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AUTENTYCZNOĝû W BLOGOSFERZE

Podstawowym celem tego artykuáu jest odpowiedĨ na pytanie, czy pisanie bloga zdeﬁniowanego jako osobisty
dziennik moĪe przyczyniü siĊ do lepszego poznania siebie. SamoĞwiadomoĞü jest warunkiem autentycznej
egzystencji. W pierwszej czĊĞci poddano analizie pojĊcie autentycznoĞci. Wskazano na związek autentycznoĞci z kategoriami wolnoĞci, prawdy i odpowiedzialnoĞci. W drugiej czĊĞci przedstawiono relacjĊ miĊdzy
autentyczną egzystencją a procesem ujawniania siebie, który moĪe dokonaü siĊ w blogosferze. W trzeciej
czĊĞci przedstawiono odpowiedĨ na pytanie, czy pisanie bloga wpáywa na poziom autentycznoĞci egzystencji.
Uznano, Īe kluczowym elementem tego zjawiska jest poczucie odpowiedzialnoĞci.
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1. WSTĉP
Blogi czĊsto są okreĞlane jako rodzaj internetowego czasopisma lub pamiĊtnika (online journal or diary) (Schmidt 2007: 1410). W internecie moĪna znaleĨü wiele blogów
tematycznych, w których autorzy na przykáad komentują wydarzenia polityczne, dzielą
siĊ swoją wiedzą z zakresu danej dziedziny lub opisują swoje reﬂeksje związane z literaturą, kinem, grami komputerowymi. Jednak wiĊkszoĞü blogów ma charakter osobistego pamiĊtnika, w którym internauci dzielą siĊ swoimi myĞlami, emocjami i przeĪyciami
(Herring, Scheidt, Kouper i Wright 2007: 12). Pojawia siĊ w związku z tym pytanie
o relacjĊ tego typu aktywnoĞci z egzystencjalną autentycznoĞcią. Czy blogosfera stanowi
Ğrodowisko sprzyjające pogáĊbianiu rozumienia siebie? AutentycznoĞü w sensie egzystencjalnym nie wydaje siĊ stanem, ale raczej procesem. Czáowiek moĪe traciü autentycznoĞü
wówczas, gdy gubi samego siebie. Metafora zagubienia lub zbáądzenia bywa uĪywana
w celu wyraĪenia tego zjawiska. Józef Tischner pisze: „Báądzenie i odnajdywanie siebie
jest przede wszystkim sprawą poznania siebie” (Tischner 1991: 274). W blogosferze poznawanie siebie moĪe nastĊpowaü w dwóch aspektach. Po pierwsze podmiot – o czym
pisaá szeroko Hegel – aby uzyskaü wiĊkszy poziom samowiedzy, musi dokonaü procesu
eksterioryzacji. Czáowiek poznaje siebie wówczas, gdy ogląda swoją osobowoĞü jako
innobyt, czyli uprzedmiotowioną i wyobcowaną czĊĞü swojej osoby. Wydaje siĊ, Īe blog
rozumiany jako osobisty dziennik moĪe peániü rolĊ takiego wáaĞnie innobytu, przez który
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czáowiek pogáĊbia rozumienie siebie. Drugim aspektem samopoznania w tej sytuacji są
reakcje innych osób, które pojawiają siĊ w postaci komentarzy. Biorąc pod uwagĊ fakt,
Īe komunikacja zapoĞredniczona przez komputer zazwyczaj podnosi poziom szczeroĞci,
czáowiek w tej sytuacji moĪe uzyskaü bardziej wartoĞciową niĪ w realnoĞci informacjĊ
zwrotną na swój temat.
Innym zagadnieniem, które warto rozpatrzyü, jest kwestia okreĞlenia granicy miĊdzy
ekspresją sáuĪącą podniesieniu poziomu samowiedzy, a taką formą i zakresem wyrazu,
które powodują zagubienie samego siebie. Ta druga sytuacja moĪe byü związana po prostu
z utratą poczucia wstydu.

2. POJĉCIE AUTENTYCZNOĝCI
PojĊcie autentycznoĞci ma charakter wieloznaczny, dlatego posáugując siĊ tą kategorią,
naleĪy okreĞliü sens, który jej przypisujemy. Bliski związek semantyczny zachodzi miĊdzy
pojĊciem autentycznoĞci i kategorią „bycia sobą”. Tischner zwraca jednak uwagĊ, Īe to
pierwsze pojĊcie jest zakresowo szersze. MoĪna na przykáad rozwaĪaü autentycznoĞü dzieáa sztuki, natomiast sobą moĪe byü tylko czáowiek, który jest istotą wyjątkową, poniewaĪ
pozostaje „obarczony odpowiedzialnoĞcią za samego siebie” (Tischner 1991: 275). JednoczeĞnie jednak o kaĪdym, kto jest sobą, moĪna powiedzieü, Īe jest autentyczny. To wĊĪsze
rozumienie autentycznoĞci bĊdzie stosowane w dalszej czĊĞci tekstu.
MoĪemy wyróĪniü dwie podstawowe koncepcje autentycznoĞci. Pierwsza okreĞla swoje znaczenie w odniesieniu do takich pojĊü jak wolnoĞü, spontanicznoĞü i szczeroĞü. Adam
Workowski pisze: „Czáowiek autentyczny dziaáa zgodnie ze swoją zmysáową naturą, co
powoduje, Īe są dla niego waĪniejsze uczucia i instynkty niĪ rozsądek i wola” (Workowski
2006: 175). Workowski wskazuje, Īe w rzeczywistoĞci taka postawa jest trudna do zrealizowania z uwagi na liczne przeszkody wewnĊtrzne i zewnĊtrzne. MoĪe pojawiü siĊ tutaj
zastrzeĪenie, iĪ przedstawiona powyĪej charakterystyka jest zbyt wąska, poniewaĪ opiera
siĊ ona na zaáoĪeniu, Īe spontanicznoĞü musi prowadziü do egzystencjalnej trywializacji.
Pojawia siĊ bowiem pytanie, czy spontanicznoĞü musi odnosiü siĊ wyáącznie do sfery
zmysáów i instynktów? Wydaje siĊ, Īe to przekonanie obrazuje wciąĪ istniejący znaczny
wpáyw wąsko pojmowanej freudowskiej psychoanalizy na wspóáczesne myĞlenie. Mówimy
przecieĪ nie tylko o swobodnym wyraĪaniu emocji, ale takĪe myĞli. JednakĪe nawet przy
tak szerokim rozumieniu tej koncepcji budzi ona wiele zastrzeĪeĔ. Po pierwsze wydaje
siĊ, Īe sáusznie Workowski pisze tutaj wyáącznie o „naturze zmysáowej”, poniewaĪ natura
w sensie ontologicznym jest kategorią ĞciĞle związaną z pojĊciem istoty. PrzyjĊcie tej kategorii wiąĪe siĊ z przekonaniem o istnieniu wewnĊtrznej, wáaĞciwie niezmiennej prawdy,
którą czáowiek dąĪący do autentycznoĞci powinien odkryü i wedle niej Īyü.
Tymczasem – jak pisze Charles Taylor – koncepcje, które przyjmują Ğcisáy związek
autentycznoĞci z ideą wolnoĞci samostanowienia w sposób nieuchronny prowadzą do trywializacji ludzkich decyzji i czynów. Kanadyjski uczony przekonuje, Īe tego typu ujĊcie,
którego ramy w znacznej mierze okreĞliá Jan Jakub Rousseau, akcentują niezaleĪnoĞü od
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jakichkolwiek zewnĊtrznych wzorców. Wedle takiej koncepcji czáowiek powinien byü
wierny swojej naturze. Jednak natura – wbrew klasycznemu ujĊciu – nie ma charakteru
gatunkowego wyznaczającego uniwersalne reguáy postĊpowania. Natura jest caákowicie
indywidualna, dlatego wyraĪa siĊ ona w oryginalnoĞci. Taylor zauwaĪa jednak, Īe w takiej koncepcji jedynym kryterium oceny wartoĞci czynu jest sama decyzja. Autor ħródeá
podmiotowoĞci pisze: „Wszelkie decyzje mają taką samą wartoĞü, poniewaĪ są obiektem
wolnego wyboru, a to wáaĞnie wybór nadaje im wartoĞü” (Taylor 2002: 42). W tej perspektywie jeĪeli czáowiek decyduje o zaáoĪeniu takiego lub innego stroju, nie bacząc na
konwencje spoáeczne i obyczaje, dokonuje wartoĞciowego czynu. Innym przykáadem wartoĞciowego czynu bĊdzie udzielenie pomocy oﬁerze wypadku i dziĊki temu uratowanie jej
Īycia. Problem, który sygnalizuje Taylor, polega na tym, Īe wartoĞü tych dwóch czynów
jest jednakowa przy zaáoĪeniu, Īe zostaáy dokonane w sposób wolny, autonomiczny lub
spontaniczny. W intuicyjnym odczuciu wybór stroju jest decyzją trywialną, a uratowanie
komuĞ Īycia jest dziaáaniem bardzo wartoĞciowym. NaleĪy jednak okreĞliü na czym opiera
siĊ ta intuicja.
Taylor wprowadza w związku z tym kategoriĊ táa sensownoĞci zwaną takĪe horyzontem. Kanadyjski ﬁlozof pisze: „Wybór siebie jako ideaá jest sensowny tylko pod warunkiem, Īe pewne kwestie są bardziej znaczące niĪ inne. Nie mógábym twierdziü, Īe dokonaáem wyboru samego siebie – uĪywając przy tym caáego NietzscheaĔskiego sáownictwa
autokreacji – tylko dlatego, Īe wybraáem na lunch stek z frytkami zamiast hamburgera.
O tym, które kwestie są znaczące nie ja decydujĊ. Gdyby byáo inaczej, Īadna kwestia
nie byáaby znacząca. (…) A zatem ideaá wyboru siebie zakáada, Īe istnieją inne znaczące
kwestie poza samym wyborem siebie” (Taylor 2002: 43–44). Taylor przyjmuje tutaj zatem
pewną wersjĊ platonizmu. Pisze bowiem wyraĨnie, Īe horyzonty sensu są dane, a czáowiek
moĪe staü siĊ autentyczny przez ich odkrycie i decyzjĊ o kierowaniu swoim zachowaniem
wedle poznanego znaczenia. To rozumienie autentycznoĞci jest bliskie drugiej koncepcji,
którą Workowski kojarzy z prawdziwoĞcią. Autor ten pisze: „Czáowiek jest autentyczny,
jeĞli dostosowuje siĊ do wzorca prawdziwoĞci, jaki odnajduje w sobie samym” (Workowski
2006: 175). Wydaje siĊ, Īe ujĊcie Taylora jest szersze. Nie chodzi tutaj tylko o wewnĊtrzną,
subiektywną prawdziwoĞü czy poczucie bycia prawdziwym. PlatoĔski rys koncepcji Taylora sugeruje raczej, Īe czáowiek chcąc byü autentycznym, musi niekiedy postĊpowaü wbrew
swoim subiektywnym odczuciom. Wydaje siĊ, Īe nie chodzi tutaj jedynie o przekroczenie
spontanicznoĞci, ale czasami paradoksalnie postĊpowanie wbrew swoim dobrze intelektualnie ugruntowanym przekonaniom. Mam na myĞli na przykáad postawĊ czáowieka, który
uwaĪa, Īe organizowanie powstania w walce o niepodlegáoĞü kraju jest w okreĞlonych warunkach nieuzasadnione, poniewaĪ rokuje znikome szanse powodzenia, natomiast istnieje
w tych okolicznoĞciach wysokie ryzyko duĪych strat ludzkich i materialnych. Mimo tych
przekonaĔ czáowiek ten bierze udziaá w walce. Nad wartoĞciami pragmatycznymi przewaĪają wówczas takie cnoty, jak lojalnoĞü wobec wspólnoty, do której siĊ naleĪy, a takĪe odwaga. Wydaje siĊ, Īe wiele osób w takiej sytuacji czuje potrzebĊ udowodnienia samemu sobie, Īe przekonania nie są formą racjonalizacji, która maskuje brak odwagi. MoĪna powiedzieü, Īe czáowiek idący wbrew swoim przekonaniom do walki zbrojnej ulega swoistemu
szantaĪowi moralnemu. Wydaje siĊ jednak równie rozsądnym domniemanie, Īe najgáĊbszą
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motywacją jest chĊü poznania siebie, czyli poznanie prawdy o sobie. Wynika to z faktu,
Īe czáowiek nigdy do koĔca nie wie, czy jest naprawdĊ odwaĪny, dopóki tego nie sprawdzi. I nigdy nie bĊdzie wiadomo, czy najrozsądniejsza nawet argumentacja nie jest tylko
mechanizmem obronnym pozwalającym usunąü ze ĞwiadomoĞci czáowieka brak odwagi.
Widzimy zatem, Īe istnieją dwa zasadniczo róĪne znaczenia autentycznoĞci. W celu
ich oznaczenia – idąc za sugestią Workowskiego – przyjmiemy kategorie Kierkegaarda
i pierwszy typ bĊdziemy nazywaü autentycznoĞcią estetyczną, a drugi etyczną. Taylor równieĪ pisze, Īe paradygmatem dla pierwszego typu staá siĊ artysta pojmowany jako kreator
nowego sensu. Natomiast drugi typ autentycznoĞci jest związany z moralnoĞcią. WyraĪa siĊ
on w odpowiedzialnoĞci za innych ludzi, a niekiedy caáą wspólnotĊ, do której siĊ naleĪy.
Ten kluczowy spór autor Etyki autentycznoĞci ujmuje nastĊpująco: „MoralnoĞü w zwykáym
znaczeniu naturalnie wymaga zdáawienia w nas wiele z tego, co najbardziej pierwotne
i instynktowne – wielu z naszych najgáĊbszych i najsilniejszych pragnieĔ. Powstaá wiĊc
taki nurt autentycznoĞci, który przeciwstawiá ją moralnoĞci” (Taylor 2002: 66). Te dwa
ujĊcia autentycznoĞci ujawniają zatem dobrze znany problem aksjologiczny polegający na
konﬂikcie prawdy i wolnoĞci.
Zagadnienie to byáo przedmiotem rozwaĪaĔ prowadzonych przez Kierkegaarda. Mary
Warnock na temat rozumienia wolnoĞci przez duĔskiego myĞliciela pisze: „Drugim dowodem wolnoĞci czáowieka jest to, Īe staü go na samodzielne myĞlenie i Īe nie musi uciekaü siĊ do praw, norm czy teĪ reguá ustanowionych przez historiĊ bądĨ naukĊ. WolnoĞü
w tym sensie jest równoznaczna ze stanem osamotnienia” (Warnock 2005: 22). Warnock
porównuje tĊ sytuacjĊ do doĞwiadczenia czáowieka, który samotnie przebywa na bezludnej
wyspie. Angielska uczona twierdzi, Īe choü nie jest to równoznaczne ze stanem wolnoĞci
absolutnej, jednak podmiot w takiej sytuacji pozostaje caákowicie niezaleĪny wzglĊdem
norm obowiązujących w danej cywilizacji. Paradoksalnie wolnoĞü w tej sytuacji polega na
tym, Īe czáowiek musi braü peáną odpowiedzialnoĞü za sposób, w jaki Īyje, poniewaĪ nie
ma Īadnego instytucjonalnego i prawnego punktu oparcia. Kierkegaard nazywa taką osobĊ
czáowiekiem wiary. Warnock pisze: „Kierkegaardowski czáowiek wiary jest suwerenny.
A nadto twórczy. Na jego wyspie nic nie posiada wartoĞci, póki on sam ich nie nada. JeĞli
wciąĪ ciągnie za sobą balast uznawanych powszechnie wartoĞci, ciĊĪar kodeksów i zasad,
nie jest czáowiekiem moralnym. Moralny charakter czáowieka polega bowiem na tym, Īe
sam dla siebie odkrywa prawdĊ” (Warnock 2005: 23). Kierkegaard nie przeciwstawia zatem autentycznoĞci i moralnoĞci. Przeciwnie uwaĪa on, Īe autentycznoĞü jest warunkiem
umoĪliwiającym moralnoĞü. TwórczoĞü aksjologiczna, o której pisze Warnock, nie polega
na konstruowaniu Ğwiata wartoĞci w sensie artystycznej kreacji. Takie rozumienie tego
zagadnienia moĪemy odnaleĨü w koncepcji Fryderyka Nietzschego. Wydaje siĊ, Īe w odniesieniu do ujĊcia Kierkegaarda naleĪaáoby raczej mówiü o indywidualnym przeĪywaniu
Ğwiata wartoĞci. JednoczeĞnie jednak ten akt przeĪywania i rodzącej siĊ na jego tle decyzji
jest czynnikiem wspóákonstytuującym wartoĞü.
Warnock podkreĞla, Īe wiara w ujĊciu Kierkegaarda ma charakter emocjonalny, a takĪe
wprost irracjonalny. Paradoks, który musi byü wedle tego ujĊcia przyjĊty w ramach aktu
wiary, polega miĊdzy innymi na tym, Īe wolnoĞü czáowieka moĪe pojawiü siĊ wówczas,
gdy wyrzeknie siĊ on dąĪenia do poznania obiektywnej prawdy, co równoczeĞnie – jak
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widzieliĞmy – wiąĪe siĊ ze stanem samotnoĞci. To jednak rodzi pewne wątpliwoĞci, o których pisaá Emmanuel Levinas: „Przemocą jest kaĪde dziaáanie, które podejmujemy w taki
sposób, jak gdybyĞmy dziaáali sami jedni: jak gdyby caáa reszta Ğwiata istniaáa jedynie
po to, by przyjąü to dziaáanie” (Levinas 1991: 7). Kierkegaard równieĪ wskazuje, Īe stan
wiary prowadzi do odkrycia ĞwiadomoĞci transcendentalnej i doĞwiadczenia, Īe istnieje coĞ
poza subiektywnoĞcią (Warnock 2005: 23). JednakĪe to wáaĞnie samotnoĞü, a nie relacja
z innymi osobami ma dla duĔskiego myĞliciela charakter fundamentalny. Etyka, czyli to,
co ma charakter racjonalny, ogólny i powszechny, zostaje zniesiona przez wiarĊ.
Odmienne stanowisko w tej kwestii utrzymuje Levinas: „Rozum i jĊzyk są zewnĊtrzne
wobec przemocy. To one ustanawiają porządek duchowy. JeĞli zaĞ moralnoĞü naprawdĊ
ma wykluczaü przemoc, to rozum, jĊzyk i moralnoĞü muszą byü ĞciĞle ze sobą powiązane.
JeĞli zaĞ religia ma wspóábrzmieü z Īyciem duchowym, musi w swej istocie byü etyczna.
DuchowoĞü irracjonalnego nieuchronnie stanowi sprzecznoĞü” (Levinas 1991: 7). Filozoﬁa
Levinasa, podkreĞlając podstawowy charakter relacji i dialogu, stanowi zarazem przestrogĊ
przed subiektywizacją prawdy. Nie ma bowiem Īadnej gwarancji, Īe wyáącznie subiektywne doĞwiadczenie prawdy bĊdzie podstawą komunikacji. Posáugiwanie siĊ jĊzykiem jako
narzĊdziem dialogu jest zarazem wkroczeniem w sferĊ ogólnoĞci i rozumu. Zarzut Levinasa
mówiący, Īe prawda subiektywna prowadzi do egzystencjalnej samotnoĞci lub przemocy
trudno zakwestionowaü. AutentycznoĞü i wewnĊtrzna uczciwoĞü w odkrywaniu prawdy nie
musi doprowadziü do porozumienia, nawet przy zaáoĪeniu, Īe istnieje uniwersalna prawda. Czáowiek uczciwy takĪe moĪe przecieĪ popaĞü w iluzjĊ. Ponadto poszczególne osoby
mogą znajdowaü siĊ na róĪnych poziomach doĞwiadczenia prawdy. JednoczeĞnie trudno
zarzuciü z perspektywy ﬁlozoﬁi Kierkegaarda, Īe myĞlenie Levinasa ma charakter depersonalizującego systemu. Przeciwnie, francuski ﬁlozof podkreĞla, Īe Ĩródáem etyki jest spotkanie konkretnego czáowieka. Zobowiązanie nie wynika zatem z abstrakcyjnych norm, ale
z doĞwiadczenia spotkania drugiej osoby. Wydaje siĊ zatem, Īe propozycja Levinasa jest
peániejszym ujĊciem, poniewaĪ nie neguje siĊ tutaj subiektywnego przeĪywania prawdy, ale
jednoczeĞnie warunkiem jej poznania jest odniesienie do obiektywnie istniejącego odrĊbnego podmiotu. Drugi czáowiek jest Ĩródáem poznania prawdy, która zobowiązuje, a zatem
w pewnym sensie zniewala. Nie moĪna zrobiü z drugim czáowiekiem tego, co w danej chwili
sugeruje spontanicznoĞü. Przeciwnie, im lepiej ktoĞ zna inną osobĊ, tym bardziej jest za nią
odpowiedzialny. Zatem pewnym rozwiązaniem sprzecznoĞci prawdy i wolnoĞci jest odpowiedzialnoĞü. GotowoĞü do brania odpowiedzialnoĞci za siebie oraz drugiego czáowieka jest
takĪe pewnym kryterium, wedle którego moĪna oceniaü poziom autentycznoĞci egzystencji.

3. AUTENTYCZNOĝû A UJAWNIANIE SIEBIE (SELF-DISCLOSURE)
Im lepiej czáowiek zna samego siebie, tym wiĊkszą uzyskuje zdolnoĞü do przyjĊcia odpowiedzialnoĞci za siebie. Podobny mechanizm wydaje siĊ zachodziü w relacjach z innymi
ludĨmi. ZnajomoĞü innej osoby pociąga za sobą proporcjonalną odpowiedzialnoĞü za nią.
Czáowiek, który mówi o sobie, z pewnoĞcią nie oczekuje obojĊtnoĞci ze strony sáuchacza.
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Ujawnienie swojej osobowoĞci wydaje siĊ nierozerwalnie związane z potrzebą wsparcia,
przynajmniej przez uzyskanie poczucia, Īe zostaáo siĊ zrozumianym. W tym sensie czáowiek taki oczekuje, Īe jego interlokutor weĨmie pewną cząstkĊ odpowiedzialnoĞci za jego
rozwój na siebie, chociaĪby przez wysáuchanie go i udzielenie mu informacji zwrotnej.
Ujawnienie siebie (self-disclosure) jest procesem polegającym na przekazaniu komuĞ
osobistych informacji w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej (Omarzu 2000: 175).
Przyjmujemy tĊ deﬁnicjĊ, chociaĪ – jak zauwaĪa Julia Omarzu – osoba moĪe ujawniü
wiele informacji na swój temat, posáugując siĊ przekazem niewerbalnym. Nasze analizy
dotyczą jednak blogów pisanych, a nie wideoblogów, dlatego powyĪsza deﬁnicja jest wystarczająco precyzyjna. Omarzu pisze, Īe ujawniane informacje mogą dotyczyü faktów lub
posiadanych opinii, a takĪe nastrojów i emocji. Zgodnie z tą deﬁnicją ujawnieniem siebie
nie jest prywatny dziennik, poniewaĪ informacje w nim zawarte muszą byü przekazane
przynajmniej jednej osobie. Blogi bywają porównywane do tego rodzaju utworów, ale są
one publikowane, dlatego mogą byü traktowane jako forma ujawniania siebie.
Warto równieĪ pamiĊtaü, Īe ujawnienie siebie jest zjawiskiem stopniowalnym. Omarzu
wymienia trzy wymiary, które moĪna traktowaü jako zmienne okreĞlające stopieĔ jawnoĞci. Pierwszym jest szerokoĞü (breadth). Oznacza on liczbĊ tematów, które stanowią
przedmiot wypowiedzi. Drugim wskaĨnikiem jest dáugoĞü (duration) tego procesu. MoĪna
go okreĞliü, dokonując pomiaru czasu trwania wypowiedzi lub pomiaru iloĞci zapisanych
sáów. Trzecim wskaĨnikiem jest gáĊbokoĞü (depth) wyznaĔ. Ten wymiar jest szczególnie
istotny, ale zarazem bardzo trudno dokonaü jego pomiaru, poniewaĪ jest on w znacznym
stopniu obarczony subiektywizmem. Ta wada jest trudna do caákowitego wyeliminowania,
poniewaĪ to, czy dana informacja jest postrzegana jako bardzo osobista, zaleĪy w pewnym
stopniu od wyznawanych przekonaĔ, kultury lub indywidualnych predyspozycji osobowoĞciowych. Omarzu pisze, Īe gáĊbokoĞü, która jest wskaĨnikiem okreĞlającym na ile
przekazywane informacje są oceniane jako osobiste lub intymne, wyraĪa siĊ przez mniejszą
lub wiĊkszą intensywnoĞü w przeĪywaniu i wyraĪaniu emocji. Ponadto wedáug tej autorki
informacjami „gáĊbokimi” są wiadomoĞci, które mają charakter negatywny lub zawstydzający (Omarzu, 2000: 175). MoĪna zatem przyjąü, Īe informacja jest w wysokim stopniu
„gáĊboka” wówczas, gdy niesie ona z sobą duĪe ryzyko Īe jej autor zostanie wyĞmiany
lub odrzucony (Pennebaker 1989). Istnieje moĪliwoĞü ustalenia skali okreĞlającej poziom
„gáĊbokoĞci” okreĞlonego typu twierdzenia. ChociaĪ zabieg ten nie eliminuje caákowicie
wspomnianego wyĪej subiektywizmu, to jednak dziĊki niemu ta kategoria podlega operacjonalizacji badawczej.
Z perspektywy analizowanego tutaj problemu waĪną kwestią jest ocena aksjologiczna
tego procesu. Jest to pytanie o to, czy, a jeĞli tak, to dlaczego warto ujawniaü swoje ja?
Pierwszą przesáanką wspierającą pozytywną odpowiedĨ na podstawowe pytanie są wyniki badaĔ wskazujące na to, Īe zdolnoĞü do wyraĪania siebie jest jednym z waĪnych
czynników wpáywających na zdrowie psychiczne czáowieka. Na przykáad stwierdzono, Īe
tego typu otwartoĞü zmniejsza poczucie samotnoĞci oraz zwiĊksza efektywnoĞü kontaktów interpersonalnych (Chelune, Sultan i Williams 1980). Ten drugi aspekt jest związany
z mechanizmem wzajemnoĞci, którego funkcjonowanie zostaáo potwierdzone w wielu badaniach. Youngme Moon ujmuje to zjawisko nastĊpująco: „OtwartoĞü (disclosure) rodzi
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otwartoĞü, co oznacza, Īe ludzie, którzy otrzymują osobiste komunikaty (intimate disclosures) czują siĊ zobligowani do reakcji na tym samym poziomie otwartoĞci” (Moon 2000:
324). Drugim elementem, który skáada siĊ na interpersonalną efektywnoĞü otwartoĞci, jest
to, Īe osoby skáonne do niej są postrzegane jako bardziej sympatyczne. Zarazem osoby,
które są odbiorcami takich informacji, są bardziej lubiane przez autora takiego komunikatu
(Collins i Miller 1994: 469–470). Jednak z punktu widzenia etycznego wymiaru autentycznoĞci te praktyczne walory otwartoĞci są drugorzĊdne.
Mimo to posiadają one pewne znaczenie równieĪ w wymiarze aksjologicznym. Osoba, która ujawnia siebie powinna mieü ĞwiadomoĞü, Īe jej wypowiedzi mogą istotnie
wpáynąü na poziom otwartoĞci rozmówcy. Wspomniane wyĪej badania wskazują bowiem,
Īe otwartoĞü rodzi poczucie zobowiązania. Czáowiek, który sáucha lub czyta osobisty
pamiĊtnik zgodnie z wolą jego autora godzi siĊ z tym, Īeby wziąü za tĊ osobĊ czĊĞü
odpowiedzialnoĞci. JeĪeli natomiast tego typu aktywnoĞü jest podejmowana wbrew woli
autora lub jest motywowana czystą ciekawoĞcią, wówczas wpáywa ona na obniĪenie poziomu autentycznoĞci egzystencjalnej zarówno osoby, która jest autorem pamiĊtnika, jak
i jego odbiorcy. To zdanie posiada status hipotezy, która bĊdzie analizowana w dalszej
czĊĞci tekstu. Wydaje siĊ bowiem, Īe blogi w pewnym zakresie stanowią ilustracjĊ sytuacji, w której dochodzi do rozdzielenia sfery ujawniania siebie i odpowiedzialnoĞci. Jest
to związane z tym, Īe w komunikacji zapoĞredniczonej przez komputer zmniejszają siĊ
wewnĊtrzne opory przed ujawnianiem siebie. JeĪeli patrzy siĊ na to zjawisko z perspektywy odbiorcy, zwraca uwagĊ przede wszystkim áatwoĞü w dostĊpnoĞci do czĊsto bardzo
osobistych informacji. Z tego powodu dochodzi do pewnej dewaluacji aksjologicznej,
a w konsekwencji nastĊpuje osáabienie poczucia odpowiedzialnoĞci za to, co siĊ pisze, za
odbiorców, do których te sáowa są skierowane. Zanika równieĪ poczucie odpowiedzialnoĞci za osoby, które udzielają informacji o sobie nie tylko konkretnemu czáowiekowi, ale
szerokiej publicznoĞci internautów.

4. AUTENTYCZNOĝû W BLOGOSFERZE
Najprostsza deﬁnicja bloga ujmuje to zjawisko jako czĊsto aktualizowane miejsce
w sieci, które zawiera datowane wpisy uporządkowane niechronologicznie (Trammell
i Keshelashvili 2005: 968). Ponadto do poszczególnych wpisów doáączane są czĊsto komentarze i uwagi czytelników. Blog moĪe zawieraü równieĪ odnoĞniki do innych miejsc w internecie, a takĪe do innych wyróĪnionych przez autora blogów. MoĪna zatem powiedzieü,
Īe blogi tworzą sieü poáączonych tekstów, którą nazywamy blogosferą (Schmidt 2007:
1409). O znaczeniu analizowanego zjawiska Ğwiadczy jego zasiĊg. Serwis blogpulse.com
szacowaá, Īe na początku czerwca 2010 roku w sieci zidentyﬁkowano okoáo 126 milionów blogów. Wówczas w ciągu jednej doby powstawaáo ponad 42 tysiące nowych blogów. Tymczasem pod koniec czerwca 2010 roku wedle tego samego Ĩródáa istniaáo juĪ
ponad 141 milionów takich utworów, a w ciągu doby powstawaáo ich okoáo 95 tysiĊcy
(www.blogpulse.com).
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Z punktu widzenia rozwaĪanej tutaj problematyki szczególnie istotny jest fakt, Īe chociaĪ istnieje techniczna moĪliwoĞü ograniczenia grona czytelników internetowego pamiĊtnika, to relatywnie niewielka liczba osób korzysta z tej moĪliwoĞci. OkreĞlanie poziomu
prywatnoĞci jest waĪnym elementem, poniewaĪ jak szacują badacze wiĊkszoĞü blogów ma
charakter osobistego pamiĊtnika (Schmidt 2007: 1410). Z uwagi na tĊ okolicznoĞü wydaje
siĊ uzasadnione okreĞlenie bloga jako formy prezentacji i ekspresji swojego „ja” (selfpresentation and self-expression), które zaproponowaáa Rosanna E. Guadagno i wspóápracownicy (Guadagno, Bradley i Eno 2008: 1994). Fakt, Īe publikowane w internecie wypowiedzi mają czĊsto charakter osobisty, powinien podnosiü poziom ostroĪnoĞci w doborze
grupy odbiorców. Tymczasem wiĊkszoĞü blogów jest powszechnie dostĊpna dla kaĪdego
uĪytkownika sieci. Paul de Laat pisze, Īe jest to postawa, która opiera siĊ na zaáoĪeniu,
Īe nawet nieznani odbiorcy mają dobre intencje i okaĪą szacunek dla osobistych zwierzeĔ
(Laat 2008: 57). Jest to zastanawiające zjawisko. Rodzi siĊ bowiem pytanie, dlaczego ludzie, komunikując siĊ przez komputer, bezkrytycznie zakáadają dobre intencje odbiorców,
chociaĪ w realnoĞci wcale takiej postawy nie przyjmują? Michael A. Stefanone i Chyng-Yang Jang piszą, Īe wiĊkszoĞü badanych blogerów twierdzi, Īe ich teksty są skierowane do rodziny oraz znajomych i mają na celu podtrzymanie lub pogáĊbienie istniejących
w realnoĞci wiĊzi. Autorzy blogów oczekują najczĊĞciej komentarzy od tych wáaĞnie osób.
Jednak pomimo istnienia ĞwiadomoĞci tego, jaka jest grupa docelowa ich utworów, pozostają one powszechnie dostĊpne (Stefanone i Jang 2008: 125–126).
Badania, które przeprowadziáa F.B. Viegas wskazują, Īe 36% blogerów deklaruje,
Īe doĞwiadczyáo pewnego rodzaju sankcji spoáecznych z powodu treĞci umieszczonych
w tego typu dziennikach (Vegas 2005). Jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji jest
zwolnienie z pracy (Twist 2004). O nadzwyczajnej otwartoĞci, z jaką moĪe spotkaü siĊ
czytelnik blogów, Ğwiadczą równieĪ przykáady osób, które opisują zdrady, a nawet czyny
przestĊpcze, w które byli zaangaĪowani (Guadagno, Bradley i Eno 2008: 1995). Istotnie
przedstawiciele organów Ğcigania przyznają, Īe przestĊpcy czĊsto wrĊcz chwalą siĊ swoimi
czynami, opisując je w sieci. W 2010 roku udaáo siĊ schwytaü dáugo poszukiwanego czáonka maﬁi kalabryjskiej dziĊki temu, Īe logowaá siĊ w jednym z portali spoáecznoĞciowych.
W 2009 roku zatrzymano handlarza narkotyków z Florydy, który stworzyá swój proﬁl na
tego typu portalu, wprawdzie pod zmienionym nazwiskiem, ale prokurator rozpoznaá go
na zamieszczonych zdjĊciach (RybiĔska 2010). Trudno uznaü za prawdopodobną hipotezĊ
zgodnie z którą osoby, mające ponad trzydzieĞci lat, które dowiodáy wczeĞniej swojej przebiegáoĞci, nie zdawaáy sobie sprawy, Īe aktywnoĞü w internecie moĪe doprowadziü do ich
zdemaskowania. Próbując wyjaĞniü tego typu zachowania, Guadagno i wspóápracownicy
powoáują siĊ na badania, które dowodzą, Īe podczas interakcji zachodzących w cyberprzestrzeni dochodzi do obniĪenia poziomu samoĞwiadomoĞci, ĞwiadomoĞci reakcji innych
osób, a nawet objawów depersonalizacji1. Prawie poáowa (49%) autorów deklaruje, Īe ich
teksty są adresowane do osób, które znają z realnoĞci (Lenhart i Fox 2006: 19). Mimo to
pozostają one w znacznej mierze dostĊpne dla wszystkich.
1
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W celu peániejszego zrozumienia tego typu zachowaĔ warto wspomnieü o motywacjach, którymi kierują siĊ osoby prowadzące blog. Badania przedstawione w raporcie,
autorstwa Amandy Lenhart i Susannah Fox, dowodzą, Īe podstawowymi powodami podejmowania takiej aktywnoĞci, które deklarują autorzy tego typu utworów, są potrzeba
twórczej ekspresji (77%), ponadto upamiĊtnienie osobistych doĞwiadczeĔ i potrzeba dzielenia siĊ nimi z innymi osobami (76%). Znaczące jest równieĪ to, Īe ponad poáowa osób
blogujących wskazuje na chĊü oddziaáywania na innych przez motywowanie ich do dziaáania (61%) lub wpáywanie na ich sposób myĞlenia (51%), a takĪe potrzebĊ spotkania nowych ludzi (50%). WaĪnym motywem, który ma charakter pragmatyczny, a w mniejszym
stopniu interpersonalny, jest chĊü dzielenia siĊ fachową wiedzą i umiejĊtnoĞciami (64%)
(Lenhart i Fox 2006: 8). Motywacje związane z elementami czysto indywidualistycznymi
nie dominują zatem nad wymiarem interpersonalnym dziaáalnoĞci blogerów. Warto równieĪ
zaznaczyü, Īe analiza zawartoĞci polskich blogów wykazaáa, Īe ich treĞü, a takĪe motywacje autorów są bardzo zbliĪone do treĞci i motywacji autorów blogów anglojĊzycznych
(Trammel 2006: 713).
Przykáady osób, które doĞwiadczyáy powaĪnych spoáecznych konsekwencji z powodu
tego rodzaju twórczoĞci, wydają siĊ równieĪ w pewnym stopniu osáabiaü tezĊ, wedle której
blog jest bezpieczną przestrzenią (protected space) dla komunikacji czy ekspresji swojego „ja” (Gumbrecht 2004). To bezpieczeĔstwo miaáoby wynikaü z wiĊkszej moĪliwoĞci
kontroli swoich reakcji w porównaniu z interakcją twarzą w twarz lub przez komunikator,
który wymaga natychmiastowych odpowiedzi.
Badania wskazują równieĪ na istnienie okreĞlonych predyspozycji osobowoĞciowych
w jakiejĞ mierze determinujących dziaáalnoĞü blogowania. Badacze wskazują na istotny
związek wysokiego poziomu neurotycznoĞci z tworzeniem blogów (Guadagno, Okdie
i Eno 2008: 2001–2002). NeurotycznoĞü przejawia siĊ jako brak stabilnoĞci emocjonalnej,
wysoki poziom lĊku, niepewnoĞü i skáonnoĞü do uĪalania siĊ nad sobą. Blogowanie takich
osób wynika zatem z potrzeby wsparcia, byü moĪe równieĪ ekspresji lub projekcji trudnych
do zniesienia emocji. Wobec tego nie jest juĪ tak zaskakujący fakt, Īe czĊĞü wpisów w pamiĊtnikach internetowych moĪe robiü wraĪenie nie w peáni przemyĞlanej i kontrolowanej
ekspresji stanów mentalnych. Druga grupa ludzi, którzy najczĊĞciej korzystają z tej formy
wyrazu, to osoby o wysokim poziomie otwartoĞci (openness). Są to ludzie obdarzeni twórczą wyobraĨnią, lubiący róĪnorodnoĞü i dąĪący do niezaleĪnoĞci (Guadagno, Okdie i Eno
2008: 1996). SzczeroĞü moĪe zatem wynikaü z gotowoĞci do zachowaĔ ryzykownych lub
z niĪszego poziomu samoĞwiadomoĞci.
Istotnym czynnikiem determinującym poziom „gáĊbokoĞci” ujawnianych na blogach informacji jest równieĪ anonimowoĞü. Warto odróĪniü jej dwa rodzaje. Pierwszym
jest anonimowoĞü wizualna, która polega na nieujawnianiu wyglądu ﬁzycznego nadawcy
danej informacji. Drugi rodzaj to anonimowoĞü dyskursywna (discursive anonymity), która
oznacza, Īe przekaz sáowny nie jest skojarzony z jego autorem (Qian i Scott 2007: 1430).
Badania, które przeprowadzili Qian i Scott wskazują, Īe wizualna anonimowoĞü nie wpáywa na zwiĊkszenie poziomu otwartoĞci. Związek taki zachodzi natomiast w przypadku
anonimowoĞci dyskursywnej (Qian i Scott 2007: 1439–1440). Jedna z autorek blogu pisze
na ten temat nastĊpująco: „LubiĊ anonimowoĞü w sieci, broniĊ jej jako mojej wolnoĞci wy33
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raĪania siebie tylko przez pisanie”. Ta wypowiedĨ sugeruje, Īe anonimowoĞü jest związana
z pierwszym znaczeniem autentycznoĞci, którą za Kierkegaardem nazywaliĞmy estetyczną.
Autorka akcentuje bowiem dwa elementy: ekspresjĊ i wolnoĞü. Istotnie badania wskazują,
Īe wiĊkszoĞü (55%) osób piszących blog posáuguje siĊ pseudonimem lub zmyĞlonym nazwiskiem (Lenhart i Fox 2006: 10).

5. WNIOSKI
Dla obecnych rozwaĪaĔ waĪna jest szczególnie odpowiedĨ na pytanie o wpáyw tego
zjawiska i takiego sposobu bycia na poziom egzystencjalnej autentycznoĞci. W wyniku
przedstawionej analizy doszliĞmy do wniosku, Īe autentycznoĞü czynu jest związana z decyzją oraz jego wartoĞcią. Spoiwem áączącym te dwa elementy jest odpowiedzialnoĞü. Im
bardziej Ğwiadoma decyzja i wartoĞciowy przedmiot, którego dotyczy czyn, tym jest wiĊksza odpowiedzialnoĞü dziaáającego podmiotu. Nie moĪna zatem bez dokáadniejszych ustaleĔ
odpowiedzieü na pytanie, czy pisanie blogu jest dziaáalnoĞcią podnoszącą stopieĔ autentycznoĞci. Jest to bowiem uzaleĪnione od treĞci i motywacji, która stoi za decyzją o rozpoczĊciu
pisania. JeĪeli jest to osoba wysoce neurotyczna, która przez internetowy pamiĊtnik moĪe
lepiej zrozumieü wáasne myĞli i emocje, a takĪe uzyskaü wsparcie od innych uĪytkowników
sieci, wówczas moĪna uznaü, Īe podnosi siĊ jej stopieĔ samoĞwiadomoĞci. DziĊki temu zaĞ
sama decyzja nabiera gáĊbszego wymiaru autentycznoĞci. Istotnie nierzadko osoby takie
zostają nagrodzone za swoją otwartoĞü, nawet jeĞli piszą pod pseudonimem, i uzyskują
rzeczywiste wsparcie psychologiczne. Jak wskazują zwolennicy tego ujĊcia, ekspresywna
twórczoĞü uruchamia mechanizm psychologicznego katharsis (Tan 2008: 145).
Warto jednakĪe pamiĊtaü, Īe odbieranie tego typu informacji moĪe byü czasami bardzo trudne i powodowaü znaczne obciąĪenie psychologiczne dla czytelnika. Dobra wola
skáaniająca do pomagania innym, która nie jest poáączona z kompetencją, moĪe przynieĞü
efekt niekorzystny dla obydwu stron. Pojawia siĊ zatem pytanie o odpowiedzialnoĞü piszącego, który moĪe obciąĪyü swoimi trudnymi doĞwiadczeniami osobĊ peáną chĊci niesienia pomocy, ale sáabą psychicznie lub niekompetentną. MoĪna postawiü takĪe pytanie
o odpowiedzialnoĞü czytelnika, który decyduje siĊ na lekturĊ osobistych zwierzeĔ. JeĪeli
nie idzie za tym gotowoĞü do wziĊcia jakiejĞ czĊĞci odpowiedzialnoĞci za autora takiego
pamiĊtnika, wówczas rodzi siĊ zarzut wskazujący na postawĊ, którą Paul B. de Laat nazywa wojeryzmem. W opinii tego autora swoisty ekshibicjonizm i wojeryzm, które wyraĪają
siĊ miĊdzy innymi w publikowaniu i czytaniu w sieci osobistych pamiĊtników naleĪy rozumieü w szerszym kontekĞcie kulturowym (Laat 2008: 63). Odwoáując siĊ do poglądów
Calverta, charakteryzuje on kulturĊ podglądactwa (voyeurist culture), która przejawia siĊ
w chĊci bycia oglądanym przez publicznoĞü i zarazem potrzebie obserwowania prywatnoĞci innych osób (Calvert 2000: 94). Clay Calvert twierdzi, Īe podstawą tego zjawiska
jest niedocenianie wáasnej prywatnoĞci. To zaĞ powoduje obniĪenie poczucia obowiązku
skáaniającego do przestrzegania granic prywatnoĞci innych ludzi. ChociaĪ istotnie wiele
osób ujawnia swoje dane na blogach i portalach spoáecznoĞciowych, jednak moĪemy takĪe
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zauwaĪyü symptomy wskazujące na rosnące poczucie wartoĞci wáasnej prywatnoĞci. Na
przykáad w 2010 roku po fali krytyki zostaáa zmieniona metoda ochrony prywatnoĞci na
najpopularniejszym portalu spoáecznoĞciowym, jakim jest obecnie Facebook (Facebook
privacy must be watched 2010).
Budowanie autentycznej egzystencji przez spontaniczne wyraĪanie siebie w twórczoĞci
publikowanej w sieci wydaje siĊ niemoĪliwe. Ekspresyjna twórczoĞü pozbawiona elementu
autoreﬂeksji i autocenzury moĪe raczej doprowadziü do obniĪenia poziomu ĞwiadomoĞci.
CzĊsto trudno odgadnąü, jak wpáyną nasze sáowa na drugą osobĊ, którą dobrze znamy. Tym
bardziej nie moĪemy byü Ğwiadomi takiego wpáywu na osoby, które są dla nas caákowicie
obce. Druga wątpliwoĞü dotyczy kwestii, czy moĪna zbudowaü autentyczny szacunek do
samego siebie, nie doceniając wáasnej prywatnoĞci? Ujawnianie siebie wydaje siĊ znacznie
áatwiejsze wówczas, gdy dokonuje siĊ za poĞrednictwem komputera, a nie w bezpoĞredniej
rozmowie. Wydaje siĊ jednak, Īe wáaĞnie ta „lekkoĞü” oznacza równieĪ, iĪ to dziaáanie, które
powinno przyczyniü siĊ do rozwoju osobowoĞci, traci na wartoĞci. MoĪna bowiem stwierdziü – nawiązując do myĞli Levinasa – Īe tylko wówczas, kiedy mówi siĊ do konkretnej twarzy, a nie do anonimowego audytorium, czáowiek moĪe naprawdĊ odczuü i uĞwiadomiü sobie
wagĊ i sens wypowiadanych sáów. Kiedy zaĞ podmiot kieruje sáowa na temat osobistego Īycia
do ogóáu czytelników, wówczas istnieje znaczne prawdopodobieĔstwo, Īe zrodzi siĊ poczucie
„jakby caáa reszta Ğwiata istniaáa jedynie po to, by przyjąü to dziaáanie” (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 deﬁned as a personal
diary can help to better understand himself. Self-awareness is a prerequisite for authentic existence. In the
ﬁrst 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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