
Wbadaniach nad autoprezentacją zakłada się, że ludzie często dba-
ją o to, jak są odbierani i – przynajmniej od czasu do czasu – za-

chowują się w taki sposób, by wywrzeć na innych określone wrażenie.
W niniejszym rozdziale zajmiemy się dość złożoną kwestią: dlaczego lu-
dzie starają się operować prezentowanym wizerunkiem. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odnieść się do dwóch od-
rębnych zagadnień. Po pierwsze, dlaczego ludzi obchodzi to, jak są pos-
trzegani przez innych? Dlaczego człowiek wyłazi ze skóry, by kontrolo-
wać prezentowany przez siebie wizerunek, czasami posuwając się do
działań destrukcyjnych lub do celowego fałszerstwa? Biorąc pod uwagę
rozpowszechnienie i siłę motywów autoprezentacyjnych oraz ludzką
skłonność do manipulowania wywieranym wrażeniem, można właściwie
stwierdzić, że troska o własny wizerunek stanowi niezbywalną cechę
każdego człowieka. 

Po drugie, dlaczego w niektórych sytuacjach mamy większą moty-
wację do manipulowania wrażeniem, a w innych mniejszą? Człowiek nie
angażuje się w autoprezentację przez cały czas. W pewnych warunkach
wydaje się, że nie dba o to, jak zostanie odebrany, a w innych jego głów-
nym celem staje się wywarcie określonego wrażenia. Poniżej spróbuje-
my odpowiedzieć na pytanie, dlaczego motywacja do operowania swym
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wizerunkiem zmienia się w zależności od sytuacji, jak również przeana-
lizujemy związany z tym problem, dlaczego niektórzy ludzie z reguły bar-
dziej niż inni troszczą się o wywierane wrażenie. 

Jak już wspomniano, w odczuciu niektórych ludzi idea manipulowa-
nia wrażeniem kłóci się z ogólnie akceptowanym nakazem „dochowania
wiary samemu sobie”. W społeczeństwie amerykańskim powszechne jest
mniemanie, że człowiek powinien być sobą i kierować się własnymi prze-
konaniami. Świadome przywiązywanie wagi do prezentowanego wize-
runku uchodzi często za przejaw próżności, braku poczucia bezpieczeń-
stwa, skłonności do oszukiwania lub narcyzmu. Mimo to wszędzie
dostrzec można dowody na to, że przeświadczenie to jest błędne, i w rze-
czywistości wszyscy – przynajmniej od czasu do czasu – dbają o to, co po-
myślą o nich inni. 

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego rozdziału przekonasz się, że
wbrew poglądowi, jakoby manipulacja wrażeniem była czymś złym, tro-
ska o wywierane wrażenie jest bardzo uzasadniona. Ma się rozumieć, nie-
którzy za bardzo przejmują się opinią otoczenia albo też troszczą się
o swój image w nieodpowiednich sytuacjach. Ponadto, czasami ludzie za-
chowują się niewłaściwie tylko dlatego, że chcą wywrzeć określone wra-
żenie. Przypadki takiej wynaturzonej autoprezentacji nie powinny nam
jednak przesłaniać faktu, że pewien stopień dbałości o własny wizerunek
przynosi korzyści zarówno jednostce, jak i otoczeniu. 

FUNKCJE AUTOPREZENTACJI NA POZIOMIE JEDNOSTKI

Na poziomie jednostki autoprezentacja pełni przynajmniej trzy podsta-
wowe funkcje. Służy jako narzędzie do oddziaływania w relacjach inter-
personalnych, wzmacnia tożsamość jednostki oraz jej poczucie własnej
wartości, a także wywołuje pozytywne emocje. 

Oddziaływania interpersonalne

Kiedy człowiek angażuje się w manipulowanie wrażeniem, na ogół czyni to,
ponieważ jest przekonany (słusznie lub nie), że wywarte przez niego wra-
żenie będzie miało poważne implikacje. Innymi słowy sądzi, że może
zwiększyć ilość otrzymywanych nagród lub zmniejszyć koszty życiowych
decyzji, jeśli uda mu się wywrzeć odpowiednie wrażenie (Schlenker, 1980). 

Mniemanie takie często jest słuszne. Wrażenie, które człowiek wy-
wiera na otoczeniu, stanowi jeden z głównych czynników wyznaczających



jego życiowe sukcesy. Można powiedzieć, że w trakcie interakcji społecz-
nej wrażenie, które wywierają na sobie nawzajem jej uczestnicy, pełni rolę
pośrednika. Kiedy ludzie reagują na mnie, w rzeczywistości reagują na
prezentowany przeze mnie wizerunek – na swoje wyobrażenie o moich
zdolnościach, osobowości, postawach, intencjach itp. Dlatego też sposób,
w jaki reagują, w dużym stopniu zależy od wrażenia, które odebrali. 

Zastanów się, jak zachowujesz się w stosunku do ludzi, którzy robią
na tobie „dobre” wrażenie, a jak traktujesz tych, których wizerunek ci
się nie podoba. Czy odnosisz się do nich zupełnie tak samo? Czy mó-
wisz o nich tak samo? Czy gdybyś był ich szefem, dawałbyś im taką sa-
mą informację zwrotną? Czy w równym stopniu chciałbyś się z nimi za-
przyjaźnić lub nawiązać romans? Przypuszczam, że nie. A zatem, jeżeli
ktoś robi „dobre wrażenie”, poprawia jakość swych codziennych interak-
cji. Ludzie są po prostu bardziej przyjemni, tolerancyjni i afirmujący
w stosunku do tych, o których mają dobre zdanie. 

Ale rola prezentowanego wizerunku nie kończy się na tym. To, jak
jesteśmy odbierani, wpływa na nasze życie również na dłuższą metę.
Osoby, które sprawiają niekorzystne wrażenie, nie mają wielu przyjaciół.
Nikt ich nie zaprasza na spotkania towarzyskie ani nie przyjmuje ich za-
proszeń. Prawie nikt ich nie lubi, a co dopiero mówić o kochaniu! Lu-
dziom tym o wiele trudniej zdobyć upragnioną pracę, a jeśli im się to
uda – otrzymać podwyżkę lub awans. Skutki nieudanej autoprezentacji
mogą zatem rozciągać się na sferę finansową. Biorąc pod uwagę konsek-
wencje społeczne i materialne, czyż można się dziwić, że każdy troszczy
się o wywierane wrażenie? 

Ogólnie rzecz biorąc, autoprezentację można rozpatrywać jako styl
wywierania wpływu na innych. Jones i Pittman (1982) wysunęli tezę, że
autoprezentacja służy do utrzymywania lub umacniania władzy w relac-
jach z innymi ludźmi. Kiedy psycholog społeczny używa terminu „wła-
dza”, ma na myśli po prostu zdolność do intencjonalnego wywoływania
pożądanych zmian w innych ludziach. Dana osoba posiada władzę nad
drugim człowiekiem, jeśli jej działanie może spowodować, że będzie on
zachowywał się w pewien pożądany sposób (Jones, 1990). 

Ludzie nierzadko wpływają na to, by inni postrzegali ich w pożąda-
ny sposób (a zatem sprawują nad nimi władzę) za pomocą prezentowa-
nia określonego wizerunku własnej osoby. Mogę na przykład wywołać
u ciebie pozytywną reakcję, pokazując, że jestem miłym, skorym do
współpracy, przyjacielskim facetem, albo też zastraszyć cię i zmusić do
podporządkowania, przekazując ci wizerunek nietolerancyjnego, groź-
nego gbura. 
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Budowa i podtrzymywanie poczucia własnej wartości

Nietrudno zrozumieć, dlaczego ludzie manipulują wrażeniem, by wpły-
wając na innych, osiągnąć jakiś pożądany rezultat – zdobyć przyjaciela,
znaleźć pracę czy otrzymać podwyżkę. Czasami jednak ludzie starają się
prezentować określony wizerunek nawet wtedy, kiedy – jak się wydaje
– nie ma potrzeby wpływania na cudze zachowanie, a wywarcie określo-
nego wrażenia nie pociąga za sobą żadnych bezpośrednich konsekwencji.
Czasami zamartwiamy się, że wyszliśmy przed kimś na głupców, nawet
jeśli zdajemy sobie sprawę, że w gruncie rzeczy nie ma to żadnego zna-
czenia. A zatem poza pragnieniem wpływania na innych musi istnieć
jeszcze jakiś powód, dla którego troszczymy się o własny wizerunek. 

Jeden z moich przyjaciół przez wiele dni był załamany po tym, jak
zwymiotował na oczach dwóch kobiet, które właśnie wychodziły z baru.
Nie znał tych pań, prawdopodobnie nie miał ich już nigdy w życiu zoba-
czyć, a ich opinia doprawdy nie mogła w żaden sposób wpłynąć na jego
życie. Mimo to mój znajomy nie mógł pogodzić się z myślą, że wyglądał
jak obrzydliwy pijaczyna. Inny przykład: obserwowałem kiedyś spaceru-
jących brzegiem morza ludzi, którzy wciągali brzuch za każdym razem,
kiedy mijali innych plażowiczów. Nie znali ich i nie mieli najmniejszego
zamiaru ich poznawać. Po prostu przechodzili obok nich. A jednak wy-
raźnie troszczyli się o to, jak zostaną przez nich odebrani. Podejrzewam,
iż od czasu do czasu każdy z nas zadręcza się, że wyszedł na idiotę
w oczach jakiejś zupełnie obcej osoby, która nie ma nam do zaoferowania
żadnych społecznych, finansowych czy materialnych korzyści. Dlaczego?
Istnieją co najmniej trzy wytłumaczenia dla zachowań autoprezentacyj-
nych (a także dla dyskomfortu psychicznego w razie autoprezentacyjnej
porażki) w sytuacjach, w których wywarcie określonego wrażenia napraw-
dę nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla jednostki. 

Po pierwsze, niepowodzenia na polu autoprezentacji na ogół nadwe-
rężają poczucie własnej wartości człowieka i wywołują negatywne reak-
cje emocjonalne, podczas gdy sukces w tej dziedzinie powoduje, że ce-
nimy się wyżej i lepiej się czujemy. Kiedy nastolatek wygłupi się przed
swoją dziewczyną, w gruzy rozsypuje się nie tylko wizerunek chłopaka
w jej oczach, ale i jego własny obraz samego siebie. Natomiast otrzymanie
nagrody nie tylko jest wskazówką, że inni cię cenią, lecz również podnosi
twoją samoocenę i poprawia ci nastrój. Z czasem stajemy się uwarunko-
wani na odczuwanie emocji negatywnych, kiedy sądzimy, że zrobiliśmy
niewłaściwe wrażenie, a pozytywnych – kiedy uważamy, że wypadliśmy
jak należy. W przeszłości wywarcie niekorzystnego wrażenia wiązało się



zawsze z nieprzyjemnymi doświadczeniami: wyśmianiem, karą czy in-
nym niepowodzeniem. Nauczyliśmy się więc kojarzyć autoprezentacyj-
ne porażki z negatywnymi emocjami. 

Ponieważ zachowania, które wywierają dobre czy złe wrażenie, czę-
sto mają związek ze zmianami w ocenie własnej osoby oraz wahaniami
stanu emocjonalnego, na poczucie własnej wartości i emocje wpływa też
samo wyobrażanie sobie, co inni o nas myślą. Świadomość, że tamte
dwie kobiety przed barem postrzegały go jako obrzydliwego pijanego
lumpa, miała wpływ na poczucie własnej wartości mego przyjaciela; ko-
niec końców, w tamtym fatalnym momencie był obrzydliwym pijanym
lumpem. Chociaż nie planujesz wchodzić w interakcję z innymi plażo-
wiczami, przykro ci na samą myśl, że ktoś mógłby skrzywić się na twój
widok, zarechotać czy zrobić złośliwą uwagę. Ponieważ wrażenia, które
wywieramy (a ściślej mówiąc – myślimy, że wywieramy), mają wpływ na
nasze poczucie własnej wartości oraz emocje, na ogół mamy motywację
do zachowań autoprezentacyjnych nawet wtedy, gdy wywarte przez nas
wrażenie nie pociąga za sobą żadnych bezpośrednich skutków. 

Po drugie, powodem takiego zachowania może być fakt, że angażo-
wanie się w autoprezentację pomaga człowiekowi stworzyć i utrzymać
własną tożsamość (Baumeister, 1982a; Wicklund i Gollwitzer, 1982). Aby
przyswoić sobie określoną tożsamość, trzeba zachowywać się w sposób
dla niej odpowiedni (Gollwitzer, 1986). Zanim jednostka zacznie na-
prawdę postrzegać siebie jako daną osobę, musi odgrywać odpowiednie
zachowania.

Jeśli, na przykład, nowy nauczyciel będzie demonstrował obraz zgod-
ny z pełnioną funkcją, pomoże mu to umocnić swoją nową tożsamość.
Ponieważ przekazywanie nowego wizerunku prowadzi do analogicznych
zmian w sposobie postrzegania własnej osoby (Rhodewalt, 1986; Tice,
1992), autoprezentacja sprzyja uwewnętrznianiu nowych ról (Goffman,
1959). Co więcej, jeśli otoczenie potwierdza, że w jego oczach dana oso-
ba posiada cechy profesora – w procesie tak zwanej ssyyggnniiffiikkaaccjjii  (Jones,
1964) – jednostce łatwiej uwierzyć, iż rzeczywiście posiada te cechy.
W rozdziale ósmym przyjrzymy się dokładniej, jak zachowania autopre-
zentacyjne mogą zmienić wizerunek człowieka we własnych oczach. Na
razie wystarczy, byś po prostu zdał sobie sprawę z tego, że autoprezenta-
cja ma wpływ na tożsamość i sposób spostrzegania własnej osoby. 

Po trzecie, wyjaśnienie kwestii, dlaczego ludzie manipulują wraże-
niem wywieranym na innych, chociaż nie może im to przynieść żadnych
korzyści, może być następujące: autoprezentacja jest tak głęboko zako-
rzenionym nawykiem, że trudno nam przestać martwić się cudzymi opi-
niami nawet wówczas, gdy wiemy, iż nie mają one żadnego znaczenia.
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Od najmłodszych lat otrzymujemy sygnały, że nasza pomyślność w du-
żej mierze zależy od wrażenia, które wywieramy na swoich rodzicach,
nauczycielach, rówieśnikach i innych osobach. Szybko uczymy się trosz-
czyć o swoją reputację i przekonujemy się, że tylko w wyjątkowych wy-
padkach możemy pozwolić sobie na to, by inni uważali nas za niekompe-
tentnych, nieprzystosowanych czy niepożądanych społecznie. Ponieważ
autoprezentacja tak często ma wielkie znaczenie, trudno nam uciec od
manipulowania wrażeniem nawet w sytuacji, kiedy równie dobrze mo-
glibyśmy sobie to darować. 

Regulowanie emocji

Autoprezentacja może też redukować emocje negatywne, a nasilać po-
zytywne. Ponieważ uzyskanie pochwały i akceptacji owocuje na ogół dob-
rym samopoczuciem, człowiek jest w stanie poprawić sobie nastrój, zacho-
wując się w sposób, który zostanie zaakceptowany i pochwalony. Biorąc zaś
pod uwagę, że autoprezentacja jest jednym ze sposobów na zyskanie
aprobaty, ludzie mogą operować wywieranym wrażeniem, aby poczuć się
lepiej (Baumgardner, Kaufman i Levy, 1989). MMooddeell  zznnoosszzeenniiaa  nneeggaa--
ttyywwnnyycchh  ssttaannóóww  sugeruje, że ludzie często zachowują się tak, by zneu-
tralizować negatywne emocje i promować pozytywne. Prezentując taki
obraz siebie, który sami cenią albo który wywoła pożądane reakcje oto-
czenia, mogą polepszyć swoje samopoczucie. 

Inna forma regulowania emocji za pomocą autoprezentacji wiąże się
z faktem, że w pewnych okolicznościach samo mówienie innym o sobie
redukuje negatywne uczucia. Negatywne emocje stanowią motywację
do opowiadania o sobie. Kiedy człowiek jest urażony, niespokojny, w de-
presji, spięty czy rozgniewany, często odczuwa potrzebę porozmawiania
z kimś. Stiles (1987) porównuje związek między odsłanianiem się
a stresem psychicznym do związku między gorączką a infekcją. Tak jak
wzrost temperatury sygnalizuje zakażenie, tak i nadmierna skłonność do
mówienia o sobie może wskazywać na obecność stresu. Ponadto, tak jak
gorączka pomaga zwalczyć infekcję i odzyskać zdrowie fizyczne, tak
zwierzenia pomagają zredukować psychiczny dyskomfort. 

Kiedy ludzie doświadczają przykrych emocji, mają skłonność do kon-
centrowania się na własnym wnętrzu. W rezultacie bardziej zajmują się
swoimi myślami, uczuciami, systemem wartości, pragnieniami i intencja-
mi, mniejszą wagę przywiązują zaś do świata zewnętrznego. Ponieważ jest
tak, że każdy mówi o tym, co akurat zaprząta jego uwagę, ludzie przeży-
wający stres mówią więcej o sobie. W pewnym eksperymencie poproszo-
no studentów (którzy różnili się między sobą pod względem ogólnego po-



ziomu niepokoju), aby mówili na tematy budzące lęk, a następnie na te-
maty przyjemne. Okazało się, że studenci wykazujący wysoki poziom
niepokoju ujawniali więcej prywatnych informacji podczas rozmowy na
denerwujące ich tematy niż w trakcie omawiania przyjemnych rzeczy
(Stiles, Shuster i Harrigan, 1992). 

Kilka badań potwierdziło tezę, że mówienie o sobie redukuje po-
czucie wewnętrznego dyskomfortu – zwykłe wyrażenie własnych uczuć
poprawia samopoczucie, redukuje stres, sprzyja zdrowiu psychicznemu,
a nawet usprawnia funkcjonowanie systemu immunologicznego (Pen-
nebaker, 1990). 

EWOLUCYJNE PODSTAWY AUTOPREZENTACJI

Omówiliśmy trzy główne funkcje autoprezentacji na poziomie jednost-
ki: oddziaływanie na inne osoby, budowa poczucia własnej wartości oraz
regulacja emocji. Ostatnio naukowcy zaczęli rozważać możliwość, że
skłonność do troszczenia się o wywierane wrażenie rozwinęła się ewolu-
cyjnie, jako że sprzyjała przetrwaniu i reprodukcji. 

Ponieważ przynależność do wspierającej grupy społecznej zwiększa
szansę na przetrwanie, istoty ludzkie mogły ewolucyjnie wykształcić mo-
tywację do szukania społecznej akceptacji, a także do tworzenia i utrzymy-
wania związków z innymi (Ainsworth, 1989; Barash, 1977; Baumeister
i Leary, 1994; Baumeister i Tice, 1990; Bowlby, 1969; Leary, 1990a). Czło-
wiek żyjący we współczesnym zindustrializowanym społeczeństwie łatwo
zapomina, że większość oczywistych dla nas zdobyczy cywilizacyjnych (ta-
kich jak rolnictwo, struktura państwa, opieka medyczna, oświata czy ogrze-
wanie mieszkań) są dziełem kilku ostatnich tysiącleci. Przez poprzednie
dwa miliony lat ludzie pierwotni byli łowcami, a jeszcze wcześniej przez
kilkaset milionów lat przodkowie człowieka zajmowali się zbieractwem.
Biologiczne i psychiczne adaptacje, które były dla człowieka warunkiem
przetrwania i spłodzenia potomstwa, wykształciły się w trakcie tych eonów
poprzedzających czasy historyczne (Cosmides, Tooby i Barkow, 1992).
Chociaż dzisiaj człowiek może z powodzeniem żyć i rozmnażać się, nie bę-
dąc członkiem wspierającej go sieci powiązań społecznych, było to całko-
wicie niemożliwe w wypadku naszych prymitywnych przodków (i nadal
jest nie do pomyślenia dla niektórych żyjących obecnie plemion). 

Te osobniki spośród form przedludzkich oraz ludzi pierwotnych, któ-
re szukały towarzystwa, były członkami klanu i integrowały się z grupą
społeczną, miały większą szansę przeżycia, wydania potomstwa i przeka-
zania własnych genów niż te, które usiłowały poradzić sobie na własną rę-
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kę. Ponieważ jesteśmy potomkami najbardziej towarzyskich jednostek,
dysponujemy systemem motywacyjnym pchającym nas do tworzenia re-
lacji z innymi i powodującym stres, kiedy związki te zostaną zerwane. 

Z punktu widzenia teorii autoprezentacji jednym z głównych powo-
dów, dla których ludzie są odrzucani przez innych lub wykluczani z gru-
py, jest fakt, że wywarli niekorzystne wrażenie. Otoczenie odrzuca jed-
nostkę, kiedy przypuszcza, że może ona mieć nieakceptowane cechy.
Jeśli na przykład ktoś jest postrzegany jako niemoralny, niekompetent-
ny czy niepożądany społecznie z jakiegokolwiek innego powodu, naj-
prawdopodobniej jego więzi z innymi będą słabsze (Baumeister i Tice,
1990). I odwrotnie: osoba oceniona pozytywnie według standardów gru-
py – jako moralna, kompetentna czy społecznie pożądana – ma większe
szanse na uzyskanie akceptacji, integrację ze społecznością i, w razie po-
trzeby, uzyskanie pomocy. 

Jednym ze sposobów na uniknięcie odrzucenia jest zatem przekazy-
wanie takiego wizerunku samego siebie, który uzyska społeczną akcep-
tację, oraz wystrzeganie się demonstrowania obrazu, który doprowadzi
do wykluczenia ze społeczności. Nie chcę przez to powiedzieć, że każ-
dy z nas ma wbudowany gen strategicznej autoprezentacji. Istnieje jed-
nak uzasadnione podejrzenie, ze zachowania autoprezentacyjne mogą
być motywowane owym wewnętrznym dążeniem do uzyskania akcepta-
cji i włączenia do grupy. 

Socjobiologiczna czy ewolucyjna analiza korzyści, które przynosi jed-
nostce manipulowanie wrażeniem, pomaga wytłumaczyć, dlaczego mo-
tywacje autoprezentacyjne są tak powszechne. W wielu sytuacjach pre-
zentowanie określonego wizerunku rzeczywiście przynosi konkretne
efekty – zarówno społeczne, jak i materialne. Ale nawet wówczas, kiedy
taka zależność nie istnieje, nadal kontrolujemy sposób postrzegania nas
przez otoczenie. Zarówno bowiem natura, jak i środowisko przyczyniły
się do wykształcenia w nas autoprezentacyjnych nawyków, a jeśli odnie-
siemy na tym polu porażkę, to doświadczamy negatywnych emocji i ob-
niża się nasze poczucie własnej wartości. 

SPOŁECZNE KORZYŚCI Z AUTOPREZENTACJI

Ponieważ psychologowie interesujący się omawianą przez nas dziedziną
zajmowali się głównie zachowaniem jednostki, koncentrowali się na oso-
bistych, indywidualnych funkcjach autoprezentacji. Ale autoprezenta-
cyjne motywy postępowania jednostki przynoszą korzyści nie tylko sa-
memu zainteresowanemu, lecz również innym ludziom i całym grupom



społecznym. Aby się o tym przekonać, zastanów się jeszcze raz, jak wy-
glądałby świat, gdyby nikogo nigdy nie obchodziło cudze zdanie. Wizja
taka jest przerażająca. Podejmujemy wiele drobnych czynności, które
sprawiają, że jesteśmy choć w minimalnym stopniu znośni dla innych,
a które wykonujemy po to, by nie wywrzeć „złego” wrażenia – i jestem
głęboko przekonany, że wychodzi to tylko na dobre. 

Erving Goffman (1959), jako socjolog, szczegółowo przeanalizował ko-
rzyści, jakie autoprezentacja przynosi grupie społecznej. WWyyssuunnąąłł  ssuuggee--
ssttiięę, że interakcje społeczne nie mogłyby przebiegać prawidłowo, gdy-
by ludzie nie konstruowali tożsamości na użytek publiczny. Nie mając
żadnych informacji o drugiej osobie – o jej tożsamości, kompetencjach,
postawach, motywacjach itd. – mielibyśmy ogromne trudności z wej-
ściem z nią w znaczącą interakcję. Pomyśl, jak nieporadne są nasze in-
terakcje z obcymi, zanim się czegoś o nich nie dowiemy. 

Wnioski na temat naszych bliźnich wyciągamy na podstawie ich za-
chowania i wyglądu, jak również własnych stereotypów dotyczących róż-
nych typów ludzi. Ale, jak zauważył Goffman (1959), „w czasie, gdy jed-
nostka znajduje się w bezpośredniej obecności innych osób, może się
wydarzyć niewiele faktów, które dostarczą im wprost decydujących in-
formacji potrzebnych do rozsądnego pokierowania własnym działaniem”
(s. 1). W rezultacie ludzie muszą angażować się w autoprezentację, aby
otoczenie otrzymało dostateczną ilość informacji, pozwalającą na gład-
ką, skuteczną i przyjemną interakcję. Innymi słowy, pewien stopień au-
toprezentacji jest konieczny, aby mogło dojść do sensownych interakcji
oraz, jak pisze Goffman, by społeczeństwo sprawnie funkcjonowało.
Z socjologicznego punktu widzenia autoprezentacja jest smarem mię-
dzy kółkami mechanizmu interakcji. 

Jak się przekonaliśmy, istnieje wiele ważnych powodów – zarówno
indywidualnych, jak i społecznych – dla których ludzie zwracają uwagę
na to, jak są postrzegani. Nie powinniśmy jednak wyciągać z tego wnios-
ku, że ludzie stale śledzą i kontrolują wywierane przez siebie wrażenie.
Przeciwnie, większość codziennych zajęć wykonujemy nie zastanawia-
jąc się specjalnie nad tym, jak nas odbierają inni. Nie każde zachowanie
ma podłoże autoprezentacyjne. Tylko w określonych sytuacjach ludzie
mają motywację do kontrolowania prezentowanego przez siebie wize-
runku i tylko w niektórych z tych sytuacji rzeczywiście próbują to robić. 

W dalszej części tego rozdziału zajmiemy się czynnikami wpływają-
cymi na motywację do wywierania wrażenia, czyli na stopień, w jakim
ludzie pragną w danej sytuacji wywrzeć pewne wrażenie. Co sprawia, że
ludzie chcą być postrzegani w określony sposób i że zachowują się tak,
aby to osiągnąć? Pierwszym warunkiem skutecznej autoprezentacji jest
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świadomość tego, jakie wrażenie wywieramy (albo tego, jakie wrażenie
możemy wywrzeć), na początku zatem przyjrzyjmy się, jak ludzie kontro-
lują przekazywany przez siebie wizerunek. 


