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Autoprezentacyjna maska  

czy spontaniczna ekspresja i „wierność sobie”–  

problem autentyczności  

w relacjach interpersonalnych 

 

 Przedmiotem tej pracy chciałabym uczynić zagadnienie autoprezen-

tacji i ściśle związany z tą kategorią problem autentyczności w relacjach mię-

dzyludzkich. Do refleksji takiej zainspirowały mnie zarówno obecna od wie-

ków, najpierw na kartach literatury, a później w pracach naukowych, metafora 

dramaturgiczna wskazująca na analogie pomiędzy światem społecznym a te-

atrem, jak również prowadzone współcześnie przez wielu psychologów bada-

nia nad zachowaniami autoprezentacyjnymi. Zgłębianie literatury na temat au-

toprezentacji rodzi wiele przemyśleń dotyczących społecznego funkcjonowania 

człowieka, tworzenia przez niego relacji z innymi, budowania przezeń własnej 

tożsamości, definiowania struktury „ja” czy realizowania planów w konkret-

nych interakcjach społecznych. W niniejszej pracy zamierzam podjąć próbę od-

powiedzi na następujące pytania: Czym jest autoprezentacja? Czy jest ona 

wszechobecna w naszym codziennym życiu? Dlaczego ludzie odnoszą się do 

zachowań autoprezentacyjnych sceptycznie, a często bardzo niechętnie? Gdzie 

przebiega granica między odgrywaniem roli na scenie świata – jak pewnie po-

wiedziałby Goffman – a naszym rzeczywistym „ja”? Czy w ogóle możemy 

mówić o autonomii i autentyczności człowieka, wierności sobie czy raczej  o 

istniejących permanentnie w życiu społecznym manipulacjach? 

Swoje rozważania chciałabym rozpocząć od ustaleń terminologicznych, 

gdyż na gruncie psychologii społecznej pojawiają się różne, aczkolwiek zbliżo-
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ne do siebie wyjaśnienia, czym jest autoprezentacja. Zgodnie z Elliotem Aron-

sonem autoprezentacja to podstawowy przejaw społecznej egzystencji człowie-

ka, polegający na próbach komunikowania innym poprzez wypowiedzi, za-

chowania niewerbalne, działania, kim jest albo za kogo chciałby być uważany.1 

Wtedy, gdy zabiegi autoprezentacyjne mają na celu stworzenie określonego ob-

razu własnej osoby, możemy mówić o kierowaniu wrażeniem. Jest ono świa-

domym bądź nieświadomym aranżowaniem starannie skonstruowanej prezen-

tacji Ja, która ma stworzyć w umysłach innych ludzi określone wrażenie zgod-

ne z celami czy potrzebami osoby autoprezentującej się.2 Niektórzy z badaczy 

(m.in. Leary, Kowalski, Schneider, Schlenker) używają zamiennie terminów au-

toprezentacja i manipulowaniem wrażeniem, definiując ich znaczenie  jako pro-

ces kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni ludzie3. Nieco rozbudowaną 

definicję omawianego zjawiska ukuł polski badacz Andrzej Szmajke. Według 

niego „autoprezentacja to celowe działanie zmierzające do wywołania u osób z 

otoczenia społecznego (audytorium) pożądanego przez jednostkę wizerunku 

własnej osoby. Realizowane jest przez kontrolowanie informacji: o sobie, o in-

nych ludziach, poglądach, ideach, rezultatach i motywach aktywności, planach 

i zamierzeniach, ujawnianych przez podmiot otoczeniu obecnemu realnie bądź 

symbolicznie (podkr. A. K.) w jego otoczeniu.”4 Ta ze składowych części powy-

żej definicji, która nie pojawiła się w dwóch poprzednich, wydaje się kluczowa 

dla zrozumienia istoty autoprezentacji: otoczenie, wobec którego jednostka do-

konuje autoprezentacji nie musi stanowić widowni obcej tu i teraz, obserwują-

cej i oceniającej, wystarczy, że istnieje w umyśle jednostki, że wyobraża ona so-

bie, jak na jakiejś jej zachowanie zareagowałyby inne osoby.  

                                                
1 E. Aronson, T. D. Wilson, Robin M. Alert, Psychologia społeczna. Serca i umysł, Poznań 1997, s. 254. 
2 Ibidem. 
3 Podaję za: M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999, s. 14. 
4 A. Szmajke, Autoprezentacja – niewinny spektakl dla innych i siebie, [w:] M. Kofta i T. Szutrowa, Złudze-

nia, które pozwalają żyć, Warszawa 2001, s. 147. 



 2 

Autoprezentacja z perspektywy relacji interpersonalnych jest również 

pojmowana jako specyficzna forma czy technika wywierania wpływu społecz-

nego (Goffman, Jones, Pittman, Leary, Kowalski, Schlenker, Britt, Pennington).5 

Goffman, który na gruncie socjologii zapoczątkował systematyczne badania 

nad zjawiskiem autoprezentacji, pisze: „kiedy jednostka znajdzie się w towa-

rzystwie innych ludzi, zwykle ma motywacją do wywierania na nich takiego 

wrażenia, które jej się opłaca”6. Człowiek konstruując pewien obraz siebie, 

wpływa na sposób, w jaki zachowują się w stosunku do niego inni. Manipuluje 

wrażeniem tak, aby zaspokoić potrzeby czy zrealizować zamierzone cele w da-

nej interakcji. 

Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że same słowa „wpływ społeczny” 

czy „manipulacja” niosą za sobą szereg negatywnych konotacji. W potocznym 

rozumieniu zachowania, które mają na celu nakłonienie do czegoś, ludzie pra-

wie zawsze oceniają jako nieetyczne. Większość osób nie zdaje sobie jednak 

sprawy, że doświadczanie tego typu zjawisk obejmuje każdy niemalże obszar 

interpersonalnego funkcjonowania. Wystarczy tylko przypomnieć reguły 

wpływu społecznego: lubienie i sympatia, autorytet, społeczny dowód słuszno-

ści, wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, których powszechność w 

świecie społecznym uzmysławia i poświadcza rozlicznymi przykładami Cial-

dini.7 Kolejną, dużo bardziej złożoną, kwestią jest aspekt moralny zjawiska, ja-

kim jest autoprezentacja. W niniejszej pracy kategorię tę, opisującą zachowanie 

ludzkie i ściśle związaną z postrzeganiem interpersonalnym, będę oczywiście 

traktowała neutralnie. Jak bowiem konstatuje Edward Jones – psycholog spo-

łeczny, który jednocześnie i niezależnie od Goffmana zapoczątkował badania 

nad autoprezentacją – „badanie manipulacji i autoprezentacji stanowi integral-

ną część badań nad spostrzeganiem społecznym. Nie uda nam się zrozumieć, 

jak ludzie postrzegają siebie nawzajem, jeśli nie poznamy dynamiki autopre-
                                                
5 Podaję za: Ibidem. 
6 Cytuję za: M. Leary, Wywieranie wrażenia…op. cit., s. 19. 
7 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2004. 



 3 

zentacji”.8 Warto zaznaczyć, że Jones początkowo zajmował się schlebianiem, a 

później, gdy rozszerzył obszar swoich zainteresowań, wraz ze współpracowni-

kami przeprowadził szereg kontrolowanych eksperymentów, badając rozmaite 

aspekty autoprezentacji i czynniki wpływające na autoprezentację. Weryfiko-

wał hipotezy teoretyczne, a ponadto zgromadził wiele danych empirycznych i 

ustanowił teoretyczne podwaliny tej dziedziny badań9, udowadniając tym sa-

mym, że obecność autoprezentacji można uznać za niepodważalny fakt spo-

łeczny.  

Oprócz powszechności warto zwrócić uwagę na pragmatyczny walor 

zachowań autoprezentacyjnych. Trudno bowiem nie zgodzić się z Goffmanem, 

że „autoprezentacja jest nie tylko przydatna jednostce, ale i niezbędna dla 

sprawnego przebiegu interakcji międzyludzkich. Skuteczna interakcja zachodzi 

wtedy, gdy osoby biorące w niej udział wiedzą cokolwiek o sobie nawzajem – o 

statusie socjoekonomicznym partnera, jego postawach, wiarygodności, kompe-

tencjach itp. Często jednak trudno jest dowiedzieć się czegoś o drugim człowie-

ku. I tu zaczyna się rola autoprezentacji. Przekazywany przez jednostkę pu-

bliczny wizerunek daje jej interakcyjnemu partnerowi pewne pojęcie o tym, ja-

kiego traktowania będzie oczekiwała i jak najprawdopodobniej będzie trakto-

wała innych.”10 Zważywszy na fakt, że relacje międzyludzkie zwykle opierają 

się na powierzchownych wrażeniach, przeciętny śmiertelnik stara się często 

prezentować taki wizerunek siebie, który w zamierzony sposób wpłynie na cu-

dze sądy i reakcje.11 Kreowanie publicznego wizerunku, kontrolowanie tego, 

jak traktują nas inni i dzięki temu wpływanie na ich definicję sytuacji pomaga 

„poruszać się” w przestrzeni życia społecznego, powoduje, że inni traktują 

człowieka tak, jak on by sobie tego życzył.  

                                                
8 M. Leary, op. cit., s. 21. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, s. 20. 
11 Ibidem. 
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Poglądy współczesnych badaczy na autoprezentację nie pozostają w 

opozycji do przemyśleń Goffmana. Poza przekonaniem, że autoprezentacja jest 

wszechobecną cechą zachowań społecznych, uważają oni, że „zachowania au-

toprezentacyjne sprzyjają sprawnemu przebiegowi interakcji międzyludzkich, 

ułatwiają bowiem szybkie porozumiewanie się partnerów co do jej charakteru 

(kooperacja – rywalizacja, praca – zabawa itp.), wzajemnych oczekiwań co do 

roli w interakcji, życzeń i pragnień dotyczących wzajemnego traktowania się 

przez uczestników interakcji.”12 

Co ciekawe, autoprezentacja nie od początku została „zaakceptowana” i 

włączona w obszar badawczy przez środowisko psychologiczne. Psychologo-

wie społeczni wykazywali swego rodzaju opór wobec idei autoprezentacji. 

Mark Leary twierdzi, że przyczyna tego oporu nie jest do końca jasna, ale że 

prawdopodobne wydają się wyjaśnienia, które podają czterej najbardziej zasłu-

żeni badacze w tej dziedzinie, czyli: Edward Jones, James Tedeschi, Barry 

Schlenker i Roy Baumeister.13 A zatem po pierwsze: opór mógł wynikać stąd, że 

postrzegano autoprezentację jako działanie z definicji manipulacyjne i wpro-

wadzające w błąd, stanowiące najgorszą stronę życia interpersonalnego. Po 

drugie: w ciągu ostatnich lat w psychologii społecznej dominowało zaintereso-

wanie procesami poznawczymi, natomiast procesy motywacyjne zeszły na 

drugi plan, a ponieważ badania nad autoprezentacją koncentrowały się na in-

terpersonalnych motywach działania, przykuwały dużo mniejszą uwagę. Po 

trzecie: badacze mogli poczuć się sfrustrowani faktem, że teoria manipulowania 

wrażeniem podawała alternatywne interpretacje wielu – pozornie już wyja-

śnionych – zjawisk interpersonalnych. Obalenie wielu kunsztownie skonstru-

owanych teorii nie przysporzyło tej dziedzinie wielu sprzymierzeńców.14 I 

wreszcie po czwarte: mimo iż „badacze autoprezentacji podchodzili do tematu 

                                                
12 A. Szmajke, Autoprezentacja: formy, style, skuteczność interpersonalna, [w:] Psychologia społeczna w zasto-
sowaniach. Od teorii do praktyki, pod red. K. Lachowicz-Tabaczek, Wrocław 2001, s. 148. 
13 Owe wyjaśnienia podaję za: M. Leary, op. cit., s. 21-22. 
14 Ibidem. 
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w sposób naukowy, w dyskusjach o strategiach manipulowania wrażeniem po-

brzmiewał często ton <<psychologii popularnej>> udzielającej porad co do mani-

pulowania innymi ludźmi. Wielu postrzegało autoprezentację jako praktyczną 

umiejętność, którą interesować powinni się raczej politycy, pracownicy reklamy 

i ludzie interesu, a nie psychologowie.”15     

Uwzględnienie całej złożoności zjawiska, jakim jest autoprezentacja, nie 

uprawnia do uznawania jej ani za praktyczną umiejętność, ani za zjawisko 

godne potępienia. Badacze autoprezentacji podkreślają po wielokroć, że auto-

prezentacji nie należy kojarzyć z oszukiwaniem czy udawaniem. Nie można 

zaprzeczyć twierdzeniu, że ludziom zdarza się kłamać, gdy mówią o sobie in-

nym, ale dużo częściej prezentują obraz siebie, który nie jest przekłamany. We-

dług Schlenkera i Weigolda  jednostka w interakcjach społecznych bierze pod 

uwagę kwestię wiarygodności. Jeżeli bowiem otoczenie odbierze prezentowany 

przez nią wizerunek jako nie mający adekwatnego odbicia rzeczywistości, uzna 

ową osobę za manipulatora i oszusta, a co za tym idzie odwróci się od niej.16 

Ponadto u wielu ludzi świadome projektowanie i utrzymywanie fałszywego 

publicznego wizerunku wzbudza silny niepokój. Głównie ze względu na te 

okoliczności ludzie rzadko starają się wywrzeć całkowicie fałszywe wrażenie.17  

Jak pisze Leary: „Osobowość każdego człowieka jest wielowymiarowa i 

w odmiennych sytuacjach może wywierać on różnorodne wrażenia, z których 

każde będzie prawdziwe. Przeważnie ludzie nie tyle kłamią, ile selekcjonują 

prezentowane obrazy, czerpiąc z bogatego repertuaru autentycznych wizerun-

ków siebie.” Mówi się czasem o „wysokiej złożoności Ja”, która można by zde-

finiować jako posiadanie wielu różnych przekonań o sobie samym, z których 

jedne są bardziej podstawowe dla oceny własnej wartości niż inne18. Autopre-

zentacja polegałaby na prezentowaniu tylko niektórych z nich. Na ogół czło-

                                                
15 Ibidem. 
16 Poglądy tych badaczy podaję za: Leary, op. cit., s. 17. 
17 Ibidem. 
18 Por. W. Wosińska, Psychologia życia społecznego. Podręcznik psychologii społecznej dla studentów i prakty-
ków, Gdańsk 2004, s. 67. 
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wiek posiada wiele poznawczych reprezentacji własnej osoby, wiele wyobrażeń 

o sobie samym, które wyznaczają proces kierowania wrażeniem, decydują o 

ilości potencjalnie psychicznie dostępnych publicznych autowizerunków jed-

nostki19. Autoprezentację należy kojarzyć z taktycznym selekcjonowaniem in-

formacji dotyczących naszej osoby. Owa selekcja jest nazywana taktyczną, po-

nieważ jest ona dostosowana do aktualnych celów człowieka w danej interakcji 

i ma służyć stworzeniu takiego wizerunku, który będzie najbardziej przydatny 

do osiągnięcia owych celów.20 Strategiczność zachowań autoprezentacyjnych 

podkreśla również Andrzej Szmajke, tłumacząc, że polega ona na „selektyw-

nym ujawnianiu innym określonych fragmentów swojego <<ja>>, dostosowanym 

do aktualnych warunków: dążeń autoprezentera dotyczących społecznych zy-

sków i kosztów, siostrzanych oczekiwań audytorium, charakteru interakcji, sys-

temu wartości czy kompetencji (własnych i partnerów interakcji)”21.  

Trudno wyobrazić sobie świat, w którym każda osoba w konkretnej  in-

terakcji dostarcza swojemu interlokutorowi (kimkolwiek by on nie był: szefem, 

żoną, sprzedawczynią czy sąsiadem) wszystkich informacji o swojej złożonej, 

wieloaspektowej osobowości, wszystkich swoich myśli, uczuć, przekonań, pra-

gnień. Byłoby to po prostu fizycznie niewykonalne, dlatego też często świado-

mie manipulujemy wrażeniem po to, aby inni mogli nas postrzegać tak, jak sa-

mi postrzegamy siebie, a także w celu zwiększenia czytelności naszych reakcji. 

Jest to nieuniknione, zważywszy na fakt, że na ogół niewiele mogą wywnio-

skować na nasz temat z samej obserwacji naszego zachowania. Poza tym w 

większości przypadków nie dysponujemy nieograniczonym czasem na ujaw-

nianie informacji o sobie.22  

Nie zawsze jednak nasze zachowania autoprezentacyjne są świadome. 

Wprawdzie Wilhelmina Wosińska, pisząc o kontroli wrażenia, jakie wywiera-

                                                
19 Zob. A. Szmajke, Autoprezentacja: formy, style…, s. 149. 
20 M. Leary, op. cit., s. 16. 
21 A. Szmajke, Autoprezentacja: formy, style…, s. 149. 
22 M. Leary, op. cit., s. 178-179. 
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my na innych, kładzie nacisk na udział świadomości w przebiegu tych proce-

sów. Według tej badaczki: „tendencję do świadomego (podkr. A. K.) manipu-

lowania wrażeniem, jakie wywołujemy na innych poprzez korzystną dla nas 

autoprezentację, określa się mianem kontrolowania wrażenia. Kontrolowane 

wrażenia oznacza dążenie do prezentowania siebie w sposób świadomie 

(podkr. A. K.) konstruowany przez jednostkę, czyli taki, który przynosi jej okre-

ślone nagrody.”23 Nie można się jednak w pełni zgodzić z powyższym stwier-

dzeniem, dotyczy ono bowiem bardzo specyficznego typu społecznego funk-

cjonowania danej jednostki. Chodzi o stan tak zwanej dramaturgicznej świa-

domości24, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że otaczający go ludzie na-

bywają jakieś przekonania na jego temat, że jego zachowanie świadczy o nim. 

Wie, że ma wpływ na powstające w umysłach innych wyobrażenie o nim sa-

mym. Częstość funkcjonowania w stanie dramaturgicznej świadomości jest 

oczywiście związana z różnicami indywidualnymi między ludźmi, nie mniej 

zaryzykuję stwierdzenie, że duża część zachowań mających na celu autoprezen-

towanie się ma charakter nieświadomy czy zautomatyzowany. Kontrola wy-

wieranego wrażenia odnosi się do ilości czasu i wysiłku poświęcanego na 

sprawdzanie, jakie wywiera się ważenie. Można ukazać ją na swego rodzaju 

kontinuum rozciągającym się od zupełnego braku kontroli aż do aktywnej, zu-

żywającej zasoby umysłowe, obserwacji siebie.25 Charakterystykę owego wy-

miaru przedstawia poniższa tabela:   

 

nieświadomość wywieranego 
wrażenia 

Człowiek na żadnym poziomie 
nie jest świadomy jak postrzega-
ją go inni, a nawet nie zdaje so-
bie sprawy z tego, że inni kształ-
tują sobie jakieś wyobrażenie na 
jego temat.  

podświadome sprawdzanie Człowiek kontroluje przekazy-
                                                
23 W. Wosińska, Psychologia życia społecznego… op. cit., s.89. 
24 Zob. M. Leary, op. cit., s. 29. 
25 Za: M. Leary, R. M. Kowalski, Lęk społeczny, Gdańsk 2001, s. 38. 
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wywieranego wrażenia wany przez siebie wizerunek na 
poziomie podświadomym czy 
nieświadomym, świadomie zaś 
koncentruje się na innych spra-
wach.  

świadomość wywieranego 
wrażenia 

Człowiek jest świadomy, że inni 
kształtują sobie jakieś wyobraże-
nie na jego temat i może brać je 
pod uwagę. 

koncentrowanie się na wy-
wieranym wrażeniu 

Wszystkie myśli człowieka po-
święcone są wywieranemu przez 
niego wrażeniu oraz jego konse-
kwencjom.26 

 

Czynności związane z dbaniem o wygląd zewnętrzny jak zabiegi pielę-

gnacyjne, stosowanie diet, uprawianie sportu; zachowania niewerbalne: gesty 

czy sposób poruszania się; konformizm związany z przynależnością do jakiś 

grup społecznych; otaczanie się określonymi ludźmi i przedmiotami – to tylko 

niewiele z długiej listy zachowań autoprezentacyjnych, które wykonujemy, nie-

świadomie czy podświadomie, a zatem nie do końca zdając sobie sprawę, że 

chodzi nam o stworzenie adekwatnego do sytuacji i do odbiorcy komunikatu 

obrazu własnej osoby. Postępowanie każdego człowieka jest oczywiście wyzna-

czone przez szereg różnych motywów. Motywy autoprezentacyjne stanowią 

tylko jednej z nich i nie zawsze zajmują priorytetowe miejsce, a tym bardziej nie 

zawsze są przez jednostkę uświadomione.  

Funkcjonowanie w określonej społeczności, w określonej kulturze spra-

wia, że przejmujemy pewne wzorce postępowania, wartości, akceptujemy 

pewne zasady do tego stopnia, że ulegają interioryzacji i zaczynamy uważać je 

za swoje własne, a nie pochodzące z zewnątrz. Te gotowe wzorce postępowania 

ułatwią proces komunikacji, można wręcz powiedzieć, że są niezbędne, aby 

werbalne i niewerbalne relacje międzyludzkie przebiegały w miarę harmonijny 

                                                
26 Cała tabela wraz z załączonymi w niej charakterystykami danego poziomu kontroli wrażenia pochodzi z: M. 
Lęary, op. cit., s. 62. 
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sposób. Dostosowanie własnego wizerunku do celów danej interakcji, potrzeb 

innych ludzi, respektowanych zasad społecznych staje się więc nieodzownym 

elementem owej płynnej i harmonijnej komunikacji. Przedstawiciele jednej z 

teorii komunikowania się interpersonalnego określanej jako teoria samoświa-

domości – „skryptów” za punkt wyjścia swoich rozważań uznają określenie 

granicy między świadomą kontrolą zachowania a działaniami nieświadomymi. 

Pojęciem podstawowym czynią pojęcie skryptu definiowane jako spójna se-

kwencja wydarzeń, które można przewidzieć, których oczekuje się w danej sy-

tuacji.27 Skrypt czasem nazywany scenariuszem dotyczy sytuacji typowych i 

przewidywalnych, co ważne: jest ustalony kulturowo, a wszelkie odchylenia od 

niego traktowane są przez ludzi żyjących w tej kulturze jak zakłócenie porząd-

ku społecznego.28 Sarah Trenholm i Artur Jansen wskazują na cztery procesy 

spostrzeżeniowe, w które angażują się ludzie przed, w trakcie i po interakcji 

społecznej. Są to: 1) ocenianie sytuacji, 2) formowanie sądów o ludziach, 3) oce-

nianie relacji i 4) wyjaśnianie zachowania: teorie atrybucji.29 Pierwszy z proce-

sów wiąże się z „identyfikacją epizodu”, a w dalszej kolejności z uruchamia-

niem określonego „skryptu”. Według Tomasza Maruszewskiego: „Skrypty po-

znawcze są to reprezentacje sekwencji zdarzeń, mających sens dla obserwatora, 

zawierające informacje o aktorach, rekwizytach, kolejności zdarzeń oraz celu 

danego zdarzenia”30. Stanowią one swego rodzaju przewodnik po interakcji. Je-

żeli sytuacja, w której przebiega interakcja, jest dla interlokutorów jasna, prze-

biega według z góry ustalonego skryptu. W przypadku całkowitej zależności 

sytuacji od danego skryptu mamy do czynienia z epizodem zamkniętym, z ko-

lei wchodzenie w relację bez jakiegokolwiek planu oznacza zaangażowanie się 

                                                
27 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2002, s. 36.  
28 Ibidem. 
29 Cztery etapy omawiam za: S. Trenholm, A. Jansen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, rela-
cje i wydarzenia społeczne, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, pod red. J. 
Stewarta, warszawa 2003, s. 202-216. 
30 T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna jako podstawa tworzenia doświadczenia indywidualnego, [w:] 
Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, pod red. J. Strelaua, Gdańsk 2004, s. 170. 
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w epizod otwarty.31 Kluczowe dla udanej komunikacji jest rozpoznanie typu 

epizodu proponowanego przez innych, a także zidentyfikowanie konsekwencji 

epizodów i skryptów.  

Akty komunikacyjne, które przebiegają w oparciu o ustalony i odgórnie 

akceptowany scenariusz, a należy zaznaczyć, że z takimi obcujemy na co dzień, 

mają charakter skonwencjonalizowany. Autoprezentacja w czasie ich trwania 

przebiega się w większości przypadków na poziomie nieświadomym. Zacho-

wujemy się zgodnie z zasadami, nawet nie uświadamiając sobie tego, a jednym 

z powodów takiego zachowania jest chęć sprawienia odpowiedniego wrażenia. 

W większości przypadków życzymy sobie, aby inni ludzie postrzegali nas po-

zytywnie, gdyż od dzieciństwa nagradzani jesteśmy za sprawiania „dobrego 

wrażenia”32. W procesie socjalizacji uwarunkowane zostało bowiem przekona-

nie, zgodnie z którym „istnieje większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą 

nas traktowali zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeżeli wywrzemy na nich po-

zytywne wrażenie – wydamy się im przyjacielscy, kompetentni, moralni czy 

atrakcyjni.”33 Właśnie dlatego staramy się zaprezentować pozytywny oraz spo-

łecznie pożądany wizerunek własnej osoby. Sposoby pozwalające na osiągnie-

cie takich autoprezentacji są na tyle wdrukowane w naszą strukturę psychiki, 

że nie zdajemy sobie z nich sprawy. Jakiekolwiek braki w etykiecie większość z 

nas stara się nadrobić, studiując różnego rodzaju poradniki savoir-vivre`u. Jak 

zauważyła Beata Włodyka, na polskim rynku wydawniczym pojawiła się w 

ostatnich latach bogata oferta różnego rodzaju poradników i popularnonauko-

wych książek psychologicznych. Są wśród nich również takie, które uczą, jak 

zachować się w różnych sytuacjach społecznych, aby  nie popełniać gaf i nie na-

rażać się na poczucie wstydu czy kompromitacji.34 Chęć dbania o własny wize-

runek jest na tyle silna, że pragniemy prostych rozwiązań i zasad, według któ-

                                                
31 S. Trenholm, A. Jansen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy… op. cit., s. 204. 
32 M. Leary, op. cit., s. 18. 
33 Ibidem. 
34 B. Włodyka, Wstyd i wina w psychologii popularnej, [w:] Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, Katowice 
1998, s. 164-168. 
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rych można by kształtować swój sposób bycia, nie zdobywając się na większą 

refleksję. Niektóre z poradników przepełnione są wskazówkami nawet tego ty-

pu: „leśny bon-ton”, „motoryzacyjny system gestów grzecznościowych” czy 

„działkowe życie towarzyskie”35. Widoczna jest tu próba tworzenia gotowych 

scenariuszy zachowania nawet w tych obszarach życia społecznego, które 

można by nazwać „nieprzetartymi szlakami”.   

Na zrutynizowanie i konwencjonalizację równych form szeroko poję-

tej kultury zwracali uwagę zarówno wielcy myśliciele, filozofowie, jak i twórcy 

literatury pięknej. Słynna Gombrowiczowska forma to swego rodzaju czynnik 

uspołecznienia czy narzucony z zewnątrz sposób bycia. Człowiek  w ujęciu te-

go pisarza nigdy nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją natu-

rą, ale zawsze w jakiejś określonej formie. Z jednej strony podlega formom i z 

drugiej, jako uczestnik życia społecznego, tworzy je.36 Jego postępowanie jest 

określone przez obowiązujące konwenanse, normy kulturowe i obyczajowe, ale 

zależy również od tego, jak postrzegają go inne osoby. Jak konstatuje Michał 

Głowiński: „Człowiek (u Gombrowicza – A. K.) jest nieustannie wmotany w grę 

z innymi, którzy go określają, wywierają na niego wpływ, oddziaływają. Staje 

się istotą – dla innych. Nie znaczy to jednak, że im podporządkowaną. Prze-

ciwnie, jeśli ma być sobą, musi nieustannie walczyć o swoją niezależność, ale 

nie w ten sposób, że w ogóle zignoruje obecność drugiego i wszystkie z nim 

związki. (…) Ową niezależność osiąga się poprzez uświadomienie sobie swoje-

go położenia wobec innych, poprzez ujawnianie działających tu mechani-

zmów.”37  

Podjęta przez Gombrowicza problematyka stosunku do drugiego czło-

wieka okazała się prekursorska wobec propozycji francuskiego egzystencjali-

zmu, którzy wyrażali przekonanie, że życie człowieka nie jest izolowane. Obok 

danej osoby zawsze istnieją inni ludzie żyjący w podobny sposób, a zatem jej 

                                                
35 L. Perfect, Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier, Warszawa 1997. 
36 M. Głowiński, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, Warszawa 1995, s. 12. 
37 Ibidem, s. 9-10. 
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egzystencja staje się koegzystencją.38 Władysław Tatarkiewicz tak oto referuje 

poglądy egzystencjalistów: „istnienia innych ludzi mają wpływ na istnienie 

człowieka. Robi on wszystko tak mniej więcej, jak inni robią. Lub mówiąc języ-

kiem Heideggera, robi wszystko tak, jak <<się>> robi: chodzi – jak <<się>> chodzi, 

je – jak <<się>> je. Owo <<się>> włada nim i przez nie nie jest naprawdę sobą. Spo-

łeczeństwo przekształca istnienie jednostki, które przez to przestaje być natu-

ralnym, prawdziwym istnieniem.”39 

Brak autentyczności w relacjach społecznych uwydatnia w sposób zna-

czący, chciałoby się powiedzieć: „stara jak świat”, analogia między życiem spo-

łecznym a teatrem. Szekspir pisał: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie/Którzy 

kolejno wchodzą i znikają. Każdy tam aktor nie jedną gra rolę…”40. Owe scena-

riusze obowiązujące w interakcjach danej społeczności (określanej jako aktorzy 

bądź publiczność), odgrywane na każdym kroku role społeczne, przedmioty-

rekwizyty, jakimi ludzie się otaczają, definiowane życia publicznego jako sceny, 

a prywatnego jako tego, co znajduje się za kulisami – to właśnie obszary wspól-

ne sztuk teatralnych i życia. Porównywanie życia do sztuki stanowi metaforę, 

która ma służyć głębszemu zrozumieniu pewnych faktów z życia społecznego. 

Wskazuje jednocześnie na nieautentyczność relacji międzyludzkich: wszystko, 

co odbywa się na płaszczyźnie publicznej jest „na niby”, jest odegrane. Być mo-

że po to, by rozbawić, zasmucić, wzruszyć, zmusić do myślenia, czy „oczyścić” 

zgodnie z antyczna kategorią katharsis, ale na pewno nie ma miejsca w takim 

rozumieniu świata społecznego na swobodną ekspresję jednostek, na „praw-

dziwość” związków interpersonalnych, na „bycie sobą”. Również w twórczości 

Gombrowicza teatralizacja życia to jednej ze stałych wątków myślowych41. 

Opnie, gesty, czyny, decyzje jednostki są jedynie odgrywaniem roli w społe-

czeństwie zgodnie z ustalonym już scenariuszem, a pełne poddanie się owej te-

                                                
38 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1999, s. 350. 
39 Ibidem. 
40 W. Szekspir, Jak wam się podoba, [w:] Tegoż, Dzieła, Warszawa 2000. 
41 M. Głowiński, op. cit., s. 10. 
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atralizacji skazuje ludzi na nieautentyczność. Ponieważ od formy nie można się 

jednak wyzwolić, uciec, Gombrowicz proponuje zachowanie wobec niej dy-

stansu, niepodawanie się bezkrytyczne wzorcom i schematom, ciągłe uświa-

damianie sobie form, obecnych w otoczeniu w którym przebiega nasza egzy-

stencja.   

Co ważne, z „podejściem dramaturgicznym” kojarzony jest zwłaszcza 

Erving Goffman, głównie dlatego że często korzysta z metafory teatru, posłu-

gując się terminami: akty, role, rekwizyty, kulisy czy publiczność.42 Jednak, jak 

pisze Jerzy Szacki, kluczowe dla rozumienia dramaturgicznej perspektywy au-

tora Człowieka w teatrze życia jest to, że zwraca on uwagę nie tyle na zjawiska 

postrzegane przez uczestników interakcji, co na te, których nie są oni świadomi 

bądź nie są świadomi w pełni.43 „Analizując – pisze dalej Szacki – procesy ko-

munikowania się ludzi, na pierwszy plan wysuwa (Goffman – A. K.) proces 

przekazywania informacji bez intencji informowania innych uczestników inte-

rakcji i bez świadomości, że swoimi zachowaniami dostarcza się im informacji. 

Inaczej mówiąc, Goffman woli badać wrażenia wywoływane (given off) niż 

przekazywane (given). (…) mamy tu do czynienia z zarysem pomysłowej teorii 

zachowania się ludzkiego, nie zaś z tanią moralistyką, która ma nas pouczać, że 

nieustannie oszukujemy się wzajemnie. Prace Goffmana są opisem niezbędnych 

warunków koegzystencji jednostek na podstawie <<doraźnej zgody>>, a nie cha-

rakterystyką stanu ich świadomości.”44 Niezależnie od tego , czy uczestnicy in-

terakcji są świadomi własnego wizerunku, na którego tworzenie się w umyśle 

interlokutora znacząco wpływają własnym zachowaniem, powstanie takiego 

wizerunku jest bardzo istotne dla przebiegu interakcji. Goffman okazał się wni-

kliwym, obdarzonym dużą intuicją obserwatorem życia społecznego, jak bo-

wiem wiadomo, tezy, które głosił zostały potwierdzone naukowo w licznych 

eksperymentach dotyczących spostrzegania społecznego i wpływu tych spo-

                                                
42 M. Leary, op. cit., s. 20. 
43 J. Szacki, Słowo wstępne [w:] E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000, s. 21. 
44 Ibidem, s. 21-22. 



 14 

strzeżeń na relacje międzyludzkie.45 Obraz osoby, z którą wchodzimy w inte-

rakcję, jaki powstaje w naszej głowie, kształtuje wzajemną relację. Dwa z czte-

rech wymienianych wyżej przez Trenholma i Jansena procesów spostrzeżenio-

wych to: formowania sądów o ludziach i ocena relacji. Dzięki tym procesem 

osiągamy samoorientację, określenie własnego położenia i redukcję niepewno-

ści w nowej sytuacji komunikacyjnej. Oceniając inne osoby, wykorzystujemy – 

oprócz efektu pierwszego wrażenia, efektu świeżości, ukrytych teorii osobowo-

ści czy stereotypów – myślowe kryteria oceniania nazywane konstruktami oso-

bistymi. Steven Duck twierdzi, że istnieje typowe dla ludzi jest wykorzystywa-

nia czterech różnych konstruktów w następującej kolejności:     

♦ Konstrukty fizyczne (wysoki-niski, ładna-brzydka); 

♦ Konstrukty roli (kupujący-sprzedawca, nauczyciel-student); 

♦ Konstrukty interakcji (przyjacielski-wrogi, uprzejmy-niegrzeczny); 

♦ Konstrukty psychologiczne (umotywowany-leniwy, miły-okrutny)46. 

  Wszystkie te mechanizmy są uruchamiane zawsze, ale wydaje się, że naj-

większe znaczenia mają wówczas, gdy sytuacja nie przebiega według ściśle okre-

ślonego scenariusza: jest nowa, wieloznaczna, zawodzą w niej sposoby już opa-

nowane, wobec czego wymaga większej uwagi i samokontroli. Komunikacja 

przebiega wówczas w warunkach wysokiego poziomu samoświadomości, a dużą 

rolę zaczyna odgrywać autoprezentacja społeczna, czy – używając innego terminu 

– autokreacja interpersonalna (self-monitoring). Tę specyficzną zdolność Mark 

Snyder odnosi do „wiedzy o własnych sposobach prezentowania się wobec in-

nych i wykorzystywania tej wiedzy do kreowania takiej wersji samego siebie, jaką 

uważa się za najbardziej pożądaną w danej sytuacji”47. Przeprowadzono badania z 

udziałem osób o wysokiej zdolności do autokreacji i ustalono, że osoby te: 

                                                
45 Por. E. Aronson, T. D. Wilson, Robin M. Alert, Psychologia społeczna… op. cit.; T. Tyszka, Psychologicz-
ne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 1999. 
46 Podaję za: S. Trenholm, A. Jansen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy… op. cit., s. 207. 
47 Z. Nęcki, op. cit., s. 37. 
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♦ z większą łatwością niż osoby o niskiej autokreacji odczytują wymagania sytu-

acji i dostosowują się do niej; 

♦ łatwiej i wyraźniej przejawiają swe uczucia; 

♦ mają silną potrzebę utrzymywania intensywnych kontaktów społecznych; 

♦ są bardzo wrażliwe na reakcje innych osób; 

♦ cechuje je znacznie większa sprawność w podejmowaniu zachowań komuni-

kacyjnych i lepsze wywiązywanie się z ról tak nadawcy, jak i odbiorcy.48 

  Traktowanie autoprezentacji jako umiejętności społecznej jest charakte-

rystyczne nie tylko dla Syndera. Również Serge Moscovici czy Michael Aryle, pre-

zentując składniki umiejętności społecznych, wymieniają autoprezentację obok 

zdolności w zakresie asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nagra-

dzania, empatii, rozpoznawania i rozwiązywania problemów49. Według Aryle 

autoprezentacja jest to „szczególny cel umiejętności społecznej, ważny nie tylko za 

względu na samoocenę uczestnika, ale również umożliwiający innym właściwe 

reagowanie. (…) Brak umiejętności w tym zakresie wiąże się często z brakami w 

sferze ego, których skutkiem jest niewłaściwa samoświadomość i lęk społeczny.”50   

 Za właściwość lęku społecznego, wiązanego z brakiem zdolności w zakre-

sie autokreacji,  Leary i Kowalski uznają ściśle z nim związaną perspektywę bycia 

ocenianym przez innych w prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji społecznej.51 Au-

torzy ci problemy z autoprezentacją postrzegają jako podstawę lęku społecznego, 

sformułowali nawet autoprezentacyjną teorię lęku społecznego, która mówi, że 

lęk społeczny powstaje, gdy „ludzie są motywowani do wywierania pożądanego 

wrażenia, lecz wątpią, czy zdołają tego dokonać. Zgodnie z tym założeniem lęk 

społeczny stanowi funkcję dwóch czynników: motywacji do manipulowania wra-

żeniem oraz subiektywnej oceny szansy powodzenia tych zabiegów.”52 Poziom 

                                                
48 Wyniki badań podaję za: Ibidem. 
49 M. Aryle, Umiejętności społeczne, [w:] Zdolności a proces uczenia się, pod red. N. J. Mackintosh, A. M. 
Colman, Poznań 2002, s. 113-121; Psychologia społeczna w relacji ja-inni, red. S. Moscovici, Warszawa 1998. 
50 M. Aryle, Umiejętności społeczne, [w:] op. cit., s. 120.  
51 M. Leary, R. M. Kowalski, Lęk … op. cit., s. 17. 
52 Ibidem, s. 28. 
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lęku społecznego będzie tym większy im większa jest motywacja jednostki do 

wywarcia pożądanego wrażenia (ma to miejsce w sytuacjach, w których można 

wiele zyskać osiągnąwszy autoprezentacyjny sukces i wiele stracić w razie auto-

prezentacyjnej porażki) i im większe będą wątpliwości danej osoby co do własnej 

skuteczności autoprezentacyjnej.53 Poczucie lęku społecznego jest determinowane 

również przez silne pragnienie aprobaty społecznej, opieranie własnej tożsamości 

i poczucia wartości przede wszystkim na przesłankach społecznych czy niska 

ocena własnych umiejętności społecznych.  

  Na poziom lęku może również wpływać konieczność funkcjonowania w 

sytuacjach nowych, wieloznacznych, których skrypt nie istnieje albo nie jest znany 

danej osobie. Philip Zimbardo, badający od lat zjawisko nieśmiałości, stwierdził, 

że wiele fascynujących aspektów tego zjawiska ma związek z prywatnym i pu-

blicznym wizerunkiem siebie. Badacz ten tak oto referuje wyniki ostatnich badan 

nad nieśmiałością: „Większość osób nieśmiałych to introwertycy, którzy wolą po-

zostać sami niż udzielać się towarzysko. Ale nasze badania ujawniły też, wcześniej 

nierozpoznawalny, typ <<nieśmiałego ekstrawertyka>>. Takie osoby prywatnie są 

nieśmiałe, natomiast w sytuacji publicznej stają się otwarte, towarzyskie, nie ma w 

nich śladu nieśmiałości. Zdobyły bowiem podstawowe umiejętności potrzebne w 

interakcjach społecznych, nauczyły się rozmawiać i prezentować swoje poglądy. 

Opanowały te umiejętności w wysokim stopniu, by ukryć w ten sposób niepokój i 

stres, który odczuwają podczas publicznych wystąpień. (…) Świetnie sobie radzą 

w sytuacjach o jasnej, czytelnej strukturze, gdzie każdy uczestnik ma przypisaną 

określoną rolę. Czują się pewnie zwłaszcza, kiedy dominują (…) A wszystko po 

to, by ograniczyć spontaniczność kontaktu z innymi ludźmi. (…) Nie znoszą swo-

body, intymności, niezaplanowanych działań.”54 Warto wspomnieć, że nieśmia-

łość jest bolączką XXI wieku, najczęściej dotykającą właśnie ludzi młodych. Prze-

prowadzone – również przez Philipa Zimbardo – badania, tym razem obejmujące 

                                                
53 Ibidem, s. 28-29. 
54 P. Zimbado, Ukryć się w tłumie na scenie, [w:] Charaktery nr 5(124) z maja 2007 roku, s. 36. 
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grupy uczniów, pokazały, że uczniowie, którzy mają wysoki poziom nieśmiałości, 

niezależnie od poziomu intelektualnego: 

• niechętnie inicjują rozmowy czy działania,  

• niechętnie występują z nowymi pomysłami,  

• niechętnie zgłaszają się na ochotnika i zadają pytania, 

• niechętnie wyjaśniają sytuacja dwuznaczne, 

• w czasie kontaktów interpersonalnych mówią mniej niż inni, tolerują więcej 

okresów milczenia, rzadziej przerywają, 

• swobodne sytuacje bez wyraźniej struktury  stawiają przed nimi szczególne 

problemy, które nie występują w kontekstach, w których zasady stosownego 

zachowania są jaśniejsze, 

• są rzadko wybierani na specjalne funkcje, takie jak wykonywanie specjalnych, 

odpowiedzialnych poleceń nauczyciela, 

• są rzadziej nagradzani społecznie55. 

Zachowania społeczne osób nieśmiałych, które ściśle wiążą się z niedosta-

teczną umiejętnością autoprezentowania się, doprowadzają do obniżenia w 

oczach innych wartości tych jednostek, co zwrotnie wpływa na ich samoocenę 

(zapewne często na zasadzie samospełniającego się proroctwa). Zachowania te 

wiążą się zatem z cierpieniem intrapsychicznym, przekonaniem o niemożności 

zrealizowania potencjałów drzemiący w jednostce i oczywiście z silnym lękiem 

społecznym.  Powołując się jeszcze raz na słowa Zimbardo, można stwierdzić, że 

ludzie nieśmiali zarówno intro-, jak i ekstrawertycy „nie chcą być oglądani przez 

innych, którzy mogą ich oceniać, albo, co gorsza, krytykować. A jednocześnie oso-

by nieśmiałe rozpaczliwie pragną, by inni dostrzegli i zauważyli w nich te nielicz-

ne cechy i talenty, które oni sami w sobie akceptują i uznają za wyjątkowe. Na tym 

właśnie polega dylemat ludzi nieśmiałych: chcą pozostawać anonimowi, a jedno-

                                                
55 P. Zimbardo, Nieśmiałość, Warszawa 2002, s. 80-84. 
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cześnie wyróżniać się; ukryć w tłumie, a zarazem grać główną rolę na scenie ży-

cia.”56 

 Uzmysłowienie sobie negatywnych konsekwencji nieposiadania wystarcza-

jących zdolności w zakresie prezentowania innym obrazu siebie pozwala na jed-

noznaczne stwierdzenie, że autoprezentacja jest zjawiskiem jak najbardziej pożą-

danym. Pozwala realizować różne cele wynikające z danej interakcji społecznej, 

maksymalizować zyski i minimalizować straty te materialne i niematerialne 

(aprobata, wsparcie, potępienie, wstyd, zainteresowanie), jakich doświadczamy w 

relacjach międzyludzkich. Co więcej: autoprezentacja umożliwia jednostce pod-

wyższanie lub utrzymywanie na stałym poziomie własnej samooceny – w czasie 

trwania interakcji otrzymuje ona przecież komplementy, pochwały, krytykę. Jest 

pozytywnie i negatywnie wzmacniania, co wpływa na jej poczucie własnej warto-

ści.57 Autoprezentowanie siebie ma również duży wpływ na kształtowanie i 

utrzymywanie tożsamości jednostki – wystarczy wziąć pod uwagę choćby funk-

cjonowanie w określonej roli społecznej związane z konsekwentnym prezentowa-

niem wizerunku adekwatnego do tejże roli. W pewnym momencie, często zupeł-

nie niepostrzeżenie, wizerunek ten zaczyna kształtować naszą tożsamość. „Kiedy 

człowiekowi udaje się prezentować przed otoczeniem określony wizerunek, cza-

sami zaczyna go uwewnętrzniać.”58 – stwierdza Leary. Szmajke z kolei uważa, że; 

„związki między <<ja>> i autoprezentacją są obustronne. Nie tylko <<ja>> wpływa 

na sposób autoprezentacji, ale także dokonanie określonej autoprezentacji 

zwrotnie modyfikuje <<ja>>.”59 Być może mamy tu do czynienia ze mechanizmem 

podobnym do sformułowanego przez Daryla Bema w teorii spostrzegania siebie-

zjawiska wnioskowania o własnych postawach, myślach, uczuciach z własnego 

zachowania?60   

                                                
56 P. Zimbardo, Ukryć się w… op. cit. 
57 Motywy, dla których podejmujemy autoprezentację, podaję za: A. Szmajke, Autoprezentacja – niewinny… 

op. cit., s. 148-149. 
58 M. Leary, op. cit., s. 185. 
59 A. Szmajke, Autoprezentacja: formy, style…op. cit., s. 149. 
60 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 230.  



 19 

Wilhelmina Wosińska, pisząc o źródłach wiedzy o sobie i naturze Ja, zwra-

ca uwagę między innymi na dwa procesy: proces odbicia i porównania społeczne. 

Pierwszy z tych procesów„oznacza obserwowany przez jednostkę sposób odbie-

rania jej przez innych ludzi, na podstawie którego wnioskuje ona o tym, kim 

jest”61, drugi z kolei: „jest procesem, który pozwala na poznanie siebie poprzez 

konfrontowanie własnych zachowań i cech z zachowaniami i cechami innych lu-

dzi należących do tej samej grupy/grup, zwanej grupą/grupami odniesienia.”62 

Podczas społecznych interakcji tworzymy sobie wizerunki naszych interlokuto-

rów, porównujemy się do nich, kształtując własną tożsamość i samoocenę, oni z 

kolei tworzą sobie nasz wizerunek i informują nas w sposób werbalny i niewer-

balny o sposobie, w jaki nas odbierają. Człowiek nie żyje w społecznej próżni, co 

sprawia, że jego osobowość zyskuje pełny wymiar dopiero w kontakcie z innymi 

ludźmi. Jak pisał Hall: „Przyczyną, która powoduje, że człowiek nie doświadcza 

prawdziwego <<ja>> kulturowego, jest fakt, że zanim nie doświadczy innego <<ja>> 

jako prawomocnego, ma słabą podstawę do uprawomocnienia własnego <<ja>>.”63 

 Wśród innych zalet, jakie niesie ze sobą skuteczna autoprezentacja, można 

wymienić fakt, iż pozwala ona człowiekowi na kontrolowanie, przynajmniej do 

pewnego stopnia otoczenia, w których żyje. Należy pamiętać, że opanowanie cha-

osu informacji napływających do nas ze świata społecznego jest warunkiem 

zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Kierowanie wrażeniem to 

zwiększanie kontroli nad postępowaniem innych ludzi względem nas. Wątek ten 

pojawia się u Goffmana, według którego przekazywanie partnerowi interakcji ja-

kiegoś wizerunku siebie oznacza nakreślenie repertuaru zachowań, jakie może on 

w stosunku do nas zainicjować; jest tożsame z wyznaczaniem granicy między ob-

szarem, który będziemy tolerować, a tym, który nam nie odpowiada.  

 Zachowania autoprezentacyjne nastawione są nie tylko na realizację wła-

snych, często egoistycznych celów. Prawie zawsze są one dostosowane do warto-

                                                
61 W. Wosińska, op. cit., s. 69. 
62 Ibidem. 
63 E. T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984, s. 262. 
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ści cenionych przez odbiorców autoprezentacji. Tendencja do dostosowania swo-

ich zachowań i wypowiedzi do zaobserwowanych sygnałów wyrażających ocze-

kiwania innych ludzi nazwana została obserwacyjną samokontrolą zachowania. 

Wiąże się ona ze świadomością istnienia wielu obrazów własnego Ja i umiejętno-

ścią wybierania tego, który jest adekwatny w daje sytuacji. „Osoba, która kontro-

luje siebie w wysokim stopniu, dąży najpierw do określenia znaczenia sytuacji 

społecznej, a następnie przedstawia odpowiednio własne oblicze, zamiast po pro-

stu prezentować w każdej sytuacji konsekwentny obraz.”64 Z kolei osoba o niskim 

poziomie samokontroli obserwacyjnej ma trudności z odczytywaniem intencji 

swoich interlokutorów, toteż nie dostosowuje swojego wizerunku do potrzeb sy-

tuacji, ale wciąż prezentuje ten sam obraz Ja. „Mark Snyder charakteryzuje różnicę 

między osobą o wysokiej samokontroli obserwacyjnej i osobą o niskiej samokon-

troli obserwacyjnej poprzez pytanie, jakie każda z nich mogłaby zadać definiując 

sytuację. 

 

 Osoba o wysokim poziomie samokontroli obserwacyjnej pyta: <<Kim powinienem być, by 

pozostać w zgodzie z wymaganiami sytuacji, oraz jak mogę stać się taką osobą?>> Czyniąc to, jed-

nostka taka odczytuje charakter sytuacji i określa, jakiego typu osoby wymaga ów rodzaj sytuacji, 

konstruuje myślowy obraz lub reprezentację osoby, która najlepiej egzemplifikuje ten typ, a na-

stępnie samoprezentację osoby oraz ekspresywne zachowanie odpowiadające prototypowi, służą-

ce jako zestaw wskazówek do kontrolowania własnych działań werbalnych i niewerbalnych. [Oso-

ba o niskim poziomie samokontroli obserwacyjnej pyta] <<Kim jestem i jak mogę pozostać sobą w 

tej sytuacji?>>.”65 

 

 Można przypuszczać, że osoba w wysokiej kontroli samoobserwacyjnej bę-

dzie miała świadomość istnienia wielu technik i strategii autoprezentacji. Tym 

samym będzie przejawiała bardzo dużą elastyczność w stosowaniu różnych spo-

sobów autoprezentacji, dopasowując je tak, aby nie rezygnować z własnych celów 

i jednocześnie zaspokajać potrzeby odbiorcy komunikatu. Wyliczając strategie i 

                                                
64 S. Trenholm, A. Jansen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy… op. cit., s. 209-210. 
65 Ibidem, s. 210. 
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techniki autoprezentacji, na ogół za kryterium poddziału bierze się cele, jakie w 

danej interakcji mają być zrealizowane. „Kenrick i współpracownicy wskazują 

trzy podstawowe cele autoprezentacji, a mianowicie pozyskanie aprobaty innych 

ludzi, uchodzenie za człowieka kompetentnego oraz bycie spostrzeganym jako 

osoba posiadająca status…”66 – toteż najczęściej wymieniane są strategie: ingracja-

cji, autopromocji, okazywania władzy i statusu. Pierwsza z nich związana jest z 

pragnieniem bycia lubianym, druga z chęcią uchodzenia za osobę modrą i kompe-

tentną, a trzecia za taką, która posiada jakąś ugruntowaną pozycję społeczną, ma 

władzę, status, pieniądze. Można by również wymienić inne, dość często opisy-

wane w literaturze psychologicznej, strategie, na przykład doskonałość moralną, 

intymidację czy dość specyficzną technikę określaną jako kreowanie usprawie-

dliwień dla możliwej porażki. Ta ostatnia związana jest z autoprezentacją prze-

biegającą nie wprost67 i polega na tworzeniu „utrudnień i wymyślaniu usprawie-

dliwień dla samego siebie, żeby w wypadku niepowodzenia dysponować goto-

wym wytłumaczeniem.”68 Najpopularniejsze strategie autoprezentacji, czy – jak 

pisze Szmajke – najpopularniejsze wizerunki autoprezentacyjne przedstawiam w 

tabeli zawierającej taksonomię Jonesa i Pittmana. 69  

 

Główne strategie autoprezentacji (na podstawie: Jones i Pittman) 

Strategia  Definicja, opis Przykładowe zachowa-
nia 

INGRACJACJA Aktor dąży do spra-
wienia wrażenia osoby 
miłej, atrakcyjnej, sym-
patycznej, „nagradzają-
cej” dla partnera 
 

komplementowanie 
wyglądu czy inteligen-
cji partnera; zgadzanie 
się z jego opiniami; 
niewerbalne zgody 
(uśmiech, potakiwanie, 
kontakt wzrokowy) 

                                                
66 W. Wosińska, op. cit., s. 91. 
67 O autoprezentacja wprost i nie wprost pisze: A. Szmajke, Autoprezenatcja – niewinny spektakl… op. cit., s. 
168-170. 
68 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 237. 
69 Tabelę w całości wraz z opisami i przykładami podaję za: A. Szmajke, Autoprezenatcja – niewinny spektakl… 
op. cit., s. 155. 
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AUTOPROMOCJA dążenie do sprawienia 

wrażenia osoby spraw-
nej, kompetentnej, 
zdolnej do osiągania 
sukcesów 
 

otwarte mówienie o 
swoich osiągnięciach i 
uzdolnieniach; demon-
strowanie sprawności 
w działaniach; opty-
mizm w wypowie-
dziach o efektach dzia-
łań 
 

DOSKONAŁOŚĆ 
MORLANA 

dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby dosko-
nałej moralnie, zdolnej 
do poświęcenia się w 
imię wyższych wartości 
 

podkreślanie zasad mo-
ralnych jako regulatora 
własnych zachowań i 
motywów; demonstro-
wanie zgodności swo-
ich czynów z zasadami 
moralnymi; prowoko-
wanie „niemoralnych” 
do represji wobec sie-
bie; wywoływanie po-
czucia winy u obserwa-
torów 
 

ZASTRASZANIE, czyli 
INTYMIDACJA 

dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby groź-
nej, niebezpiecznej, 
zdolnej do zadania bólu 
czy sprawienia kłopo-
tów partnerowi 
 

złośliwe krytykowanie 
błędów, publiczne ujaw-
nianie słabości partnera, 
otwarte groźby z pozycji 
silniejszego („potrafię za-
szkodzić”), grożenie „ze-
rwaniem przedstawienia” 
z pozycji słabszego („ze-
mdleję”, „narobię ci wsty-
du”) 

AUTOPREZENATCJA 
BEZRADNOŚCIOWA 

Dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby bez-
radnej, zależnej od po-
mocy innych, niezdol-
nej do sprawnego dzia-
łania; celem jest uzy-
skanie pomocy lub 
„specjalnych praw” 
 

demonstrowanie braku 
uzdolnień i sprawności 
w działaniu (zaniżanie 
osiągnięć), otwarte in-
formowanie o własnej 
bezradności 
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  Autorzy przedstawionej taksonomii zaprezentowali najczęściej pojawiające 

się w relacjach międzyludzkich wizerunki autoprezentacyjne. Wprawdzie z każdej 

z nich wyłania się pewien zarys osobowości, jaką ma człowiek stosujący taką wła-

śnie strategię, ale należy pamiętać, że podział został dokonany głównie ze wzglę-

du na cele i potrzeby interakcji. Z punktu widzenia prowadzonych w tej pracy 

rozważań dużo ciekawsze wydaje się pytanie, czy strategie i techniki autoprezen-

tacyjne mogą być na tyle zróżnicowane, że ich bogaty repertuar pozwoli każdej 

osobie na ich „płynne dopasowanie” do własnej indywidualności.  

Być może pozytywną odpowiedź na tak postawione pytanie umożliwi po-

czynione przez wielu badaczy rozróżnienie na dwa style autoprezentacji: zdo-

bywczo-asertywny i unikająco-ochronny. Podział ten nawiązuje do wyróżnionej 

przez Attkinsona motywacji do unikania porażek i dążenia do sukcesu. Baume-

ister i jego współpracownicy opisują te dwa style następująco:  

1) STYL ZDOBYWCZO-ASERTYWNY 

„Ludzie prezentujący ten styl demonstrują roszczenia do posiadania pozytyw-

nie wartościowanych cech, po samochwalstwo włącznie. Przyjmują osobistą 

odpowiedzialność za rezultaty własnych działań, ponieważ oczekują sukcesu i 

dążą do uzyskania prestiżu oraz zaufania, wynikających z odniesienia sukcesu. 

Są skoncentrowani na rozwijaniu swoich zdolności i innych cech ułatwiających 

prezentowanie się w sposób pozytywny i godny pochwały. Są zdolni do po-

dejmowania złożonych, strategicznych działań autoprezentacyjnych dla pod-

wyższenia swojej reputacji.”70  

2) STYL ZDOBYWCZO-ASERTYWNY 

„Ludzie prezentujący ten styl demonstrują roszczenia do posiadania pozytywnie 

wartościowanych cech, po samochwalstwo włącznie. Przyjmują osobistą odpo-

wiedzialność za rezultaty własnych działań, ponieważ oczekują sukcesu i dążą do 

uzyskania prestiżu oraz zaufania, wynikających z odniesienia sukcesu. Są skon-

centrowani na rozwijaniu swoich zdolności i innych cech ułatwiających prezento-
                                                
70 Cytuję za: A. Szmajke, Autoprezenatcja – niewinny spektakl… op. cit., s. 156. 
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wanie się w sposób pozytywny i godny pochwały. Są zdolni do podejmowania 

złożonych, strategicznych działań autoprezentacyjnych dla podwyższenia swojej 

reputacji.”71  

 

Refleksję tę pogłębiła Astrid Schutz, która doszła do wniosku, że każde 

działanie, również zachowania autoprezentacyjne, można rozpatrywać na wymia-

rze: aktywność/ryzyko vs pasywność/ostrożność. Po połączeniu tego wymiaru z 

wymiarem dążenie vs unikanie powstała czteropolową taksonomię zachowań 

autoprezentacyjnych, w której autorka umieściła większość stylów, technik i stra-

tegii autoprezentacji opisywanych wcześniej w literaturze.72 Przedstawiony poni-

żej schemat ilustruje bardzo ciekawy, nowatorski, a przede wszystkim syntetycz-

ny sposób klasyfikacji wszelkich odmian autoprezentacji, jakie ludzie przejawiają 

funkcjonując w świecie społecznym.  

 
ZMODYFIKOWANA TAKSONOMIA STYLÓW AUTOPREZENATCJI  

ASTRID SCHUTZ  (za: Szmajke) 

dążenie do sprawiania  
„dobrego wrażenia”     

autoprezentacje ofensywne 
• porównania w dół 
• oczernianie rywala 
• ironizowanie, krytykowanie 
• atakowanie i negowanie źródeł krytyki 
• narzucanie tematu dyskusji 
autoprezentacje asertywne  
(ujawnianie swoich „mocnych stron”)  
• ingracjacja,  
• autopromocja,  
• wizerunek moralności doskonałej 
• świecenie cudzym blaskiem 
• maksymalizowanie własnej odpowiedzialności 
za sukcesy i zdarzenia wartościowane pozytywnie 

aktywność        pasywność 
 
ryzyko        ostrożność 
 
autoprezentacje defensywne   autoprezentacje ochronne 
(aktywne zwalczanie/przeciwdziałanie  (ukrywanie informacji mogących  
sprawieniu złego wrażenia)   sprawić „złe wrażenie”) 
• zaprzeczanie (szkodliwości czynu,    o unikanie bycia w centrum uwagi 
wielkości szkody itp.)     • ograniczone ujawnianie informacji o sobie   
• bagatelizowanie („to nie takie złe”)   oostrożne, skromne opisywanie siebie    
• dysocjacja i dystansowanie się od czynu   o unikanie interakcji 
(„to nie ja”)     • zachowywanie milczenia 

                                                
71 Ibidem. 
72 Ibidem, s. 156-157. Zamieszczony poniżej schemat podaję za: Ibidem, s. 157. 
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• usprawiedliwianie czynu („miałem prawo”)   o niezagrażająca towarzyskość 
• pomniejszanie własnej odpowiedzialności 
(„nie tylko ja za to odpowiadam”) 
• autoprezentacja kompensacyjna 
 

unikanie sprawiania 
„złego wrażenia” 

 

Można by próbować połączyć tę taksonomię na przykład z klasyfikacją 

stylów i form komunikowania się interpersonalnego. Jak bowiem wiadomo, 

każdy z nas w ciągu życia  wypracowuje sobie swój własny, w miarę stabilny 

styl komunikowania się. „Wielokrotnie (…) próbowano sprowadzić indywidu-

alne, powtarzające się w interakcjach cechy pojedynczych osób do kilku grup o 

podobnych właściwościach. Wyłoniono dwa podstawowe wymiary oraz ich 

kombinacje…”73.  Wymiary to te afiliacja vs izolacja i dominacja vs uległość , a 

ich kombinacje nazwano: afiliacją dominacyjną, izolacją dominacyjną, afilia-

cją uległą i izolacją uległą. Charakterystykę tych stylów przedstawia poniższy 

wykres. 74 

 
STYL I FORMY A WARTO ŚĆ KOMUNIKACJI  

 
dominacja    

     
 

 
radzi       analizuje 
koordynuje      krytykuje 
kieruje      dezaprobuje 
prowadzi     osądza 
inicjuje     sprzeciwia się 

   
 
         
 

 
 

afiliacja         izolacja 
 
 
toleruje     unika 
przytakuje     ustępuje 
współpracuje     daje za wygraną 

                                                
73 H. Benesch, Atlas psychologii, t. 1, Warszawa 2002, s. 217. 
74 Wykres i zawarte w nim opisy podaję za: Ibidem, s. 216 
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jest usłużny     wycofuje się  
 
 
 
 
 

 uległość 
Widać, że preferowane przez dane jednostki style komunikowania w pew-

nym stopniu pokrywają się ze stylami, technikami i strategiami autoprezen-

tacji.  Afiliacja uległa bardzo przypomina ingracjację, natomiast izolacja uległa 

autoprezentacje obronne. Z kolei afiliacja dominacyjna może wiązać się z auto-

promocją i innymi autoprezentacjami asertywnymi, a izolacja dominacyjna z 

autoprezentacjami ofensywnymi.   

Można również poszukiwać analogii między zachowaniami autoprezen-

tacyjnymi a różnymi wymiarami osobowości człowieka. Istnieje na przykład 

hipoteza, zgodnie z którą osoby o wysokim poczuciu własnej wartości są mo-

tywowane głównie do wywierania korzystnego wrażenia, stosują zatem auto-

prezentację ofensywną i asertywną, a ludzie charakteryzujący się niską samo-

oceną starają się unikać wywierania złego wrażenia, a więc częściej korzystają 

z autoprezentacji defensywnych.75 Myślę, że inspirujące byłyby prowadzone na 

szeroką skale badania, które miałyby na celu poszukiwanie związków korela-

cyjnych miedzy poszczególnymi dyspozycjami wewnętrznymi ludzi, wyzna-

wanymi przez nich wartościami, uznawanym światopoglądem, temperamen-

tem, ich poziomem umysłowym czy inteligencją emocjonalną a stosowanymi 

przez nich w sytuacjach społecznych technikami wywierania wrażenia.    

Zapewne nie ucichną utyskiwania na sztuczność zachowań autoprezen-

tacyjnych, nie uda się również zmienić poglądów ludzi przekonanych o 

wszechobecności „niemoralnych sztuczek autoprezentacyjnych”. Jestem jednak 

przekonana, że mimo to zastanawianie się nad brakiem autentyczności w rela-

cjach ma sens, zwłaszcza jeżeli problem postawimy tak, jak zrobił to Gombro-

wicz: zaakceptujemy fakt, że życie społeczne i kulturalne jest skazane na obec-
                                                
75 M. Leary, op. cit., s. 182. 



 27 

ność w nim szeroko rozumianej formy, a my wchodzą w nią (co również jest 

nieuniknione) możemy się tylko zdobyć na dystans i refleksję, aby nie rezy-

gnować z „bycia sobą”. Zgodnie ze stanowiskiem, jakie zajmuje autor Człowieka 

w teatrze życia codziennego, nigdy nie możemy uciec od obecności innych ludzi i 

skłonności kształtowania siebie odpowiednio do ich oczekiwań76. „Jean-Paul 

Sartre ogłosił kiedyś, że inni ludzie są naszym piekłem. Goffman nie posłużyłby 

się takim językiem; głosi on po prostu na zimno, że inni ludzie są naszymi sta-

łymi towarzyszami podróży przez życie i że nikt z nas nie byłby zdolny zbu-

dować takiego swojego <<ja>>, które nie byłoby najściślej związane z innymi <<ja>> 

grającymi swe role na tej samej scenie (…) określamy samych siebie – i możemy 

być z kolei określani przez innych – w procesie zazębiania się naszego postę-

powania z postępowaniem tych wszystkich, którzy towarzyszą nam na drodze 

życia.”77 Zatem według Goffmana tak, jak nieunikniona jest obecność innych 

ludzi, nieuniknione są zachowania mające na celu tworzenie określonego wize-

runku. 

Autoprezentacja jest strategicznym ujawnianiem informacji o sobie, przy 

czym określenie strategiczne pozbawione jest negatywnego nacechowania. 

McKay, Davis i Fanning, pisząc o ujawnianiu siebie, wskazują na nagrody wy-

nikające z zastosowania tego mechanizmu w trakcie komunikacji. Są to między 

innymi: 

• wzrastająca samowiedza – proces doprowadzania drugiego człowieka do zro-

zumienia siebie wymaga wyjaśniania, definiowania, wyciągania wniosków i 

pogłębiania wiedzy o sobie samym również przed samym sobą; ponadto wer-

balizacja własnych postaw, przekonań, potrzeb pomaga w lepszych ich zrozu-

mieniu; 

• bardziej intymne relacje z drugim człowiekiem;  

                                                
76 L. A. Coser, Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context, New York 1977, s. 576-
577. Podaję za: J. Szacki, Słowo wstępne [w:] E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 
2000, s. 20. 
77 Cytuję za: Ibidem. 
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• czy po prostu lepsza komunikacja.78  

Ujawnianie siebie, odsłanianie własnego Ja jest rozumiane przez autorów jako 

komunikowanie informacji o sobie, jako ruch od Ja Ukrytego do Ja Odsłonięte-

go.79 

 

 

 
Ja Odsłonięte  Ja Ślepe 
to, co znane  to, co nieznane 
dla siebie   dla siebie, a 
i dla innych  znane dla innych 
 

 
Ja Ukryte  Ja Nieznane  
to, co znane  to, co nieznane 
dla siebie,  dla siebie 
a nieznane  i dla innych 
dla innych 

 

 

 

Autoprezentacja jest procesem bardziej skomplikowanym, obejmuje 

bowiem także ruch od Ja Nieznanego do Ja Odsłoniętego (w przypadku au-

toprezentacji nieświadomej) czy przesuwanie pewnych treści z Ja Odsłonię-

tego do Ja Ukrytego (zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, cechy od-

biorców, realizowane cele). Autoprezentacja spełnia również szereg bardzo 

ważnych funkcji intrapsychicznych i interpersonalnych, co starałam się wyka-

zać w niniejszej pracy. Bez zrozumienia istoty tego zjawiska niewiele można 

powiedzieć o społecznym funkcjonowaniu ludzi. Co się zaś tyczy autentyczno-

ści człowieka w interakcji „trafniejszą metaforą procesu autoprezentacji wydaje 

                                                
78 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Ujawnianie siebie i ekspresywność, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik 
komunikacji interpersonalnej, pod red. J. Stewarta, Warszawa 2003, s. 270. 
79 Ibidem, s. 268-269. Również Okno Johari podaję za: Ibidem. 
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się (…) <<robienie miny>> czy <<przybieranie pozy>> niż tradycyjnie używana 

metafora <<przywdziewania autoprezentacyjnej maski>>.”80 

Na zakończenie prowadzonych rozważań chciałbym zacytować te oto sło-

wa: „Nasza kultura często wysyła nam mieszane komunikaty. Na przykład 

mówi nam, abyśmy „byli sobą” i „trwali w prawdzie wobec siebie”. Są to ko-

munikaty, które zdają się wspierać sytuację niskiej samokontroli obserwacyj-

nej. Jednocześnie badania wykazują, że umiejętność adaptacji (bycie osobą o 

wysokiej samokontroli obserwacyjnej) jest jednym z kluczy sukcesu społeczne-

go. Prawdopodobnie najlepiej będzie uznać, że każda skrajność może być 

ograniczająca. Jeżeli zawsze próbowalibyśmy zachować konsekwentne pojęcie 

Ja, to stalibyśmy się mniej wszechstronni i prawdopodobnie mniej ludzcy, 

gdyż nie doświadczalibyśmy wielu ludzkich emocji i możliwości. Jeśli jednak 

zawsze się zmieniamy tak, by dostosować się do sytuacji lub do wyobrażenia, 

jakie inna osoba ma o nas, to możemy iść na kompromis z ważnymi standar-

dami i wartościami. Najlepiej jest pytać samego siebie, co jest ważniejsze w da-

nej sytuacji – bycie gotowym do adaptacji czy bycie konsekwentnym.”81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 A. Szmajke, Autoprezentacja: formy, style, skuteczność interpersonalna, [w:] Psychologia społeczna w… op. 
cit., s. 150. 
81 S. Trenholm, A. Jansen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy… op. cit., s. 210. 
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