ROZDZIAŁ 4

Cyfrowa odsłona
narcyzmu
Co najwyżej potrzebowali tego samego (...)
Żeby obraz był ostrzejszy,
żeby mieć pikseli przynajmniej z miliard (...)
i żeby się dało pstryknąć i nakręcić każdą sekundę życia (...)
Może o to chodzi, żeby patrzeć i patrzeć na samych siebie,
bez przerwy widzieć własne życie i żeby inni,
żeby wszyscy też je oglądali, co?
Że skoro się nie da już istnieć naprawdę,
bo co to za istnienie, skoro wokół miliony i miliardy,
to zostaje wyścig, kto wyprodukuje więcej własnych obrazów,
własnych kopii, własnych dowodów na istnienie.
/A. Stasiuk, Dziennik pisany później/

Internet jest medium narcystycznym, umożliwiającym erupcję zachowań skierowanych na własne ja. Dziesiątki aplikacji
służą wielu celom, ale przede wszystkim wspierają celebrowanie
samego siebie. Medium to, jak żadne inne wzmacnia i podtrzymuje narcystyczne inklinacje jednostek, sprawiając, że kluczowa
staje się autoprezentacja i odpowiednio spreparowana kreacja
samego siebie. Intensyfikując niezwykle wyraźne tendencje kultury opartej o wizualność, staje się źródłem epidemii narcyzmu.
Narcyzmu, którego skala dzięki cyfrowemu obliczu zdaje się nie
mieć końca.
Każdego dnia miliony użytkowników starają się dzięki stworzonym online konstruktom siebie przekonać innych (ale także
i samych siebie) jak interesujące życie wiodą. Specjalne poradniki instruują internautów, jak się prezentować, by zebrać
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jak największą liczbę lajków i komentarzy. Nieautentyczność,
czy wręcz sztuczność stworzonego przez siebie obrazu, staje się
wtórna wobec facebookowej popularności.
Kluczowym elementem staje się tutaj zabieganie o nieustanną atencję, gdyż jedynie ona zapewnia tak pożądaną przez
narcystyczne jednostki sławę. Użyte środki i zabiegi nie mają
znaczenia, gdy podejmuje się wysiłki utrzymania chybotliwego
uznania, bo przecież to ono warunkuje podtrzymanie wysokiej
samooceny skażonych syndromem cyfrowego narcyzmu. Kacze
dzióbki1 na sweet fociach, epatujące seksualnością zdjęcia, kontrowersyjne wypowiedzi – wszystko to służy cyfrowemu publicity. Istotne jest pokazanie innym, jak bardzo jest się cool
i jak fascynujące życie się wiedzie, przypominające nieustający
feeryczny festyn. Miałkość i pustota tego obrazu nie ma znaczenia, gdyż wypełniaczem ziejącej pustką inscenizacji staje się
zaciekawienie innych.
Według Georga Dieza internet jest pełnym obrazów, narcystycznym medium (Diez 2009), za Witoldem Gombrowiczem
możemy o nim konstatować: „Poniedziałek – ja, wtorek – ja,
środa – ja” (Gombrowicz 1986, s. 9). Medium to, stawia jednostkę
w centrum, przekonując, że to właśnie ona i jej działania podejmowane online są najważniejsze.
Elias Aboujaoude pisze, iż Facebook stanowi „doskonałe
forum dla (...) tendencji narcystycznych: zamiast patrzeć zbyt
długo w lustro, [osoby narcystyczne] mogą spędzać całe dnie
w sieci, uaktualniając swoje profile i pławiąc się w swoim
blasku” (Aboujaoude 2012, s. 68). Badacz ten dodaje, że internet
pogłębia narcystyczne cechy, gdyż oferuje szereg możliwości
jeszcze większego zachłyśnięcia się sobą.
Serwisy społecznościowe stają się cyfrową autoreklamą, dzięki możliwości dowolnej (nierzadko nieprawdziwej lub wyolbrzymionej) preparacji własnej biografii, odpowiednio dobranym
1 Charakterystyczny

układ ust pozorujący pocałunek.
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zdjęciom, czy sporej „kolekcji” znajomych2 , co ma dowodzić naszej
społecznej atrakcyjności. Psychiatra podkreśla, iż selekcjonując
i uwydatniając nasze przymioty de facto sprowadzamy się do roli
przedmiotu, analogicznie jak towary, które poprzez reklamę ktoś
chce nam sprzedać. Podobnie my – sprzedajemy swoją wersję
siebie innym.
Wiele badań ukazuje silną korelację między orientacją narcystyczną, a autopromocją na Facebooku (Mehdizadeh 2010).
Badania prowadzone przez Soraye Mehdizadeh wskazują, iż
osoby narcystyczne spędzają na Facebooku więcej czasu, niż
osoby nie wykazujące takich cech osobowości.
Badaczka ta wykazała także, iż obserwowalne są pewne charakterystyczne tendencje w obrębie płci narcystycznych internautów. Mężczyźni głównie przekazują na swój temat pozytywne
informacje, a kobiety publikują zdjęcia. Jej zdaniem narcyzmowi na Facebooku sprzyjają dwie tendencje – powierzchowność
relacji i płytkość emocjonalna oparta głównie o komentarze.
Głównym celem interakcji na tym portalu jest potwierdzanie
atrakcyjności i statusu danej osoby.
Na podobne wyniki badań powołuje się Aboujaoude wskazując, że im bardziej narcystyczny jest internauta, tym większą wykazuje skłonność do interakcji. Jak wskazują badacze, w takiej
sieci społecznościowej mamy do czynienia z nadreprezentacją
osób narcystycznych, stąd w takich przestrzeniach pojawiać się
będzie większa tolerancja i akceptacja dla zachowań autopromocyjnych (Aboujaoude 2012, s. 70). Inaczej ujmując wysycenie
narcystycznymi treściami będzie powodowało traktowanie ich
jako obowiązujących.
Rozliczne badania wskazują także, że im większe poczucie
samotności, tym intensywniejsze zaangażowanie w komunikację online (Bonetti, Campbell i Gilmore 2010). Eksperymenty
prowadzone przez Katherine Karl, Joy Peluchette i Christophe2 Tajemnicą poliszynela jest to, iż coraz częściej firmy kupują fanów na
internetowych aukcjach, by dowieść popularności własnej firmy, czy produktu.
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ra Schlaegela wykazały (Karl, Peluchette i Schlaegel 2010, s.
174-186), iż dla osób kompulsywnie korzystających z internetu
charakterystyczny jest cyklicznie obniżony nastrój, poczucie samotności, niskie poczucie własnej wartości oraz ogólny niepokój.
Naukowcy ci zauważyli także, że osoby te, posiadają niskie
kompetencje komunikacyjne oraz są bardziej nieśmiałe.
Możliwość niemal dowolnego kształtowania własnego wizerunku staje się główną przyczyną samookłamywania, a co jeszcze
bardziej niepokojące, wielu z nas bardziej akceptuje ulepszoną wersję siebie, którą udostępnia online. Skoro internetowa
kreacja przynosi większe gratyfikacje, niż ja realne, będą wykazywać tendencję do ucieczki w przestrzenie wirtualne. Ja
wykreowane online bliższe jest platońskiemu światowi idei, niż
realności.
Takie działanie prowadzi do złudnego przekonania, że jesteśmy niepowtarzalni, wyjątkowi i popularni – skazani na sukces.
Jak wskazują Tomasz Olchanowski i Jacek Sieradzan: „Ci osobnicy rzeczywiście są przekonani, że wszyscy ludzie nie tylko na
nich patrzą, ale o nich mówią” (Olchanowski i Sieradzan 2011,
s. 20). Może to prowadzić do narcystycznego odrzucania tych,
którzy nie afirmują nas tak bardzo, jak internetowi „przyjaciele”.
Jak pisze Aboujaoude: „ludzie są skłonni akceptować internetowe kłamstwa dotyczące innych, jeśli dają im one złudzenie
zbliżania się do doskonałego ideału, który chcą posiadać lub
z którym chcą być” (Aboujaoude 2012, s. 78).
Powstaje pytanie, czy w tym miejscu powinniśmy w ogóle
posiłkować się terminem „kłamstwa” skoro aż połowa użytkowników internetu jest przekonana, że większość lub całość informacji online jest na ogół wiarygodna (Aboujaoude 2012, s.
78). Zaufanie internetowej kreacji dominuje zatem nad potrzebą
dotarcia do autentyczności i prawdy o drugim człowieku. Owa
prawda wydaje się nie mieć znaczenia wobec tego, jak chcemy
postrzegać innego człowieka, a raczej jak on chce, by go postrze-
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gano. Manipulowanie wrażeniami tka relacje usnute na ułudzie
i narcystycznym fałszu.
Jungowski Cień ma szansę ujawnić się właśnie dzięki anonimowym przestrzeniom internetowym. To właśnie w strefie
Cienia znajdują się zachowania, które wypieramy lub te, których
nie jesteśmy świadomi, ale także te, które mają charakter idealizacyjny. Według Zenona Dudka Cień jest tą częścią ego, która
daje znać o sobie zwykle w nieprzewidywalnych okolicznościach,
ujawniając się pod wpływem stresu, silnych emocji, alkoholu czy
narkotyku (Dudek 2002).
Owa strefa Cienia u niektórych autorów określana jest mianem strefy uśpienia (Verbrugge 1983). Może się ona ujawnić
dzięki internetowi, pozwalając na aktywowanie tej części osobowości, która napotyka na społeczne ograniczenia. Za filozofem
możemy dodać, iż kolejną przestrzenią aktywizacji owej naszej
ciemnej strony ego, stają się właśnie środowiska wirtualne.
Świadomie posiłkuję się tu liczbą mnogą, chcąc podkreślić fakt,
iż coraz częściej właściwym jest mówienie o internetach, a nie
internecie, traktowanym jako monolit, ze względu na różnorodne
sposoby jego wykorzystania i użycia.
W procesie komunikacji online zwraca się uwagę na proces
deindywiduacji (McKenna i Bargh 2000), który wywoływany
jest najczęściej gdy znajdujemy się w tłumie, ciemności lub
w sytuacji anonimowości, traktowanej jako immanentna cecha
internetu. Niektórzy autorzy wskazują, że preferowanie sytuacji
anonimowości może być sposobem na eliminację cech, których
jednostka nie akceptuje, wstydzi się, mimo, że są one dla niej
właściwe (Suler 2002, s. 456).
Deindywiduacja implikuje mniejszą kontrolę, szybkie, nieprzemyślane reagowanie oraz większą emocjonalność. Choć anonimowość może mieć charakter wyzwalający – szybsze i głębsze
ujawnianie informacji o sobie, walka z kompleksami, nieśmiałością, pokonywanie trudności w kontaktach interpersonalnych, to
równie często może mieć charakter destrukcyjny, gdyż rozmycie
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własnego ja, może skutkować silnymi napięciami, które będą redukowane poprzez zachowania agresywne (Kamińska-Feldman
1998, s. 83-101).
Badania prowadzone w tym zakresie potwierdzają wzrost
agresji werbalnej wtedy, gdy mamy do czynienia z anonimowością. Na przykład eksperymenty prowadzone przez Adama
Johnsona wskazują na to, iż treści obraźliwe dotyczą komunikacji online cztery razy częściej niż w bezpośredniej (Johnson
2009). Owa bezimienność może stać się bezpośrednią przyczyną
pogłębiającą zło czynu (Dąmbska 1975, s. 31), gdyż rozmyte ja
jednostki, które staje się częścią podmiotu zbiorowego, łatwo ulega wrażeniu, że nie ponosi odpowiedzialności za swe czyny, gdyż
potencjalna wina zostaje przeniesiona na innych. Inni decydują,
inni wybierają, a ona jedynie poddaje się obezwładniającej woli
internetowego tłumu.
Rezerwuar zachowań obserwowanych online, nie musi jednak
mieć charakteru tymczasowego, ograniczonego do przestrzeni
wirtualnej. Jak zauważa bowiem Aboujaoude możemy szybko
zinternalizować zachowania przejawiane online takie jak nadmierna śmiałość, czy nietaktowność i przejawiać je w zachowaniach offline.

4.1 Autentyczność zainscenizowana
Człowiek jest zawsze tym, komu nie wolno zaufać.
Trzeba człowieka utrzymywać w bezpiecznym dystansie:
niezbyt blisko, bo to grozi nową krzywdą,
i niezbyt daleko, bo to grozi osamotnieniem.
Ale właśnie dlatego trzeba nad drugim zapanować.
/J. Tischner, Myślenie według wartości/

W kulturze narcyzmu, w której dominuje nieautentyczność,
sztuczność, pozór i udawanie, wielu ludzi pragnie „autentycz-
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nego istnienia”. Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie cierpimy dzisiaj na deficyt autentyczności, gdyż wszystko staje się
wyrachowaną grą i kalkulacją. Jak zauważa Michał Warchala:
„Boimy się, że nasza egzystencja i nasza rzeczywistość jest tylko
pozorem, przedstawieniem, za którego kulisami czają się manipulujące siły” (Warchala 2006, s. 6).
Te manipulujące siły bynajmniej nie muszą mieć charakteru
zewnętrznego. Sami bowiem możemy być przekonani, że nie
można być autentycznym, że nie należy zbytnio odsłaniać siebie,
czasem z obawy dotarcia do prawdy o samym sobie. Czasem
nakładanie masek staje się jedyną szansą na przetrwanie
w wyrachowanym świecie.
Jakiekolwiek motywacje by nami nie kierowały, udawanie,
pozoranctwo i nieautentyczność mimo, że fasadowo mogą ułatwiać funkcjonowanie, tak naprawdę stanowią potężne źródło
lęków. Prezentujemy się tak, jakby chcieli nas widzieć inni,
odgadujemy nieustannie oczekiwania wobec nas, co powoduje,
że jaźń odzwierciedlona staje się kluczowym elementem naszej
tożsamości. Pieczołowicie i mozolnie konstruujemy nasz fałszywy wizerunek, który staje się kolosem na glinianych nogach.
Nowe media, a szczególnie serwisy społecznościowe stały się tą
przestrzenią, która wyjątkowo ułatwia tę sieciową maskaradę.
Wypartą potrzebę autentyczności doskonale zagospodarowuje telewizja i inne media, którym przypisujemy panowanie simulacrum. Voyerystyczne programy typu reality show stanowią odpowiedź na potrzebę autentyczności, choćby kosztem wulgarności, dyktatu przeciętności i seksualizacji życia. Jak dowodzi Clay
Calvert kultura podglądactwa (ang. voyeurist culture) oznacza
potrzebę bycia oglądanym, ale także konieczność podglądania
życia innych ludzi (Calvert 2000, s. 94).
Programy te pokazywać mają, jak wyglądają kulisy życia
ludzi absolutnie przeciętnych. Łatwo jednak zauważyć, że i one
pełne są blamażu, udawania, gier prowadzonych z samym z sobą
i innymi. Okazuje się, że nawet wtedy, gdy wierzymy, że mamy
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szansę zobaczyć „jak jest naprawdę”3 , serwuje się nam iluzję
i hipokryzję ludzi, którzy dzięki tego typu programom chcą po
prostu zaistnieć.
Cóż zatem w świecie udawania i pozoranctwa znaczy wydawało by się już zdezaktualizowana i nieprzystająca do naszych
czasów kategoria autentyczności? Proponuję by uznać, iż autentyczny to tyle co: „uprawniony, pierwotny, szczery, zgodny ze
swą postacią, zasługujący na nazwę, którą otrzymuje” (Warchala
2006, s. 8), a określając przez negację, autentyczne jest to co: „nie
jest sztucznością, zakłamaniem, udawaniem, fałszem, obłudą”
(Warchala 2006, s. 20).
U Martina Heideggera autentyczność warunkuje otwarcie
się, poszukiwanie sensu bycia. Autentyczność według filozofa
oznacza akceptację dla egzystencjalnego lęku, uświadomienie
własnej śmiertelności. A więc człowiek autentyczny jawi się nam
w tym ujęciu jako ten, którzy akceptuje to, co nieuchronne, nie
uciekając przed samym sobą. Otwarcie to zatem to nic innego
jak „usuwanie zakryć i zaciemnień, jako kruszenie masek”
(Heidegger 1994, s. 184-185).
Za Warchalą możemy uznać, iż człowiek autentyczny, to „człowiek naturalny”, którego cechuje spontaniczność i nieskrępowanie, który de facto ukryty jest „w każdym z nas, o ile odrzuci
się wszystkie kolejne warstwy sztucznej cywilizacji” (Warchala
2006, s. 20). Natura jednak nie oznacza pewnego uniwersum
właściwego całemu gatunkowi ludzkiemu, a pewną jednostkową
właściwość. Stąd człowiek autentyczny jest wierny swej naturze i uniezależniony od jakichkolwiek wzorców (Branicki 2010).
W podobnym tonie wypowiada się Wacław Branicki, który to,
3 Dyskurs nawiązujący do demaskowania „rzeczywistej prawdy” odnajdziemy
chociażby u Mariusza Maxa Kolonko, którego ulubionym lejtmotivem sformułowanie: „mówię, jak jest naprawdę”. W nurt ten wpisuje się także talk show Ewy
Drzyzgi „Rozmowy w toku”, czy serial Ukryta Prawda”. Pozór w tym przypadku
przejawia się w formie kreowania niezaistniałych historii. Wysoki poziom nasycenia emocjonalnego w połączeniu z niskimi kompetencjami odbiorców powoduje,
że jednostki ulegają przedstawionej im wizji rzeczywistości.
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naturalność za Jeanem-Jacquesem Rousseau definiuje poprzez
spontaniczną szczerość, pozbawioną jakiejkolwiek celowej ingerencji (Branicki 2012).
Omawiając poglądy Rousseau, Jacques Maritain wskazuje,
iż szczerość, francuski myśliciel rozumiał poprzez „wylewanie
się w formie czystej spontaniczności afektywnej” (Maritain 2005,
s. 155). W takim ujęciu, najbardziej autentycznymi istotami
wydają się być nieskażone kulturowymi imperatywami dzieci,
które przede wszystkim kierują się w swoimi działaniu emocjami, a nie kulturowymi nakazami, czy ograniczeniami. Im
bardziej człowiek przyswaja zewnętrzny wobec własnego wnętrza kanon kulturowy, tym mniej wydaje się być autentyczny.
Słusznie zauważa więc Branicki, że u Rousseau to rozum jest
odpowiedzialny za zniekształcanie autentycznego doświadczenia (Branicki 2010, s. 129). On to bowiem uznając swą wyższość
nad stanami afektywnymi, neguje je, wymuszając na jednostce działanie refleksyjne, a nierzadko przez to skalkulowane
i wyrachowane. Kontynuację myśli Rousseau odnajdziemy także
u Workowskiego, który zauważa, że człowiek autentyczny „działa
zgodnie ze swoją zmysłową naturą, co powoduje, że są dla niego
ważniejsze uczucia i instynkty niż rozsądek i wola” (Workowski
2006, s. 175).
Jak trafnie zauważa Warchala wrogiem autentyczności jest
zbiorowość, „która narzuca sztuczne konwencje podporządkowane zewnętrznym, obcym jednostce celom” (Warchala 2006, s. 20).
Jeśli jednostka chce funkcjonować w grupie, musi przyjąć jej
cele, albo co najmniej fikcjonalnie je zaakceptować. Ujmując jeszcze inaczej, człowiek autentyczny, to człowiek szczery. Szczerość
oznaczać może wierność samemu sobie, co de facto przekłada się
na nasz publiczny wizerunek (Warchala 2006, s. 24).
Powstaje jednak pytanie, na ile można być wiernym temu, co
zostało spreparowane na użytek innych, co stanowi simulacrum
nas samych, nie mając nic wspólnego z naszym prawdziwym ja?
W tym ujęciu szczerość ma jedynie charakter użytkowy, instru-
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mentalny, pozwalający zachować spójność tego kim jesteśmy,
z wyobrażeniem tego kim chcielibyśmy być, czego emanacją stają
się nasze wizerunki. Czy zatem w ogóle możliwe jest wyartykułowanie prawdziwego ja bez odwołania się do konwencjonalnych
opisów? Czy można być naprawdę sobą, nie odwołując się do ocen
innych? A może autentyczność stanowi jedynie wypadkową oczekiwań innych wobec nas? Czy jakakolwiek autentyczność jest
możliwa z pominięciem całego sztafażu kulturowych oczekiwań?
Wydaje się, że chociaż częściowo możemy udzielić odpowiedzi na
te pytania, sięgając do Roberta Spaemanna, który przekonywał,
iż autentyczność można osiągnąć jedynie poprzez pełny powrót
do natury (Spaemann 2011), odrzucając całą sferę kulturowych
nakazów.
Branicki sięgając do koncepcji dezintegracji pozytywnej wskazuje, że autentyczność realizuje się poprzez rozwój. Jeśli więc
mamy do czynienia ze wzrostem poziomu autentyczności, jednostka się rozwija, a autentyczność stanowi warunek dokonywania się tego rozwoju (Branicki 2010, s. 132). Jednocześnie
zdaniem krakowskiego filozofa, autentyczność nie jest stanem,
a procesem, a człowiek traci autentyczność wtedy, gdy gubi
samego siebie (Branicki 2010, s. 25).
Poziom autentyczności podnosi jego zdaniem samowiedza,
którą uzyskać można dzięki własnemu uprzedmiotowieniu –
spojrzeniu na siebie jak na zewnętrzny byt. Jeśli komunikujemy się z innymi online (dodajmy anonimowo) mamy szansę na
większe samopoznanie, albowiem ten typ komunikacji implikuje
z reguły większy poziom szczerości. Odmienna sytuacja dotyczy
komunikacji w serwisach społecznościowych, w których prawdomówność jest bardzo ograniczona, a wiarygodność deklarowanych opinii ze względu na specyfikę tego narzędzia bardzo
wątpliwa.
Życie społeczne w coraz większej mierze staje się życiem na
ekranie lub poprzez ekran. Egzystencja ludzka zostaje przez wielu młodych ludzi, ale przecież nie tylko, zdominowana, a nawet
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ograniczona do facebookowej fasady, do wizerunku, którego forma jest ważniejsza, niż charakter relacji łączący ludzi. W kulturze narcyzmu kategoria autentyczności straciła swój sens, stając
się jedynie formą zainscenizowanej „autentyczności”. Głębokie,
trwałe i szczere relacje zostają zastąpione przez internetowe substytuty fragmentarycznych, tymczasowych i powierzchownych
kontaktów.
Coraz częstsze problemy z nawiązywaniem głębszych relacji
prowadzą do przekonania, że ilość może zamienić się w jakość,
co prowadzi do fastfoodyzacji4 kontaktów interpersonalnych. Powstają więzy bez więzi, puste, wydmuszkowe relacje, sprowadzone do kolekcjonowania kolejnych znajomych. Jak pisze Malcolm
Gladwell obecnie kolekcjonuje się „ludzi na tej samej zasadzie,
jak inni kolekcjonują znaczki” (Gladwell 2000, s. 45). W związkach międzyludzkich dominować zaczynają relacje o charakterze instrumentalnym, przyjmując wymiar wykalkulowanych,
a nawet wyrachowanych strategii, których jedynym celem jest
zaspokojenie własnego interesu.
Bycie autentycznym z pewnością nie jest zadaniem łatwym.
Kiedy bowiem jesteśmy autentyczni, odsłaniając część naszej
prawdziwej osobowości, oczekujemy wsparcia i zrozumienia.
W obawie o to, że tak się stanie, maskujemy się przybierając
formy mniej lub bardziej zbieżne z naszym ja. Odsłanianie siebie,
które Julia Omarzu nazywa ujawnianiem siebie, polega na przekazaniu innym osobistych informacji na swój temat (Omarzu
2000). Oczywiście nie każdy typ informacji powoduje taki sam
poziom ujawnienia siebie. Znaczenie mają tutaj informacje, które Omarzu określa mianem głębokich, a więc takich, które mogą
mieć charakter intymny, osobisty, ale i zawstydzający (Omarzu
2000), bądź takich, co do których istnieje ryzyko odrzucenia lub
wyszydzenia (Pennebaker 1989).
4 Pojęciem fastfoodyzacji relacji międzyludzkich posiłkuje się Zbyszko Melosik
opisując je jako: „spreparowane, określone przez jasne wzory krótkotrwałych
interakcji” (zob. Cushman 1990, s. 70).

4.1 Autentyczność zainscenizowana

157

Omarzu wymienia trzy poziomy ujawniania siebie. Pierwszy
z nich obejmuje szerokość, czyli liczbę podejmowanych tematów.
Drugim z nich jest czas trwania interakcji, zaś trzecim –
wskaźnik najbardziej subiektywny – głębokość przekazywanych
informacji. Jak pokazują badania, w przypadku otwartości
mamy do czynienia z mechanizmem wzajemności – im bardziej
my jesteśmy otwarci, tym większej otwartości możemy oczekiwać
od innych (Moon 2000). Inaczej rzecz ujmując, nasza otwartość
jest z reguły odwzajemniania. Ponad to wykazano, że wartością
dodaną otwartości jest to, iż osoby które tak postrzegano
oceniano jako bardziej sympatyczne (Collins i Miller 1994, s. 457475).
Wydaje się, że drugorzędne znaczenie w sympatii do takich
osób ma fakt, czy są one rzeczywiście szczere i otwarte, czy
też jedynie na takie się kreują. Można przypuszczać, że jednostki posiadają intuicję, która podpowiada im, że tworzenie
wizerunku osoby otwartej będzie sprzyjać społecznej akceptacji i zjednywaniu sobie innych poprzez „wymuszenie” na nich
reguły wdzięczności, skutkującej odsłonieniem się także z ich
strony. Emanacją tego typu myślenia są właśnie rozliczne profile
w serwisach społecznościowych, opierające się o pozorowaną
autentyczność.
Według Workowskiego zrzucenie masek i uznanie prawdy
o sobie samym pozwala żyć naprawdę autentycznie. Autentyzm
powoduje, że znika lęk, gdyż człowiek przestaje udawać, nie
żyje w iluzji (Workowski 2005, s. 67). Dla Józefa Tischnera
maska nie jest jedynie niewinną zasłoną, a kłamstwem, którego
głównym źródłem jest lęk (Tischner 1990, s. 66). Tischner
posiłkuje się terminem człowieka z kryjówki, istoty, która
obawia się ludzi i świata zewnętrznego. Nie chce pokazać
prawdziwej twarzy z obawy przed zranieniem. To człowiek,
który boi się prawdy o własnym wnętrzu – własnych lękach,
fobiach, pożądaniach i agresji. W efekcie ucieka od siebie samego
i przebywa w kryjówce, chowając się przed innymi.
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Człowiek z kryjówki lęka się innych, ale tak samo boi się
siebie samego, odkrycia prawdy o sobie samym. Ucieczka do kryjówki daje złudne poczucie bezpieczeństwa ochrony przed światem zewnętrznym. Tischner pisze, iż dla człowieka z kryjówki
inny jest: „zawsze tym, komu nie wolno zaufać. Trzeba człowieka
utrzymywać w bezpiecznym dystansie: niezbyt blisko, bo to grozi
naszą krzywdą, i niezbyt daleko, bo to grozi osamotnieniem. Ale
właśnie dlatego trzeba nad drugim zapanować” (Tischner 1993,
s. 445). Według Tischnera ludzie oswajają innych w dwojaki
sposób – poprzez zrozumienie, bądź poprzez zawładnięcie. Człowiek z kryjówki oswaja innych poprzez zawłaszczenie, poddanie
sobie. Człowiek z kryjówki jest w istocie jednostką narcystyczną,
neurotycznie lękającą się siebie samego i innych. Razi ona innych
swoimi emocjami – zimnej obojętności, krzykiem, słowotokiem,
pretensjami bez powodu.
Strach przed sobą staje się podstawą strachu przed zaangażowaniem w związek, który wymaga odsłonienia. Jak zauważa
Charles Taylor w „Etyce autentyczności” kultura, która głosi
samorealizację bez względu na więzi między ludźmi, niszczy
warunki niezbędne dla realizacji autentyczności (Taylor 2002,
s. 40). Inaczej ujmując, pełna realizacja ja, nie może odbywać
się wbrew lub pomimo innych. Inni są niezbędni do odczuwania
pełni satysfakcji i szczęścia z podejmowanych działań. Jednostka, która jest zogniskowana wyłącznie na sobie, na realizacji
własnych planów i ambicji, bez wglądu w innych, prędzej, czy
później skazana zostaje na porażkę i odczucie klęski. Taylor pisze: „podejście to sprzyja takiej wizji relacji międzyludzkich, która podporządkowuje owe związki indywidualnej samorealizacji.
Sam związek jest czymś wtórnym w stosunku do samospełnienia
się partnerów” (Taylor 2002, s. 46).
Krzyczące ja, nie pozwala w pełni zaangażować się w związek,
utrudnia bezgraniczne oddanie się drugiemu człowiekowi, gdyż
niezaspokojona potrzeba ja przypomina o deficycie. To związki,
które można nazwać połowicznymi, angażującymi jedynie część
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osobowości. Związek jest zatem o tyle satysfakcjonujący, o ile
ułatwia samorealizację. Jeśli ją utrudnia lub stanowi element
krępujący, jest zamieniany na nowy, lepszy, w którym własna
gratyfikacja przychodzi natychmiast i może być w sposób nieograniczony spełniana.
Współczesna kultura narcyzmu podpowiada nam, że stałość
nie jest elementem, który może charakteryzować związki, gdyż
wszystko jest tymczasowe i płynne. Przekonanie o niestałości
relacji, już na początku tworzenia się relacji, wpływa na jego charakter, implikując naskórkowe zaangażowanie. Taylor trafnie
konstatuje: „Związki określające moją tożsamość nie mogą być
postrzegane – z zasady i z góry – jako tymczasowe i wymienne.
Jeśli moje wewnętrzne eksploracje przybierają postać takich
seryjnych i zasadniczo chwilowych związków, to nie eksploruję
swojej tożsamości, a jedynie uprawiam jakąś formę rozrywki”
(Taylor 2002, s. 55).
Powierzchowne zaangażowanie powoduje, że jednostka trwa
w stanie ciągłej niepewności, napięcia, nie wiedząc, co może przynieść jutro. Dla niektórych co prawda może to stanowić swoistą
formę afrodyzjaka, dla innych staje się udręką niezaspokojenia
potrzeby bezpieczeństwa. Brak oparcia, uczucia stałości i niezmienności może stanowić dla wielu ludzi czynnik frustrujący,
tym bardziej, że dotyczy on relacji z bliską osobą. Wydaje się, że
właśnie trwałość tych relacji może stanowić wskaźnik stabilności
i wysokiej samooceny jednostki. Poszukiwanie nieokreślonego
wskazuje na głębokie niezadowolenie z własnego ja.
Rytuały rozwodowe, związane z topieniem obrączki, czy zakopywaniem jej w trumience, sprawiają, że z drugiego (po śmierci
bliskiej osoby), najbardziej traumatycznego wydarzenia w naszym życiu robi się festyn, jarmarczny odpust. Celebryci i gwiazdy popkultury przekonują, że rozstanie nie jest dla małżonków
niczym obciążającym. Rozwód staje się wręcz okazją do zabawy,
celebrowania wolności, którą małżeństwo w znacznym stopniu
ograniczało. Pisze się nawet o rozwodach „twórczych” (Pospiszyl
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1991, s. 137). Młodzi ludzie otrzymują zatem prosty przekaz –
nie pracuj nad relacją, jeśli nie jest dla ciebie satysfakcjonująca,
po prostu ją zakończ. Powstaje przeto złudne przekonanie, że
rozstanie nie jest niczym trudnym, bolesnym, pozostawiającym
niejednokrotnie ranę przez całe życie.
Funkcjonowanie jednostek w kulturze narcyzmu cechuje imperatyw fałszu (Twenge i Campbell 2009), który pozwala kreować się tak, jak chcemy być postrzegani przez innych. Stykamy
się zatem coraz częściej z bogactwem ludzi, które ma charakter wykreowany, zbudowany jedynie na podłożu werbalnym,
fałszywym pięknie osiągniętym dzięki operacjom plastycznym
i zabiegom kosmetycznym, mądrości opartej na pustych frazesach i populistycznych tezach, wynikach sportowych opartych na
dopingu czy gwiazdach wykreowanych wyłącznie przez media.
Do wszechobecnego fałszu socjalizowani jesteśmy od najwcześniejszych lat. Dzieciom wmawia się wyjątkowość poprzez edukację zogniskowaną na wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości i towarzyskości, mierzonej liczbą znajomych w serwisach
społecznościowych. W pewnym sensie należy uznać, że jednostka
narcystyczna utraciła kontakt z rzeczywistością, tworząc na własne potrzeby alternatywny, niezwykle interesujący świat, który
jednak opiera się na pozorze lub bardzo niepewnym gruncie
poklasku rodziców i wąskiego grona klakierów.
Na fałszu opiera się również osobowość jednostek, które na
siłę starają się pokazać miłą powierzchowność i uśmiech, który
coraz częściej przyszyty jest do amerykańskich twarzy. Wszystko
w tym wyidealizowanym świecie jest cool, a imperatyw szczęścia
wymusza nienaturalne, czasami wręcz karykaturalne uśmiechy i sztuczne zadowolenie. Ten imperatyw nieautentycznego
uśmiechu doskonale demaskuje Andrzej Stasiuk: „nastawieni
jesteśmy na produkcję zadowolonych z siebie bezwstydników, ale
żeby żyć naprawdę, musisz poczuć napięcie, niejednoznaczność
egzystencji, pewne rozdarcie” (Stasiuk 2015, s. 70).
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W „Uciecze od wolności” Fromm pisze o wymogu posiadania „miłej osobowości”, jeśli chce się sprzedawać swoje usługi,
niezależnie od wykonywanej profesji. Ten imperatyw szczęścia
powoduje, że pod maską wiecznego zadowolenia, ukrywa się
frustrację, pustkę i naskórkowość relacji z innymi. Zdaniem
Szlendaka „kontrolowany uśmiech” sprzedawców i usługodawców staje się próbą okiełznania alienacji, ale także formą obrony
przed agresją, która przybiera dzisiaj formę nieprzewidywalną
(Szlendak 2008, s. 64).
Niektórzy autorzy uważają, iż panaceum na erupcję zachowań narcystycznych jest wszechstronne kształcenie humanistyczne. Filozofka Martha Nussbaum (Nussbaum 2010) uważa, że edukacja powinna polegać na rozumieniu perspektywy
i myślenia drugiego człowieka, co określa mianem wyobraźni
współczującej. Tę zdolność współodczuwania uznaje za pierwotną dla człowieka, lecz jej zdaniem niećwiczona zanika lub staje
się swoją karykaturą, co w prosty sposób prowadzi do narcyzmu
jednostki.
Według Nussbaum świat, w którym żyjemy, jest napędzany
przez siły zysku ekonomicznego i mechanistycznego pragnienia produkcyjności obywateli. Jednostki tracą umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia, innowacyjności, ale także
współczucia. Jej zdaniem edukacja humanistyczna jest szansą
na zbudowanie głębokich relacji międzyludzkich, a nie takich,
które oparte są na manipulacji i instrumentalnym wykorzystaniu. Obserwacje Nussbaum znajdują potwierdzenie u innych
badaczy (Twenge, Konrath, Foster, i in. 2008), którzy wskazują,
że jednostki narcystyczne mają zawyżoną samoocenę, przeceniają własne możliwości, są nieempatyczne, nie potrafią przyjąć
perspektywy innej osoby.
Funkcjonowanie online przypomina Foucaultowski panoptykon, gdzie wszyscy wszystkich obserwują, a właściwie wielu
obserwuje niewielu. Coraz częściej ogniskujemy się jedynie na
tym, by pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli podejmujemy się
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jakiejkolwiek aktywności, to okazuje się, że nie jest ona dla nas
radością samą w sobie, ale staje się znacząca dopiero wówczas,
gdy dzielimy się nią z innymi.
Stąd wędrówka po górach, czy miejskie bieganie zawsze odnajdzie swoje odzwierciedlenie w publikowanych online niemal
w czasie rzeczywistym zdjęciach, ale co jeszcze bardziej zatrważające sfera prywatności tak bardzo wkroczyła do internetu, że
niemal całkowicie zostaliśmy jej pozbawieni, a właściwie pozbawiliśmy się jej sami na własne życzenie.
Im więcej transmitujemy online, tym bardziej jesteśmy. Do
owego potwierdzania własnego jestestwa konieczne jest dostrzeżenie i poklask ze strony innych. Jak trafnie konstatuje Aneta
Ostaszewska: „U homo narcissus aprobata samego siebie jest
nieustannie uzależniona od publicznego uznania i aklamacji
(oklasków) publiczności. Dlatego tak znaczącą uwagę poświęca
się opiniom na swój temat. Inni są lustrem, które nie tylko
ma odbijać, ale również i potwierdzać doskonałość wizerunku
narcyza” (Ostaszewska 2011a). W pewnym sensie narcyz zatem
jest osobą towarzyską, ale to towarzyskość niezwykle powierzchowna, instrumentalna. Osobnik narcystyczny potrzebuje innych jedynie w roli oglądających, słuchających, czy czytających
płytkich wynurzeń publikowanych online.
Wstyd zostaje wyrugowany w miejsce bezpardonowego otwarcia. Otwartość ta, ma jednak charakter pozorny i głęboko skomercjalizowany, nie mając nic wspólnego z prawdziwą szczerością. Narcyz ponad to, wykazuje zainteresowanie innymi wyłącznie wtedy, kiedy inni wykazują zaciekawienie jego osobą. Jeśli
tego nie otrzymuje, przywiązanie do innych wygasa.
Właściwie coraz mniej robimy dla siebie, a coraz więcej dla
innych, by otrzymać „lajkową” afirmację w serwisie społecznościowym. Im bardziej skupiamy się na feedbacku otrzymywanym
od innych, tym w coraz mniejszym stopniu jesteśmy autentyczni,
gdyż ogniskujemy się wyłącznie na odgadywaniu tego, co inni
chcieliby w nas zobaczyć. Stajemy się patchworkiem pragnień

4.2 Selﬁe – emanacja kultury cyfrowego narcyzmu

163

wielu, tak naprawdę niewiele znaczących dla nas ludzi, których
pochwała staje się sposobem na podwyższenie naszej samooceny.
Takie działanie jest jednakże zgubne dla jednostki, gdyż w gonitwie za łechtaniem innych, tracimy samych siebie, stając się
odpowiedzią na niespójne oczekiwania innych.

4.2 Selﬁe – emanacja kultury cyfrowego
narcyzmu
Jednym ze skutków nowej techniki fotograficznej (...)
jest zamiana coraz większej liczby zastosowań
aparatu fotograficznego w życiu prywatnym
na ćwiczenia w narcyzmie – to znaczy na samoobserwację
/S. Sontag, O fotografii/

Średniowieczny model moralności odwoływał się do cnoty
pokory (łac. humilitas) jako naczelnej zasady kultury. Najczęściej utożsamiana jest ona z wartościami religijnymi (Emmons
i Kneezel 2005), znajdując odzwierciedlenie w wielu religiach:
judaizmie, islamie, buddyzmie czy chrześcijaństwie, które to,
pokorę traktują jako ważną cechę duchowości dojrzałej. Cechę
tę, postrzega się jako wyraz dojrzałości człowieka (por. Allport
1961), stanowiący jeden z kluczowych elementów szczęśliwego
życia i rozwoju człowieka (Seligman 2002). Zdaniem niektórych
badaczy człowiek pokorny jest empatyczny, uprzejmy, nie wykazuje chęci do dominacji (Emmons 2007), sztucznie nie zawyża
własnej oceny (Sedikides, Gregg i Hart 2007, s. 163-209), stanowiąc jednostkę, która postrzega siebie adekwatnie (Emmons
1999).
Ponad to uważa się, że jednostka pokorna jest otwarta na
innych, potrafi uwzględniać inne, niż własny punkt widzenia, co
jednocześnie sprawia, że potrafi uznać popełnione przez siebie
błędy (por. Harrel i Bond 2006, s. 365-376). Pokorny człowiek
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nie jest zatem skupiony na sobie, nie uznaje siebie za osobę
nieomylną, ma świadomość własnych ograniczeń i braków. Nieprzypadkowo wspominamy o pokorze w kontekście narcyzmu,
gdyż w niektórych opracowaniach naukowych jest ona definiowana właśnie poprzez odwołanie się do tej kategorii pojęciowej.
Pokorę określa się jako antynomię narcyzmu, pychy, egoizmu czy
arogancji (zob. Rowatt, Powers, Targhette, i in. 2006), uznając ją
za termin synonimiczny skromności (Seligman 2002).
Nastawiona na krzyczące ja, egotyczna kultura narcyzmu
nakazuje postrzegać pokorę jako wyraz niepewności, słabości
i zaniżonej samooceny jednostki. Jak trafnie konstatuje Richard
Sennett kształtowanie „miękkich” charakterów w twardym świecie wydaje się być niehumanitarne (Sennett 2009). Taki sposób myślenia nie znajduje jednak empirycznego potwierdzenia.
Osoby pokorne okazują się mieć wyższą samoocenę i lepszy
ogólny dobrostan psychiczny, w porównaniu do osób aroganckich
(Rowatt, Powers, Targhette, i in. 2006).
Warto dodać, że osoby pokorne lepiej funkcjonują w związkach (Peters, Rowat i Johanson 2011), a także są lepszymi
współpracownikami (Hilbig i Zettler 2009). Badania odsłaniają
pozytywną percepcję pokory w społeczeństwie. Wiele osób postrzega ją jako cechę pożądaną, uznając, że charakteryzuje ona
osoby niesamolubne, dbające o innych, ale także inteligentne
(Exline i Geyer 2004). Dodatkowo okazuje się być ona ważnym
czynnikiem ograniczającym chęć podkreślania własnej ważności
(Baumeister i Exline 2002), co u osób narcystycznych jest potrzebą szczególnie widoczną.
Pokora właściwa dla myślenia feudalnego została jednakże
odrzucona na rzecz pychy (łac. suberbia) sprawiając, że wyolbrzymioną rolę zaczęto przypisywać własnym, nieograniczonym możliwościom jednostki. Ideologia konsumpcjonizmu i merkantylizm
psychiczny wzmacniają pogląd zgodnie z którym wyolbrzymione
mniemanie o sobie, egotyzm, nadmierna wiara we własną sprawczość, chwalenie się własnymi osiągnięciami, czy wygórowane
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ambicje, stają się pożądanymi cechami w narcystycznie zorientowanej kulturze.
Jak wskazywała Susan Sontag fotografowanie nie tylko zaświadcza o przeżyciu czegoś, ale także stanowi formę rezygnacji
z przeżyć, gdyż człowiek ogranicza swe przeżycia wyłącznie do
poszukiwania ładnych widoków, przekształcając je w obrazy
i pamiątki. Zogniskowanie na dobrym kadrze, korzystnym ujęciu, wypiera i deprecjonuje przeżywanie, odraczając je do czasu
oglądnięcia, nie tyle przez siebie, co przez innych.
Coraz częściej można odnieść wrażenie, że ludzie są przekonani, że doświadczyli czegoś dopiero po rejestracji danego wydarzenia. Nie można być na wakacjach, uczestniczyć w ważnym
rodzinnym wydarzeniu bez rejestracji, a co ważniejsze upublicznieniu tego, niemal natychmiast online. Fotografia eksterytorializuje naszą pamięć, przedłużając zgodnie z mcluhanowską tezą
nasze wspomnienia.
Sontag słusznie wskazywała, że upowszechnienie się aparatów fotograficznych sprawiło, że ulegamy złudnemu przekonaniu, że nasze życie to ciąg ekscytujących zdarzeń, zasługujących
na uwiecznienie. Temu mirażowi poddaje się wielu internautów,
za wszelką cenę starających się przekonać innych, że ich życie to
ciąg niekończących się feerycznych sytuacji.
Jak pokazują badania, facebookowicze na fotografiach prezentują bardzo selektywne wersje samych siebie, a nawet kreują
kilka swoich tożsamości dla różnych odbiorców (Mendelson i
Papacharissi 2010, s. 252). Łatwość wykonania zdjęcia sprawiła,
że wiele osób rejestruje niemal każdy, najbardziej trywialny moment swojego życia, transmitując niemal w czasie rzeczywistym
swoje życie do sieci. Stąd internet, aż roi się od zunifikowanych
w swojej formie selfie5 , w charakterystycznych pozach, z obo5 Selfie to rodzaj autoportretowej fotografii, wykonywanej na wyprostowanej
ręce lub specjalnym kijku do aparatu cyfrowego. Może przedstawiać jedną osobę
lub grupę osób – tzw. selfie grupowe. W roku 2013 redakcja Oxford Dictionaries
uznała termin selfie za słowo roku.
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wiązkowym „dziubkiem” zwanych „słit fociami” (od angielskiego
sweet photo). Analizując fenomen selfie trudno za Anthonym
Giddensem nie uznać, że jesteśmy nie tym, czym jesteśmy, ale
tym, co z siebie zrobimy (Giddens 2002).
Uważa się, że pierwsze selfie pojawiły już w roku 1880, kiedy
to samowyzwalacz umożliwił samodzielne wykonanie zdjęcia
(Wickel 2015). Naukowcy podejmujący problematykę fotografii
w swoich badaniach zwracają uwagę, że medium to, wzmacnia
nasze narcystyczne tendencje, a samoobserwacja, którą podtrzymuje, sprawia, że nieustannie dokonujemy autoanalizy, uzależniając nasze poczucie indywidualności od konsumpcji obrazów
samych siebie (Sontag 1986). Susan Sontag pisze: „Jednym ze
skutków nowej techniki fotograficznej (...) jest zamiana coraz
większej liczby zastosowań aparatu fotograficznego w życiu prywatnym na ćwiczenia w narcyzmie – to znaczy na samoobserwację” (Sontag 1986, s. 160).
Znawczyni tej formy sztuki pisze wręcz o narcystycznym
transie (Sontag 1986, s. 66), który dokonuje się dzięki użyciu
fotografii. Zwraca także uwagę na depersonalizujący charakter
zdjęć: „Oferuje, za pomocą jednej, łatwo przechodzącej w nałóg
czynności, zarówno uczestnictwo jak i alienację z życia własnego
i innych – pozwalając nam uczestniczyć, ale zarazem potwierdzić
wyobcowanie” (Sontag 1986, s. 150). Jej zdaniem sama czynność
wykonywania zdjęcia odsłania ich niebezpieczną funkcję, przyrównując fotografowanie do gwałtu6 .
Alienująca funkcja zdjęć uwidacznia się za każdym razem,
kiedy rzeczywistość i aktualność zostaje przesłoniona przez
obiektyw aparatu. Niektórzy tak bardzo angażują się w zapośredniczoną funkcję aparatu, że dopiero oglądając zdjęcia mają
wrażenie obecności i naoczności oglądanych zdarzeń7 .
6 Często można dostrzec ludzi, którzy bronią się przed ingerującym w ich
życie obiektywem aparatu zasłaniając twarz. Nieprzypadkowo również wielu
przedstawicieli kultur pierwotnych uznawało, że fotografia „kradnie duszę”.
7 Szeroko na ten temat piszę w: (Szpunar 2008, s. 105-124).
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Rycina 4.1. Jedno z pierwszych selﬁe. Fotograﬁa Roberta Corneliusa
z 1839 roku.

Źródło:
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1573813,1,
selfies--to-gwiazdy-lubia-najbardziej.read
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Uroczystości rodzinne tracą blask, a ważność rozgrywanych
wydarzeń zostaje utracona na rzecz korzystnego wyglądu na
zdjęciu. Fotografia już nie tylko rejestruje, co pozwala uczestniczyć w wydarzeniu, czasem całkowicie go przysłaniając. Fakt
ten uzmysławia nam, że jesteśmy pod permanentną obserwacją
oczu innych ludzi (Pontremoli 2006, s. 119), dzięki czemu nasza
prywatność zostaje zdeprecjonowana, będąc zastępowaną przez
upublicznienie (por. Barthes 1996).
Jedna z pierwszych reklam aparatu Brownie firmy Kodak
opublikowana została w 1970 roku w Saturday Evening Post.
Ukazuje ona łatwość użycia aparatu fotograficznego, zrozumiałą
nawet dla kilkuletniej dziewczynki. Producent zwraca uwagę
konsumenta na dwa aspekty – sprzęt, który produkuje jest
niezwykle prosty w obsłudze, a więc może być używany przez
każdego oraz na aspekt przyjemności użytkowania.
Co ciekawe „słit focie” szybko przestały być domeną narcystycznych, skupionych na własnym wyglądzie, eksponujących
własną seksualność nastolatek, „wchodząc na salony”. Fotograficzne autoportrety z lubością zaadoptowali nie tylko celebryci,
gwiazdy popkultury, a także politycy traktując je jako ważne
narzędzie komunikacji z wyborcą, skracające dystans. Selfie
stało się swoistym artefaktem i praktyką społeczną. Stało się
formą tworzenia i kontrolowania własnego wizerunku, który
dzięki przestrzeni w której funkcjonuje może być nieustannie
aktualizowany.
Wyniki badań sondażowych pokazują, że ludzie młodzi wykorzystują media społecznościowe do różnych celów. Millenaryści
w wieku pomiędzy 18 a 33 rokiem życia są hiper-podłączeni, ale
wykazują niewielką troskę o innych, o ile nie są oni ich publicznością (Al-Deen i Hendricks 2012). Badania ukazują rosnący
poziom narcyzmu w ciągu ostatnich dekad, a millenaryści, zwani
również Generacją Ja (Generation Me), są określani mianem
najbardziej egoistycznego pokolenia w historii.
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Rycina 4.2. Reklama aparatu Kodak z 1910 roku.

Źródło: http://www.kodak.com/US/en/corp/features/brownieCam/index.shtml
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Wykonywane i udostępniane przez popularne platformy społecznościowe selfie stają się jednym z głównych wskaźników
narcyzmu. Jak łatwo prognozować udostępnianie, tagowanie
i komentowanie zdjęć jest skorelowane z narcyzmem (Alloway,
Runac, Qureshi i Kemp 2014) . Niektórzy naukowcy podkreślają,
że narcyzm online może być sposobem na poprawę własnego
wizerunku, ale także autopromocję (Panek, Nardis i Konrath
2013). Eskalacja zachowań narcystycznych może stanowić potencjalne ryzyko zaburzenia rozwoju młodych ludzi, szczególnie
w obszarze zdrowia psychicznego.
Według amerykańskich badaczy narcyzm online może zaburzyć umiejętności kształtowania zdrowych i efektywnych relacji
z innymi (Alloway, Runac, Qureshi i Kemp 2014). Uważa się,
że osoby z podwyższonym poziomem narcyzmu reagują bardziej
gwałtownie i agresywnie, gdy poddawane są krytyce (Wickel
2015, s. 6). Krytyka, nawet ta konstruktywna i subtelna, odbierana jest jako atak, wywołując w osobniku narcystycznym złość,
nierzadko wściekłość i furię, co w psychoterapii określane jest
mianem „krwotoku narcystycznego” (Jagieła 2007, s. 123). Ta
nieadekwatna reakcja jest efektem wrażliwości na zranienie i lęk
przed upokorzeniem.
Kulturowy fetyszyzm fotografii i narcystycznej obsesji na
punkcie rejestrowania każdego momentu swojego życia doskonale oddaje Andrzej Stasiuk: „Co najwyżej potrzebowali tego samego (...) Żeby obraz był ostrzejszy, żeby mieć pikseli przynajmniej
z miliard i żeby nigdy nie zblakło i trwało na wieki, i żeby się
dało pstryknąć i nakręcić każdą sekundę życia każdego członka
rodziny (...) Może o to chodzi, żeby patrzeć i patrzeć na samych
siebie, bez przerwy widzieć własne życie i żeby inni, żeby wszyscy
też je oglądali, co? Że skoro się nie da już istnieć naprawdę, bo
co to za istnienie, skoro wokół miliony i miliardy, to zostaje wyścig, kto wyprodukuje więcej własnych obrazów, własnych kopii,
własnych dowodów na istnienie (...) Każdy se sporządza własny
wizerunek i już nie czeka, by spoczęło na nim oko Stwórcy. Sam
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wyrywa się z niebytu. Z tej śmierci najstraszniejszej, gdy wiesz,
że nikt nie wie, że jesteś” (Stasiuk 2010, s. 164).
Upublicznienie fotografii staje się szansą na zaznaczenie
własnej obecności, przypomnienie o sobie, gdy nasze jestestwo
rozmywa się w kakofonii konkurujących o uwagę publiczności
jednostek. W sytuacji, gdy nie można nic zaproponować innym
sporządza się setki własnych wizerunków, by zaistnieć w ich
świadomości. Im więcej reprodukujemy się na obrazach, tym
bardziej istniejemy.
Nieustanne multiplikowanie samego siebie staje się wymogiem kultury cyfrowego narcyzmu, gdyż istniejemy o tyle, o ile
postrzegają nas i afirmują inni. Bez nieustannej atencji bycie
w świecie jest niemożliwe. Gdy nie potrafimy o sobie mówić, fotografia komunikuje za nas, stając się głównym wyznacznikiem
naszej tożsamości, a im więcej zdjęć i obrazów, tym bardziej
jesteśmy.
Co ciekawe Stwórcą, o którym pisze Stasiuk w kulturze cyfrowego narcyzmu przestaje być istota wyższa, a publiczność, od
której aprobaty uzależnione jest bycie jednostki. To publiczność
stwarza dzisiaj bowiem celebrytów czy decyduje o popularności,
medialnej bytności. Internetowa, narcystyczna promocja siebie
nie ma precedensu, a medium to, w sposób niezwykły umożliwia
i ułatwia osiągnięcie rozgłosu.
Zbyszko Melosik wskazuje, że obecnie zmieniła się forma
prezentacji fotografii. Aktualnie są one ostentacyjnie wystawiane na widok publiczny, w celu uzyskania „maksymalnej widzialności”. Fotografia ma konstruować nowe, lepsze, idealne ja,
uosabiając sukces i atrakcyjność (Melosik 2013a, s. 106). Osoby
narcystyczne są przekonane, że ich sieciowi znajomi są szczerze
zainteresowani tym, co robią, odczuwając konieczność dzielenia
się z innymi swoimi doświadczeniami (Carpenter 2012).
Niektórzy naukowcy wskazują, iż posiadanie wielu przyjaciół
prowadzi do intensywniejszego korzystania z serwisów społecz-
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Rycina 4.3. Selﬁe z gali rozdania Oskarów (najpopularniejsze do tej pory
zdjęcie tego typu)

Źródło:
http://abcnews.go.com/blogs/entertainment/2014/03/ellens-oscarselfie-most-retweeted-tweet-ever/ (pobrano: 28.10.2015)

nościowych, co z kolei skutkuje większą liczbą informacji zwrotnych od rówieśników (Nguen 2007/2008).
Wedle szacunków w latach 2008-2009 przeciętny użytkownik
Facebooka posiadał 100-120 „przyjaciół” (Aboujaoude 2012,
s. 224). Nie trudno skonstatować, iż operowanie terminem
przyjaciel, jest w tym przypadku sporym nadużyciem. Zgodnie
z tak zwaną liczbą Dunbara możemy utrzymywać „stabilne
stosunki społeczne” jedynie z ograniczoną liczbą ludzi (Dunbar
2010). Jest to około 150 osób8 choć w literaturze możemy
8 Niektórzy badacze polemizowali z deklarowaną przez Robina Dunbara liczbą
150 osób. Russell Bernard na podstawie wielu badań terenowych przeprowadzonych w USA dowodził, że średnia liczba realnych i efektywnych dla jednostki
więzi jest niemal dwukrotnie wyższa, niż u Dunbara wynosząc 290. Wnioski
z tych badań nie zostały jednak tak spopularyzowane jak liczba Dunbara (zob.
Bernard 2006).
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spotkać się z szacunkami wynoszącymi 100-230 osób (Hernando,
Villuendas, Vesperinas, i in. 2010).
Na podstawie analizy materiałów etnograficznych i antropologicznych dotyczących społeczeństw łowiecko-zbierackich wyodrębnił on trzy kategorie grup: małe składające się z 30-50
osób, średnie liczące 100-200 osób i duże o liczebności 500-2500
członków. Jego zdaniem funkcjonowanie w zbiorowości 150 osób
sprawia, że grupa jest spójna, warunkując jej trwanie. Dodawał
przy tym, że znaczenie ma stopień rozproszenia danej grupy.
W społecznościach rozproszonych, gdzie do kontaktów dochodzi
rzadziej, liczebność grupy zapewniająca spoistość powinna być
mniejsza. Kluczową rolę w takich zdekoncentrowanych grupach
odgrywa język, pozwalający utrzymać grupę pomimo mniejszej
częstości bezpośrednich kontaktów.
Uznaje się, że liczba ta „jest bezpośrednią funkcją względnej
wielkości kory mózgowej, a to z kolei ogranicza wielkość grupy
(...) z którymi stabilne osobiste stosunki mogą być utrzymane”
(Bialik 2007). Objętość kory nowej, czyli części mózgu odpowiadającej za myślenie i język, ogranicza się do 150 aktywnych
znajomości. Stabilne stosunki społeczne wedle Dunbara charakteryzują się tym, że jednostka rozpoznaje wszystkich członków
własnej sieci społecznej, jak i potrafi określić relacje innych
w obrębie tej sieci.
Badacz ten wskazywał, że za znaczące należy uznać znajomości, w obrębie których kontakt z drugą osobą występuje co
najmniej raz w roku. Uznaje on także, że istotna jest ważność
relacji z inną osobą, a niekoniecznie częstość kontaktu. Liczba
Dunbara obejmuje zatem swoim zakresem osoby, które są dla
jednostki istotne. Kluczowa zatem, jest pamięć o innej osobie,
czy też kategoryzowanie jej jako ważnej dla nas, ale także deklaratywna chęć utrzymywania kontaktu.
Hipoteza Robina Dunbara okazuje się być aktualna także
w odniesieniu do przestrzeni wirtualnej (Primates on Facebook
2009). Choć niektórzy posiadają po kilkuset znajomych na
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profilu, okazują się kontaktować głównie w obrębie grupy 150
wybranych osób. Po przekroczeniu progu 150 osób zbiorowość
wykazuje tendencję do różnicowania się i podziałów. Relacje
utrzymywane poza obrębem owej zbiorowości z reguły mają
charakter zadaniowy, co wymusza ich tymczasowość.
Liczba 150 osób nie jest dla jednostki sztywnym gorsetem, poza obręb którego nie wychodzi, a raczej sposobem na utrzymanie
relatywnej bliskości. Brytyjski antropolog dodaje przy tym, że
kontakty te efektywniej są utrzymywane przez kobiety, niż przez
mężczyzn, bowiem panie częściej cenią sobie kontakt fatyczny,
niż dążący do osobistego spotkania mężczyźni. Liczba Dunbara
ma także mieć zastosowanie w obrębie narzędzi mikroblogowych
takich jak na przykład Twitter (Goncalves, Perra i Vespignani
2011).
Badania prowadzone przez textitPew Research Center (Duggan i Smith 2013) wskazują na to, iż Facebook stanowi dla wielu
młodych ludzi Mcluhanowskie przedłużenie zmysłów, przedłużając komunikację społeczną, staje się istotnym elementem życia
społecznego. Nastolatki deklarują, że ich profile w serwisach
społecznościowych pozwalają określić własny status społeczny.
Swoją pozycję społeczną młodzi ludzie mierzą liczbą lajków publikowanych pod ich zdjęciami. Jeśli dana fotografia nie osiąga pożądanej liczby polubień jest z profilu usuwana. Badania
ujawniają aktywne zarządzanie zawartością własnego profilu
internetowego – 59% młodych ludzi deklaruje usuwanie lub
edytowanie treści opublikowanych w przeszłości, 53% usuwanie
komentarzy od innych, a 45% usuwa swoją nazwę ze zdjęć na
których zostali oznaczeni.
Kompulsywne przeglądanie profili innych osób może stanowić wypadkową efektu zwanego jako FOMO (ang. Fear of Missing Out) – lęku przed przeoczeniem czegoś ważnego. Niepokój
9 Zdjęcie to uznano za najpopularniejsze selfie 2013 roku. Cieszyło się ono
niezwykłą popularnością w internecie, sprowadzając na uwidocznionych na nim
polityków ogromną falę krytyki.
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Rycina 4.4. Selﬁe prezydenta Baracka Obamy z premierem Wielkiej
Brytanii Davidem Cameronem i premier Danii Helle Thorning-Schmidt
wykonane w trakcie uroczystości pogrzebowych prezydenta RPA Nelsona
Mandeli9 .

Źródło:
http://www.businessinsider.com/obama-selfie-mandela-memorialservice-david-cameron-helle-thorning-schmidt-2013-12 (pobrano: 28.10.2015)

związany z przekonaniem, iż inni uczestniczą aktualnie w ekscytujących i ważnych wydarzeniach, może skutkować potrzebą stałego monitorowania tego, co robią inni (Przybylski, Murayama,
DeHaan i Gladwell 2013).
FOMO staje się obawą o to, że może się stracić możliwość
nawiązywania interesujących interakcji społecznych, czy zdobycia nowych doświadczeń. Badania przeprowadzone przez zespół amerykańskich naukowców dowiodły, że FOMO najczęściej
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dotyczy tych, którzy mają niezaspokojone potrzeby, szczególnie
potrzebę szacunku i miłości (Przybylski, Murayama, DeHaan i
Gladwell 2013). Przymus bycia nieustannie online może powodować niepokój, wymuszając na jednostce potrzebę nieustannego
bycia online, a nawet uzależnienie od internetu (Song, Larose,
Eastin i Lin 2004). FOMO może wpływać na negatywne stany
emocjonalne jednostek, obniżając ogólny dobrostan psychiczny
jednostek. Co ciekawe częściej dotyczy ono mężczyzn, niż kobiet
(Przybylski, Murayama, DeHaan i Gladwell 2013).
Jego występowanie może wynikać z sytuacji, którą Zygmunt
Bauman określa mianem syndromu zbędności (Bauman 2004,
s. 29), występującego u tych jednostek, które nie nadążają za
zmianami, „wpadły z pędzącego pociągu”. Niektórzy odczuwają
wręcz niepohamowaną potrzebę bycia na topie, orientacji w najnowszych trendach, odczuwając frustrację, gdy coś ich omija.
FOMO staje się sposobem łagodzenia lęku „przed tym, by nie
dać się zaskoczyć, by nadążyć za szybkim biegiem wydarzeń, by
nie zostać z tyłu” (Bauman 2007a, s. 6).
Nieustannie więc monitoruje się pocztę, profile w serwisach
społecznościowych, by uniknąć frustrującego wrażenia, że jest
się pomijanym i mało ważnym dla innych. Pojawia się wręcz
wewnętrzny imperatyw by stale być online – „Im więcej czasu
będziecie tam spędzać, tym więcej ludzi was pozna i zacznie
uważać za «jednego ze swoich». Jeśli nie zaglądacie tam przez
kilka dni lub dłużej, grunt się wam obsuwa pod nogami i macie
wrażenie, że wszyscy o was zapomną. Nie chcecie, by kontakty,
które tam nawiązaliście, wygasły” (Wallace 2003, s. 244).
Badania Taylora M. Wickela (Wickel 2015) przeprowadzone
wśród użytkowniczek Facebooka i Twittera z Elon University
wskazują na bardzo częste aktualizowanie i sprawdzanie profili
online – pięć razy dziennie czyni to aż 73,5% ankietowanych.
97,8% respondentów deklaruje, iż popularność innej osoby
określa w oparciu o lajki lub komentarze, które dana osoba
otrzymuje.
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90,2% badanych wskazuje, iż publikuje zdjęcia w serwisach
społecznościowych jedynie po to, by otrzymać lajka lub komentarz od swoich znajomych. Jednocześnie aż 60,3% internautów
deklaruje, że usuwa zdjęcia w sytuacji, gdy nie otrzymują one
wystarczającej liczby pozytywnych opinii, a niemal 16% ma
z tego powodu obniżony nastrój.
Wickel zapytał również swoje respondentki o główne przyczyny, dla których publikowanie selfie może zwiększać narcyzm
i egoizm. Po zakodowaniu i skategoryzowaniu odpowiedzi na
pytania otwarte udzielone przez ankietowane kobiety wyłonił
on pięć głównych kategorii wyjaśniających powody publikowania
selfie.
Największa liczba studentek wskazała, że zamieszczanie selfie umożliwia publiczności dostrzeżenie „imponującego” życia
społecznego danej osoby, nieco mniej wskazało, że selfie pozwalają uzyskać maksymalną liczbę lajków i komentarzy, uczestniczki
badania deklarowały także, że opublikowane przez nich zdjęcia
ukazują ich atrakcyjny wygląd, pokazując je tak, jak chcą być
postrzegane. Niektóre badane wskazały na to, że selfie jest przez
nich publikowane z nadzieją wywołania uczucia zazdrości u ich
sympatii, a także z powodu autentycznego przekonania, iż ludzie
są zainteresowani tym, co robią.
Wśród internautek są również i takie, którzy uważają, że
selfie nie zwiększa narcyzmu i egoizmu danej jednostki (Wickel
2015). Jak pokazano w tabeli 4.2, najczęstszym powodem tego
przekonania było przeświadczenie, że zdjęcia są sposobem na
informowanie przyjaciół i rodziny o bieżących wydarzeniach
w życiu, nieco mniejsza liczba ankietowanych wskazała, że selfie
są sposobem na zatrzymanie wspomnień.
Deklarowano również, że przesyłanie selfies na platformy
społecznościowe sprawia, że czują się oni dobrze ze sobą. Jak łatwo zauważyć, choć internautki odżegnują się od narcystycznych
i egoistycznych pobudek publikowania selfie, to jednak wszystkie
trzy przyczyny można potraktować jako wskaźniki narcystycz-
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Tabela 4.1. Przyczyny dla których publikowanie selﬁe może zwiększać
narcyzm i egoizm.

Powody publikowania selﬁe

Liczba wskazań

zamieszczanie selﬁe umożliwia publiczności dostrzeżenie "imponującego" życia społecznego danej osoby

52

selﬁe pozwalają uzyskać maksymalną liczbę lajków i komentarzy

43

opublikowane zdjęcia ukazują atrakcyjny wygląd,
w sposób, jaki chcą być postrzegane przez innych

38

wywołanie uczucia zazdrości u sympatii

37

przekonanie, iż ludzie są zainteresowani tym, co
robią

28

Źródło: Opracowanie własne (na podst. Wickel 2015)

nego zachowania. Jak wskazują niektórzy badacze, internauci
niejednokrotnie nie są świadomi tego, że ich zachowania są
związane z narcyzmem (Carpenter 2012). Niezależnie od tego,
czy respondenci przyznają się do tego, czy nie, bardzo często ich
aktywność wskazuje na podejmowanie zachowań stricte narcystycznych.
Barbara L. Fredrickson i Tomi Roberts, autorki teorii uprzedmiotowienia (Fredrickson i Roberts 1997) wskazują, iż właściwe
dla kultury Zachodu uprzedmiotowienie kobiecego ciała, wywołuje wiele negatywnych konsekwencji. Głównym z nich jest
internalizacja perspektywy widza, która staje się kluczowa dla
własnej jaźni. Prowadzi to do sytuacji, w której kobiety ogniskują
się na tym, jak wypadają w ocenie innych, z pominięciem lub
deprecjonowaniem własnego oglądu siebie (Aubrey 2006). W po-
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Tabela 4.2. Przyczyny publikowania selﬁe nie mające wpływu na narcyzm
lub egoizm.

Powody publikowania selﬁe

Liczba wskazań

sposób na informowanie przyjaciół i rodziny o
bieżących wydarzeniach w życiu

20

sposób na zatrzymanie wspomnień

12

dobrze myślę o sobie

10

Źródło: Opracowanie własne (na podst. Wickel 2015)

dobnym tonie wypowiada się twórca pojęcia kultury narcyzmu
(Lasch 1979), zwracając uwagę, iż wartość kobiety nie warunkuje dzisiaj jej niewinność (dziewictwo), a wręcz przeciwnie jej
popularność, gdyż atrakcyjność kobiety ocenia się na podstawie
jej relacji z mężczyznami.
Po epoce erupcji narcyzmu przychodzi nam się zmierzyć ze
zjawiskiem jeszcze bardziej niepokojącym określonym przez Andrzeja Ledera mianem autyzmu (Leder 2000). Nie chodzi tutaj
jednakże o autyzm w ścisłym znaczeniu tego słowa, a autyzm
rozumiany w sensie kulturowym. Zdaniem polskiego filozofa
przejawia się on przede wszystkim w głębokim introwertyzmie
i nieumiejętności kontaktu z innymi.
Ów autyzm jeszcze bardziej, niż narcyzm separuje od siebie
skupione na sobie jednostki, gdyż wyrugowywanie z życia
sfery publicznej, sprawia, że maleje rola sfery symbolicznej
umożliwiającej intersubiektywne zrozumienie. Bez jej istnienia
jednostki zamykają się w swoich własnych mikrokosmosach,
nie będąc zainteresowane, ale przede wszystkim niezdolne do
porozumiewania się z innymi. W autystycznej kulturze jednostki
nie są zainteresowane światem innym, niż ich własny, ale także
niezdolne do komunikacji face-to-face.
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Podobne konstatacje odnajdziemy u Guya Deborda, który
także zwracał uwagę na powszechnie występujący autyzm (Debord 1998). Interakcje międzyludzkie traktuje jako iluzje, gdyż
jak zauważa bycie z ludźmi zastępuje bycie z towarami. Zogniskowane na przedmiotach jednostki są niezainteresowane porozumieniem z innymi, gdyż otaczanie się przedmiotami stanowi
substytut międzyludzkich więzi.

Podsumowanie
Laschowska kultura narcyzmu opisana przez amerykańskiego
badacza nie wydaje się być niczym odkrywczym, wobec poglądów, które odnajdziemy chociażby u wielokrotnie przywoływanego w tej książce Richarda Sennetta, Jeana Baudrillarda, Charlesa Taylora, Michela Maffesoliego, czy Zygmunta Baumana.
Narcyzm w ujęciu Lascha nie jest jedynie wygodnym kostiumem,
w który ubiera całą rzeczywistość społeczną, ale staje się czymś
więcej – pojęciem konstytutywnym dla zrozumienia egocentrycznej kultury, która na piedestały wynosi zogniskowanie na sobie
i autopromocję.
Szanse na zaistnienie we współczesnej kulturze mają głównie
co, którzy potrafią stosować kategorie merkantylne, w odniesieniu do samego siebie, ale również i innych. Narcystyczne
inklinacje od dawna obecne w kulturze, kultura ucyfrowiona
i zmediatyzowana jedynie wzmacnia i podtrzymuje. Sprawia, że
społeczna istotność jednostek jest warunkowana krzykliwą i narzucającą się obecnością w wirtualnej przestrzeni. Nieobecność
online, staje się nową formą wykluczenia, nie mniej deprecjonującą, niż inne formy ekskluzji.
W sposób bezprecedensowy w historii, nowe media ułatwiają
i wzmacniają zachowania egocentryczne. Oparte o wizualność,
wynoszą na piedestały wizerunek, skrzętnie preparowany w serwisach społecznościowych, zniewalając skoncentrowane na nim
jednostki. Szanse na zaistnienie ma jedynie ten, kto potrafi
zogniskować na sobie uwagę, a sposób, w jaki to czyni, ma
znaczenie wtórne, wobec możliwości bycia oglądanym i podziwianym.
Publiczny ogląd ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
w świadomości innych. Fikcjonalność i naskórkowość konstruk-
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tów stworzonych w przestrzeni wirtualnej nie ma znaczenia, wobec potencjalności bycia zauważonym. Narcystycznej jednostce
bardziej bowiem zależy na byciu podziwianym, niż lubianym.
Konieczne jest więc nieustanne reprodukowanie własnych wizerunków, by nie zostać wyrugowanym z internetowego świata,
a w konsekwencji ze świata innych. Istnieje się o tyle, o ile
transmituje się swoje życie online. Narcystyczne osoby zmagają
się z trudną do przezwyciężenia sprzecznością – pod fasadową maską wielkości i arogancji, kryje się tragiczne poczucie
własnej bezwartościowości, lęku i bezradności. Pozornie wysoka
samoocena, łączy się z niskim poczuciem wartości, oznaczając
wyrok dla narcystycznego osobnika, żyjącego w rozdzierającej go
dualności – stanów euforii i depresyjnego przygnębienia.
Niepewne siebie i zalęknione jednostki, niezwykle łatwo uzależniają się od pochwał otrzymywanych od oglądającej ich (choćby wirtualne) publiczności. Bycie dostrzeżonym oznacza dzisiaj
tyle, co bycie obdarzonym uznaniem. Gdy mamy do czynienia
z deficytem atencji, narcystyczny człowiek sięga po środki kompensacyjne – bogactwo, prestiż i władzę, niwelujące brak zainteresowania ze strony innych. Pozwalają one, ponownie zogniskować na sobie uwagę otoczenia. Konkurowanie o uwagę innych,
stanowi formę nie tyle przypominania o sobie, co konieczność
wyprzedzania innych. Internet oferuje szansę na zaistnienie
niemal wszystkim, jednakże status gwiazdy zapewnia jedynie
nielicznym.
Krąg określanych w jednym z popularniejszych serwisów
społecznościowych mianem przyjaciół, tak naprawdę stanowi
zbiorowość osób nie oczekujących od siebie niczego więcej jak
dostrzeżenia, afirmacji i aprobaty. Znaczenie ma jedynie ten,
kto potrafi zaoferować atencję i poklask, a relacje z innymi
sprowadzone zostają do poziomu kultury permanentnego lajka.
Wielokrotnie gloryfikowana przez apologetów cyfrowej kultury
tendencja internetu do wzmacniania więzi międzyludzkich,
okazuje się mieć swoje janusowe oblicze. Portale społecznościowe
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zamiast zbliżać ludzi do siebie, de facto prowadzi do skupienia
na samym sobie, sprowadzając innych do roli publiczności
niezbędnej do potrzymania wysokiej samooceny. Im ona niższa,
tym większe prawdopodobieństwo pasożytniczej zależności od
innych. Obywa się to kosztem jakości relacji, które okazują się
być niczym więcej, niż płytką, powierzchowną formą okazywania
sobie akceptacji. Cyfrowy narcyzm to codzienne przeglądanie się
w wirtualnym lustrze, którego odbiciem stają się patrzący na nas
inni.
Osoby narcystyczne są przekonane, że są kimś wyjątkowym.
Każdego dnia miliony internautów kompulsywnie transmituje
swoje życie online, nie zważając na wartość i znaczenie publikowanych treści. Liczy się jedynie nieustanne podtrzymywanie
atencji innych i replikowanie własnych wyidealizowanych wizerunków. Nie można sobie pozwolić na zaprzestanie atakowania
innych swoją obecnością. Homo narcissus pragnie wzbudzać zainteresowanie, ale przede wszystkim chce nieustannie zachwycać swoją publiczność. Nadmierne ujawnianie informacji o sobie
i nieskrępowane odsłanianie się, określone mianem oversharingu nie tyle staje się formą kompulsywnego przypominania o
sobie, ale rozpaczliwą formą poszukiwania kontaktu z drugim
człowiekiem.
Być bowiem oznacza dzisiaj tyle, co istnieć online, a wirtualna
kreacja, staje się niejednokrotnie ważniejsza od rzeczywistej
tożsamości. Fantazmaty stworzone online, wypierają realne osobowości, stając się emanacją potrzeb, ale przede wszystkim braków jednostek, żyjących w stale zmieniającym się i niepewnym
świecie.
Prawda w środowisku wirtualnym przestaje mieć znaczenie,
stając się wtórną wobec możliwości dowolnego konstruowania
siebie online. Jedno jest pewne – realność coraz częściej wypierana jest przez sztucznie wykreowaną wirtualność, transmitując
cechy medium, na posługujące się nim jednostki.

