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Przez internet, zwłaszcza lewicowy, prze-
toczyła się wielka awantura w sprawie
inceli. Wszystko ze względu na tekst Pat-
rycji Wieczorkiewicz w „Krytyce Politycz-
nej”, którego dobrym streszczeniem jest
lead: „Jeśli mężczyzna sam siebie nazywa
przegrywem, to prawdopodobnie znaczy,
że stoi za tym realne cierpienie. Kiedy
ktoś jest z jakiegoś powodu wykluczony,
mówienie mu, że sam jest sobie winien,
z pewnością nie powinno być strategią
lewicy”. Wieczorkiewicz zdecydowała się
spojrzeć na z empatią na tę grupę męż-
czyzn – na „mimowolnych celibatariuszy”,
samotnych wbrew swojej woli, nieraz peł-
nych gniewu na społeczeństwo i kobiety.
Zauważyła, że ich problemy są systemowe,
a pozbawione empatii rady typu „zmień
pracę i weź kredyt” lub „idź na siłownię”
tylko przyczynią się do pogłębienia ich
frustracji i smutku. „Im dłużej będziemy
ignorować realne problemy inceli, zby-
wając ich jako grupę niebezpiecznych,
chcących mordować kobiety, potencjal-
nych gwałcicieli” – pisze Wieczorkiewicz –
„tym bardziej prawdopodobne, że tacy

się staną”. Część lewicowego i feminis-
tycznego internetu odsądziła autorkę od
czci i wiary, bo jak można podchodzić
z empatią do faszystów i mizoginów („Pani
Wieczorkiewicz tak pięknie usprawiedliwia
nienawiść do kobiet”), a z drugiej strony
sceny politycznej kiwano głową: „No właś-
nie, takie są kobiety”. Spróbujmy jednak
spojrzeć na temat chłodnym okiem.

Kultura samowystarczalności

Incelizm jest produktem ubocznym szer-
szego zjawiska seksualnej i miłosnej recesji,
o których pisałem w „Nowej Konfederacji”.
Nastawienie na miłość, związki, na łączenie
się w pary jeszcze w pokoleniach urodzo-
nych w latach 70. było stymulowane
i wspierane przez społeczeństwo, przez
grupy odniesienia (rodzinę, grupę rówieś-
niczą – nie mówiąc już o czasach wcześ-
niejszych („Niech inni toczą wojny, a ty,
szczęśliwa Austrio, wstępuj w związki
małżeńskie!”). W dobie internetu grupy
odniesienia rozproszyły się i zastąpił je
w dużej mierze przekaz z sieci. Naturalne
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dążenie ludzi do łączenia się w pary jest
dużo mniej wspierane. Pojawiły się al-
ternatywne style życia poza związkiem,
oparte na samowystarczalności. Zwłaszcza
w środowiskach wielkomiejskich rezyg-
nacja kobiety z kariery czy działalności
społecznej w celu związania się z partne-
rem i założenia rodziny bywa czymś, czego
należy się wstydzić. Zwiększyła się zarówno
grupa osób, które nie są w związkach, bo
nie chcą, albo nie godzą się na partnera
poniżej oczekiwań – jak i osób, które nie
są w związkach, bo nie mogą znaleźć za-
interesowanej partnerki/partnera. Dlatego
grupa osób samotnych wbrew swojej woli
zwiększyła się.

Kulturowy nacisk na to, by ludzie
żenili się i wychodzili za mąż, też bywał
niszczący i przemocowy. Osoby samotne
były traktowane z nieufnością i poddawane
społecznemu ostracyzmowi. Kosztem kul-
tury samowystarczalności jest natomiast
to, że grupa niezadowolonych ze swojej
samotności mężczyzn rośnie szybciej niż
grupa kobiet cierpiących z jej powodu.
Wzorzec kulturowy dla mężczyzn mówi
bowiem nadal: „Jesteś coś wart, jeśli prag-
nie cię kobieta”, zaś wzorzec kulturowy
dla kobiet zmienił się: „To, czy jesteś
w związku, czy nie, nie stanowi o twojej
wartości”.

We wcześniejszych pokoleniach pro-
blem niechcianej samotności też istniał.
Wśród osób samotnych, mających trud-
ności ze znalezieniem sobie partnera czy
partnerki, było sporo kobiet. W dyskursie
„kryzysu męskości” dużo mówiło się o nie-
dojrzałości, braku odpowiedzialności czy
lenistwie mężczyzn, którzy nie chcą brać
na siebie trudu stałego związku, którzy
szukają partnerki idealnej. Dziś incele
przypisują chęć poszukiwania idealnego
partnera kobietom. Rytualne narzekanie
mężczyzn na kobiety, „lecące” na bogatych,

przystojnych, barowych podrywaczy było
obecne także w innych pokoleniach, ale
nie było w żaden sposób zorganizowane,
opisane, nie miało własnej reprezentacji
grupowej, ideologii i języka. Gdy upo-
wszechniła się komunikacja internetowa,
samotni mężczyźni zaczęli komunikować
się ze sobą i odkryli, że mają podobne
doświadczenia. Ale samo nawiązanie kon-
taktu nie jest jedyną przyczyną stworzenia
internetowej bańki inceli. Przed epoką
mediów społecznościowych też istniały
subkultury – punkowcy czy metalowcy
mieli jednak spajającą ich ideę i zwyczaje.

Tymczasem samotność była przypisywana
czynnikom jednostkowym. Ktoś jest sam,
bo jest strasznie nerwowy, ktoś inny –
bo pije, ktoś inny – bo chodzi w brudnych
ubraniach. Oczywiście takie „indywidua-
listyczne” podejście prowadzi na manowce,
bo – na co słusznie zwraca uwagę Wie-
czorkiewicz – przyczyny samotności są
dużo głębsze. Na to, że ktoś chodzi zanie-
dbany lub pije alkohol, składa się wiele
czynników i tylko jednym z nich jest
własny wybór czy niewystarczające zma-
ganie się z losem. Jednak tłumaczenie
indywidualistyczne czasem bywa mniej
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groźne niż błędne tłumaczenie „zbiorowe”
(czego skutecznie powinien nas nauczyć
XX wiek). A wraz z pojawieniem się ka-
nałów kontaktowych w postaci social me-
diów, w których samotni mężczyźni mogli
się ze sobą skontaktować, pojawiło się
też tłumaczenie „zbiorowe”: jesteśmy sa-
motni, bo jesteśmy brzydcy, niscy, nie-
atrakcyjni, a kobiety wybierają tylko naj-
przystojniejszych i najwyższych mężczyzn.
Sama subkultura i jej aparatura językowa
(wszystkie te „chady”, „normiki”, „simpy”),
przeszła do Polski ze Stanów Zjednoczo-
nych (chciałoby się powiedzieć: co Ame-
rykanin wymyśli, to i Polak polubi). Dla-
czego się przyjęła?

Proste wyjaśnienie cierpienia

Osoba przeżywająca cierpienie i nieroz-
umiejąca go pragnie odnaleźć sens w tym,
co przeżywa. Trudne sytuacje rodzinne,
w czasach szkolnych – nierzadko gnębienie
przez kolegów i koleżanki, potem wiele
negatywnych doświadczeń z kobietami:
seria bolesnych doświadczeń inceli do-
magała się nazwania i wyjaśnienia. I oto
z USA przychodzi ideologia, która wyjaśnia
je w prosty sposób. Przypomina to dyna-
mikę teorii spiskowych i ruchów rewolu-
cyjnych – od prawicowych do lewicowych,
od męskich do kobiecych. I podobnie jak
w ich przypadku, idea łącząca inceli jest
w dużej mierze fałszywa, choć wyprowa-
dzona z częściowo prawdziwych przesłanek. 

Przyczyn swojej samotności incele
upatrują najczęściej we własnej domnie-
manej nieatrakcyjności fizycznej czy złej
sytuacji materialnej, ale kultywują też
swoistą wersję teorii o hipergamii. Jest
to jeden z faktycznie istniejących mecha-
nizmów wyboru partnera przez kobietę –
poszukiwanie partnera o wyższym statusie
społecznym. Na forach inceli ten mecha-

nizm przedstawiany jest jako jedyny obo-
wiązujący, i nierzadko opisywany w sposób
niezwykle przejaskrawiony i uproszczony.
Krążą diagramy, według których kobiety
zainteresowane są jedynie dwudziestoma,
trzydziestoma, czy – w najbardziej opty-
mistycznym wariancie – czterdziestoma
procentami najatrakcyjniejszych mężczyzn.
Głównym kryterium wysokiego statusu
mężczyzny jest zaś jego wygląd zewnętrzny,
przede wszystkim wzrost.

„Hipergamia”, źródło: incels.wiki

Diagramy te zostały przetłumaczone
na polski i w różnych wersjach krążą po
mediach społecznościowych i forach. Oliwy
do ognia dolał jeszcze Jordan Peterson,
opisujący „kobiecą wybredność” na bazie
szczątkowych danych dotyczących Tindera. 

Rzecz w tym, że w ideologii stworzonej
wokół hipergamii jest mnóstwo przekła-
mań. Badania pokazują zupełnie inny
i dużo bardziej zniuansowany obraz. Prze-
de wszystkim sama hipergamia nie jest
jedyną obowiązującą zasadą wyboru part-
nera. Tomasz Szlendak w „Socjologii ro-
dziny” pisze, że obok poszukiwania jak
najatrakcyjniejszego partnera równie is-
totnym mechanizmem jest homogamia –
czyli poszukiwanie osoby o podobnym
statusie społeczno-ekonomicznym. Zwią-
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zanie się z taką osobą zapewnia bowiem
porozumienie w codziennym życiu, zwięk-
sza prawdopodobieństwo wspólnych war-
tości, podobnych przyzwyczajeń. W stycz-
niu tego roku, w „Demographic Research”
węgierski socjolog Dávid Erát pisze o za-
niku hipergamii w 27 państwach Europy.
Wraz z zatarciem różnic w wykształceniu
między kobietami a mężczyznami, kobiety
coraz częściej chcą wiązać się z mężczyz-
nami o podobnym, a nie wyższym statusie. 

Owszem, zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety poszukują partnera, który będzie
dla nich atrakcyjny. Także większość inceli
ma własne kryteria wyboru. Tyle tylko,
że preferencje i atrakcyjność partnera to
sprawa indywidualna. To znamienne, że
zwulgaryzowana teoria hipergamiczna
kładzie nacisk na cechy, na które nie
mamy żadnego wpływu – na przykład
wzrost. Tak jakby w ideologii inceli zasiane
było ziarno autodestrukcji. Tej fatalis-
tycznej wizji nie potwierdzają jednak ba-
dania. W „Edukacji Humanistycznej” Ag-
nieszka Rychłowska-Niesporek opisuje 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
singli, które pokazują, że przy wyborze
partnera od atrakcyjnego wyglądu dużo
ważniejsze są cechy takie jak ciekawa
osobowość, uczuciowość, poczucie hu-

moru, wyrozumiałość i zaradność życiowa.
Dotychczasowe badania (np. omawiane
przez K. Krzyżanowską) wskazują, że
wbrew przekonaniom inceli wygląd ze-
wnętrzny jest ważniejszym kryterium wy-
boru partnera dla mężczyzn, niż dla kobiet.
W innych badaniach singielki znów mówią
o wadze podobnych zainteresowań, po-
dobnego poczucia humoru, podobnego
postrzegania świata.

Potrzeba mądrego trenera

Po lekturze stron i forów inceli można
dojść do przerażającego wniosku. Oto
grupa ludzi, borykających się z problemem
niechcianej samotności, nawiązuje kontakt
przez internet i gromadzi się pod sztan-
darem pewnej ideologii. Rzecz w tym, że
jest ona dla nich samych śmiercionośna.
Nie dość, że już są w trudnej sytuacji, to
ideologia, którą przyjmują, i która spaja
ich grupę, przedstawia tak skrajnie pesy-
mistyczną, przejaskrawioną i fałszywą in-
terpretację rzeczywistości, że odbiera im
wszelką nadzieję i budzi dodatkową frust-
rację. Torpeduje indywidualne próby wyj-
ścia z sytuacji, próby sensownej, zorga-
nizowanej pracy nad rozwiązaniami sys-
temowymi, a nawet uniemożliwia mini-
malną choćby akceptację własnego życia,
która jest punktem wyjścia do jakichkol-
wiek konstruktywnych działań. Wpycha
ich głęboko w fatalizm, z którego trudno
się wyplątać.

Zgadzam się z Patrycją Wieczorkiewicz,
że rady typu „weź się za siebie” często –
zwłaszcza w przypadku osób zmagających
się z depresją – pogarszają sytuację. Jed-
nak wyjście inceli z trudnej sytuacji nie
odbędzie się bez ich działania, bez zadbania
o siebie i zaopiekowania się samymi sobą.
Incele najczęściej nie są sami sobie winni,
ale ideologia, którą przyjmują, niszczy
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ich – w jej świetle zawsze będą „przegry-
wami” i będą się katować, jak za sprawą
freudowskiego mechanizmu obronnego
identyfikacji z agresorem. 

W tej sytuacji niezbędna jest empatia,
o której mówi Wieczorkiewicz. Sama em-
patia jednak nie wystarczy. Potrzebna
jest incelom alternatywna, racjonalna
wizja świata, inna niż przerażające i kłam-
liwe, czarne scenariusze reprodukowane
na ich forach. Wizja świata, która nie jest
przesłodzona, ale też nie jest katastro-
ficzna. Wiele cech, zwłaszcza społecznych,
które są atrakcyjne dla potencjalnego
partnera, można w sobie wypracować,
jeśli nie dostało się ich w domu, jednak
często wymaga to terapii, która dużo kosz-
tuje. Zacząć należy od zauważenia pro-

blemu. Jest wiele instytucji i organizacji
pozarządowych wspierających kobiety czy
osoby z niepełnosprawnościami. Mogłyby
powstawać organizacje, które wspierają
w mądry sposób samotnych, młodych
mężczyzn, lecz dotąd ten problem był
systemowo niezauważany (tym bardziej
pochwały należą się Patrycji Wieczorkie-
wicz, która odważnie o nim napisała). In-
celi nie należy ani niszczyć, ani się nad
nimi użalać. Potrzebują kogoś, kto będzie
jak mądry rodzic lub trener (nie coach!) –
kogoś, kto będzie ich akceptował, ale też
wymagał od nich i urealniał ich wizję
świata. Bo dziś największym ich wrogiem
nie są kobiety, nie jest społeczeństwo –
a straszliwa ideologia, za pomocą której
sami zadają sobie tortury. 
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