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MIŁOŚĆ Z FACEBOOKA NARZĘDZIEM 
KREOWANIA NARRACJI CZŁOWIEKA SUKCESU

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest próbą analizy narracji zamieszczanych przez użytkowników 
w półprywatnej przestrzeni Facebooka oraz funkcji tych narracji. Analizie literackiej i celowo-
ściowej poddane zostały wypowiedzi kilku użytkowników portalu społecznościowego, którzy 
w jego ramach prowadzą współnarrację o charakterze miłosnym, która jednakowoż nie ma cha-
rakteru intymnego, tylko wymiar publiczny przez publikację komunikatów w przestrzeni dostęp-
nej dla innych użytkowników. Zgodnie z tezą artykułu, tego typu komunikaty mają za zadanie 
budować narrację w taki sposób, by jej twórcy byli postrzegani jako ludzie sukcesu. Sposób wyra-
żania uczuć świadczy natomiast o tym, że samo rozumienie miłości uległo racjonalizacji, a speł-
nienie w tej sferze stało się jednym z atrybutów sukcesu życiowego.

Słowa kluczowe:  narracja, miłość, Facebook, media społecznościowe, intymność, prywatność, 
przestrzeń publiczna, uczestnicy, sukces.

Każdy Inny odsłania się jako jednostka konstytuująca świat,
każdy […] stanie przed nieuchronnym wyborem, musi bowiem
egocentryczny projekt świata drugiej osoby potwierdzić albo odrzucić.

Niklas Luhmann

Kultura dostarcza symboli, artefaktów, historii i obrazów – symbolicznych
migawek – za pomocą których romantyczne uczucia
mogą być podsumowane i komunikowane.

Eva Illouz

Pół wieku temu Erich Fromm postawił tezę, że miłość romantyczna nie może 
funkcjonować w warunkach rozwiniętego kapitalizmu1. W eseju „O sztuce miłości” 
wskazał na nieuchronny koniec miłości w jej altruistycznym wymiarze (w rozumieniu 
„przeniknięcia drugiej osoby”2) i początek epoki miłości, którą na potrzeby niniejsze-
go artykułu określać będą jako „racjonalną” czy też „pragmatyczną”. Zgodnie z ro-
zumowaniem Fromma miłość w czasach po rewolucji seksualnej lat 60. XX wieku, 
miałaby opierać się na wzajemnym uzgodnieniu egoizmów („egoizm we dwoje prze-

1 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1997, s. 139.
2 Tamże, s. 45.
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ciwko światu”3). Niemiecki badacz ocenia taką relację jednoznacznie jako podtrzymu-
jącą złudzenie indywidualizmu współczesnego człowieka. Zgadza się w tym wymiarze 
z ustaleniami Fryderyka Engelsa – miłość romantyczna funkcjonować może jako war-
tość deklarowana przez społeczeństwo burżuazyjne, ale istnieje realnie w sferze du-
chowej przedstawicieli klas robotniczych. Burżuazja praktykuje miłość pragmatyczną, 
która pożytki dla urządzenia kapitalistycznego przedkłada nad doskonalenie duchowe 
jej wyznawców. Stanowisko opozycyjne wobec tej tezy przyjmuje Niklas Luhmann 
w „Semantyce miłości” z 1982 roku, wskazując, iż miłość, oczyszczona z wpływu 
czynników powiązanych z miejscem kochanków w strukturze społecznej, staje się ob-
szarem autonomicznym4. Przyjmując twierdzenie Luhmanna, pragnę rozważyć kwe-
stię autonomii miłości pragmatycznej w ramach struktury współczesnego uniwersum 
wirtualnego, funkcjonującego w serwisie społecznościowym Facebook. Na potrzeby 
niniejszego artykułu przyjmuję, że treści publikowane w przestrzeni Facebooka stano-
wią autonomiczną całość wobec narracji prowadzonych w świecie rzeczywistym. Wy-
znania miłosne oraz sposób kreowania opowieści o relacjach między użytkownikami 
rozpatrywać będę w kategoriach konwencjonalnych narracji o charakterze autobio-
graficznym ze wszystkimi tego konsekwencjami, uznając, że funkcjonują one nieza-
leżnie, czy wręcz w opozycji, do życia prowadzonego poza społecznością Facebooka. 
Chciałabym wskazać techniki budowania narracji miłosnych na Facebooku oraz spró-
bować zarysować obraz miłości pragmatycznej, która wyłania się z obserwacji wirtual-
nego świata. Pod rozwagę poddaję kwestię przenikania się publicznego i prywatnego 
charakteru Facebooka. Facebook, jako przestrzeń podlegająca bezustannej ewolucji, 
wymyka się jednoznacznym ewaluacjom. Użytkownicy tego medium także kształtują 
swoje zachowania na bieżąco, wypracowując praktyki, których obiektywizacja może 
prowadzić do ryzykownych związków.

Niniejszy artykuł może stanowić przyczynek do rozważań o roli związków na 
Facebooku i odwrotnie – roli Facebooka w budowaniu narracji związkowej. Nie 
będzie podlegała badaniu relacja między związkami funkcjonującymi w ramach 
Facebooka i poza. Samowystarczalny przedmiot analizy stanowi język wypowiedzi 
o charakterze miłosnym, które użytkownicy zamieszczają w niejednorodnej prze-
strzeni Facebooka. Za egzemplifikację posłużą mi wypowiedzi użytkowników Fa-
cebooka, którzy prowadząc prywatną rozmowę na forum publicznym, świadomie 
kreują wizerunek pojedynczy i wspólny. Artykuł nie ma ambicji przedstawiania 
uogólnionych wniosków, nie bada także ściśle określonej liczby wypowiedzi, ani 
badanej próby użytkowników. Przedmiotem analizy są cztery profile na Facebooku 
oraz opowieść, którą ich posiadacze prowadzą w półprywatnej przestrzeni Face-

3 Tamże, s. 97.
4 M. Gdula, Koncepcja komunikacji w teorii socjologicznej Niklasa Luhmanna na przykładzie 

Semantyki miłości, „Rubikon” 2004, nr 1–4.
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booka. Ich wypowiedzi analizuję pod kątem literackim, bez ambicji szeroko za-
krojonych socjologicznych badań. Wydaje się jednak, że na podstawie kazuistycz-
nych rozważań na temat sposobu oraz języka komunikacji czworga użytkowników, 
można próbować wnioskować na temat roli, jaką przestrzeń Facebooka odgrywa 
w prowadzeniu wirtualnej autonarracji. Komunikaty uznaję za element autokreacji, 
rozpatruję je w oderwaniu od rzeczywistości, jako artefakty, a nie fakty społeczne.

Facebook – prywatne czy publiczne?

Jeśli wierzyć mitowi założycielskiemu Facebooka, zrekapitulowanemu w filmie 
„Social Network”, Mark Zuckerberg wymyślił najczęściej odwiedzaną stronę inter-
netową świata5, by przeglądać zdjęcia znajomych dziewczyn. Ale Facebook nie miał 
funkcjonować jak serwis randkowy. Na początku wyróżniał się ekskluzywnością 
i miał stanowić próbę przeniesienia zasad obowiązujących w zamkniętym klubie 
studentów elitarnej uczelni Ivy League. Zastosowaną metodą – i to można uznać 
za osiągnięcie Zuckerberga – jest możliwość dowolnego sterowania ustawieniami 
prywatności. Metoda ta zakłada, że treści publikowane w wirtualnej przestrzeni 
docierają tylko do określonej przez użytkownika grupy osób. Jedną z najważniej-
szych informacji, którą użytkownicy mogą o sobie podawać jest „status związku”. 
Wybierając opcje „mężatka”, „zaręczona”, „w związku”, „wolna”, a nawet „to skom-
plikowane” albo „w otwartym związku”, tworzy się niefalsyfikowalny obraz samego 
siebie. Zgodnie z teorią Bergera i Luckmanna, język uobecnia instytucje. W tym 
wypadku deklaracja złożona w statusie nie tylko tworzy instytucję, ale może nawet 
ją zastępować. Zakładam, że informacje zamieszczane na Facebooku nie podlegają 
ocenie w kategoriach prawdy czy fałszu. Uznaję, że są prawdziwe w ramach sys-
temu stworzonego przez użytkowników. Dzięki funkcji, pozwalającej umieszczać 
informację o statusie, wiemy o obserwowanych użytkownikach więcej, niż mogliby-
śmy dowiedzieć się dzięki komunikacji w świecie rzeczywistym. Informacja o byciu 
„zajętym” zawsze była uznawana za wartą komunikowania. W czasach koncepcji 
„bycia ze sobą”6 subiektywne poczucie tworzenia relacji ma większą wartość niż 
formalne wyznaczniki trwałości związku, takie jak pozostawanie w związku mał-
żeńskim. Ale tak jak kiedyś funkcję kontrolną sprawowała obrączka, tak obecnie 
ujawnienie statusu „w związku” ogranicza możliwości poszukiwania nowego part-
nera przez osoby, które zadeklarowały przynależność do pary i chęć tworzenia 
wspólnej narracji w wirtualnej przestrzeni.

Dzisiaj decyzja o ujawnieniu związku na Facebooku jest równoznaczna ze 
staroświeckim daniem na zapowiedzi, czy ujawnianiem zawarcia związku małżeń-
skiego w księgach kościelnych. Chociaż moc prawna i waga tych deklaracji jest 

5 Google, http://www.google.com/adplanner/static/top1000/.
6 A. Giddens, Przemiany intymności, Warszawa 2006, s. 26.
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odmienna, mechanizmy rządzące deklaracjami przynależności do związku są takie 
same. Osoby będące w związku przyzwalają na udział w tej sytuacji społecznej 
obserwatorów przez ścisłą kontrolę sfery informacyjnej. Komunikat „w związku” 
oznacza, że osoby trzecie nie powinny naruszać dwuosobowego świata facebooko-
wego związku. Wydawać by się mogło, że ujawnienie prywatnych informacji stano-
wi zaproszenie do ingerencji w intymny świat dwojga osób. Nic bardziej mylnego. 
Deklaracja pozostawania w związku stanowi akt kontroli, który pozwala dowolnie 
sterować przestrzenią informacyjną. Zgodnie z rozumowaniem Petera L. Bergera 
i Thomasa Luckmana, rzeczywistość jest zawsze społecznie tworzona, a więc jest 
uzgodniona między jej uczestnikami. Osobowość jest wynikiem odbicia. Osoba sta-
je się tym, za kogo uważają ją znaczący Inni7. W przestrzeni Facebooka osobowość 
jest tworzona odrębnie wobec funkcjonującej w świecie zewnętrznym, a ważnym 
elementem tej autokreacji jest życie emocjonalne. Można zaryzykować twierdze-
nie, że miłość funkcjonująca na Facebooku jest miłością wtórnie spętaną konwen-
cją. Aż do XX wieku miłość romantyczna musiała funkcjonować w opozycji do 
społecznie usankcjonowanego związku. O powstaniu związku decydowały racje 
rodzinne, klanowe, stanowe, a nawet państwowe. Uwikłanie związku w społeczne 
zależności i silna konwencjonalizacja relacji prowadziły do wykształcenia mitu mi-
łości romantycznej, pozostającej w stałej opozycji do konwencji. Gdy w czasach 
rewolucji seksualnej konwencji zabrakło, a miłość mogła zostać wpisana w narrację 
związku akceptowanego społecznie, wytworzyła się potrzeba refleksyjności związ-
ku. Zaczęła się epoka poradnictwa, będącego próbą formułowania narracji o nowej 
miłości – wolnej, podlegającej ocenie jedynie w kategoriach porażki i sukcesu.

Język facebookowych wyznań – kalka czy literatura?

Wyznania miłosne możemy uznać za werbalizację subiektywnie odczuwanych 
uczuć. Warto jednak przyjąć, że, jak wszystkie komunikaty, są świadome zarów-
no w wymiarze treści jak i formy. Wyznania miłosne konstytuują nową rzeczywi-
stość, nadając uczuciu ramy społecznej konwencji. Obiektywizacja, która następuje 
w procesie nazywania uczuć, pozwala w sposób wyraźny oddzielić wyznanie od 
rzeczywistych uczuć i tym samym umożliwia ocenę tych wypowiedzi w kategorii 
językowej. Wydaje się, że komunikaty miłosne, które wymieniają między sobą użyt-
kownicy Facebooka, można poddawać analizie w oderwaniu od ich relacji z rzeczy-
wistości, do których nie mamy dostępu. Przedmiotem badań nie jest relacja między 
rzeczywistością a sposobem prezentacji związku w przestrzeni wirtualnej. W opar-
ciu o metody badań literackich można próbować analizować wypowiedzi miłosne, 
używając narzędzi literaturoznawczych. Sposób ich konstruowania, używany język 
oraz ujawnianie pewnych zdarzeń i przemilczenia innych, może pomóc sklasyfiko-

7 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983.
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wać wypowiedzi jako przejawy indywidualnej albo dwuosobowej narracji tożsamo-
ściowej. Facebookowe wyznania miłosne mogą być formułowane w kilku wymia-
rach. Poza przedmiotem niniejszych rozważań pozostają prywatne wiadomości na 
czacie czy w facebookowych mailach, przesyłane przez osoby będące w związku. 
Najbardziej charakterystycznym forum wymiany informacji jest tablica, dostępna 
dla wszystkich użytkowników. Na tablicy publikuje się zdjęcia oraz informacje, 
które mimo prywatnego charakteru, mogą być obserwowane przez osoby trzecie. 
Z moich obserwacji wynika, że wiele związków funkcjonujących na Facebooku wy-
korzystuje tablicę do przesyłania wiadomości o prywatnym charakterze. Z ich kon-
tekstu wynika, że powinny być przekazywane prywatnymi nośnikami informacji 
(rozmowa telefoniczna, sms, email). Jednakże użytkownicy Facebooka świadomie 
wybierają formę tablicy, by podzielić się ze sobą nowymi zakupami, nastrojem albo 
codziennymi przemyśleniami. Użytkownicy wiedzą, że te informacje mogą być od-
czytywane także przez szerokie grono osób trzecich, które teoretycznie zostały do-
puszczone do bliskiego grona przez pozostawanie w „znajomości” na Facebooku.

Na potrzeby niniejszego artykułu nie przeprowadziłam całościowej analizy fa-
cebookowych związków. Wybierając kilka egzemplifikacji, spróbuję wyodrębnić ce-
chy wspólne przytoczonych komunikatów. Komunikaty można poddać analizie ję-
zykoznawczej, nie oceniając jednocześnie ich związku z rzeczywistością, traktując 
wypowiedzi jako odrębny konstrukt. Pierwszą grupę wypowiedzi można określić 
mianem „trywialnych”. Użytkowniczka Facebooka zwraca się do swojego partnera 
słowami: „Teraz, dokładnie teraz! Chcę zjeść kilka kawałków tej czekolady! Czemu 
Ci ją oddałam?! :P”. Tematem publikacji jest... czekolada. Ten banalny przekaz 
mógłby pojawić się w rozmowie telefonicznej albo bezpośrednim kontakcie. Wybór 
medium Facebooka można jednak uznać za świadomy. Wiadomość ta jest pozor-
nie skierowana do bezpośredniego adresata, któremu nadawca „oddał czekoladę”. 
W rzeczywistości jest to komunikat nacechowany egoistycznie („Chcę zjeść kilka 
kawałków tej czekolady!”). Stanowi nie tylko przejaw autokreacji („Lubię czekola-
dę, nie przejmuję się dietą, mam świadomość swoich potrzeb”), ale i kreacji związ-
ku (nadawca oddał czekoladę ukochanej osobie – nastąpiła między nimi roman-
tyczna interakcja, publikacja ma podkreślać, że związek istnieje w rzeczywistości 
– adresat i nadawca spotkali się w „realu” i wymienili czekoladą).

Trywialny temat publikacji skrywa treść fundamentalną dla budowania wi-
zerunku związku – wspólność dóbr, dzielenie się, zaspokajanie swoich potrzeb. 
Taką publikację można również uznać za realizację funkcji fatycznej. Treść jest tu 
drugorzędna, liczy się stałe podtrzymywanie kontaktu między nadawcą i odbior-
cą, które świadczy o sukcesie relacji. Użytkownicy w swoich publikacjach często 
uciekają się do kalek językowych i zapożyczeń z obiegowego języka popkultury. 
Wyznania „Jest pięknie. It's beautiful” będą nawiązaniem do wiralowego filmiku 
„Forfiter” z YouTube'a, potwierdza więc uczestnictwo przystosowanego nadawcy 
w życiu społecznym. Rozpoznawalne hasło oferuje także możliwość łatwego wyra-
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żenia uczuć. Świadome użycie znanego sloganu podkreśla dystans nadawcy do ko-
munikatu. Uczucie nie jest więc wyznawane bezpośrednio. „Kocham Cię” zostaje 
zastąpione przez objętą konwencją wypowiedź o ironicznym charakterze. Trzecim 
podstawowym typem wypowiedzi facebookowej jest wypowiedź wysokiego kontek-
stu. „Lubię poważne rozmowy o mamutach, koniecznie w schowku na szczotki ;) 
wyobraź sobie, że właśnie jadę. Dopiero :P”. To wyznanie jest niezrozumiałe dla ni-
kogo poza bezpośrednim odbiorcą. Jednakowoż, nadawca kieruje wypowiedź także 
do obserwatorów, uznając, że treść wypowiedzi pozostając niezrozumiała, wywoła 
wrażenie, że relacja nadawcy i odbiorcy jest zażyła, trwała i pogłębiona. Wspólna 
narracja zostanie więc zaprezentowana, niezależnie od niezrozumiałości komuni-
katu. Można także wyodrębnić typ wypowiedzi, która nakierowana jest ściśle na 
budowanie pozytywnego wizerunku zarówno jednostki jak i pary. „Wiedziałam, że 
i Ty polubisz Kafeinnę. Czyżby Nowy Niedzielny Rytuał? :)” Dialog, który rozwija 
się wokół tej wypowiedzi, potwierdza moje rozpoznanie. „Pytanie: dlaczego a) za 
smak b) za pomysł na nazwę c) za wina d) za lokalizację”, „a) to bez dwóch zdań 
b) także, bo dowcipne i pomysłowe....” itd. Bycie ze sobą to równie pozytywna ak-
tywność jaką jest bywanie. Znajomość miejsc uznawanych za modne i wspólne zwią-
zane z nimi przeżycia nobilitują użytkowników w oczach obserwatorów. Narracja 
sukcesu jest więc budowana wokół podstawowych czynników statusu. Jedną z form 
facebookowej komunikacji jest przesyłanie „prezentów” – linków, zdjęć, piosenek, 
informacji, które mogą spodobać się adresatowi, ale mają wartość poznawczą także 
dla postronnych obserwatorów (przykład – walentynkowa przesyłka zdjęcia mop-
sa, adresat zapewne chciałby takiego otrzymać także w rzeczywistości). Odwrotną 
sytuacją jest publikacja na tablicy adresata informacji o własnych marzeniach czy 
oczekiwaniach (przykład – link do strony ekskluzywnego Spa z podpisem „Może 
sprawisz mi prezent...?”).

Osobną kategorią są „prezenty” świadczące o uczestnictwie narratorów w kul-
turze. Publikowanie linków do wystaw czy filmów, które warto zobaczyć, jedno-
znacznie wyznacza status narratorów wobec obserwatorów. Za jeszcze inny przy-
kład można uznać wspólne planowanie działań, które rozgrywać się będą poza 
przestrzenią Facebooka (przykład – publikacja linka do informacji o tanich lo-
tach). Świadoma publikacja tego typu informacji w przestrzeni tablicy pokazuje 
narratorów jako ludzi bywałych w świecie i mobilnych. O aktywności narratorów 
poświadcza także ich zainteresowanie polityką i życiem społecznym. Częstym zja-
wiskiem na facebookowych tablicach jest umieszczanie linków do publikacji pra-
sowych. Nadawca przesyła komunikat z komentarzem (np. „Pewnie nie widziałeś 
wczorajszego Szymon Majewski Show..? A było akurat całkiem śmiesznie :-) Dziś 
też mnie rozbawiło to, co poniżej :D”, dodając do niego link do artykułu prasowe-
go). Ta narracja określa narratorów jako świadomych intelektualistów.
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Kobiece czy konsumpcyjne?

Wydaje się, że Facebook jest uniwersum, które wymyka się kategoryzacji. Łą-
czy w sobie cechy przestrzeni publicznej (możliwość wypowiedzi na forum, budo-
wanie sieci społecznej w ramach środowisk zawodowych) i prywatnej (teoretycz-
nie użytkownicy łączą się w społeczne sieci „przyjaciół”, zamieszczają prywatne 
zdjęcia i prywatne komunikaty, mają możliwość zamkniętej komunikacji w ramach 
wiadomości i czatów). Tworzy się więc niejako trzecia przestrzeń, będąca ekstensją 
świata prywatnego, ale której użytkownicy sterują przekazywanymi informacjami 
w sposób wskazujący na świadome działania przestrzeni publicznej. Na potrze-
by niniejszego artykułu zakładam, że użytkownicy Facebooka, którzy angażują się 
w pozornie intymny dialog, mają świadomość jego faktycznie publicznego charak-
teru. Dlatego też komunikaty miłosne są tu adresowane nie tyle do deklarowanego 
adresata, lecz do wszystkich obserwatorów toczącej się narracji. Podtrzymywanie 
narracji, budowanie jej w oparciu o komunikaty nacechowane pozytywnie (wspól-
ne przeżycia, wspólne hobby, wspólnie odwiedzane miejsca) formułuje prosty prze-
kaz – osoby, które w taki sposób budują narrację miłosną, dają świadectwo swojego 
zdrowia psychicznego, szeroko pojętej „normalności”.

Można zaryzykować twierdzenie, że szaleństwo miłości nie jest akceptowal-
nym komunikatem przestrzeni Facebooka. Informacje na temat złamanych serc, 
nieprzespanych nocy czy intensywnie przeżywanego bólu pojawiają się niezmiernie 
rzadko. Zamiast tego funkcjonują wspólne zdjęcia, rozmowy, topografie miejsc. 
Stosunkowo nowym zjawiskiem są wspólne profile małżonków albo profile two-
rzone przez rodziców nowonarodzonym dzieciom. Tego typu działania pozostają 
w sprzeczności z generalnym założeniem Facebooka, że profile na nim zakładane 
mają stanowić awatara, wirtualne alter ego użytkowników. Zakładanie wspólnych 
profili może oznaczać strach przed odpowiedzialnością za własną narrację. Budo-
wanie jednego dyskursu, stopienie osobowości świadczy o tym, jak silnie uważa się 
stworzenie harmonijnego związku za główny wątek współczesnego życia.

Umiejscowienie związku w przestrzeni Facebooka powoduje trywializację mi-
łości. Staje się ona elementem wypełniającym czas wolny. Maciej Gdula w opraco-
waniu „Trzy dyskursy miłosne” podjął się analizy języka poradników miłosnych, 
słusznie zwracając uwagę na ich doniosłą rolę w budowaniu pozytywnego wizerun-
ku współczesnej miłości. Język poradników wpisuje się w dyskurs sukcesu. Wydaje 
się, że prezentowana na Facebooku wizja związku jest odwzorowaniem racjonalne-
go obrazu obecnego w poradnikach. Zgodnie z postulatem afirmacji, jednostka jest 
zobowiązana do dążenia do doskonałości we wszystkich dziedzinach życia. Miłość 
nie jest już szaleństwem przeżywanym językiem poezji („Miłość jest namiętnością, 
która dręczy ciało i duszę […], rzadziej zaś wypełnia życie radością i szczęściem”8), 
ale jedną z dziedzin życia, podlegającą ewaluacji w kategoriach sukcesu i porażki. 

8 B. Malinowski za: Anthony Giddens, dz. cyt., s. 45.
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Do podstawowej higieny współczesnego związku należy poddawanie wzajemnej mi-
łości ocenie innych. Kiedyś ucieczki od kontroli społecznej nie było, dziś sami ko-
chankowie dopominają się o usankcjonowanie swojego uczucia. Można stwierdzić, 
że nigdy tak żywo nie poruszał kochanków brak społecznej akceptacji dla związku. 
W czasach, gdy zjawisko mezaliansu traci rację bytu, miłość nie chce już prze-
zwyciężać przeciwności, chce być oceniana jednoznacznie pozytywnie. Facebook 
jest u swych źródeł przestrzenią wzajemnych ocen użytkowników. Proste katego-
rie fizycznej atrakcyjności ustąpiły miejsca rozbudowanej ewaluacji całościowego 
konstruktu osobowościowego. Tak jak poszczególni użytkownicy sprzedają własne 
narracje sukcesu, tak samo reklamowana jest atrakcyjność pary, która przejawia się 
w jej perfekcyjnym ułożeniu, dopasowaniu do reguł facebookowej przestrzeni.

Podążając za rozumowaniem Ann Barr Snitow9, najwyższym dobrem współ-
czesnego człowieka jest zbudowanie dobrze funkcjonującego związku. Praca Sni-
tow dotyczy języka Harlequinów i sposobu prezentacji miłości w tej specyficznej 
literaturze. Jednakże wskazania autorki mogą okazać się przydatne także przy pró-
bie typizacji facebookowych wyznań miłosnych. Snitow uznaje, że mimo pozornego 
sukcesu emancypacji, autorzy Harlequinów nadal uznają, że kobiety mają jedną 
wizję sukcesu10. Przez uwiedzenie mężczyzny i doprowadzenie go do wyznania 
uczuć osiągają stabilizację życiową. Kobieca transcendencja następuje przez ro-
mans. W tym antyfeministycznym konstrukcie sukces życiowy kobiety jest utożsa-
miany z jej sukcesem na polu miłosnym. Przyjmując założenie Snitow, że romans 
może nadal być podstawową kategorią kobiecej wyobraźni, można uznać, że prze-
strzeń Facebooka jest doskonałą egzemplifikacją rzeczywistości, w której kobieta 
może walczyć o spełnienie. Warto zauważyć, że to właśnie kobiety częściej publi-
kują wiadomości na facebookowych tablicach ukochanych mężczyzn niż odwrotnie. 
Czy można uznać, że te werbalizacje stanowią rodzaj gry wstępnej, w której domi-
nuje kobieta? W tym wzajemnym systemie projektowania i potwierdzania partnerzy 
prowadzą pertraktacje, by zdobyć wzajemną aprobatę. Rzeczywistość Facebooka 
funkcjonuje w korelacji z poradnikową wizją rzeczywistości, zgodnie z którą miłość 
to spotkanie dwóch odmiennych istot (Kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa11), 
które dokonują prób ustalenia wspólnej rzeczywistości. Ten proces uzgadniania 
przebiega na arenie publicznej po to, by mógł być automatycznie afirmowany lub 
odrzucany przez osoby trzecie. Przewaga kobiet w tym dyskursie może wynikać 
z prostego przełożenia – kiedyś domeną kobiet był świat domowy, prywatny. Te-
raz Facebook jest pozorną jego ekstensją – bezpieczną przestrzenią prowadzenia 
dialogu i potwierdzania obranych ról. Język, którym posługują się użytkownicy 
Facebooka może być zakwalifikowany jako kobiecy w kluczu Wenusjanek i Mar-

9 A. Barr Snitow, Romans masowy: pornografia dla kobiet jest inna, „Krytyka Polityczna” 
2005, nr 9/10.

10 Tamże.
11 J. Gray, Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, Warszawa 2006.
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sjan. W ramach tej konwencji kobiety posługują się językiem emocji, mężczyźni 
językiem myśli. Wiele z wypowiedzi facebookowych spełnia funkcję fatyczną. Treść 
jest tu drugorzędna, często należy do porządku wysokiego kontekstu. Publikacje 
na tablicy mogą być rozumiane jako zwrócenie uwagi partnera na prywatny świat 
uczuć. Mogą też łatwo zamienić się w broń kobiet. W ramach konwencjonalnego 
rozumienia różnic płciowych, kobieta jest tą, która nie bywa wysłuchana i dopusz-
czona do głosu. Dzięki publikacjom na Facebooku może wymusić zainteresowanie. 
Zgodnie z poradnikową nauką, obowiązkiem partnerów jest okazywanie przejawów 
zainteresowania drugą osobą. Publikacja na publicznym forum zmusza partnera do 
włączenia się w dyskurs. Brak odpowiedzi może być łatwo zrozumiany jako brak 
wzajemności uczuć i może być napiętnowany społecznie. Wzajemne publikacje 
wydają się więc być sposobem na budowanie relacji przez rekonstrukcję praktyk, 
do których obok działań na Facebooku należą inne przejawy prostego „bycia ze 
sobą” – spacery, wakacje, weekendy. Wszystkie te praktyki nabierają sensu właśnie 
w momencie facebookowego upublicznienia.

Intymność a autokreacja

W dyskusji o fenomenie Facebooka pojawia się temat granic intymności. 
W przestrzeni, w której publicznie komunikuje się prywatne informacje, nie może 
być jednak mowy o intymności. W przestrzeni, gdzie narracja tożsamościowa pro-
wadzona jest bezustannie12, granice intymności są każdorazowo ustalane przez 
użytkowników. Brak komunikatów o złamanych sercach, nieodwzajemnionych 
miłościach i stracie pozwala sądzić, że zakres upowszechnianych informacji jest 
w znacznej mierze ograniczany do przekazów pozytywnych. Gdy kontrola przeka-
zu jest przeprowadzana tak precyzyjnie, nie może być mowy o intymności. W sfe-
rze intymnej z zasady rozgrywają się dramaty i radości. Pozbawienie przekazu 
wymiaru bolesnego dyskwalifikuje go jako intymny. Należy więc uznać, że jakkol-
wiek wydawać się może, że facebookowe komunikaty naruszają prywatną sferę użyt-
kowników (publikowanie informacji, które wydają się być zarezerwowane tylko dla 
osób będących w związku, bo dotyczących podejmowanych przez nich działań), tak 
naprawdę wszelki przekaz stanowi kolejny rozdział, prowadzonej w sposób świado-
my i dobrowolny, narracji. Potrzeba wyznania szczęścia i szukania potwierdzenia 
tego stanu u drugiej osobie może być spowodowana strachem przed szaleństwem 
miłości, systematyzacja przez słowa, nadanie znaczenia, ale też oswojenie, wyję-
cie ze sfery emocji w sferę słów. W facebookowych przekazach najczęściej używa 
się języka spoza porządku romantycznego czy poetyckiego. Chociaż przekaz nosi 
cechy formalizacji, rzadko spotyka się kunsztowne formuły, które mogły funkcjo-
nować na miłosnych bilecikach. Używany przez partnerów język cechuje brak indy-

12 A. Giddens, dz. cyt., s. 95.
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widualizmu. Najczęściej mamy do czynienia z kalkami językowymi. Użytkownicy 
posługują się językiem reklamy, uczucie ubierając w zasłyszane slogany. Wydaje 
się, że właśnie brak zindywidualizowania przekazu pozwala na istnienie w ramach 
medium Facebooka. Jeśli język byłby wyabstrahowany, nie mógłby istnieć w ra-
mach społeczności. Dlatego przekaz czyni się zrozumiałym. Podstawowym celem 
wydaje się być językowa próba racjonalizacji miłości. Dzięki wyłączeniu miłości 
z dyskursu szaleństwa, bycie ze sobą staje się jedną z czynności życiowych, wpi-
sanych w codzienny porządek aktywności. Takie przyporządkowanie sprawia, że 
dyskurs miłosny traci na prywatnym charakterze. Selekcja informacji sugeruje, że 
autokreacja związku jest działaniem świadomym.

Marketing facebookowych uczuć może wynikać z internalizacji poradnikowego 
myślenia o całościowym sukcesie jednostki. Porażka w dziedzinie uczuć oznacza 
brak stabilności emocjonalnej, a więc brak przystosowania. Jednostki funkcjonu-
jące w facebookowej rzeczywistości wydają się odrzucać miłość romantyczną, de-
cydując się na miłość pozytywną, która nie zakłada autorefleksji13. Z powyższych 
rozważań rodzą się pytania. Dlaczego ujawnianie pozornie intymnych informacji 
budzi sprzeciw? Jakie sfery możemy jeszcze uznać za intymne? Jakie zdarzenia 
pozostają poza społeczną konwencją i jako takie nie nadają się do ujawnienia? Czy 
prawdziwe, z natury wstydliwe uczucia, mogą funkcjonować w ramach społecznego 
medium? Sterowanie przekazem na temat związku prowadzi do trywializacji języka 
uczuć. Bycie w związku zostaje sprowadzone do wspólnego wykonywania codzien-
nych czynności, którymi można się pochwalić. Element metafizyczny nie wpisuje 
się w zadaniowy dyskurs współczesnej miłości. Przymusowa refleksyjność związku, 
narzucana przez poradniki, sprowadza się właściwie do doskonalenia wspólnych 
praktyk.

Ciekawym i zaskakującym zjawiskiem wydaje się być także nowa wartość za-
ręczyn i ślubów. Informacje o zaręczynach i ślubach zyskują powszechną aprobatę, 
wyrażaną przez facebookowe „lajki”. Zachowanie użytkowników Facebooka można 
uznać za mieszczańskie, jakby wyjęte z powieści Jane Austen.

Powołując się na rozpoznania Julii Annes14, pragnę w tym miejscu zauważyć, 
że współczesne rozumienie szczęścia odbiega od starożytnego połączenia szczęścia 
i cnoty w nierozerwalny konglomerat wartości. Annes słusznie zauważa, że dzisiaj 
pojęciu „szczęścia” bliżej do „wellbeing” niż „happiness”. Anglosaskie pojęcie tłu-
maczyć można jako dobre samopoczucie, zadowolenie, satysfakcję. Celem staje się 
więc nie szczęście w wymiarze metafizycznym, tylko pogodzenie, harmonia, stan 
równowagi. Obsesją współczesności, według Annes, jest poczucie spełnienia. Osią-
galne jest jedynie poprzez połączenie sukcesu zawodowego i prywatnego w zrów-
noważonym pakiecie życiowej stabilizacji. Wyodrębniony przez badaczkę gatunek 

13 A. Giddens, dz. cyt., s. 61.
14 J. Annes, Szczęście jako osiągnięcie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia 

codzienności, Kraków 2008.
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szczęścia, które możemy włączyć w pole pojęciowe rozumienia miłości zapropo-
nowanego na użytek tego artykułu, jest celem pragmatycznym. Cel osiąga się po-
przez właściwe zbilansowanie doświadczeń. Facebookowa miłość przynależy do tej 
formuły. Jej podstawową cechą jest typowość. Trudno nie doszukiwać się związku 
między współczesnym zachwianiem (a w każdym razie zmianą statusu instytucji 
małżeństwa) a potrzebą formowania nowych ról. Pozostając w nurcie rozważań 
Giddensa uznajemy, że współcześnie dostępne są dowolne możliwości wymiany 
ról. Jednakowoż mnogość ról, których przyjęcie jest wymagane od członków społe-
czeństwa, prowadzi do coraz słabszego ich wykonywania. Bycie kochankiem to tyl-
ko jedna z tych silnie spętanych konwencją ról. Może się realizować w przestrzeni 
Facebooka, bo tu wymagane jest tylko zgrabne posługiwanie się formułami o funk-
cji przede wszystkim fatycznej. Podmiot kochający traktuje relacje przeżywane 
w wirtualnej przestrzeni tylko jako uzupełnienie opowieści o własnej tożsamości, 
jako jeden z jej elementów. „Ja” w tej przestrzeni można rozumieć dwojako – jako 
zamkniętą całość, obiektywne „self” albo ruchomą, transgresywną tożsamość, któ-
ra rozwija się tylko w oparciu o współnarrację prowadzoną z drugą osobą. Wspólne 
pole semantyczne między facebookowymi kochankami pozwala na ustalenie najbar-
dziej optymalnej formy przekazu. Według Evy Illouz15, wirtualne media dostarczają 
symboli i artefaktów, które ułatwiają budowanie pozornie zindywidualizowanego 
przekazu. Konstytutywnym wyznaniem staje się więc nie tylko status związku, ale 
i wszelkie dialogi prowadzone na tablicy oraz zdjęcia, które w większym stopniu 
interesują teoretyków audiowizualności.

Wydaje się, że wspólne zdjęcia publikowane w wirtualnej przestrzeni w jesz-
cze większym stopniu stanowią odbicie znanych wzorców kulturowych. Autopre-
zentacja świadczy o przyswojeniu wzorców popkultury, które są interpretowane 
na potrzeby codziennego komunikatu. Jednakże wizualne artefakty mogłyby być 
przedmiotem osobnych rozważań, wykraczających poza ramy niniejszego artyku-
łu. Interesuje mnie bardziej sposób werbalnego projektowania wspólnej narracji. 
Dialogi prowadzone w przestrzeni Facebooka powinny być rozpatrywane jako ele-
ment większej całości, obszernej opowieści, którą snują dwie osoby. Dzięki stałe-
mu nawiązaniu do codziennych zdarzeń (np. „uuu... ale mi dobra zupa wyszła”) 
związek zyskuje ramy czasowe. Jest traktowany jako inwestycja długoterminowa. 
Gesty świadczące o zaangażowaniu, takie jak dialog o wspólnym gotowaniu albo 
wspólnym planowaniu przyszłości (użytkownik zamieszcza na tablicy partnera lin-
ka z adresem strony internetowej sklepu wyposażenia wnętrz) są silnie zracjonali-
zowane. Nieprzypadkowo bezpośrednie wyznania uczuć zdarzają się niezmiernie 
rzadko. „Kocham Cię” jest prawdopodobnie uznawane za wyznanie przynależne 
do ściśle intymnej sfery, objętej facebookowym tabu. Jednak nie przeszkadza to ka-
muflować bezpośrednie wyznania w bezpieczną narrację o wspólnej codzienności. 
Zgodnie z szeroko komentowaną teorią Niklasa Luhmanna, kod miłości powstał 

15 E. Illouz, Kiedy rynek spotkał miłość, „Krytyka Polityczna” 2005, Nr 9/10, s. 30.
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w odpowiedzi na alienację człowieka. Badacz w tekście założycielskim „Semantyka 
miłości”16 uznaje, iż miłość w jej czystym wydaniu może się rodzić w opozycji do 
opresyjnego systemu kapitalistycznego. Jednakowoż Luhmann zwraca uwagę na 
złożony charakter współczesnej narracji miłosnej, w którą wpisany jest konflikt nie 
tylko między dwoma jednostkami, ale i złączonymi więzami miłości jednostkami 
a resztą świata. Jak już nadmieniłam na początku, miłość jest tu rozumiana jako ak-
ceptacja egoizmu Innego. Ten Inny niezależnie od porozumienia kodem miłości, na 
zawsze pozostanie Innym. Współczesna miłość jest wymiarem, w którym z pełną 
intensywnością unaocznia się radykalna inność drugiego człowieka. Współczesna 
jednostka jest wolna i ma nieograniczone możliwości kreowania samodzielnej auto-
narracji. Zakładając, że tożsamość jednostki nigdy nie jest domknięta, dochodzimy 
do stwierdzenia, że niemożliwe jest utrwalenie znaczeń w obrębie jednej narracji, 
a co dopiero wspólnej narracji sukcesu prowadzonej przez dwie osoby. Eva Illouz 
wskazuje w swoim tekście na dylemat współczesnego człowieka, który zmuszony 
jest równie swobodnie funkcjonować w ramach przeciwstawnych dyskursów hedo-
nizmu i pracy.

Wydaje się, że narracja miłosna prowadzona na Facebooku pozwala w sku-
teczny sposób uzgodnić równowagę między tymi dyskursami. Współczesny czło-
wiek powinien w życiu osobistym kierować się prawidłami hedonizmu i wolności 
wyboru partnera oraz aktywności życiowych. Z drugiej strony wymagane jest wpi-
sanie się w rolę sprawnego funkcjonariusza kapitalizmu. Ta schizofrenia może po-
wodować wynaturzenia w obie strony. Dlatego gotowa jestem zaryzykować tezę, 
że w przestrzeni Facebooka obserwować można nową tendencję, zmierzającą do 
jak najskuteczniejszego wpisania życia emocjonalnego w dyskurs pracy. Odpryski 
dyskursu hedonizmu można obserwować w pieczołowitych opisach codziennych 
związkowych rytuałów (Kafeinna, fotografie wspólnie gotowanych potraw). Ale 
zostają one ubrane w ramy zadaniowe, tak jak w dyskurs obowiązków wpisywana 
jest miłość. O sukcesie w tej dziedzinie mają świadczyć mierzalne wyniki – ilość 
facebookowych dialogów, ilość odniesień do wspólnych aktywności w realu, ilość 
komunikatów o funkcji fatycznej.

Wydaje się, że Eva Illouz dotknęła istoty ambiwalentnego charakteru współ-
czesnej miłości. Z jednej strony wskazuje na to, iż „miłość dała się ponieść fali 
sekularyzacji”17, z drugiej uznaje wzrost jej znaczenia za odpowiedź na ogólne ze-
świecczenie. Miłość staje się więc nową religią, jak to explicite wskazuje Illouz, 
a szczęście osobiste staje się obsesją współczesności. Illouz podsumowuje swoje 
rozważania, wskazując na merkantylizację miłości czy też „romantyzację towa-
rów”18. Wydaje się, że w rozważaniach na temat facebookowej miłości, można iść 
o krok dalej. Illouz uznaje, iż miłość stała się świetnym narzędziem reklamy. Coraz 

16 N. Luhmann, Semantyka miłości: o kodowaniu intymności, Warszawa 2003.
17 E. Illouz, dz. cyt., s. 30.
18 E. Illouz, dz. cyt., s. 32.
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więcej produktów jest sprzedawanych dzięki wizerunkom kochanków, romantyczna 
konotacja nobilituje towar i przenosi go w wymiar bliższy metafizyce.

*  *  *

W podsumowaniu niniejszego artykułu chciałabym zaryzykować tezę, że jeśli 
miłość stała się powszechnie stosowanym narzędziem reklamy, dlaczego współcze-
sne związki nie miałyby wykorzystać jej do autoreklamy, czy też w wersji łagodniej-
szej – autokreacji?

Należy więc uznać, że facebookowa miłość jest precyzyjnie skonstruowanym 
odcinkiem prowadzonej w duecie autonarracji i jako taka może być rozpatrywana 
w kategoriach literackich. Miłość prezentuje się jako nieodzowny element całościo-
wego sukcesu życiowego. Podtrzymywanie facebookowego dialogu buduje niezbędną 
dla publicznego wizerunku afirmację codzienności i normalności. Wyłączenie mi-
łości z dyskursu szaleństwa i płynne wpisanie w narrację pracy i sukcesu życiowego, 
realizuje się przez zabiegi językowe, pozwalające na konstruowanie dwuosobowego 
świata, który nawet jeśli pozostaje pozornie niezrozumiały dla pośrednich odbior-
ców, pozwala jednostkom złączonym więzami facebookowej miłości skutecznie bu-
dować narrację „wellbeing”. Sukces życiowy jest więc w tej przestrzeni rozumiany 
jako harmonia między życiem prywatnym i publicznym, tyle że kategorie z prze-
strzeni publicznej są implementowane do przestrzeni pozornie prywatnej. Wszelkie 
komunikaty prywatne umieszczane w publicznej przestrzeni należy uznać za świa-
domie prowadzone narracje. Otwartymi pozostawiam pytania o związki facebooko-
wych komunikatów z rzeczywistością spoza przestrzeni wirtualnej. Przedmiotem 
osobnego opracowania powinno stać się także wykorzystanie artefaktów, takich jak 
zdjęcia i filmy do budowania spójnej autonarracji.
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Facebook Love:  
A Tool to Create an Achiever‘s Story.

Abstract: This paper assesses an analysis of narrations posted on the semiprivate space of the 
Facebook as well as their implicit purpose. We analysed a random sample of texts posted on 
a social networking website, focussing on their literary aspects and purpose. The authors con-
jointly work on a narration of amorous character, which, however, is not restricted to the sphere 
of privacy, but is of public character attributed to the publication in a space open to any other 
user. As assumed in the starting hypothesis, the main intent of this kind of communication is to 
steer the plot in such a way that its authors stand out as achievers.

The manner of expressing one’s emotions, however, prove clearly, that the un-
derstanding of the phenomenon „love“ underwent a process of rationalization and 
that fulfilment in this sphere of private life is being considered as a mandatory 
attribute of a successful life.

Key words:  narration, love, Facebook, social networking media, intimacy, privacy, public space, 
user, success.


