
Fikcyjne więzi
Od kilku lat w sieci pojawiają się kolejne portale społecznościowe, szybko rośnie też liczba 

osób,  które  pragnął  na  nich  zaistnieć.  Zjawisko  to  jest  przede  wszystkim przejawem potrzeby 

komunikowania  się  z  innymi  ludźmi,  wyrazem pragnienia,  by  być  przez  kogoś  dostrzeżonym

i docenionym, by poznać nowych ludzi, by tworzyć więzi i uwalniać się z poczucia osamotnienia. 

Coraz młodsze osoby – nierzadko już dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej – zaczynają 

wręcz  żyć  rytmem  wpisów,  na  swoim  portalu  oraz  niespokojnym  oczekiwaniem  na  czyjeś 

zainteresowanie i na reakcję choćby jednego ze ,,znajomych”.

Kontakty wirtualne coraz bardziej  absorbują młodych ludzi,  oddalając ich od kontaktów 

realnych, czyli od budowania więzi twarzą w twarz z konkretną osobą, z którą łącza nas nie tylko 

podobne wpisy na naszych profilach, ale tez podobne aspiracje czy zasady moralne w codziennym 

życiu,  którego nikt na portalach internetowych nie jest  w stanie zweryfikować. Im mniej czasu 

rodzice  i  inni  bliscy  mają  dla  młodych  ludzi,  tym  więcej  pojawia  się  dziewcząt  i  chłopców 

uzależnionych od iluzorycznych więzi w wirtualnym świecie portali społecznościowych. 

Internauci  często mylą  portale  internetowe z pamiętnikiem,  zwierzając  się  na forum jak

w obliczu  serdecznych  i  sprawdzonych  przyjaciół.  Coraz  więcej  ludzi  umieszcza  w Internecie 

bardzo  osobiste  informacje,  prywatne  zdjęcia  czy  intymne  zwierzenia.  Niemal  zawsze

ktoś  wykorzystuje  tę  sytuację,  by takiej  osobie  dokuczyć,  wyśmiać,  szantażować albo  wciągać

w toksyczne więzi. 

Naiwnością jest twierdzenie, że kto nie jest w Internecie, ten nie istnieje w rzeczywistości. 

Prawda jest odwrotna: kto ma prawdziwych przyjaciół w świecie realnym, ten nie pasjonuje się

,,znajomymi”  z  Internetu.  Czasem warto  umieścić  w Internecie  podstawowe dane  kontaktowe, 

można pochwalić się sukcesami szkolnymi czy zawodowymi, ale na forum publicznym nikt nie 

powinien  zwierzać  się  ze  swoich  przeżyć  czy  pragnień,  umieszczać  prywatnych  zdjęć  czy 

dokonywać publicznych ,,spowiedzi”.

Internet ma niewielkie znaczenie dla relacji międzyludzkich, które są prawdziwe i trwałe, 

czyli  oparte  na  miłości,  odpowiedzialności  i  przyjaznym  wspieraniu  się  w  twardej  czasami 

rzeczywistości. Media elektroniczne mogą pełnić pozytywną rolę jedynie w podtrzymywaniu więzi, 

które zweryfikowaliśmy w świecie realnym.
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