
 

 
                                                 

 

  

            
   

 

 

             

                

             

               

            

            

              

              

            

            

               

               

               

            

             

                 

               

               

 

              

               

             

              

  

           

             

               

 

     

               

           

             

             

            

             

              

                                                      
       

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. 
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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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Kacprzak, K. (2014). Zmiany w sposobie poszukiwania partnera życiowego–przegląd badań dotyczących użytkowników 
portali randkowych. Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja. 

Lea M., Spears R. (1995) Love at first byte? Building personal relationships over computer networks. W: J.T. Wood. 
S.W. Duck (ed.) Understudied relationships: Off the beaten tracks. Newbury Park, Thousand Oaks, CA: Sage. 

Marx G. T. (2001). Identity and Anonymity: Some Conceptual Distinctions and Issues for Research. W: J. Caplan i J. 
Torpey (eds.), Documenting Individual Identity. Princeton: Princeton University Press. 

Mazurek, P. (2006). Anatomia internetowej anonimowości. W: D. Bartoszek, M. Marody, A. Nowak red.). Społeczna 
przestrzeń internetu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ” Academica Warszawa, s.5. 

Olesiński, P. (2013). Rozwojowe ujęcie Trójczynnikowej Teorii Miłości Sternberga- trójwarstwowa miłość. Psychologia 
Rozwojowa, tom 18, nr 2, s. 9-18. 

Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2015). Jak Polacy postrzegają internetowe portale randkowe? Pozyskano 
z https://www.researchgate.net/publication/287994458_Jak_Polacy_postrzegaja_internetowe_portale_randkowe_H 
ow_do_Poles_perceive_online_dating_sites 

Skowroński, D., Nowicka, M. (2008). Kto korzysta z seksu internetowego w Polsce. Seksuologia Polska, 6(1), 6-13. 

Smith, M. (1992). Voicesfrom the Well: The Logic of the Virtual Common. [Dostęp online: 
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/csoc/papers/voices/Voices.htm#Character, 10.08.2017]. 

Ściupider-Młodkowska, M. (2013). Intymność w kulturze flirtu i uwodzenia. Czy wirtu@lny seks na zawsze odmieni 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 52 



     
 

 
                                                 

 

           

             

                  
 

                 

               
     

             
   

                
       

              
   

            
 

          
  

Paradoks „Bliskości więzi na odległość”.... 

intymne relacje partnerskie? Studia edukacyjne, nr 29/2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 

Shimrit, E. (2010). Flirt w sieci. Przewodnik dla czatujących na miłość. Gliwice: Helion. 

Sproull L., Kiesler S. (1991). Connections: New ways of working in the networked organization, MA: The MIT Press, 
Cambridge. 

Sternberg, R.J. (1986). A Triangular Theory of Love, Psychological Review, Vol. 93, No. 2, s. 119-135. 

Turkle, S. (2001). Tożsamość w epoce Internetu. W: Z. Rosińska (red). Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. 
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa. 

Walther, J.B. (1992). Interpersonal Effects in Computer – Mediated Interaction. The Relational Perspective, 
Communication Research, 19. 

Waszyńska, K. (2015). W (nie)rzeczywistej relacji z innymi, czyli miłość i seks w cyberprzestrzeni, Studia edukacyjne, 
nr 34/2015, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 

Whitty, M.T., Carr, A.N. (2009). Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 

Wróblewska-Skrzek, J. (2017). Architektura randki a kryzys matrymonialny. Dyskursy Młodych Andragogów, 18, 389-
402. 

Wojciszke, B. (2017). Psychologia milosci. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot. 

Człowiek zalogowany 5. Cyfrowa miłość. Jak internet zmienia bliskie związki? 53 


