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Jest bardzo w tpliwe, czy pierwsi u ytkow-

nicy internetu przypuszczali, e w przysz o-

ci lady ich medialnej konsumpcji wpisz  si  

w co  na kszta t kultury cyfrowego narcyzmu. 

Tymczasem nowa ksi ka Magdaleny Szpu-

nar, zatytu owana w a nie Kultura cyfrowego 

narcyzmu, w syntetyczny sposób prezentuje 

polskiemu czytelnikowi narracj  o kulcie ja, 

dostrzegalnym dzi ki wykorzystaniu aktualnie 

dost pnych mediów. Autorka jest pracownikiem 

naukowym na Wydziale Humanistycznym Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie 

prowadzi badania z zakresu socjologii internetu, 

metodologii bada  internetowych oraz medio-

znawstwa. Podobnie jak w swoich poprzednich 

publikacjach, równie  w obecnej podejmuje si  

analizy aktualnych fenomenów zwi zanych ze 

zmianami w u ytkowaniu mediów. Tym razem, 

chocia  pozostaje w obszarze wiata cyfrowego, 

bierze pod lup  problem na pograniczu mediów, 

psychologii i etyki.

Kultura cyfrowego narcyzmu porusza tema-

tyk  ciemnej strony zdobyczy wspó czesnej ko-

munikacji. Autorka omawia bowiem nowe for-

my zachowa  jednostek w wiecie mediów, któ-

rych spersonalizowany wymiar implikuje kon-

centracj  na ja. Na kolejnych stronach Szpunar 

prezentuje m.in. zjawiska takie jak oversharing, 

narcissurÞ ng czy FOMO. Nie poprzestaje jed-

nak tylko na opisie, lecz podejmuje prób  odpo-

wiedzi na pytanie o przyczyny i konsekwencje 

narcyzmu post puj cego dzi ki mediom.

MonograÞ a w przejrzysty sposób prezentu-

je specyÞ k  tego zjawiska oraz czynniki, które 

stanowi  jego naukowe pod o e (rozdzia  I). 

Wychodz c od ró nych uj  narcyzmu, Szpunar 

kieruje uwag  w stron  jego odmiany pojmowa-

nej kulturowo-spo ecznie, co t umaczy te  jako 

transmisj  poj cia „z rozumienia indywiduali-

stycznego w obszar zbiorowo ci i generowanej 

przez ni  kultury”. Czyni to ze spor  erudycj , 

odwo uj c si  do licznych interpretacji kla-

sycznego mitu, jak równie  do narcystycznej 

inklinacji analizowanej w literaturze z zakresu 

nauk spo ecznych i humanistyki. Ca o  lokuje 

w przestrzeni Baumanowskiego wszechogar-

niaj cego l ku oraz hiperl kowego instrumen-

tarium mediów Sloterdijka.

Autorka przedk ada czytelnikowi przegl d 

nowych zjawisk, które sk adaj  si  na opisywan  

przez ni  kultur  cyfrowego narcyzmu (rozdzia  

II). Wychodz c od produkcji typu reality show, 

dokonuje opisu oraz wyja nienia kolejnych zna-

cz cych fenomenów obecnych w wiecie cyfro-

wym. Wspomniane narcissurÞ ng i oversharing 

uzupe nia o Turnerowskie zjawisko zwrotu de-

motycznego, przejawy nowych form alienacji 

medialnej oraz upadku sfery publicznej. Zwraca 

przy tym uwag  na powstanie mediów, których 

przekazów nikt nie chce odbiera  – proponuje 

nazywa  je terminem „media zerowe” – oraz na 

post puj cy w sieci dyskurs terapeutyczny, któ-

ry nale a oby traktowa  jako odpowied  na l k 

panuj cy w spo ecze stwie. Recept  na zatrzy-

manie galopuj cego rozwoju wspomnianych 

negatywnych zjawisk znajduje w akceptacji sie-

bie oraz dobrze poj tej mi o ci w asnej.

Badaczka odnajduje podstawy narcyzmu 

w aktualnej kulturze nastawionej na sukces 

i natychmiastow  gratyÞ kacj  (rozdzia  III). 

Przyjmuj c za o enie, e d enie do ycia wy-

godnego zast pi o wcze niejsze d enie do re-

alizacji ycia dobrego, autorka pochyla si  nad 

zachowaniami jednostek ow adni tych pryma-

tem konsumpcji i sukcesu. Chocia  w tej cz ci 

ksi ki nie odwo uje si  wprost do mediów, na-
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le y doceni  sposób, w jaki referuje stanowisko 

wspó czesnej psychologii odno nie do dzia a-

nia osób wpisuj cych si  w schemat rywalizacji 

oraz natychmiastowej gratyÞ kacji. Prezentowa-

na w taki sposób „socjalizacja do wiecznego 

nienasycenia i niezaspokojenia” jest w istocie 

przygotowaniem czytelnika do analizy z obsza-

ru cyfrowej komunikacji zapo redniczonej.

Co wa ne, nie sposób zarzuci  autorce, e 

wyznaje skrajny pesymizm. Szpunar prezentuje 

bowiem równie  zjawisko b d ce odpowiedzi  

na kultur  sukcesu, przybli aj c zasady slow 

life oraz promocj  towarów niemarkowych, 

tzw. no logo. W twórczy sposób, posi kuj c 

si  opisami z dzie  Kapu ci skiego i Stasiuka, 

sk ania czytelnika do odpowiedniego dystansu 

wobec omawianego przedmiotu oraz do zwró-

cenia uwagi na sprawiedliwo  w handlu.

Kluczowe przes anie, jakie wynika z publi-

kacji Szpunar, sprowadza si  do potraktowania 

internetu jako medium narcystycznego, które 

umo liwia „erupcj  zachowa  skierowanych 

na w asne ja” (rozdzia  IV). Autorka wychodzi 

od charakterystycznej dla u ytkowników sieci 

maniery codziennego przekonywania wiata do 

tego, jak interesuj ce ycie prowadz . Dowodzi 

przy tym, e to w a nie medium stawia jednost-

k  i jej aktywno  w centrum, co ostatecznie 

prowadzi do rozwoju osobowo ci narcystycz-

nej. Jak przekonuje, dzi ki yciu w internecie 

w u ytkownikach aktywuje si  ich „strefa cie-

nia” – u piona w yciu realnym z powodu spo-

rej liczby spo ecznych obostrze . Autorka do-

strzega jednak, e podstawowe niebezpiecze -

stwo internetu tkwi nie w jego potencjale do 

ujawniania owej ciemnej strony, lecz w pozoro-

waniu autentyczno ci. Odwo uj c si  do Etyki 

autentyczno ci Charlesa Taylora, podkre la, e 

prymat samorealizacji w wiecie cyfrowym jest 

to samy z zaprzeczeniem autentyczno ci.

Na pytanie, w czym autorka upatruje isto-

ty omawianej przez siebie kultury cyfrowe-

go narcyzmu, czytelnik odnajduje odpowied  

w ko cowej partii ksi ki. Jej zdaniem, nad 

dawn  cnot  pokory zapanowa a pycha. Szpu-

nar przedk ada jednak narracj  w oparciu 

o klasyczne poj cia z zakresu teorii cnoty nad 

aktualn  popularno  selÞ e i praktyk  kompul-

sywnego przegl dania proÞ li innych osób (tzw. 

FOMO).

Spo ród rosn cej liczby publikacji na temat 

przemieszania ycia online i ofß ine Kultura cy-

frowego narcyzmu wyró nia si  medioznawcz  

perspektyw . Schematy nowych zjawisk w ob-

szarze u ytkowania mediów cyfrowych s  ana-

lizowane w kluczu klasycznych teorii mediów. 

Interpretuj c media hiperl kowe w optyce teorii 

kultywacji George’a Gerbnera, czy te  podsta-

wy oversharingu w perspektywie spirali mil-

czenia Elisabeth Noelle-Neumann, wskazuje na 

ich ci g y potencja  eksplanacyjny.

Publikacj  Szpunar czyta si  z zacieka-

wieniem. Niedosyt pojawia si  jedynie w par-

tiach po wi conych narcystycznej mi o ci oraz 

dyskursowi terapeutycznemu. Uwzgl dnienie 

w nich pozycji Rollo Maya Mi o  i wola1 oraz 

Heidi A. Campbell Exploring religious commu-

nity online2 jeszcze bardziej nasyci oby prowa-

dzony wywód. Ten nieznaczny mankament nie 

wp ywa jednak na ogóln  warto  prezentowa-

nej publikacji. W dynamicznej rzeczywisto ci 

sprz enia wiata realnego i wirtualnego autor-

ce uda o si  bowiem uchwyci  kultur  cyfrowe-

go narcyzmu w szerokiej perspektywie cz cej 

przestrze  komunikacji spo ecznej z krucho ci  

wiata warto ci oraz ludzkiej psychiki.

Damian Guzek

1 R. May, Mi o  i wola, Warszawa 1998.
2 H.A. Campbell, Exploring religious community online, New York 2005.
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