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INTERNET – WIRTUALNY PRZYJACIEL 
CZY REALNY WRÓG?

Streszczenie: Internet jako nowe medium ma duży wpływ na zachowania i postawy młodzieży. 
To oni są zazwyczaj użytkownikami tego medium. Generacja Awatarów to młodzież, która żyje 
online. Są obecni w sieci na portalach społecznościowych, czatują, wrzucają filmy na YouTube, 
zdjęcia na Facebooka, to „celebryci” wirtualnego świata. Dla nich Internet to wirtualny przyja-
ciel, ale bardziej realny niż cokolwiek innego. Inną grupę stanowi młodzież, która korzystając 
z sieci, chce pozostać w niej anonimowa i to z różnych powodów. Jest jeszcze grupa wykluczo-
nych, którzy nie maja wciąż dostępu do Internetu i z tego powodu są marginalizowani przez 
rówieśników.

Internet oprócz ogromnych możliwości niesie ze sobą szereg niebezpieczeństw. Do najważ-
niejszych z nich możemy zaliczyć: uzależnienia płynące z sieci, czyli siecioholizm, seks wirtual-
ny, trans dysocjacyjny przed monitorem czy agresywne gry sieciowe. Jak to wszystko wpływa na 
młodzież i jakie niesie w ich życiu skutki – na te, i inne pytania staramy się znaleźć odpowiedź 
w oparciu o dostępne dane i prowadzone badania.

Słowa kluczowe:  Internet, sieć, cyberprzestrzeń, seks wirtualny, blog, czat, Facebook, YouTube, 
generacja Awatarów, cyberprzemoc, agresywne gry sieciowe, nowe uzależnie-
nia, trans dysocjacyjny.

W gronie nowych mediów szczególne miejsce i rola przypada Internetowi. Dziś 
już nikt nie ma wątpliwości, że wszedł on w nasze życie z niesamowitym rozmachem 
i w zadziwiająco błyskawicznym tempie. W ciągu 3 lat zdobył on 60 mln użytkowni-
ków, zaś radio potrzebowało na pozyskanie takiej liczby słuchaczy 30 lat, a telewizja 
15 lat1.

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Internetu. I trudno jest mówić 
czy pisać o współczesnej młodzieży bez kontekstu umieszczenia jej w sieci, któ-
ra stanowi nieodłączny element jej życia. Bodaj największą grupę użytkowników 
Internetu stanowią ludzie młodzi. Może dlatego, że z reguły dysponując większą 
ilością wolnego czasu niż ludzie dorośli, wybierają tę formę „towarzyskiego” życia 
i w większości przypadków to oni są odbiorcami treści internetowych.

W najnowszym raporcie GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 
2006–2010” czytamy: „Liczba osób korzystających z komputerów kształtuje się na 
różnym poziomie w zależności od wieku, płci, wykształcenia, aktywności zawodo-

1 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007, s. 354.
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wej i miejsca zamieszkania. Różnice te są zauważalne na przełomie wszystkich lat, 
w których było prowadzone badanie. Tradycyjnie najwięcej stałych użytkowników 
komputerów odnotowuje się wśród grupy osób uczących się. W latach 2009 i 2010 
odsetek użytkowników w tej grupie wynosił odpowiednio 98% i 99%. Podobny wy-
nik można zaobserwować wśród osób w wieku 16–24 lat (94% w 2009 roku oraz 
95% w roku kolejnym)”2.

Czy zatem można się dziwić, że na ich postawy i zachowania coraz częściej 
sieć wywiera ogromny wpływ? Zaobserwować to można w wielu dziedzinach życia, 
zaczynając od języka, sposobu mówienia, słownictwa zaczerpniętego z Internetu, 
tekstów z kultowych już filmików popularnej strony, a kończąc na wdrażaniu w ży-
cie pomysłów rodem z witryn internetowych i to nie tylko tych związanych ze szko-
łą czy pasją. Internet wkracza w życie nastolatków pewnym krokiem, ze sposobu 
na spędzenie wolnego czasu staje się nieodłącznym elementem życia większości 
nastolatków. Internet staje się wirtualnym przyjacielem, z którym można „poga-
dać” o wszystkim, u którego można znaleźć niemal każdą poradę, który zawsze 
ma dla nich czas i na nich czeka. Można zatem powiedzieć, że Internet nie jest dla 
nich już jedynie narzędziem, ale przestrzenią bardziej realną niż podwórko. W In-
ternecie w znacznym stopniu dokonuje się ich socjalizacja. Tu uczą się podstaw in-
terakcji społecznych, stąd czerpią społeczne normy postępowania, tu budowany jest 
ich świat wartości i kształtowana jest osobowość. I tworzą kulturę prefiguratywną, 
czyli kulturę zagadkowych dzieci3. I czy mamy tego świadomość, my jako rodzice, 
wychowawcy, czy też nie, Internet to przestrzeń ich bytowania i styl życia, bardziej 
niż nasz – dorosłych.

Powszechność dostępu do Internetu, bo przecież „trafił on pod strzechy”, nie 
dla wszystkich młodych ludzi jest osią, wokół której kręci się życie. I tu należałoby 
dokonać pewnego podziału na młodzież, która żyje online, którą nazwałbym gene-
racją Awatarów, i młodzież, która jest zwykłym, bardziej anonimowym użytkow-
nikiem sieci oraz młodzież wykluczoną, która nie ma dostępu do Internetu, która 
z tego powodu spotyka się ze specyficzną marginalizacją, wykluczeniem w gronie 
rówieśników. Każda z tych dwóch grup młodych ludzi, korzystających z Internetu,  
podchodzić będzie do niego i tego, co proponuje, nieco inaczej, choć obie grupy 
narażone są na niebezpieczeństwa, o których mówić będziemy poniżej. Dla po-
kolenia Awatarów Internet jest przestrzenią ich istnienia, z całą ich tożsamością, 
miejscem życia, zdolnościami czy talentami. Dla drugiej grupy młodych ludzi to 

2 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w latach 2006–2010, raport GUS, Warszawa 2010, s. 78.
3 Według antropolog Margaret Mead to typ kultury, w której młodsze pokolenia przekazują 

wiedzę techniczną starszym pokoleniom, zmienia się kierunek przekazu wartości, dorośli nie 
nadążają za zmianami, świat jest zrozumiały tylko dla dzieci. Tego typu kultury są dominujące 
i charakterystyczne dla społeczeństwa nowoczesnego, gdzie ze względu na szybką ewolucję kulturową 
i technologiczną starsze pokolenia muszą przystosowywać się do wzorców wypracowywanych 
przez pokolenia młodsze, mniej konserwatywne względem istniejących już w społeczeństwie norm 
i wartości.
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przede wszystkim miejsce, w którym mogą pozostać anonimowi ze wszystkimi kon-
sekwencjami, które niesie ze sobą ta anonimowość.

Internet jako wirtualny przyjaciel

Młodzież żyjąca w środowiskach dużych aglomeracji miejskich, chodząca do 
renomowanych szkół, żyjąca w domu, gdzie rodzice zajęci są życiem zawodowym 
i karierą, młodzież, dla której nowinki techniczne i mobilny Internet to rzecz po-
wszechna i dostępna na wyciągnięcie ręki – generalnie żyje online. Jest niemal 
bezustannie obecna w sieci, „podłączona” i nawet można by ją nazwać celebrytami 
wirtualnego świata. Jednak ten świat nie jest dla nich rzeczywistością wirtualną 
w powszechnym tego słowa znaczeniu, ale jak najbardziej realną, w której pragną 
zaistnieć i w niej żyć. I choć często nie przyznają się do nieustannego życia onli-
ne, bo trochę nie wypada, naprawdę tak żyją. Są obecni na forach internetowych, 
prowadzą ożywione życie na Facebooku, czatują w celu nawiązania nowych zna-
jomości czy przeżycia nowych doznań, grają namiętnie w gry sieciowe, dokonują 
zakupów tą drogą i także tu wyładowują swoje emocje.

Internet nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia, jak dla ich rodziców. 
Posługują się nim biegle, by umieścić zdjęcia lub filmy na YouTube czy pobrać 
odpowiednie pliki. Internet to dla nich miejsce spotkania. Wszelkie portale spo-
łecznościowe to miejsce ich istnienia. Nie istniejesz w sieci, to nie jesteś obecny 
w klasie, szkole, grupie rówieśniczej. Nie ma cię na Facebooku, znaczy, że jesteś 
niezauważony i nieakceptowany przez swoich znajomych. Facebook to przestrzeń, 
w której spędzają nieraz więcej czasu niż w szkole. Przestrzeń tak samo realna, 
jak ich pokój czy dom. W niej można kogoś zniszczyć, na przykład wyrzucając 
z grona znajomych lub odpowiednio otamować jego zdjęcie. „Kiedy jedną dziew-
czynę w ciągu nocy ze znajomych na Facebooku usunęła cała klasa, to wylądowała 
u mnie na terapii, ze stanem depresyjnym. To była przemoc. Przenosiła się z jednej 
klasy do drugiej i cała stara klasa ją na Facebooku zablokowała. Chcieli zrobić coś 
absolutnie ośmieszającego publicznie” – czytamy w jednym z wywiadów, których  
udzielili „Gazecie Wyborczej” wykładowcy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 
organizatorzy warsztatów psychologicznych, w których wzięło udział kilka tysięcy 
licealistów ze 150 szkół w Polsce.4

Próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Internet jako nowe medium 
kształtuje ich postawy i zachowania, nie sposób pominąć ich otwartości, komunika-
tywności czy autoprezentacji. Oczywiście nie dotyczy to całej populacji młodzieży, 
tylko tej, którą nazwałem pokoleniem Awatarów. Nie istnieje dla tej grupy młodych 
ludzi przestrzeń wstydliwa. Otwarcie mówią o swoich przeżyciach w sferze intym-

4 J. Halcewicz-Pleskaczewski, Co z tego, że mój kot jest na Facebooku?, wywiad z Michałem 
Pozdałem i Małgorzatą Ohme, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 89, s. 20–21.
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nej, o swoim ciele, które otaczają szczególnym kultem, umawiają się na niezobo-
wiązujący seks, czy czasem, bez większych zobowiązań, zgadzają się towarzyszyć 
komuś w spotkaniu towarzyskim, studniówce czy przyjęciu weselnym. Organizują 
społeczne akcje i chcą być właśnie w tej rzeczywistości dostrzeżeni. To młodzież, 
która chce żyć „na oczach innych”, przesuwa więc swoją granicę intymności, mo-
ralności, by tylko zaistnieć w grupie, by zostać zauważonym, odkrytym, by być trzy 
razy na „tak”, posługując się językiem z popularnych programów telewizyjnych, 
dających młodym ludziom szansę na spełnienie ich marzeń i zmianę dotychczaso-
wego życia.

Ta młodzież jest niewątpliwie otwarta, mająca poczucie swojej wartości, ale 
jednocześnie bojąca się ośmieszenia i odrzucenia. Czasem także szalenie wrażliwa, 
nie dająca sobie rady ze stresem. Kiedy ktoś z grona ich znajomych wpisze krytycz-
ny post na Facebooku lub wrzuci nakręcony w szkole czy pubie film na YouTubie, 
zaczyna się ich życiowy dramat, często kończący się tragicznie.

Równie popularne wśród nastolatków stały się od niedawna blogi, czyli in-
ternetowe pamiętniki, zastępując swoje tradycyjne, papierowe pierwowzory. Blogi 
cieszą się taką popularnością, że codziennie nowy pamiętnik zakłada 70–80 osób, 
jak twierdzi Adam Wojtkiewicz, właściciel pierwszego serwisu blogowego w Polsce, 
blog.pl. Najczęściej młody bloger jest dziewczyną w wieku 15–17 lat. „Codziennie 
nowy pamiętnik zakłada 70–80 osób, a były czasy, że dokonywano nawet 300 re-
jestracji dziennie. W portalu blog.pl założonych jest ponad 70 tys. internetowych 
pamiętników, które zawierają łącznie 7 milionów wpisów. Zauważamy w ostatnich 
latach ciekawe zjawisko. Jeszcze do niedawna młodzież pisała pamiętniki, które 
chowała głęboko w szafkach, ukrywając je przed wszystkimi. Teraz młody czło-
wiek za punkt honoru ma założenie bloga i pisanie na nim o najintymniejszych 
nawet sprawach, czekając na komentarze zupełnie obcych ludzi” – tłumaczy He-
lena Grad, socjolog młodzieży. Te obserwacje potwierdzają właściciele blogowisk. 
Zgodnie twierdzą, że w ostatnich latach popyt na pamiętniki w Internecie wzrósł 
i się umocnił5.

Zakupy w sieci to kolejne doświadczenie w życiu internetowej młodzieży. Ra-
port Ceneo.pl z maja 2011 roku, podaje, że spośród ponad 11 tys. badanych 12% to 
młodzi ludzie poniżej 18 roku życia, robiący zakupy przez Internet. Kupują kilka 
razy w roku (51% spośród badanej młodzieży), największą część stanowią osoby 
w wieku 17 lat (30%). Ale, jak donosi raport, „Licealiści czy gimnazjaliści częściej 
korzystają z Internetu, ponadto mają oni już możliwość posiadania własnych kont 
bankowych. Banki coraz chętniej przygotowują ofertę dla nastolatków, bo ci po-
dejmują już samodzielnie decyzje zakupowe. Rodzice przelewają kieszonkowe na 

5 Zob. http://www.protest.pl/article_article/6471,0/E_m%C5%82odzie%C5%BC_Cze%C2% 
A0++sk%C4%85d+klikasz.html, (30. 05. 2011).
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konto swojego dziecka, w ten sposób młodzież ustala własne wydatki. Dla banków 
pozyskanie młodych klientów jest z całą pewnością bardzo ważne”6.

Internet jako realny wróg

Pierwszym zagrożeniem jest uzależnienie od Internetu. I choć to pojęcie może 
budzić na twarzy młodego człowieka uśmiech, to jednak ma on świadomość, że 
bardziej niż alkohol czy narkotyki wciąga go sieć. Jest uzależnienie psychologiczne, 
które zmusza do poszukiwania przedmiotu uzależnienia – zachowanie kompulsyjne, 
czyli natręctwo – bez którego życie uzależnionego traci sens, a jednocześnie dzięki 
któremu uzależniony czuje się spełniony i odbiera siebie w sposób inny niż dotych-
czas.

Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem typu behawioralnego. Nie ma 
ono jednoprzyczynowej struktury linearnej, ale skutki uzależnienia oddziałują na 
przyczyny, zmieniając ludzkie doznania i postrzeganie samego siebie. Czyli, uza-
leżnienie to jest wynikiem nałożenia się mocy substancji uzależniającej oraz mocy, 
jaką jednostka jest jej skłonna przypisać7. Uzależnienie to należy do grupy New 
addiction, czyli nowych uzależnień, które w przeciwieństwie do dependence są spo-
łecznie akceptowane, pozornie niegroźne i wypływają z postępu technologicznego 
i naukowego. Nie występuje w nich uzależnienie typu chemicznego, jak w wypadku 
narkomanii czy alkoholizmu, ale uzależnienie fizyczne od przedmiotu uzależniają-
cego8. Kimberly Young zajmująca się uzależnieniami płynącymi z sieci, nazywany-
mi przez nią Problematic Internet Use, pisze w swojej książce „Uwolnić się z sieci”, 
że we wszystkich tego typu uzależnieniach zauważalne są: moment „zauroczenia” 
w przedmiocie uzależnienia, towarzyszące temu stany emocjonalne i ich różnorod-
na zmienność, stale rosnąca potrzeba przebywania w sieci i wielokrotne, nieudane 
próby zerwania ze szkodliwym przywiązaniem9.

Uzależnienie od relacji wirtualnych (cyber relational addiction) jest rodzajem 
uzależnienia emocjonalnego, polegającego na potrzebie nawiązywania stosunków 
przyjacielskich lub miłosnych z osobami poznanymi w sieci. Tego rodzaju uzależnie-
nie powoduje, że relacje wirtualne stają się stopniowo ważniejsze od rzeczywistych. 

6 Raport Ceneo.pl. największej porównywarki cenowej w polskim Internecie, Młodzi kupują 
w sieci dostępny jest na stronie http://pressroom.ceneo.pl/wpcontent/uploads/2011/05/mlodzi_
kupuja_w_sieci.pdf. (30. 05. 2011).

7 Jest to definicja, którą stworzył Bateson w oparciu o hipotezy systemowe Riglianiego. Cyt. 
za: C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s. 21.

8 W języku angielskim występuje wyraźne rozróżnienie między dwoma słowami: addiction 
i dependence, które w języku polskim oddaje się za pomocą jednego słowa uzależnienie, choć 
występuje tu istotna różnica znaczeniowa.

9 Por. K. Young, P. Klausing OSF, Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu, Katowice 
2009, s. 14–16.
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Powodują izolowanie się przy jednoczesnym życiu w równoległym świecie zamiesz-
kiwanym przez wyidealizowane osoby. Aplikacjami najczęściej używanymi przez cy-
berrelational addicts są poczta elektroniczna i czaty. Także w tym typie uzależnienia 
nadrzędną rolę odgrywa anonimowość pozwalająca na wymyślanie własnej tożsamo-
ści określanej przez nick, czyli wybrany pseudonim.

Wszystkie te uzależnienia mają swoje konsekwencje w życiu młodego człowieka. 
Mogą wstrzymać czy zwolnić dojrzewanie w pewnych sferach osobowości. Anoni-
mowość w sieci pozbawia ich tożsamości realnej i pozwala przyjąć tę, która w da-
nej sytuacji najbardziej im odpowiada, przez co mogą doświadczać różnego rodzaju 
relacji i stylów bycia. Z jednej strony można by to potraktować jako zachowanie 
adaptacyjne, z drugiej jednak zastąpienie relacji wirtualnej realną może nie wytrzy-
mać próby rzeczywistości i być przyczyną niedostatku umiejętności radzenia sobie 
w sferze społecznej.

Niebezpieczeństw płynących z Internetu jest znacznie więcej. Wśród form uza-
leżnienia od Internetu wymienia się między innymi seks wirtualny, który obejmuje 
wszystkie czynności w sieci w celu podniecenia seksualnego. Zalicza się do niego tre-
ści pornograficzne, spotkania na czatach erotycznych, masturbację. Młodzież upra-
wiająca seks wirtualny czyni to z różnych powodów. Czasem jest to ciekawość, do-
stępność tego rodzaju treści – bez konieczności wychodzenia z domu i kupowania na 
przykład pism erotycznych czy pornograficznych – czasem anonimowość przed ka-
merkami, bez konieczności pokazywania twarzy i ujawniania swojej tożsamości. Jest 
też formą łatwej rozrywki czy szansą znalezienia zapomnienia. Z badań K. Young, 
dotyczących wprawdzie nie tylko młodzieży, wynika że ponad 50% badanych nie 
traktuje tego rodzaju praktyk jako zdrady swoich partnerów, cyberseks jest traktowa-
ny na równi z fantazjami erotycznymi, uznawany za rzecz normalną i nieszkodliwą10.

Brak danych, jaki jest procent młodzieży uzależnionej od Internetu. Alarmujące 
są jednak medialne doniesienia mówiące o tego rodzaju przypadkach. Uzależnienie 
to ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest zapewne anonimowość w sieci. To właśnie 
anonimowość jest głównym powodem częstego przebywania w sieci dla tych młodych 
ludzi, którzy nie należą do społeczności Awatarów, a którzy wiele godzin spędzają 
w Internecie. Korzystają z tego, co można w nim znaleźć, a po co nie sięgnęliby w re-
alu, i to z różnych względów. Dostępność do różnych stron z możliwością wyrzucenia 
z siebie złych emocji to dla nich sposób na odreagowanie kompleksów, frustracji 
czy realnych problemów. Internet jest wentylem dla agresji i frustracji. Młodzi mają 
poczucie, że dzięki emocjonalnemu wpisowi wyrazili to, co ich boli, i że coś zrobili 
w swojej sprawie. „Wiadomo, że rozmawiając twarzą w twarz czy nawet przez tele-
fon – tłumaczy Dawid Wiener z Instytutu Psychologii UMK – ważymy słowa. A to 
dzięki neuronom lustrzanym, które pomagają rozpoznać emocje i intencje naszych 
rozmówców oraz śledzić ich reakcje na nasze słowa i gesty. U forumowiczów to nie 
działa ani kiedy piszą, ani kiedy czytają opinie innych. Co znamienne, nie działa też 

10 Zob. C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2006, s. 69.
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u ludzi dotkniętych autyzmem”11. Wulgaryzm w sieci stał się tak powszechny, że za-
inicjowano już różne akcje internetowe, jak choćby „Internet bez chamstwa”, którą  
poparło do końca maja 2011 roku ponad 225 tysięcy osób.

Obok wulgaryzmów szerzy się zjawisko cyberprzemocy. Cyberprzemoc to nę-
kanie, straszenie, ośmieszanie, rozsyłanie kompromitujących zdjęć czy filmów, ale 
także podszywanie się pod kogoś w sieci. Badania mówią, iż jej ofiarami może być 
połowa młodych internautów w Polsce, jak czytamy na stronie serwisu poświęco-
nego cyberprzemocy12.

Agresywne gry komputerowe, dostępne w sieci, czyli gry sieciowe, to kolejne 
zagrożenie dla młodych ludzi. Młody gracz, angażując się w wirtualną rzeczywi-
stość świata stworzonego na potrzebę gry, zostaje zmuszony do utożsamienia się 
z tytułowym bohaterem (co dokonuje się najczęściej na poziomie intencjonalnym). 
Przestaje być obserwatorem-widzem i staje się uczestnikiem akcji, głównym spraw-
cą wydarzeń w obszarze wytyczonym przez wirtualne możliwości komputerowego 
bohatera. Cyberprzestrzeń staje się swego rodzaju medium komunikacyjnym po-
między światem rzeczywistym gracza a fikcyjnym, w którym podczas gry przeby-
wa. Poruszanie się w świecie gry komputerowej w roli bohatera powoduje, że młody 
gracz przyjmuje wartości i sposób myślenia charakterystyczny dla jego bohatera 
i świata, w którym bohater ów przebywa. Niestety, często wartości i postawy pro-
ponowane przez te światy są brutalne, pełne krwawej walki, kierują się logiką prze-
mocy. Nie brak w nich neopogańskiej czy satanistyczno-okultystycznej symboliki.

Wielogodzinne przebywanie młodych w świecie gier nie sprzyja właściwemu 
kształtowaniu się w nich pozytywnych wartości, takich na przykład, jak współodczu-
wanie, troska o drugiego człowieka, życzliwość, poszanowanie życia drugiego czło-
wieka. Choć niewątpliwie pozwala się zmierzyć z żywym, realnym, niekoniecznie 
znajomym przeciwnikiem, jego intelektem czy sprawnością. W 2006 roku pobito 
swoisty rekord: zanotowano ponad 33 tysiące walczących czy współpracujących za-
wodników na jednym serwerze.

Opisując oddziaływanie świata wirtualnego na młodzież warto wskazać na pod-
stawowe cechy konstytutywne tej rzeczywistości. Z pewnością ważnym elementem 
przestrzeni wirtualnej oraz doświadczenia wirtualnego technologicznie rozwinięty 
interfejs, który pozwala użytkownikowi na wejście w świat wirtualnych obiektów, 
oraz psychologiczne mechanizmy pobudzające wyobraźnię gracza. Jedną z najważ-
niejszych właściwości warunkujących rzeczywistość wirtualną jest jednak jej interak-
tywność. Jest to pojęcie związane z terminem „sprzężenie zwrotne”, które należy 
rozumieć jako kierowanie maszyną na podstawie jej faktycznego, nie zaś spodziewa-
nego działania. Interakcja taka nie polega jedynie na bezmyślnych i ograniczonych 
odpowiedziach człowieka wobec danych odebranych z komputera. Aby mógł zajść 

11 A. Włodarski, Jak przegrzewa się mózg, czyli Homo sapiens na zakręcie, wywiad z Dawidem 
Wienerem, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 190, s. 30–31.

12 Zob. www.cyberprzemoc.pl.
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proces interakcji, konieczna jest dwustronna komunikacja i reakcja na działanie obu 
stron – gracza i komputera. Innym ważnym elementem jest fikcjonalizacja. Trzeba 
zanurzyć się w świecie gry, aby nastąpiło pełne doświadczenie rzeczywistości wir-
tualnej. Służą temu różnego rodzaju techniki wizualizacyjne i narracyjne. To dzięki 
nim gracz odnosi się do bytów wirtualnych tak samo, jak do tych, które spotyka 
w realnym życiu13.

Doniesienia medialne każdego roku informują nas o tragicznych wydarzeniach 
mających związek z negatywnym wpływem gier komputerowych na młodzież, zwłasz-
cza w Niemczech, Włoszech czy USA, a ostatnio i w naszym kraju. Symulowana 
gra internetowa wpływa na myślenie, emocje i działanie młodych ludzi. Czasem nie 
potrafią oni odróżnić rzeczywistości realnej od wirtualnej, przenoszą swoje postawy 
ze świata cyberprzestrzeni do przestrzeni realnego bytowania. Gry promują postawy 
o charakterze przestępczym czy aspołecznym, zmuszają do bycia nieufnym, podejrz-
liwym, spłycają wrażliwość, budzą pogardę dla słabszych, promują antywartości. 
Świat gier komputerowych często nie odróżnia dobra od zła, co więcej, nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za brutalne czy aspołeczne zachowanie.

Mariusz Gajewski, analizując brutalne gry komputerowa w odniesieniu do mło-
dzieży, przywołuje badania przeprowadzone przez Marię Braun-Gałkowską i Iwonę 
Ulfik14. Z badań tych wynika, że brutalne gry komputerowe zasadniczo wpływają 
negatywnie na młodzież w różnych wymiarach ich życiowej aktywności. Osoby gra-
jące w gry komputerowe, opisując swoje cechy charakteru, przyznają się do cech nie-
akceptowanych społecznie, takich jak: trudność opanowania emocji, wybuchowość, 
agresja wobec innych. Również stosunek badanych, którzy mają komputer, do  pracy 
nad własnym charakterem okazuje się być negatywny. Pracę nad sobą postrzegają 
jako proces zbyt wymagający (trudny). Badania wskazują również, że grający w gry 
komputerowe wykazują znaczne uzależnienie poczucia osobistego szczęścia od po-
siadania dóbr materialnych, co zdaje się być funkcją preferowanych wartości przenie-
sionych z rzeczywistości wirtualnej gier komputerowych. Osoby grające w brutalne 
gry charakteryzują się również dążeniem do minimalizowania odpowiedzialności za 
swoje postępowanie. Kierując się zasadą przyjemności, gracze przedkładają wszelkie 
miłe doświadczenia nad trud, wysiłek i obowiązki. Poczucie obowiązku i powinności 
jest dla nich czymś, co ogranicza ich wolność, którą pojmują jako brak jakichkolwiek 
obowiązków, zmartwień, jako zupełną niezależność od kogokolwiek i czegokolwiek. 
Niepokoi to, że gracz, będąc w znacznym stopniu niezależnym od konsekwencji 
swoich poczynań, nie czuje potrzeby wzięcia odpowiedzialności za siebie i za swoje 
czyny. Badania potwierdzają, że młodzież grająca w brutalne gry komputerowe cha-
rakteryzuje się negatywnym stosunkiem do innych osób. W tym wymiarze autorki 

13 Zob. M. Gajewski, Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży, [w:] Psychologiczne 
konteksty Internetu, [red.] B. Szmigielska, Kraków 2009, s. 267–269.

14 Do niedawna w Polsce brakowało kompleksowych badań naukowych ukazujących wpływ 
gier komputerowych na dzieci i młodzież. Badania Marii Braun-Gałkowskiej i Iwony Ulfik z roku 
2000 są pionierskie.
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zauważają, że młodzież grająca postrzega innych jako zagrożenie dla siebie. „Inny” 
to zazwyczaj wróg i nieprzyjaciel bohatera. W wirtualnym świecie dominuje zasada 
„nieufności” wobec napotykanych w grze postaci. W związku z tym dominuje w men-
talności bohatera zamknięcie i nastawienie obronne wobec pozostałych postaci gry. 
Taki świat uczy grających niewchodzenia w relacje osobowe. Pozytywne kontakty 
interpersonalne są raczej nieopłacalne i nie ma na nie czasu. Premiowane są postawy 
dominacji i walki z innymi (aż do krwawej eliminacji konkurencji). Jeżeli docho-
dzi do nawiązania relacji z innymi, to wytwarzane są one najczęściej ze względu na 
motywację egocentryczną (bohater oczekuje z nich osobistych korzyści). Autorki 
badań zauważyły również, że wśród graczy komputerowych istnieje większa toleran-
cja i przyzwolenie na zachowania nieakceptowane społecznie, takie jak oszukiwanie, 
wykorzystywanie, wrogość, agresja, jeżeli tylko może to służyć ich osobistym intere-
som15. Oczywiście, gry komputerowe mają także swoje zalety i odgrywają ważną rolę 
na przykład w procesie edukacji. Jednak tu zajmujemy się jedynie agresywnymi grami 
sieciowymi, by pokazać ich wpływ na postawy i zachowania młodzieży.

Innym zagrożeniem jest zjawisko zwane „transem dysocjacyjnym” opisane przez 
Carettiego w roku 2000 jako trans dysocjacyjny przed monitorem. „Według niego, 
nadużywanie Internetu i jego aplikacji powoduje zaburzenia podobne do zmiany sta-
nu świadomości, depersonalizacji i utraty poczucia własnej tożsamości osobowej, 
zastępowanej czasem inną, równoległą”16. Sieć staje się przestrzenią psychologicz-
ną, w której uzależniony staje się kimś zupełnie innym. Następuje jakby oddzielenie 
części procesów umysłowych od reszty świadomości i ta oddzielona część zaczyna 
„żyć” (odczuwać i zachowywać się), jakby była oddzielną tożsamością, nad którą 
reszta osobowości traci kontrolę. Zatem nie dziwi już, że młody człowiek serfujący 
godzinami w sieci przestaje być sobą. Zaczyna żyć życiem kogoś, za kogo się podaje 
podczas czatowania czy pisania maili. Jest to pole do działania dla tych, którzy nie 
akceptują siebie, swojej tożsamości czy płciowości. Na jednej ze stron internetowych 
czytamy: „Bartek ma 15 lat. Godzinami siedzi przed komputerem. Rodzice myślą, 
że gra. Tłumaczy, że walczy z piratami i zdobywa punkty. A on czatuje. Raz jest 
nastolatkiem, raz żonatym mężczyzną, raz zgrabną dziewczyną... Rozmawia coraz 
bardziej odważnie. Uczy się szybko od tych, którzy od lat klikają na erotycznych 
czatach. Początkowo jego nicki brzmiały: «nieśmiały», «niegrzeczny», teraz jest «na-
palonym», «podjaranym» i... strach wymieniać inne. Nie tylko patrzył w okienko, jak 
rozbierają się dziewczyny. Kupił małą kamerkę, mikrofonik i sam pokazywał, jak się 
onanizuje. Bez skrępowania wysyłał na Gadu-Gadu lub adres emailowy swoje nagie 
zdjęcia, które nagle zaczęły krążyć po Internecie. W końcu trafiły do kolegów z klasy. 
Zobaczyli je nauczyciele, rodzice, sąsiedzi...”17.

15 Zob. M. Gajewski, dz. cyt., s. 280–281.
16 C. Guerreschi, dz. cyt., s. 63.
17 http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081029/SZKOLA_BEZ_

PRZEMOCY/678169660 (30. 05. 2011).
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Podsumowanie

Wiadomo już powszechnie, że niekontrolowane przebywanie w sieci powoduje 
rozpad relacji rodzinnych, wpływa ujemnie na osiągnięcia w szkole lub na uczelni, 
staje się źródłem zaniedbywania obowiązków oraz niszczy relacje społeczne. Nikt 
nie wykreśli już Internetu z naszego życia, ale nie może on zastąpić prawdziwych 
relacji interpersonalnych i nie może stać się głównym źródłem poznawania świata 
i człowieka. Nie jest też wytworem kultury, tylko miejscem, które ją kreuje.

Od początku istnienia Internetu zastanawiano się, jaki wywiera on wpływ 
na dostosowanie społeczne tych, którzy z niego korzystają. Już wówczas padały 
stwierdzenia, że odcina on użytkowników sieci od zdrowych relacji społecznych, 
jednocześnie w sposób druzgocący zubażając ich relacje interpersonalne. Przeciw-
wagą takiego stanowiska było uwypuklenie możliwości, które niesie to narzędzie 
w relacjach społecznych dla absolutnie wszystkich osób używających go w każdym 
miejscu globalnej rzeczywistości, dzięki łatwości i prędkości komunikowania się 
z innymi osobami. Elisabeth Engelberg i Lennart Sjöberg badając relacje występu-
jące między umiejętnościami społecznymi, osobowością i użytkowaniem Interne-
tu, stwierdzają, że wpływ sieci może raczej zwiększyć różnorodność przystosowań 
społecznych, niż prowadzić do ogólnego zubożenia czy zniszczenia tych zdolności. 
Badania psychologiczne dowiodły, że to raczej introwertycy nawiązują częściej kon-
takty online niż ekstrawertycy, którzy zaspokajają swoje kontakty społeczne poza 
siecią. W oparciu o tego rodzaju stwierdzenia Engelberg i Sjöberg posługując się 
pojęciami asertywności, ekstrawersji i inteligencji emocjonalnej do oceny podsta-
wowych umiejętności w rozwoju relacji interpersonalnych i ich roli w uzależnieniu 
od Internetu, wysnuli wnioski, że użytkownicy spędzający dużo czasu w sieci czują 
się bardziej samotni i mają niższy poziom inteligencji emocjonalnej18.

Dlatego w wypadku Internetu jako nowego medium niosącego ze sobą niemal 
nieograniczone możliwości w dziedzinie społecznych kontaktów, wiedzy, kultury, 
a więc tego wszystkiego, przez co – jak mówił Jan Paweł II – człowiek staje się bar-
dziej człowiekiem, możemy mówić, że może być on doskonałym narzędziem, jeśli 
umiemy się nim posługiwać i niedobrym nauczycielem z powodu tego, co możemy 
w sieci znaleźć i z czego skorzystać. Ale jak ustrzec przed tym młodzież, czy jak ją 
przed tym chronić? Zapewne jednym ze sposobów jest wprowadzenie do programu 
szkolnego przedmiotu, który uczyłby, jak korzystać z nowych mediów oraz jakie 
mogą one nieść ze sobą niebezpieczeństwo.

18 Por. C. Guerreschi, dz. cyt., s. 61–62.
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The Internet: Virtual Friend or Material Fiend

Summary: The Internet as the dominant contemporary communication medium has gained 
a considerable impact on the social behavior and mental attitudes of juveniles, which are its 
main users and beneficiaries.

We can properly discern three different types of juvenile internetusers: The first group, gen-
erally referred to as “Avatars”, lead a separate life “online”. Representatives of this group are om-
nipresent on community websites, chat, upload movies on YouTube, photos on the Facebook, 
indulge in being virtual celebrities. For them, the Internet has corporealized as a virtual friend- 
to such a degree that it assumes more reality than any actual human being.

The second group comprehends adolescents who make extensive use of internetservices but 
prefer to keep their anonymity online for various reasons.

The third category comprises adolescents without access to the Internet, which marginal-
izes them among their peers.

Aside from the formidable potential the Internet holds in store for its expert user, its im-
plicit dangerous potential shouldn’t be neglected. Among the most imminent risks for its users 
number various kinds of psychic addictions that linger in the web, as there are: Internet addic-
tion disorder, cyber sex, aggressive computer games, dissociative display trance and many more.

In this paper we try to analyze the impact that emanates from the web on the lifestyle of 
adolescents and young adults, as well as the longterm consequences that may result therefrom, 
resorting to available databases and research report s.

Key words:  the Internet, cyberspace, cybersex, blog, chat, Facebook, Youtube, Avatar, violence 
on the Internet, violent computer games, recent forms of internet addictions, disso-
ciative trance.




