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SZUKAJĄC IDEAŁU. DYLEMATY SINGLI I SINGIELEK 

1. Indywidualizacja a wybór partnera życiowego 

Jednym z obecnych w literaturze przedmiotu założeń wyjaśniających upowszechnia-

nie się stylu życia w pojedynkę, jest przekonanie o znaczącym w tym zakresie wpływie pro-

cesu indywidualizacji. Indywidualizację za Ulrichem Beckiem należy przy tym ujmować 

w perspektywie społecznej. Zdaniem U. Becka indywidualizacja nie polega po prostu na 

wolności opartej na samostanowieniu, a działania jednostki nie wynikają jedynie z jej swo-

bodnego wyboru. Indywidualizacja jest właściwym późnej nowoczesności „nowym sposo-

bem uspołecznienia”. W jakimś sensie jest zastąpieniem i spotęgowaniem procesów indy-

widualizacyjnych właściwych społeczeństwu przemysłowemu. Oznacza dezintegrację ist-

niejących wcześniej form społecznych, takich jak klasy, rodzina, płeć i inne oraz przede 

wszystkim upadek sankcjonowanych ról społecznych, czy „normalnych biografii”. Jedno-

cześnie tworzy przestrzeń dla poszukiwania nowych rozwiązań, opartych na uwolnieniu 

jednostek z reguł, ról i biografii właściwych społeczeństwu przemysłowemu. Indywiduali-

zacja ma więc podwójny wymiar. Przede wszystkim jest zinstytucjonalizowaną indywidual-

nością. Indywidualizacja staje się „strukturą społeczną społeczeństwa drugiej nowoczesno-

ści”1. Odnosi się także do zmian świadomości jednostki, a przede wszystkim procesów bu-

dowania jej tożsamości. Proces indywidualizacji – zdaniem U. Becka – przechodzi więc 

przez trzy stadia. Po pierwsze chodzi o uwolnienie od historycznie danych form więzi spo-

łecznych właściwych społeczeństwu przemysłowemu. Po drugie, utratę tradycyjnych prze-

konań dotyczących wiedzy o działaniu oraz wiary w panujące normy. Po trzecie, kształto-

wanie się nowego rodzaju więzi społecznych. Te trzy etapy nazywane przez U. Becka odpo-

wiednio – uwolnieniem, utratą stabilności oraz reintegracją odnieść można z kolei zarówno 

do obiektywnego położenia życiowego jednostek, jak i do ich świadomości2. Jednostka jest 

                                                            
1 U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political 

Consequences, London 2001, s. XXII. 
2 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002, s. 193. 
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więc stopniowo uwalniana od tradycyjnych więzi, ale jednocześnie uzależniona od wymo-

gów rynku pracy i konsumpcyjnego stylu życia. Indywidualizacja nie jest więc tutaj synoni-

mem emancypacji i wolności opartej na samostanowieniu, a działania jednostki nie wyni-

kają jedynie z jej swobodnego wyboru. Jest raczej koniecznością dostosowywania się do no-

wej rzeczywistości społecznej, która wymusza aktywne kreowanie własnej biografii.  

Fundamentalnym przejawem indywidualizacji jest więc zewnętrznie determinowana 

konieczność brania odpowiedzialności za własne życie. Tworzenia „biografii z wyboru”, czy 

biografii typu „zrób to sam”. To jednostka decyduje o fundamentalnych wymiarach swojego 

życia. Wybiera wykształcenie, zawód, partnera życiowego itd. Wydawać by się więc mogło, 

że jednostka jest zupełnie wolna w tych wyborach. „Biografia ludzka zostaje uwolniona spod 

tradycyjnych wytycznych i zabezpieczeń, spod obcej kontroli i ponadregionalnych praw 

moralnych i przeniesiona – otwarta i uzależniona od decyzji – w obszar działania pojedyn-

czego człowieka jako jego zadanie. [...] Biografia normalna przemienia się w biografię z wy-

boru”3. Działania kształtujące biografię jednostki mają jednak szczególny charakter. Z jednej 

strony są instytucjonalnie wymuszone, z drugiej zaś standaryzowane i – w znacznym stop-

niu -instytucjonalnie narzucone. Jednostka musi dokonywać wyborów, nie czyni tego jed-

nak w sposób nieuwarunkowany, całkowicie swobodny. Raczej buduje swój los z – by użyć 

określenia U. Becka – „cegiełek biograficznych możliwości kombinacyjnych”. Wybory nie 

tworzą się więc żywiołowo, z dnia na dzień, lecz raczej są poszukiwaniem drogi w gąszczu 

zinstytucjonalizowanych sposobów działania. Jak pisze Giddens, „wybory stylów życia  

i planowania życia nie dzieją się po prostu „w” życiu codziennym i nie składają się na nie, 

ale tworzą zinstytucjonalizowane układy, które kształtują działania jednostek. Dlatego mię-

dzy innymi, w warunkach późnej nowoczesności, ich oddziaływanie przybiera mniej lub 

bardziej uniwersalny charakter, bez względu na to, w jakim stopniu poszczególne jednostki 

i grupy są obiektywnie ograniczone przez swoją sytuację społeczną”4.  

Uznanie tezy, że współczesne relacje intymno-uczuciowe i związane z nimi wybory są 

przejawem procesu indywidualizacji, wymaga ukazania specyfiki współczesnej formy indy-

widualizacji. Opisania w bardziej szczegółowy i konkretny sposób na czym polega odmien-

ność współczesnych społecznych warunków kształtujących i wymuszających zachowania 

przypisywane indywidualizacji w sferze intymno-uczuciowej. Zdecydowanie niewystarcza-

jące jest bowiem ogólne przekonanie, że „głęboko zakorzeniony indywidualizm leży u pod-

staw współczesnego pojmowania miłości”5. Znakomite uszczegółowienie i opisanie kultu-

rowych aspektów indywidualizacji w tym obszarze znajdujemy w pracach Evy Illouz6. Kon-

cepcja ta pozwala nie tylko na uszczegółowienie bardziej ogólnych założeń formułowanych 

między innymi przez U. Becka, lecz także ma odniesienie do materiału badawczego. 

Zdaniem E. Illouz poszukiwanie odmienności i specyfiki współczesnego indywiduali-

zmu powinno koncentrować się na analizie kulturowego kontekstu wyboru partnera. Na 

                                                            
3 U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wrocław 2013, s. 8. 
4 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, 

s. 119. 
5 R. N. Bellah i inni, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007, s. 217. 
6 E. Illouz, Dlaczego miłość rani;, Warszawa 2016; E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, Warszawa 2010. 
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kształtowaniu w tym obszarze – jak pisze – nowej „ekologii i architektury wyborów serca”7. 

Możliwość dokonywania wyboru jest wyróżnikiem współczesnego człowieka. Dokonywa-

nie wyborów jest „egzemplifikacją użytku czynionego z wolności, jak również dwóch sfer 

uzasadniających ową wolność, a mianowicie racjonalności i autonomiczności podmiotu. 

W tym sensie możliwość wybierania stanowi jedną z najpotężniejszych – w wymiarze kul-

turowym i instytucjonalnym – sił kształtujących tożsamość współczesnej jednostki, stano-

wiąc zarówno swego rodzaju prawo, jak i pewną formę kompetencji. I jeśli dokonywanie 

wyborów jest nieodłącznym atrybutem współczesnej jednostki, wówczas to, w jaki sposób 

oraz dlaczego ludzie wybierają – albo z wyboru rezygnują z zaangażowania się w daną rela-

cję, stanowi klucz do zrozumienia fenomenu miłości jako typowego doświadczenia doby 

nowoczesnej8. Uwarunkowania wyborów mają dwojaką naturę. Po pierwsze, dotyczą eko-

logii wyboru, czyli szerszych społecznych uwarunkowań, wyznaczających ramy, w których 

dokonywany jest wybór. Po drugie, architektury wyboru, czyli kryteriów, które podmiot 

stosuje przy ocenianiu jakiegoś przedmiotu (tutaj potencjalnej partnerki/potencjalnego 

partnera) oraz emocji i wiedzy, którymi kieruje się w trakcie wyboru.  

Analizując zmiany w zakresie ekologii wyboru E. Illouz zwraca uwagę na dwie ważne 

sprawy. Po pierwsze, wraz z rozwojem kapitalizmu autonomizacji ulegały różne obszary ży-

cia społecznego. Przede wszystkim działalność ekonomiczna, która uwalniając się ze spo-

łecznych i moralnym uwarunkowań, zaczęła być realizowana w obrębie samoregulującego 

się rynku kapitalistycznego. Jednocześnie podporządkowała sobie sferę społeczną, kształtu-

jąc indywidualność jednostki oraz tworząc podstawy dla jej racjonalnego działania. Rynek 

stworzył warunki dla działań zindywidualizowanych jednostek i dokonywanych przez nich 

wyborów. Stanowił określoną ekologię wyboru. Jak pisał Zygmunt Bauman nastąpił podbój 

i kolonizacja sieci stosunków międzyludzkich przez światopogląd i wzory zachowań inspi-

rowane przez rynki towarowe9. Podobny proces – zdaniem E. Illouz – przebiega w obszarze 

relacji intymno-uczuciowych. Sfera ta również ulega autonomizacji i zaczyna – podobnie 

jak ekonomia – podlegać procesom samoregulacji. Proces ten polega „na wyzwoleniu się 

jednostki w sferze jej miłosnych wyborów spod władzy społecznych i moralnych nakazów 

środowiska owej jednostki, a także na powstaniu samoregulujących się rynków erotycznych. 

Współczesne kryteria oceny obiektu miłości uwolniły się od władzy społecznie obowiązują-

cych instytucji moralnych. Owo wyswobodzenie dokonało się wskutek transformacji, jakiej 

uległy kryteria doboru partnera […] a także wskutek przemiany w obrębie samego procesu 

owego doboru, który uległ zarówno subiektywizacji, jak i indywidualizacji”10. Po drugie, au-

tonomizacja sfery intymno-uczuciowej, czy szerzej relacji między płciami, jest związana 

z obiektywizacją tej sfery. Relacje intymno-uczuciowe mogą podlegać racjonalnemu wybo-

rowi tylko, kiedy mogą być przedmiotem namysłu. E. Illouz pisze o „emocjonalnej ontolo-

gii”, czyli „idei, że emocje można oddzielić od podmiotu w celu ich wyjaśnienia i kon-

troli. […] To znaczy, że stosunki zostały przekształcone w przedmioty poznania, które 

                                                            
7 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 67-68. 
8 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 34. 
9 Z. Bauman, Konsumowanie życia, Kraków 2009. 
10 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 68. 
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można ze sobą porównywać i poddawać analizie pod względem kosztów i korzyści. […] Sto-

sunki intymne bardziej przypominają dobra policzalne, czyli przedmioty, które można wy-

mieniać i którymi można handlować”11. W obszar stosunków intymno-uczuciowych wkro-

czył więc konsumeryzm12. Rozwój rynków matrymonialnych wiązał się z poszerzeniem 

(miejsce zamieszkania) i otwartością (pozycja społeczna) obszarów poszukiwania partne-

rów. Stało się to szczególnie widoczne wraz z rozwojem Internetu. W efekcie poszukiwania 

i wybór partnera „stały się obiektywnie skomplikowanym przedsięwzięciem społecznym, 

z własnym niezależnym polem ekonomicznym, z uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu 

podmiotami społecznymi oraz społecznie obowiązującymi regułami”13. Zgodnie z wcześniej 

przywoływanymi poglądami U. Becka, mamy tutaj do czynienia z procesem indywidualiza-

cji poprzez kształtowanie się nowych form instytucjonalnych, w ramach których jednostka 

z konieczności aktywnie kreuje swoją własną biografię. W obszarze relacji intymno-uczu-

ciowej dokonuje się to w ramach, opisanej przez E. Illouz ekologii wyboru. „Poszukiwanie 

partnera i jego wybór stały się - pisze autorka - koniecznym segmentem cyklu życiowego, 

wyposażonym we właściwe im założone formy, reguły i strategie społeczne”14. W obrębie 

tych – opisanych powyżej - uwarunkowań jednostki z konieczności dokonują wyboru, kie-

rując się kryteriami adekwatnymi do tych uwarunkowań. 

To, w jaki sposób podejmowana jest decyzja, jakie stosuje się kryteria, jak wpływają na 

nią emocje i wiedza, innymi słowy, jak kształtuje się „architektura wyboru” jest powiązane 

z warunkami, w których wybór jest dokonywany. E. Illouz pisze o „reżimie autentyczności”. 

Wybór partnera, a także akceptacja trwałości już istniejącego związku, są więc powiązane 

z autoanalizą sytuacji – oceną własnych uczuć, cech partnera, korzyści i strat. W efekcie 

współcześni ludzie począwszy od wieku młodzieńczego, wypracowują sobie rozbudowany 

repertuar kryteriów doboru partnera, sięgając po wielce skomplikowane środki i techniki 

z myślą o osiągnięciu zamierzonego celu”15. W sytuacji, gdy w grę wchodzą relacje dwóch, 

poszukujących autentyczności osób, proces doboru partnera staje się „efektem wzajemnego 

dopasowania dwóch wysoce zróżnicowanych indywidualności, z których każda podejmuje 

wolne i niepodlegające żadnej presji poszukiwania konkretnych cech”16. Dzieje się to 

– o czym była mowa wcześniej – w obrębie swoistego wolnego rynku „na którym ludzie 

spotykają się i łączą w pary odpowiednio do własnych „gustów”, współzawodnicząc z in-

nymi w zakresie zdolności pozyskiwania upragnionych partnerów”17. Wymianie „rynko-

wej” podlegają różne, subiektywnie oceniane atrybuty jednostek – ich cechy społeczne, psy-

chologiczne i seksualne. 

                                                            
11 E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, s. 55. 
12 „Rynki matrymonialne dają początek takim formom wyboru, które w coraz większym stopniu przypominają 

decyzje podejmowane na rynkach konsumenckich. Taki wybór konsumencki jest kulturowo uwarunkowaną, 
specyficzną kategorią wyboru, dokonywanego przy udziale racjonalnego namysłu, odpowiednio ukształtowa-
nych gustów oraz pragnienia maksymalizacji korzyści i ogólnego dobrostanu wybierającego”. E. Illouz, Dla-
czego miłość rani, s. 145. 

13 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 94. 
14 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 94. 
15 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 270. 
16 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 85. 
17 E. Illouz, Dlaczego miłość rani, s. 85. 
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2. Metodologia badań własnych 

Przedmiotem zainteresowania w omawianych badaniach są doświadczenia życiowe 

singli, ich wiedza i poglądy dotyczące ekonomicznych i społecznych uwarunkowań ich wła-

snej praktyki życiowej oraz ogólnych przyczyn upowszechniania się modelu życia w poje-

dynkę. Jednym z ważnych aspektów realizowanych badań jest pytanie o oczekiwania singli 

i singielek wobec partnerów/partnerek, powodów i sposobów ich wyboru, lub rezygnacji 

z tego wyboru. Jedną z teoretycznych podstaw projektu badawczego jest koncepcja archi-

tektury i ekologii wyboru E. Illouz, będąca przedmiotem empirycznego testowania w pre-

zentowanej części badań. Badania jakościowe i ilościowe realizowano w latach 2017-2018. 

Jest wiele sposobów definiowania osób żyjących w pojedynkę18. Najprostszym sposo-

bem określania singla jest traktowanie go, jako osoby niebędącej w związku małżeńskim. 

Taki, czysto formalny sposób jego definiowania jest jednak zbyt ogólny. Tak definiowana 

kategoria singli obejmuje bowiem bardzo zróżnicowane osoby. Ludzi w różnym wieku ni-

gdy niebędących w związku małżeńskim, osoby rozwiedzione czy owdowiałe. Na potrzeby 

badań ograniczono kategorię osób żyjących w pojedynkę tylko do tych, którzy nigdy for-

malnie nie zawarli związku małżeńskiego. Są to więc osoby, które mogą zawrzeć związek 

małżeński, lecz świadomie tego nie czynią i aktualnie nie posiadają partnera, z którym łą-

czyłyby je długotrwałe intymne związki. Zakłada się, iż singlem jest osoba, która nie zawarła 

jeszcze związku małżeńskiego i jest w wieku powyżej średniego wieku zawierania pierw-

szego związku małżeńskiego, który dla kobiet wynosi 27 lat a dla mężczyzn 29 lat, do górnej 

granicy wieku 40 lat. Istotną cechą singla jest także samodzielność ekonomiczna. W badaniu 

uwzględniono singli i singielki spełniające wyżej wymienione kryteria i posiadających wyż-

sze wykształcenie.  

Podstawą realizowanych badań były badania jakościowe prowadzone w oparciu o in-

dywidualne wywiady pogłębione. W analizie wykorzystano 20 przeprowadzonych wywia-

dów z osobami spełniającymi kryteria doboru próby. Respondenci to mieszkańcy miast 

w województwie śląskim. Liczba wywiadów nie była z góry określona. Starano się jedynie 

zachować proporcję płci respondentów. W trakcie badania dobierano kolejne osoby (me-

toda kuli śnieżnej), aż do momentu, w którym kolejne przeprowadzane wywiady nie wno-

siły do badania nowych istotnych informacji. Badania ilościowe przeprowadzono wśród 

singli i singielek korzystających z najpopularniejszego w Polsce portalu randkowego sympa-

tia.pl. Również w tym wypadku respondentami są single i singielki spełniający kryteria sta-

tusowe przyjęte na potrzeby badań jakościowych, z tą różnicą, iż próba ma tutaj charakter 

ogólnopolski. Badania prowadzono online w oparciu o kwestionariusz ankiety, zamiesz-

czony na stronie www.survio.pl. W badaniu wzięło udział 633 respondentów (340 kobiet 

oraz 293 mężczyzn). 

                                                            
18 Przegląd definicji singli w polskich naukach społecznych zawierają artykuły: A. Rychłowska-Niesporek, Spory 

wokół pojęcia „singiel” a badania singli w polskich naukach społecznych, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. 
Seria Nowa”, 2017, nr 8. D. Ochnik, Znaczenie i problemy definicyjne pojęcia „singiel” w naukach społecznych, 
„Studia Psychologiczne” 2012, t. 50, z. 1. 
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Badania miały więc charakter mieszany i opierały się na koncepcji triangulacji w jej 

funkcji podnoszenia jakości badań jakościowych. Celem triangulacji w realizowanych 

przeze mnie badaniach jest szacowanie jakości danych zebranych w wywiadach oraz ich 

analizy. Tutaj triangulacja służy podnoszeniu jakości badań jakościowych. Jej istotną funk-

cją jest także ugruntowywanie wyników badań jakościowych w badaniach ilościowych, po-

zwalające na silniejsze oparcie wnioskowania uogólniającego na materiale badawczym. 

W sekwencyjnej strategii triangulacyjnej, gdzie badania jakościowe poprzedzają badania 

ilościowe, „subiektywne opinie i schematy interpretacyjne ujawniające się w trakcie wywia-

dów są przekształcane w zagadnienia podejmowane w późniejszych badaniach ankieto-

wych”19. Badania jakościowe (wywiady) są tutaj dominujące, a badania ilościowe (ankie-

towe) uzupełniające. Przedmiotem badań ankietowych są więc wnioski wynikające z badań 

jakościowych. Pytania kwestionariusza ankiety koncentrują się na wynikach badań uzyska-

nych w badaniu jakościowym. 

3. Kryteria wyboru partnera/partnerki 

Osoby żyjące w pojedynkę, biorące udział w badaniu, charakteryzują się refleksyjnym 

podejściem do wyboru swojego partnera życiowego. Posiadają one bardzo rozbudowane 

kryteria, którymi posługują się formułując wyobrażenie idealnego partnera/partnerki. Taki 

wyidealizowany obraz i związane z nim oczekiwania utrudniają jednak podejmowanie de-

cyzji matrymonialnych. Konfrontacja rzeczywistości z oczekiwaniami jest szczególnie 

trudna w świecie, który oferuje wsparcie techniczne, znacznie poszerzające możliwości do-

konywania wyboru. Zracjonalizowane wyobrażenie partnera/partnerki nie wyklucza jednak 

ostatecznie, zdaniem singli i singielek, uczucia jako istotnego czynnika wyboru partnera ży-

ciowego. 

Z wypowiedzi uczestników badań można wnioskować, że single i singielki chcieliby 

zachować przynajmniej część dotychczasowego życia. Tęsknią za stałym związkiem ale rów-

nocześnie boją się utraty wolności. Nie są zbyt skłonni do kompromisów i poświęcenia dla 

drugiej osoby. Marzą o partnerze/partnerce, którzy dostosują się do ich wymagań, nastro-

jów i potrzeb. 

Najbardziej istotnym – z punktu widzenia sformułowanego problemu badawczego - 

wynikiem badania jest nie tylko uzyskanie ogólnej wiedzy o wielości i różnorodności cech 

poszukiwanych przez singli u ich potencjalnych partnerów/partnerek, lecz fakt deklarowa-

nia przez każdego z singli obszernej i wewnętrznie zróżnicowanej listy takich cech. Badani 

mają bowiem bardzo rozbudowane oczekiwania. Tworzenie rozbudowanego obrazu cech 

poszukiwanego partnera/partnerki ma przy tym swoje obiektywne uwarunkowania. Barry 

Schwartz w znakomitej książce20 wskazuje na zależność procesu tworzenia wyidealizowa-

nych wyobrażeń oczekiwanych możliwości od potencjalnej dostępności ich wielości. Jego 

zdaniem, obecność wielu innych możliwości ułatwia nam wyobrażanie sobie możliwości, 

                                                            
19 U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011, s. 162. 
20 B. Schwartz, Paradoks wyboru: dlaczego więcej oznacza mniej, Warszawa 2013. 
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które nie istnieją. Gdy w ten sposób angażujemy wyobraźnię, będziemy jeszcze mniej zado-

woleni z opcji, które w końcu wybraliśmy. Budowanie wyidealizowanych obrazów poten-

cjalnych partnerów wiąże się właśnie z nadmiernie drobiazgowym ich określaniem. Poszu-

kiwaniem u nich zbyt wielu cech, zbyt szczegółowo określonych. Tworzeniem wyobrażeń, 

„których nikt nie spełnia, bo wyobrażenia idealne to po prostu złudzenia. Nie występują 

w prawdziwym życiu. Singiel – pisze o swoim doświadczeniu Michael Nast. - naturalnie 

rozmyśla nad tym, jaka powinna być kolejna dziewczyna. Kryje to w sobie pewne zagroże-

nia, od których i ja nie jestem wolny. Człowiek tworzy sobie obraz idealny. Obraz kobiety 

doskonałej. Grozi to tym, że drobiazgi zaburzające ów wizerunek mogą wpływać na nasze 

kluczowe decyzje”21. W efekcie – jak pokazały badania kobiet żyjących w pojedynkę – może 

powstawać napięcie między realnymi, ale „nieodpowiednimi” mężczyznami, a „odpowied-

nimi”, ale niestety nierealnymi22. 

Niech jako przykład posłuży następująca obszerna wypowiedź jednej z singielek. 

Czyli ja mam całą wizję tego faceta. 

Najważniejsze, że zaradny, […], niekoniecznie musi umieć zrobić wszystko bo już teraz 

się pogodziłam z tym, że faceci , no ale żeby chciał, nienawidzę czegoś takiego: ja tego nie 

umiem, to się naum, czyli tak: zaradny, jakiś tam zabawny, aktywny, fajnie żeby jakieś hobby, 

zainteresowania a przynajmniej będzie podzielał moje, chociaż nie, musi mieć coś swojego 

[… ja zawsze chciałam takiego 180 cm, brunet, niebieskie oczy i takie fajne czerwone policzki, 

jasna karnacja albo ciemna może być.  

 Wygląd, ubiór bo to o nim świadczy. […] Dobrze wyglądającego, on może być w spo-

dniach z Tesco ale to musi dobrze wyglądać, to ma wyglądać schludnie, ładnie i też może nie, 

że na bogato ale na taki poziom. […]. Czyli ten wygląd schludny, on może być luźno ubrany, 

może nie w dresie, ale jakoś tak luźno, stylowo, obojętnie. Samochód musi mieć, fajnie jak ma 

mieszkanie. No niech pani sobie wyobrazi, ja mam 36 lat, mieszkam sama, mam samochód 

i mam się spotykać z facetem, który nie ma samochodu, jeszcze są tacy, którzy nie mają prawa 

jazdy i stwierdzają że nie potrzebują. 

Ja stwierdziłam, że będę z kimś z kim to wszystko co mam do tej pory będzie średnie a je 

będę się czuła lepiej a nie na zasadzie, że będę z kimś, to że będę z kimś, to ma mi dać coś 

ekstra, coś dobrego, samopoczucie czy pewność siebie, w jakimś stopniu pieniądze, no cokol-

wiek.  

Schludny i kolesie na poziomie 

[Wykształcenie] wyższe. […] nie chodzi o wykształcenie ale o imponowanie. […]. A tak 

jak patrzę, że ktoś ma średnie i jeszcze pracuje fizycznie, to już nie. Bo jak z taką osobą, ja nie 

chcę generalizować, nie mówię o nich źle, tylko to nie dla mnie. 

Ja bym bardzo chciała żeby mój facet gotował. […] Jak słyszę: nie umiem gotować, ko-

bieta jest od gotowania, to out. 

                                                            
21 M. Nast., Pokolenie Ja. Niezdolni do relacji, Warszawa 2017, s. 303. 
22 E. Paprzycka, Życie w pojedynkę kobiet w kontekście relacji damsko-męskich, „Rocznik Lubuski” 2006, tom 32, 

cz. 2. 
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Niech on mnie tak właśnie oczaruje, niech mi zaimponuje czymś.  

No właśnie, […] wielokrotnie powtarzam, że ja nie wymagam za wiele, ja wymagam 

takiego faceta jak ja czyli gdzieś tam finansowo mniej więcej tak jak ja, też nie musi być piękny, 

żeby gdzieś tam zadbał o siebie, żeby w każdej dziedzinie się odnalazł, żeby był otwarty na 

ludzi, żebym mogła z nim pójść do jednych znajomych, do drugich, żeby był taki flexi.  

(Kobieta 36 lat) 

Opisany wcześniej model teoretyczny zaproponowany przez E. Illouz wyjaśnia me-

chanizm rozbudowy oczekiwań, poprzez odniesienie do wzajemnych uwarunkowań ekolo-

gii i architektury wyboru. Rozwój rynków matrymonialnych (ekologia) wiąże się z proce-

sami obiektywizacji cech jednostek i łączących je relacji. Stają się one przedmiotem refleksji 

oraz wymiany. Proces wymiany, rynek wymiany – zdaniem Illouz – podlega samoregulacji. 

Wybór partnera, wiąże się więc z analizą i oceną różnorakich jego/jej cech. Wymianie „ryn-

kowej” podlegają różne, subiektywnie oceniane cechy jednostek. Przyjmowane kryteria tego 

wyboru stanowią to, co Illouz nazywa „architekturą wyboru”. Rozwój rynków matrymo-

nialnych prowadzi jednocześnie do poszerzenia (miejsce zamieszkania) i otwartości (pozy-

cja społeczna) obszarów poszukiwania partnerów. Wpływ ekologii na architekturę wyboru 

polega więc na niespotykanym wcześniej poszerzeniu dostępu do potencjalnych partne-

rów/partnerek, co owocuje równie potencjalną możliwością wyboru partnera/partnerki 

o niemal dowolnej konfiguracji cech. Stało się to szczególnie widoczne wraz z rozwojem 

Internetu. W takiej sytuacji, poszukujący partnera/partnerki, formułując swoje oczekiwa-

nia, budują wyidealizowany obraz poszukiwanej „drugiej połowy”. Jeśli mieć partnera/part-

nerkę, to najlepszego z możliwych, takiego, który w pełni odpowiada naszym potrzebom 

i oczekiwaniom. Znajduje tutaj swoje potwierdzenie teza Schwartza o wpływie potencjalnej 

dostępności dóbr na wzrost oczekiwań dotyczących ich jakości. Trudno być zadowolonym 

konsumentem, mając świadomość, że być może wybrany przez nas produkt nie jest najlep-

szy. A nawet gorzej, posiadać świadomość, że być może gdzieś jest produkt lepszy i pełniej 

odpowiadający naszym potrzebom. Wzrost możliwości wyboru wiąże się z jednej strony, ze 

wzrostem czasu i wysiłku jakie należy mu poświęcić, z drugiej osłabia radość czerpaną z tego 

wyboru. To napięcie między ekologią i architekturą wyborów serca może być ważnym czyn-

nikiem utrudniającym podejmowanie decyzji matrymonialnych przez singli. W efekcie 

może wzmacniać skłonności do długotrwałego życia w pojedynkę. 

Badania jakościowe pokazały, iż single i singielki mają bardzo rozbudowane oczeki-

wania wobec swoich potencjalnych partnerów i partnerek. Posiadają także sprecyzowane 

kryteria dokonywania wyboru. Charakteryzują się więc refleksyjnym podejściem do wyboru 

swojego partnera życiowego. Badanie pozwoliło na określenie nie tylko ogólnej wiedzy 

o wielości i różnorodności cech poszukiwanych przez singli i singielki u ich potencjalnych 

partnerów/partnerek, lecz także deklarowania przez nich obszernej i wewnętrznie zróżni-

cowanej listy takich kryteriów. 
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Tabela nr 1. Cechy mające znaczenie przy wyborze stałego partnera/stałej 

partnerki 

Które z wymienio-

nych cech mają  

dla Pana/Pani 

znaczenie przy  

wyborze stałego 

partnera/stałej 

partnerki? 

Ma bardzo 

duże  

znaczenie 

Ma duże 

znaczenie 

Ma małe 

znaczenie 

Nie ma 

znaczenia 

Trudno  

powiedzieć 

N=633 N=633 N=633 N=633 N=633 

Atrakcyjny wygląd 9,2% 57,5% 25,8% 2,7% 5,5% 

Wyższe  

wykształcenie 

13,4% 40,6% 29,1% 13,6% 3,8% 

Posiadanie pasji  

i hobby 

20,2% 48,3% 22,1% 7,3% 3,3% 

Obycie towarzyskie 13,4% 50,2% 25,1% 8,2% 3,6% 

Ciekawa  

osobowość 

42,7% 49,9% 5,4% 1,6% 0,9% 

Interesująca praca 

zawodowa 

2,7% 21,0% 45,2% 26,1% 5,7% 

Niezależność  

finansowa 

19,3% 45,8% 25,8% 7,4% 2,4% 

Zbliżony do 

Pana/Pani wiek 

12,8% 38,2% 28,4% 16,9% 4,4% 

Młodszy od 

Pana/Pani wiek 

8,1% 15,6% 35,2% 25,0% 16,1% 

Starszy od 

Pana/Pani wiek 

7,9% 16,0% 33,8% 23,1% 19,4% 

Podobne poglądy 

polityczne 

8,2% 25,0% 26,7% 31,6% 9,2% 

Wyrozumiałość 27,5% 62,9% 7,8% 1,6% 1,4% 

Poczucie humoru 42,5% 48,2% 7,9% 1,4% 0,8% 

Temperament  

seksualny 

25,6% 49,3% 16,6% 3,5% 6,0% 

Uczuciowość 42,8% 49,4% 5,8% 0,8% 1,4% 

Zaradność życiowa 48,7% 40,0% 9,0% 1,1% 1,4% 

Religijność 8,8% 21,5% 26,9% 37,3% 6,3% 

Inne (wpisz jakie) 0 0 0 0 0 

Źródło: badania własne 

Badania ankietowe również ujawniają tendencję singli i singielek do posiadania roz-

budowanych i wewnętrznie zróżnicowanych list cech potencjalnych partnerów/partnerek. 

Ankietowani jako istotnie znaczące dla siebie wskazywali niemal wszystkie kryteria wyboru 

partnera/partnerki sformułowane wcześniej w wywiadach. Jako mające bardzo duże i duże 
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znaczenie przy wyborze partnera/partnerki, respondenci najczęściej wskazują takie ich ce-

chy jak: uczuciowość (92% użytkowników sympatii.pl), ciekawa osobowość (92,6%), wyro-

zumiałość (90,4%), zaradność (niemal 89%) oraz poczucie humoru (ponad 90%). Nieco 

mniej respondentów za ważne i bardzo ważne przy wyborze partnera/partnerki uznało tem-

perament seksualny (niemal 75%), niezależność finansową (65%), obycie towarzyskie (nie-

mal 64%), posiadanie pasji i hobby (nieco ponad 68%), a także atrakcyjny wygląd (66,7%). 

Jedynie co drugi ankietowany jako ważne przy wyborze partnera/partnerki deklaruje posia-

danie przez niego/nią wyższego wykształcenia oraz zbliżony do siebie wiek . Znacząco mniej 

respondentów za ważne i bardzo ważne przy wyborze swojej „drugiej połówki” uważa na-

tomiast posiadanie podobnych poglądów politycznych (33,2%), a także religijność (33,2%). 

Badane przeze mnie osoby szukają partnerów/partnerek o atrakcyjnym wyglądzie, 

pracujących zawodowo, będących w podobnym wieku, posiadających rozliczne pasje 

i hobby, odpowiedni światopogląd, preferujących nowoczesny styl życia, dążących do sa-

morozwoju, nastawionych na partnerstwo, niezależnych ale jednocześnie pomocnych 

i wspierających oraz atrakcyjnych seksualnie, o podobnym temperamencie.  

Czynniki kulturowe zatem mają ogromny wpływ na wybór życia w pojedynkę. Postę-

pująca indywidualizacja, nastawienie na siebie, na samorealizację, na osiągnięcie sukcesu 

w każdej dziedzinie życia, powodują, że biorący udział w badaniu single i singielki również 

w zakresie wyboru partnera stawiają sobie wysoko poprzeczkę. Nie są w stanie zadowolić się 

zwyczajną, przeciętną osobą. Partner/partnerka podobnie jak wykształcenie, praca zawo-

dowa, hobby, definiuje ich samych i wpływa na podniesienie samooceny. Mówiąc o miłości, 

uczuciach, skoncentrowani na sobie indywidualiści, nawet nie zauważają, że do poszukiwa-

nia potencjalnego partnera/partnerki podchodzą podobnie jak do wyboru towaru, usługi. 

Tym samym jeszcze bardziej wchodzą w rolę typowego konsumenta, który często w gąszczu 

ofert nie potrafi zdecydować się na żadną z nich. 

4. Oczekiwania wobec związku 

Z wyobrażeniem idealnego partnera/partnerki wiążą się także oczekiwania wobec two-

rzonego z nim/nią związku. Idealny związek trudno jednak łączyć z wielością wymagań sta-

wianych wobec potencjalnych partnerów czy współmałżonków. Rozbudowane listy oczeki-

wanych i akceptowanych cech od wyglądu, wieku, wykształcenia, po kompetencje osobo-

wościowe oraz wielorakie zainteresowania i pasje, w ostateczności mają służyć możliwości 

budowania związku, którego zasadniczymi cechami mają być: szacunek, miłość, zaufanie, 

oraz partnerstwo. 

Przede wszystkim dla mnie najważniejszy jest szacunek i kiedy nie ma właśnie sza-

cunku, partnerstwa i szczerości , wydaje mi się, że nie ma też miłości i jakiegoś zaufania. Dla 

mnie to jest takie ważne żeby być po prostu sobą z tą drugą osobą, naprawdę z nią umieć 

rozmawiać, dzielić się problemami, potrafić wysłuchać problemu, i myślę, że w tym też jest 

miłość.  

(Kobieta 33 lata) 
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Partnerstwo, to chyba najważniejsze i taka pomoc, że zawsze można z drugą osobą 

w domu porozmawiać o problemach.  

(Mężczyzna 36 lat) 

Zdaniem badanych singli i singielek, szczególnie pożądaną cechą związku jest partner-

stwo. Partnerstwo jednak rozumiane jest przez singli i singielki różnorako. W swoim bar-

dziej praktycznym wymiarze dotyczy ono ich zdaniem podziału obowiązków. Związek part-

nerski to związek, w którym kobieta i mężczyzna na równi dzielą się obowiązkami. Łączy 

ono bowiem – w rozumieniu badanych, tak ważną dla nich – akceptację odmienności i in-

dywidualności partnerów, z możliwością budowy trwałego związku opartego na skłonności 

do szukania kompromisów. Idealny związek powinien bowiem zapewniać każdemu z part-

nerów możliwość samorealizacji. 

Jakbym miała wybrać najważniejsze to miłość i partnerstwo. To partnerstwo, nie że pa-

sożyt żeruje jeden na drugim tylko dzielimy się obowiązkami na równi.  

(Kobieta 30 lat) 

Partnerstwo oznacza jednak także możliwość samorealizacji w związku. W takiej sy-

tuacji, związek partnerski to związek, w którym kobieta i mężczyzna na równi mogą reali-

zować swoje pasje i hobby. Mogą także swobodnie wyrażać swoje poglądy i dążenia. W któ-

rym poszukuje się w tym zakresie kompromisu.  

Nie wyobrażam sobie ani swojej dominacji ani dominacji kobiety nade mną. Chciałbym 

żeby ta relacja była równa. I tutaj myślę, że takie kwestie jeżeli się zdarzają jakieś różnice czy 

w poglądach czy dążeniach to najlepszą sytuacją chyba jest osiągnięcie tego kompromisu ale 

czasami nie zawsze się ten kompromis da osiągnąć, czasami jest tak, że któraś ze stron musi 

ustąpić ale to powinno też być rozłożone po równo, nie, że ciągle jedna osoba stawia na swoim 

a druga ustępuje tylko czasami ustępuje jedna a innym razem druga.  

(Mężczyzna 36 lat) 

Szczęśliwy związek polega głównie na, opiera się na tzw. partnerstwie, czyli ani jedna 

ani druga osoba nie dominuje, jakieś tam zrozumienie swoich własnych wad, wspólnych wad, 

jak nie ma akceptacji nie ma też miłości, akceptowanie własnych hobby i własnych zaintere-

sowań, jeśli one nie są wspólne i na pewno takie poczucie bezpieczeństwa, że jeśli ja czegoś nie 

zrobię albo nie dam rady to ta osoba będzie mnie w stanie wyręczyć i vice-versa.  

(Kobieta 33 lata) 

Część badanych wprost zwraca w tym kontekście uwagę na poszukiwanie równowagi 

między wzajemnym wsparciem i budowaniem partnerstwa, a zachowaniem indywidualno-

ści w związku. 
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Wzajemne pomaganie sobie i wzajemne dbanie o siebie i ta wzajemna empatia na takim 

wysokim poziomie, to znaczy szanowanie swoich uczuć i staranie się w miarę możliwości speł-

niania oczekiwań drugiej osoby. Oczywiście no z zachowaniem siebie, no bo nie można się 

całkiem zmienić dla kogoś.  

(Mężczyzna 35 lat) 

Chciałbym być w takim związku, który nie blokuje w żaden sposób jednej i drugiej 

strony, który pozwala się w jakiś sposób rozwijać, pozytywnie wpływa bo myślę, że to jest 

chyba najważniejsze żeby ta druga osoba w żaden sposób nie komplikowała życia, żeby po 

prostu to życie było faktycznie przyjemne i łatwiejsze z nią.  

(Mężczyzna 30 lat) 

Związki oparte na szacunku, zaufaniu i partnerstwie zapewniają wsparcie i komfort 

psychiczny. Zdaniem badanych przynoszą także poczucie stabilizacji.  

Jednak dobrze mieć kogoś swojego i myślę, że taki typowy komfort psychiczny, możliwość 

porozmawiania z kimś, przytulenia się jak jest gorzej, przytulenia się jak jest lepiej, dzielenie 

smutków i radości, dokładnie tyle.  

(Kobieta 28 lat) 

Może żeby przyniosło mi to trochę takiej stabilizacji […]Może pod tym kątem, tu bym 

chciała właśnie takiego wsparcia, że kiedy przychodzę z pracy gdzie w pracy mam bardzo dużo 

decyzji do podjęcia i bardzo dużo spraw do ogarnięcia, to przyjdę do domu i będę mogła się 

do kogoś przytulić i będę wiedziała, że ten ktoś jest i że mogę na tego kogoś liczyć.  

(Kobieta 28 lat) 

Z wyobrażeniem idealnego partnera/partnerki wiążą się także oczekiwania wobec two-

rzonego z nim/nią związku. Jak pokazały badania jakościowe idealny związek trudno jednak 

łączyć z wielością wymagań stawianych wobec potencjalnych partnerów czy współmałżon-

ków. Rozbudowane listy oczekiwanych i akceptowanych cech partnerów/partnerek – w opi-

nii badanych – w ostateczności służyć mają możliwości budowania wyobrażonego związku. 

Badania ilościowe z kolei pokazują, że ankietowani najczęściej jako mające duże i bardzo 

duże znaczenie wymieniają takie cechy związku jak: wzajemne wsparcie w trudnych sytua-

cjach życiowych (niespełna 99% użytkowników sympatii.pl z obszaru całej Polski) oraz silną 

więź uczuciową/miłość (ponad 97%). Jako ważną, wskazywaną przez respondentów, cechą 

związku powinna być także skłonność do zawierania kompromisów (ponad 95%) oraz sa-

tysfakcjonujące życie seksualne (87%). Nieco mniej respondentów jako mające duże i bar-

dzo duże znaczenie dla związku uznało zachowanie indywidualnej niezależności w decydo-

waniu o sobie (74%), możliwość realizacji własnych pasji i hobby ( nieco ponad 83%) oraz 

równy podział obowiązków (niemal 73%). Znacząco mniej wskazuje natomiast posiadanie 

wspólnych pasji i hobby (nieco ponad 57%). 
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Tabela nr 2. Oczekiwane cechy związku  

Które z wymienio-

nych cech związku 

mają dla Pana/Pani 

znaczenie? 

Ma bardzo 

duże  

znaczenie 

Ma duże 

znaczenie 

Ma małe 

znaczenie 

Nie ma 

znaczenia 

Trudno  

powiedzieć 

N=633 N=633 N=633 N=633 N=633 

Stabilizacja  

finansowa 
31,3% 57,7% 8,5% 1,4% 1,6% 

Równy podział  

obowiązków 
22,0% 50,6% 22,4% 2,1% 3,6% 

Wzajemne wsparcie 

w trudnych  

sytuacjach  

życiowych 

73,9% 24,8% 0,9% 0,6% 0 

Zachowanie indywi-

dualnej niezależno-

ści w decydowaniu  

o sobie 

23,4% 50,6% 17,4% 2,7% 6,3% 

Satysfakcjonujące  

życie seksualne 
33,3% 53,7% 8,5% 1,6% 3,2% 

Posiadanie  

wspólnych pasji 

i hobby 

12,6% 44,5% 33,8% 5,4% 4,3% 

Silna więź  

uczuciowa/miłość 
64,0% 33,2% 2,7% 0,3% 0,5% 

Możliwość realizacji 

własnych pasji 

i hobby 

25,9% 57,2% 13,9% 1,9% 2,1% 

Skłonność do  

kompromisów 
43,0% 52,6% 2,5% 0,6% 1,6% 

Inne (wpisz jakie) 0 0 0 0 0 

Źródło: badania własne 

Uczestnicy wywiadów najczęściej oczekują od związku partnerstwa, zrozumienia oraz 

wsparcia. Podkreślają także rolę niezależności i zachowania swobody w decydowaniu o so-

bie, jako warunku udanego związku. Badania ankietowe w znaczącej części potwierdzają te 

opinie. Najwięcej ankietowanych jako ważne cechy związku wskazuje właśnie na wzajemne 

wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, związek emocjonalny oraz skłonność do zawie-

rania kompromisów. 
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5. Podsumowanie 

Realizowane przeze mnie wywiady oraz badania sondażowe, podobnie jak część wy-

ników badań realizowanych w Polsce po roku 200023, potwierdzają, wskazywaną przez E. Il-

louz, tendencję do obiektywizacji cech jednostek i łączących je relacji. Faktycznie stają się 

one przedmiotem refleksji badanych singli i singielek. Ważne są dla nich nie tylko takie ce-

chy jak wygląd, wiek, wykształcenie, lecz także kompetencje osobowościowe oraz zaintere-

sowania i pasje. Każdy kolejny wybór, jeśli nie odpowiada wszystkim oczekiwaniom, skłania 

do dalszych poszukiwań. Z kolei obawa przed powzięciem złej decyzji bywa paraliżująca 

i frustrująca. Single i singielki w coraz większym stopniu koncentrują się na swoich potrze-

bach i zawyżając kryteria oceny partnerów, szukają nieistniejących ideałów. Jak zostało to 

wcześniej podkreślone, taki wyidealizowany obraz i związane z nim oczekiwania utrudniają 

jednak badanym podejmowanie decyzji matrymonialnych. 

 

  

                                                            
23 Przegląd wyników polskich badań w tym zakresie szczegółowo omawiam w: A. Rychłowska-Niesporek, Spory 

wokół pojęcia „singiel” a badania singli w polskich naukach społecznych, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. 
Seria Nowa”, 2017, nr 8 oraz A. Rychłowska-Niesporek, Rozważni czy romantyczni? Ekonomiczne i kulturowe 
uwarunkowania życia singli, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej (w druku). 
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Agnieszka Rychłowska-Niesporek 

Szukając ideału. Dylematy singli i singielek 

Artykuł jest oparty na analizie wyników badań. Badania miały złożony charakter. Zasadniczą 

część badań stanowią wywiady pogłębione z singlami. Zgodnie z zasadą triangulacji, wyniki badań 

jakościowych poddane zostały sprawdzeniu poprzez badania ilościowe. W badaniach pytano o kryte-

ria wyboru parterów oraz oczekiwań wobec związku jakie mają single i singielki. Analizę oparto na 

teorii indywidualizacji U. Becka i E. Illouz. 

Słowa kluczowe: single, teoria indywidualizacji, partner, Illouz. 

Searching for the ideal. Dilemmas of single man and woman  

Article is based on the analysis of research’s findings . Studies have complex characteristics. Prin-

cipal part of the research was in-depth interviewing with the singles. In accordance to methods trian-

gulation, the results of qualitative studies were examined using surveys. Research questions concen-

trate on single’s criteria of partner’s selection and expectations to intimate connection. The analysis 

was carried on the basis of the individualization theory formulated by U. Beck and E. Illouz. 

Keywords: singles, individualization theory, partner, Illouz. 

Translated by Agnieszka Rychłowska-Niesporek 

 

 


