

doświadczeń edukacyjnych. Oznacza to, że postrzeganie przez osoby z autyzmem relacji koleżeńskich 

jako mało przyjaznych czy obojętnych nie musi prowadzić do osłabienia w przyszłości potrzeby 

utrzymywania kontaktów społecznych i prowadzenia życia towarzyskiego, a w przypadku niektórych 

badanych wręcz stało się inspiracją do poszukiwania relacji poza kręgiem klasowych i szkolnych 

rówieśników. Podobnie, doświadczenie poczucia odmienności, deklarowane przez wielu badanych 

rozbudziło potrzebę poszukiwania grupy społecznej, w której poczuliby się podobni do pozostałych jej 

członków lub przynajmniej bardziej z nią związani poprzez pewne doświadczenia (Norbert i jego 

doświadczenie niepełnosprawności), umiejętności (Jakub i jego członkostwo najpierw w chórze, 

a następnie w MENSIE) lub pasje i zainteresowania filozofią (Michał 4). Znaczenie poczucia spełniania 

kryterium podobieństwa do koleżanki/kolegi w odczuwaniu satysfakcji z relacji z nim wykazali także 

inni badacze (Płatos, 2016). Warto zauważyć, że poziom wykształcenia badanych nie różnicuje ich pod 

względem rodzajów podejmowanych aktywności w Internecie. 

Analiza pozyskanych narracji, charakteryzująca funkcjonowanie społeczne w wymiarze realnym 

i wirtualnym badanych osób (drugie pytanie badawcze) pozwala przypuszczać, że w kwestii poziomu 

zaangażowania społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu większe znaczenie od specyfiki 

kontekstu edukacyjnego odgrywa charakterystyka ich codziennego funkcjonowania społecznego. 

Respondenci postrzegający siebie jako część otoczenia i funkcjonujących w nim systemów, takich jak 

rodzina czy grupa rówieśnicza w klasie szkolnej, wykazują większą tendencję do otwierania się na 

środowisko oraz ujawniają silniejszą potrzebę możliwie szerokiego funkcjonowania w nim. Respondenci 

ci częściej też wyrażali potrzebę znalezienia partnera życiowego i satysfakcjonującego funkcjonowania 

z nim w intymnej relacji. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że osoby z autyzmem preferują 

samotność i nie dążą do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszukiwanie i budowanie 

satysfakcjonujących relacji międzyludzkich ma dla nich istotne znaczenie (Bauminger i wsp., 2008; 

Whitehouse i wsp., 2009; Mazurek, 2013). Podkreślają to także polskie badania (Płatos, 2016), 

zgodnie z którymi dla więcej niż połowy badanych ważne jest poszerzenie aktualnego grona koleżanek 

i kolegów. Jednocześnie chęć i potrzebę znalezienia partnera życiowego zadeklarował prawie co drugi 

badany, a 43% badanych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonowało aktualnie lub 

w przeszłości w relacji o charakterze romantycznym (tamże). 

Bardziej otwarci na inkluzję byli też ci spośród badanych osób, którzy dostrzegali społeczne 

znaczenie rozwijanych przez siebie zainteresowań (również w przestrzeni wirtualnej), a zatem byli 

gotowi wykorzystać swoje umiejętności z nimi związane np. w ramach pracy zawodowej albo innej 

działalności. Nie stanowiły one, w ich przypadku, przedmiotu fiksacji, pogłębiającej izolację. 

Analiza narracji wskazuje również, że większość badanych osób deklaruje odczuwanie samotności 

nie będącej przez nich stanem pożądanym. Dla niektórych z nich towarzystwo rodziców lub najbliższej 

rodziny nie jest, wbrew przekonaniom części ich bliskich, wystarczające. Generalnie badani dążyli do 

nawiązywania relacji, niektórzy wykorzystując w tym obszarze Internet, mimo, że większość z nich 

miała świadomość ujawniania - istotniejszych niż grupie osób pełnosprawnych - trudności w ich 

budowaniu. Problemy w podtrzymywaniu relacji u niektórych badanych mężczyzn polegały na 

nadmiernej intruzywności względem osób, z którymi już udało się nawiązać pozytywną interakcję. 

Analiza narracji wskazuje także, że funkcjonowanie społeczne badanych dorosłych dobrze 

funkcjonujących mężczyzn z ASD w przestrzeni wirtualnej nie różni się zasadniczo od aktywności 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 38 



     
 

 
                                                 

 

          

           

            

              

              

             

      

           

        

          

           

           

         

           

       

           

          

         

          

          

           

               

               

         

             

           

         

           

            

              

             

            

            

           

             

             

           

             

           

     

          

           

           

Doświadczenia dorosłych dobrze funkcjonujących mężczyzn.... 

podejmowanej przez osoby pełnosprawne, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania portali randkowych 

i mediów społecznościowych do nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, również tych 

o charakterze romantycznym. Tendencję osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do poszukiwania 

relacji i kontaktów towarzyskich w sieci potwierdzają też inne badania (Rynkiewicz, 2011; Gerc, Jurek, 

2015; Kossewska, 2014; Płatos 2016). Jak wskazuje M. Płatos (2016), blisko co trzeci autyk 

kontaktował się z rówieśnikami jedynie za pośrednictwem telefonu lub Internetu- 56% poprzez portale 

społecznościowe, a 34% za pomocą e-maili. 

Literatura przedmiotu (Sitarski, 2002; Bębas i in., 2013) przytacza szereg przykładów, 

dokumentujących zależność, iż rzeczywistość wirtualna stanowi przestrzeń dostarczającą 

pełnosprawnym użytkownikom różnego rodzaju wzmocnień o charakterze społecznym. Wymienia się 

w tym kontekście: zwiększoną potrzebę stymulacji i zyskiwania wrażeń społecznych, kontaktu 

interpersonalnego, miłości i przynależności oraz neutralizacji przykrych stanów emocjonalnych, tj. lęku, 

osamotnienia, egzystencjalnej pustki, znużenia, czy zmęczenia. Zrealizowane badania własne 

o charakterze jakościowym pokazują, że podobnych doświadczeń poszukują w przestrzeni wirtualnej 

dorosłe dobrze funkcjonujące osoby z autyzmem. 

W literaturze przedmiotu (Gackenbach, Stackelberg, 2009; Bębas i in., 2013; Hsaun-Ting, 

Yonghwan, 2011), podejmującej kwestię korzystania z Internetu przez osoby pełnosprawne, 

najczęściej przywołuje się następujące motywy niebezpiecznego korzystania z portali 

społecznościowych (nadmiernego ujawniania w nich treści o charakterze osobistym): gratyfikacja 

społeczna związana z autoprezentacją, kreowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu bliskich relacji 

oraz doświadczanie sytuacji odprężających, określanych jako rozrywka, czy aktywność ludyczna. Osoby 

z ASD narażone są na te same niebezpieczeństwa, ale z powodu specyfiki funkcjonowania, ryzyko ich 

wystąpienia uważa się w tej grupie za większe. Warto zwrócić uwagę na deklarowanie przez niektórych 

respondentów przeżywania przykrych doświadczeń w obszarze kontaktów wirtualnych, związanych 

z ograniczeniami w zakresie mentalizacji. Trudno jednak stwierdzić czy liczba tego typu doświadczeń 

jest rzeczywiście większa w przypadku badanej grupy niż wśród osób pełnosprawnych. 

Deficyty w zakresie kompetencji komunikacyjnych i społecznych utrudniają inicjowanie 

i podtrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów i relacji. Dotyczy to także interakcji nawiązywanych 

za pośrednictwem Internetu, a następnie rozwijanych w przestrzeni realnej poprzez bezpośredni 

kontakt. Liczni badacze (Diamond i wsp., 2014; Smogorzewska, Szumski, 2015) wskazują, że tym, co 

wspiera rozwój społeczny - zarówno u pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych - jest aktywne 

uczestnictwo w interakcji poprzez m. in. podtrzymywanie oraz pozytywne odpowiadanie interakcją na 

zainicjowaną formę kontaktu. Tymczasem wykazano, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

otrzymują mniej bogatą informację zwrotną, nawet mimo pozytywnego nastawienia innej osoby, 

z którą podjęły komunikację. Sytuacja ta związana jest z nietypowością zachowania i sposobu 

inicjowania kontaktu przez osoby z autyzmem, polegających na przykład na braku gestykulacji, lub 

przeciwnie - nadmiernym gestykulowaniu, utrudniającym skupienie się na przekazie werbalnym, co 

może czynić relację z autykiem mniej przewidywalną i wpływać na zachowanie partnera interakcji, 

który ogranicza sygnały werbalne i niewerbalne, służące podtrzymaniu interakcji (Pisula, 2012; Garcia-

Pérez i wsp., 2007). 

Analiza wypowiedzi respondentów oraz danych pozyskanych dzięki wypełnieniu przez badanych 

Skali Wartości Rokeacha, dokumentująca odpowiedź na trzecie pytanie badawcze o kontekst 

preferencji wartości dobrze funkcjonujących dorosłych mężczyzn z autyzmem wskazuje, że najczęściej 
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deklarowaną i zarazem średnio najwyżej hierarchicznie lokalizowaną przez badanych wartością było 

szczęście (radość, zadowolenie). Sugeruje to, że dla badanej grupy najistotniejsze znaczenie odgrywa 

poczucie osobistego zadowolenia, wysokiej jakości funkcjonowania oraz satysfakcji z warunków 

społecznych, w jakich żyją. Można zatem wnioskować, że za wartość uznają oni życie na miarę 

poziomu własnych aspiracji oraz funkcjonowanie umożliwiające realizację innych wartości uznanych 

przez badanych za ważne. 

Badani relatywnie wysoko cenili wartości związane z niezależnością i samodzielnością. Względnie 

wysoko cenionymi wartościami były te, które mniej lub bardziej bezpośrednio związane są z rodziną 

i funkcjonowaniem w rodzinie (Bezpieczeństwo Rodziny (troska o najbliższych)). Należy jednak 

zaznaczyć, że niektórzy respondenci odnosili je w większym stopniu do rodziny pochodzenia (za swój 

priorytet uznawali m. in. większe zaangażowanie w codzienną pomoc rodzicom i pozostałym członkom 

rodziny), podczas gdy inni byli bardziej ukierunkowani na założenie własnej rodziny i zapewnienie jej 

źródła utrzymania (wyżej preferowali wartość Dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa)). 

Jednocześnie osoby przypisujące duże znaczenie nawiązaniu bliskiego, intymnego związku wyżej ceniły 

sobie wartości związane z satysfakcjonującym funkcjonowaniem społecznym (np. Poczucie dokonania 

(wniesienie trwałego wkładu), Pokój na świecie (świat wolny od wojen i konfliktów), Prawdziwa 

przyjaźń (bliskie koleżeństwo), Równość (braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich). Można zatem 

sądzić, że pozostają one w większym stopniu zorientowane społecznie i są bardziej otwarte na 

poszukiwanie swojego miejsca w życiu społecznym. Jedyną wartością, której przypisywali duże 

znaczenie zarówno badani deklarujący dążenie do wejścia w intymny związek i wysoko ceniący 

wartości związane z funkcjonowaniem społecznym, jak i ci, dla których przeżycie dojrzałej miłości oraz 

funkcjonowanie w szeroko pojętym społeczeństwie, nie miało istotnego znaczenia, jest przyjaźń. 

Średnio najniżej plasowanymi wartościami na skali wartości ostatecznych okazały się być 

Przyjemności (miłe uczucia, brak nadmiernego pośpiechu) oraz Życie pełne wrażeń (podniecające, 

aktywne). O ile przypisywanie niewielkiego znaczenia intensywnemu, obfitującemu we wrażenia życiu 

wydaje się- w odniesieniu do osób z autyzmem- nie budzić zdziwienia, chociażby ze względu na ich 

tendencję do koncentracji na świecie wewnętrznym i wrażeniach płynących z niego, o tyle nadawanie 

niskiego znaczenia przyjemnościom, rozumianym jako poziom osobistego komfortu, może nieco dziwić. 

Tendencję tą można jednak tłumaczyć tym, że badani, m. in. z racji swojego wieku, w różnych 

sytuacjach, nie tylko związanych z edukacją, rozpoczynaniem kariery zawodowej czy szukaniem 

swojego miejsca najpierw w grupie rówieśniczej a później w szerszej społeczności (również wirtualnej) 

mierzyli się z rozmaitymi sytuacjami niosącymi ryzyko dyskomfortu emocjonalnego. 

Analiza narracji odnosząca się czwartego pytania badawczego wskazuje, że potrzeba możliwie 

szerokiego funkcjonowania w otaczającym środowisku powiązana jest u badanych osób nie tylko 

z silniejszą orientacją prospołeczną, ale także z deklarowanym systemem wartości (im wyższe 

znaczenie badani przypisali na Skali Wartości Rokeacha wartościom związanym z otwartością na ludzi 

i satysfakcjonującym funkcjonowaniem w ich otoczeniu, tym częściej deklarowali potrzebę znalezienia 

bliskiej osoby, z którą mogliby założyć rodzinę). 

U badanych ceniących wartości skoncentrowane na własnym rozwoju potrzeba kontaktów 

społecznych i bliskich relacji była dużo słabsza lub w ogóle nie była sygnalizowana. Niektórzy badani 

w wykonywaniu czynności umożliwiających realizację zainteresowań dostrzegają szansę na 

aktywniejsze i intensywniejsze uczestniczenie w życiu społecznym. 
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Jak podkreśla Pisula (2012), dla osób z autyzmem problemu nie stanowi brak motywacji do 

nawiązywania kontaktów społecznych, ale niedostateczny zasób umiejętności, umożliwiających 

nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, które byłyby dla nich satysfakcjonujące. Co więcej, osoby 

z autyzmem nie tyle nie mają okazji do wchodzenia w interakcje, ile nie potrafią ich nawiązywać 

i podtrzymywać w sposób dla siebie satysfakcjonujący. Przyczynia się to do stosowania przez autyków 

mniej lub bardziej typowych, a przez to, w mniejszym lub większym stopniu skutecznych, strategii 

pozyskiwania ciekawych kontaktów i zawierania znajomości (również o charakterze wirtualnym). 

Analiza narracji, odnosząca się do trudności, jakich doświadczają dorośli dobrze funkcjonujący 

mężczyźni z autyzmem w wirtualnej przestrzeni kontaktów społecznych (piąte pytanie badawcze) 

wskazuje, że badani dostrzegają liczne, pozytywne aspekty, związane z możliwością nawiązywania 

przez siebie kontaktów towarzyskich za pośrednictwem Internetu. Nie oznacza to jednak, że nie 

doświadczają oni wyraźnych trudności w tym obszarze. Ujawniają się one przede wszystkim na etapie 

przechodzenia ze znajomości skoncentrowanej wyłącznie w przestrzeni wirtualnej w bezpośrednią 

znajomość, a uwarunkowane są m.in. ograniczeniami w obszarze mentalizacji oraz złożonymi 

deficytami kompetencji społecznych. Trudności te przyczyniają się też do doświadczania przez osoby 

z ASD stanów, w których nie wiedzą one jak zareagować na wyizolowane z kontekstu konwersacji 

pytania rozmówcy odnoszące się do ich stylu życia i osobistych preferencji np. w góry czy nad morze?, 

z książką czy na rowerze?, w dresie czy w garniturze? 

Analiza pozyskanych narracji sugeruje również, że mimo, iż doświadczenia dorosłych dobrze 

funkcjonujących mężczyzn z autyzmem w poszukiwaniu satysfakcjonujących relacji społecznych 

w rzeczywistości wirtualnej są bardzo zróżnicowane, to jednak sami zainteresowani deklarują wolę 

dalszego z korzystania z Internetu w tym obszarze. W kontynuowaniu swojej aktywności wirtualnej 

dostrzegają bowiem realną szansę (często nawet większą niż w przypadku ograniczenia się do 

kontaktów bezpośrednich) na zaspokojenie potrzeb uczestnictwa w życiu społecznym i budowania 

satysfakcjonujących emocjonalnie związków. 
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Karolina Sęczkowska1 

Paradoks "Bliskości więzi na odległość" czyli Enter i Escape miłości w sieci 
w kontekście psychologicznym 

Wstęp 

Internet jest uznawany za jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku. Praktycznie każda dzisiejsza 

czynność łączy się z użytkowaniem Internetu: pobyt w domu, szkole, pracy, na uczelni, a nawet spacer 

czy zwykłe poszukiwanie informacji - Internet stał się naszą wiedzą podręczną, ponieważ dzięki 

smartfonom możemy nosić go przy sobie. Waszyńska (2015) twierdzi nawet, że Internet to nasza „trzecia 

ręka" (s. 198), która umożliwia natychmiastową gratyfikację naszych potrzeb. Szybki rozwój nowych 

technologii, Internetu oraz społeczeństwa informacyjnego sprawiły, że bardzo szybko zaczęły rozwijać się 

serwisy i aplikacje randkowe. Pierwotnie (na początku XXI wieku) portale randkowe pozwalały tylko na 

publikowanie ogłoszeń osób poszukujących miłości. Jednak od kilku lat rozwijają się nowe formy (na 

przykład Tinder), które za pomocą algorytmów pozwalają na dopasowanie partnera pod względem 

pewnych cech, oraz na zlokalizowanie drugiej osoby w konkretnej przestrzeni wirtualnej (Kacprzak, 

2014). Człowiek w Internecie to homo virtualis – osoba elastyczna, żyjąca w biegu, ciągle poszukująca, 

która szybko selekcjonuje informacje i wybiera te, które są istotne. Na portalu eDarling można uzupełnić 

Test Wielkiej Piątki i dopasować do siebie pod tym względem partnera. Dowiadujemy się więc najpierw 

jakichś informacji, często zmyślonych czy też podkoloryzowanych, a nie budujemy fazę zakochania 

poprzez rosnącą namiętność. Tak naprawdę badania skupiają się głównie na analizie możliwości związków 

online, na tym czego ludzie poszukują, co znajdują i jakie są dalsze losy takich par. Badań porównujących 

trójskładnikową teorię miłości w związkach tradycyjnych i wirtualnych tak naprawdę nie ma, a byłoby to 

bardzo interesujące i pokazujące, czym w tej kwestii różnią się związki Internetowe od tych 

tradycyjnych. 

Celem niniejszego artykułu jest stwierdzenie, czy miłość rodząca się w Internecie może być podobna 

do miłości, która powstaje w sposób tradycyjny, twarzą w twarz. Ponadto, autorka artykułu chce 

sprawdzić, czy klasyczna teoria miłości Sternberga może odnosić się także do cybermiłości. Dotychczas 

nie pojawiły się żadne badania, które podejmowałyby próbę aplikacji teorii miłości do związków na 

odległość. 

W pierwszej części artykułu opisana została Trójskładnikowa Teoria Miłości Sternberga. Następnie, 

opisana została specyfika związków internetowych i najważniejsze cechy tego typu relacji. W trzeciej 

części artykułu pojawia się próba aplikacji klasycznej teorii miłości w kontekście związków na odległość. 

Trójczynnikowa Teoria Miłości Roberta Sternberga 

Miłość to pojęcie trudne do zdefiniowania i do uchwycenia przez badaczy. Obecnie jedną z najbardziej 

popularnych koncepcji dotyczących miłości jest Trójczynnikowa Teoria Miłości Sternberga, która uznawana 

jest za uniwersalną (Oleśnicki, 2013). Według Sternberga (1986) są trzy składniki miłości: intymność, 

namiętność i przywiązanie. Intymność oznacza tu bliskość, dbanie o drugą osobę, wzajemny szacunek, 

szczerość, zrozumienie, przyjacielskość; dynamika intymności jest łagodna, łączy się ją z działaniem 

oksytocyny. Z kolei namiętność to bardzo silne uczucia (energia, podniecenie, ból, tęsknota, pożądanie), 

dynamika namiętności jest bardzo silna (szybko wzrasta, aby potem równie gwałtownie opaść), łączy się 
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ją z działaniem oksytocyny. Zobowiązanie (przywiązanie) natomiast to działania na rzecz związku tak, aby 

przekształcić go w trwałą relację, w związku udanym to składnik stabilny, stale utrzymujący się na 

wysokim poziomie i podtrzymujący związek. Na drugim krańcu znajduje się miłość pełna, która jest 

wynikiem namiętności, zaangażowania i intymności. 

Etapy miłości według Sternberga (1986) to kolejno: Zakochanie, Romantyczne początki, Związek 

kompletny, Związek przyjacielski, Związek pusty, Rozpad związku. Zdaniem Sternberga możliwa jest 

miłość pusta, w której funkcjonuje tylko zaangażowanie. Można stwierdzić, że każda z par znajduje się na 

jednym z wyżej wymienionych etapów związku. Niektóre z par mogą zatrzymać się na danym etapie, 

a inne przez cały okres rozwoju związku przenoszą się z jednego stadium na kolejne, aż do rozpadu. 

Opisane przemiany są więc charakterystyczne dla każdego związku, a trzy składniki miłości powinny 

pojawić się w każdej dojrzałej relacji. 

Przedstawiony poniżej wykres (nr 1) wskazuje na dynamikę intymności, namiętności i zaangażowania. 

Wykres 1. Zróżnicowanie dynamiki trzech podstawowych składników miłości i wynikająca z niego
typowa sekwencja faz związku miłosnego (Źródło: Wojciszke, 2005, s.24).

Wojciszke (2005) w książce „Psychologia miłości” dokładnie opisał teorię Sternberga i przeniósł ją na 

grunt polski, a także przeprowadził badania. Zdaniem tego autora każda para znajduje się w jednym ze 

stadiów związków, co potwierdził badaniami na ponad tysiącu osób, które otrzymywały opisy konkretnych 

etapów miłości i miały za zadanie przyporządkować swój związek do jednego z etapów. Okazało się, 

że 94% osób zgodziło się z tym, że przynajmniej jeden z opisów doskonale oddaje stan ich relacji 

partnerskiej. Zdaniem Wojciszke, sześcioetapowy model uwzględnia praktycznie wszystkie postacie 

miłości, które pojawiają się u ludzi. 

Związki online i ich specyfika 

Związki online coraz częściej pojawiają się w opracowaniach naukowych i w badaniach. Bardzo ważną 

kwestią jest samo zdefiniowanie pojęcia cyberseksu: definicje szerokie uznają, że cyberseks to zarówno 

poszukiwanie treści pornograficznych w Internecie (np. w celu masturbacji) jak i kontakty z partnerem 

(np. poprzez Skype czy kamerę internetową) oraz "uprawianie seksu w Internecie" czyli wymiana różnych 

treści z drugą osobą w celu wzbudzenia podniecenia seksualnego (Carnes, 2007). Cyberseks może być 

także definiowany w sposób wąski - np. Ben Zeev (2005, s.19) twierdzi, że cyberseks to rodzaj „interakcji 

społecznej pomiędzy minimum dwiema osobami, które wymieniają przekaz cyfrowy w czasie 
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rzeczywistym w celu osiągnięcia podniecenia seksualnego”. 

Rozróżnieniem fundamentalnym, ramą dla artykułu w kontekście związków na odległość, będą trzy 

grupy związków Internetowych, które zostały wyróżnione przez Zeev’a (2005): 

a.) związki online, które służą znalezieniu osoby do związku offline 

b.) związki „powierzchniowe”- cyberseks, flirty 

c.) cybermiłość - istniejąca tylko w Internecie, ale długofalowa a nie powierzchowna 

Whitty (2004) w swoich badaniach wskazał na motywy ludzi z początku XXI wieku, którzy 

koncentrowali się na znalezieniu partnera w Internecie. Okazało się, że 91% badanych poszukiwało osoby 

do związku długoterminowego, 65% osób spotkało się z osobą poznaną w Internecie już w ciągu 

pierwszego tygodnia znajomości. 

Różnice w postrzeganiu związków online ze względu na płeć 

To, co istotne i warte zauważenia to fakt, że spora część relacji internetowych przekształca się 

w związki tradycyjne, czyli istniejące w rzeczywistości (offline). Wedle tradycji to mężczyzna był osobą, 

która zapraszała kobietę na randkę, wybierała miejsce i płaciła. Obecnie jednak, ze względu na przemiany 

społeczno- kulturowe, emancypację i niezależność finansową kobiet, zdarza się, że to płeć piękna 

wychodzi z inicjatywą randki, czy spotkania przez Internet. Jednak zdaniem Waszyńskiej (2015) to wciąż 

mężczyźni starają się jako pierwsi o kobiety, uwodzą je, co prawda poprzez portal internetowy lub czat, 

lecz wciąż jako pierwsi zapraszają je do znajomych, wypytują, zachęcają do kontaktu, a potem 

zapraszają na pierwsze spotkanie. Zdaniem autorki jest to związane z iluzorycznością emancypacji 

i modelem patriarchalnym uwodzenia (Waszyńska, 2015). Oczywiście, zdarza się, że to kobiety inicjują 

relację, jednak sytuacje te należą do rzadkości (Waszyńska, 2015). Co więcej, zdarza się także 

nawiązywanie relacji z osobami, które w świecie rzeczywistym mają już partnerów, ale nie wyrażają im 

swoich potrzeb (np. erotycznych) - jest to więc także forma zdrady. Można powiedzieć, że w świecie 

wirtualnym dzieją się te same rzeczy odnośnie relacji międzyludzkich, są podobne zasady i zachowania, 

ale inne są środki do stworzenia tych relacji. 

Badania przeprowadzone przez Oronowicza i Jaśkowiak (2015) na grupie 104 osób (w tym 66 kobiet 

i 38 mężczyzn) w wieku od 17 do 49 lat, wskazały na fakt, że 67% badanych uważa związki internetowe 

za bezpieczne (niezależnie od płci). Co ciekawe, 25% osób badanych uważa, że portale randkowe są 

przeznaczone dla osób, które nie mogą znaleźć miłości w świecie rzeczywistym, w sposób tradycyjny. 

Bardzo istotną kwestią jest jednak to, że jeszcze na początku XXI wieku poznanie „drugiej połówki” przez 

Internet było stygmatyzujące, jednak obecnie ta stygmatyzacja jest coraz mniejsza, a takie związki są 

coraz bardziej akceptowalne. Ponadto, okazuje się, że prawie 50% osób zarejestrowanych na portalach 

randkowych nie chodzi na spotkania, jednak nie ze strachu czy obawy o bezpieczeństwo, a dlatego, 

że osoby te są nieśmiałe lub obawiają się porażki na lub po spotkaniu (Oronowicz, Jaśkowiak, 2015). 

Griffiths (2001) pisze o pewnej bardzo istotnej z psychologicznego punktu widzenia hipotezie: kobiety 

preferują cyberseks ponieważ pozwala on na anonimowość, wyzbycie się wstydu i stereotypów 

społecznych, natomiast mężczyźni preferują cyberseks, ponieważ nie obawiają się o to, jak wypadną. Co 

więcej kobiety mogą realizować w ten sposób swoje fantazje czy pragnienia, które skrywają z obawy 

bycia posądzoną o bycie osobą za bardzo "męską", ponieważ w społeczeństwie (na przykład polskim) 

wciąż pojawia się przekonanie, iż to kobieta powinna dostosować się do mężczyzny w kontaktach 

erotycznych, co więcej wiąże się to także z wychowaniem oraz stereotypami płciowymi. 

Jeśli kontaktów internetowych nie przenosimy do realu, to może się nam wydawać, że taka forma jest 
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mniej zagrażająca, a także nie wiąże się ona ze zdradą, o czym pisze Waszyńska (2015). 

Jednakże poza pojęciem cyberseksu bardzo istotne jest także pojęcie cybermiłości, które definiowane 

jest jako „związek uczuciowy zasadzający się głównie na komunikowaniu się za pomocą komputera” 

(Zeev, 2005, s.19). 

Niestety Waszyńska (2015) wskazuje na istotną prawidłowość - często zakochujemy się w jakimś 

wyobrażeniu drugiej osoby, w tym w jaki sposób postrzegamy ją w Internecie. Jest to wrażenie 

iluzoryczne, powiązane ze złudzeniem szczerości i bliskości z drugim człowiekiem. W takim cyberświecie 

cybermiłości powstają cybermałżeństwa, cyberzdrady i śluby cyberwierności - wszystkie te zjawiska są 

przenoszone ze świata realnego do świata wirtualnego. 

Związki, które powstają w Internecie, są tak zwanymi „słabymi związkami” (ang. „weak ties”) i są one 

często przenoszone do świata rzeczywistego (Fiut, 2003). Co ciekawe, osoby pozostające w związkach 

tradycyjnych, także często poszukują kogoś przez Internet, jednak te poszukiwania służą głównie do 

ulepszania tradycyjnych więzi społecznych, poprzez nowe doświadczenia (Fiut, 2003). 

Teorie psychologiczno-socjologiczne cybermiłości 

Istnieje wiele teorii mówiących o relacjach w Internecie oraz o cybermiłości. Jedną z pierwszych teorii 

była teoria kontekstu społecznego (Sproull, Kiesler, 1986), która wskazuje na to, że relacja internetowa 

zapewnia mniejszy kontekst społeczny niż relacja w świecie rzeczywistym, ze względu na mniejszą liczbę 

sygnałów pozawerbalnych, co wpływa na większą impulsywność w takich związkach, a tym samym na 

wyższy poziom agresji oraz niższy poziom intymności niż w związkach tradycyjnych. 

Teoria obecności społecznej (Walther, 1992) wskazuje na podobne konsekwencje związków 

internetowych. Obecność społeczna rozumiana jest tu jako poczucie, że druga osoba jest zaangażowana 

w relację. Według autorów teorii obecności społecznej w relacjach wirtualnych obecność społeczna jest 

niska, co prowadzi do spadku intymności pomiędzy partnerami. Whitty i Carr stworzyli także drugą teorię 

nazwaną teorią bogactwa środków przekazu (Whitty, Carr, 2009), która wskazuje na to, że w relacjach 

internetowych pojawia się wiele trudności takich jak: brak komunikacji niewerbalnej oraz różnych 

sygnałów, brak natychmiastowej informacji zwrotnej oraz trudności z wykorzystaniem naturalnego 

języka. 

Współcześnie jednak wiele z argumentów pojawiających się w pierwszych teoriach dotyczących 

cyberzwiązków jest już nieaktualna, a nawet może zakrawać o śmieszność. Przykładowo brak komunikacji 

niewerbalnej w obecnych relacjach internetowych już tak nie razi, ponieważ pojawił się Skype oraz inne 

komunikatory internetowe, pozwalające na połączenie wideo. Co więcej wiele z teorii XXI wieku wskazuje 

na odwrotną prawidłowość tj. na przewagę związków internetowych nad tymi rzeczywistymi, np. Lea 

i Spears (1995) pisali, że „wizualna anonimowość interlokutorów i brak współobecności – a w zasadzie ich 

fizyczna izolacja – tylko ułatwia im porozumiewanie się”, a charakter relacji jest tu niematerialny. 

Także Turkle (2001) pisze o tym, że dzięki temu, że nie otrzymujemy od razu informacji o wyglądzie, 

statusie i ogólnej aparycji drugiej osoby, nie wpadamy w pułapki związane ze stereotypami społecznymi 

oraz błędnymi atrybucjami. Jednocześnie warto zauważyć, że do niedawna najbardziej popularne było 

aktywne poszukiwanie innych użytkowników na portalach randkowych (tj. samodzielne przeglądania 

profili innych użytkowników), jednak obecnie także poszukiwanie pasywne (tj. wypełnianie ankiet 

odnośnie różnych cech poszukiwanej osoby i oczekiwanie na „oferty”) jest docenianą metodą (Shimrit, 

2010). 

Podsumowując, teorie dotyczące cyberzwiązków i miłości w sieci wskazują na specyficzność tego typu 
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relacji. Teorie odwołują się głównie do aspektów aparycji, cielesności i ogólnego wyglądu fizycznego, przy 

pominięciu miłości i etapów każdego związku. Jednak można znaleźć pewne zależności pomiędzy wyżej 

opisanymi teoriami i koncepcją Sternberga. Jeszcze w latach 90, ze względu na brak możliwości ujrzenia 

się na ekranie komputera w czasie rzeczywistym, twierdzono, że intymność pomiędzy partnerami spada. 

Obecnie okazuje się, że początkowa fizyczna izolacja pomiędzy partnerami interakcji może stopniowo 

prowadzić do wzrostu intymności, ponieważ dwie osoby zwierzają się sobie, opowiadają historie życia, 

opisują siebie samego. Ponadto, te dwie osoby wymieniają się coraz większą liczą prywatnych informacji 

i zaczynają postrzegać swoją społeczną obecność nawzajem. Relacje w świecie wirtualnym nie mogą być 

uznane za gorsze od tradycyjnych, tylko za inne, ze względu na to, że są zdeterminowane przez inne 

środki przekazu i wyrazu zachowań, czy emocji. 

Specyfika cyberzwiązków 

Bauman pisał o "związkach Enter i Escape" (2003), gdzie pojawiają sie paradoksy bliskości 

i odległości. Pisze o tym także Ben Zeev (2005), który wymienia 10 cech specyficznych dla 

cyberzwiązków. Przede wszystkim jest to bliska więź na odległość, ponieważ osoby poznające się przez 

sieć mogą stać się dla siebie bardzo bliskie, wymieniać ze sobą poglądy, opinie, być szczerymi wobec 

siebie, a jednocześnie osoby te są od siebie oddalone i rozmawiają tylko dzięki połączeniu 

internetowemu. Zeev wyróżnił także odległość i bezpośredniość, a dychotomia ta polega na tym, że dzięki 

oddaleniu od siebie, łatwiej wejść w bezpośrednią relację, otworzyć się przed drugą osobą, wejść 

w relację głęboką. Kolejnym paradoksem jest uboga i bogata komunikacja, ponieważ pozawerbalne formy 

takie jak emotikony, ruszające się obrazki, akronimy czy opisy zachowania i samopoczucia uczą nas 

rozumieć drugą osobę. W tym kontekście Whitty (2009, s.90) pisze, że „ludzie, którzy chętniej flirtują 

w sieci niż w świecie realnym, potrafią dobrze odwzorować swoje ciało w tekście”. Z drugiej strony 

komunikacja w początkowych fazach relacji nie jest nigdy tak bogata jak w przypadku komunikacji 

w świecie rzeczywistym. Zdaniem Zeev, kolejnym paradoksem jest anonimowość i otwartość: dzięki 

poczuciu anonimowości możemy otworzyć się przed drugą osobą, powiedzieć to, czego w rzeczywistości 

nikomu nie mówimy (przykład dość starego, ale w pewnym sensie wciąż na czasie filmu "Masz 

wiadomość", w którym główna bohaterka zwierzała się z problemów swojej księgarni biznesmenowi, 

który otwierał obok wielką księgarnię- główna bohaterka nie wiedziała, że rozmawia właśnie z tym 

mężczyzną, dlatego też opowiadała mu o prywatnych sprawach). Kolejnym paradoksem jest szczerość 

i oszustwo, ponieważ w Internecie są ogromne możliwości kreowania i fałszowania własnej osoby, 

możemy manipulować informacjami, oszukiwać, zmieniać swoją tożsamość, wiek, status społeczny, 

a z drugiej strony dzięki Internetowi możemy napisać do drugiej osoby o takich sprawach, uczuciach czy 

doświadczeniach, o których nie umielibyśmy powiedzieć w rozmowie twarzą w twarz. W aplikacjach 

randkowych można dodać nie swoje zdjęcie lub przemienić je na dużo bardziej atrakcyjne za pomocą 

Photoshopa. Następną dychotomię stanowi ciągłość i nieciągłość. Zdaniem Baumana (2003) „można 

powiedzieć, że internetowe związki uczuciowe są nieciągłe pod względem fizycznym czy czasowym, 

ponieważ komunikacja online nie jest ciągła. Niemniej są one ciągłe w sensie emocjonalnym, gdyż 

kochankowie stale o sobie myślą (…). Kolejnym powodem ciągłości znajomości sieciowych jest brak 

jakichkolwiek ograniczeń czasowych 'spotkania’ online, może się ono odbyć o każdej porze”. Antynomię 

ciągłości i nieciągłości w sposób obrazowy pokazują słowa Baumana o Enter i Escape związkach - łatwo 

w nie wskoczyć i łatwo z nich wyjść. Kolejnym paradoksem cyberzwiązków, zdaniem Zeeva, jest niska 

inwestycja fizyczna i wysoka mentalna, ponieważ z jednej strony cyberzwiązki są tanie, nie trzeba płacić 
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Paradoks „Bliskości więzi na odległość”.... 

za wypady na kolację czy do kina. Z drugiej strony związek na odległość może przynieść straty 

psychiczne i moralne, które mogą prowadzić do zamknięcia się w sobie, czy smutku. Zaufanie nieznanej 

osobie jest bardzo trudne i pociąga za sobą koszty psychiczne. Ponadto, w pewnej fazie związku pojawią 

się także koszty materialne, związane ze spotkaniami w świecie rzeczywistym z partnerem interakcji. 

Kolejnym paradoksem jest działanie społeczne wykonywane samotnie, ponieważ mimo że łączymy się 

z inną osobą w sieci, to wciąż pozostajemy sami, a wszystkie przeżycia towarzyszące nam też są 

przeżywane w pojedynkę. Zdaniem Zeeva, związki na odległość charakteryzowane mogą być także 

poprzez osobistą komunikację wykazującą cechy komunikacji masowej. Tym samym cyberseks 

i cybermiłość „nie są w pełni prywatne, ani zupełnie publiczne – opierają się na osobistych fantazjach, ale 

interakcja zachodzi między prawdziwymi ludźmi za pośrednictwem medium, które może stać się 

publiczne” (Zeev, 2005, s.69). Co więcej, część związków odbywa się poprzez aplikacje, które są 

publiczne, na przykład Facebook, czy Instagram, gdzie partnerzy interakcji nie tylko piszą do siebie, ale 

także komentują swoje zdjęcia, dodają posty. Ostatnim paradoksem związków na odległość jest 

cielesność bez ciała, która polega na angażowaniu ciała w formie cyberseksu i masturbacji, a także 

poprzez opisy ciała. 

Wirtualne społeczności mają także swoje cechy, które zostały opisane przez Baran i Misiewicz (2014), 

a pierwotnie zostały wyróżnione przez Marka Smitha (1992): 

a.) Acielesność - osoby komunikujące się ze sobą przez Internet często widzą swoje zdjęcia i na ich 

podstawie oceniają partnera interakcji, jednak warto zaznaczyć, że każde zdjęcie może zostać 

„upiększone” lub stworzone w takiej formie, aby było atrakcyjne; acielesność jest tu rozumiana 

bardziej jako brak kontaktów fizycznych w momencie nawiązywania interakcji, ponieważ początki 

relacji związane są głównie z pisaniem na czacie, komunikatorze, czy w aplikacji; 

b.) Astygmatyczność - w kontaktach w sieci fakty dotyczące płci, wykształcenia, rasy, poglądów 

politycznych czy religijnych oraz wyglądu nie oddziałują tak mocno, jak w przypadku kontaktów 

w świecie rzeczywistym, dlatego też w przypadku kontaktów internetowych nie pojawiają się tak 

często uprzedzenia, stereotypy i nie zachodzi stygmatyzacja, 

c.) Asynchroniczność - użytkownicy internetowych portali mogą odroczyć swoje reakcje lub je wydłużyć, 

tzn. mogą zdecydować, że odpiszą drugiej osobie dopiero za jakiś czas, zastanowić się nad 

odpowiedzią, a dzięki temu pojawia się większa kontrola nad przebiegiem relacji, 

d.) Aprzestrzenność - relacja internetowa nie funkcjonuje „tu i teraz”, w konkretnym miejscu, tylko 

relacja ta jest związana z tym, że można przekraczać bariery geograficzne, społeczne oraz 

przestrzenne. W cyberzwiązkach nie ma więc żadnych ograniczeń fizycznych albo materialnych, 

e.) Anonimowość: Gary Marx (1999) stwierdził, że anonimowość oznacza niemożność zidentyfikowania 

danej osoby, a tym samym niemożność określenia żadnego z siedmiu wymiarów wiedzy o tożsamości 

jednostki; ludzie, którzy poznają się przez Internet i komunikują ze sobą, zakochują się w sobie to 

nieidentyfikowalni znajomi, czyli osoby, które są anonimowe ale jednocześnie stają się dla siebie 

coraz bliżsi; anonimowość w związkach internetowych pozwala na eksperymentowanie z własną 

tożsamością i kreowanie siebie nie tylko dla innych ale także dla samego siebie i samopoznania. 

Wyżej opisane cechy cyberzwiązków i teorie dotyczące relacji na odległość będą podstawą do 

przeniesienia koncepcji Sternberga do świata wirtualnego, w którym także pojawiają się emocje, uczucia, 

oraz miłość. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 49 



     
 

 
                                                 

 

       

                

                  

            

               

             

            

            

               

              

              

                 

                

             

          

            

                

              

            

               

                 

              

    

             

             

          

            

             

            

             

             

             

               

                

            

              

             

        

 

            

             

             

              

Paradoks „Bliskości więzi na odległość”.... 

Koncepcja Sternberga w kontekście związków na odległość 

W tym miejscu warto przejść do bardzo ważnej kwestii: jak wyglądają etapy miłości u osób, które 

poznają się przez Internet i przykładowo piszą ze sobą przez pół roku, aby po tym czasie się spotkać. 

Poszukiwanie drugiej osoby przez Internet różni się znacząco od tradycyjnego randkowania: początkowo 

osoby testują się, zadają sobie wiele intymnych pytań, a więc często początkowo rozwija się intymność 

a nie namiętność, co odwraca kolejność działania. Pytania dotyczą często używek, seksu, religii, 

przeszłości, historii czy jakichś retrospekcji partnera. Randkowanie sieci „wpisuje się w Baumanowską 

płynność i ulotność" (Ściupider-Młodkowska, 2013, s. 312), co może zwiększyć ludzką alienację 

i samotność: zdarza się, że użytkownicy portali umawiają się na kilka randek tygodniowo z kilkoma 

różnymi osobami a mimo to wciąż odczuwają samotność. Przykładem tego typu zachowań może być 

aplikacji Tinder, która pozwala na zawarcie dużej liczby kontaktów i na zaaranżowanie kilku spotkań 

w tygodniu, czy w miesiącu. Zdarzają się także osoby, które zatrzymują się na etapie pisania z drugą 

osobą, bez chęci lub możliwości wejścia w dalszą relację. Z drugiej strony na videochatach czy na 

zdjęciach profilowych użytkownicy od razu mogą ocenić partnera interakcji. Może zadziałać tutaj efekt 

aureoli, polegający na przypisaniu cech osobowości na podstawie wyglądu. 

Powierzchowność w przypadku związków na odległość ma bardzo duże znaczenie. Należy zaznaczyć, 

że możliwe są relacje, w trakcie których partnerzy interakcji tylko piszą ze sobą i nie zamieszczają 

żadnych zdjęć. Obecnie jednak rozwinęło się sporo komunikatorów i aplikacji, w których osoby oceniane 

są na podstawie wyglądu. Zjawisko tak zwanego scrollowania, czyli szybkiego przesuwania ekranu 

smartfona w nadziei na natrafienie na odpowiedni profil, a także przesuwanie kciukiem w prawo lub 

w lewo, aby wybrać daną osobę do interakcji w Tinderze, sprawiły, że to właśnie atrakcyjny wygląd ma 

ogromne znaczenie w Internecie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni starają się przedstawić jako osoby 

wyjątkowe, atrakcyjne, interesujące. 

Dobór partnera relacji, także w związkach internetowych, opiera się na homogamii, czyli poszukiwaniu 

osoby podobnej, ze względu na tło kulturowe, wyznanie, status materialny i społeczny, wykształcenia, 

zainteresowania (Wróblewska-Skrzek, 2017). Zasada ta dotyczy zarówno związków w świecie 

rzeczywistym, jak i w świecie internetowym, jednak głównie chodzi o relacje długoterminowe. 

Socjologowie wskazują jednak, że współczesne portale randkowe związane są z tak zwaną kulturą 

„wyhaczania” (ang. hooking up), czyli poszukiwania partnerów w celach seksu bez zobowiązań 

(Wróblewska- Skrzek, 2017). W takim wypadku nie można mówić o rzeczywistych etapach miłości, 

o których pisał Sternberg. Podobnym zjawiskiem jest koncepcja friends with benefits, czyli relacja 

przyjacielska, w której dwie osoby utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne bez zobowiązań 

i bez utraty łączącej ich przyjaźni. W takim wypadku koncepcja Sternberga nie jest możliwa do 

przeniesienia na grunt tego typu związków. Zarówno hooking up jak i friends with benefits są zjawiskami, 

które pojawiają się często w związkach internetowych. Niektórzy użytkownicy aplikacji randkowych nawet 

nie ukrywają swoich zamiarów i zdecydowanie od pierwszych zdań proponują tego typu układ. Zdaniem 

Wróblewskiej-Skrzek (2017) „randka on line staje się dziś towarzyska ̨ ̨rozrywka, która stopniowo zyskuje 

przewagę nad tradycyjnym typem randkowania” (s. 397). 

W tym miejscu należy zastanowić się nad cyberzwiązkami długoterminowymi, które prowadzą do 

wytworzenia rzeczywistej relacji, a nie tylko do jednorazowego kontaktu seksualnego. Jak już zostało 

wspomniane, Zeev wyróżnił trzy rodzaje związków powstających w sieci. Przede wszystkim należy na 

początek skoncentrować się na związkach online, które służą znalezieniu osoby do związku offline, czyli 
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Paradoks „Bliskości więzi na odległość”.... 

relacjom długoterminowym. Zdaniem Grochowalskiej (2012) etapy miłości w cyberzwiązkach są inne niż 

w relacjach tradycyjnych. Jej zdaniem pierwszą fazą jest miłość przyjacielska, która rozwija się poprzez 

pisanie na czacie, w konkretnej aplikacji, czy też poprzez maile, smsy. Drugim etapem, zdaniem autorki, 

jest miłość romantyczna, która pozwala na kontakty fizyczne, cyberseks i rzeczywistą namiętność. Wielu 

badaczy podkreśla, że związki online czasami nie przechodzą do kolejnej fazy, osoby nie spotykają się ze 

sobą i nie są w stanie utrzymać romantycznej relacji, tylko pozostają przyjaciółmi, którzy piszą ze sobą 

na różne tematy (Ben-Ze’ev, 2005). Tylko osoby rzeczywiście zaangażowane decydują się na spotkanie 

i możliwe jest przejście do kolejnych faz związku. Po spotkaniu, następuje więc przejście do miłości 

romantycznej, albo też relacja pozostaje przyjacielska. Możliwe jest także bardzo szybkie przejście do 

związku pustego, ze względu na niespełnienia oczekiwań partnera relacji pod względem rzeczywistego 

wyglądu, zachowania lub cech osobowości (Grochowalska, 2012). 

W przypadku drugiego typu związków, o których pisał Zeev, czyli związkach powierzchniowych, 

polegających na cyberseksie, flirtach, a także szukaniu osoby do jednorazowego spotkania w świecie 

rzeczywistym, nie sposób mówić o prawdziwej miłości, rozwijającej się i przechodzącej przez rzeczywiste 

stadia. Jest to sytuacja podobna do flirtów, czy spotkań w klubie, które rozwijają się przez bardzo krótki 

czas. W tego typu relacjach co najwyżej może dochodzić do pierwszego etapu, związanym z rosnącą 

namiętnością. Podobnie tą sytuację można przenieść na grunt relacji internetowych. 

Ostatnim typem relacji internetowych jest długotrwała cybermiłość, która istnieje tylko i wyłącznie 

w Internecie i nie jest przenoszona do świata realnego. W tym przypadku zdecydowanie najszybciej może 

rozwijać się intymność i może pojawiać się związek przyjacielski. W sytuacji, gdy dwie osoby tylko piszą 

ze sobą, czy też widzą się na czacie video, lub na zdjęciach, rozwija się poznawanie drugiej osoby, 

przekazywanie sobie sekretów, historii życia. W momencie, w którym te dwie osoby podejmą jakiś typ 

relacji erotycznej, na przykład poprzez cyberseks, rozbieranie się do kamery video, albo erotyczne 

wiadomości, może zacząć rozwijać się także namiętność. Jeśli chodzi o zaangażowanie, to przy 

długofalowych relacjach, musi istnieć jakiś czynnik, który trzyma te dwie osoby razem, mimo braku 

rzeczywistego kontaktu fizycznego. Możliwe, że osoby te mają zamiar spotkać się w przyszłości ale nie 

mogą ze względu na znaczną odległość, brak środków finansowych na podróż, czy też ze względu na inne 

czynniki. Z drugiej strony związek taki może się rozwijać bez rozmów dotyczących spotkania w świecie 

rzeczywistym. W takim wypadku bardzo szybko może pojawić się związek pusty, który nie jest 

podtrzymywany poprzez obietnice wzajemnego spotkania i opiera się co najwyżej na przyjaźni, czy 

szacunku do drugiej osoby. 

Podsumowując, można stwierdzić, że w zależności od rodzaju związku w Internecie, etapy miłości 

i rozwój składników miłości może się różnić i wyglądać inaczej niż w świecie rzeczywistym. 

Podsumowanie 

Celem artykułu było odniesienie klasycznej Trójskładnikowej Teorii Sternberga do związków na 

odległość, czyli do miłości pojawiającej się w Internecie, poprzez aplikacje, komunikatory, czaty, czy 

portale randkowe. Temat cyberzwiązków i cybermiłości jest do tej pory słabo przebadany, jednak autorka 

niniejszego artykułu może wskazać pewne cechy charakterystyczne dotyczące trzech składników miłości 

online. Przede wszystkim w związkach na odległość może pojawiać się zupełnie inna sekwencja dotycząca 

trzech głównych składników miłości. W tradycyjnym modelu bardzo szybko rosło natężenie namiętności 

aż do pewnego poziomu, a potem powoli spadało, gdy relacja wchodziła w związek przyjacielski. 

Intymność zaczynała rosnąć dopiero w fazie romantycznych początków i zatrzymywała się na poziomie 
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Paradoks „Bliskości więzi na odległość”.... 

średnim w momencie, gdy relacja wchodziła w związek kompletny. Z kolei zaangażowanie rosło bardzo 

powoli aż do momentu, gdy para decydowała się na wzajemne zobowiązania i wchodziła w związek 

kompletny. Relacja w Internecie jest jednak zupełnie inna. Prawdopodobnie, pierwszym składnikiem 

miłości, którego natężenie najszybciej wzrasta jest intymność, a relacja dwojga partnerów przez dłuższy 

okres czasu przypomina związek przyjacielski. Dopiero, gdy partnerzy spotkają się w świecie 

rzeczywistym, zobaczą na żywo, czy też zaczną uprawiać cyberseks, kolejny składnik miłości, czyli 

namiętność, zacznie szybko wzrastać. Tym samym para taka może zupełnie pomijać fazę zakochania 

i częściowo pomijać etap romantycznych początków. Zaangażowanie w związkach internetowych może 

narastać wraz z czasem, który dwie osoby poświęcają na wzajemną komunikację, jednak po spotkaniu na 

żywo, zarówno zobowiązanie, jak i namiętność, mogą spaść, ze względu na brak odpowiedniego 

dopasowania. Fazy miłości internetowej i ich struktura mogą być więc zupełnie inne, zwłaszcza na etapie 

początkowym, niż w przypadku miłości tradycyjnej, rozwijającej się od początku w świecie rzeczywistym. 

Jednakże te wnioski z literatury, obserwacji własnej i ogólnych badań, powinny zostać dokładniej 

sprawdzone i na razie mogą być rozpatrywane bardziej na gruncie hipotez. 

Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że relacje „enter i escape” to nowy sposób na 

komunikację międzyludzką, poszukiwanie miłości, spełnienia seksualnego oraz zaspokojenia swoich 

pragnień i fantazji. Badania wskazują na fakt, iż ludzie są coraz bardziej chętni do poszukiwania miłości 

przez Internet, a także na to, że w większości przypadków nie uważają związków online za niebezpieczne. 

Niezależnie od zalet i wad takich związków oraz ich specyfiki, należy pamiętać, że Internet oraz 

cyberzwiązki zmieniły kondycję więzi społecznych, relacji partnerskich oraz sposobów poszukiwania 

partnerów. Sposób, w jaki rozwija się miłość w związkach na odległość, fazy miłości i składniki miłości, są 

prawdopodobnie specyficzne dla tego typu relacji i mogą się różnić od miłości tradycyjnej. 
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Stefan Florek1 

Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

Wprowadzenie – internetowa miłość 

Wiedzieli o tym już przed tysiącami lat filozofowie, że miłość niejedno ma imię. Nie wnikając w treść 

prowadzonych przez nich debat dotyczących rodzajów miłości, można powiedzieć, że powszechnie 

uznawano, iż istnieją przynajmniej cztery rodzaje miłości: storge, czyli miłość wynikająca z relacji 

rodzinnych (w szczególności miłość rodziców i dzieci), miłość związana z pożądaniem (w tym 

z pożądaniem o charakterze seksualnym) czyli eros, miłość przyjacielska czyli filia i agape, czyli miłość 

motywująca do czynienia dobra innym ludziom (Helm, 2017). 

Jak każda kategoryzacja, tak i zapewne również ta stanowi uproszczenie, choćby dlatego, że te 

rodzaje miłości w pewnych przypadkach niewątpliwie współwystępują w różnych konfiguracjach, 

generując trudną do skategoryzowania mnogość jej odmian przeżywaną w relacjach interpersonalnych. 

Przedmiotem zainteresowania psychologów ewolucyjnych są przede wszystkim storge i eros. Miłość 

erotyczna w Internecie rozważana w kontekście jej biologicznej racjonalności będzie przedmiotem 

niniejszego rozdziału. 

Miłość erotyczna ma fundamentalne znaczenie ze względu na zwiększanie dostosowania łącznego 

człowieka. Pojęcie „dostosowania łącznego” organizmu jest przedmiotem wyrafinowanych sporów, 

najczęściej przyjmuje się jednak, że jego miarą jest ilość potomstwa danego organizmu oraz potomstwa 

jego krewnych z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa, co przekłada się na ilość kopii jego genów 

przekazaną następnemu pokoleniu. Miłość erotyczna prowadzi zazwyczaj do seksu i wzrostu dostosowania 

łącznego, gdy jego konsekwencją jest posiadanie dzieci. Wszelkie formy osłabiania związku miłości 

erotycznej i prokreacji przekładają się zazwyczaj na obniżenie dostosowania łącznego i przez to są 

biologicznie irracjonalnie, jeśli przyjmiemy, że racjonalne biologicznie jest działanie organizmu, które 

poziom tego dostosowania podnosi (Florek, 2011b). W odniesieniu do miłości erotycznej można – 

dokonując pewnych uproszczeń uznać – że jest ona racjonalnie biologiczna2 wyłącznie wówczas, gdy (1) 

prowadzi do poczęcia potomstwa i (2) zazwyczaj (w rozdziale tym nie będę poddawał analizie innych, 

mniej powszechnych strategii zwiększania dostosowania łącznego) wówczas, gdy służy podtrzymaniu 

kooperacji rodziców w celu wychowania tego potomstwa. 

Zaznaczyć przy tym trzeba wyraźnie, że zachowanie biologicznie irracjonalne niekoniecznie jest 

subiektywnie irracjonalne, gdyż ludzie, dążąc do – pojmowanego na różne sposoby - szczęścia, często 

wyznaczają sobie cele, które są niespójne z interesem samolubnych genów. Mogą być nimi między innymi 

cele wynikające z przypisywania większej wagi wartościom religijnym, etycznym, naukowym, czy 

artystycznym. Tę rozbieżność interesu genu i jednostki dobrze oddaje wyznanie Stevena Pinkera (2002, 

s.63): „Będąc już długo w wieku rozrodczym, jestem wciąż dobrowolnie bezdzietny, trwonię moje 

biologiczne zasoby na czytanie i pisanie, prowadzenie badań, pomaganie przyjaciołom i studentom (...) 

jestem z tym szczęśliwy, a jeśli moim genom to się nie podoba, to niech się utopią”. 

Odnosząc się do zjawiska miłości erotycznej online można by dojść do wniosku, że Internet stanowi 

kolejne kulturowe narzędzie umożliwiające miłość biologicznie irracjonalną. Będę przekonywał, 

że wniosek ten jest pochopny. Postaram się wykazać, że Internet w zależności od sposobu wykorzystania 

1 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
2 W tym sensie, że jej przeżywanie motywuje do zachowań, które są racjonalne biologicznie dla danej jednostki.
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

może stanowić narzędzie umożliwiające zarówno podniesienie, jak i obniżenie stopnia racjonalności 

biologicznej procesu poszukiwania partnera oraz podtrzymywania relacji z nim na wstępnym etapie 

znajomości. Moja opinia na temat potencjalnej przydatności Internetu na wczesnym etapie tworzenia się 

relacji erotycznej nie jest zresztą oryginalna, gdyż wyraziła ją wcześniej chociażby Joni Meenagh 

(2015),chociaż nie rozważała tej kwestii w kontekście biologicznej racjonalności. Będę argumentował 

również, że ograniczenie się wyłącznie do kontaktu online w miłości erotycznej, a w szczególności na 

późniejszych etapach jej rozwoju, stanowi skrajny przejaw biologicznej irracjonalności i w perspektywie 

rozwoju technologii informatycznej może stanowić zagrożenie dla gatunku. Wniosek ten ma jednak 

charakter czysto deskryptywny, a więc nie przekłada się w żaden bezpośredni sposób na sferę powinności 

etycznych. 

Omawiając miłość erotyczną, relacje interpersonalne zapośredniczane przez Internet, będę określał 

mianem relacji online, a w odniesieniu innych relacji interpersonalnych będę używał określenia offline. Nie 

będę praktykował określania świata online mianem świata wirtualnego w opozycji do realnego świata 

offline. Świat online jest bowiem równie realny jak świat telewizji, czy telefonii i podobnie jak tamte 

światy konstytuuje kolejny wymiar rzeczywistości. Sztucznym zabiegiem jest więc rozdzielanie tych 

światów (Miller i inni, 2016). 

Rzeczywistość online jest rzeczywistością sztuczną w tym sensie, że jest rzeczywistością wytworzoną 

przez człowieka - rzeczywistością kulturową. Zupełnie naturalne jest jednak to, że człowiek tworzy 

i podobnie naturalne jest to, że niektórzy ludzie obawiają się nowych wytworów. Rzecz nowa jest bowiem 

z przyczyn oczywistych rzeczą niezbyt dobrze znaną, więc może wywoływać strach – w mniejszym lub 

większym nasileniu - u zwierząt, które potrafią go odczuwać. Nieznane jest przecież potencjalnie 

niebezpieczne. Warto przy tym zauważyć, że nawet pismo było postrzegane jako zagrożenie dla zdolności 

zapamiętywania (Miller i inni, 2016). Wytwory kultury materialnej i intelektualnej dają zazwyczaj większe 

możliwości działania, które może być pożyteczne lub szkodliwe w zależności od sposobu ich użycia. 

Kwestia wykorzystania Internetu jako przestrzeni dla miłości erotycznej stanowi przykład tej 

prawidłowości. 

W literaturze przedmiotu często na określenie miłości erotycznej między osobami używa się określenia 

relacje romantyczne (Meenagh, 2015). Traci L. Anderson (2005, s.521) kilkanaście lat temu pisała, 

że „trudno zaprzeczyć, że romantyczne relacje online są czymś unikalnym, przynajmniej pod tym 

względem, że – w szerokim zakresie – nie są one uznawane (jeszcze) przez społeczeństwo za coś 

normalnego”. Wydaje się, że obecnie ten stan rzeczy uległ zmianie i niewiele osób uznaje nawiązywanie, 

czy też podtrzymywanie romantycznych relacji online za przejaw dewiacji. 

Jak już zauważyłem, nieznane obiekty wzbudzają zazwyczaj negatywne stany afektywne. 

Jednocześnie znajomość obiektu czy zjawiska wiąże się z jego lubieniem; jest to tzw. efekt czystej 

ekspozycji. Prawidłowość ta odnosi się również do internetowej miłości. Osoby, które nigdy nie nawiązały 

romantycznych relacji online, jednak poświęcają dużo czasu na korzystanie z Internetu i są do niego 

pozytywnie nastawione, są również przychylnie nastawione do romantycznych relacji online. Anderson 

(2005) wykazała, że czas poświęcony na korzystanie z Internetu był istotnie pozytywnie skorelowany 

(r=0.35, p<0.001) z przychylnością wobec romantycznych związków online. Zapoznanie z portalami dla 

poszukujących partnera wiąże się z bardziej pozytywnym wobec nich nastawieniem. Osoby, które 

wcześniej zapoznawały się z takimi portalami, oceniały je mniej negatywnie od osób, które tego nie robiły 

(Donn i Sherman, 2002). 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

Przyjmuje się (Cooper, 1998), że relacjom o charakterze erotycznym w Internecie sprzyjają przede 

wszystkim trzy czynniki: anonimowość, dostępność i ich niewielki koszt. Relacja nawiązywana 

w Internecie może być również bardziej satysfakcjonująca od tej nawiązywanej offline, gdyż wchodzące 

w nią osoby mogą mieć większe poczucie kontroli (McKenna, 2008, Za: Hertlein, 2012). Anonimowość 

zalotów online sprawia, że ludzie są bardziej skłonni do „otwierania się”; ujawniania intymnych informacji 

partnerowi (por. Merkle i Richardson, 2000, Valentine, 2006, Malta, 2007). Ludzie poznają się online 

szybciej i czynią to na bardziej intymnym poziomie niż w przypadku relacji twarzą w twarz (Por. Griffiths, 

2001, Merkle i Richardson, 2000). Chociaż ustalenia empiryczne sprzed kilkunastu lat świadczyły o tym, 

że korzystanie z Internetu ogranicza relacje społeczne offline i jest przyczyną depresji oraz poczucia 

izolacji, nowsze wyniki badań – jak podają Rosenfeld i Thomas (2012) - zdają się temu przeczyć. Zmiana 

ta może wynikać z pojawiania się nowych możliwości w zakresie komunikowania się online. 

Poszukiwanie partnera 

Ludzie zawierają znajomości o charakterze romantycznym w Internecie na różne sposoby. Korzystają 

w tym celu z portali społecznościowych, tematycznych, chatroomów, czy komunikatorów. Niektóre z tych 

narzędzi komunikacji tworzone są z myślą o kontaktach o charakterze erotycznym w szerokim znaczeniu: 

począwszy od stron przeznaczonych dla osób poszukujących małżonka, czy też tzw. długoterminowego 

partnera, aż po strony, które odwiedzają osoby poszukujące wyłącznie pornografii i seksu (Donn 

i Sherman, 2002). 

Według Meenagh (2015) poszukiwanie informacji i komunikacja online mają szczególne znaczenie, gdy 

relacja o charakterze romantycznym się tworzy i gdy dochodzi do jej zakończenia. Według oszacowania 

z 2006 roku, 15% badanych znało osobę, która poślubiła kogoś lub była w długotrwałym związku z kimś 

poznanym online (Madden i Lenhart, 2006). Dane dotyczące tego, w jaki sposób dochodziło do poznania 

partnera przed „erą” Internetu, są raczej skromne (Rosenfeld i Thomas, 2012). Rosenfled i Thomas 

(2012) przeprowadzili analizę danych uzyskanych w badaniu „W Jaki Sposób Pary Spotykają się 

i Pozostają Razem” przeprowadzonych w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, które umożliwiły 

udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ich nazwie zarówno w odniesieniu do okresu powszechnego 

dostępu do Internetu, jak i okresu, który go poprzedzał. Ich wyniki świadczą o tym, że nieustannie 

maleje odsetek osób, które poznają się w tradycyjny sposób – za pośrednictwem znajomych, krewnych, 

w pracy, szkole, kościele i sąsiedztwie - na rzecz znajomości nawiązywanych za pośrednictwem Internetu. 

W przypadku par, które poznały się w 1990 lub wcześniej nie ma osób, które nawiązały znajomość 

w Internecie. W roku 2009 aż 22% poznało się w Internecie, co plasowało Internet na 3. miejscu, jeśli 

idzie o „medium” prowadzące do pozyskania partnera; częściej pary poznawały się jedynie za 

pośrednictwem znajomych lub w miejscach publicznych (Rosenfeld i Thomas, 2012). Poszukiwanie 

partnera za pomocą Internetu to strategia, której popularność szybko wzrasta: o ile w 1999 roku 

stosowało ją w Stanach Zjednoczonych jedynie 2% singli, to w 2002 było ich już 25% (Orr, 2004, za: 

Sautter, 2010). 

Ludzie poszukują osób podobnych. Jest to przede wszystkim podobieństwo pod względem rasy 

(Rosenfeld i Thomas, 2012). Najczęściej w Internecie poznają się osoby w okresie średniej dorosłości, 

kiedy odsetek potencjalnych partnerów w bezpośrednim otoczeniu jest niski ze względu na niewielki 

odsetek tzw. singli (ok. 20%) w tym wieku (Rosenfeld i Thomas, 2012). Osoby samotne częściej 

korzystają z komunikacji internetowej niż osoby w związkach małżeńskich (Lee i inni, 2011). 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

Ze względu na dużą ilość portali randkowych i społecznościowych oraz relatywnie dużą łatwość ich 

użycia, można poznać o wiele więcej potencjalnych partnerów online niż offline. Wydaje się, że im 

większy wybór, tym lepiej, nawet jeśli trudniej dokonywać selekcji. Problem z selekcjonowaniem 

występuje jednak niemal wyłącznie offline. O ile bowiem poszukiwanie partnera offline pod kątem 

określonych, pożądanych kryteriów wiąże się z koniecznością zwiększonego zaangażowania poznawczego 

i czasowego proporcjonalnie do zwiększenia ilości potencjalnych partnerów, to ograniczenie to w o wiele 

mniejszym stopniu dotyczy przeszukiwania danych na temat partnera online. Rosenfeld i Thomas (2012, 

s.77) zwracają uwagę, że „online jest równie łatwo przeszukać milion rekordów, co sto”. Poważnym 

problemem w przypadku przeszukiwania online jest jednak opracowanie i zastosowanie właściwej 

strategii. 

Internet w szczególności zwiększa ilość potencjalnych partnerów w przypadku krajów, w których 

obowiązują normy kulturowe mocno ograniczające spotykanie się w celach miłosnych offline. Korzystanie 

z Internetu np. w Jordanii umożliwia bardziej swobodne zachowania w zakresie komunikacji 

z potencjalnym partnerem od tych dopuszczalnych przez normy społeczne (Kaya, 2009). W Turcji media 

społecznościowe są wykorzystywane przez młodych ludzi do nawiązywania przedmałżeńskich romansów 

zabronionych przez tradycyjne normy religijne (Costa, 2016). 

Pozyskiwanie informacji, które w przypadku relacji online, wymagałoby wielu spotkań, w przypadku 

relacji online wymaga jedynie dostępu do profilu na portalu społecznościowym, który dostarczy – w wielu 

przypadkach - rozległej wiedzy na temat ważnych cech potencjalnego partnera takich jak wygląd, wiek, 

cechy osobowości, wykształcenie, zainteresowania, preferencje odnośnie do spędzania wolnego czasu. 

Informacje te mogą być uwiarygodnione poprzez zamieszczone fotografie lub udokumentowaną online 

aktywność danej osoby. Wszystko zależy od tego, ile zdecyduje się ona zaprezentować. Im więcej, tym 

lepiej, bo można niemal od razu określić, a przynajmniej o wiele szybciej niż w relacjach offline, czy 

spełnia określone kryteria. W wielu przypadkach informacje te są weryfikowalne, jeśli wsparte są linkami 

do stron dotyczących wydarzeń, w których brał udział potencjalny partner, kariery zawodowej i osiągnięć. 

W szczególności jeśli będą to strony instytucji i organizacji powszechnie znanych, dbających o dobrą 

reputację i kontrolujących treści zamieszczane na swoich stronach. W takich przypadkach informacja na 

temat potencjalnego partnera będzie prawdopodobnie bardziej wiarygodna niż pozyskana na podstawie 

jego werbalnych deklaracji w czasie randki offline. Warto również wspomnieć o tym, że komunikatory 

Internetowe ułatwiają zazwyczaj lepsze poznanie potencjalnego partnera poprzez wymianę w postaci 

elektronicznej plików tekstowych, grafiki, muzyki itp. 

Oczywiście trudno wykluczyć przypadki umieszczania nieprawdziwych danych, czy preparowania 

zupełnie fałszywych profili. Niektóre agencje matrymonialne działające online oferują jednak dodatkowe 

usługi polegające na sprawdzaniu wiarygodności danych zamieszczanych przez użytkowników 

(Luehrmann, 2004) oraz zgodności potencjalnych partnerów pod względem profilów osobowości i innych 

cech istotnych ze względu na trwałość związku. 

Poważnym problemem jest jednak to, że informacja zamieszczana w Internecie jest zazwyczaj 

starannie wyselekcjonowana, a zdjęcia bywają odpowiednio modyfikowane, w celu wywarcia jak 

najbardziej pozytywnego wrażenia. Zastosowanie tej strategii ze względu na działanie tzw. efektu aureoli 

będzie prowadzić do wytworzenia nieadekwatnej oceny atrakcyjności poznanej online osoby i będzie 

zaburzać racjonalność dokonanego wyboru. Brak informacji o osobie poznanej online może prowadzić do 

jej idealizowania poprzez przypisywanie jej cech pożądanych przez użytkownika Internetu (Baker, 2007, 

Whitty i Carr, 2005, 2006, za: Hertlein, 2012). 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

Kluczowe znaczenie ma więc to, jak wiele wiarogodnych informacji na temat potencjalnego partnera 

można pozyskać online i na ile są one w stanie skompensować brak niektórych sygnałów niewerbalnych, 

charakterystyczny dla relacji online. Ograniczenie ilości i jakości komunikatów niewerbalnych online 

przekłada się bowiem na ograniczenie możliwości odczytania intencji interlokutora. W początkowych 

stadiach tworzenia się relacji erotycznej te sygnały mają duże znaczenie również z innych względów. 

Wraz z rozwojem Internetu ograniczenie to zanika w odniesieniu do modalności wzrokowej i słuchowej. 

Znaczenie mają jednak również sygnały proksemiczne, zapachowe i dotykowe, których – jak do tej pory 

– nie transmituje się online. Jak jednak zauważa Meenagh (2015) brak sygnałów proksemicznych może 

sprzyjać nawiązywaniu kontaktów przez osoby nieśmiałe. Można pokusić się o uogólnienie, że możliwość 

regulowania online zakresu sygnałów związanych z poszczególnymi modalnościami zmysłowymi, stwarza 

szansę dostosowania go do preferencji lub stopnia zażyłości interlokutorów. Trudno określić na ile 

biologiczną racjonalność poszukiwania partnera online ogranicza brak sygnałów węchowych. Bodźce te są 

przydatne w procesie doboru optymalnego partnera u wielu gatunków zwierząt, jeśli są również 

przydatne w przypadku ludzi, co jest przedmiotem badań (Mostafa, 2012), to ich brak online może 

sprawiać, że będzie on mniej racjonalny biologicznie. Podobny skutek może mieć brak możliwości 

testowania sprawności fizycznej, umiejętności radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach życiowych, 

a w szczególności tych o charakterze społecznym, które to cechy są ważnym sygnałem sprawności 

potencjalnego partnera. 

Dla niektórych użytkowników Internetu zaletą nawiązywania erotycznych znajomości za jego 

pośrednictwem jest to, że nie ma jednoznacznych reguł w tym zakresie, analogicznych do tych 

obowiązujących offline. Niejednoznaczność może ułatwiać ich nawiązywanie i wycofywanie się z tych 

niepożądanych (Meenagh, 2015). Reverie, 22-letnia kobieta, tak opisuje różnicę w swoim zachowaniu 

online i offline, wynikającą z tej niejednoznaczności: „Mam tendencję do bycia osobą bardziej flirtującą 

i emocjonalną online niż w bezpośrednim kontakcie, głównie ze względu na wykorzystywanie tego, że sieć 

tworzy coś takiego, za czym można się ukryć, a druga osoba nie jest w stanie określić tonu głosu, i łatwo 

można wyjść z nieporozumienia mówiąc coś w stylu „och, ja tylko żartuję” (Meenagh, 2015, s.463). Nie 

wdając się w rozważania na temat tej własności Internetu, można zauważyć jedynie, że w tym wypadku 

to, co dla jednej ze stron relacji jest zaletą, dla drugiej może okazać się poważną wadą. 

Kontynuowanie relacji, seks i zrywanie relacji 

Kontynuowanie relacji 

Pozostawanie w stabilnym związku małżeńskim ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 

oraz poczucie dobrostanu (Kamp Dush i Amato, 2005; Williams i Umberson, 2004, za: Sassler, 2010). 

Korzystanie z Internetu może ułatwić znalezienie partnera i podtrzymywanie z nim relacji, gdy 

bezpośredni kontakt jest niemożliwy. Może również sprzyjać unicestwieniu już istniejącego związku. 

Atrakcyjny partner, korzystający nadal z narzędzi internetowych, dzięki którym znalazł partnera, będzie 

wciąż pozyskiwał informacje na temat partnerów alternatywnych. 

Wszystkie atrybuty Internetu, które sprzyjają znalezieniu partnera, zagrażają trwałości związku z nim. 

Albright (2008) w wyniku analizy danych uzyskanych online od ponad 15 tysięcy badanych (spośród 

których 55% pozostawało w związku małżeńskim) ustaliła m.in., że poszukiwanie seksu w Internecie jest 

słabo negatywnie skorelowane z częstotliwością uprawiania seksu, pobudzeniem seksualnym oraz – 

w przypadku mężczyzn – z oceną atrakcyjności ciała partnerki offline. Co więcej, aż 6% badanych 

przyznało, że miało pozamałżeński związek z osobą poznaną w trakcie korzystania ze stron związanych 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

z seksem. Przywoływane przez Griffithsa (2001) wyniki badań wskazują, że większość osób 

kompulsywnie uprawiających cyberseks to osoby pozostające w związkach małżeńskich lub innych stałych 

związkach. 

Sytuację komplikuje fakt, że o ile w przypadku relacji offline ze względu na utrwalone normy 

relatywnie łatwo wskazać te zachowania, które można uznać za zdradę wobec partnera, to w przypadku 

relacji online jest to dość trudne (Merkle i Richardson, 2000). Co ciekawe, McKenna, Green i Smith 

(2001, za: Ross, 2005) stwierdzili, że 41% użytkowników „sexual chat rooms” nie uważa cyberseksu za 

nieuczciwe zachowanie w stosunku do partnera, z którym pozostaje się w związku offline. Ponieważ 

dopuszczanie się zdrady online jest o wiele łatwiejsze do ukrycia niż offline (Glass, 2002, za: Herlein, 

2012), może to zwiększać prawdopodobieństwo dopuszczenia się jej. 

Relacje erotyczne nie są wolne od patologii, szczególny problem stanowią zachowania agresywne, 

a one zyskują online nowe formy. Borrrajo i inni (2015) przebadali metodą kwestionariuszową 656 

młodych dorosłych (w próbie było 79% kobiet i 21% mężczyzn) w wieku od 18 do 30 lat, którzy byli 

zaangażowani w randkowanie przez przynajmniej miesiąc. W przypadku 80% badanych występowały 

zachowania online polegające na kontrolowaniu swoich partnerów, a w 20% przypadków bezpośrednia 

agresja. Zachowania tego typu przejawiali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 

Po wyliczeniu zagrożeń, jakie stwarza Internet dla związku, trzeba zwrócić uwagę na jego niewątpliwą 

zaletę, jaką jest możliwość kontaktowanie się za jego pomocą (obecnie zazwyczaj w modalności zarówno 

słuchowej jak i wzrokowej) niezależnie od ograniczeń przestrzennych. Dzięki tej jego własności relacje 

miłosne istniejące offline mogą być kontynuowane niezależnie od odległości: m.in. młodzi ludzi 

zamieszkujący oddzielnie mogą więcej czasu spędzać wspólnie i dzięki temu lepiej się poznawać, czy 

małżeństwa przejściowo rozdzielone z różnych przyczyn mogą podtrzymywać więź emocjonalną. 

Seks 

Wyniki badań wskazują, że realizacja celów o charakterze seksualnym, począwszy o poszukiwania 

treści erotycznych a skończywszy na cyberseksie, jest najczęstszym powodem korzystania z Internetu 

(Cooper, Scherer, Boies i Gordon, 1999). Na podstawie danych pochodzących od ponad 15 tysięcy 

respondentów ustalono, że 75% badanych mężczyzn i 41% kobiet odwiedzało strony pornograficzne 

(Albright, 2008). Predyktorami korzystania z cyberpornografii przez osoby dorosłe są niski poziom 

religijności i brak szczęśliwego związku małżeńskiego (Stack i inni, 2004). 

Nie ulega wątpliwości, że część użytkowników jest uzależniona od zachowań seksualnych w Internecie, 

trudno jednak z przyczyn metodologicznych ustalić, jak liczna jest to grupa (Griffiths, 2001). 

Na podstawie badań przywoływanych przez Albright (2008) można przyjąć, że w Stanach Zjednoczonych 

liczba użytkowników Internetu kompulsywnie poszukujących seksu w Internecie (przyjęto, że są to osoby, 

które poświęcają na ten cel ponad 11 godzin w tygodniu) wynosi od 2 do 8%. Jest to poważny problem, 

gdyż korzystanie z pornografii prowadzi – mniej lub bardziej bezpośrednio - do uzależnień, a nawet 

zachowań przestępczych (Stern, Handel, 2001). Internet zwiększył dostępność nielegalnych treści 

pornograficznych przez co przyczynia się do upowszechniania dewiacji seksualnych np. pedofilii (Quayle 

i Taylor, 2002). Randkowanie online prowadzi również czasami do angażowania się dzieci w aktywność o 

charakterze seksualnym. Niektóre z nich, podejmujące aktywność tego rodzaju, podawały nieprawdziwe 

informacje na temat swojego wieku i zamieszczały nieautentyczne zdjęcia, żeby je uwiarygodnić (Mishna 

i inni, 2009). 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

Z perspektywy biologicznej seks online jest irracjonalny, gdyż – chociaż prowadzi do zaspokojenia 

popędu – to nie wiąże się z prokreacją i w ten sposób obniża dostosowanie łączne jednostki. 

Z perspektywy czysto biologicznej jest to marnotrawienie czasu i energii na aktywność, która i tak nie 

przełoży się na zwiększenie liczby kopii własnych genów. Co więcej jest to zachowanie, które negatywnie 

wpływa na związek offline. 

Bodźce o charakterze seksualnym są przyjemne, gdyż w ewolucyjnej przeszłości gatunku motywowały 

do działań, które mogły doprowadzić do poczęcia potomka. Powiązanie stymulacji bodźcowej związanej 

z seksem z aktywacją mózgowego układu nagrody było rozwiązaniem dostatecznie dobrym, aby na trwale 

zapisało się w genomie. Jest ono jednak adaptacyjne w środowisku, w którym ewoluował mózg, ale nie 

w środowisku, w którym występują imitacje bodźców o charakterze seksualnym (por. Pinker, 2002). 

Online możliwy jest łatwiejszy, tańszy i bardziej anonimowy dostęp do imitacji bodźców seksualnych pod 

względem ilości, a w wielu przypadkach również siły oddziaływania, niż dostęp do bodźców seksualnych 

offline. Ta dysproporcja będzie zapewne się pogłębiać w miarę rozwoju technologii informatycznych 

imitujących coraz lepiej rzeczywistość offline (m. in. przez wprowadzenie transmisji bodźców 

zapachowych i dotykowych, a może nawet i smakowych), ale również selektywnie wzmacniać niektóre 

sygnały zgodnie z preferencjami odbiorcy. Jeśli tak się stanie, biologicznie irracjonalne zachowania, 

a w szczególności uzależnienia od cyberseksu, będą się zapewne mnożyć. 

Zrywanie relacji 

Na gruncie teorii wymiany społecznej przyjmuje się, że osoby pozostają w związkach, gdy atrakcyjni 

alternatywni partnerzy nie są łatwo dostępni (Rusbult, 1993, Rusbult, Johnson i Morrow, 1986, za: 

Albright, 2008). Jak zauważa Albright (2008, s.184) „Internet umożliwia łatwy dostęp do ogromnej ilości 

potencjalnie atrakcyjnych innych partnerów”. Jednocześnie osłabła siła oddziaływania kulturowych norm 

zobowiązujących do trwania w związku. Jak pisze Gill Valentine (2006, s.366) „większa waga 

przypisywana byciu w „dobrym” małżeństwie i poszukiwanie indywidualnej przyjemności jest przyczyną 

wyższych odsetków rozwodów, gdyż jednostki czują się mniej zobligowane (np. przez swój kościół, 

przysięgę małżeńską, tradycję społeczną) do pozostawania w niesatysfakcjonującej relacji”. Korzystanie 

z Internetu oraz innych mediów przyczynia się do obniżenia poczucia satysfakcji ze związku offline (por. 

Florek, 2011a), a jednocześnie dostarcza możliwości łatwego nawiązania nowego związku. 

Osoby w związkach małżeńskich, które korzystały ze stron o charakterze erotycznym, częściej niż 

single umawiały się na randkę z osobą w ten sposób poznaną (Albright, 2008). Ten wynik może 

wskazywać na to, że Internet – z przyczyn zupełnie oczywistych - stanowi atrakcyjne narzędzie 

poszukiwania alternatywnego partnera dla osób zamierzających rozwieść się lub dopuścić się zdrady. 

Koniec związku wiąże się z negatywnymi emocjami i nierzadko z zachowaniami agresywnymi. Internet 

dostarcza nowych możliwości w tym zakresie. Umożliwia między innymi łatwe rozpowszechnianie 

negatywnych informacji na temat byłej partnerki/partnera oraz umożliwia śledzenie go i nękanie po 

rozstaniu (Borrajo i inni, 2015). Tego rodzaju zachowania mogą prowadzić u ofiary do zaburzeń 

psychicznych (Borrajo i inni, 2015). 

Nie ulega wątpliwości, że o wiele łatwiej wycofać się z niesatysfakcjonującej relacji online niż offline. 

Wybiegnięcie w połowie randki z kawiarni, czy w trakcie kolacji ze wspólnego mieszkania, aby nigdy nie 

wrócić, jest o wiele bardziej kłopotliwe niż przerwanie czatu, chociaż gwałtowne zrywanie miłosnej relacji 

zazwyczaj nie świadczy dobrze o dojrzałości osoby, która się w ten sposób zachowuje. Niestety, jak 

zauważa Meenagh (2005, s.468) „chociaż w dominującym dyskursie przyjmuje się, że jest czymś 
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Eros w sieci a racjonalność biologiczna 

niewłaściwym zrywanie relacji przy użyciu nowych technologii, to nie ma ustalonych reguł dotyczących 

tego, jak w odpowiedni sposób tego dokonać”. 

Wnioski 

Odnosząc się do przywołanych powyżej ustaleń, należy mieć świadomość, że w przypadku badań 

internetowej miłości szczególnie łatwo o błędy metodologiczne (np. ograniczanie się do próby dostępnej 

online), które mogą wpływać na to, że pewne ustalenia są rozbieżne. Nie bez znaczenia jest również to, 

że technologia komunikacyjna zmienia się gwałtownie, co przekłada na szybkie zmiany jakości i ilości 

relacji, które zapośrednicza. Trudno zestawiać wyniki badań uzyskane w odstępie nawet kilku lat, gdyż 

dotyczą one niejednokrotnie zupełnie innej rzeczywistości. Ten stan rzeczy nie uniemożliwia jednak 

sformułowania konkluzji w kwestiach, które nie budzą poważniejszych wątpliwości. 

Internet może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać biologiczną racjonalność procesu poszukiwania 

potencjalnego partnera. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi do selekcjonowania partnerów wedle 

określonych kryteriów może zwiększyć liczebność grupy spośród której zostanie wyłoniony partner. 

Im większa taka grupa, tym większe prawdopodobieństwo – z przyczyn czysto statystycznych -

znalezienia partnera lepiej dopasowanego i posiadającego więcej pożądanych cech. Ten pozytywny efekt, 

co trzeba podkreślić, występować jednak będzie wyłącznie w przypadku ograniczenia się do wiarygodnych 

danych odnośnie do potencjalnego partnera i przyjęcia właściwych kryteriów doboru. Są to jednak 

warunki trudne do spełnienia, gdyż do tej pory nie udało się wykazać, jakie to kryteria oraz ze względu 

na to, że pełna weryfikacja prawdziwości danych dostarczanych przez użytkownika jest niemożliwa. 

Co więcej wystąpią niepożądane efekty związane z możliwością odpowiedniego selekcjonowania lub 

preparowania przez potencjalnego partnera informacji na swój temat zamieszczanej online i brakiem 

możliwości sprawdzenia go pod względem wielu istotnych cech, których wskaźniki nie mogą być 

transmitowane online z przyczyn technicznych. 

Ograniczanie miłości do relacji wyłącznie online na kolejnych etapach tworzenia się i trwania związku 

jest niewątpliwie irracjonalne biologicznie, gdyż uniemożliwia prokreację. Trudno sobie wyobrazić, jak 

można byłoby ograniczenie to przezwyciężyć bez przechodzenia od relacji online do relacji offline. Wydaje 

się, że jedynie przez transmisję offline męskich komórek rozrodczych wytworzonych w wyniku interakcji 

online. Sądzę, że – z wielu względów, których wyliczenie wydaje mi się zbędne – byłoby to złe 

rozwiązanie. 

Z perspektywy subiektywnych celów wielu ludzi, m.in. cytowanego na wstępie Stevena Pinkera, ten 

rodzaj irracjonalności wydaje się nieistotny. Jeśli jednak przyjrzymy się jego potencjalnym 

konsekwencjom, wśród których znajduje się m.in. zjawisko niżu demograficznego, to może okazać się, 

że biologiczna irracjonalność może przekładać się na obniżenie jakości życia osób w wieku senioralnym. 

Ujmując – na koniec – rzecz metaforycznie: ten stan rzeczy nie może nie niepokoić ludzi myślących 

w szerszej społecznie i dłuższej czasowo perspektywie, niezależnie od tego, czy wzrusza ich los genów, 

które uwięzły w sieci. 
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Bożena Gulla1 

Najpiękniejszy więzień świata 

Intensywnie błękitne oczy o hipnotyzującym wyrazie. Pełne, „całuśne” usta. I tatuaże… zwłaszcza ta 

romantyczna łezka w kąciku oka… Magnetyczny urok i aura „złego chłopca”. Więzienna przeszłość. 

Z takim facetem nie można się nudzić, złamie każdą zasadę, emanuje zwierzęcą seksualnością i lekko 

szaloną osobowością. Jeremy Meeks – najprzystojniejszy więzień świata - przestępca ze Stockton 

w Kalifornii, dzięki publikacji w sieci zdjęcia z kartoteki policyjnej, zyskał niebywałą popularność 

i zainteresowanie wielu kobiet. Jego urodę docenili również producenci pokazów mody, dzięki czemu po 

wyjściu z więzienia Meeks rozpoczął karierę w modelingu, debiutując na New York Fashion Week 

w pokazie Philippa Pleina. Meeks w przeszłości był aresztowany za pobicie, kradzież, a w 2014 roku 

został skazany za nielegalne posiadanie broni2. Prawdopodobnie należał do gangu. Mimo, że w sieci poza 

takimi informacjami krążą również nie tak piękne zdjęcia z przeszłości Jeremy’ego3, udana fotka sprawiła, 

że skradł serce niejednej dziewczynie. Meeks ma swoją oficjalną stronę na Faceboooku i tysiące fanek. 

Zarobił dzięki kontraktowi, zawartemu jeszcze w więzieniu, sporo pieniędzy i został celebrytą. 

Ciemne zakamarki psychiki człowieka 

Dlaczego człowiek, którego rozum nakazuje określić jako przestępcę i osobę nieprawidłowo 

zsocjalizowaną, jest tak atrakcyjny i pożądany? Zło od dawna fascynowało ludzi, a Internet stał się tylko 

nośnikiem, umożliwiającym w szybszym tempie niż tradycyjne środki masowego przekazu, powielanie 

i rozpowszechnianie wizerunków postaci, które przez swoją odmienność, kontakt z ciemną stroną natury 

ludzkiej, intrygują i pociągają. Większość ludzi czyta kryminały, fascynuje się opowieściami o seryjnych 

mordercach, producenci filmowi ekranizują ich historie, a kobiety wysyłają im maile i listy, nie tylko 

wyrażając uwielbienie, ale nawet proponując małżeństwo. Ludzie lubią bać się bezpiecznie, zło 

w opowieściach, książkach, filmach i sieci to lek na nudę i pomoc w rozładowaniu napięcia 

emocjonalnego. Zło jest najczęściej łączone z cielesnością człowieka, podszyte motywami seksualnymi 

lub związanymi z potrzebą władzy i dominacji, czy też bycia zdominowanym i ukaranym za seksualne 

impulsy. Agresja i seksualność to wybuchowa mieszanka, powściągana przez ograniczające nakazy 

i zakazy kultury oraz normy cywilizowanego świata. Jednak gdy to, co niedozwolone, robią inni, 

a odległość, anonimowość lub ekran komputera chroni prywatność i bezpieczeństwo odbiorcy – można 

bez konsekwencji zanurzyć się w świecie zła. Szczególnie kobiety ulegają magii „prawdziwych twardzieli” 

z więzienia, z którymi można - zwykle w wyobraźni, chociaż niekiedy dochodzi do osobistych kontaktów -

robić to wszystko, co niedozwolone i zawsze się łudzić, że miłość stanie się siłą sprawczą, powodującą ich 

odnowę moralną i poprawę. 

Głęboka fascynacja seksualna przestępcami i zbrodniarzami może być rodzajem parafilii, czyli 

zaburzeniem preferencji seksualnych. Hybristofilia (Lew-Starowicz, 1986), określana też jako zespół 

Bonnie i Clade’a, to parafilia polegająca na tym, iż podniecenie seksualne kobiety towarzyszy 

wyobrażeniu aktu seksualnemu oraz samemu aktowi jedynie z mężczyzną, który jest brutalnym 

przestępcą, sprawcą gwałtów, zabójstw i innych drastycznie agresywnych czynów (Money,1986). 

Obiektem dewiacyjnych zachowań seksualnych są zatem wyobrażeni lub rzeczywiści przestępcy i zabójcy 

1 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński 
2 http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/jeremy-meeks-seksowny-przestepca-na-wolnosci,626277.html 
3 http://www.kozaczek.pl/plotka/jeremy-meeks-nie-taki-piekny-i-nie-taki-grzeczny-foto-54625 
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Najpiękniejszy więzień świata 

(Isenberg, 2014). Hybristofilia może także wiązać się z zachęcaniem czy prowokowaniem nie 

przestępczego partnera do popełnienia przestępstwa. 

Sięgając w głąb ludzkiej natury, można poszukiwać psychoanalitycznie tej części osobowości 

człowieka, która wiąże się z popędem śmierci, impulsami agresywnymi, wrogością i nienawiścią. To 

Thanatos – przeciwieństwo Erosa – którego przejawy są tłumione wskutek nakazów i zakazów kultury 

i norm społecznych (tak działa freudowskie Superego) lub za pośrednictwem rozumu i racjonalnego, 

realistycznego myślenia (tak bowiem działa Ego za: Freud, 2017). Motyw ciemnej strony natury człowieka 

przewija się nie tylko w pracach Freuda, także w pracach Junga („cień osobisty i zbiorowy” – Jung, 1993). 

Autorzy o psychoanalitycznym rodowodzie zwykle łączyli przestępczość z konfliktami intrapsychicznymi, 

poczuciem winy i potrzebą bycia ukaranym lub z nieprawidłowym rozwojem osobowości, wynikającym 

z wczesnodziecięcych traum i fiksacji. W ujęciu psychoanalitycznym, przestępca to ten, który złamał 

kulturowe tabu, zerwał normy i niejako w zastępstwie zrealizował to, na co przeciętny człowiek sobie nie 

pozwala, co jednak kusi, gdyż tkwi w głębi jego natury. 

Zło pojawia się w życiu społecznym powszechnie i nie dotyczy jedynie rozmaitych form przestępczości. 

Wojny, ludobójstwa, wyniszczenia całych narodów wydają się potwierdzać tezę, że natura człowieka jest 

mroczna, niebezpieczna. O tym, że prawie każdy jest zdolny do czynienia zła w odpowiednich 

okolicznościach, świadczą słynne eksperymenty Miligrama (rażenie prądem osoby popełniającej błędy 

podczas uczenia się – Miligram, 2008) i Zimbardo (przejęcie ról brutalnych strażników przez studentów 

w symulowanym więzieniu – Stanford Prison Eksperyment, Zimbardo, 2008). 

Brutalna, samcza, agresywna męskość to archetypiczny powrót do relacji kobiety i mężczyzny 

z przeszłości (Lew-Starowicz, 2014). Archetypiczny samiec, posługujący się przemocą, walczący z innymi 

samcami, polujący i zdobywający pożywienie, wygrywający w rywalizacji o samicę i możliwości 

reprodukcji, wciąż pobudza pierwotne instynkty kobiet. Patrząc ewolucyjnie, partner silny i wygrywający 

w rywalizacji z innymi, zapewnia najlepsze geny w trakcie prokreacji, daje partnerce gwarancje 

reprodukcji i przetrwania potomstwa. Jednak nie wszystko da się wyjaśnić na gruncie psychoanalizy, czy 

biologii ewolucyjnej. 

Seksualność – przemoc i uleganie przemocy 

Konieczne jest również zastanowienie się nad stosunkiem do własnej roli płciowej i seksualności 

w obecnych czasach. Mimo stosunkowo dużej liberalizacji podejścia do sfery seksu, kobiety bywają nadal 

wychowywane tak, aby do dorosłości zachowały niewinność i dziewictwo, a ich rola płciowa winna 

ograniczyć się do monogamicznego seksu – już po wyjściu za mąż - służącego głównie wydaniu na świat 

potomstwa. Jeśli jednak kobieta interesuje się seksem i daje temu wyraz, dawniej była (i w dzisiejszych 

czasach również może być) uznana za rozwiązłą, nieczystą. Nie przypadkiem w wielu kulturach 

dziewictwo było niekwestionowaną i kontrolowaną w trakcie nocy poślubnej wartością. Plemiona 

afrykańskie do tej pory mimo zakazów okaleczają kobiety pozbawiając je łechtaczki, by nie 

koncentrowały się na przyjemnościach płynących z seksu, a na obowiązkach domowych i zadaniach 

związanych z zajmowaniem się dziećmi. 

Rola społeczna przypisywana stereotypowo kobietom to pełnienie funkcji opiekuńczych, związanych 

z troskliwością, ochroną, karmieniem, pomaganiem, pielęgnowaniem i wychowywaniem. Wracając do 

kobiecej fascynacji skazańcami, można uznać, że więzień to idealny obiekt, by skupić na nim te 

opiekuńcze uczucia. Oto człowiek, który zbłądził, który wymaga oparcia i podania pomocnej dłoni, aby 

powrócił na prostą życiową ścieżkę, to człowiek zapewne nieszczęśliwy, a przynajmniej smutny 
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w więzieniu, może skruszony… Kobieta może z łatwością przyjąć wobec niego rolę „ratowniczki” ratującej 

ukochanego przed więzienną depresją czy dalszym stoczeniem się. Nawiązując relację z osadzonym, pełni 

zarazem rolę partnerki i opiekuńczej matki. 

Te dwa elementy naraz – pociągające zło i brutalność przestępcy i towarzyszące temu wyobrażenie 

sukcesu i spełnienia w jego ratowaniu od tegoż zła, to główne powody atrakcyjności więziennych 

obiektów kobiecych westchnień. 

Kobieca satysfakcja seksualna często wiąże się z byciem uległą, pasywną, podporządkowaną. 

W bliskiej, intymnej relacji uległość może być traktowana jako rodzaj ofiary, dowodzącej głębi uczucia do 

ukochanego. Kobieta rezygnująca z kontroli, czujności, staje się bardziej bezbronna, ufna, zdana na łaskę 

mężczyzny, zarówno w kwestii spełnienia seksualnego jak i czasem – w życiu. Jednak oddanie kontroli 

wymaga podziwu dla partnera, postrzegania go jako silnego, niezłomnego, nieustraszonego. Jak pisze 

kobieta poszukująca władczych partnerów „Nie umiem być w pełni sobą w związku bez jakiejś formy 

ulegania. (…) Poddawanie się woli Pana jest dla mnie formą ekspresji uczuć do niego – okazuję, że go 

cenię i jest mi z nim dobrze. Daje mi też tak głębokie poczucie bezpieczeństwa, jakiego nigdy nie 

uzyskam poprzez kontrolowanie świata”4. 

Fascynacja złem 

Więzień jest paradoksalnie zarazem łatwo i trudno dostępnym obiektem. Łatwo – bo w więziennej 

deprywacji zapewne chętnie nawiąże relację z zainteresowaną kobietą, trudność stanowią jednak wszelkie 

formalne ograniczenia. Kobiety, czujące lęk przed nawiązaniem głębokiej, bliskiej, intymnej relacji, 

a często także lęk przed kontaktami seksualnymi, chętnie wybierają osoby niedostępne – partnerów 

z odległych krajów, księży czy właśnie więźniów. Daje im to poczucie więzi, pozwala snuć fantazje o byciu 

razem, ale nie grozi szybkimi awansami ze strony mężczyzny, zapewnia kobiecie kontrolę nad sytuacją 

i chroni przed bezpośrednim zbliżeniem, którego się obawia. Nawet, jeśli para otrzymuje zgodę na 

stosunki intymne w zakładzie karnym i kobieta się na to decyduje, lub też osadzony uzyskuje przepustki 

i ją odwiedza – kobieta nadal ma poczucie kontroli nad sytuacją i własnej decyzyjności. Kobieta może na 

co dzień czuć się nieatrakcyjna – ale osadzony traktuje ją jak wyjątkową osobę. Niestety zwykle dlatego, 

że w monotonii więziennej nie ma wielkiego wyboru, może powziąć zamiar instrumentalnego jej 

wykorzystania. Jej zainteresowanie przywraca mu dobre samopoczucie i wzajemnie, dla niej jego 

szczególne zainteresowanie, którego nie doznaje na co dzień, stanowić może materiał do podbudowania 

samooceny. 

Przykłady osadzonych, którymi interesowały się kobiety, dowodzą, że nawet nieatrakcyjni, brzydcy lub 

starzy skazani znajdują swe wielbicielki. Można znaleźć wiele przypadków fascynacji kobiet złowrogimi, 

wielokrotnymi mordercami, którzy je nieodparcie przyciągali. Charles Manson5, zabójca m. in. Sharon 

Tate, krwawy seryjny morderca Ted Bundy6, trzynastokrotny morderca Richard Ramirez7 czy Jeffrey L. 

Dahmer8 (nie tylko morderca siedemnastu mężczyzn, ale także kanibal) oraz wielu innych, mieli swoje 

fanki, kobiety zasypywały ich listami, deklaracjami miłości, a nawet ofertami matrymonialnymi. 

Fascynacja złem to wiele złożonych zjawisk, nie tylko kobieca admiracja i uczuciowe zaangażowanie 

w relacje z więźniami. Bandelow (2014), mówiąc o fascynacji złem, wymienia jednym tchem takie jego 

4 http://seksualnosc-kobiet.pl/tozsamosci/uleglosc_to_moj_dar_dla_ciebie 
5 https://www.youtube.com/watch?v=PzTFThnkvvs, 
6 https://www.youtube.com/watch?v=OqmthnrG-2A 
7 https://www.youtube.com/watch?v=ZGc0z1xgraQ 
8 https://www.youtube.com/watch?v=bKPiRthNweQ 
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formy jak zmuszanie do niewolnictwa seksualnego, które tworzy specyficzną więź między katem a ofiarą; 

przywództwo w sektach religijnych, związane z posłuszeństwem wyznawców, niekiedy prowadzącym do 

ich śmierci (m. in. masowe samobójstwa, a być może także zabójstwa, w „Świątyni Ludu” – sekcie 

Wielebnego Jonesa, w Jonestown w Gujanie). Wspomina także o syndromie sztokholmskim, 

towarzyszącym ofiarom wielu przestępstw seksualnych, dzieciom wykorzystywanym przez pedofili, 

gwałconym kobietom, bitym żonom. Również działania terrorystyczne często opierają się na fascynacji 

charyzmatyczną osobowością przywódcy. Podobnie dyktatorzy o szczególnej charyzmie potrafią 

pociągnąć za sobą całe narody, które wykazują zadziwiającą uległość wobec despotów. 

Fenomen Meeksa 

Nie można zaprzeczyć, że wygląd zewnętrzny staje się we współczesnym świecie głównym 

wyznacznikiem wartości człowieka. Czasy Internetu to epoka szybko przeglądanych obrazków, które na 

ułamek sekundy mają szanse przykuć uwagę użytkownika sieci. Wyćwiczone na więziennej siłowni 

mięśnie są bardziej atrakcyjne niż na przykład zaniedbana sylwetka męża - urzędnika. Wizerunek – 

tworzony i promowany przez media – tworzy maskę, za którą ukrywa się człowiek, może dobry, a może 

podły lub zły. Wizerunek przekazuje pożądane wyobrażenie o własnej osobie, w wielu wypadkach kreuje 

rzeczywistość. Za wirtualną maskę nie zagląda się zbyt często, ze względu nie tylko na tempo 

bombardowania masą wciąż nowych informacji, ale także z uwagi na tendencję do łączenia pewnych cech 

w całość. Tzw. ukryte teorie osobowości (Aronson, Wilson, Akert, 1997) mówią o wiązkach cech, które 

w świadomości człowieka się łączą, wskutek czego przypisuje osobom pięknym dobroć i szlachetność, 

a brzydkim - negatywne cechy charakteru. Lawinowo narastająca liczba operacji plastycznych, różnych 

zabiegów medycyny estetycznej, jak modny ostatnio „wampirzy lifting”, rozmaitych modyfikacji ciała, to 

dowody na znaczenie wyglądu zewnętrznego, nie tylko dla tzw. pierwszego wrażenia, ale często dla oceny 

człowieka we własnych oczach i oczach innych osób. Narcystyczna kultura obecnych czasów promuje 

wyćwiczone na siłowni sylwetki, nagie torsy, odpowiednio upozowane na zdjęciach ciała, modnie ogolone 

głowy. Trzeba zwrócić uwagę, że Meeks nie zdobył popularności dzięki jakiejś trafnej wypowiedzi, 

wyrażanej postawie, a nawet nie wskutek szczególnych okoliczności przestępstwa. To tylko zgrabna 

fotografia stworzyła nowego celebrytę. Atrakcyjny wygląd – fotogeniczność – to podstawowe atuty 

w dobie Internetu. 

Kobiety zakochujące się w bezzębnym Tedzie Bundy’m kierowały się prawdopodobnie głębszymi 

motywami i potrzebami wynikającymi z przeżywanych konfliktów emocjonalnych niż te, które zachwycają 

się Meeks’em. Może dzięki temu są to fascynacje płytsze i mniej niebezpieczne. Meeks jest niegrzeczny, 

ale nie groźny – nie zabijał, nie gwałcił, nie jest „potworem” jak Bundy. Budzi kobiece emocje, ale nie 

wzbudza lęku, dlatego racjonalne hamulce, które przy „potworze” zapewne u większości kobiet 

wyłączyłyby emocjonalne zaangażowanie, przy tym niegroźnym przestępcy nie działają. Bo Meeks to taki 

pin-up boy doby Internetu. W dodatku… niestety żonaty. 

Internetowe witryny z ofertami skazanych 

W sieci można znaleźć wiele możliwości nawiązania korespondencji z wybranym, wcześniej nieznanym, 

więźniem z dowolnego obszaru geograficznego przez wysyłanie tradycyjnych listów lub e-maili. 

Znalezienie korespondencyjnego przyjaciela ułatwiają strony takie jak http://www.writeaprisoner.com, 

http://www.prisonpenpals.com i wiele innych. Na stronach znajdziemy ostrzeżenia dotyczące możliwych 

zafałszowań w prezentowaniu siebie przez osadzonych, dlatego katalogi ofert skazanych są zwykle 
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Najpiękniejszy więzień świata 

dostępne dla osób, które ukończyły 18 lat. Mogą one wybrać więźnia, do którego chcą napisać, 

uwzględniając takie kryteria jak płeć, rasa, wiek, wyznanie, miejsce przebywania, preferencje seksualne 

czy nawet znak Zodiaku. Można także zadecydować o napisaniu do osoby, która otrzymała wyrok śmierci, 

skazanej na dożywocie, czy tez wybrać więźnia o dowolnym wyroku lub takiego, który dotychczas nie 

otrzymał żadnej korespondencji (http://www.prisonpenpals.com). Pojawiają się także wytwory skazanych 

– wiersze, obrazy, można zajrzeć do pisanych przez nich blogów. Autoprezentacje skazanych często 

zawierają słowa skruchy w związku popełnionym czynem, obietnice poprawy, podkreślają również 

znaczenie prostej wymiany myśli z korespondencyjnym przyjacielem, tak bardzo potrzebnej w warunkach 

izolacji. „Kontakt z ludźmi jest koniecznością, za którą wszyscy tęsknią (Human contact is a necessity 

that we all yearn for)” – pisze w swoim profilu skazany na karę śmierci Gregory L. Hover9 „Dlaczego 

rzucamy butelki do oceanu? Szukamy, tęsknimy za związkiem, więzami przyjaźni… (Why do we toss 

bottles into the ocean? We seek, yearn for connection, bonds of friendship…)” pisze inny skazany na karę 

śmierci, Dale Flanagan10 podkreślając, że szuka tylko przyjaźni, gdyż pozostaje w stałym związku. Te 

i inne słowa więźniów potwierdzają przekonania osób zajmujących się resocjalizacją w warunkach 

zakładów penitencjarnych o doniosłym znaczeniu swobodnej komunikacji i utrzymania kontaktu ze 

światem zewnętrznym dla pozytywnych, prospołecznych zmian w postawach osadzonych. Zdaniem 

redaktorów witryny http://www.writeaprisoner.com/, korespondowanie z więźniem pomaga mu utrzymać 

pozytywne nastawienie, skoncentrować się na przyszłości, znaleźć zatrudnienie i dach nad głową po 

zakończeniu kary, poprawia jego edukację i umożliwia mu zostanie pełnoprawnym członkiem 

społeczeństwa po powrocie. 

Na stronie http://www.wikihow.com/Write-a-Letter-to-a-Prison-Inmate, można znaleźć porady, w jaki 

sposób nawiązać kontakt z więźniem i jak postępować po nawiązaniu korespondencji. Zwraca się uwagę 

na to, by osoba korespondująca z osadzonym była cierpliwa, gdyż nie zawsze może on bezpośrednio 

odpowiedzieć, pamiętała o jego ważnych momentach, jak na przykład urodziny, dbała aby z jej strony nie 

było w korespondencji agresywnych zwrotów, nie przysyłała niedozwolonych prezentów. Generalnie 

powinna się starać słuchać więźnia, ale również być jego mentorem, prawidłowo go ukierunkowującym. 

Porady dotyczą sposobu korespondowania, wyrażania uczuć, a nawet można odnaleźć poradnik, który 

krok po kroku wskaże, jak zorganizować ślub ze skazanym (http://www.wikihow.com/Marry-Someone-in-

Prison). Praktyczne porady można znaleźć też na polskich stronach www11 

Na stronie http://www.prisonpenpals.com można znaleźć szczęśliwe historie związków nawiązanych 

i zawartych dzięki tej witrynie. Lisa pisze, że dzięki PrisonPenPals poznała przyszłego męża („Hi, I must 

tell you, PrisonPenPals brought my future husband to me! I found the site looking for a pen pal and what 

I found was so much more and we'll both be forever grateful! Thank you again, Lisa”). Państwo Hinson 

poznali się dzieki portalowi w 2011 roku, a w 2016 zawarli związek małżeński (“My first letter to him was 

in the spring of 2011 and on October 15th, 2016 we had a beautiful wedding”). Lesly wyszła za mąż za 

Tima, który ma wyrok dożywocia, mają pięcioletnie bliźniaki i mimo oddalenia, są kochającą się parą 

(“…We have grown so much thru the years, 13 in all so far, and we have 5 year old beautiful twins 

conceived behind prison walls. My husband has a life sentence and will never come home. … Still after all 

the chaos I'll love no other man like I do my husband Tim, and never have I regretted a second in all 

those years. With much love Tim!!!!!!!!!! Sincerely, Lesly”). Ford mówi o wspaniałych słowach zachęty, 

9 http://www.writeaprisoner.com/Template.aspx?i=z-1107440 
10 http://www.writeaprisoner.com/Template.aspx?i=z-21853 
11 http://www.ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=13 
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Najpiękniejszy więzień świata 

które pomogły mu w więzieniu i stara się odwdzięczyć będąc na wolności - pisząc listy do innych 

więźniów („I was writing them all and they were great words of encouragement. It helped me alot. I am 

now out and I have found a great relationship. My son is back in my life and now it's my job to write 

others in prison to let them know that its going to be ok. I want to be their encouragement”). 

Poza wymiana listów w wersji papierowej, są również możliwości wymiany e-maili oraz telefonowania 

do więźniów. Dotyczą one najczęściej rodzin i osób najbliższych, ale skazany może także – w niektórych 

zakładach karnych – dzwonić lub wysyłać maile do osób zaprzyjaźnionych. Portal Emailaprisoner 

(http://www.emailaprisoner.com/), ma na celu pomóc rodzinie i znajomym komunikować się łatwo 

i często z więźniami, ułatwić kontakt osadzonym z różnymi instytucjami oraz w efekcie dzięki oferowanym 

możliwościom szerszej komunikacji, zmniejszyć nasilenie myśli depresyjnych, zredukować ryzyko 

samookaleczeń i prób samobójczych więźniów. 

W jaki sposób osadzonym udaje się zyskać i podtrzymać korespondencyjną relację? Analiza ich 

manipulacji12 wskazuje na następujące mechanizmy: przekonywanie kobiety, że jest inna i wyjątkowa, 

skoro decyduje się na taki krok; podtrzymywanie przeświadczenia kobiety, że jest ona jedyną osobą, 

która może spowodować poprawę zachowania więźnia, jego umoralnienie, zmienić go w lepszego 

człowieka i w konsekwencji go uratować; podkreślanie ich kobiecej atrakcyjności i prawienie 

komplementów. 

Wiązanie się ze skazanymi może być jednak dla fanek ryzykowne. Wielu skazanych – choć oczywiście 

nie wszyscy – charakteryzują rysy psychopatyczne. Psychopaci często są czarujący, charyzmatyczni, 

uwodzicielscy (Hare, 2006). Wykorzystują swoją wiedzę o drugim człowieku i rozumienie jego przeżyć 

emocjonalnych do manipulowania nim i osiągania własnych celów. Oczarowaniu kobiet nawiązujących 

korespondencję może służyć sposób autoprezentacji mężczyzny, ale przede wszystkim rozpoznawanie 

przez niego potrzeb kobiety i takie sterowanie kontaktem, by miała ona poczucie, ze nikt nie rozumie jej 

tak dobrze jak korespondencyjny przyjaciel z więzienia i nikt, tak jak on, nie troszczy się o nią, nie 

podziwia, nie docenia i nie kocha. A gdy kobieta decyduje się na spotkanie, a w końcu być może na 

związek z osadzonym, najczęściej na plan pierwszy wysuwają się jego potrzeby, czemu zasadniczo ma 

służyć relacja. Kobiety narażają się na rozczarowanie, a niekiedy także na wykorzystanie m. in finansowe, 

w końcu, mogą być wciągane w niezgodne z prawem działania partnera, aż do bycia jego pomocnikiem 

podczas dokonywania przestępstw, włącznie. 

Wybory kobiet 

Przestępcy, w których zakochują się kobiety, są przede wszystkim inni – w wyobrażeniu pań – od 

spotykanych na co dzień „zwyczajnych” mężczyzn. Mają fantazję, nie boją się wyróżniać, choć 

negatywnie, sięgają po to, czego chcą, a zakazy są dla nich po to, aby je łamać. Budzą zaciekawienie 

kobiet, które pociąga to, co nieznane, być może niebezpieczne i niekoniecznie są to kobiety samotne, 

naiwne, czy mało inteligentne. Wśród oczarowanych skazanymi zdarzają się nawet prawniczki czy żony 

i matki kilkorga dzieci. 

Bandelow (2014) wyróżnia pięć typów kobiet, zafascynowanych skazanymi. Pierwsza grupa, to 

kobiety, które nie cofną się przed niczym, by stać się popularne, zyskać – nawet wątpliwą - sławę i trafić 

do mediów. Kolejna, to te, które wierzą w to, że człowiek jest dobry, zaprzeczają winie sprawcy lub 

doszukują się okoliczności usprawiedliwiających go. Trzecia grupa to kobiety samotne i takie, które mają 

https://www.quora.com/What-is-the-psychology-of-women-writing-letters-to-and-falling-in-love-with-prisoners-
theyve-never-met 
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Najpiękniejszy więzień świata 

za sobą bolesne zawody miłosne, lokujące uczucia w partnerze niedostępnym i kontrolowanym przez 

zasady instytucjonalne oraz takim, który – jak się wydaje – powinien być wdzięczny za darowane ciepło 

i zainteresowanie, gdyż tego może mu w zakładzie karnym najbardziej brakować. Czwarta, to kobiety 

które mają podobne antyspołeczne czy agresywne skłonności i odnajdują w przestępcy cechy 

podobieństwa do siebie. Mogą to być również kobiety o zaburzonej osobowości, z rysami osobowości 

borderline, które poprzez podobieństwo zaburzeń lepiej rozumieją sprawcę. Ostatnią grupę Bandelow 

określa mianem kobiet, cierpiących na „syndrom Czerwonego Kapturka” – to panie poszukujące tego, co 

mroczne, tajemnicze, budzące grozę i – jak się wydaje – zaspakajające potrzebę stymulacji oraz chęć 

podejmowania ryzyka. 

Wydaje się, że do tej ciekawej klasyfikacji można byłoby dorzucić kobiety o niskiej samoocenie, 

wątpiące w swoje wdzięki i powodzenie u płci przeciwnej, a także takie, które przeżywają głębokie 

konflikty emocjonalne dotyczące sfery seksualnej oraz pełnienia ról związanych z płcią. Komentarz jednej 

z internautek13 wskazuje na dwa typy zafascynowanych skazanymi kobiet: „to tzw. niewidzialne kobiety 

i znikające kobiety. Niewidzialne to szare myszki, których mężczyźni nie widzą, a znikające to zdradzane 

lub niedostrzegane żony. Prawdopodobnie w ten sposób, nabierają pewności siebie. Zdobywają moc. 

W końcu są przez mężczyznę pożądane. Najbezpieczniejsi to chyba odsiadujący dożywocie”. 

Niewątpliwie korespondencyjne znajomości stanowią dla osadzonych rozrywkę, zaprzątają myśli, 

pozwalają fantazjować i snuć marzenia, rozbijają nudę i monotonię więziennego dnia, zaspakajają 

zdeprywowane potrzeby czułości, bliskości, dają poczucie kontaktu ze światem zewnętrznym i nadzieję na 

przyszłość. Na pewno piszące kobiety również osiągają zaspokojenie potrzeby więzi, w sposób na tyle 

bezpieczny, na ile są na to gotowe. Czasem korespondencyjna najomość może się przerodzić w realny 

związek. Częściej nie, jednak dopóki nie staje się płaszczyzną wykorzystywania i manipulacji, to dzieje się 

tak, jak w życiu – nie każdy związek ma szanse przetrwać. Oby jednak kobiety były ostrożne i nie stawały 

się w takich relacjach ofiarami. 
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Jacek Pyżalski1 

Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych wynika dla profilaktyki? 

Wprowadzenie 

Seksting jest obecnie rozpoznawany dosyć powszechnie nawet wśród osób, które nie są specjalistami 

jako wysyłanie za pomocą instrumentów, głównie internetowych treści o charakterze erotycznym. 

Znajomość, choć często dosyć hasłowa tego zjawiska ma związek z jednej strony z kampaniami 

społecznymi na jego temat prowadzonymi przez różne instytucje, z drugiej zaś z informacjami 

medialnymi, często ukazującymi to zjawisko w karykaturalnej, podszytej paniką moralną formie 

(nagłaśnia się tu często pojedyncze skrajne przypadki przedstawiając je jako powszechne). Jest to 

niewątpliwie jedno z tych zachowań w sieci, które, w kontekście zaangażowania nastolatków i dzieci 

(a także w pewnym stopniu osób dorosłych) traktowane jest jako poważne zachowanie ryzykowne. 

Badania na ten temat i pojedyncze poważniejsze przypadki przyciągają uwagę mediów budując grunt pod 

klimat paniki moralnej dotyczącej wpływu nowych mediów na funkcjonowanie młodych ludzi. W tym 

artykule przedstawiam aktualny stan wiedzy dotyczący sekstingu (także w kontekście definicji oraz 

potencjalnych typologii) oraz krótko streszczam dyskusje i kontrowersje w tym obszarze. Artykuł kończą 

zbudowane na obecnym stanie wiedzy wnioski dla praktyki profilaktycznej i dalszych badań naukowych, 

które pozwolą poszerzyć wiedzę o zjawisku. 

Warto zauważyć, że problematyka sekstingu bywa traktowana dosyć wąsko. Część badaczy ogranicza 

się do zdefiniowania i badania behawioralnego zaangażowania, w określone aktywności – czyli wyłącznie 

tego w jakie czynności angażują się osoby podejmujące działania sekstingowe. Takie ujęcie gubi jednak 

specyfikę psychologicznego, społecznego i kulturowego wymiaru zjawiska, a tym samym lokuje je niejako 

„w próżni”. Badaczka problematyki sekstingu Judith Davidson (2014) proponuje dużo szersze i bardziej 

pogłębione podejście. Wskazuje, że w omawianym kontekście istotne są trzy kwestie – płeć (także 

w aspekcie kulturowym i społecznym), ludzka seksualność (wykraczająca poza wymiar biologiczny-

reprodukcyjny) i zdolność do budowania bliskich intymnych relacji. Tym samym autorka ta znacząco 

poszerza kontekst możliwych analiz, także w kontekście przyczyn i konsekwencji sekstingu. 

Młodzież w dzisiejszym świecie uczy się o seksualności z wielu źródeł: m. in . doświadczeń osobistych, 

relacji z innymi młodymi ludźmi oraz dorosłymi ale także w dzisiejszych czasach poprzez uczestnictwo 

w kulturze cyfrowej (Davidson, 2014, s.2). Sytuacja „wmieszania się” cyfrowego funkcjonowania we 

wszystkie sfery życia młodych ludzi jest nieunikniona i funkcjonuje jako pewien fakt społeczny. Pozostaje 

zatem bez uprzedzeń badać tak zmienione przez współczesność zjawiska – problematyka związków 

intymnych młodych ludzi i innych towarzyszących zjawisk nie jest tu wyjątkiem. 

Biorąc pod uwagę ostatnią z wymienionych kwestii, powstaje pytanie, czy połączenie zaangażowania 

w kulturę cyfrową z seksualnością młodych ludzi przynosi korzyści, czy ryzyka, a raczej od czego zależy 

proporcja tych dwóch spraw. 

Seksting, rozumiany najbardziej ogólnie jako przesyłanie za pomocą nowych mediów treści 

o charakterze seksualnym za pomocą różnych instrumentów nowych mediów najczęściej traktowany jest 

jako poważne ryzyko. Jednak, kiedy przyjrzymy się różnym podtypom tego zjawiska, wcześniejszym 

kulturowo zjawiskom o podobnym charakterze oraz kontekstom, w którym się ono pojawia, to jego obraz 

zaczyna być o wiele bardziej wieloznaczny. 

1 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
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Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych…. 

Weźmy choćby pod uwagę znane z historii, czy literatury listów, czy wierszy o tematyce erotycznej 

kierowanych do partnera, które można biorąc pod uwagę istotę zjawiska, potraktować jako prototyp 

sekstingu. Treści takie wykorzystywały inne medium, były jednak komunikatami o erotycznym 

charakterze przesyłanymi w sposób zapośredniczony. Biorąc to pod uwagę możemy jednak zastanawiać 

się lub badać to, czy internet wraz ze swoją specyfiką (por. Pyżalski, 2012) wnosi do zjawiska, istotne 

nowe jakościowo wymiary. 

Pogłębione perspektywy w tym zakresie dostarczają wyniki badań jakościowych, gdzie poznajemy 

perspektywę samych zaangażowanych aktorów, tj. młodych ludzi, którzy podejmują działania o takim 

charakterze. Należy tu jednak zauważyć, iż badań takich zrealizowano dotychczas znacznie mniej niż 

badań ilościowych tej problematyki. 

Seksting – ramy zjawiska 

Definiując seksting sięga się zwykle po najogólniejsze określenia wskazujące na przesyłanie 

wiadomości o charakterze seksualnym poprzez instrumenty komunikacji zapośredniczonej. Wraz 

z rozwojem technologii komunikaty te, początkowo o charakterze słowa pisanego (texting) mają coraz 

częściej charakter multimediów (zdjęcia i filmy) (Temple i in., 2012; Wojtasik, 2014). 

W pracach przeglądowych dotyczących tego zjawiska można znaleźć bardzo zróżnicowane dane na 

temat częstotliwości jego występowania. Możemy spotkać badania wskazujące rozpowszechnienie 

aktywnego sekstingu (wysyłania treści) i biernego (otrzymywanie treści) na poziomie od kilku procent 

internautów do kilkudziesięciu i więcej (Lounsbury,Mitchell, Finkelhor, 2011; Wojtasik, 2014) 

Różnice te mogłyby wynikać z różnego rozpowszechnienia tego zjawiska w odmiennych populacjach. 

Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej to zjawisko to prawie w każdym badaniu jest inaczej interpretowane, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie w sposobie konstruowania pytań w narzędziach diagnostycznych 

(Lounsbury, Mitchell, Finkelhor, 2011). Różnice te dotyczą bardzo wielu aspektów, do których nalezą: 

1. Sama definicja „technicznej” strony zjawiska. Czy pytamy o komunikaty kierowane do jednego 

odbiorcy czy prezentowane publicznie (np. w mediach społecznościowych)? Czy chodzi o przesyłanie 

materiałów stworzonych przez nadawcę i jego przedstawiających, czy szerzej wszelkich treści 

o charakterze seksualnym. Oczywiście, czym szersza definicja (operacjonalizowana w pytaniu do 

respondenta), tym wyższe odsetki osób, które wskazują osobiste doświadczenia związane ze 

zjawiskiem. Czy wreszcie ograniczamy rodzaj komunikatu (np. wyłącznie treści tekstowe, obrazy 

filmy, bądź wszystkie te rodzaje komunikatów traktowane łącznie). 

2. Różne ujęcia dotyczące relacji pomiędzy osobami zaangażowanymi. Czy seksting rozumiany jest jako 

komunikacja osób będących ze sobą w związku, czy dotyczy także przesyłania treści erotycznych 

w innych kontekstach (np. przesyłanie treści osobom, z którymi nic wysyłającego nie łączy).? 

3. Stopień „erotyczności” przesyłanych treści. Czy treści erotyczne są rozumiane jako wyłącznie 

przesyłanie zdjęć przedstawiających osobę wysyłającą, czy tez mogą one wizualizować inne osoby? 

Czy treścią erotyczną są wyłącznie bardzo poważne materiały, jak np. filmy pokazujące stosunek 

seksualny, czy działania autoerotyczne, czy też mniej radykalne treści, np. fotografie osoby. Jeśli tak, 

to czy chodzi o całkowitą nagość, czy fotografie no. w stroju kąpielowym. 

4. Przyjmowanie różnych przedziałów czasowych, o które pytani są respondenci (doświadczenia całego 

życia versus krótsze okresy, np. rok lub trzy miesiące poprzedzające badanie. 
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Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych…. 

5. Uwzględniać można także aspekt woli osoby, co do otrzymywania treści, o takim charakterze. 

Z punktów widzenia odbiorcy kluczowe jest to, czy treści są mu narzucane, czy też otrzymuje je od 

osoby, od której chce je otrzymywać. 

6. Istotne może być zróżnicowanie poszczególnych ról – tj. bycia kimś, kto przesyła materiały, 

otrzymuje je lub występuje jednocześnie w obydwu rolach. 

7. Zaangażowanie wyłącznie osób małoletnich (przesyłanie w obrębie grupy rówieśniczej) lub włączenie 

osób dorosłych. W tej sytuacji osobą tworzącą przesyłającą lub inspirującą tworzenie materiałów jest 

osoba dorosła. W tej sytuacji zresztą mamy zwykle do czynienia z poważnym złamaniem prawa -

produkcją pornografii dziecięcej lub molestowaniem. 

Odpowiedzi na te wszystkie pytania powinny towarzyszyć osobom projektującym badania 

w budowaniu koncepcji badawczej, szczególnie badań realizowanych w paradygmacie ilościowym. 

Koncepcja taka, której kluczowym elementem jest definicja zjawiska lub wręcz jako typologia oparta 

o wszystkie lub wybrane kryteria z tych omówionych wyżej. Analiza literatura oraz dostępne przeglądowe 

teksty krytyczne wskazują jednak, iż takie konceptualizacyjne podejście jest jeszcze stosunkowo rzadkie. 

Zjawisko sekstingu z pewnością zaliczyć można do tych, które choć coraz częściej badane mają 

niewystarczające podstawy teoretyczne lub założenia teoretyczne nie są wykorzystywane 

w konstruowaniu metodologii badawczej w konkretnych projektach (por. Lounsbury, Mitchell, Finkelhor, 

2011). W tym kontekście istotny jest zatem krytycyzm odbiorców tekstów naukowych, związany ze 

szczegółową analizą zastosowanej metodologii ze szczególnym uwzględnieniem operacjonalizacji 

zmiennych. Okazuje się bowiem, że na obecnym etapie analizując wyniki różnych badań z „sekstingiem” 

w tytule analizujemy w rzeczywistości badania dotyczące rozpowszechnienia bardzo zróżnicowanych 

zjawisk. Najtrudniejsze są tu sytuacje, gdy seksting w pytaniach operacjonalizowany jest tak ogólnikowo, 

że tak naprawdę nie da się powiedzieć, czego konkretnie doświadczyli badani wskazujący na bierne lub 

czynne zaangażowanie w seksting. 

Żeby jeszcze lepiej zilustrować potrzebę dobrego definiowania zjawiska proponuję przyjrzeć się kilku 

przypadkom, które na ogólnym poziomie mogą być traktowane jako przypadki sekstingu – jednak są one 

odmienne i bardzo specyficzne przy przyjęciu perspektywy jakościowej. Oba przypadki pochodzą 

z materiały badawczego zebranego w ramach projektu IMPAKT 2. W części badań tego projektu 

nauczyciele i uczniowie opowiadali o konkretnych, znanych im z życia sytuacjach związanych 

z cyberprzemocą. Część tych sytuacji była powiązana (zazębiała się) z problemem sekstingu. 

Pierwszą sytuacją jest przypadek, gdy „zakochana dziewczyna wysłała chłopakowi, swoje nagie 

zdjęcie, on jednak nie był nią zainteresowany i pokazał je koleżance, która przesłała je dalej i tak spirala 

zaczęła się nakręcać. Reakcje wobec ofiary były wulgarne, zdarzały się wobec niej przezwiska i nie tylko.” 

(wywiad z nauczycielem gimnazjum). Mamy więc, biorąc pod uwagę niektóre kryteria wymienione wyżej, 

sytuację, która dziej się wewnątrz grupy rówieśniczej. Osoba, która wysyła zdjęcia liczy na związek z tym 

do kogo wysyła, który jednak się nie zawiązuje. Sprawcą upublicznienia materiałów jest chłopak, który 

dostał zdjęcia do swojej wiadomości i upublicznia je bez zgody osoby wysyłającej. Motywem nie jest 

jednak koniecznie skrzywdzenie drugiej osoby. Zdjęcia (czyli komunikat wizualny) mają wyraźnie 

erotyczny charakter (nagość kontekstowa). Jednak inne zebrane w ramach badań projektu przypadki 

znacząco różniły się od tu opisanego. Dotyczyły one przykładowo rozsyłania przez osoby, które długo 

funkcjonowały w związku, a upubliczniały materiały innym osobom dopiero po rozstaniu. Wreszcie nie 

zawsze były to materiały wizualne – w niektórych sytuacjach dotyczyły, np. listów zawierających treści 

2 Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - NCBIR /IS-2/31/NCBR/2015 
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Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych…. 

intymne (także o charakterze erotycznym - Pyżalski, 2012). Sam projekt dotyczył sytuacji przemocy – 

którą takie przypadki sekstingu, jak tu opisane z pewnością są. Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele 

sytuacji, gdzie wysyłanie treści o takim charakterze w związku nie kończy się wystąpieniem poważnych 

konsekwencji a osoby zaangażowane w takie działanie nie krzywdzą się wzajemnie. Wyraźnie odmienny 

jest przypadek opisywany przez chłopca, który znał ofiarę sekstingu. Opisuje on sytuację, gdzie „ktoś 

założył na portalu profil mojej koleżance, część zdjęć wstawił jej a część pornograficznych bez twarzy 

i wszyscy myśleli, że jej, była załamana.” Wyraźnie widać tu sytuację osoby nieznanej (przynajmniej 

ofierze), której motywem działania było wyrządzenie krzywdy. Widać wyraźnie, że potencjał 

wiktymizacyjny sekstingu jest bardzo zróżnicowany i mocno powiązany z cechami konstytutywnymi 

poszczególnych przypadków oraz szerszym kontekstem społecznym ich wystąpienia. Niezbędne jest tu 

zatem tworzenie typologii będących podstawą operacjonalizacji badawczych. Takich typologii, szczególne 

zweryfikowanych empirycznie, jednak wciąż w badaniach sekstingu brakuje. 

Nie można pominąć legalnego wymiaru, który odnosi się do przynajmniej niektórych przypadków 

sekstingu. Należy tutaj zwrócić uwagę, że seksting bywa w przypadku małoletnich osób traktowany jak 

przestępstwo wobec małoletniego (w naszym kraju przed ukończeniem 18 roku życia) lub przejaw 

demoralizacji w rozumieniu Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, gdy to młody człowiek wysyła 

treści o takim charakterze. W przypadku osób dorosłych (z wyłączeniem sytuacji, gdy treści są 

niechciane, tego typu legalne ograniczenia nie występują (Benotsch i in., 2013). Bazując na takim 

prawnym ujęcie, niektórzy badacze proponują wyraźne rozróżnienia. Proponuje się tu przykładowo 

typologę uwzględniającą: 

1. Seksting kwalifikowany (przymus i manipulacja ze strony osoby dorosłej, jasne naruszenie prawa 

przez dorosłego) 

2. Seksting eksperymentalny (sytuacje w grupie rówieśniczej, będące elementem poszukiwania lub 

podtrzymania romantycznej relacji) (Mitchell, Finkelhor, Jones, Wolak, 2012; Wojtasik, 2014). Ten 

rodzaj sekstingu jest zresztą dominujący, jeśli idzie o rozpowszechnienie. W polskich badaniach aż 

73% nastolatków, które wysłały innym zdjęcie, gdzie byli nago lub prawie nago, wskazują, 

że adresatami były osoby z którymi były w związku (Wójcik, Makaruk, 2014). W tych samych 

badaniach, 69% tych, którzy wysłali takie zdjęcie wskazali na motyw flirtowania ze swoją 

dziewczyną/chłopakiem a 40% czasami równolegle wskazało jako motyw chęć zwrócenia na siebie 

uwagi (Wójcik, Makaruk, 2013). 

Mitchell, Finkelhor, Jones, Wolak (2012) proponują zatem, aby zamiennie wobec terminu seksting 

stosowanie określenia „obrazy o charakterze seksualnym wyprodukowane przez młodzież” . Oczywiście to 

ostatnie pojęcie rozumiane jest jako bardziej osadzone w normie rozwoju psychoseksualnego 

i potencjalnie mniej groźne w zestawieniu z sekstingiem pierwszego rodzaju. Nie oznacza to jednak, 

że seksting drugiego rodzaju nie podlega w wielu krajach legislacji. Przykładowo, bazując na przepisach 

polskiej Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich czynne zagazowanie w seksting zależnie od 

kontekstu może być traktowane jako przejaw demoralizacji lub czyn karalny (por.Konarska-Wrzosek, 

2013). 

Znaczące jest także to, że praktyki określane przez dorosłych, w tym specjalistów jako seksting 

w codziennym dyskursie przez młodych ludzi są nazywane często inaczej (Davidson, 2014). Używane 

bywają określenia dużo bardziej neutralne jak „przesyłanie”, „szerowanie”, itd. w szczególności 

w odniesieniu do sytuacji wewnątrz grupy rówieśniczej. Nie oznacza to oczywiście, że w wyniku 

zaangażowania w takie praktyki młody człowiek nie może ponieść szkody i zostać skrzywdzony. 
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Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych…. 

Przeciwnie, tak często się dzieje, nawet bez wyartykułowanych wprost intencji sprawcy (Pyżalski, 2012). 

Zresztą polscy nastolatkowie, którzy otrzymali zdjęcie o charakterze erotycznym od rówieśnika lub 

rówieśniczki, najczęściej wskazywali, że wysłali je oni, by zwrócić na siebie uwagę, flirtować z nimi bądź 

zrobili to oni na ich prośbę. Jedynie 7% badanych wskazało motywację negatywną wysyłającego – chęć 

zrobienia przykrości. 

Uzmysłowienie sobie różnicy percepcji tych samych zjawisk przez dorosłych i młodzież jest kluczowe 

dla sensownego projektowania działań wychowawczych i profilaktycznych oraz konstruktywnego dialogu 

międzypokoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa internetowego w tym obszarze. 

Dyskutując problematykę sekstingu warto przyjrzeć się temu jak ma się on do zaangażowania w inne 

zachowania ryzykowne. We wciąż nielicznych badaniach, analizuje się, czy zaangażowaniu w seksting 

towarzyszy także zaangażowanie w inne zachowania ryzykowne. Benotsch i in. (2013) zrealizowali 

badania na dużej próbie studentów (w wieku 18-25) lat sprawdzając w jakim stopniu ci, którzy wskazują 

na zaangażowanie w seksting angażowali się dodatkowo w wybrane zachowania związane 

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych i zachowania seksualne offline. Wyniki wskazują, że osoby 

raportujące zaangażowanie w seksting jednocześnie statystycznie częściej niż inne osoby, wskazywały na 

używanie w ostatnim czasie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych 

(marihuana, ecstasy, kokaina). Osoby podejmujące seksting wskazywały też częściej zaangażowanie 

w ryzykowne zachowania seksualne takie jak, wielu seksualnych partnerów w ciągu trzech miesięcy 

poprzedzających badanie, seks pod wpływem alkoholu lub narkotyków, seks bez zabezpieczenia. Wyższe 

wskaźniki u tych osób, w porównaniu z osobami, które nie angażowały się w seksting, dotyczyły także 

seksualnych zachowań ryzykownych raportowanych w całym życiu. Warto tu zauważyć, że zarówno 

ryzykowne zachowania seksualne, jak i używanie substancji psychoaktywnych powiązane były stanowczo 

bardziej z czynnym sekstingiem (wysyłaniem treści), niż jedynie ich otrzymywaniem (Benotsch i in., 

2013). Warto zauważyć, że zależność między sekstingiem i zachowaniami ryzykownymi stwierdzana była 

nawet wtedy, gdy kontrolowane były inne zmienne, np. zmienne socjodemograficzne. 

Implikacje dla profilaktyki sekstingu 

Przedstawione wyżej skrótowo aktualne ustalenia naukowe dotyczące sekstingi pozwalają sformułować 

założenia i kwestie istotne dla praktyki profilaktycznej. Do najważniejszych należy tu zaliczyć następujące 

obszary: 

1. Analizując potencjalne rozwiązania profilaktyczne należy dobrze rozważyć perspektywę różnicującą. 

Jak wskazano wcześniej seksting to tak naprawdę bardzo rozmyte zjawisko, którego interpretacja 

jako normy lub zjawiska ryzykownego zależy od tego kogo dotyczy (osoby dorosłe versus małoletnie, 

znane sobie i nieznane), kontekstu (w związku lub nie) oraz charakteru samych wysyłanych treści). 

Warto więc jasno zdefiniować, co i kiedy będzie w działaniach profilaktycznych oceniane ujemnie oraz 

jakie z tego mogą wynikać rekomendacje dla użytkowników mediów. 

2. Warto poddać refleksji treść kampanii społecznych w kontekście przekazów w sferze wartości. 

W szczególności idzie tu o sytuacje, gdzie przekaz wprost, czy nie wprost przenosi całą 

odpowiedzialność za negatywne efekty sekstingu na osobę, która wysłała treści, a nie na tą, która 

takie treści upubliczniła. Oczywiście warto komunikat wyważyć. Nie wydaje się rozsądna rezygnacja 

z treści związanych z tym elementom przeciwdziałania wiktymizacji, którym może zapobiec sama 
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Seksting – co z obecnych ustaleń naukowych…. 

ofiara. W szczególności idzie tu przykładowo o umieszczanie treści erotycznych lub paraerotycznych 

w przestrzeni publicznej internetu, np. w portalach społecznościowych. 

3. Seksting, szczególnie w poważniejszych, najbardziej ryzykownych formach występuje raczej jako 

konglomerat wraz z innymi zachowaniami ryzykownymi (także tymi tradycyjnymi, jak np. używanie 

substancji psychoaktywnych). Należy zatem uznać za standard rozpoznanie w przypadku młodych 

ludzi doświadczających problemów, nie tylko sfery offline, ale także sfery funkcjonowania online oraz 

potencjalnych ryzyk towarzyszących w tej sferze. 

4. Rozwiązania profilaktyczne muszą uwzględniać perspektywę samych młodych ludzi. Warto tu 

zauważyć, iż podejmując problematykę sekstingu, wkraczamy nie tylko w obszar zagadnienia tego 

akurat zachowania ryzykownego, ale także w szerzej rozumiany obszar pierwszych relacji 

o charakterze miłosnym i erotycznym. Wymaga to rzeczywistego zrozumienia problemów oraz 

przemyślanych, nieofensywnych działań – tak aby aktywności o charakterze profilaktycznym nie 

przyniosły więcej szkody niż pożytku. 

5. Potrzebne jest więcej badań naukowych, szczególnie w perspektywie jakościowej. Ich wyniki powinny 

pozwolić na pogłębione rozumienie kontekstu zaangażowania w seksting w kontekście jego roli 

w związkach i normach grupowych, w szczególności wśród adolescentów. 
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Agnieszka Wrońska1, Anna Rywczyńska2 

Seksting - niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości 

Technologia cyfrowa jest dziś integralną częścią codzienności młodych ludzi. Jej właściwe 

wykorzystanie poparte kapitałem kulturowym otwiera ogromne szanse rozwoju osobistego, budowania 

własnych sieci społecznych oraz dostępu do nieograniczonych zasobów wiedzy i informacji. 93,4% 

nastolatków korzysta z internetu codziennie, z czego 30% jest online cały czas, niezależnie od miejsca 

pobytu (Tanaś i in., 2017). Relacje społeczne utrzymywane za pośrednictwem mediów społecznościowych 

są niezwykle ważnym elementem tożsamości współczesnych nastolatków. Prawie wszyscy badani 

deklarują posiadanie profili w serwisach społecznościowych (94,6%), a zaledwie 2,9% nigdy go nie 

posiadało. Ze względu właśnie na potrzebę bieżącego bycia w kontakcie kluczowym urządzeniem jest 

obecnie telefon komórkowy (smartfon) – 31,3% badanych deklaruje, że korzysta z niego około 5 godzin 

dziennie (Tanaś i in., 2017). 

Skala podejmowanych aktywności oraz relacji w sieci sprawia, że internet staje się również 

środowiskiem dla zachowań niebezpiecznych i ryzykownych. Specyfika portali społecznościowych, wciąż 

pojawiające się nowe funkcjonalności, jak chociażby najnowszy trend udostępniania transmisji na żywo, 

wielość publikowanych zdjęć i filmów powodują coraz szersze zacieranie się granic ochrony prywatności. 

Zjawisko narastającej autoekspresji w sieci, połączone z naturalnym dla okresu nastoletniego 

zainteresowaniem dla sfery intymnej powoduje wzrost liczby publikowanych materiałów o charakterze 

erotycznym wykonanych oraz przesyłanych przez młodzież pomiędzy sobą – proces ten określa się 

terminem seksting. 

Obecnie seksting najczęściej definiuje się jako wysyłanie, odbieranie lub przekazywanie treści 

o charakterze seksualnym za pośrednictwem szerokiego zakresu technologii (telefony komórkowe, 

komputery, kamery wideo, aparaty cyfrowe, etc.). Pojęcie seksting jest nowotworem językowym, 

pochodzącym od angielskich słów „sex” (seks) „texting” (wysyłanie wiadomości tekstowych) i pierwotnie 

seksting dotyczył rozpowszechniania przez telefon komórkowy treści seksualnie sugestywnych (nagie lub 

pół-nagie zdjęcia, w większości tzw. „selfie”), jednak termin ten ewoluuje i obejmuje coraz więcej 

praktyk, motywacji oraz zachowań (Lee i Crofts, 2015, s.455). Do szerokiej gamy działań należących do 

sextingu można zaliczyć zarówno wysyłanie swoich nagich/intymnych zdjęć partnerowi, jak i nagrywanie 

napaści/przemocy seksualnej oraz wysyłanie przez osobę dorosłą treści o charakterze erotycznym w celu 

uwiedzenia osoby nieletniej (Lee i in., 2015). Ponadto pojęcie sekstingu dotyczy zarówno tworzenia 

i wysyłania własnych zdjęć lub wideo, otrzymywania podobnych treści bezpośrednio od ich twórców, jak 

i przekazywania otrzymanych obrazów osobom trzecim (Lounsbury i in., 2011). Chociaż seksting sam 

w sobie nie jest formą cyberprzemocy, to może do niej prowadzić. Oznacza to, że użytkownicy sieci 

wysyłają sobie wzajemnie osobiste roznegliżowane zdjęcia, które mogą być wykorzystane bez ich zgody 

i użyte przeciwko nim. Z uwagi na rosnącą popularność tego typu zachowań wśród młodych 

użytkowników internetu zjawisko sekstingu stanowi bardzo poważne zagrożenie, a konsekwencje 

wynikające z utrwalenia i dostępności w sieci materiałów sekstingowych mogą mieć charakter 

natychmiastowy, jak i odroczony, w tym mogą zaważyć na przyszłym dorosłym życiu. 

Chociaż pojęcie sekstingu wydaje się proste do zdefiniowania, a podane wyżej określenie zjawiska 

1 Państwowy Instytut Badawczy NASK (agnieszka.wronska@nask.pl) 
2 Państwowy Instytut Badawczy NASK (anna.rywczynska@nask.pl) 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

pojawia się w wielu opracowaniach, to wśród badaczy istnieją różnice zdań dotyczące zarówno samej 

definicji sekstingu, jak i zakresu tego pojęcia. Jedna z nich związana jest z nadawcami i odbiorcami 

sekstingu. Większość badaczy jest zgodna co do tego, iż seksting dotyczy wszystkich grup wiekowych 

i w swoich definicjach nie wyróżnia żadnej z nich, ale pojawiają się również zdania, że seksting to 

tworzenie i przekazywanie obrazów seksualnych przez osoby nieletnie. Rozpatrywanie sekstingu 

w kontekście zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych wydaje się trafniejsze z uwagi na fakt, że zjawisko 

to występuje nie tylko wśród młodzieży. Młodzież natomiast z pewnością stanowi największą grupę 

ryzyka dla nadużyć związanych z sekstingiem. 

Inna różnica w definiowaniu sekstingu dotyczy wymienianych przez badaczy technologii przekazu. Jak 

zostało wcześniej wspomniane: w pierwszych definicjach seksting dotyczył przekazywania 

roznegliżowanych zdjęć jedynie przez telefony komórkowe, jednak wraz z rozwojem technologii przekazu, 

zaczęto rozszerzać definicję również na wszystkie inne technologie, za pomocą których można przesyłać 

obrazy czy pliki wideo. W związku z tym powstał problem niezgodności definicji, jedni badacze biorą 

bowiem za punkt wyjścia pierwotną definicję, rozbudowując ją przez dodanie do niej najnowszych 

osiągnięć technologicznych, podczas gdy inni badacze włączają w sformułowane przez siebie definicje 

nowe technologie przekazu, wspominając jedynie, iż nazwa „seksting” zawiera w sobie słowo określające 

czynność wysyłania wiadomości tekstowych, od czego pojęcie to pochodzi, zaznaczając, iż jest to użycie 

pierwotne. 

Do pierwszej grupy badaczy należy m.in. L. Salcido Carter (2012), która definicję sekstingu formułuje 

następująco: „seksting jest terminem stworzonym przez media i zazwyczaj odnosi się do praktyki 

pobierania i wysyłania nagich lub półnagich zdjęć za pomocą telefonów komórkowych” (Salcido Carter, 

2012, s.2). Inni włączają w bazową definicję sekstingu szersze spektrum technologii tj. telefony 

komórkowe, komputery, kamery wideo, aparaty cyfrowe i gry wideo. Lee i Crofts (2015) definiują 

seksting jako „cyfrową produkcję seksualnie sugestywnych lub wyraźnie erotycznych obrazów i ich 

dystrybucję za pośrednictwem wiadomości telefonii komórkowej lub internetu w serwisach 

społecznościowych” (Lee i Crofts, 2015 s.454). Seksting opisywany jest również jako „praktyka 

przekazywania lub wymiany, generowanego przez użytkowników materiału seksualnego, zwykle za 

pośrednictwem telefonu komórkowego lub internetu, ale także rozciągającą się na inne formy 

komunikacji cyfrowej” (Mitchell i inni, 2012, s.14; Blyth i Roberts, 2014, s.144). Oba sposoby 

definiowania pojęcia sekstingu mają swoje zalety. Zachowanie pierwotnej definicji i dodatkowe 

poszerzanie jej o nowe technologie przekazu pozwala usystematyzować ten obszar i jest bardziej 

intuicyjne z uwagi na samą nazwę zjawiska, ponieważ słowo „sexting” bardziej kojarzy się z wysyłaniem 

wiadomości przez telefon komórkowy. Zaletą natomiast drugiego podejścia jest większa wszechstronność 

definicji, co stanowi mocny argument na jej korzyść. Przyjmując nowszą definicję należy liczyć się 

również z tym, iż wraz z rozwojem technologii przekazu, może zachodzić potrzeba jej przeformułowania 

czy uzupełnienia o nowe technologie. Rozwiązaniem może być definicja niezawierająca nazw konkretnych 

technologii. Definicję taką zaproponowali C.Blyth oraz L.Roberts (2014), ich zdaniem seksting „odnosi się 

do cyfrowej wymiany seksualnie nacechowanych treści, generowanych przez użytkowników (Blyth 

i Roberts, 2014, s.143). 

Przedmiotem rozważań badaczy jest również określenie zawartości przekazu/materiałów 

sekstingowych. W literaturze opisywane są za pomocą określeń ogólnych, takich jak: nagie lub intymne 

zdjęcia, filmy, sugestywne seksualnie zdjęcia, filmy wideo czy wiadomości tekstowe, materiały 

prezentujące intymne części ciała lub bardziej szczegółowymi określeniami typu: obrazy przedstawiające 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

genitalia lub pośladki obojga płci i/lub kobiece piersi. W związku z dużą pomysłowością użytkowników 

i pojawianiem się coraz to nowych zachowań i praktyk, które można zaliczyć jako reprezentacje treści 

sekstingowych, rozsądniejsze wydaje się pozostanie przy bardziej ogólnych sformułowaniach dotyczących 

opisu i charakterystyki zawartości materiałów sekstingowych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie 

nieustannego modyfikowania i uzupełniania definicji zjawiska. 

Szacowana częstotliwość występowania sekstingu różni się w zależności od różnych definicji tego 

pojęcia oraz strategii dobierania prób i grup wiekowych uwzględnianych w badaniach. Wskaźniki 

częstotliwości, intensywności czy zakresu występowania sekstingu wśród nastolatków pochodzą z różnych 

badań przeprowadzonych w wielu krajach. Badania dotyczą różnych aspektów sekstingu, grup 

wiekowych, jak i zastosowanej metodologii. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2014 r. co 

dziewiąty nastolatek wysłał za pośrednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub prawie nagie 

zdjęcia. Prawie jedna trzecia badanych nastolatków przyznała, że otrzymała tego rodzaju materiały. 

Ponad połowa młodych ludzi (58%) dostrzegła obecność zjawiska przesyłania zdjęć o charakterze 

erotycznym wśród swoich rówieśników (Wójcik i Makaruk, 2014). Potwierdzają to również wyniki badań 

Nastolatki wobec internetu (Pedagogium WSNS, NASK, Rzecznik Praw Dziecka (RPD) 2014), według 

których - 25% młodych użytkowników sieci zadeklarowało, iż otrzymało materiały sekstingowe, a ponad 

7%. wysłało intymne zdjęcia, zaś 30% zadeklarowało, że zna osoby, którym zdarzyło się wysłać swoje 

intymne zdjęcia osobom poznanym w internecie. Jak wynika z badań, do wysyłania intymnych zdjęć 

przyznał się niewielki odsetek badanych, jednak na podstawie technik projekcyjnych zastosowanych 

w kwestionariuszu, można wnioskować, że procent takich osób jest znacznie wyższy, statystycznie 

istotny, a społecznie wyraźnie dostrzegalny. Jednocześnie blisko co trzeci ankietowany zadeklarował, 

że prowadził wideo rozmowy z osobami, których wcześniej nie znał, a co ósmy, że w trakcie takich 

rozmów dostał propozycję pokazania się bez ubrania (Pedagogium WSNS, NASK, RPD, 2014). Jak 

pokazują wyniki badania dotyczącego tego zjawiska pokazujące statystyki obecności w sieci materiałów 

erotycznych – 8% użytkowników czatów było świadkiem wideotransmisji internetowej osoby 

niepełnoletniej prezentującej treści seksualne, natomiast 2% przyznało się do podejmowania takich 

zachowań (NASK, NK Research, 2014). Podobne zjawiska obserwuje się w innych krajach. Blyth i Roberts 

(2014) wskazują, iż biorąc pod uwagę płciowe cechy sekstingu systematyczny przegląd badań z użyciem 

reprezentatywnych lub losowych prób wskazuje, że około 10% nastolatków wysłało, a około 17% 

otrzymało treści sugestywne seksualnie. Kobiety częściej niż mężczyźni wysyłają tego typu treści, 

natomiast mężczyźni częściej niż kobiety otrzymują takie treści, a także przekazują je innym (Blyth 

i Roberts, 2014). Według badań Cox Communications aż 20% ankietowanych amerykańskich nastolatków 

od 13 do 18 roku życia była zaangażowana w wysyłanie, otrzymywanie lub przekazywanie za 

pośrednictwem telefonu komórkowego lub komputera swoich roznegliżowanych zdjęć, a ponad 33% znało 

osobę, która to zrobiła (Lee i in., 2015) . W badaniach Mitchell (2012) wykazała, iż 26% z przebadanych 

uczniów w wieku 16-18 lat wysłało komuś swoje sugestywne seksualnie zdjęcie, a ponad 50% otrzymało 

wiadomość tekstową o wyraźnym zabarwieniu erotycznym (Mitchell i in., 2012). W Wielkiej Brytanii 

Britain’s Child Exploitation and Online Protection Center (CEOP) przedstawiło wyniki wskazujące, iż blisko 

jedna czwarta z badanej 2000 grupy młodzieży w wieku od 11 do 18 lat dostała takie multimedialne 

wiadomości lub e-maile, a ok. 70% z nich znała prywatnie nadawców (Bębas, 2015). 

Badania pod kątem sekstingu dotyczą również motywacji młodzieży praktykującej takie zachowania 

zarówno w postaci wykonania fotografii lub filmu (samodzielnie lub za zgodą na wykonanie tej czynności 

przez osobę zaufaną) i dobrowolnego wysłania do osoby, z którą nie wiąże nadawcy relacja seksualna, 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 79 



    
 

 
                                                 

 

              

             

               

                

             

          

              

              

              

       

           

             

             

           

           

             

            

              

               

            

            

            

              

            

              

           

   

           

           

             

               

             

      

            

            

            

              

            

             

            

             

               

            

Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

jak i przygotowania materiału (samodzielnie lub przez osobę trzecią za zgodą zainteresowanego) oraz 

dobrowolnego przekazania osobie, z którą wiąże nadawcę relacja (Ronatowicz, 2014). Dla młodych ludzi 

wysyłanie zdjęć lub filmów o treści erotycznej to sposób na przekazanie informacji o swojej atrakcyjności 

czy też rodzaj flirtu. Jak wynika z badań belgijskiej organizacji Child Focus z 2015 r. większość 

materiałów sekstingowych powstaje w ramach relacji i stanowi swoisty dowód miłości. Potwierdzają to 

również polskie badania, które wskazują, iż odbiorcami wiadomości bywają najczęściej 

chłopak/dziewczyna respondenta i a materiały wysyłane są przede wszystkim w ramach flirtu w związku 

(Wójcik i Makaruk, 2014). Wskazują one również na wybrane przyczyny jakimi są: element relacji 

w związku, flirt (69%), próba zwrócenia uwagi sympatii (40%), spełnienie prośby sympatii (30%) oraz 

rodzaj żartu (11%) (Wójcik i Makaruk, 2014). 

Badanie „Sex and Tech Internet Survey”, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazuje, 

że najczęstszym powodem wysyłania treści sugestywnych seksualnie była chęć „zabawy lub flirtu” (aż 

66% dziewcząt i 60% chłopców w wieku nastoletnim wskazało taką przyczynę). 52% ankietowanych 

dziewcząt stwierdziło, że wysyłanie swojemu chłopakowi erotycznych wiadomości lub obrazów może 

stanowić „seksowny prezent”. 44% zarówno nastolatków, jak i nastolatek przesłało seksualnie 

sugestywne wiadomości lub obrazy w odpowiedzi na otrzymaną od kogoś podobną treść. 34% 

nastoletnich dziewcząt zadeklarowało, iż wysłały lub zamieściły treści seksualnie sugestywne, aby „czuć 

się seksownie”, natomiast 12% nastolatek potwierdziło, iż czuły presję, aby wysyłać intymne zdjęcia czy 

filmy (Lee i in., 2015). Inne badania dotyczące powodów, dla których osoby nieletnie praktykują seksting 

przeprowadziła K. Mitchell (2012). Otrzymane wyniki były podobne. Osoby badane pytane motywy 

zaangażowania się w działania o charakterze sekstingowym wskazywały, że przesyłanie komunikatów lub 

obrazów sugestywnie seksualnych było częścią romansu lub stałego związku (51% spośród osób 

wysyłających i 54% spośród osób odbierających), formą żartu lub dowcipu (23% nadawców i 11% 

odbiorców). Jako powód praktykowania sekstingu 5% wysyłających i 11% odbierających zgłosiło staranie 

się o rozpoczęcie nowego związku. Tylko 2% nadawców i 3% odbiorców wiadomości lub obrazów 

sugestywnych seksualnie odpowiedziało, że było szantażowanych lub zmuszanych do sekstingu (Mitchell 

i inni, 2012). 

Z przytoczonych wyżej badań wynika, iż zjawisko przekazywania materiałów o charakterze 

sekstingowym nie jest zjawiskiem marginalnym. Większość nastolatków nie zdaje sobie sprawy 

z zagrożeń jakie ze sobą niesie. Można zauważyć, że dziewczęta częściej przekazują swoje 

roznegliżowane zdjęcia, w związku z czym są bardziej narażone na negatywne skutki sekstingu, a chłopcy 

chętniej takie zdjęcia otrzymują niż wysyłają. Wysyłanie nagich zdjęć postrzegane jest częstokroć wśród 

nastolatków jako „prezent” czy „dowód miłości”. 

Okres dojrzewania to niezwykle burzliwy czas w życiu każdego młodego człowieka. Wraz 

z gwałtownymi zmianami fizjologicznymi w ciele, zachodzą znaczne zmiany w psychice, zachowaniu 

i postrzeganiu świata. W okresie adolescencji (Harwas-Napierała i Trempała, 2014) znacząco wzrasta 

wpływ rówieśników, a przynależność do grupy rówieśniczej i wzajemne w niej oddziaływanie jest jednym 

z najważniejszych aspektów życia nastolatka. Zaletą przynależności do grupy rówieśniczej z pewnością 

jest kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych, jednak zbytnie uleganie wpływom może okazać się 

niekorzystne, a w niektórych przypadkach – nawet niebezpieczne. Z przytoczonych wcześniej badań 

dotyczących sekstingu wśród młodzieży wyraźnie wynika, iż część nastolatków wysyła swoje nagie zdjęcia 

po to, aby „przypodobać” się swoim rówieśnikom (zwłaszcza partnerowi) i być przez nich uważanym za 

osobę atrakcyjną. Dorastanie to czas eksperymentowania i większej tendencji do podejmowania ryzyka, 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

a „lekkomyślne zachowanie jest praktycznie normatywną cechą rozwoju nastolatków” (Arnett, 1992, 

s.344). Młodzież, w stosunku do innych grup wiekowych stanowi grupę niewspółmiernie częściej 

wykazującą zachowania ryzykowne, lekkomyślne oraz nastawione na poszukiwanie nowych doznań. 

Z badań wynika, że młodzi użytkownicy sieci znają zasady bezpieczeństwa, ale ich nie stosują, angażując 

się w niebezpieczne działania pomimo znajomości wiążącego się z nimi ryzyka. Z jednej strony ryzyko 

podejmowania niebezpiecznych kontaktów online przez dzieci i młodzież jest często związane z niskimi 

kompetencjami w zakresie właściwej oceny sytuacji, rozumienia i przewidywania skutków 

podejmowanych działań w kontraście z otwartością, chęcią nawiązania znajomości, zaufaniem, z drugiej 

zaś, ich działania w dużym stopniu są wynikiem emocji i wpływów społecznych. 

W kontekście definicji sekstingu można wyróżnić jego dwa rodzaje biorąc za wyznacznik osobę 

wysyłającą dany materiał za pośrednictwem sieci, bądź telefonii komórkowej. W przypadku wysyłania 

tego typu treści przez osobę, która sama widnieje na danym materiale erotycznym jest to seksting 

pierwotny, natomiast zdjęcia i inne materiały erotyczne przesyłane przez adresatów, bądź osoby trzecie, 

nazywamy sekstingiem wtórnym. Stąd w cytowanych w artykule badaniach widzimy dużą różnicę 

pomiędzy liczbą respondentów potwierdzającą otrzymanie tego typu materiałów w stosunku do osób 

wysyłających. W przytoczonych badaniach belgijskiej organizacji Child Focus (2015) widać również 

wyraźnie specyfikę zachowań wedle płci - do rozsyłania, wbrew intencjom pierwotnego nadawcy, 

otrzymanych materiałów przyznało się 24% chłopców i 7% dziewczynek. Badaczki J. Ringrose, L. Harvey, 

R. Gill, S. Livingstone (2013) omówiły problematykę nierówności płci i podwójnych standardów 

seksualnych w cyfrowej wymianie nastolatków. Opierając się na brytyjskim projekcie jakościowym 

dotyczącym sextingu młodzieży przeprowadziły krytykę "postfeministycznych" kultur medialnych, 

sugerując, że nastolatki są z jednej strony nakłaniane przez środowisko rówieśnicze do produkcji 

materiałów sekstingowych, z drugiej strony to one najczęściej spotykają się z potępieniem moralnym 

oraz, często, prawnymi konsekwencjami. W ramach badań analizowano również dyskusje w portalach 

społecznościowych związane z podejściem dziewcząt i chłopców do tematyki „moralności seksualnej” 

(Ringrose i in. 2013). W grupie dziewcząt zaobserwowano częste dyskusje o zagrożeniach związanych 

z publikowaniem i udostępnianiem takich materiałów, w grupach chłopięcych natomiast znamienne było 

gromadzenie i wymienianie się otrzymanymi materiałami sekstingowymi - na przykład niektórzy chłopcy 

gromadzili "punkty" za posiadanie i wymianę wizerunków piersi dziewcząt, które wręcz działały jako 

forma waluty/wartości przetargowych na określonych portalach społecznościowych. 

Bazując na wynikach badań dotyczących sekstingu pierwotnego i wtórnego wynika, że kluczowa 

działalność profilaktyczna powinna być adresowana do osób potencjalnie rozsyłających otrzymane 

“dowody miłości”. Wydaje się, że retoryka oparta na zaufaniu oraz generalnych wartościach związanych 

z budowaniem relacji w związku jest niezbędną składową medialnych oraz edukacyjnych kampanii 

społecznych. Potwierdzają to poglądy najbardziej zainteresowanych, czyli młodzieży. Organizacja Child 

Focus (2015) zaprosiła nastolatków do aktywnego udziału w projektowaniu kampanii na rzecz 

przeciwdziałania skutkom sekstingu. Spośród nadesłanych propozycji większość młodych ludzi adresowała 

działania do osób otrzymujących tego typu materiały, a nie, jak można by sądzić, osób wysyłających 

swoje erotyczne zdjęcia czy filmy. Młodzi ludzie podkreślali potrzebę uświadamiania odpowiedzialności za 

cudzą prywatność oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań w ramach relacji. 

Zapobieganie zachowaniom sekstingowym jest bowiem niezwykle istotne, mając na uwadze ich 

potencjalne skutki. Młodzi ludzie zakładają, że ich prywatność zostanie zachowana, jednak liczne 

doniesienia medialne pokazują, że materiały przekazywane w prywatnej korespondencji trafiają do 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

publicznego obiegu, stając się często przyczyną tragedii. Upublicznienie nagich zdjęć często wiąże się 

z obciążeniem emocjonalnym dla młodej osoby, co z kolei może skutkować utratą poczucia własnej 

wartości, depresją, może nawet doprowadzić do podjęcia przez młodą osobę zachowań 

autodestrukcyjnych. Naraża również na kontakty z osobami o skłonnościach pedofilskich, które mogą 

wykorzystać obraz w celu uwiedzenia osoby (child grooming) lub zmuszania do produkowania takich 

materiałów czy wykorzystania materiału w celu np. szantażu (sextortion). 

W polskim kodeksie karnym nie istnieje zapis przestępstwa o nazwie seksting. Jednakże cechy tego 

zjawiska wskazują na naruszenie polskiego prawa karnego, co oznacza, że istnieje szereg przepisów, 

które można odnosić do zagadnienia sekstingu. W maju 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu 

karnego, w szczególności art. 202 kk, regulującego kwestię nielegalnych treści pornograficznych. 

Nowelizacja wprowadziła ujednolicenie wieku małoletniego. W obecnym stanie prawnym karalne jest 

utrwalanie, przechowywanie, posiadanie oraz uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem 

małoletniego rozumianego jako każda osoba poniżej lat 18. Ponadto zgodnie z art. 191a kk jeżeli 

uzyskanie materiałów o charakterze seksualnym (utrwalenie wizerunku nagiej osoby lub osoby podczas 

czynności seksualnej) m.in. od małoletniego odbyło się z użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub 

podstępu sprawca takiego działania będzie odpowiadał karnie. Art. 81 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych wyraźnie wskazuje, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na 

nim przedstawionej. W kontekście sekstingu można również rozpatrywać dochodzenie roszczeń cywilnych 

(odszkodowanie, zadośćuczynienie) na drodze postępowania cywilnego, gdyż seksting zdecydowanie 

narusza dobra osobiste człowieka podlegające ochronie prawnej, takie jak: zdrowie, wolność, cześć, 

nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji. 

Poniżej zacytowane zostały przepisy prawne odnoszące się do omawianej problematyki: 

Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
§ 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku 
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za 
pozowanie. 

Art. 191a Kodeksu karnego 
§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu 
wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w 
trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 

Art. 200a Kodeksu karnego 
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również 
produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą 
wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo 
przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu 
poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności 
seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej 
realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 200b Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 202 Kodeksu karnego 
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo 
rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści 
pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega 
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

Pomimo powszechnie stosowanej opinii, że nowe media stanowią samodzielnie siłę wpływającą na 

socjalizację młodych ludzi, okazuje się, że sposób ich wykorzystania jest silnie uzależniony od 

tradycyjnych czynników wpływających na socjalizację (Bittman i in., 2011). Ogromną rolę w zapobieganiu 

ryzykownym zachowaniom i w ochronie młodych ludzi przed konsekwencjami sekstingu mają więc rodzice 

i najbliżsi. Liczne badania cytowane przez J. Pyżalskiego (2013) potwierdzają, że w zachowania 

ryzykowne w sieci najczęściej angażują się właśnie osoby z dysfunkcyjną sytuacją rodzinną bądź szkolną. 

Jakie więc podstawowe wskazówki można dać rodzicom, często obawiającym się ingerencji 

w zachowania dziecka online, ze względu na niższą wiedzę własną lub niską ocenę swoich kompetencji 

cyfrowych? Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady, w jaki sposób rodzice mogą angażować 

się w profilaktykę zagrożeń sieciowych związanych z zachowaniami sekstingowymi (Childnet, 2017): 

 “Pomyśl, zanim opublikujesz". Mówienie dziecku o prywatności w internecie i udostępnianiu treści 

jest niezbędne. Dziecko musi mieć świadomość, że wysyłając zdjęcia, czy treści tracimy nad nimi 

kontrolę. Nawet jeśli dziecku wydaje się, że może zaufać danej osobie musi pamiętać, że dane zdjęcie 

może trafić w niepowołane ręce. 

 Trzeba upewnić się, że dziecko zna prawo i ma świadomość, że dzielenie się intymnymi obrazami 

nie tylko jest ryzykowne, ale może też być nielegalne. 

 Trzeba otwarcie rozmawiać i uświadamiać istnienie presji rówieśniczej. Treści sekstingowe 

często spowodowane są presją ze strony partnera lub grupy. Dyskusja o presji rówieśniczej i poczuciu 

własnej wartości jest pozytywnym sposobem zachęcania do wzięcia odpowiedzialności za własne 

działania i przeciwstawiania się naciskom innych osób. 

 Najważniejsza jest rozmowa i stały kontakt. Dziecko musi wiedzieć, że może na osoby dorosłe 

liczyć w sytuacji pojawienie się sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. 

Niezwykle ważne jest kształtowanie u młodych ludzi właściwych nawyków związanych z ich obecnością 

online. W dobie glamouryzacji autopromocji w sieci oraz rozwijających się szybkich karier medialnych 

opartych często na epatowaniu nagością lub innymi prywatnymi sferami życia celebrytów, należy 

wspierać młodych ludzi w świadomym kształtowaniu swojego wizerunku. Możliwość aktywnego zaistnienia 

w społecznościach online otwiera szanse wcześniej całkowicie niedostępne; można nieograniczonej grupie 

użytkowników sieci prezentować swoje dokonania, promować swoją twórczość, doświadczenie 

i osiągnięcia oraz nawiązywać relacje Posiadanie jak największego grona „znajomych” w portalach 

społecznościowych daje szczególnie młodym ludziom ogromne poczucie satysfakcji i szczęścia oraz 

podnosi samoocenę Tożsamość jaką wypracujemy online wpływa na wizerunek, który z kolei kształtuje 

reputację. Reputacja jest właśnie sumą cząstkowych, nagromadzonych w czasie wizerunków. Reputacja 

może być także utożsamiana z „wizerunkiem w długim terminie” (Dąbrowski, 2010, s.72). Składają się na 

nią subiektywne opinie, poglądy i osądy środowiska zewnętrznego. Reputacja w środowisku społecznym 

może być dobra albo zła - można ją również zyskać lub stracić. Edukacja w tym zakresie jest szczególnie 

ważna w kontekście dzieci i młodzieży. Wraz z przenoszeniem większości aktywności do sieci rośnie 

wielka baza danych online, która przez lata buduje nasz wizerunek i będzie wpływać na to, jak dziś i za 

parę lat będą nas postrzegać inni. Eric Schmidt, CEO portalu Google, w wywiadzie dla The Telegraph 

(Wardrop, 2010) twierdzi, że życie prywatne młodych ludzi jest tak obficie dokumentowane w sieci, że za 

parę lat będziemy obserwatorami masowych zmian nazwisk spowodowanych chęcią odcięcia się od swojej 

internetowej przeszłości. Dlatego niezwykle ważne jest więc, aby przy współudziale wszystkich osób 

i instytucji zaangażowanych w wychowanie i edukację jak najmądrzej przygotowywać młodych ludzi 
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Seksting – niebezpieczeństwo cyfrowych…. 

i kształcić w zakresie modelowania przez nich swojego wizerunku w sieci. Rodzicom i pedagogom 

pomagać mogą liczne materiały i narzędzia edukacyjne3 związane z promocją bezpiecznego 

i efektywnego wykorzystywania nowych mediów, które w ostatnich latach powstawały w ramach 

krajowych i międzynarodowych projektów związanych z cyfrowym życiem dzieci i młodzieży. 

Seksting - niebezpieczeństwo cyfrowych dowodów miłości - coraz częściej pojawia się w debatach 

eksperckich na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest przedmiotem badań i analiz, ponieważ niesie ze 

sobą duże zagrożenie dla rozwoju społecznego i osobistego młodych ludzi. Z jednej strony jest silnie 

związany z dorastaniem i charakterystyczną dla tego wieku tendencją do eksperymentowania 

i podejmowania zachowań ryzykowań, z drugiej jednak strony związany z cechami internetu jakimi są 

m. in. nieograniczone możliwości powielania, szybkość przekazu oraz trwałość publikowanych za 

pośrednictwem sieci materiałów. 

Dlatego do współdziałania w zakresie edukacji i ochrony powinno być zaangażowane całe otoczenie 

dzieci/nastolatków, rozumiane jako ich najbliższe otoczenie rodzinne, jak również instytucjonalne. Rolą 

organizacji zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa jest podnoszenie kompetencji oraz 

udostępnianie narzędzi wspomagających: rodziców w identyfikacji sytuacji zagrożenia oraz w szybkim 

reagowaniu, zaś szkoły, w podejmowaniu działań profilaktycznych jak również w skutecznych 

interwencjach. 
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Martyna Sekulak1 

W pogoni za wirusem. Przegląd literatury na temat zjawiska bug chasingu 

Wprowadzenie 

Przełom XX i XXI wieku był czasem intensywnych działań mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i poszukiwanie skutecznych sposobów radzenia sobie ze skutkami 

zakażenia – organizowano zakrojone na szeroką skalę kampanie, których celem było promowanie 

zachowań prewencyjnych, a przekaz adresowany był głównie do grup o największym ryzyku zakażenia, 

w tym osób homoseksualnych. W obliczu globalnej walki z wirusem HIV, ujawnienie istnienia niewielkiej 

grupy homoseksualnych mężczyzn zainteresowanych przeciwnym efektem, tj. intencjonalnym 

zakażeniem się wirusem HIV spotkało się z zainteresowaniem ze strony naukowców, jak i opinii 

publicznej. Bug chasingiem ( „polowanie na robaka”) kolokwialnie określono celowe poszukiwanie przez 

osoby niezakażone wirusem HIV możliwości zakażenia się na drodze analnego stosunku seksualnego 

z nosicielem (np. Gauthier, Forsyth, 1999). Bug chaserów zdefiniowano jako subkulturę, która powstała 

i funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej dzięki nieograniczonym możliwościom nawiązywania relacji 

oferowanym przez Internet (np. Durkin, Forsyth, Quinn, 2006). Bug chasing stał się obszarem badań, 

których celem było opisanie i zrozumienie zjawiska na różnych poziomach, a także poszukiwanie 

możliwości przeciwdziałania jego rozwojowi. 

Celem niniejszego artykułu jest zebranie, porównanie i próba syntezy informacji zgromadzonych do tej 

pory na temat bug chasingu, ze szczególnym uwzględnieniem skali zjawiska, charakterystyki grupy oraz 

czynników mających wpływ na jego wykształcenie. Ponadto, artykuł ma na celu przedstawienie bug 

chasingu w kategoriach wyzwania dla badaczy początku XXI w. – jako zagadnienia, które wymagało 

całkowitego przeniesienia badań w przestrzeń Internetu oraz poszukiwania skutecznych sposobów 

operacjonalizacji i pomiaru zmiennych. 

Bug chasing – jak go definiują naukowcy 

Mianem bug chasingu na gruncie naukowym najogólniej rzecz ujmując określa się dążenie mężczyzny 

niezakażonego wirusem HIV do zakażenia się wirusem HIV poprzez odbycie stosunku analnego bez 

zabezpieczenia z osobą zakażoną (np. Breitfeller, Kanekar, 2012; Gauthier, Forsyth, 1999; Grov, 

Parsons, 2006; Moskowitz, Roloff, 2007a, 2007b). Autorzy podkreślają, że określenie „bug chasing” ma 

charakter kolokwialny i wywodzi się ze slangu, gdzie słowo „bug” odnosi się do wirusa HIV, natomiast 

„chasing” do aktywnego poszukiwania możliwości zakażenia się wirusem (np. Grov, Parsons, 2006). 

Termin ten pojawił się na gruncie akademickim pod koniec lat 90. XX wieku, a zjawisko cieszyło się dość 

dużym zainteresowaniem badaczy na przełomie wieku XX i XXI. Jak zauważają Moskowitz i Roloff 

(2007b), rdzeń definicji bug chasingu jest spójny dla większości badaczy zajmujących się tematem – 

podkreśla się, aktywne dążenie do zakażenia, podejmowanie stosunków analnych bez zabezpieczenia 

oraz zaangażowanie partnera seksualnego zakażonego wirusem HIV. 

Tym, co różni poszczególnych autorów w kontekście postrzegania bug chasingu jest akcentowanie 

odmiennych aspektów opisywanego zjawiska. Część autorów koncentruje się na wymiarze społecznym 

i relacyjnym bug chasingu, podkreślając, że bug chaserów można traktować jako subkulturę wyłaniającą 

1 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński (m.sekulak@doctoral.uj.edu.pl) 
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W pogoni za wirusem…. 

się ze społeczności homoseksualnych mężczyzn, którą wyróżnia specyficzny, współdzielony cel, jakim jest 

zakażenie się wirusem HIV (Moskowitz, Roloff, 2007b), a także wspólny język, czy odrębna struktura 

(Quinn, Forsyth, 2005). 

W wielu przypadkach definicje ujmują związek zjawiska z rozwijającą się technologią, w szczególności 

Internetem. Podkreśla się, że postęp technologiczny znacznie uprościł (lub wręcz umożliwił) tworzenie się 

sieci społecznych pomiędzy osobami o podobnym sposobie myślenia, którym wcześniej trudno byłoby 

nawiązać wzajemne relacje ze względu na dewiacyjny charakter ich zainteresowań. W związku z tym, 

Internet stał się środowiskiem tworzenia i funkcjonowania społeczności takich, jak bug chaserzy (np. 

Durkin, Forsyth, Quinn, 2006; Gauthier, Forsyth, 1999). 

Niektórzy autorzy określają bug chasing przez pryzmat dewiacji seksualnej, opisując go na wymiarze 

patologicznym i społecznym – zrzesza jednostki, które muszą współdziałać, by osiągnąć pożądany stan 

rzeczy, tj. zakażenie wirusem HIV, poprzez stosunek seksualny osoby niezakażonej z nosicielem 

(Gauthier, Forsyth, 1999; Quinn, Forsyth, 2005). Wzmiankowaną aktywność postrzega się jako 

irracjonalną i niezrozumiałą w dobie wzrostu prewencji i świadomości seksualnej (Gauthier, Forsyth, 

1999). 

Część badaczy podchodzi do samego zjawiska sceptycznie, zauważając jego niewielką skalę, przy 

jednoczesnym ogromnym zainteresowaniu naukowym i społecznym. Na przykład Gonzalez (2010) 

definiuje bug chasing przez pryzmat funkcji jaką spełnia na poziomie społeczeństwa zdominowanego 

przez heteronormatywny system organizacji – jego zdaniem bug chasing jest bardziej produktem 

publicznej debaty, aniżeli rzeczywistym problemem. 

Bug chasing a gift giving 

Zjawiskiem pokrewnym, uzupełniającym wobec bug chasingu jest gift giving („rozdawanie 

prezentów”) – spójnie definiowany przez badaczy jako proces, w którym nosiciel wirusa HIV poszukuje 

osoby niezakażonej do odbycia stosunku analnego bez zabezpieczenia (jako partner penetrujący) celem 

przekształcenia jej w osobę zakażoną (seroconversion), często za jej przyzwoleniem (Grov, Parsons, 

2006; Klein, 2014; Reynolds, 2007). Podobnie, jak w przypadku bug chasingu, termin „gift giving” jest 

określeniem kolokwialnym – w slangu słowo „gift” („prezent”) odnosi się do wirusa HIV; u podstaw leży 

narracja, w której nosiciel wirusa HIV posiada coś, co wysoko się ceni i co może przekazać dalej osobie 

niezakażonej (Klein, 2014). Gift giving może przybierać formę procesu, w którym po udanym zakażeniu 

wirusem HIV, do pierwotnego gift givera dołącza osoba przez niego zakażona i wspólnie działają 

poszukując kolejnego chętnego do serokonwersji, po której dołącza kolejna zakażona osoba i tak proces 

jest kontynuowany. Osoby nadają sobie role ojca, syna, wnuka, itd., zgodnie z kolejnością zakażenia – 

w takim przypadku można mówić o tzw. generationing („budowanie kolejnych pokoleń”) (Klein, 2014). 

Gdy nosiciel wirusa HIV intencjonalnie próbuje zakazić osobę bez jej zgody lub wiedzy, czynność tę 

określa się mianem stealthing („robienie czegoś ukradkiem”) (Klein, 2014). 

Bug chasing i gift giving wydają się zatem być wobec siebie komplementarne – gift giver i bug chaser 

współpracują i potrzebują siebie nawzajem, by dążyć do pożądanego stanu rzeczy. Jak ujmują to 

Moskowitz i Roloff (2007b), „w kulturze przeciwnych statusów serologicznych, gift giversi stanowią jej 

dodatnią stronę” (s.36). Różni ich status zakażenia, a łączy stosunek do wirusa HIV – 

konceptualizowanego jako dar, któremu przypisuję się wysoką rangę, którego się pragnie i którym można 

obdarować. 
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W pogoni za wirusem…. 

Bug chasing a barebacking 

O bug chasingu mówi się najczęściej w kontekście szerzej definiowanego zjawiska, jakim jest 

barebacking. Określany jest on przez badaczy jako intencjonalne podejmowanie przez homoseksualnych 

mężczyzn stosunków analnych bez zabezpieczenia w postaci prezerwatywy (np. Ayling, Mewse, 2011; 

Gauthier, Forsyth, 1999; Moskowitz, Rollof, 2007a), które może być rozpatrywane na poziomie 

społeczno-kulturowym i wzmacniane jest przez rozwój Internetu (Ayling, Mewse, 2011; Mansergh i in., 

2002 za: Dawson, Ross, Henry, Freeman, 2005). Zdarza się, że zarówno w naukowym, jak i społecznym 

dyskursie określa się barebacking jako aktywność wysokiego ryzyka, związaną m.in. z brakiem dbania 

o zabezpieczenie się przed potencjalną możliwością zakażenia wirusem HIV (Ayling, Mewse, 2011), 

czasem stawiając niemal znak równości między barebackingiem a bug chasingiem (Breitfeller, Kanekar, 

2012; Majka, 2015). Istnieje pewien rozdźwięk między powszechnym rozumieniem barebackingu, a tym, 

jak definiują go osoby angażujące się w tę aktywność – jak wskazują badania Marcus i Gillisa (2017), dla 

większości takich osób barebacking jest po prostu aktem seksualnym pomiędzy dwoma mężczyznami bez 

użycia prezerwatywy. W tę definicję włączane są przez badanych też zachowania o stosunkowo niskim 

ryzyku zakażenia się wirusem HIV, jak np. utrzymywanie stosunków bez zabezpieczenia między dwoma 

stałymi partnerami, z których żaden nie jest nosicielem lub podejmowanie działań prewencyjnych innych 

niż użycie prezerwatywy (Marcus, Gillis, 2017). 

Wbrew powszechnej opinii badania wskazują, że aktywności barebackingu najczęściej towarzyszy 

stosowanie różnych metod, których celem jest redukcja ryzyka zakażenia się wirusem HIV. Marcus i Gillis 

(2017), na podstawie analizy wypowiedzi osób podejmujących barebacking, dzielą te czynności na 

relacyjne i biomedyczne. Przykładem strategii biomedycznych są np. prewencyjne działania 

farmakologiczne. Wśród czynności relacyjnych wymieniają, m.in. monogamię i tzw. serosorting 

(odbywanie stosunków jedynie z partnerami o tym samym statusie serologicznym), czy seropositioning 

(celowe aranżowanie stosunku w taki sposób, że partner o nieznanym statusie lub zakażony wirusem HIV 

przyjmuje rolę pasywną). Badania Aylinga i Mewse (2011) pokazują, że w przypadku osób angażujących 

się w barebacking, można mówić o tzw. uzgadnianiu bezpieczeństwa (negotiated safety) – czynności 

polegającej, m.in. na otwartej dyskusji o czynnikach ryzyka związanych z seksem bez zabezpieczenia, 

ustalaniu zasad związanych z relacją, budowaniu wzajemnego zaufania. Co ciekawe, w narracji badanych 

Internet najczęściej stanowi narzędzie, dzięki któremu osoby nie tylko poszukują partnerów, ale też 

zdobywają informacje i podejmują zabiegi, których celem jest obniżenie ryzyka zakażenia się wirusem 

HIV. Przy barebackingu motywacja może być związana z angażowaniem się w czynności umożliwiające 

kalkulację i zarządzanie ryzykiem, w rezultacie decyzja o zaangażowaniu się w stosunek bez 

zabezpieczenia oparta jest o szereg kluczowych informacji i nie powinna być rozważana, np. w kontekście 

tendencji autodestrukcyjnych (Ayling, Mewse, 2011; Marcus, Gillis, 2017). Angażowanie się 

w barebacking nie wydaje się związane z chęcią rozprzestrzeniania wirusa HIV, ponieważ podejmowane 

są działania inne niż stosowanie prezerwatyw, ale minimalizujące ryzyko zakażenia (np. Dawson, Ross, 

Henry, Freeman, 2005, Marcus, Gillis, 2017) i jedynie niewielki odsetek osób uprawiających barebacking 

jest również zainteresowany zakażeniem wirusem HIV (Tewksbury, 2003). W tym kontekście, Gonzalez 

(2010) postuluje wyraźne oddzielenie zjawiska bug chasingu od barebackingu. 

Moskowitz i Roloff (2007a) porównywali bug chasing i barebacking pod kątem motywacji do 

uprawiania seksu bez zabezpieczenia. Zestawili m.in. informacje dotyczące deklarowanej tożsamości (bug 

chaser) i preferencji co do statusu serologicznego partnera zawarte w profilach użytkowników stron 

dedykowanych barebackerom. Na tej podstawie wydaje się, że w przypadku bug chasingu odbywanie 
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W pogoni za wirusem…. 

stosunku analnego można wiązać bardziej z poszukiwaniem ryzyka i niepewności dotyczących 

potencjalnego zakażenia wirusem HIV, podczas gdy barebacking motywowany jest wzmocnieniem 

doznawanej przyjemności i wolności. Tewksbury (2003) zauważa, że dla niektórych bezpieczny seks nie 

jest wystarczająco intymny, co skłania do barebackingu mimo świadomości ryzyka, które się z tym wiąże. 

Prezerwatywa może być traktowana jako bariera fizyczna i emocjonalna, która osłabia doznania 

przyjemności i poczucie połączenia, a chęć jej pozbycia się może stanowić motywację do odbywania 

stosunków bez zabezpieczenia (Dawson, Ross, Henry, Freeman, 2005; Marcus, Gillis, 2017). 

Można zatem wnioskować, że bug chasing jest pojęciem znacznie węższym i pomimo że wywodzi się 

z kultury barebackingu, wyraźnie się od niej wyodrębnił – wspólną cechą jest angażowanie się w stosunki 

analne bez zabezpieczenia. Jednakże, kluczowa wydaje się być w tym przypadku różnica związana 

z postawą wobec ryzyka zakażenia wirusem HIV (pożądanego w przypadku bug chasingu, 

a redukowanego w przypadku barebackingu), motywacją do wchodzenia w relacje związane z seksem bez 

zabezpieczenia (ryzyko a poczucie intymności) i odmiennym celem oraz sposobem wykorzystania 

Internetu jako narzędzia do poszukiwania potencjalnych partnerów (zwiększenie szansy zakażenia 

a minimalizowanie tej szansy). 

Bug chasing jako wyzwanie dla badaczy 

Internet jako środowisko i narzędzie prowadzenia badań 

Odkąd temat bug chasingu zaistniał w rzeczywistości naukowej, stał się dużym wyzwaniem dla 

badaczy. Ze względu na zakorzenienie bug chasingu w rzeczywistości Internetu, większość badań i analiz 

posługuje się nim jako źródłem informacji, jak również narzędziem do rekrutacji osób badanych. Jak 

zauważają Ayling i Mewse (2011), wykorzystując Internet można łatwiej dotrzeć do grup 

marginalizowanych i zaangażować je do badań. 

Często badacze bazują na analizie danych zastanych – analizują treść profili osób korzystających 

z portali dedykowanych homoseksualnym mężczyznom zainteresowanym seksem bez zabezpieczenia, jak 

również wymiany zdań w chat roomach i na forach oraz zostawiane na stronach komentarze (np. Durkin, 

Forsyth, Quinn, 2006; Reynolds, 2007). Prowadzone analizy mają charakter jakościowy, jak i ilościowy. 

W celu wyłonienia bug chaserów bierze się pod uwagę zarówno ich deklarowaną tożsamość jako bug 

chaser, jak również zestawia się deklarowany status zakażenia wirusem HIV z preferencjami wobec 

partnera pod kątem statusu serologicznego; można też prowadzić poszukiwania w oparciu o słowa 

kluczowe, typowe dla osób zainteresowanych zakażeniem wirusem HIV (np. „bug”, „gift”), a następnie 

dokonywać analizy treściowej wypowiedzi, jak robił to w swoich badaniach Grov (2004). 

Badacze wykorzystują też strony internetowe i portale zrzeszające osoby homoseksualne (lub węziej – 

barebackerów) do rekrutacji respondentów, następnie przeprowadzają badania w oparciu m.in. o metody 

kwestionariuszowe, jak np. Klein (2010) lub wywiad częściowo ustrukturyzowany, np. Ayling, Mewse 

(2011). Sama procedura również może mieć miejsce w przestrzeni Internetu - badani rejestrują 

odpowiedzi na specjalnie zaprojektowanych stronach internetowych lub korespondują z badaczem przy 

użyciu funkcjonujących na portalach chat roomów. 

Należy jednak wspomnieć, że Internet jako środowisko badań nad zjawiskiem bug chasingu narzuca 

też pewne ograniczenia, których autorzy są świadomi i którym starają się przeciwdziałać. Przede 

wszystkim, trzeba podkreślić, że w badaniach tych mierzy się głównie deklarowane postawy i zachowania 

– istnieje ryzyko zarówno przeszacowania, jak i niedoszacowania skali zjawiska w oparciu 
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W pogoni za wirusem…. 

o otrzymywane rezultaty badań. Może być tak, że część deklarowanych w sieci zachowań i postaw 

przyjmuje jedynie formę fantazji na temat zakażenia wirusem HIV, nie mających przełożenia na 

rzeczywistość. Z drugiej strony, jak zauważa Klein (2010), badania prowadzone są za pośrednictwem 

stron i portali bezpłatnych i ogólnodostępnych, co może motywować użytkowników do autocenzury, 

podczas gdy większa otwartość występuje na płatnych, bardziej ekskluzywnych i trudno dostępnych 

portalach. Ponadto, środowisko w jakim prowadzi się badania, utrudnia losowość doboru osób do próby, 

a grupa badana może być niereprezentatywna (Durkin, Forsyth, Quinn, 2006; Grov, 2004). Należy 

pamiętać o tym, że bieżący dostęp do Internetu jest nadal powiązany silnie ze zmiennymi 

demograficznymi takimi jak np. status socjoekonomiczny, a ten z kolei jest skorelowany z niektórymi 

zachowaniami dewiacyjnymi (Grov, 2004). Na uwagę zasługuje również fakt, że badania nad bug 

chasingiem prowadzone są głównie na portalach angielskojęzycznych (Klein, 2010), co powinno 

zwiększać ostrożność przy wyciąganiu wniosków na podstawie uzyskiwanych wyników. Dostrzegając 

wyzwania, jakie niesie ze sobą świat wirtualny, Durkin i in. (2006) zauważają, że w obliczu badań 

nad zjawiskami takimi jak bug chasing konieczne może być poszukiwanie nowych metod eksploracji, 

a nawet odmiennych metod statystycznych. 

Problematyka badań nad bug chasingiem 

Badacze podejmujący się eksplorowania tego zjawiska od strony naukowej podchodzili do tematu 

w różnorodny sposób. Szacowano skalę zjawiska i weryfikowano jego rzeczywiste istnienie, starano się 

dokonać charakterystyki grupy pod kątem zmiennych demograficznych (takich jak wiek, rasa, 

wykształcenie, miejsce zamieszkania) (np. Tewksbury, 2003), szukano zmiennych indywidualnych 

wyróżniających grupę (np. Grov, 2004; Klein, 2010; Moskowitz, Roloff, 2007a), porównywano bug 

chaserów z innymi grupami (np. Moskowitz, Roloff, 2007b). Część badaczy dokonywała analizy bug 

chasingu na poziomie językowym i społecznym (np. Reynolds, 2007; Riggs, 2006), inni poszukiwali 

czynników wpływających na pojawienie się zjawiska lub jego ugruntowania teoretycznego (Grov, 2004; 

Frederick, 2014). Wreszcie analizowano sposób rozumienia bug chasingu przez społeczeństwo, 

publicystów i samych naukowców (np. Gonzalez, 2010; Tomso, 2004). 

Skala zjawiska 

Badania z początku XXI wieku pokazują, że bug chasing jest zjawiskiem o niewielkiej skali – osoby 

zainteresowane zakażeniem się (lub zakażeniem innych osób, jak w przypadku gift givingu) wirusem HIV 

stanowią małą subgrupę w obrębie osób uprawiających barebacking, tj. ok. 6-7% (Grov, Parsons, 2006). 

Analizy wykonane przez Tewksbury’ego (2003) pozwalają przypuszczać, że mniej niż 1% osób 

niezakażonych wirusem HIV wprost szuka nosicieli poprzez strony internetowe zrzeszające osoby 

zainteresowane barebackingiem. Grov (2004) przyjął dodatkowe kryterium wyszukiwania osób, które 

można zdefiniować jako bug chaserów – oprócz zestawiania deklarowanego w profilu statusu 

serologicznego z pożądanym statusem u partnera, wzięto pod uwagę również wpisy użytkowników 

w formie komentarzy i wymiany zdań pomiędzy sobą. Okazało się, że część osób jednoznacznie wyraża 

zainteresowanie rozprzestrzenianiem wirusa HIV, mimo że nie wynika to z konfiguracji deklarowanego 

i pożądanego u partnera statusu serologicznego zawartego w profilu. W związku z tym wydaje się, 

że skala zjawiska może być nieco większa niż w przypadku gdy szacowania opiera się jedynie 

o deklaracje zawarte w opisach profilów użytkowników. 
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W pogoni za wirusem…. 

Autorzy zgodnie zwracają jednak uwagę na fakt, że stosunkowo duża grupa użytkowników portali, 

którzy deklarują się jako osoby niezakażone wirusem HIV, umieszcza informację, że status serologiczny 

partnera jest im obojętny i nie przywiązują do niego wagi (np. Dawson, Ross, Henry, Freeman, 2005; 

Grov, Parsons, 2006; Moskowitz, Roloff, 2007a; Tewksbury, 2003). Dawson i in. (2005) analizowali dwa 

scenariusze; w optymistycznym wariancie wszystkie poszukiwane osoby, których status serologiczny 

(dodatni/ujemny/nieznany) nie był istotny dla użytkownika okazują się być niezakażone wirusem HIV – 

wtedy zjawiska bug chasingu niemal nie ma; w pesymistycznym wariancie wszystkie poszukiwane osoby 

okazują się być nosicielami – w przypadku 23% użytkowników wzrasta ryzyko zakażenia się wirusem 

HIV. Można zatem zauważyć, że na poziomie deklaracji skala zjawiska jest niewielka, gdy przyjmie się, 

że intencją bug chasera jest zakażenie się wirusem HIV. Jednakże, jeśli za cel bug chasingu przyjmie się 

dążenie do zwiększania ryzyka potencjalnego zakażenia wirusem HIV, odsetek osób się zwiększa. Może 

więc chodzić o erotyzację ryzyka zakażenia, a nie zakażenie samo w sobie (Moskowitz, Roloff, 2007a; 

Tewksbury, 2003). Możliwe też, że motywacją do umieszczania informacji o dowolności statusu partnera 

leży przekonanie, że niesprecyzowanie oczekiwań w kontekście statusu zakażenia jest bezpieczniejsze 

z prawnego i społecznego punktu widzenia niż zadeklarowanie wprost intencji rozprzestrzeniania wirusa 

HIV (Dawson i in., 2005). 

Jak zauważają Dawson, Ross, Henry i Freeman (2005), mimo że deklarowana wprost chęć celowego 

zakażenia się wirusem HIV jest wśród badanych niewielka, samo ryzyko niezamierzonego zakażenia jest 

duże. Można wnioskować, że w momencie, gdy prowadzono intensywne badania nad bug chasingiem (tj. 

na początku XXI w.), znacznie bardziej alarmująca była liczba potencjalnych bug chaserów niż 

intencjonalnych. Należy również pamiętać, że największą słabością przywołanych badań jest fakt, że ich 

analizy opierają się na deklaracjach zachowań, a nie na samych zachowaniach osób badanych. Tak jak 

wcześniej zostało wspomniane, trudno jest oddzielić fantazje na temat pewnych postaw i działań 

od rzeczywistej aktywności. Z drugiej strony, na ogólnodostępnych stronach może pojawiać się wśród 

użytkowników ostrożność i niechęć wobec jednoznacznych deklaracji. 

Charakterystyka grupy 

Badania, których celem było opisanie bug chaserów jako grupy i ewentualne zdefiniowanie pewnych 

wyróżniających cech oraz rytuałów, toczyły się głównie na portalach angielskojęzycznych, gdzie większość 

użytkowników pochodziła ze Stanów Zjednoczonych (np. Grov, Parsons, 2006). Na podstawie tych analiz 

pokazano, że większość bug chaserów to osoby rasy białej zamieszkujące duże ośrodki miejskie, 

a średnia ich wieku waha się w zależności od badania pomiędzy 31 a 34,7 lat (np. Grov, 2004; Grov, 

Parsons, 2006; Moskowitz, Roloff, 2007a). Riggs (2006) zauważa, że wyłaniający się z badań obraz bug 

chasera jest tożsamy z białym reprezentantem klasy średniej. Jest to o tyle istotne, że jak twierdzi Riggs, 

to właśnie takie osoby mogą sobie pozwolić na ryzyko zakażenia wirusem HIV – przede wszystkim ze 

względu na dostęp do opieki medycznej i możliwości finansowe (co stanowi kluczowe zaplecze 

w kontekście późniejszego borykania się z konsekwencjami zakażenia). 

Moskowitz i Roloff (2007a) wyłonili spośród użytkowników portalu poświęconego barebackingowi 

osoby spełniające definicję bug chaserów, a następnie porównali ich z osobami angażującymi się 

w barebacking, ale nie spełniającymi kryteriów bug chasingu. Okazało się, że bug chaser jest 

statystycznie istotnie bardziej skłonny do zaangażowania się w stosunek analny bez zabezpieczenia 

z osobą o przeciwnym statusie zakażania wirusem HIV, ma większe skłonności do zażywania w trakcie 

lub przed stosunkiem narkotyków, a także jest zorientowany na ryzyko związane z możliwością 
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W pogoni za wirusem…. 

zakażenia. Na podstawie porównania preferowanych ról podczas stosunku, Moskowitz i Roloff (2007a) 

wyciągnęli również wniosek, że bug chaserzy jako grupa odznaczają się większą biernością. W kulturę 

bug chasingu wydaje się być wpisana nierówność sił – w przypadku bug chasingu pojawia się silniejsze 

poszukiwanie agresji i seksualnej dominacji, a także zniewolenia, co wyraża się, np. poprzez werbalne 

upokarzanie własnej osoby w kontekście seksualnym (Moskowitz, Roloff, 2007b). Wydaje się 

prawdopodobne, że bug chaserzy są bardziej podatni na uzależnienie od seksu – istotnie częściej ich 

deklarowane postawy i zachowania noszą znamiona tego zaburzenia (Moskowitz, Roloff, 2007b). 

Moskowitz i Roloff (2007a) zauważyli również, że populacja bug chaserów nie jest jednorodna – 

można w jej obrębie wyróżnić dwie subgrupy, które różnią się pod względem motywacji do angażowania 

się w bug chasing. Jak zostało wcześniej wspomniane, tylko część (ok. 1/3) osób jest zainteresowana 

zakażeniem jako takim – ich działania wiążą się z podejmowaniem zachowań postrzeganych jako 

ekstremalnie ryzykowane, jeśli chodzi o szansę zakażenia się wirusem HIV - autorzy określili ich mianem 

autentycznych, gorliwych bug chaserów (legitimate/ardent chasers). Natomiast drugą podgrupę stanowią 

obojętni bug chaserzy (apathetic chasers) – ich poszukiwania wiążą się z mniejszą determinacją i można 

je rozumieć bardziej w kontekście poszukiwania ryzyka zakażenia, a nie samego zakażenia. 

Grov i Parsons (2006) w swoich badaniach wyłonili z portalu internetowego i przeanalizowali profile 

wszystkich osób, które w formularzu wypełnianym na stronie przy zakładaniu konta umieściły informację 

nt. tożsamości (bug chaser lub gift giver). Również w tych badaniach uwidoczniło się zróżnicowanie 

wewnątrzgrupowe – zarówno w przypadku bug chasingu, jak również gift givingu. Badacze zestawiali ze 

sobą informacje na temat statusu serologicznego, deklarowane intencje behawioralne oraz wskazaną 

tożsamość - w rezultacie ujawniło się sześć odrębnych grup osób zainteresowanych rozprzestrzenianiem 

wirusa HIV. Committed bug chasers („gorliwi bug chaserzy”) zdefiniowani zostali jako osoby niezakażone 

wirusem HIV poszukujące nosicieli i deklarujące się jako bug chaserzy - ich preferencje dotyczące ról 

seksualnych (pasywna) wskazują na intencjonalne zwiększanie szansy zakażenia. Podobnie jak 

w przypadku wcześniej przywoływanych badań, większą subgrupę w obrębie bug chaserów stanowili tzw. 

opportunistic bug chasers – osoby identyfikujące się jako bug chaserzy, niezakażone wirusem HIV, 

którym status partnera jest obojętny, chętne do przyjmowania różnych ról seksualnych 

(penetrujący/pasywny) lub tylko biernej. W obu wymienionych subgrupach, większość osób wykazywała 

chęć łączenia seksu z narkotykami. Powyższe charakterystyki wydaje się być spójne z wynikami badań 

Moskowitza i Roloffa (2007a, 2007b). 

Grov i Parsons (2006) podzielili podobnie grupę gift giverów na zagorzałych (commited gift givers – 

nosicieli wirusa HIV poszukujących niezakażonych partnerów; stanowili oni najmniejszą grupę, ok. 0,5% 

całej badanej próby) i mniej radykalnych (opportunistic gift givers – nosicieli, którym status partnera był 

obojętny). Dodatkowo, badacze wyróżnili jeszcze grupę tzw. serosorterów (serosorters), którzy mimo 

zadeklarowanej tożsamości bug chasera lub gift givera poszukiwali partnerów o tym samym statusie 

serologicznym, jak ich własny. Ostatnią opisaną grupę stanowili ambiguous bug chasers/gift givers – 

osoby, które nie znały swojego statusu serologicznego i poszukiwały partnerów będących nosicielami 

(utożsamiali się z bug chasingiem), albo niezakażonych (identyfikowali się jako gift giverzy), albo status 

partnera był im obojętny (większość z nich określała się mianem bug chaserów). Autorzy zauważyli, 

że w ich przypadku intencje dotyczące zakażenia wirusem HIV są niejednoznaczne. 

W kontekście charakterystyki bug chaserów jako grupy należy wspomnieć również o badaniach 

pozwalających wnioskować, że odznaczają się oni specyficznymi rytuałami oraz językiem, których celem 

jest nadanie symbolicznego znaczenia zakażeniu wirusem HIV i nakreślenie struktury grupy. Reynolds 
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(2007) przez trzy lata analizowała komentarze umieszczane przez użytkowników strony zrzeszającej bug 

chaserów i gift giverów. Na tej podstawie wyciągnęła wniosek, że akt zakażenia wirusem HIV można 

rozumieć w kategoriach pewnego rodzaju rytuału przejścia – aranżowane są spotkania, tzw. conversion 

parties („imprezy przemiany”), podczas których osoba niezakażona odbywa stosunek seksualny bez 

zabezpieczenia z co najmniej jednym nosicielem wirusa HIV. Zgodnie z wnioskami Reynolds, gdy osoba 

zostaje zakażona wirusem HIV dokonuje się na poziomie językowym transformacja z kobiety 

w mężczyznę – zarówno na poziomie samo-opisu, jak i w dyskursie innych, określenia typowo kobiece 

używane wcześniej w odniesieniu do bug chasera zostają zastąpione tymi, które charakterystyczne są dla 

mężczyzn. Tym samym, męski homoseksualizm zostaje wyraźnie oddzielony od wizji zniewieściałego – 

aktywowany zostaje skrypt męskości kojarzonej ze sprawczością, siłą i agresją (Majka, 2015). 

Pozostaje pewien niedosyt dotyczący informacji na temat cech charakteryzujących bug chaserów – 

większość wiedzy czerpana jest z tego, co badani sami o sobie napisali w swoich profilach lub z analizy 

ich wypowiedzi i interakcji z innymi użytkownikami portali. Wykorzystywane metody i uzyskiwane 

rezultaty badań pozwalają wnioskować, że trudno jest takie osoby wychwycić i zaangażować do badań, 

w których można by wykorzystać klasyczne metody kwestionariuszowe i narzędzia używane powszechnie 

do pomiaru różnic indywidualnych. Mimo tych ograniczeń, rezultaty przywołanych badań pozwalają 

przypuszczać, że bug chaserzy jako grupa odznaczają się pewnymi cechami, rytuałami i językiem 

wyróżniającymi ich wyraźnie z większej grupy osób uprawiających seks bez zabezpieczenia. Mimo 

podzielanych cech wspólnych, takich jak większa bierność w seksualnych interakcjach, skłonność do 

poszukiwania agresji ze strony partnera, czy łączenie seksu z zażywaniem narkotyków, grupa ta jest 

niejednorodna i możemy w jej obrębie wyróżnić co najmniej dwie subgrupy. To, co różnicuje bug 

chaserów wewnątrzgrupowo, to najprawdopodobniej odmienna motywacja do podejmowania się 

stosunków seksualnych bez zabezpieczenia (poszukiwanie ryzyka zakażenia / poszukiwanie samego 

zakażenia / niejednoznaczna motywacja dotycząca zakażania wirusem HIV). 

Analiza językowa wypowiedzi 

Metafora jest ważnym elementem toczącego się w Internecie dyskursu w obrębie bug chasingu oraz 

gift givingu - wykształciło się specyficzne słownictwo, które umożliwia konceptualizację centralnych pojęć 

takich jak wirus HIV, zakażenie czy nasienie (Reynolds, 2007). Współdziałanie bug chasera i gift givera 

rozważane jest często w kategoriach czynności obdarowywania się prezentami – jest postać osoby 

obdarowującej, która posiada prezent oraz obdarowywanego, który prezent ten chce dostać, a wszystko 

odbywać się może podczas specjalnie na tę okazję zaaranżowanego wydarzenia – conversion party 

(Ventura, 2010). Ventura (2010) zauważa, że proces zakażenia wyrażany na poziomie językowym odnosi 

się do kształtowania więzi społecznych poprzez podarowanie prezentu w postaci wirusa HIV (którego 

w przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianych podarunków nie można zwrócić). 

Odnośnie do aktu zakażenia wirusem HIV używana jest też terminologia zarezerwowana dla procesu 

zapłodnienia, a rozumienie przez bug chaserów roli nasienia w procesie zakażenia jest podobne do 

rozumienia osób heteroseksualnych w odniesieniu do zapłodnienia (Reynolds, 2007). Jak twierdzi 

Reynolds, taki sposób konceptualizacji może być wyrazem potrzeby przynależności oraz tworzenia 

wzajemnych powiązań na zasadzie więzów krwi (na poziomie społecznym, seksualnym i biologicznym). 

Wydaje się być to spójne z praktyką generationingu opisywaną przez Kleina (2014) w kontekście 

przyjmowania ról rodzinnych przez kolejne zakażane osoby. Takie zabiegi przyczyniają się do tego, 

że zakażeniu wirusem HIV nadane zostaje znaczenie zwyczajności (Reynolds, 2007). 
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W pogoni za wirusem…. 

Riggs (2006) badał pojawiające się w mediach wypowiedzi osób związanych z bug chasingiem. 

Zauważa, że w ich narracji często pojawia się określenie „shared serostatus” (wspólny status 

serologiczny), co sugeruje, że status zakażenia staje się charakterystyczną cechą tożsamości 

homoseksualnego mężczyzny, a przez jego pryzmat kształtują się relacje i grupy w obrębie osób 

homoseksualnych. Riggs mówi o biologizacji tożsamości, dzięki której zostaje się włączonym 

w społeczność. Samemu zakażeniu nadaje się pozytywny wydźwięk poprzez podkreślanie jego zalet 

ujawniających się w poczuciu przynależności i współdzielenia z innymi tak istotnej cechy, jaką jest 

nosicielstwo wirusa HIV. 

Podsumowując, badania skupiające się na analizie wypowiedzi pod kątem językowym pokazują, 

że w dyskursie bug chasingu ważnym wątkiem jest potrzeba tworzenia i podtrzymywania więzi 

społecznych oraz potrzeba poczucia przynależności opartego na współdzieleniu centralnej właściwości, 

jaką jest status serologiczny. Poprzez metaforyczne konceptualizowanie zakażenia wykształcił się język 

specyficzny dla społeczności bug chasingu (oraz gift givingu). Dzięki niemu cały proces ma sprawiać 

wrażenie wpisanego w biologicznie i kulturowo wyznaczone zasady funkcjonowania człowieka. 

Poszukiwanie czynników wpływających na wykształcenie się bug chasingu i próby wyjaśnienia 
zjawiska 

Bug chasing jako zjawisko w wymiarze społecznym, mimo swej niewielkiej skali, wywołał duże 

zainteresowanie opinii publicznej i badaczy, którzy zaangażowali się w poszukiwanie czynników 

sprzyjających wykształceniu się tego fenomenu. Zauważono, że najprawdopodobniej bug chasing należy 

rozważać w kontekście współdziałania wielu mechanizmów tworzących konfigurację decydującą o jego 

powstaniu (Ventura, 2010). 

Na poziomie globalnym zwracano m.in. uwagę, że rozwój medycyny w zakresie radzenia sobie 

z wirusem HIV przy jednoczesnym rozwoju Internetu stworzyły wspólnie warunki sprzyjające pojawieniu 

się bug chasingu. Przede wszystkim, autorzy podkreślają, jak wraz z postępem w przeciwdziałaniu 

i leczeniu wirusa HIV/AIDS zmieniła się społeczna percepcja dotycząca konsekwencji zakażenia wirusem 

HIV – obniżyła się postrzegana dotkliwość zakażenia i jego konsekwencji (np. Ayling, Mewse, 2011; 

Gauthier, Forsyth, 1999). Nosicielstwo wirusa HIV nie jest już tożsame z rychłą śmiercią, a postrzegane 

jest bardziej w kategoriach chronicznej dolegliwości, którą można kontrolować poprzez odpowiednią 

terapię farmakologiczną; właśnie ta zmiana w rozumieniu powagi sytuacji mogła sprzyjać rozwojowi bug 

chasingu (Gauthier, Forsyth, 1999; Ventura,2010). 

Bug chasing a Internet 

Praktyki związane z bug chasingiem i gift givingiem niemal zawsze rozważa się w kontekście Internetu 

jako środowiska kształtowania się postaw, nawiązywania relacji i angażowania w ryzykowne zachowania 

związane z zakażeniem wirusem HIV. Badacze zwracali uwagę na różne obszary, w których 

rozpowszechnienie dostępu do Internetu wiązać można z rozwojem bug chasingu. 

Po pierwsze, umożliwił on tworzenie się sieci relacji pomiędzy osobami o podobnych, niszowych 

i dewiacyjnych poglądach, które w czasach przed rozpowszechnieniem Internetu skazane były na izolację 

(np. Durkin, Forsyth, Quinn, 2006; Quinn, Forsyth, 2005). Według Quinna i Forsytha (2005), osoby 

o dewaluowanej dotąd tożsamości zaczęły budować niespotykane wcześniej, technologicznie ugruntowane 

struktury społeczne, które stały się źródłem wsparcia i nowych wzorców zachowań. Jednocześnie 

specyfika Internetu warunkująca anonimowość obniżyła lęk przed stygmatyzacją (Quinn, Forsyth, 2005). 
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W pogoni za wirusem…. 

Rdzeniem dla takich wirtualnych grup stały się powszechnie sankcjonowane zachowania (Durkin i in., 

2006). Ponadto, Durkin i in. (2006) zauważają, że zapewniony przez Internet dostęp do niepopularnych 

treści i możliwość nawiązywania kontaktu z użytkownikami o zbliżonych preferencjach mogą prowadzić 

niektórych do złudzenia polegającego na przeszacowaniu rozpowszechnienia własnych zainteresowań, 

a także ułatwiać przekroczenie granicy pomiędzy fantazjowaniem na temat zachowania a samym 

zachowaniem. 

Po drugie, autorzy zwracają uwagę, że Internet w unikatowy sposób zrewolucjonizował sposób 

ekspresji seksualnej (Quinn, Forsyth, 2005). Jak zauważa Tewksbury (2003), powszechny dostęp do sieci 

wraz ze zmianami obyczajowymi wpłynęły na rynek ogłoszeń randkowych, które stały się bardziej 

skuteczne – bogate w kluczowe informacje, dostępne dla dużej liczby odbiorców i łatwiej osiągalne przez 

osoby o niszowych preferencjach. Internet sprawił, że łatwiej jest znaleźć homoseksualnych mężczyzn 

zainteresowanych seksem bez zabezpieczenia - zmienił się sposób, w jaki partnerzy inicjują kontakt 

i uzgadniają zasady wchodzenia w relacje seksualne (Dawson, Ross, Henry, Freeman, 2005). Durkin i in. 

(2006) uważają, że Internet, ze względu na przekraczanie barier przestrzenno-czasowych oraz brak 

ograniczeń, może wspierać kształtowanie się zachowań i preferencji seksualnych nieprzystających do 

zastanych norm. Świadczyć o tym mogą wyniki badań Kleina (2010), który porównywał pod kątem 

popularności profile użytkowników na portalach dla barebackerów – osoby zainteresowane bug 

chasingiem i gift givingiem cieszyły się istotnie większą popularnością wśród użytkowników w porównaniu 

z osobami niewyrażającymi takiego zainteresowania. 

Kolejnym aspektem, na który zwraca się uwagę w kontekście relacji między bug chasingiem 

a Internetem jest dostępność zachowań seksualnych wysokiego ryzyka. Internet ułatwił rozwój kultury 

wspierającej ryzykowne zachowania seksualne, ponieważ umożliwił bezpośrednie poszukiwanie 

możliwości angażowania się w takie zachowania (Grov, 2004). Badania Kleina (2010) pokazują, 

że mężczyźni poszukujący partnerów seksualnych za pośrednictwem stron internetowych są najbardziej 

zainteresowani osobami, z którymi mają szansę zaangażować się zachowania o wysokim ryzyku. Warto 

wspomnieć, że analiza treściowa stron internetowych w kontekście bug chasingu i gift givingu wskazuje 

na charakterystyczny dla kultury zachowań ryzykownych dyskurs, który redefiniując te zachowania, 

normalizuje je (Grov, 2004). 

Jednakże, badania Aylinga i Mewse (2011) wykazały, że generalnie w społeczności barebackerów 

Internet wykorzystywany jest jako narzędzie służące zarządzaniu ryzykiem związanym z zakażeniem 

wirusem HIV i minimalizowaniu nieprzyjemnego poczucia niepewności – wykorzystywany jest do 

nawiązywania i podtrzymywania znajomości, budowania zaufania oraz do zbierania istotnych 

w kontekście bezpieczeństwa informacji takich jak status zakażenia wirusem HIV potencjalnego partnera. 

Zatem Internet staje się dla tych osób ważnym, nieodłącznym elementem życia seksualnego na różnych 

jego poziomach. Tym co wyróżnia bug chaserów spośród szerszej grupy barebackerów jest więc cel, 

w jakim wykorzystuje się Internet do poszukiwań partnera seksualnego. Dla barebackerów Internet 

ułatwia dostęp do potencjalnych zainteresowanych seksem bez zabezpieczenia, ale też stwarza możliwość 

redukcji ryzyka zakażenia się wirusem.Wydaje się być to sprzeczne z poglądem, że poszukiwanie 

partnerów seksualnych przez Internet bezpośrednio sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa HIV (Ayling, 

Mewse, 2011). 

Podsumowując, wraz z rozwojem technologii, Internet stał się jednym z czynników wpływających na 

zmiany w obszarze ludzkiej seksualności. Wydaje się, że umożliwił wykształcenie się niszowych 

społeczności zogniskowanych wokół nieakceptowanych powszechnie zachowań, przyczyniając się m.in. do 
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W pogoni za wirusem…. 

promowania aktywności seksualnej o wysokim ryzyku. Z drugiej strony, dla większości osób 

zainteresowanych seksem bez zabezpieczenia stał się istotnym narzędziem służącym do redukcji tego 

ryzyka. Quinn i Forsyth (2005) zauważają, że Internet, podobnie jak poprzednie wynalazki technologii, 

rodzi obawy związane z dewiacyjnym sposobem jego wykorzystania (wcześniej, np. skonstruowanie 

telefonu można by rozważać w odniesieniu do późniejszego rozwoju sekstelefonu). Zatem zmiany 

w obszarze seksualności, które wiąże się z rozwojem Internetu, rozważane mogą być w szerszych 

kategoriach – jako powtarzający się wzór związany z postępem technologicznym. 

Identyfikacja motywacji do angażowania się w bug chasing 

Gauthier i Forsyth (1999) zidentyfikowali cztery możliwe wyjaśnienia dla zachowań wpisujących się 

w bug chasing wzmiankowane przez osoby zaangażowane w te zachowania. Badania prowadzone 

w kolejnych latach dostarczały dalszych empirycznych uzasadnień dla poszczególnych argumentacji. 

Pierwsza kategoria wyjaśnień odnosi się do osób, które żyją w poczuciu zagrożenia wirusem HIV 

i pragną uwolnić się od strachu oraz doznać ulgi (Gauthier, Forsyth, 1999). Redukowanie poczucia 

zagrożenia związanego z wirusem HIV może być związane z rosnącym poczuciem kontroli nad własną 

seksualnością (Majka, 2015). 

Druga linia argumentacji odnosi się do podejmowania bug chasingu z powodu erotyzacji poczucia 

ryzyka (Gauthier, Forsyth, 1999). W oparciu o wyniki dotychczasowych badań można przypuszczać, 

że wśród bug chaserów dużą grupę stanowią osoby, które bardziej poszukują ryzyka zakażania się 

wirusem HIV, niekoniecznie zaś samego zakażenia, co może być motywowane przez pobudzający wpływ 

ryzyka (np. Tewksbury, 2003). Bug chaserzy mówią o nagradzającym czasie oczekiwania, gdy nie wie 

się, czy jest się zakażonym (Reynolds, 2007). 

Kolejny typ uzasadnień odnosi się do poczucia samotności i grupowej solidarności (Gauthier, Forsyth, 

1999). Osoby zakażone wirusem HIV deklarują, że możliwość angażowania się w seks bez zabezpieczenia 

z innym nosicielem tworzy poczucie wyjątkowej więzi pomiędzy osobami w podobnej sytuacji społecznej 

(Marcus, Gillis, 2017). Jak zauważa Riggs (2006), biegunowość statusu serologicznego, której 

wzmocnienie było skutkiem ubocznym kampanii społecznych promujących przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się wirusa, podzieliła środowisko homoseksualne i stała się kluczową różnicą wokół 

której budowano tożsamość. Sprawiło to, że część osób niezakażonych została zawieszona w przestrzeni 

społecznej gdzieś pomiędzy osobami heteroseksualnymi a homoseksualnymi zakażonymi wirusem HIV – 

mając poczucie, że nie należą do żadnej z grup (Riggs, 2006). Majka (2015) twierdzi, że wirus HIV stał 

się symbolem „społecznej śmierci” w świecie heteronormatywnym, natomiast ze wspólnoty zakażonych 

wirusem HIV nie można zostać wykluczonym. Analizy Riggsa pokazują, że status serologiczny jako 

centralna cecha podzielił też homoseksualne pary, w których tylko jedna osoba była nosicielem – pojawiło 

się poczucie, że mimo bliskości i wzajemnej przynależności partnerzy różnią się tak istotnym aspektem. 

Taka biologizacja tożsamości osoby homoseksualnej mogła sprawić, że część osób świadomie postanowiła 

dążyć do zakażenia się wirusem HIV (Riggs, 2006). 

Ostatnim ze zidentyfikowanych przez Gauthier i Forsytha uzasadnień są pobudki polityczne. Majka 

(2015) pisze: „praktyki bareback i «polowanie na robala» (bug chasing) można czytać jako strategie 

uderzające w egocentryczny indywidualizm oraz sprzeciwiające się politycyzacji granic (tak 

tożsamościowych, jak i seksualnych)” (s. 208). Zachowania dewiacyjne w środowisku homoseksualnych 

mężczyzn (w tym bug chasing) mogą być rozumiane przez pryzmat oporu wobec dominujących 

w społeczeństwie norm heteroseksualnych (Frederick, 2014). Skutkiem ubocznym narracji prowadzonej 
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W pogoni za wirusem…. 

przez kampanie przeciwdziałające rozprzestrzenianiu wirusa HIV jest stygmatyzacja i odcięcie 

od społeczeństwa osób będących w grupie ryzyka i zakażonych (mimo, że celem kampanii jest dobro tych 

osób) – sposobem na powrót do życia społecznego może być przeformułowanie i odwrócenie zastanych 

norm, nadanie wirusowi HIV pozytywnego znaczenia, na bazie czego wykształca się subkultura bug 

chasingu (Gonzalez, 2010). 

Rozważania nad bug chasingiem w świetle istniejących teorii 

Bug chasing próbowano również wpisać w istniejące teorie i koncepcje dotyczące rozwoju zachowań 

dewiacyjnych. Zjawisko odniesiono m.in. do koncepcji naznaczenia społecznego, wiążąc je ze 

stygmatyzacją środowiska osób homoseksualnych, jako silnie kojarzącego się z wirusem HIV/AIDS 

(Frederick, 2014; Grov, 2004). Grov (2004) analizował profile użytkowników zainteresowanych bug 

chasingiem, m.in. w oparciu o teorię etykietowania Lemerta. Grov zauważa, że początkowe powiązanie 

rozprzestrzeniania się wirusa HIV ze stylem życia homoseksualnych mężczyzn przyczyniło się do wtórnej 

dewiacji – część osób zgodnie z nadaną etykietą zaangażowała się zachowania zwiększające ryzyko 

zakażenia (na zasadzie samospełniającej się przepowiedni) akceptując przy tym ideologiczną postawę 

wobec wirusa HIV. Negatywne etykietowanie cech, które znajdują się poza naszą kontrolą, (np. 

tożsamość seksualna) może prowadzić do przejęcia i zinternalizowania pierwotnie negatywnych określeń 

i nadania im pozytywnego wydźwięku; to z kolei może prowadzić do podejmowania zachowań zgodnych 

z etykietą (Frederick, 2014). 

Wyjaśniano też zjawisko bug chasingu na gruncie teorii społecznego uczenia się – zachowania 

dewiacyjne są nabywane na drodze uczenia się zakorzenionego w społecznych więziach, które sprzyjają 

ujmowaniu zachowań dewiacyjnych w kategoriach korzystnego bilansu zysków i strat (Akers, Krohn, 

Lanza-Kaduce, Radosevich, 1979, za: Grov, 2004). Dostęp do Internetu może ułatwiać nawiązywanie 

relacji z grupami promującymi zachowania seksualne wysokiego ryzyka – w sieci konstruowane są 

struktury społeczności i prowadzony jest dyskurs, który zmienia wartość zachowania dewiacyjnego. 

Wśród bug chaserów rozprzestrzenianie wirusa HIV ujmowane jest w kategoriach działania, którego 

korzyści przewyższają straty, a nosicielstwo uznawane jest za coś pozytywnego i pożądanego – ignoruje 

się przy tym występowanie długofalowych, negatywnych konsekwencji zakażenia (Grov, 2004). 

Frederick (2014) wyjaśnia zachowania dewiacyjne w środowisku homoseksualnych mężczyzn również 

przez pryzmat oporu wobec zasad heteronormatywnych i homonormatywnych. Identyfikacja 

z tożsamością osoby homoseksualnej prowadzi do przynajmniej częściowego odrzucenia wartości 

heteronormatywnych i stopniowego przyjmowania przynajmniej części zasad homonormatywnych. 

U niektórych może to rodzić opór przed ponownym wejściem w ograniczające struktury. Bug chasing 

i inne zachowania dewiacyjne mogą posłużyć jako narzędzie umożliwiające zachowanie odrębności 

i niezależności wobec norm dyktowanych przez środowisko heteroseksualne i homoseksualne. 

Społeczny odbiór bug chasingu 

Z naukowego punktu widzenia, poza samymi osobami angażującymi się w bug chasing, interesujący 

wydaje się też sposób, w jaki społeczeństwo podeszło do ujawnienia się tego zjawiska. Podczas gdy 

w przestrzeni akademickiej zagadnieniem bug chasingu zajmowano się od końca XX w., do szerszej opinii 

publicznej temat ten trafił w 2003 roku za sprawą publikacji w magazynie Rolling Stone autorstwa 

G.Freemana. Dziennikarz przeprowadził rozmowy m.in. z dwoma mężczyznami identyfikującymi się jako 
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W pogoni za wirusem…. 

bug chaserzy – jeden z nich wszedł w subkulturę bug chasingu i z zaangażowaniem poszukiwał 

możliwości zakażenia, drugi został już zakażony wirusem HIV i żałował swojej decyzji opisując ją 

w kategoriach powolnego samobójstwa. Artykuł wywołał społeczną dyskusję i znacząco wpłynął na 

ukształtowanie się obrazu bug chasera w powszechnej świadomości. 

Tomso (2004) przeanalizował i porównał sposób rozumienia bug chasingu prezentowany w artykułach 

akademickich i mediach głównego nurtu. Okazało się, że w obu przypadkach bug chasing (oraz szerzej – 

barebacking) konceptualizowany jest podobnie. Tomso zauważa, że powiązany został z niepewnością na 

poziomie kulturowym, jaką wywołuje seksualność mężczyzn homoseksualnych. Zarówno artykuły 

naukowe, jak i publikacje w mediach głównego nurtu wprowadziły retorykę związaną z moralnością. 

Ponadto, w obu źródłach spójnie potraktowano Internet jako środowisko sprzyjające rozwijaniu się 

dewiacji seksualnych. 

Jak twierdzi Gonzalez (2010), ze względu na niewielką skalę zjawiska, postać bug chasera (oraz gift 

givera) można uznać za produkt społecznego dyskursu (stanowiący punkt zapalny), uosobienie 

społecznego lęku przed HIV oraz seksualnością osób homoseksualnych. Tożsamość osoby 

homoseksualnej postrzegana jest przez pryzmat choroby i ryzyka zakażenia wirusem HIV – osoby 

homoseksualne dzieli się na zakażonych i jeszcze niezakażonych (Majka, 2015). Ich aktywność seksualna 

rozumiana jest w kategoriach tendencji autodestrukcyjnych i freudowskiego popędu śmierci (Ventura, 

2010). W związku z tym pojawienie się postaci bug chasera, który potwierdza powszechne obawy, 

wywołuje dyskomfort i stres zarówno w środowisku osób heteroseksualnych, jak i wśród większości osób 

homoseksualnych (Ventura, 2010). 

W powszechnym dyskursie zachowania wpisujące się w pojęcie bezpiecznego seksu rozważa się 

w kategorii moralności i racjonalności - przeciwnie sytuacja wygląda, gdy konceptualizuje się seks bez 

zabezpieczenia w postaci prezerwatywy (Marcus, Gillis, 2017). Ponieważ bug chasing przeczy 

przekonaniu, że naszym obowiązkiem jest dbać o własne zdrowie, traktuje się go jako aktywność 

niemoralną (Ventura, 2010). Dodatkowo, wyrażana pobłażliwość wobec ryzyka zakażenia wirusem HIV 

sprawia, że bug chaserzy traktowani są jako nieracjonalni, a ich działania budzą lęk nie tylko 

w kontekście zakażenia konkretnej jednostki, ale też zagrożonej kondycji zdrowotnej społeczności 

w ogóle (Ventura, 2010). 

Przeprowadzone analizy konsekwentnie pokazują, że bug chasing można rozumieć jako zogniskowanie 

kulturowo wykształconych lęków i obaw związanych z niepewnością, jaką rodzi męska homoseksualność. 

Mimo że wielkość zjawiska wydaje się być znikoma, bug chasing pozwala skoncentrować rodzące się 

wątpliwości natury moralnej i formułować oceny dotyczące racjonalności w kontekście zachowań 

powszechnie trudnych do zrozumienia. 

Podsumowanie 

Podsumowując przywołane w pracy informacje uzyskane na przestrzeni ostatnich 20 lat w obszarze 

badań nad bug chasingiem, można przyjąć, że jest to zjawisko o bardzo niewielkiej skali, które 

wykształciło się w rzeczywistości internetowej i tam jest badane. Bug chaserów można definiować 

w kategorii subkultury skoncentrowanej wokół zainteresowania, jakim jest zakażenie się wirusem HIV 

(np. Gauthier, Forsyth, 1999). Grupa ta wykształciła własny, oparty na metaforach język oraz specyficzne 

rytuały (np. Reynolds, 2007). Bug chaserzy stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną – przede 

wszystkim, niewielka jej część zainteresowana jest zakażeniem samym w sobie; większość osób 

poszukuje ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem się wirusem HIV (np. Grov, Parsons, 2006). 
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W pogoni za wirusem…. 

Najprawdopodobniej na powstanie subkultury wpływ miało wiele czynników. Na poziomie globalnym były 

to rozwój Internetu oraz postęp w przeciwdziałaniu i leczeniu wirusa HIV/AIDS. Internet umożliwił 

osobom o podobnych poglądach i zainteresowaniach nawiązywanie i utrzymywanie relacji niezależnie od 

miejsca przebywania. Większość homoseksualnych mężczyzn zainteresowanych seksem bez 

zabezpieczenia uczyniła z Internetu nie tylko miejsce do poszukiwania potencjalnych partnerów, ale także 

narzędzie pozwalające minimalizować ryzyko związane z zakażeniem się wirusem HIV (Ayling, Mewse, 

2011). Z drugiej strony, Internet pozwolił żyjącym dotąd w izolacji jednostkom o niszowych poglądach 

stworzyć i utrzymać społeczności takie jak bug chaserzy – stał się źródłem wsparcia, wzorców 

i możliwości realizowania fantazji dotyczących zakażenia wirusem HIV (np. Durkin, Forsyth, Quinn, 

2006). W społecznym dyskursie bug chaser stał się uosobieniem kulturowych lęków związanych 

z rozprzestrzenianiem się wirusa HIV i niepewności dotyczącej seksualności osób homoseksualnych 

(Gonazalez, 2010). 

Należy jednak zauważyć, że badań w obszarze bug chasingu jest stosunkowo niewiele. Można mieć 

uczucie niedosytu, jeśli chodzi o ilość uzyskanych na ten moment informacji. Interesująca wydaje się być 

bardziej rozbudowana eksploracja w celu wychwycenia ewentualnych specyficznych dla grupy konfiguracji 

cech osobowości, z wykorzystaniem narzędzi takich jak np. Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz 

Osobowości (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-2; Buther i in., 2012). Badacze są 

jednak świadomi ograniczeń, jakie wiążą się z eksploracją zagadnienia tak specyficznego. Poza tym, 

że analizy opierają się na umieszczanych w sieci deklaracjach (które niekoniecznie pokrywają się 

z rzeczywistością), trudno jest też zrekrutować do badań większą liczbę osób, dzięki czemu można by 

wykorzystać istniejące już narzędzia kwestionariuszowe w celu pomiarów ilościowych. W związku z tym, 

trzeba być ostrożnym wyciągając wnioski. 

Ponadto, warty uwagi jest fakt, że większość badań eksploracyjnych i opisowych dotyczących bug 

chaserów wykonana została na początku XXI wieku. Pojawia się zatem pytanie, czy na przestrzeni 

ostatnich lat skala i charakterystyka zjawiska uległy zmianie. Wydaje się to interesujące zwłaszcza ze 

względu na dalszy postęp technologiczny – niemal nieustanny dostęp do Internetu gwarantowany dzięki 

smartfonom, a także wzrost znaczenia aplikacji randkowych takich jak Tinder, czy w środowisku 

homoseksualnym – Grindr. W momencie pisania niniejszego artykułu, jedna spośród stron 

internetowych, które wykorzystywane były jako obszar badań bug chasingu nadal istnieje, natomiast 

druga została wystawiona na sprzedaż. Zastanawiające jest, czy w obliczu zmian technologicznych, 

aktywność bug chaserów przeniosła się w środowisko aplikacji randkowych.. Jeśli tak się stało, to czy 

wraz ze zmianą sposobu nawiązywania relacji, modyfikacji uległo też samo zjawisko, a także, w jakim 

kierunku się zmieniło. Wydaje się również, że próba eksploracji bug chasingu ujawniającego się za 

pośrednictwem aplikacji randkowych wymagałaby zrewidowania dotychczasowych metod badania 

i poszukiwania nowych rozwiązań. Nie sposób również pominąć potencjalnego wpływu dalszego postępu 

medycyny w zakresie walki z wirusem HIV. Zmiany w tym obszarze można już zaobserwować zapoznając 

się kolejno z artykułami z początku lat dwutysięcznych i bieżącymi, gdzie zaczynają pojawiać się 

wzmianki dotyczące, np. terapii antyretrowirusowych hamujących replikację wirusa HIV w organizmie. 

Bug chasing pozostaje zagadnieniem, w którym wiele informacji wymagałoby dalszego badania. Samo 

zjawisko wydaje się interesujące zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym – jako fenomen, 

który pojawił się w określonych warunkach technologicznych i społeczno-politycznych. 
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W pogoni za wirusem…. 
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Andrzej Jarynowski1, Vitaly Belik2 

Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i E-zdrowia –
kalkulatory ryzyka

Wspomagana komputerowo inteligencja epidemiologiczna 

Na świecie w obecnej dobie cyfrowej pojawia się wiele nowych zastosowań komputerów w profilaktyce 

zdrowia, jak m.in. e-health („e-zdrowie”) oraz m-health („zdrowie w telefonie”). Mimo ogromnych 

możliwości telemedycyny informatyzacja w służbie zdrowia w Polsce ogranicza się głównie do obsługi 

księgowo-finansowej. Niewiele miejsca w literaturze oraz w praktyce epidemiologicznej poświęca się 

narzędziom informatycznym pozwalającym na automatyczne szacowanie ryzyka zakażenia. Internet 

z odpowiednimi aplikacjami jest bardzo ważnym narzędziem profilaktycznym w przypadku seksuologii 

i chorób przenoszonych drogą płciową (ang. STI/STD - sexually transmitted infection/disease) 

(Korczyńskia, et al. 2016). Zapewnia on anonimowość i daje poczucie intymności, co w przypadku tej 

dziedziny medycyny jest niezwykle ważne. Tutaj użytkownik, potencjalny pacjent, może oczekiwać 

fachowych oraz zgodnych z zasadami „medycyny opartej na dowodach” rozwiązań inteligentnych. 

Ważnym celem polskiej e-medycyny jest stworzenie aplikacji medycznej poświęconej automatycznemu 

szacowaniu ryzyka zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową adresowanej do osób aktywnych 

seksualnie, osób zainteresowanych swoim zdrowiem. Głównym elementem tego kalkulatora ryzyka jest 

inteligentny system predykcyjny oparty o autorskie rozwiązania z zakresu analizy statystycznej oraz 

sztucznej inteligencji. 

Sztuczna inteligencja już dziś ma wpływ na medycynę, np. w postaci regresyjnych algorytmów 

decyzyjnych, podnosi rzetelność analiz dzięki automatyzacji procesów i wykrywaniu nowych zależności 

w odpowiednio uporządkowanych zbiorach danych (Jarynowski, 2009). Dla prawidłowej pracy tych modeli 

potrzebne będzie uzupełnienie danych socjologicznych i medycznych. Parametry medyczne, bez 

większych strat na rzetelności, można przenieść z różnych badań światowych. Z kolei specyfika polskiej 

seksualności (ilość partnerów seksualnych, intensywność stosunków itp.) wymagać będzie adaptacji 

krajowych sondaży (IPSOS, 2014). Z tego powodu nie wszystkie szeroko dostępne anglojęzyczne 

aplikacje będą przydatne polskiemu internaucie. W tym celu polskie e-medyczne rozwiązanie będzie 

wymagało oparcia o analizę wtórną dostępnych raportów oraz o własne badania sondażowe. 

1 Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński; Grupa Modelowania Epidemiologicznego, Instytut Badań Interdyscypli-
narnych, Wrocław; Państwowy Uniwersystet Mołdawski, Kiszyniów, Mołdawia (andrzej.jarynowski@sociology.su.se) 
2 Instytut Epidemiologii i Biometrii Weterynaryjnej, Wolny Uniwersytet Berliński, Berlin, Niemcy 
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Choroby przenoszone drogą płciową…. 

Rys. 1. Ustabilizowana lub rosnąca popularność tematów z pogranicza zdrowia seksualnego i aplikacji 
prozdrowotnych w polskojęzycznym Internecie w ostatnich 2 (Wikipedia)/4 (Google) latach. 

Powyższy rysunek wskazuje zainteresowanie Polaków zdrowiem seksualnym (rys. 1), 

przecinekkażdym ogniwem łańcucha epidemiologicznego chorób przenoszonych drogą płciową (od ryzyka 

przez diagnozę, dalej raportowanie i leczenie). Świadomie tutaj pominięto element końcowy - leczenie 

(Jędrychowski, 2002), gdyż celem rodzimej e-medycyny nie jest wspieranie samoleczenia. Niektórzy 

naukowcy wskazują, że wspierane komputerowo planowanie leczenia może być skuteczniejsze oraz 

bezpieczniejsze od „analogowego” z zaangażowaniem lekarza chorób zakaźnych (Leibovici, 2013). Nie 

wolno jednak zapominać, że samoleczenie wciąż może powodować więcej problemów niż przynosić 

korzyści, jak np. w przypadku antybiotyków i związaną z nimi opornością. Ten fakt ma dodatkowe 

znaczenie w erze Internetu, gdyż praktycznie każdy lek lub jego zamiennik, nawet niedostępny w krajach 

Unii Europejskiej, można zmówić spoza Unii Europejskiej poprzez wyspecjalizowaną firmę pośredniczącą. 

To właśnie produkty na zaburzenia zdrowia seksualnego stanowią główną ofertę wyspecjalizowanych 

w tym celu firm pośredniczących. 

E-zdrowie seksualne i kontekst internetowy 

Życie seksualne Polaków, mimo dużego zainteresowania medialnego (rys. 1), jest cały czas słabo 

poznane. Również z punktu widzenia epidemiologii niewiele wiadomo o stanie zdrowia Polaków. WHO -

Europa klasyfikuje Polskę w dziedzinie chorób przenoszonych drogą płciową na poziomie krajów trzeciego 

świata, a więc w gronie takich państw jak Kirgistan, Albania, Tadżykistan, czy Ukraina. W świetle 

aktualnych danych (Stec, 2015) wiedza na temat chorób, zakażeń, przenoszonych drogą płciową 

w polskim społeczeństwie jest stosunkowo niska i najwięcej skojarzeń pojawia się w odniesieniu do HIV. 

Inne choroby wydają się być problemem nieznanym, należącym do przeszłości. Programy profilaktyczne, 

czy edukacja seksualna, oparte są często na nienaukowych stereotypach i nie przygotowują na nowe fale 

patogenów endemicznych w krajach sąsiednich, jak np. Chlamydie w Niemczech i Szwecji (SMI, 2018). 

Przykładem takiego uproszczenia (StudjUJ bezpiecznie, 2012) jest ulotka informacyjna wydana z okazji 

dnia wiosny przez polską uczelnię z najdłuższą tradycją medyczną. W tej ulotce napisano, 
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Choroby przenoszone drogą płciową…. 

że “prezerwatywy nie chronią przed zakażeniem wirusem HIV”. Zatem pominięto fakt, że prezerwatywy 

obniżają (w warunkach idealnych) prawdopodobieństwo zakażenia wirusem HIV w ciągu jednego aktu 

seksualnego aż stukrotnie3. Dodatkowo w tejże ulotce pominięte zostały inne infekcje mogące wyniknąć 

z kontaktu seksualnego, które prawdopodobnie zdarzają się tysiące razy częściej4 aniżeli HIV. Nie wolno 

pominąć faktu, że mimo coraz skuteczniejszego leczenia (zwłaszcza wirulencji u osób z HIV) w Polsce nie 

będzie zanikało ryzyko związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ryzyko wiąże się 

z obserwowanymi zmianami zachowań seksualnych w populacji heteroseksualnej, takimi jak: obniżanie 

się wieku inicjacji seksualnej oraz zwiększanie się liczby partnerów (Lew-Starowicz, 2010). 

W oparciu o doświadczenie kliniczne i wiedzę epidemiologiczną tworzone są kampanie oraz programy 

profilaktyczne, które z uwagi na występujący typ edukacji seksualnej bardzo często mają wyłącznie 

charakter informacyjny. W Polsce dominują dwa typy edukacji seksualnej, a mianowicie (Dora, 2013): 

 (Typ A wg. Amerykańskiej Akademii Pediatrii, Typ 1 wg. WHO) Wychowanie do czystości 

i wstrzemięźliwości, bez informowania o antykoncepcji, gdzie każdy przekaz informacyjny (nieważne jak 

skonstruowany) może być traktowany jako seksualizacja dziecka i automatycznie blokowany; 

 (Typ B wg. Amerykańskiej Akademii Pediatrii, Typ 3 wg. WHO) Negowanie wszelkich czynności 

potencjalnie dyskryminacyjnych, a co za tym idzie blokowanie z zasady skutecznych działań 

profilaktycznych, gdyż te działania mogłyby wiązać się ze stygmatyzacją jakiejś kategorii społecznej. 

Żaden wymieniony wyżej typ edukacji seksualnej nie opiera się na merytorycznych wytycznych, 

a promuje tylko własny przekaz kulturowy (Hinc, 2009). Zadaniem zatem polskiej e-medycyny jest 

przekazanie użytkownikowi rzetelnej wiedzy w paradygmacie zdrowia jako dobra nadrzędnego. Z tych 

względów należy przekazać wiedzę o ryzyku oraz metodach redukcji tego ryzyka, zaś jednostce należy 

pozostawić wybór wraz z jego konsekwencjami. 

Wśród najczęściej poszukiwanych tematów w Internecie wymienia się: objawy chorób („żeby upewnić 

się, co mi jest”), leki, ulotki, informacje i opinie o lekarzach, medycyna naturalna (Stec, 2015). 

Użytkownicy korzystają z Internetu w celach medycznych ze względu na oczekiwane korzyści (jak 

ominięcie kolejek do służby zdrowia) oraz sprzyjające okoliczności (jak odpowiedź „tu i teraz”, a także 

brak konieczności opuszczania własnej sfery komfortu) (Szmigielska, 2012). 

Charakterystyka potencjalnej grupy docelowej odbiorców aplikacji 

Obecnie można zaobserwować pewne trendy w korzystaniu z Internetu. Coraz więcej można 

dowiedzieć się o zdrowiu z Internetu. Już ponad 99% młodych Polaków korzysta z Internetu na 

komputerze, czy to w telefonie. Ponadto świadomość cyfrowa Polek, jeśli chodzi o możliwość 

wykorzystania porad on-line, jest wyraźnie wyższa niż mężczyzn, którzy zauważalnie rzadziej deklarują 

użytkowanie internetowych poradników. W związku z tym, to właśnie młode Polki (nie różnią się od 

swoich rówieśniczek z Europy Zachodniej) mają szansę stać się „Agentkami Cyfrowej Zmiany” 

upowszechniającymi kompetencje cyfrowe w społeczeństwie polskim (Pokojska, 2015). Z tychże badań 

wynika, że młode Polki (16-24 lata) deklarują najwyższą częstotliwość korzystania z komputera w całej 

Unii Europejskiej i są szczególnie aktywne w obszarze korzystania z serwisów poradnictwa. To właśnie 

kobiety dbają bardziej niż mężczyźni o swoje zdrowie seksualne (Izdebski, 2012) i częściej byłyby 

3 Przy założeniu, że prezerwatywa jest stosowana poprawnie (Pinkerton, Abramson, 1993), aczkolwiek we właściwej
aplikacji „błąd ludzi” został dodatkowo uwzględniony (patrz tabela w Appednixie)
4 Szacunkowo na jedno nowe zakażenie HIV (STI) w populacji białej przypada mniej więcej nowych zakażeń: 5000
HPV, 1000 Chlamydii, 500 Rzęsistkowic, 400 Kił, 40 Rzeżączek, 20 HSV, itd. (Jarynowski, Serafimovic, 2014; CDC,
2013; NSW Health, 2018)
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skłonne sięgać po tworzone systemy e-medyczne. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że młode kobiety 

częściej zapadają i ciężej przechodzą infekcje, np. Chlamydiami (Czerwiński et al., 2018), czy HPV 

(Jarynowski, Serafimovic, 2014). 

Cel tworzenia aplikacji 

Polskim celem jest stworzenie aplikacji webowej i na telefon, która pozwoliłaby określić 

prawdopodobieństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową dla różnych patogenów. 

Użytkownik tegoż programu będzie miał możliwość bezpłatnie i w dowolnym czasie oszacować szansę 

zakażenia w odniesieniu do pojedynczego aktu płciowego na podstawie znanych, bądź domniemanych 

atrybutów partnera (rys. 2). 

Rys. 2. Przykładowe użycie aplikacji mobilnej. Kolejność prezentacji dowolna - w zależności od szacowania
ryzyka przed- lub po-ekspozycyjnego.

Wiedza medyczna o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz seksualności w niektórych krajach 

na świecie stoi na bardzo wysokim poziomie. Fakt ten wynika z ogromnej liczby badań prowadzonych 

w tym zakresie oraz z priorytetowego traktowania zdrowia seksualnego w kulturze anglo-amerykańskiej 

(np. w Australii publikuje się 20 razy więcej artykułów na ten temat niż w Polsce w przeliczeniu na 

obywatela5). Jeśli chodzi o monitorowanie i ocenę zagrożeń dla zdrowia ludzi, duży nacisk kładzie się na 

modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe (James, Steele, 1999). Ze względu na znacznie 

mniejszą ilość informacji, jakie posiada państwo polskie o obywatelach, jedynie część funkcjonalności 

wzorcowej metodologii stosowanej w krajach skandynawskich czy kultury anglo - amerykańskiej będzie 

możliwa do realizacji. Stan wiedzy samych Polaków o seksualności oraz chorobach przenoszonych drogą 

płciową jest również niski (IPSOS, 2014) i tym bardziej w ciągle zmieniającej się sytuacji 

epidemiologiczno - demograficznej ciężko jest wymagać od Polaków świadomej oceny ryzyka. Zgodnie 

z klasycznym trójkątem epidemiologicznym (Jędrychowski, 2002), choroba zakaźna może się 

rozprzestrzeniać tylko w obecności źródła, podatnych jednostek i odpowiedniego środowiska. Wiele 

chorób zakaźnych zostało zbadanych i opisanych według tego schematu. Na elementy trójkąta (osobno 

lub w połączeniu) kierowane są działania prewencyjne oraz interwencyjne. Najważniejszym etapem 

działania epidemiologicznego jest identyfikacja czynników ryzyka. W przypadku chorób przenoszonych 

drogą płciową źródłem zakażenia może być partner, czynnikiem zakaźnym np. skóra, krew, wydzielina, 

śluz, czy sperma, a wrotami zakażenia np. błona śluzowa czy krew. Posiadając wymienione dane można 

spróbować zbudować model matematyczny, który wyjaśniłby proces epidemiologiczny i pozwoliłby 

5 Na podstawie porównania liczby wyników zapytania w PubMED dla ostatnich 5 lat: „STI Poland” -147 wyników, „STI 
Australia” -1491 wyników 
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przygotować skuteczne narzędzia w walce z chorobami zakaźnymi. Ponieważ problem wymaga wiedzy 

z różnych dziedzin, niezbędna jest współpraca naukowców z różnych środowisk, nie tylko lekarzy, ale 

również: fizyków, matematyków, statystyków, informatyków i socjologów (Sznajd-Weron, 2002; 

Jarynowski, 2013). 

Materiały i metody 

Polski model oceny ryzyka to iloczyn warunkowej prewalencji z warunkowym prawdopodobieństwem 

zakażenia, a algorytm wyznacza prawdopodobieństwo zakażenia na podstawie odpowiedzi na temat aktu 

płciowego oraz osoby, z którą ten stosunek ma miejsce. Rozwój technik komputerowych ułatwiających 

gromadzenie i analizowanie dużych ilości danych, umożliwił dokładne zbadanie struktury sieci 

rzeczywistych kontaktów oraz procesów epidemiologicznych występujących na tej sieci (Jarynowski, 

Serafimovic, 2014). 

Rys. 3. Główny interfejs graficzny aplikacji mobilnej – formularz ankiety oraz przykładowy wynik liczbowy 
prawdopodobieństwa zakażenia wraz z informacją zwrotną dotyczącą największego czynnika ryzyka. 

Użytkownik ma za zadanie wypełnić krótką ankietę online, bądź offline, na uprzednio zainstalowanej 

na telefonie aplikacji, a w wyniku otrzyma numeryczne prawdopodobieństwo zakażenie (zmienna 

wyjaśniana) oszacowane na podstawie polskiego algorytmu (rys. 3). Pytania są dobrane właśnie pod 

kątem znanych z literatury naukowej zmiennych wyjaśniających, co do ich efektu oraz możliwych 

interakcji (rys. 4, 5). Dotychczas wartości efektów wprowadzono ręcznie, a wiec wynik działania modelu 

jest poprawny w rozumieniu rzędu wielkości, ale naukowcy zamierzają każdą zmienną potwierdzić 

parametrem zawierającym cytat z literatury medycznej. Słownictwo, jak i treść pytań, opracowano na 

potrzeby pilotażu polskiej e-medycyny. Pilotaż polskiej e-medycznej aplikacji pozwoli na eksperymentalne 

zbadanie postrzegania kategorii poznawczych, o które są pytani użytkownicy tej aplikacji. 

Algorytm na podstawie odpowiedzi na temat aktu płciowego (informacja o typie kontaktu - If) oraz 

osoby, z którą ten stosunek ma miejsce (informacja o osobie z kontaktu - Ih) wyznacza 

prawdopodobieństwo zdarzenia Z - zakażenia P(Z). Naukowcy zakładają, że można zapisać to szukane 

prawdopodobieństwo P(Z)=P(H\Ih)*P(F\If), jako iloczyn prawdopodobieństw warunkowych: szansy na 

kontakt z zakażonym (H – zdarzenie, że wybrana osoba jest zakażona) i prawdopodobieństwa zakażenia 

w kontakcie z zakażonym (F – zdarzenie, że doszłoby do transmisji patogenu). 
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Rys. 4. Główne składowe kwestionariusza dotyczące partnera (opis statystyczny: czy nasz partner może być zakażony) 
oraz rodzaju stosunku (opis statystyczny: czy możliwa jest transmisja patogenu). 

Proponowane narzędzie bazuje na dorobku naukowym w dziedzinie psychologii ryzyka, seksuologii 

oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową. W konsekwencji w tej aplikacji wykorzystuje się parametry 

dotychczas oszacowane na potrzeby „medycyny opartej na dowodach”, często mające swoje 

odzwierciedlenie w badaniach epidemiologicznych (szczegóły w Appendixie). 

Rys. 5. Wypełnione główne składowe kwestionariusza opisujące przykładowy scenariusz. 

Testowe wdrożenie oraz wyniki pilotażu 

Testowa wersja polskiej aplikacji e-medycznej dostępna jest pod adresem: 

http://interdisciplinaryresearch.eu/ankieta.php. Nie posiada ona pełnej funkcjonalności i jest ograniczona 

wyłącznie do szacowania ryzyka dla wirusa HIV (rys. 6). Wersja testowa zawiera pewne niedoskonałości, 

gdyż jej autorzy ani w literaturze ani w praktyce epidemiologicznej nie znaleźli żadnego narzędzia 

informatycznego pozwalającego na liczbowe szacowanie ryzyka zakażenia w odniesieniu do partnera 

o nieznanym statusie serologicznym, a jedynie jakościowe określenie grupy ryzyka. W związku z bardzo 

delikatną tematyką dotyczącą seksualności, autorzy aplikacji zdają sobie sprawę z potencjalnych 

trudności, aczkolwiek waga problemu jest na tyle poważna, że pomimo wielu kontrowersji warto 

zajmować się tym zagadnieniem. 

Do tej pory w polskiej aplikacji e-medycznej zaimplementowano jedynie zakażenie ludzkim wirusem 

upośledzenia odporności (Human Immunodeficiency Virus, HIV). Choroba wywoływana wirusem HIV, czyli 

AIDS prowadzi pośrednio do śmierci. Temu patogenowi poświęca się najwięcej uwagi, jednak obecnie 

w krajach europejskich notuje się jedynie pojedyncze przypadki zakażeń endemicznych poza 

zachowaniami kwalifikowanymi do ryzykownych. Tu trafiamy na stygmatyzacje pewnych kategorii 

społecznych, dla których ryzyko zakażenia jest istotnie większe niż w ogólnej populacji. Ze względu na 
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brak akceptacji społecznej, ciężko jest uzyskać wiarygodne dane. Duży nacisk w pilotażowej ankiecie 

został położony na MSM (Men who have Sex with Men: mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami), ze 

względu na dużą liczbę publikacji na ten temat. Znamienne, że to dzięki Internetowi, a właściwie 

technikom doboru próby typu RDS (Respondent Driven Sampling: łańcuchowy dobór próby), udało się 

poznać dość dobrze charakterystykę zachowań seksualnych w tej populacji (Lu, 2013). Według różnych 

badań około 2-3% mężczyzn w Polsce deklarowało współżycie z osobą tej samej płci (Izdebski, 2012). 

Kolejnym zaakcentowanym obszarem ludzkiej seksualności jest prostytucja, która chociaż w Polsce ma 

charakter legalny6, nie jest prawnie uregulowana. Stąd wynika brak rejestrowanych danych na temat 

prostytucji, a szacunki kształtuje się wyłącznie o raporty policji. Według raportów policyjnych 

z prostytucji utrzymuje się około 10 tysięcy osób (nie wiadomo ile jedynie dorabia w ten sposób, np. 

w ramach sponsoringu). Dodatkowo wiadomo, że ponad 11% aktywnych seksualnie mężczyzn korzystało 

z usług seksualnych za pieniądze (Izdebski, 2012). Z kolei Internet pozwolił na opracowanie statystycznie 

nieobciążonych technik docierania do grup stygmatyzowanych z różnych względów. Przełomowa dla 

budowy aplikacji e-medycznej była też analiza portali randkowych oraz serwisów do transakcji 

seksualnych (Jarynowski, 2013). Bowiem wyniki analiz szwedzkich oraz brazylijskich portali ujawniły 

charakterystyki sieciowe kontaktów oraz ich wpływ na rozprzestrzenianie się chorób drogą seksualną. Nie 

wszystkie znane czynniki ryzyka zostały wprowadzone do ankiety, m.in. ze względu na konieczność 

posiadania konkretnej zmiennej medycznej (np. liczby antyciał CD4). Wynika to z ograniczeń formy 

ankietowej, gdzie zazwyczaj brak jest możliwości poznania danych klinicznych partnera osoby 

korzystającej z aplikacji. 

Rys. 6. Schemat docelowej pełnej implementacji aplikacji. 

Forma liczbowa prawdopodobieństwa użyta w tej aplikacji może dawać ludziom złudzenie, że jeśli 

w ich przypadku prawdopodobieństwo jest niskie w rozumieniu liczbowym, to nie mają powodu do 

6 Uprawianie ani korzystanie z prostytucji nie jest karalne, co wynika z artykułu 6 ratyfikowanej przez Polskę konwencji 
abolicjonistycznej (NU, 1952) 
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zmartwienia, kwestia zakażenia ich nie dotyczy. Takie odczytywanie wyniku wiąże się z psychologicznym 

efektem niedoszacowania relatywnie niskich prawdopodobieństw (Kahneman, 2003). Jednakże 

w przypadku tej aplikacji e-medycznej kalkulator oblicza ryzyko kompleksowo w rozumieniu bayesowskim 

(Gigerenzer, et al. 1998), więc otrzymany wynik nie podlega dalszej interpretacji, która była 

problematyczna dla lekarza, a tym bardziej dla pacjenta. W związku z tym komunikowanie ryzyka 

(Gigerenzer, Edwards, 2003) jest tym bardziej ważne, ponieważ testowana aplikacja podaje ryzyko na 

jeden akt, przy do końca nieznanym statusie serologicznym partnera, co wymaga dodatkowego słownego 

opisu. Należy poinformować użytkownika, czy otrzymany wynik to relatywnie wysokie czy niskie ryzyko. 

Dodatkowo należy poinformować, które czynniki w największym stopniu wpłynęły na ocenę tego ryzyka. 

Przy założeniu, iż partner użytkownika jest zakażony, to rodzaj patogenu będzie miał kluczowe 

znaczenie. Przykładowo różnymi pod względem ryzyka są patogeny wirusa HIV (dla którego 

prawdopodobieństwo zakażenia w czasie pojedynczego stosunku hetero rzadko przekracza 1%) oraz 

bakterie Chlamydii (gdzie to prawdopodobieństwo jest wysokie, bo 7-40%). Dodatkowo odpowiedzi na 

niektóre pytania zadane w ankiecie testowanej aplikacji będą jedynie domysłami użytkownika i tylko 

szacunkowo przybliżają prawdopodobieństwo zakażenia. Z tych względów przy określeniu ryzyka 

konieczna jest słowna informacja zwrotna dla użytkownika wraz z informacjami na temat bezpłatnych 

i anonimowych testów na HIV w Punktach Konsultacyjno - Diagnostycznych (Mijas, 2016). 

Rozszerzona wersja aplikacji 

Dodatkowymi zmiennymi niezależnymi mogłyby być: stosowanie przez użytkownika aplikacji PrEP 

(profilaktyka przedekspozycyjna) lub (PEP – profilaktyka poekspozycyjna) oraz stosowanie przez jego 

partnera ART – leków antyretrowirusowych (jeżeli znany jest jego status serologiczny). Jednakże 

podobne rozwiązania dla klientów HIV – dodatnich już istnieją (CDC HIVRisk – 2018; EndingHIV - 2018). 

Z uwagi na fakt, że wciąż infekcje inne niż HIV są zbyt często pomijane, docelowo testowana aplikacja 

powinna uwzględniać jeszcze inne patogeny, jak chociażby: 

 zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV). Wirus może zakażać 

okolicę narządów płciowych wywołując brodawki - kłykciny kończyste (głównie typy 9 i 11). Zakażenie 

HPV wiąże się z występowaniem raka szyjki macicy (głównie typy 16 i 18); 

 chlamydioza – zakażenie bakteriami Chlamydia trachomatis nazywane jest czasem "cichą epidemią", 

bo występuje powszechnie, ale niewiele osób wie o swojej chorobie; 

 rzęsistkowica – najczęściej zarażenia identyfikuje się w Polsce wśród ciężarnych kobiet. Chorobę 

wywołuje rzęsistek pochwowy (Trichomonas vaginalis); 

 opryszczka narządów płciowych - wirus opryszczki (Herpes Simplex Virus, HSV) powoduje okresowe 

pojawianie się pęcherzyków w okolicy narządów płciowych. Wirus ten pozostaje w organizmie osoby 

zakażonej do końca życia. W związku z tym, że patogen występuje w Polsce u 10% populacji 

w większości w postaci bezobjawowej, może być dobrym wskaźnikiem seksualności (zmienności 

partnerów7); 

 rzeżączka - dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Rzeżączkę leczy się antybiotykami 

(obserwowane nabycie lekooporności, zwłaszcza w populacji MSM w innych krajach); 

 kiła (syphilis) - zakażenie bakteryjne wywoływane przez krętka bladego (Treponema pallidum), które 

łatwo przeoczyć. Kiłę leczy się również antybiotykami (potencjalne nabycie lekooporności); 

7 Można postawić hipotezę, że zróżnicowanie geograficzne prewalencja HSV w Polsce (Smith, et al. 2006) koreluje 
z intensywnością zmiany partnerów (większa w zachodniej Polsce oraz Warszawie, a mniejsza we wschodniej Polsce) 
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 wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B lub C - do zakażenia wirusem HBV i HCV może dojść 

w czasie kontaktów seksualnych, częściej jednak innymi drogami; 

 drożdżyca - znana również jako kandydoza czyli grzybica. Dochodzi do niej, kiedy drożdżaki 

„wymykają się spod kontroli” i zaczynają nadmiernie się rozmnażać. Mimo łatwości w leczeniu byłaby 

uzupełnieniem pełnego spectrum głównych patogenów. 

Podsumowanie 

Cyfrowa epidemiologia (technika rozwijana w przedstawionym projekcie) to również nauka przyszłości, 

ponieważ możliwość analizy ogromnej liczby danych (Big Data) niskim kosztem pozwala na optymalizacje 

procesów medycznych (Helbing, et al. 2015). Polacy obecnie żyją w społeczeństwie informacyjnym, gdzie 

indywidualne dane medyczne mogą zostać wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa 

epidemiologicznego (Jarynowski, Grabowski, 2015). 

Rys. 7 Przykład naukowego sposobu uzyskania informacji o ryzyku zakażenia. 

W obecnej sytuacji Polski wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie zdrowia seksualnego jest już 

formalnie możliwe (rys. 7), aczkolwiek daleko jeszcze do powszechnie akceptowalnych wdrożeń. 

Dodatkowo w dobie rozwoju technologii informatycznych wspomaganie tych procesów przez inteligentne 

systemy komputerowe wyposażone w bazy wiedzy dziedzinowej wydają się najlepszym rozwiązaniem 

tego problemu. Jednocześnie rozwijane na masową skalę w drugiej dekadzie XX wieku techniki 

informatyczne dają narzędzia pozwalające na kontrolę zakażeń w kontekście indywidualnym oraz 

w obszarze zdrowia publicznego (Camitz, 2010). Internet oraz związany z nim rozwój metod 

informatycznych pozwala na opracowanie szeregu narzędzi w walce z chorobami przenoszonymi drogą 

płciową. To właśnie dzięki analizie danych z szeroko rozumianych portali randkowych (Holme, et al. 2004) 

oraz nowoczesnym internetowym technikom doboru próby respondentów (Lu, 2013) nastąpił ogromy 

przyrost wiedzy o ludzkiej seksualności na początku XXI wieku. Mimo wszystko należy z rezerwą 

podchodzić do idei rozwoju uczestnictwa pacjentów w jego procesie leczenia, bo chociaż technologia już 

istnieje, wciąż dostęp do niej jest w dużej mierze ograniczony. Rozwijane przez autorów testowanej 

aplikacji algorytmy poddawane są krytyce środowiska klinicystów (reprezentujących decydentów 

w dziedzinie medycyny) ze względu na demokratyzowanie (bądź też uprzedmiotowienie) przez 

e-rozwiązania relacji pacjent – lekarz. Testowana aplikacja nie jest tylko przeznaczona dla pacjenta, gdyż 

lekarz (pielęgniarka) również będzie mógł z niej skorzystać w celu oceny ryzyka pacjenta. Z drugiej 

strony rynek (reprezentowany głównie przez firmy farmaceutyczne), który sam również tworzy różnego 

rodzaju kalkulatory, nie jest zainteresowany komercjalizacją tego typu rozwiązań. Podsumowując należy 

stwierdzić, że kalkulator opracowany dla testowanej aplikacji e-medycznej mógłby uzupełniać inne 

aplikacje „imprezowe”, czy „alkoholowe” (np. aplikacje „(i)grasz” oraz „Połączenia CTRLowane”), czy też 
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zostać wykorzystany w programach edukacji seksualnej wobec osób powyżej „wieku zgody” (UNFPA, 

2014) lub w poradnictwie HIV/AIDS. 
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APPEDNIX Wybrane źródła danych medycznych do aplikacji 

Źródła danych parametrów – Prawdopodobieństwo zakażenia w kontakcie z zakażonym 

Działanie Surowe ryzyko 
(1) 

Użycie prezerwatywy 
zredukowane ryzyko (2) 

Inne STD u siebie 
jako (risk ratio) 

(3) 

Inne STD u 
partnera (risk 

ratio) (4) 

Analny odbiorczy 138 72 2,65 2,58 

Analny inwazyjny 11 63 2,65 2,58 

Waginalny inwazyjny 8 80 2,65 2,58 

Waginalny odbiorczy 4 80 2,65 2,58 
Tabela. Ryzyko surowe na 10000 aktów seksualnych oraz skalowane Risk Ratio (Ryzyko względne) 

Źródła danych parametrów – Prewalencja (ang. prevalence) – szansa na kontakt z zakażonym: 
• Risk Ratio dla kategorii: Liczba partnerów (hetero) (5): Poniżej przeciętnej 16/20, Średnio 1, Powyżej przeciętnej 
20/16 
• Prewalencja u wybranych kategorii: MSM w USA ~8.3% (6), MSM w krajach bogatych 6-12% (8), Transgender 
~14% (7) 
• Risk Ratio dla Zażywania narkotyków: (5) Narkotyki iniekcyjne x2 
• Risk Ratio kategorii Liczba partnerów (MSM) (9): Poniżej przeciętnej – ½; Średnio 1; Powyżej przeciętnej 2 
• Prewalencja średnia (18-49) za (10) Polska – 0,1%; Były ZSSR – 1,1-0,4% ; Bogate rozwinięte – 0.2-0.8%; 
Czarny/biały (Bogate rozwinięte) USA 10:1 CDC: HIV Surveillance Reports (w innych badaniach 5:1); Afryka 2-20%; 
Liga Arabska 0,1-0,3%; ASOAN 0,1-1.2%; Daleka Azja 0,2%; Ameryka Środkowa 0,9-1,8%; Ameryka Płd 0,3-0,6% 

(1) Patel, P., Borkowf, C. B., Brooks, J. T., Lasry, A., Lansky, A., & Mermin, J. (2014). Estimating per-act HIV 
transmission risk: a systematic review. AIDS, 28(10), 1509-1519. doi: 10.1097/QAD.0000000000000298 
(2) Smith, D. K., Herbst, J. H., Zhang, X., & Rose, C. E. (2015). Condom effectiveness for HIV prevention by 
consistency of use among men who have sex with men in the United States. J Acquir Immune Defic Syndr, 68(3), 
337-344. doi: 10.1097/QAI.0000000000000461 
(3) Hughes, J. P., Baeten, J. M., Lingappa, J. R., Magaret, A. S., Wald, A., de Bruyn, G., . . . Partners in Prevention, H. 
S. V. H. I. V. T. S. T. (2012). Determinants of per-coital-act HIV-1 infectivity among African HIV-1-serodiscordant 
couples. J Infect Dis, 205(3), 358-365. doi: 10.1093/infdis/jir747 
(4) Gray, R. H., Wawer, M. J., Brookmeyer, R., Sewankambo, N. K., Serwadda, D., Wabwire-Mangen, F., . . . Rakai 
Project, T. (2001). Probability of HIV-1 transmission per coital act in monogamous, heterosexual, HIV-1-discordant 
couples in Rakai, Uganda. Lancet, 357(9263), 1149-1153. doi: 10.1016/S0140-6736(00)04331-2 
(5) Shisana, Olive. South African national HIV prevalence, HIV incidence, behaviour and communication survey 2005. 
(2005) HSRC press. 
(6) Holmberg, Scott D. "The estimated prevalence and incidence of HIV in 96 large US metropolitan areas." American 
Journal of Public Health 86.5 (1996): 642-654. 
(7) Valleroy, Linda A., et al. "HIV prevalence and associated risks in young men who have sex with men." Jama 284.2 
(2000): 198-204. 
(8) Sullivan, Patrick S., et al. "Reemergence of the HIV epidemic among men who have sex with men in North 
America, Western Europe, and Australia, 1996–2005." Annals of epidemiology 19.6 (2009): 423-431. 
(9) Marks, Gary, Nicole Crepaz, and Robert S. Janssen. "Estimating sexual transmission of HIV from persons aware 
and unaware that they are infected with the virus in the USA." Aids 20.10 (2006): 1447-1450. 
(10) WHO (CIA factsheets ) (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) Dostęp 31.07.2017 
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Związek trudny tylko z pozoru…. 

Paweł Strojny43 

Związek trudny tylko z pozoru: potencjał naukowy współpracy 
psychologów i deweloperów wirtualnej rzeczywistości 

Wstęp 

Zainteresowanie psychologów wirtualną rzeczywistości ma zaskakująco długą historię, sięga ono 

początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przeszukując bazę PsychInfo, można natrafić na 

intrygującą dyskusję na temat potencjalnych zastosowań wirtualnej rzeczywistości w praktyce 

klinicznej (Begelman, 1991; Tart, 1990, 1991). Pierwszy artykuł relacjonujący badania empiryczne 

nad wirtualną rzeczywistością został opublikowany niedługo później (Kozak, Hancock, Arthur, 

& Chrysler, 1993). Od czasu publikacji tych pionierskich prac minęły ponad dwie dekady, 

a w PsychInfo przybyło ponad siedem tysięcy artykułów z frazą kluczową „virtual reality”. Jednak 

biorąc pod uwagę gigantyczny skok technologiczny, którego dokonali twórcy wirtualnej 

rzeczywistości i postęp w dziedzinie psychologii, warto zadać sobie pytanie o przydatność wirtualnej 

rzeczywistości w psychologicznych badaniach naukowych dziś. Niniejszy artykuł jest odpowiedzią 

na to pytanie, jego celem nie jest jednak zapoznanie czytelnika z kolejnymi potencjalnymi 

zastosowaniami tej technologii w psychologii (przegląd: Parsons, Gaggioli, & Riva, 2017), 

a prezentacja praktycznych zastosowań stworzonych we współpracy z developerem wirtualnych 

doświadczeń, wykorzystanych (lub przygotowywanych do zastosowania) w badaniach z udziałem 

autora, wraz z oceną przydatności i praktycznymi wnioskami. 

Wirtualna rzeczywistość 

Kategoria wirtualnej rzeczywistości nie jest ściśle zdefiniowana, a sama VR należy do szerszej 

kategorii wirtualnych środowisk, niekiedy pojęcia te są stosowane zamiennie, jednak w tej pracy 

przyjęto wąskie rozumienie wirtualnej rzeczywistości - doświadczenie „wirtualnej rzeczywistości” 

(virtual reality, VR) ma miejsce gdy wrażenia płynące z fizycznego otoczenia zostają zablokowane 

i zastąpione zaprojektowanymi cyfrowo (Biocca i Levy, 1995). Taka definicja uzupełniana jest 

często przez listę cech, które musi posiadać wirtualne środowisko aby uznać je za VR, na przykład 

zdaniem Burdena (2014) są to: doświadczanie zdarzeń z perspektywy pierwszej osoby, naturalne 

wrażenie trójwymiarowości, nieobecność zewnętrznych dystraktorów, poczucie bycia odizolowanym 

od fizycznego świata oraz poczucie bycia podatnym na zjawiska (np. upadek) związane 

z alternatywną rzeczywistością. 

Owocna współpraca jest możliwa 

Jednym z podstawowych zagadnień dotyczących relacji pomiędzy naukowcami 

a przedstawicielami świata biznesu jest kwestia możliwości ustanowienia pełnej i wartościowej 

współpracy – wspólnego działania nakierowanego na jeden cel. Współpraca jest możliwa gdy cele 

obu stron są w znacznym stopniu kompatybilne, w innym wypadku pozostaje luźniejsza relacja – 

na przykład podwykonawstwo narzędzi badawczych (usługa biznesu świadczona naukowcowi) czy 

43 Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński; Nano Games sp. z o.o., Gromadzka 101, 30-719 
Kraków; p.strojny@uj.edu.pl 
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badania zlecone (usługa naukowca świadczona biznesowi). W przypadku twórców gier (do których 

zaliczają się też developerzy wirtualnej rzeczywistości) cele i metody są w znacznym stopniu spójne 

z celami badaczy, występują przynajmniej dwa wspólne obszary – metoda i zainteresowanie 

stanami psychicznymi. Po pierwsze, specyfika branży wymusza przyjęcie przez jej przedstawicieli 

postawy zbliżonej do metody naukowej. Przykładami takich działań może być projektowanie na 

podstawie hipotez i nastawienie na ich testowanie. Projektanci gier często tworzą przewidywania 

(hipotezy), których poprawność może być zweryfikowana dopiero w konfrontacji z reprezentantami 

grupy docelowych użytkowników (próbą badawczą). Następnie projekt jest dopracowywany na 

podstawie zebranych danych i poddawany dalszym testom. Wyniki kolejnych testów są podstawą 

do formułowania bardziej generalnych reguł (teorii), które mogą być podstawą dalszych decyzji. Po 

drugie developerzy zdają sobie sprawę, że o powodzeniu ich działań decyduje zdolność ich 

produktów do dostarczenia pożądanych subiektywnych doświadczeń. Treść tych doświadczeń może 

być różna, w przypadku większości gier będzie to przeżywanie pozytywnych emocji, czasami jednak 

mogą to być emocje negatywne (np. strach w grach gatunku horror) lub mieszanina jednych 

i drugich. W niektórych przypadkach zadanie postawione projektantowi może być bardziej złożone 

– niektóre symulatory profesjonalne mają na celu dostarczenie użytkownikowi złożonych przeżyć 

wzorowanych na tych doświadczanych podczas działań mających miejsce w rzeczywistości. Warto 

odnotować, że developerzy od dawna inspirują się osiągnięciami psychologii, próbując wdrażać je 

do swoich działań praktycznych, na przykład projektant Jason VandenBerghe stworzył model „Five 

domains of play” (2012) inspirowany modelem osobowości Costy i McCrae (1992). Z drugiej strony 

zespół psychologów pod kierunkiem Andrew Przybylskiego od kilku lat bada przydatność Teorii 

samostanowienia (Ryan i Deci, 2002) w domenie gier. Można jednak odnieść wrażenie, że oba 

środowiska stosunkowo rzadko i nieefektywnie wymieniają się gromadzoną przez siebie wiedzą, 

z pewnością pomóc w tym może realizacja wspólnych projektów badawczych. 

Przykłady wspólnych badań 

Być może wymienione powyżej czynniki skłaniają do rozważenia podjęcia współpracy badawczej 

z developerami. Poniżej przedstawione zostaną kierunki badań realizowanych we współpracy 

zespołu psychologów i spółki Nano Games, beneficjenta projektu badawczego „Symulator katastrof 

zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia” ukierunkowanego na stworzenie 

profesjonalnego symulatora w technologii VR, który pozwoli szkolić ratowników na okoliczność 

wystąpienia katastrof zbiorowych – rzadkich i kosztownych w szkoleniu konwencjonalnym sytuacji. 

Cechą charakterystyczną symulatora i bezpośrednią przyczyną zaangażowania psychologów już na 

etapie planowania projektu ma być wierne odzwierciedlenie stanu emocjonalnego, motywacyjnego 

i poznawczego doświadczanego przez ratownika podczas takiego zdarzenia. Aby osiągnąć ten cel 

prowadzone są badania, część z nich została opisana poniżej. 

Model motywacji strażaków 

Pierwszym zagadnieniem podjętym w ramach projektu badawczego, bezpośrednio 

warunkującym jego dalszy przebieg było ustalenie co czuje ratownik podczas akcji bojowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na jego motywację i zaangażowanie. Celem 

badań było ustalenie struktury motywacji i wyodrębnienie pojedynczych motywów działania 
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ratowników. Przeprowadzono serię częściowo ustrukturalizowanych wywiadów z ratownikami 

(strażakami i ratownikami medycznymi w celu porównania). Analiza zebranego materiału pozwoliła 

na identyfikację trzech poziomów doświadczanej motywacji oraz stworzenie listy czynników 

motywujących zaczerpniętych wprost od strażaków, spośród których projektanci symulatora czerpią 

inspirację dla projektowanych doświadczeń. 

Użyteczność Teorii intensywności motywacji do projektowania wirtualnych doświadczeń 

Tworząc symulator profesjonalny, projektant stoi przed zadaniem bardziej skomplikowanym niż 

w przypadku typowej gry. Aby zapewnić transfer umiejętności konieczne jest wywołanie u osoby 

szkolonej zaangażowania w zadanie, które z natury rzeczy nie może wynikać z przyjemnych treści 

gry. Odpowiednią ramą teoretyczną dla tak postawionego problemu wydaje się być Teoria 

intensywności motywacji (Brehm i Self, 1989) uzależniająca wysiłek wkładany w zadanie od dwóch 

czynników – potencjalnej motywacji badanego i trudności zadania – służy ona zespołowi do 

stawiania przewidywań i podejmowania decyzji developerskich. Jej niewątpliwą zaletą jest też silny 

nacisk kładziony na fizjologiczne korelaty wkładanego w zadanie wysiłku (Wright i Kirby, 2001), 

które mogą zostać wykorzystane do obiektywnego testowania zaangażowania użytkowników 

symulatora. Dotychczas nikt nie testował przydatności tej teorii w projektowaniu angażujących 

doświadczeń wirtualnych, dlatego konieczne było przeprowadzenie serii eksperymentów mających 

na celu weryfikację jej przewidywań w kontekście gier i symulacji. Pierwsze eksperymenty 

prowadzone były przy użyciu istniejących gier komputerowych (Strojny, P., Strojny, A., Rębilas, 

2017). W tym samym czasie zespół developerski przygotował wersję symulatora umożliwiającą 

modyfikację możliwości działania osoby badanej oraz poziomu trudności. Umożliwiło to 

prowadzenie dalszych badań w immersyjnym środowisku VR z wszystkimi wymienionymi we 

wcześniejszym podrozdziale zaletami. W szczególności możliwe jest manipulowanie czynnikami, 

potencjalnie wpływającymi na motywację, takimi jak stan osób poszkodowanych – trudno 

wyobrazić sobie eksperyment psychologiczny, na potrzeby którego charakteryzowano by 

pozorantów sprawiając wrażenie ciężkich obrażeń (np. amputacji kończyny) – w stworzonym na 

potrzeby badań symulatorze można łatwo wprowadzać takie modyfikacje. Możliwe więc staje się 

manipulowanie czynnikami społecznymi, które trudno badać w klasycznych eksperymentach 

laboratoryjnych. Nie bez znaczenia jest również możliwość zachowania pełnej kontroli warunków 

badania oraz możliwość relatywnie łatwego pomiaru zmiennych fizjologicznych (m. in. 

elektrokardiografii, ciśnienia krwi czy aktywności elektrodermalnej) podczas sesji 

eksperymentalnej. Te dwie zalety dają przewagę eksperymentom z użyciem VR w porównaniu do 

eksperymentów terenowych, które dotychczas wydawały się jedynym sposobem na wyjście 

z badaniami w nurcie Teorii intensywności motywacji poza laboratorium. 

Facylitacja społeczna 

Zjawisko facylitacji społecznej jest przedmiotem badań od XIX wieku (Triplett, 1898), jednak 

wciąż wiele pytań z nim związanych pozostaje bez odpowiedzi. Część z nich staje się coraz bardziej 

aktualna wraz z rozwojem cywilizacyjnym – co na przykład warunkuje wystąpienie tego zjawiska 

w kontakcie człowiek-maszyna? Zgodnie z przewidywaniami teorii Nassa i Moon (2000), ludzie 

bezwiednie traktują komputery zgodnie z heurystykami wykorzystywanymi w stosunku do innych 
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ludzi. Można więc postawić hipotezę, że również postaci przedstawiane ludziom w wirtualnej 

rzeczywistości będą wywoływać podobne efekty. Być może więc będzie je można wykorzystać do 

wywoływania efektu facylitacji społecznej – na przykład w celu poprawy efektywności pracy albo 

rehabilitacji po wypadku. Niedawno badania w tym temacie z wykorzystaniem gogli VR 

przeprowadzili Emmerich i Masuch (2016) częściowo potwierdzając hipotezę – wykazali oni 

wystąpienie efektu inhibicji społecznej w VR. W związku z wynikami badań nad doświadczeniem 

strażaków prowadzonymi w ramach projektu, udało się ustalić, że strażacy, ze względu na rodzaj 

wykonywanych zadań (miejsca publiczne, zdarzenia przyciągające widzów) mogą być szczególnie 

podatni na efekt facylitacji (a w szczególności inhibicji) społecznej (Strojny P., Strojny. A., Kałwak 

i Bańbura, 2017; Strojny P., Strojny. A., Kałwak i Bańbura, 2018). Dlatego podjęto decyzję, 

że jednym z przygotowywanych scenariuszy szkoleniowych będzie symulacja działań 

przyciągających dużą liczbę gapiów – ma on w założeniu umożliwić szkolenie odporności na 

inhibicję społeczną poprzez oswojenie użytkowników z obecnością osób trzecich. Z tego powodu 

rozpoczęto badania nad efektem facylitacji społecznej w obecności obserwatorów. 

W przygotowanym do tego celu symulatorze istnieje możliwość zmiany liczby i charakterystyk 

świadków, ponadto planowana jest manipulacja informacją na temat obserwatorów przedstawianą 

osobom badanym (w zależności od warunku będzie mowa o awatarze reprezentującym prawdziwą 

osobę patrzącą z jego perspektywy lub komputerowym agencie). Pozwoli to ustalić czy mediatorem 

efektu jest dystrakcja uwagi związana ze świadkami (np. Baron, 1986; w tym przypadku również 

bezosobowy agent powinien wywoływać efekt) czy też konieczne jest pobudzenie związane 

z poczuciem bycia ocenianym (np. Bond, 1982; w tym przypadku wyłącznie awatar ma szansę 

wywołać efekt), przyczyni się tym samym do identyfikacji mechanizmu facylitacji społecznej, który 

wciąż pozostaje nieznany. 

Uwaga ekstensywna 

W prowadzonych badaniach udało się zidentyfikować interesującą różnicę przejawiającą się 

podczas działań bojowych pomiędzy strażakami a ratownikami medycznymi. Z przeprowadzanych 

wywiadów wynika, strażacy (w przeciwieństwie do ratowników) podczas działań zbierają informacje 

szeroko, przetwarzają je holistycznie ale raczej płytko, równocześnie zachowując wysoki poziom 

mobilizacji. Opis ten przywodzi na myśl koncepcję uwagi ekstensywnej (Kolańczyk, 2011), a samo 

zjawisko wydaje się być ważne dla symulowania stanu psychicznego doświadczanego przez 

strażaka. Wyniki badań zostały skonfrontowane z opiniami praktyków (doświadczonych strażaków, 

dowódców i psychologa w służbie PSP) i znalazły pełne potwierdzenie. Takie funkcjonowanie wynika 

bezpośrednio z obowiązków spoczywających na strażaku-ratowniku, musi on między innymi ciągle 

monitorować otoczenie aby wychwytywać ewentualne zagrożenia dla niego i innych osób, 

a równocześnie mieć zdolność wykonywania lokalnych działań (np. resuscytacji). Odróżnia to 

strażaków od przedstawicieli innych służb, jak na przykład ratowników medycznych, których 

zadania skupione są częściej na jednej osobie poszkodowanej w danym momencie. Umiejętność 

takiego funkcjonowania jest przedmiotem szkolenia strażaków. W związku z tym symulator 

powinien wymagać przetwarzania informacji odpowiadającego uwadze ekstensywnej aby pomagać 

w szkoleniu tej ważnej kompetencji. Aby to kontrolować, planowane jest stworzenie zadania 

inspirowanego zadaniami poznawczymi (prawdopodobnie testem elips, (Roczniewska, Sterczyński, 
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Popławska, Szamotulska i Kolańczyk, 2012) dostosowanego do rzeczywistości wirtualnej 

i przeprowadzenie badań przy jego użyciu. Będzie to możliwe dzięki współpracy z zespołem 

developerskim posiadającym specjalistyczne kompetencje pozwalające na tworzenie środowisk 

wirtualnych ale też rozumiejącym potrzeby badawcze dzięki wcześniej przygotowywanym 

badaniom. 

Adaptacje istniejących narzędzi do badań w VR 

Ostatnim zagadnieniem ilustrującym wartość współpracy psychologów z developerami VR jest 

kwestia adaptacji narzędzi do środowiska wirtualnego. Obecnie dostęp do doświadczeń wirtualnych 

upowszechnia się co czyni je coraz bardziej atrakcyjnym przedmiotem badań (Castelvecchi, 2016). 

Jednak niektóre badania wymagają więcej niż tylko zastosowania ogólnodostępnego 

oprogramowania i sprzętu dostarczającego doświadczenia przebywania w wirtualnej rzeczywistości. 

Pierwszą nasuwającą się potrzebą są modyfikacje oprogramowania tak aby pozwalało na 

weryfikację określonych hipotez – na przykład umieszczenie lub usunięcie świadka w badaniach 

Emmerich i Masucha (2016). Czasami może być konieczny zabieg polegający na adaptacji 

istniejących narzędzi psychologicznych do środowiska VR. W przypadku projektu będącego 

przedmiotem artykułu zdarzyły się już dwie takie sytuacje. W pierwszym przypadku konieczne było 

umożliwienie samoopisowego badania odpowiedzi emocjonalnej za pomocą popularnego Self-

Assesment Manikin (Bradley i Lang, 1994) bez opuszczania wirtualnej rzeczywistości – dzięki 

współpracy z programistami udało się zaimplementować to papierowe narzędzie do istniejącego 

symulatora, z zachowaniem pełnej funkcjonalności – w tym udzielania odpowiedzi za pomocą 

wirtualnych wskaźników. Narzędzie jest już wykorzystywane w badaniach zespołu i będzie 

w przyszłości przedmiotem walidacji. Inne wyzwanie, któremu udało się sprostać dzięki współpracy 

z zespołem developerskim był problem pomiaru wartości bazowych wskaźników fizjologicznych 

przed rozpoczęciem manipulacji eksperymentalnej (tzw. baseline). Jednym ze sposobów pomiaru 

jest prezentowanie osobom badanym kilkuminutowego filmu o neutralnym charakterze. 

W pierwszych badaniach prowadzonych w ramach projektu stosowano klasyczny film wyświetlany 

na ekranie po zaprezentowaniu osobie badanej środowiska VR ale przed zasadniczą częścią 

eksperymentu – sposób ten był jednak niedoskonały. Jak nietrudno się domyślić, sam fakt 

zanurzenia się w VR wpływa na funkcjonowanie organizmu. Dlatego pomiar baseline poza VR mógł 

dawać fałszywe wyniki, a uzyskane różnice mogłyby być przypisywane zarówno manipulacji 

eksperymentalnej jak i samej zmianie środowiska. Dlatego konieczne było umożliwienie pomiaru 

wartości bazowych już w VR z zachowaniem uznanych standardów. Zaprojektowano nową 

funkcjonalność symulatora – możliwość wyświetlania filmu na wirtualnym ekranie obserwowanym 

przez osobę badaną bez zdejmowania gogli VR. Dzięki temu zabiegowi możliwy jest pomiar 

baseline podczas przebywania w VR ale w sposób umożliwiający porównywanie uzyskanych 

wyników z wynikami badań bez użycia VR. 

Wnioski 

Realizacja badań z użyciem VR, jak każda działalność innowacyjna wiąże się z pewnymi 

niedogodnościami. Najważniejsze z nich dotyczą metodologii i etyki. 
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Zagadnienia metodologiczne 

Mimo że sama realizacja badań z użyciem wirtualnej rzeczywistości nie rożni się 

pracochłonnością od tradycyjnych badań (w niektórych przypadkach może być nawet łatwiejsza), to 

ich przygotowanie może wiązać się ze znacznym nakładem pracy. Jeśli badacz nie dysponuje 

gotowym do użycia środowiskiem, konieczne jest jego zaprojektowanie i stworzenie – oznacza to 

nie tylko konieczność szczegółowego wskazania potrzeb badawczych, ale zaangażowanie zespołu 

specjalistów (przynajmniej projektanta, programistów i grafików). O ile w dzisiejszych czasach 

z łatwością można spotkać psychologa-badacza, który potrafi samodzielnie programować procedury 

komputerowe, o tyle trudno wyobrazić sobie aby jedna osoba mogła stworzyć środowisko 

wirtualne. Aby uniknąć tej trudności warto rozważyć jedną z dwóch strategii: korzystanie 

z gotowych środowisk lub podjęcie współpracy ze studiem developerskim. W przypadku niektórych 

pytań badawczych najłatwiejsze może być użycie dostępnego publicznie oprogramowania VR. Na 

rynku znaleźć można wiele gotowych do użycia aplikacji, niektóre z nich mają możliwość 

konfiguracji podstawowych charakterystyk - w przypadku pewnych pytań badawczych można 

wykorzystać je jako bodźce w badaniu. Druga strategia wymaga znalezienia studia developerskiego 

VR zainteresowanego badaniami nad dostarczanymi przez nie produktami. Ta pozornie trudniejsza 

strategia, może okazać się jednak bardziej efektywna – w czasach gospodarki opartej na wiedzy 

świadomi przedsiębiorcy cenią rzetelnie prowadzone badania naukowe gdyż wiedzą, że wpływają 

one zarówno na jakość ich produktów jak i na wizerunek samego przedsiębiorstwa. 

Aby w pełni wykorzystać potencjał wirtualnej rzeczywistości do badań psychologicznych, 

konieczne jest spełnienie podstawowego założenia mówiącego, że osoby badane odczuwają 

symulowaną sytuację jako realistyczną psychologicznie. Wydaje się, że warunkiem minimalnym jest 

w tym przypadku zdolność aplikacji do wywoływania poczucia „bycia przeniesionym” (presence). 

Presence można najprościej zdefiniować jako subiektywne poczucie „bycia tam” odczuwane przez 

użytkownika danego medium (Slater, 2003), wśród licznych narzędzi do jego badania warto zwrócić 

uwagę na, udostępniony na wolnej licencji, kwestionariusz autorstwa Schuberta 

i współpracowników (Schubert, Fredmann, Regenbreht, 2001) – trwa walidacja jego polskiej wersji 

na potrzeby projektu. 

Ostatnią trudnością metodologiczną jest problem równoczesnej obsługi większej liczby 

użytkowników – choć obecnie są już dostępne systemy umożliwiające równoczesne przebywanie 

w VR więcej niż jednej osoby, to są one trudno dostępne i wielokrotnie droższe od jednoosobowych. 

Wpływa to na zakres badań, które mogą być prowadzone w wirtualnej rzeczywistości, na szczęście 

jest to problem przejściowy, a upowszechnienie środowisk wieloosobowych jest kwestią czasu. 

Zagadnienia etyczne 

Zwiększenie dostępu do VR jako narzędzia badawczego nasuwa pytania: Jakie są konsekwencje 

ekspozycji osób badanych na środowisko wirtualne? Jaki wpływ może mieć na uczestników badań 

manipulacja eksperymentalna daleko bardziej realistyczna niż dotychczas dostępna? Jakie mogą 

być konsekwencje stawiania osób badanych w sytuacjach trudnych psychologicznie (np. dylematy 

moralne) w połączeniu z wysokim realizmem sytuacji? Odpowiedzi na nie przyniosą z pewnością 

kolejne badania z wykorzystaniem VR. Przed badaczami stoi wyzwanie wypracowania standardów 

etycznych dla takich badań. Na razie jednak konieczne jest przestrzeganie podstawowych reguł 
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etycznych – na czele z unikaniem, będącej do przewidzenia, krzywdy uczestników badania. 

Podejmowanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej zawsze wiąże się z trudnościami, 

jednak doświadczenia zebrane w ramach projektu będącego podstawą do napisania niniejszego 

artykułu każą uznać, że warto podejmować to ryzyko – wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do 

badań psychologicznych przynosi możliwość poszerzenia warsztatu badawczego o bodźce 

angażujące poznawczo i emocjonalnie charakteryzujące się wysokim realizmem, złożonością 

i trafnością ekologiczną. Warto jednak podkreślić, że VR nie powinna być traktowana jako zastępnik 

stosowanych dotychczas metod badawczych – każda z nich niesie ze sobą unikalne zalety. 

Podziękowania 

Dziękuję zespołowi Nano Games za gotowość realizacji wszystkich, nawet wymagających dużego wysiłku, 
pomysłów badawczych. Szczególnie dziękuję Michałowi Litworowskiemu za wszechstronne wsparcie i pomoc 
w konceptualizacji artykułu. 

Artykuł powstał dzięki doświadczeniom zbieranym w trakcie realizacji przez Nano Games projektu 
„Symulator katastrof zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia” współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 5 154 457,56 zł, wartość dofinansowania 3 565 
775,11 zł. 

Literatura 

Baron, R. S. (1986). Distraction-Conflict Theory: Progress and Problems. Advances in Experimental Social 
Psychology, 1-40. doi:10.1016/s0065-2601(08)60211-7 

Begelman, D.A. (1991). Virtual realities and virtual mistakes: A comment on Tart. Dissociation: Progress in the 
Dissociative Disorders, Vol 4(4), Dec, 1991. pp. 214-215. 

Biocca, F., Delaney, B. (1995). Immersive virtual reality technology. W: F. Biocca i M.R. Levy (Red.), 
Communication in the age of virtual reality (s. 57–124). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Bond, C. F. (1982). Social facilitation: A self-presentational view. Journal of Personality and Social Psychology, 
42(6), 1042-1050. doi:10.1037//0022-3514.42.6.1042 

Bradley, M. M., Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic 
differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(1), 49-59. doi:10.1016/0005-
7916(94)90063-9 

Brehm, J. W., Self, E. A. (1989). The Intensity of Motivation. Annual Review of Psychology,40(1), 109-131. 
doi:10.1146/annurev.ps.40.020189.000545 

Burden, D. (2014). 5 key differences between virtual worlds and virtual reality. Dostęp online 24. sierpnia 2017 
http://www.hypergridbusiness.com/2014/08/5-key-differences-between-virtual-worlds-and-virtual-reality/. 

Castelvecchi, D. (2016). Low-cost headsets boost virtual reality's lab appeal. Nature, 533, 7602, 2016. 
Academic OneFile, Dostęp online 20. sierpnia 2017. 

Costa, P.T. Jr. McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor 
Inventory (NEO-FFI) manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

Emmerich, K., Masuch. M. (2016). The Influence of Virtual Agents on Player Experience and Performance. 
Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, 10–21. 
https://doi.org/10.1145/2967934.2968092 

Kolańczyk, A. (2011). Extensive Attention. Model of Extensiveness vs. Intensiveness of Attention. Studia 
Psychologiczne, 49(3), 7–27. https://doi.org/10.2478/v10167-010-0024-x 

Kozak, J. J., Hancock, P. A., Arthur, E. J., Chrysler, S. T. (1993). Transfer of training from virtual reality. 
Ergonomics, 36(7), 777–784. https://doi.org/10.1080/00140139308967941 

Nass, C., Moon, Y. (2000). Machines and Mindlessness: Social Responses to Computers. Journal of Social 
Issues, 56(1). 

Parsons, T. D., Gaggioli, A., Riva, G. (2017). Virtual reality for research in social neuroscience. Brain Sciences, 
7(4), 1–21. https://doi.org/10.3390/brainsci7040042 

Roczniewska, M., Sterczyński, R., Popławska, A., Szamotulska, B., Kolańczyk, A. (2012). Ellipses Test - A New 
Research Tool to Measure Extensive vs Intensive Attention. Studia Psychologiczne, 49(3), 115–128. 
https://doi.org/10.2478/v10167-010-0031-y 

Ryan, R. M. Deci, E. L. (2002). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 
development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. https://dx.doi.org/10.1037/0003-
066X.55.1.68 

Schubert, T., Friedmann, F., Regenbrecht, H. (2001). The experience of presence: Factor analytic insights. 
Presence: Teleoperators and virtual environments 10 (3), 266-281. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 118 



     
 

 
                                                 

 

           

                  
           

                    
             

 

               
            

   

               
         

               
       

              
    

                 
       

                
            

Związek trudny tylko z pozoru…. 

Slater, A. (2003). Note on Presence Terminology, Presence Connect 3, 3. 

Strojny, P., Strojny, A., Kałwak, W., Bańbura, A. (Maj 2017). (Don’t) look at me: Audience effect during rescue 
actions. Proceedings of Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów Conference, Kraków, Polska. 

Strojny, P., Strojny, A., Kałwak, W., Bańbura, A. (2018). Take your eyes off me: the effect of the presence of 
witnesses on conduct of rescue operations. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 49(1), 14-22. doi: 
10.12845/bitp.49.1.2018.1 

Strojny, P., Strojny, A., Rębilas, K. (Wrzesień 2017). Męcząca zabawa: wpływ trudności gry komputerowej na 
wysiłek w nią wkładany. Nieopublikowany referat podczas 14. Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii 
Społecznej, Toruń, Polska. 

Tart, C. T. (1990). Multiple personality, altered states and virtual reality: The world simulation process 
approach. Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders, 3(4), 222-233. 

Tart, C. T. (1990). On the uses of computer-generated realities: A response to Begelman. Dissociation: 
Progress in the Dissociative Disorders, 4(4), 216-217. 

Triplett, N. (1898). The Dynamogenic Factors in Pacemaking and Competition. The American Journal of 
Psychology, 9(4), 507–533. https://doi.org/10.2307/1412188 

VandenBerghe, J. (2012). The five domains of play. Mapping the Five Factor Model in psychology to game 
design. Game Developer (44-47), 19, 5. 

Wright, R. A., & Kirby, L. D. (2001). Effort determination of cardiovascular response: An integrative analysis 
with applications in social psychology. Advances in Experimental Social Psychology, 33, 255-307. 
doi:10.1016/s0065-2601(01)80007-1 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 119 



 

 

 

 



 

 


