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Wac aw Branicki *22

AUTENTYCZNO  W BLOGOSFERZE

Podstawowym celem tego artyku u jest odpowied  na pytanie, czy pisanie bloga zdefi niowanego jako osobisty 
dziennik mo e przyczyni  si  do lepszego poznania siebie. Samo wiadomo  jest warunkiem autentycznej 
egzystencji. W pierwszej cz ci poddano analizie poj cie autentyczno ci. Wskazano na zwi zek autentycz-
no ci z kategoriami wolno ci, prawdy i odpowiedzialno ci. W drugiej cz ci przedstawiono relacj  mi dzy
autentyczn  egzystencj  a procesem ujawniania siebie, który mo e dokona  si  w blogosferze. W trzeciej 
cz ci przedstawiono odpowied  na pytanie, czy pisanie bloga wp ywa na poziom autentyczno ci egzystencji. 
Uznano, e kluczowym elementem tego zjawiska jest poczucie odpowiedzialno ci.

S owa kluczowe: blog, autentyczno , ujawnianie siebie, odpowiedzialno

1. WST P

Blogi cz sto s  okre lane jako rodzaj internetowego czasopisma lub pami tnika (on-
line journal or diary) (Schmidt 2007: 1410). W internecie mo na znale  wiele blogów 
tematycznych, w których autorzy na przyk ad komentuj  wydarzenia polityczne, dziel
si  swoj  wiedz  z zakresu danej dziedziny lub opisuj  swoje refl eksje zwi zane z lite-
ratur , kinem, grami komputerowymi. Jednak wi kszo  blogów ma charakter osobiste-
go pami tnika, w którym internauci dziel  si  swoimi my lami, emocjami i prze yciami
(Herring, Scheidt, Kouper i Wright 2007: 12). Pojawia si  w zwi zku z tym pytanie 
o relacj  tego typu aktywno ci z egzystencjaln  autentyczno ci . Czy blogosfera stanowi 
rodowisko sprzyjaj ce pog bianiu rozumienia siebie? Autentyczno  w sensie egzysten-

cjalnym nie wydaje si  stanem, ale raczej procesem. Cz owiek mo e traci  autentyczno
wówczas, gdy gubi samego siebie. Metafora zagubienia lub zb dzenia bywa u ywana
w celu wyra enia tego zjawiska. Józef Tischner pisze: „B dzenie i odnajdywanie siebie 
jest przede wszystkim spraw  poznania siebie” (Tischner 1991: 274). W blogosferze po-
znawanie siebie mo e nast powa  w dwóch aspektach. Po pierwsze podmiot – o czym 
pisa  szeroko Hegel – aby uzyska  wi kszy poziom samowiedzy, musi dokona  procesu 
eksterioryzacji. Cz owiek poznaje siebie wówczas, gdy ogl da swoj  osobowo  jako 
innobyt, czyli uprzedmiotowion  i wyobcowan  cz  swojej osoby. Wydaje si , e blog 
rozumiany jako osobisty dziennik mo e pe ni  rol  takiego w a nie innobytu, przez który 
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cz owiek pog bia rozumienie siebie. Drugim aspektem samopoznania w tej sytuacji s
reakcje innych osób, które pojawiaj  si  w postaci komentarzy. Bior c pod uwag  fakt, 
e komunikacja zapo redniczona przez komputer zazwyczaj podnosi poziom szczero ci,

cz owiek w tej sytuacji mo e uzyska  bardziej warto ciow  ni  w realno ci informacj
zwrotn  na swój temat. 

Innym zagadnieniem, które warto rozpatrzy , jest kwestia okre lenia granicy mi dzy
ekspresj  s u c  podniesieniu poziomu samowiedzy, a tak  form  i zakresem wyrazu, 
które powoduj  zagubienie samego siebie. Ta druga sytuacja mo e by  zwi zana po prostu 
z utrat  poczucia wstydu.

2. POJ CIE AUTENTYCZNO CI

Poj cie autentyczno ci ma charakter wieloznaczny, dlatego pos uguj c si  t  kategori ,
nale y okre li  sens, który jej przypisujemy. Bliski zwi zek semantyczny zachodzi mi dzy
poj ciem autentyczno ci i kategori  „bycia sob ”. Tischner zwraca jednak uwag , e to 
pierwsze poj cie jest zakresowo szersze. Mo na na przyk ad rozwa a  autentyczno  dzie-
a sztuki, natomiast sob  mo e by  tylko cz owiek, który jest istot  wyj tkow , poniewa

pozostaje „obarczony odpowiedzialno ci  za samego siebie” (Tischner 1991: 275). Jedno-
cze nie jednak o ka dym, kto jest sob , mo na powiedzie , e jest autentyczny. To w sze
rozumienie autentyczno ci b dzie stosowane w dalszej cz ci tekstu. 

Mo emy wyró ni  dwie podstawowe koncepcje autentyczno ci. Pierwsza okre la swo-
je znaczenie w odniesieniu do takich poj  jak wolno , spontaniczno  i szczero . Adam 
Workowski pisze: „Cz owiek autentyczny dzia a zgodnie ze swoj  zmys ow  natur , co 
powoduje, e s  dla niego wa niejsze uczucia i instynkty ni  rozs dek i wola” (Workowski 
2006: 175). Workowski wskazuje, e w rzeczywisto ci taka postawa jest trudna do zreali-
zowania z uwagi na liczne przeszkody wewn trzne i zewn trzne. Mo e pojawi  si  tutaj 
zastrze enie, i  przedstawiona powy ej charakterystyka jest zbyt w ska, poniewa  opiera 
si  ona na za o eniu, e spontaniczno  musi prowadzi  do egzystencjalnej trywializacji. 
Pojawia si  bowiem pytanie, czy spontaniczno  musi odnosi  si  wy cznie do sfery 
zmys ów i instynktów? Wydaje si , e to przekonanie obrazuje wci  istniej cy znaczny 
wp yw w sko pojmowanej freudowskiej psychoanalizy na wspó czesne my lenie. Mówimy 
przecie  nie tylko o swobodnym wyra aniu emocji, ale tak e my li. Jednak e nawet przy 
tak szerokim rozumieniu tej koncepcji budzi ona wiele zastrze e . Po pierwsze wydaje 
si , e s usznie Workowski pisze tutaj wy cznie o „naturze zmys owej”, poniewa  natura 
w sensie ontologicznym jest kategori ci le zwi zan  z poj ciem istoty. Przyj cie tej ka-
tegorii wi e si  z przekonaniem o istnieniu wewn trznej, w a ciwie niezmiennej prawdy, 
któr  cz owiek d cy do autentyczno ci powinien odkry  i wedle niej y .

Tymczasem – jak pisze Charles Taylor – koncepcje, które przyjmuj cis y zwi zek
autentyczno ci z ide  wolno ci samostanowienia w sposób nieuchronny prowadz  do try-
wializacji ludzkich decyzji i czynów. Kanadyjski uczony przekonuje, e tego typu uj cie,
którego ramy w znacznej mierze okre li  Jan Jakub Rousseau, akcentuj  niezale no  od 
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jakichkolwiek zewn trznych wzorców. Wedle takiej koncepcji cz owiek powinien by
wierny swojej naturze. Jednak natura – wbrew klasycznemu uj ciu – nie ma charakteru 
gatunkowego wyznaczaj cego uniwersalne regu y post powania. Natura jest ca kowicie
indywidualna, dlatego wyra a si  ona w oryginalno ci. Taylor zauwa a jednak, e w ta-
kiej koncepcji jedynym kryterium oceny warto ci czynu jest sama decyzja. Autor róde
podmiotowo ci pisze: „Wszelkie decyzje maj  tak  sam  warto , poniewa  s  obiektem 
wolnego wyboru, a to w a nie wybór nadaje im warto ” (Taylor 2002: 42). W tej per-
spektywie je eli cz owiek decyduje o za o eniu takiego lub innego stroju, nie bacz c na 
konwencje spo eczne i obyczaje, dokonuje warto ciowego czynu. Innym przyk adem war-
to ciowego czynu b dzie udzielenie pomocy ofi erze wypadku i dzi ki temu uratowanie jej 
ycia. Problem, który sygnalizuje Taylor, polega na tym, e warto  tych dwóch czynów 

jest jednakowa przy za o eniu, e zosta y dokonane w sposób wolny, autonomiczny lub 
spontaniczny. W intuicyjnym odczuciu wybór stroju jest decyzj  trywialn , a uratowanie 
komu ycia jest dzia aniem bardzo warto ciowym. Nale y jednak okre li  na czym opiera 
si  ta intuicja. 

Taylor wprowadza w zwi zku z tym kategori  t a sensowno ci zwan  tak e horyzon-
tem. Kanadyjski fi lozof pisze: „Wybór siebie jako idea  jest sensowny tylko pod warun-
kiem, e pewne kwestie s  bardziej znacz ce ni  inne. Nie móg bym twierdzi , e doko-
na em wyboru samego siebie – u ywaj c przy tym ca ego Nietzschea skiego s ownictwa
autokreacji – tylko dlatego, e wybra em na lunch stek z frytkami zamiast hamburgera. 
O tym, które kwestie s  znacz ce nie ja decyduj . Gdyby by o inaczej, adna kwestia 
nie by aby znacz ca. (…) A zatem idea  wyboru siebie zak ada, e istniej  inne znacz ce
kwestie poza samym wyborem siebie” (Taylor 2002: 43–44). Taylor przyjmuje tutaj zatem 
pewn  wersj  platonizmu. Pisze bowiem wyra nie, e horyzonty sensu s  dane, a cz owiek
mo e sta  si  autentyczny przez ich odkrycie i decyzj  o kierowaniu swoim zachowaniem 
wedle poznanego znaczenia. To rozumienie autentyczno ci jest bliskie drugiej koncepcji, 
któr  Workowski kojarzy z prawdziwo ci . Autor ten pisze: „Cz owiek jest autentyczny, 
je li dostosowuje si  do wzorca prawdziwo ci, jaki odnajduje w sobie samym” (Workowski 
2006: 175). Wydaje si , e uj cie Taylora jest szersze. Nie chodzi tutaj tylko o wewn trzn ,
subiektywn  prawdziwo  czy poczucie bycia prawdziwym. Plato ski rys koncepcji Taylo-
ra sugeruje raczej, e cz owiek chc c by  autentycznym, musi niekiedy post powa  wbrew 
swoim subiektywnym odczuciom. Wydaje si , e nie chodzi tutaj jedynie o przekroczenie 
spontaniczno ci, ale czasami paradoksalnie post powanie wbrew swoim dobrze intelektu-
alnie ugruntowanym przekonaniom. Mam na my li na przyk ad postaw  cz owieka, który 
uwa a, e organizowanie powstania w walce o niepodleg o  kraju jest w okre lonych wa-
runkach nieuzasadnione, poniewa  rokuje znikome szanse powodzenia, natomiast istnieje 
w tych okoliczno ciach wysokie ryzyko du ych strat ludzkich i materialnych. Mimo tych 
przekona  cz owiek ten bierze udzia  w walce. Nad warto ciami pragmatycznymi przewa-
aj  wówczas takie cnoty, jak lojalno  wobec wspólnoty, do której si  nale y, a tak e od-

waga. Wydaje si , e wiele osób w takiej sytuacji czuje potrzeb  udowodnienia samemu so-
bie, e przekonania nie s  form  racjonalizacji, która maskuje brak odwagi. Mo na powie-
dzie , e cz owiek id cy wbrew swoim przekonaniom do walki zbrojnej ulega swoistemu 
szanta owi moralnemu. Wydaje si  jednak równie rozs dnym domniemanie, e najg bsz
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motywacj  jest ch  poznania siebie, czyli poznanie prawdy o sobie. Wynika to z faktu, 
e cz owiek nigdy do ko ca nie wie, czy jest naprawd  odwa ny, dopóki tego nie spraw-

dzi. I nigdy nie b dzie wiadomo, czy najrozs dniejsza nawet argumentacja nie jest tylko 
mechanizmem obronnym pozwalaj cym usun  ze wiadomo ci cz owieka brak odwagi.

Widzimy zatem, e istniej  dwa zasadniczo ró ne znaczenia autentyczno ci. W celu 
ich oznaczenia – id c za sugesti  Workowskiego – przyjmiemy kategorie Kierkegaarda 
i pierwszy typ b dziemy nazywa  autentyczno ci  estetyczn , a drugi etyczn . Taylor rów-
nie  pisze, e paradygmatem dla pierwszego typu sta  si  artysta pojmowany jako kreator 
nowego sensu. Natomiast drugi typ autentyczno ci jest zwi zany z moralno ci . Wyra a si
on w odpowiedzialno ci za innych ludzi, a niekiedy ca  wspólnot , do której si  nale y. 
Ten kluczowy spór autor Etyki autentyczno ci ujmuje nast puj co: „Moralno  w zwyk ym
znaczeniu naturalnie wymaga zd awienia w nas wiele z tego, co najbardziej pierwotne 
i instynktowne – wielu z naszych najg bszych i najsilniejszych pragnie . Powsta  wi c
taki nurt autentyczno ci, który przeciwstawi  j  moralno ci” (Taylor 2002: 66). Te dwa 
uj cia autentyczno ci ujawniaj  zatem dobrze znany problem aksjologiczny polegaj cy na 
konfl ikcie prawdy i wolno ci.

Zagadnienie to by o przedmiotem rozwa a  prowadzonych przez Kierkegaarda. Mary 
Warnock na temat rozumienia wolno ci przez du skiego my liciela pisze: „Drugim dowo-
dem wolno ci cz owieka jest to, e sta  go na samodzielne my lenie i e nie musi ucie-
ka  si  do praw, norm czy te  regu  ustanowionych przez histori  b d  nauk . Wolno
w tym sensie jest równoznaczna ze stanem osamotnienia” (Warnock 2005: 22). Warnock 
porównuje t  sytuacj  do do wiadczenia cz owieka, który samotnie przebywa na bezludnej 
wyspie. Angielska uczona twierdzi, e cho  nie jest to równoznaczne ze stanem wolno ci
absolutnej, jednak podmiot w takiej sytuacji pozostaje ca kowicie niezale ny wzgl dem
norm obowi zuj cych w danej cywilizacji. Paradoksalnie wolno  w tej sytuacji polega na 
tym, e cz owiek musi bra  pe n  odpowiedzialno  za sposób, w jaki yje, poniewa  nie 
ma adnego instytucjonalnego i prawnego punktu oparcia. Kierkegaard nazywa tak  osob
cz owiekiem wiary. Warnock pisze: „Kierkegaardowski cz owiek wiary jest suwerenny. 
A nadto twórczy. Na jego wyspie nic nie posiada warto ci, póki on sam ich nie nada. Je li
wci  ci gnie za sob  balast uznawanych powszechnie warto ci, ci ar kodeksów i zasad, 
nie jest cz owiekiem moralnym. Moralny charakter cz owieka polega bowiem na tym, e
sam dla siebie odkrywa prawd ” (Warnock 2005: 23). Kierkegaard nie przeciwstawia za-
tem autentyczno ci i moralno ci. Przeciwnie uwa a on, e autentyczno  jest warunkiem 
umo liwiaj cym moralno . Twórczo  aksjologiczna, o której pisze Warnock, nie polega 
na konstruowaniu wiata warto ci w sensie artystycznej kreacji. Takie rozumienie tego 
zagadnienia mo emy odnale  w koncepcji Fryderyka Nietzschego. Wydaje si , e w od-
niesieniu do uj cia Kierkegaarda nale a oby raczej mówi  o indywidualnym prze ywaniu
wiata warto ci. Jednocze nie jednak ten akt prze ywania i rodz cej si  na jego tle decyzji 

jest czynnikiem wspó konstytuuj cym warto .
Warnock podkre la, e wiara w uj ciu Kierkegaarda ma charakter emocjonalny, a tak e

wprost irracjonalny. Paradoks, który musi by  wedle tego uj cia przyj ty w ramach aktu 
wiary, polega mi dzy innymi na tym, e wolno  cz owieka mo e pojawi  si  wówczas, 
gdy wyrzeknie si  on d enia do poznania obiektywnej prawdy, co równocze nie – jak 
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widzieli my – wi e si  ze stanem samotno ci. To jednak rodzi pewne w tpliwo ci, o któ-
rych pisa  Emmanuel Levinas: „Przemoc  jest ka de dzia anie, które podejmujemy w taki 
sposób, jak gdyby my dzia ali sami jedni: jak gdyby ca a reszta wiata istnia a jedynie 
po to, by przyj  to dzia anie” (Levinas 1991: 7). Kierkegaard równie  wskazuje, e stan 
wiary prowadzi do odkrycia wiadomo ci transcendentalnej i do wiadczenia, e istnieje co
poza subiektywno ci  (Warnock 2005: 23). Jednak e to w a nie samotno , a nie relacja 
z innymi osobami ma dla du skiego my liciela charakter fundamentalny. Etyka, czyli to, 
co ma charakter racjonalny, ogólny i powszechny, zostaje zniesiona przez wiar .

Odmienne stanowisko w tej kwestii utrzymuje Levinas: „Rozum i j zyk s  zewn trzne
wobec przemocy. To one ustanawiaj  porz dek duchowy. Je li za  moralno  naprawd
ma wyklucza  przemoc, to rozum, j zyk i moralno  musz  by ci le ze sob  powi zane.
Je li za  religia ma wspó brzmie  z yciem duchowym, musi w swej istocie by  etyczna. 
Duchowo  irracjonalnego nieuchronnie stanowi sprzeczno ” (Levinas 1991: 7). Filozofi a 
Levinasa, podkre laj c podstawowy charakter relacji i dialogu, stanowi zarazem przestrog
przed subiektywizacj  prawdy. Nie ma bowiem adnej gwarancji, e wy cznie subiektyw-
ne do wiadczenie prawdy b dzie podstaw  komunikacji. Pos ugiwanie si  j zykiem jako 
narz dziem dialogu jest zarazem wkroczeniem w sfer  ogólno ci i rozumu. Zarzut Levinasa 
mówi cy, e prawda subiektywna prowadzi do egzystencjalnej samotno ci lub przemocy 
trudno zakwestionowa . Autentyczno  i wewn trzna uczciwo  w odkrywaniu prawdy nie 
musi doprowadzi  do porozumienia, nawet przy za o eniu, e istnieje uniwersalna praw-
da. Cz owiek uczciwy tak e mo e przecie  popa  w iluzj . Ponadto poszczególne osoby 
mog  znajdowa  si  na ró nych poziomach do wiadczenia prawdy. Jednocze nie trudno 
zarzuci  z perspektywy fi lozofi i Kierkegaarda, e my lenie Levinasa ma charakter deperso-
nalizuj cego systemu. Przeciwnie, francuski fi lozof podkre la, e ród em etyki jest spot-
kanie konkretnego cz owieka. Zobowi zanie nie wynika zatem z abstrakcyjnych norm, ale 
z do wiadczenia spotkania drugiej osoby. Wydaje si  zatem, e propozycja Levinasa jest 
pe niejszym uj ciem, poniewa  nie neguje si  tutaj subiektywnego prze ywania prawdy, ale 
jednocze nie warunkiem jej poznania jest odniesienie do obiektywnie istniej cego odr b-
nego podmiotu. Drugi cz owiek jest ród em poznania prawdy, która zobowi zuje, a zatem 
w pewnym sensie zniewala. Nie mo na zrobi  z drugim cz owiekiem tego, co w danej chwili 
sugeruje spontaniczno . Przeciwnie, im lepiej kto  zna inn  osob , tym bardziej jest za ni
odpowiedzialny. Zatem pewnym rozwi zaniem sprzeczno ci prawdy i wolno ci jest odpo-
wiedzialno . Gotowo  do brania odpowiedzialno ci za siebie oraz drugiego cz owieka jest 
tak e pewnym kryterium, wedle którego mo na ocenia  poziom autentyczno ci egzystencji. 

3. AUTENTYCZNO  A UJAWNIANIE SIEBIE (SELF-DISCLOSURE)

Im lepiej cz owiek zna samego siebie, tym wi ksz  uzyskuje zdolno  do przyj cia od-
powiedzialno ci za siebie. Podobny mechanizm wydaje si  zachodzi  w relacjach z innymi 
lud mi. Znajomo  innej osoby poci ga za sob  proporcjonaln  odpowiedzialno  za ni .
Cz owiek, który mówi o sobie, z pewno ci  nie oczekuje oboj tno ci ze strony s uchacza.
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Ujawnienie swojej osobowo ci wydaje si  nierozerwalnie zwi zane z potrzeb  wsparcia, 
przynajmniej przez uzyskanie poczucia, e zosta o si  zrozumianym. W tym sensie cz o-
wiek taki oczekuje, e jego interlokutor we mie pewn  cz stk  odpowiedzialno ci za jego 
rozwój na siebie, chocia by przez wys uchanie go i udzielenie mu informacji zwrotnej.

Ujawnienie siebie (self-disclosure) jest procesem polegaj cym na przekazaniu komu
osobistych informacji w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej (Omarzu 2000: 175). 
Przyjmujemy t  defi nicj , chocia  – jak zauwa a Julia Omarzu – osoba mo e ujawni
wiele informacji na swój temat, pos uguj c si  przekazem niewerbalnym. Nasze analizy 
dotycz  jednak blogów pisanych, a nie wideoblogów, dlatego powy sza defi nicja jest wy-
starczaj co precyzyjna. Omarzu pisze, e ujawniane informacje mog  dotyczy  faktów lub 
posiadanych opinii, a tak e nastrojów i emocji. Zgodnie z t  defi nicj  ujawnieniem siebie 
nie jest prywatny dziennik, poniewa  informacje w nim zawarte musz  by  przekazane 
przynajmniej jednej osobie. Blogi bywaj  porównywane do tego rodzaju utworów, ale s
one publikowane, dlatego mog  by  traktowane jako forma ujawniania siebie. 

Warto równie  pami ta , e ujawnienie siebie jest zjawiskiem stopniowalnym. Omarzu 
wymienia trzy wymiary, które mo na traktowa  jako zmienne okre laj ce stopie  jaw-
no ci. Pierwszym jest szeroko  (breadth). Oznacza on liczb  tematów, które stanowi
przedmiot wypowiedzi. Drugim wska nikiem jest d ugo  (duration) tego procesu. Mo na
go okre li , dokonuj c pomiaru czasu trwania wypowiedzi lub pomiaru ilo ci zapisanych 
s ów. Trzecim wska nikiem jest g boko  (depth) wyzna . Ten wymiar jest szczególnie 
istotny, ale zarazem bardzo trudno dokona  jego pomiaru, poniewa  jest on w znacznym 
stopniu obarczony subiektywizmem. Ta wada jest trudna do ca kowitego wyeliminowania, 
poniewa  to, czy dana informacja jest postrzegana jako bardzo osobista, zale y w pewnym 
stopniu od wyznawanych przekona , kultury lub indywidualnych predyspozycji osobo-
wo ciowych. Omarzu pisze, e g boko , która jest wska nikiem okre laj cym na ile 
przekazywane informacje s  oceniane jako osobiste lub intymne, wyra a si  przez mniejsz
lub wi ksz  intensywno  w prze ywaniu i wyra aniu emocji. Ponadto wed ug tej autorki 
informacjami „g bokimi” s  wiadomo ci, które maj  charakter negatywny lub zawstydza-
j cy (Omarzu, 2000: 175). Mo na zatem przyj , e informacja jest w wysokim stopniu 
„g boka” wówczas, gdy niesie ona z sob  du e ryzyko e jej autor zostanie wy miany
lub odrzucony (Pennebaker 1989). Istnieje mo liwo  ustalenia skali okre laj cej poziom 
„g boko ci” okre lonego typu twierdzenia. Chocia  zabieg ten nie eliminuje ca kowicie
wspomnianego wy ej subiektywizmu, to jednak dzi ki niemu ta kategoria podlega opera-
cjonalizacji badawczej.

Z perspektywy analizowanego tutaj problemu wa n  kwesti  jest ocena aksjologiczna 
tego procesu. Jest to pytanie o to, czy, a je li tak, to dlaczego warto ujawnia  swoje ja? 
Pierwsz  przes ank  wspieraj c  pozytywn  odpowied  na podstawowe pytanie s  wy-
niki bada  wskazuj ce na to, e zdolno  do wyra ania siebie jest jednym z wa nych
czynników wp ywaj cych na zdrowie psychiczne cz owieka. Na przyk ad stwierdzono, e
tego typu otwarto  zmniejsza poczucie samotno ci oraz zwi ksza efektywno  kontak-
tów interpersonalnych (Chelune, Sultan i Williams 1980). Ten drugi aspekt jest zwi zany
z mechanizmem wzajemno ci, którego funkcjonowanie zosta o potwierdzone w wielu ba-
daniach. Youngme Moon ujmuje to zjawisko nast puj co: „Otwarto  (disclosure) rodzi 
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otwarto , co oznacza, e ludzie, którzy otrzymuj  osobiste komunikaty (intimate disclo-
sures) czuj  si  zobligowani do reakcji na tym samym poziomie otwarto ci” (Moon 2000: 
324). Drugim elementem, który sk ada si  na interpersonaln  efektywno  otwarto ci, jest 
to, e osoby sk onne do niej s  postrzegane jako bardziej sympatyczne. Zarazem osoby, 
które s  odbiorcami takich informacji, s  bardziej lubiane przez autora takiego komunikatu 
(Collins i Miller 1994: 469–470). Jednak z punktu widzenia etycznego wymiaru autentycz-
no ci te praktyczne walory otwarto ci s  drugorz dne.

Mimo to posiadaj  one pewne znaczenie równie  w wymiarze aksjologicznym. Oso-
ba, która ujawnia siebie powinna mie wiadomo , e jej wypowiedzi mog  istotnie 
wp yn  na poziom otwarto ci rozmówcy. Wspomniane wy ej badania wskazuj  bowiem, 
e otwarto  rodzi poczucie zobowi zania. Cz owiek, który s ucha lub czyta osobisty 

pami tnik zgodnie z wol  jego autora godzi si  z tym, eby wzi  za t  osob  cz
odpowiedzialno ci. Je eli natomiast tego typu aktywno  jest podejmowana wbrew woli 
autora lub jest motywowana czyst  ciekawo ci , wówczas wp ywa ona na obni enie po-
ziomu autentyczno ci egzystencjalnej zarówno osoby, która jest autorem pami tnika, jak 
i jego odbiorcy. To zdanie posiada status hipotezy, która b dzie analizowana w dalszej 
cz ci tekstu. Wydaje si  bowiem, e blogi w pewnym zakresie stanowi  ilustracj  sytu-
acji, w której dochodzi do rozdzielenia sfery ujawniania siebie i odpowiedzialno ci. Jest 
to zwi zane z tym, e w komunikacji zapo redniczonej przez komputer zmniejszaj  si
wewn trzne opory przed ujawnianiem siebie. Je eli patrzy si  na to zjawisko z perspek-
tywy odbiorcy, zwraca uwag  przede wszystkim atwo  w dost pno ci do cz sto bardzo 
osobistych informacji. Z tego powodu dochodzi do pewnej dewaluacji aksjologicznej, 
a w konsekwencji nast puje os abienie poczucia odpowiedzialno ci za to, co si  pisze, za 
odbiorców, do których te s owa s  skierowane. Zanika równie  poczucie odpowiedzialno-
ci za osoby, które udzielaj  informacji o sobie nie tylko konkretnemu cz owiekowi, ale 

szerokiej publiczno ci internautów.

4. AUTENTYCZNO  W BLOGOSFERZE 

Najprostsza defi nicja bloga ujmuje to zjawisko jako cz sto aktualizowane miejsce 
w sieci, które zawiera datowane wpisy uporz dkowane niechronologicznie (Trammell 
i Keshelashvili 2005: 968). Ponadto do poszczególnych wpisów do czane s  cz sto komen-
tarze i uwagi czytelników. Blog mo e zawiera  równie  odno niki do innych miejsc w in-
ternecie, a tak e do innych wyró nionych przez autora blogów. Mo na zatem powiedzie ,
e blogi tworz  sie  po czonych tekstów, któr  nazywamy blogosfer  (Schmidt 2007: 

1409). O znaczeniu analizowanego zjawiska wiadczy jego zasi g. Serwis blogpulse.com 
szacowa , e na pocz tku czerwca 2010 roku w sieci zidentyfi kowano oko o 126 milio-
nów blogów. Wówczas w ci gu jednej doby powstawa o ponad 42 tysi ce nowych blo-
gów. Tymczasem pod koniec czerwca 2010 roku wedle tego samego ród a istnia o ju
ponad 141 milionów takich utworów, a w ci gu doby powstawa o ich oko o 95 tysi cy
(www.blogpulse.com). 
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Z punktu widzenia rozwa anej tutaj problematyki szczególnie istotny jest fakt, e cho-
cia  istnieje techniczna mo liwo  ograniczenia grona czytelników internetowego pami t-
nika, to relatywnie niewielka liczba osób korzysta z tej mo liwo ci. Okre lanie poziomu 
prywatno ci jest wa nym elementem, poniewa  jak szacuj  badacze wi kszo  blogów ma 
charakter osobistego pami tnika (Schmidt 2007: 1410). Z uwagi na t  okoliczno  wydaje 
si  uzasadnione okre lenie bloga jako formy prezentacji i ekspresji swojego „ja” (self-
presentation and self-expression), które zaproponowa a Rosanna E. Guadagno i wspó pra-
cownicy (Guadagno, Bradley i Eno 2008: 1994). Fakt, e publikowane w internecie wypo-
wiedzi maj  cz sto charakter osobisty, powinien podnosi  poziom ostro no ci w doborze 
grupy odbiorców. Tymczasem wi kszo  blogów jest powszechnie dost pna dla ka dego
u ytkownika sieci. Paul de Laat pisze, e jest to postawa, która opiera si  na za o eniu,
e nawet nieznani odbiorcy maj  dobre intencje i oka  szacunek dla osobistych zwierze

(Laat 2008: 57). Jest to zastanawiaj ce zjawisko. Rodzi si  bowiem pytanie, dlaczego lu-
dzie, komunikuj c si  przez komputer, bezkrytycznie zak adaj  dobre intencje odbiorców, 
chocia  w realno ci wcale takiej postawy nie przyjmuj ? Michael A. Stefanone i Chyng-
-Yang Jang pisz , e wi kszo  badanych blogerów twierdzi, e ich teksty s  skierowa-
ne do rodziny oraz znajomych i maj  na celu podtrzymanie lub pog bienie istniej cych
w realno ci wi zi. Autorzy blogów oczekuj  najcz ciej komentarzy od tych w a nie osób. 
Jednak pomimo istnienia wiadomo ci tego, jaka jest grupa docelowa ich utworów, pozo-
staj  one powszechnie dost pne (Stefanone i Jang 2008: 125–126). 

Badania, które przeprowadzi a F.B. Viegas wskazuj , e 36% blogerów deklaruje, 
e do wiadczy o pewnego rodzaju sankcji spo ecznych z powodu tre ci umieszczonych 

w tego typu dziennikach (Vegas 2005). Jedn  z najbardziej dotkliwych konsekwencji jest 
zwolnienie z pracy (Twist 2004). O nadzwyczajnej otwarto ci, z jak  mo e spotka  si
czytelnik blogów, wiadcz  równie  przyk ady osób, które opisuj  zdrady, a nawet czyny 
przest pcze, w które byli zaanga owani (Guadagno, Bradley i Eno 2008: 1995). Istotnie 
przedstawiciele organów cigania przyznaj , e przest pcy cz sto wr cz chwal  si  swoimi 
czynami, opisuj c je w sieci. W 2010 roku uda o si  schwyta  d ugo poszukiwanego cz on-
ka mafi i kalabryjskiej dzi ki temu, e logowa  si  w jednym z portali spo eczno ciowych.
W 2009 roku zatrzymano handlarza narkotyków z Florydy, który stworzy  swój profi l na 
tego typu portalu, wprawdzie pod zmienionym nazwiskiem, ale prokurator rozpozna  go 
na zamieszczonych zdj ciach (Rybi ska 2010). Trudno uzna  za prawdopodobn  hipotez
zgodnie z któr  osoby, maj ce ponad trzydzie ci lat, które dowiod y wcze niej swojej prze-
bieg o ci, nie zdawa y sobie sprawy, e aktywno  w internecie mo e doprowadzi  do ich 
zdemaskowania. Próbuj c wyja ni  tego typu zachowania, Guadagno i wspó pracownicy
powo uj  si  na badania, które dowodz , e podczas interakcji zachodz cych w cyberprze-
strzeni dochodzi do obni enia poziomu samo wiadomo ci, wiadomo ci reakcji innych 
osób, a nawet objawów depersonalizacji1. Prawie po owa (49%) autorów deklaruje, e ich 
teksty s  adresowane do osób, które znaj  z realno ci (Lenhart i Fox 2006: 19). Mimo to 
pozostaj  one w znacznej mierze dost pne dla wszystkich.   

1 Szerzej odnosi em si  do tych bada  w innym artykule: por. W. Branicki, Warto ycia i prawdy w wiecie
cyfrowym, tekst w druku.
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W celu pe niejszego zrozumienia tego typu zachowa  warto wspomnie  o motywa-
cjach, którymi kieruj  si  osoby prowadz ce blog. Badania przedstawione w raporcie, 
autorstwa Amandy Lenhart i Susannah Fox, dowodz , e podstawowymi powodami po-
dejmowania takiej aktywno ci, które deklaruj  autorzy tego typu utworów, s  potrzeba 
twórczej ekspresji (77%), ponadto upami tnienie osobistych do wiadcze  i potrzeba dzie-
lenia si  nimi z innymi osobami (76%). Znacz ce jest równie  to, e ponad po owa osób 
bloguj cych wskazuje na ch  oddzia ywania na innych przez motywowanie ich do dzia-
ania (61%) lub wp ywanie na ich sposób my lenia (51%), a tak e potrzeb  spotkania no-

wych ludzi (50%). Wa nym motywem, który ma charakter pragmatyczny, a w mniejszym 
stopniu interpersonalny, jest ch  dzielenia si  fachow  wiedz  i umiej tno ciami (64%) 
(Lenhart i Fox 2006: 8). Motywacje zwi zane z elementami czysto indywidualistycznymi 
nie dominuj  zatem nad wymiarem interpersonalnym dzia alno ci blogerów. Warto równie
zaznaczy , e analiza zawarto ci polskich blogów wykaza a, e ich tre , a tak e moty-
wacje autorów s  bardzo zbli one do tre ci i motywacji autorów blogów angloj zycznych
(Trammel 2006: 713).

Przyk ady osób, które do wiadczy y powa nych spo ecznych konsekwencji z powodu 
tego rodzaju twórczo ci, wydaj  si  równie  w pewnym stopniu os abia  tez , wedle której 
blog jest bezpieczn  przestrzeni  (protected space) dla komunikacji czy ekspresji swoje-
go „ja” (Gumbrecht 2004). To bezpiecze stwo mia oby wynika  z wi kszej mo liwo ci
kontroli swoich reakcji w porównaniu z interakcj  twarz  w twarz lub przez komunikator, 
który wymaga natychmiastowych odpowiedzi. 

Badania wskazuj  równie  na istnienie okre lonych predyspozycji osobowo ciowych
w jakiej  mierze determinuj cych dzia alno  blogowania. Badacze wskazuj  na istotny 
zwi zek wysokiego poziomu neurotyczno ci z tworzeniem blogów (Guadagno, Okdie 
i Eno 2008: 2001–2002). Neurotyczno  przejawia si  jako brak stabilno ci emocjonalnej, 
wysoki poziom l ku, niepewno  i sk onno  do u alania si  nad sob . Blogowanie takich 
osób wynika zatem z potrzeby wsparcia, by  mo e równie  ekspresji lub projekcji trudnych 
do zniesienia emocji. Wobec tego nie jest ju  tak zaskakuj cy fakt, e cz  wpisów w pa-
mi tnikach internetowych mo e robi  wra enie nie w pe ni przemy lanej i kontrolowanej 
ekspresji stanów mentalnych. Druga grupa ludzi, którzy najcz ciej korzystaj  z tej formy 
wyrazu, to osoby o wysokim poziomie otwarto ci (openness). S  to ludzie obdarzeni twór-
cz  wyobra ni , lubi cy ró norodno  i d cy do niezale no ci (Guadagno, Okdie i Eno 
2008: 1996). Szczero  mo e zatem wynika  z gotowo ci do zachowa  ryzykownych lub 
z ni szego poziomu samo wiadomo ci.

    Istotnym czynnikiem determinuj cym poziom „g boko ci” ujawnianych na blo-
gach informacji jest równie  anonimowo . Warto odró ni  jej dwa rodzaje. Pierwszym 
jest anonimowo  wizualna, która polega na nieujawnianiu wygl du fi zycznego nadawcy 
danej informacji. Drugi rodzaj to anonimowo  dyskursywna (discursive anonymity), która 
oznacza, e przekaz s owny nie jest skojarzony z jego autorem (Qian i Scott 2007: 1430). 
Badania, które przeprowadzili Qian i Scott wskazuj , e wizualna anonimowo  nie wp y-
wa na zwi kszenie poziomu otwarto ci. Zwi zek taki zachodzi natomiast w przypadku 
anonimowo ci dyskursywnej (Qian i Scott 2007: 1439–1440). Jedna z autorek blogu pisze 
na ten temat nast puj co: „Lubi  anonimowo  w sieci, broni  jej jako mojej wolno ci wy-
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ra ania siebie tylko przez pisanie”. Ta wypowied  sugeruje, e anonimowo  jest zwi zana
z pierwszym znaczeniem autentyczno ci, któr  za Kierkegaardem nazywali my estetyczn .
Autorka akcentuje bowiem dwa elementy: ekspresj  i wolno . Istotnie badania wskazuj ,
e wi kszo  (55%) osób pisz cych blog pos uguje si  pseudonimem lub zmy lonym na-

zwiskiem (Lenhart i Fox 2006: 10). 

5. WNIOSKI

Dla obecnych rozwa a  wa na jest szczególnie odpowied  na pytanie o wp yw tego 
zjawiska i takiego sposobu bycia na poziom egzystencjalnej autentyczno ci. W wyniku 
przedstawionej analizy doszli my do wniosku, e autentyczno  czynu jest zwi zana z de-
cyzj  oraz jego warto ci . Spoiwem cz cym te dwa elementy jest odpowiedzialno . Im 
bardziej wiadoma decyzja i warto ciowy przedmiot, którego dotyczy czyn, tym jest wi k-
sza odpowiedzialno  dzia aj cego podmiotu. Nie mo na zatem bez dok adniejszych ustale
odpowiedzie  na pytanie, czy pisanie blogu jest dzia alno ci  podnosz c  stopie  autentycz-
no ci. Jest to bowiem uzale nione od tre ci i motywacji, która stoi za decyzj  o rozpocz ciu
pisania. Je eli jest to osoba wysoce neurotyczna, która przez internetowy pami tnik mo e
lepiej zrozumie  w asne my li i emocje, a tak e uzyska  wsparcie od innych u ytkowników
sieci, wówczas mo na uzna , e podnosi si  jej stopie  samo wiadomo ci. Dzi ki temu za
sama decyzja nabiera g bszego wymiaru autentyczno ci. Istotnie nierzadko osoby takie 
zostaj  nagrodzone za swoj  otwarto , nawet je li pisz  pod pseudonimem, i uzyskuj
rzeczywiste wsparcie psychologiczne. Jak wskazuj  zwolennicy tego uj cia, ekspresywna 
twórczo  uruchamia mechanizm psychologicznego katharsis (Tan 2008: 145).

 Warto jednak e pami ta , e odbieranie tego typu informacji mo e by  czasami bar-
dzo trudne i powodowa  znaczne obci enie psychologiczne dla czytelnika. Dobra wola 
sk aniaj ca do pomagania innym, która nie jest po czona z kompetencj , mo e przynie
efekt niekorzystny dla obydwu stron. Pojawia si  zatem pytanie o odpowiedzialno  pi-
sz cego, który mo e obci y  swoimi trudnymi do wiadczeniami osob  pe n  ch ci nie-
sienia pomocy, ale s ab  psychicznie lub niekompetentn . Mo na postawi  tak e pytanie 
o odpowiedzialno  czytelnika, który decyduje si  na lektur  osobistych zwierze . Je eli
nie idzie za tym gotowo  do wzi cia jakiej  cz ci odpowiedzialno ci za autora takiego 
pami tnika, wówczas rodzi si  zarzut wskazuj cy na postaw , któr  Paul B. de Laat nazy-
wa wojeryzmem. W opinii tego autora swoisty ekshibicjonizm i wojeryzm, które wyra aj
si  mi dzy innymi w publikowaniu i czytaniu w sieci osobistych pami tników nale y ro-
zumie  w szerszym kontek cie kulturowym (Laat 2008: 63). Odwo uj c si  do pogl dów
Calverta, charakteryzuje on kultur  podgl dactwa (voyeurist culture), która przejawia si
w ch ci bycia ogl danym przez publiczno  i zarazem potrzebie obserwowania prywat-
no ci innych osób (Calvert 2000: 94). Clay Calvert twierdzi, e podstaw  tego zjawiska 
jest niedocenianie w asnej prywatno ci. To za  powoduje obni enie poczucia obowi zku
sk aniaj cego do przestrzegania granic prywatno ci innych ludzi. Chocia  istotnie wiele 
osób ujawnia swoje dane na blogach i portalach spo eczno ciowych, jednak mo emy tak e
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zauwa y  symptomy wskazuj ce na rosn ce poczucie warto ci w asnej prywatno ci. Na 
przyk ad w 2010 roku po fali krytyki zosta a zmieniona metoda ochrony prywatno ci na 
najpopularniejszym portalu spo eczno ciowym, jakim jest obecnie Facebook (Facebook
privacy must be watched 2010).

Budowanie autentycznej egzystencji przez spontaniczne wyra anie siebie w twórczo ci 
publikowanej w sieci wydaje si  niemo liwe. Ekspresyjna twórczo  pozbawiona elementu 
autorefl eksji i autocenzury mo e raczej doprowadzi  do obni enia poziomu wiadomo ci. 
Cz sto trudno odgadn , jak wp yn  nasze s owa na drug  osob , któr  dobrze znamy. Tym 
bardziej nie mo emy by wiadomi takiego wp ywu na osoby, które s  dla nas ca kowicie 
obce. Druga w tpliwo  dotyczy kwestii, czy mo na zbudowa  autentyczny szacunek do 
samego siebie, nie doceniaj c w asnej prywatno ci? Ujawnianie siebie wydaje si  znacznie 
atwiejsze wówczas, gdy dokonuje si  za po rednictwem komputera, a nie w bezpo redniej 

rozmowie. Wydaje si  jednak, e w a nie ta „lekko ” oznacza równie , i  to dzia anie, które 
powinno przyczyni  si  do rozwoju osobowo ci, traci na warto ci. Mo na bowiem stwier-
dzi  – nawi zuj c do my li Levinasa – e tylko wówczas, kiedy mówi si  do konkretnej twa-
rzy, a nie do anonimowego audytorium, cz owiek mo e naprawd  odczu  i u wiadomi  sobie 
wag  i sens wypowiadanych s ów. Kiedy za  podmiot kieruje s owa na temat osobistego ycia 
do ogó u czytelników, wówczas istnieje znaczne prawdopodobie stwo, e zrodzi si  poczucie 
„jakby ca a reszta wiata istnia a jedynie po to, by przyj  to dzia anie” (Levinas 1991: 7).
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AUTHENTICITY IN THE BLOGOSPHERE

The primary purpose of this article is to answer the question of whether writing a blog defi ned as a personal 
diary can help to better understand himself. Self-awareness is a prerequisite for authentic existence. In the 
fi rst part analyzed the concept of authenticity. Pointed out the relationship of authenticity to the categories of 
freedom, truth and responsibility. The second part presents the relationship between authentic existence and 
the process of self-disclosure, which may take place in the blogosphere. In the third part presents the question 
whether a writing blog affects the level authenticity of existence. It was recognized that a key element of this 
phenomenon is the sense of responsibility.

Key words: blog, authenticity, self-disclosure, responsibility
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