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НАРЦИСОИДНОСТ  
КАО ДРУшТВЕНО СТРУКТУРИРАНИ ДЕФЕКТ 

САГЛЕДАН У КОНТЕКСТУ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ

Сажетак: Овај текст проблематизује питање нарцисиодности, сагле-
дане у контексту виртуелне реалности са циљем да да прецизније експли-
кације у вези са тиме да ли и на који начин технолошки структуиран свет 
утиче на нарцистичке облике испољавања код човека. Поред тога, у раду 
се сагледава како савремена културолошка матрица подстиче испољавање 
нарцистичких манифестација, које се у виртуелном свету потврђују мно-
штвеношћу слика, познатих као селфији, а које индивидуа пушта у вир-
туелни простор, са циљем јачања сопствене грандиозне представе и задо-
бијања виртуелне подршке. У раду се износи став да могућности инфор-
мационо- комуникационих технологија доприносе узлету нарцистичких 
тежњи, с тим, што се разлози за нарцистичке манифестације „проналазе” 
у руху капиталистиче парадигме. Такође, износи се став да се у постмо-
дерни одређени патолошки облици људског испољавања (у случају овог рада 
нарцистички) рационализују, тако што се „облаче“ у рухо трендизације, 
чиме се објашњавају као нормализоване праксе, самим тим што их зна-
чајан процент индивидуа показује. Фром је то назвао друштвено-струк-
турирани дефект. 

Кључне речи: НАРЦИЗАМ, МЕДИЈИ, НОВИ МЕДИЈИ, ВИРТУЕЛНА 
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1.Дигитализацијастварности 
и конституисање виртуелне реалности

Последња декада коју је обележила рапидна дигитализација техно-
логије и културе, односно човекове стварности, утицала је и изменила 
његово социјално, културолошко, пословно и духовно окружење. Диги-
талне и информационе технологије нису само омогућиле настанак нових 
медија, већ и једног специфичног конструкта – кибер простора, који је 
отворио једну другачију перспективу поимања човековог сопства, међу-
људских релација и његове телесности. Савремени информационо-ко-
муникациони уређаји представљају протезе савременог човека, дајући 
сваком прилику да уз одговарајућу технолошку опрему постане активан 
припадник глобалног медијатизованог социјетета. Поред тога, техноло-
шки посредован простор, омогућио је узлет одређених образаца изра-
жавања и самоизражавања који, врло често представљају нарцистичке 
манифестације испољавања човекове личности. 

Пролиферација медија, која је посепешена развојем дигиталних тех-
нологија, довела је до медијатизације човекове стварности. Прожимање 
стварности медијима, имало је утицај на човекову интерпретацију соп-
ства и света у коме егзистира. Данас је за значајан проценат популације 
᾽гуглање᾽, начин стицања знања о свету који их окружује. Појава Гугл 
претраживача, убрзан начин живота, мобилност медија и „приступач-
ност” виртуелности било када и било где уз адекватну техничу подршку, 
обликовали су савремене друштвене токове. Данас је све већи проценат 
човекових свакодневних пракси и активности прожет различитим обли-
цима медијатизоване комуникације. Речју, значајан проценат појединаца 
своје представе о стварности изграђује на основу пласираних медијских 
садржаја. Комуникација посредована мобилном телефонијом, телеви-
зијом, компјутерима премрежила је човекову стварност, равномерно 
партиципирајући са другим облицима човекове комуникационе праксе 
(интерперсонално комуницирање). Наиме, поред тога што медијски и тех-
нолошки посредована комуникација поседује извесне предности (брзина 
и комуникција без обзира на удаљеност), она, свакако има и своју мрачну 
страну. У даљем тексту ће се анализирати на који начин су узлет медијс-
ке и визуелне културе (у оквиру које се постулирају садржаји опажљиви 
чулом вида) утицали на дисторзију критичке оштрице код постмодерног 
појединца, чинећи га погодним за усвајање хомогенизованих вредности 
и конформистичких образаца мишљења и понашања, а који се јасно могу 
детектовати као нарцистички облици испољавања у виртуелном свету. 

Медијатизација човекове збиље, постулирање култа тела и успешно-
сти (поиманог пре свега као акумулација статусних и материјалних сим-
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бола), као врховних вредности у савременом друштву, појава виртуелне 
реалности и виртуелног Селфа, утицали су на стварање једне потпуно 
другачије релације између савременог човека и компјутерске машине. 
Наиме, са настанком технолошки посредоване стварности, машина 
више није само средство, већ, добија другачије, интимније значење за 
човека. Чињеница да се у контакту са њом отвара један свет виртуелних 
могућности, безбројних прилика и улога (кроз поигравање са иденти-
тетима), надражених сензација утицао је да се машина перципира као 
неко ко „помаже” да се стање усамљености или личне нелагодности пре-
небрегне (осећај да особа не вреди, да не задовољава пропагиране образ-
це изгледа или материјалног статуса). Као што наводи Терклова, а што 
ће се детаљније разрађивати у тексту, када сте онлајн ви сте мршави, бо-
гати, углађени и осећате да вам се пружа више прилика него у стварном 
свету (Теркл, 2011: 36). 

Када је у питању интернет, може се рећи да је, с обзиром на велики 
број корисника постао масовни медиј. Ипак, битна карактеристика по 
којој се интернет разликује од традиционалних медија је та, што од својих 
корисника „захтева” активно учешће. Интернет представља револуцију у 
медијима, пре свега јер је спојио аудио, визуелне и текстуалне елементе. 
Међутим, било би исувише поједностављено интернет проматрати само 
из перспективе еволуције медија, односно искључиво као прелазак на 
нови медиј. Другим речима, социјалне, економске, културне, уметничке 
трансформације које су настале са појавом интернета сведоче о томе да 
његова појава не представља искључиво прелазак на нови медиј. Најин-
тригантнија специфичност интернета је та, што је омогућио конститу-
исање једног, до тада незамисливог простора – кибер простора. Такође, 
са појавом интернета настају и, сада већ, добро познати феномени: вир-
туелни светови, вештачка интелигенција, виртуелна стварност итд, који 
су отворили бројна питања, дилеме и полемике. Интересовање за висо-
котехнологизовани простор и технолошки посредовану стварност није 
занемарено ни од стране академске заједнице, која још увек покушава да 
прецизира одговоре о њиховим утицајима на човека. 

Као што каже Мануел Кастелс: „Комуникационе технологије су кон-
ституисале виртуелност као доминантну димензију наше реалности” 
(Castells, 2000). Реалност посредована дигиталним технологијама, одавно 
не представља идејни конструкт, замисао, већ је то технолошки креира-
но окружење у коме се дешавају интеракције између његових корисника. 
Самим тим, што утиче на човека и друштво, и што се у оквиру ње дешавају 
социјалне интеракције, виртуелна реалност представља социјални фено-
мен. Дакле, виртуелна реалност је специфична врста окружења која је 
конституисана посредством дигиталних технологија и интернета, прем-
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режена социјалним интеракцијама и могућностима за индивидуалну 
самоекспресију. Привлачност интернета као медија, као и технолошки 
посредоване реалности је у томе што су омогућили сваком кориснику 
да постане „познат”, односно да напусти зону анонимности. Оно што у 
таквој друштвеној констелацији постаје вредно промишљања су разлози 
због којих све већи проценат индивидуа има потребу за обелодањивањем 
своје приватности ради задобијања виртуелне популарности. 

Виртуелна реалност отворила је могућност уласка у виртуелне све-
тове. Свакако вредни помена су World of Warcraft и Second Life. Њихова 
привлачност, заједно са друштвеним мрежама свакодневно расте, што 
потврђује чињеница да значајан део популације добар део свог време-
на намењеног доколици, или у току неких других активности (на послу, 
за време ручка...) проводи сурфујући по виртуелним световима. Миша 
Васић каже да друштвене мреже (Фејсбук, Твитер, Инстаграм, Мајспејс) 
представљају супремативни објекат фасцинације стотина милиона људи 
широм света, о чему сведоче мултимилионски финансијски обрти компа-
нија које стоје иза њих. (Васић, 2015: 197) Оно што изазива пажњу научне 
заједнице су свакако разлози за планетарну популарност виртуелне реал-
ности, виртуелних светова и умрежене егзистенције, које су утицале да 
границе између реалног и виртуелног постану све магловитије.

Сајбер простор (cyber space) и виртуелна реалност која је у оквиру 
њега конституисана, изграђени су на постулатима дигитализације, чиме 
је отворен спектар нових тема, а самим тим и полемика и дебата, које се 
тичу човека и његове улоге у свету. Одмах на почетку осећа се потреба за 
разумевањем појмовног одређења простора у контексту виртуелне реал-
ности. Конституисање кибер простора је утицало да се перцепција света 
„смањи”. Дакле, сајбер простор је редефинисао појмове простора и вре-
мена традиционално схваћене, отворивши неке нове перспективе посма-
трања човека и стварности. Наиме, виртуелни простор данас интерпре-
тиран било као паралелна, или, за неке, и једна (социјално) релевантна 
стварност, што претпоставља извесну трансформацију и проширење 
саме идеје космоса, и то на његову дигиталну димензију, која прети да 
готово у потпуности истисне и некадашње концепције реалног света. 
Дакле, некадашње концепције реалног света су са појавом виртуелног 
простора значајно уздрмане, доведене у питање, утичући да границе из-
међу реалног и виртуелног постану све неодређеније. 

Привлачност кибер света може се објаснити тиме што је у њему мо-
гуће реализовати од памтивека познату човекову тежњу, а то је потреба 
да природу прилагоди себи и својим потребама. Уласком у дигитални 
свет, особа добија могућност да постојеће окружење освоји, модификује 
и прилагоди на начин који је за њу одговарајући. Поред тога, у симули-
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раној стварности могуће је доживети интензивне емоције, привремено 
заборавити на свакодневицу и поигравати се идентитетима. Виртуелна 
реалност делује ослобађајуће јер је омогућила глобалну комуникацију, 
са било којом особом на земаљској кугли, која поседује потребне тех-
нолошке капацитете, док с друге стране, представља јасно омеђен про-
стор који захтева прихватање одређених правила и поступање у складу 
са њима. Наиме, од учесника који партиципирају и оправдано се може 
рећи егзистирају у виртуелном свету, очекује се да активно деле свој 
интимни живот са другим припадницима. Продуживши своја чула елек-
тронским помагалима (Маклаун), човек постаје не само учесник, него и 
воајер, надзорник и надзирани, одбацајући право да задржи сопствену 
приватност зарад могућности да допре до приватности других. (Ћало-
вић, 2011: 78) Самим тим, о виртуелној реалности може се промишљати 
из угла Фукоовог паноптикума, где су затвореници добровољно приста-
ли на заточеништво. 

Самим тим, као што Теркелова каже, не треба да изненађујуће што 
људи извештавају да су разочарани, када се врате из виртуелног у реални 
свет. (Теркл, 2011: 36) Дакле, приликом напуштања виртуелних светова, 
наступа осећај разочараности реалношћу која захтева другачије меха-
низме деловања и поступања како би се омогућио трајнији осећај по-
стигнућа и задовољства. Тиме се објашњава зашто значајан проценат 
појединаца који задовољење својих потреба не могу да остваре у реал-
ној стварности, постају зависни од виртуелне егзистенције. Самим тим, 
ствара се нека врста наркотичке зависности од високотехнологизованог 
социјетета, јер се виртуелни свет и виртуелна егзистенција доживљавају 
као начин да се превазиђу унутрашња тескобна стања.

2.Визуелнисадржајикаомеханизамсамоекспресије 
у виртуелној стварности

Данас се појам визуелне културе често поистовећује са цивилиза-
цијом слика, што како наводи Дивна Вуксановић, свакако нису исто-
ветни појмови, иако подразумевају одређене сличности и преклапања. 
Савремено друштво је прожето медијима, те се оно данас практично 
не може замислити без медијски посредоване комуникације која обез-
беђује информисаност у вези са друштвеном стварношћу. Међутим, оно 
што се данас представљају као кредибилни медијски садржаји су они 
који се највише деле (популарно share). То значи да је емпиријска уте-
мељеност пласираног садржаја изгубила на значају, уступајући место 
ономе што изазива пажњу. У медијским садржајима примарну улогу 
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имају слике, које подстичу спектакуларизацију и драматизацију ствар-
ности, утичући на привлачење пажње публике, а све у циљу репродук-
ције доминантне капиталистичке матрице. Виртуелне, медијске слике 
што су, захваљујући експанзији нових комуникационих технологија, 
прекомерно засуле наш актуелни опажајни свет, циркулишући у сфери 
симболичке размене, нису само естетски већ и социјални factum дана-
шњице (Вуксановић, 2012: 312). 

Са појавом нових медија и стварности посредоване дигиталним тех-
нологијама, феномен самоекспресије и самопрезентације помоћу слика 
постаје све упечатљивији и израженији, што се најверодостојније може 
сагледати кроз планетарно популарни феномен познат као селфи. Тиме 
се објашњава глобална популарност и дистрибуција друштвено пожељ-
них он лајн персона, које задовољавају пропагиране, естетске стандарде 
и стилове живота (lifestyle), чији се идентитети примарно дефинишу 
мноштвом слика које се пласирају и циркулишу у виртуелној реално-
сти. Дакле, визуелно опажајно постаје социјални factum данашњице. То 
потврђује и индустрија реклама и маркетинга које значајна финансијска 
средства улажу у визуелне садржаје. Новинарство је такође изгубило ле-
гитимитет информативности, које је првобитно имало, постајући полуга 
за привлачење пажње сензационалистичким и визуелним садржајима. 
То је разлог за све чешће констатације јавних личности да је важно како 
изгледа слика, у односу на оно што пише у тексту. Дакле, компјутериза-
ција културе, да се послужимо формулацијом Мановича, истакла је у 
први план слике. Водећи се маркетиншком максимом да слике царују на 
вебу, значајан проценат корисника у виртуелној реалности је то усвојио 
као начин изражавања сопства. То је један од разлога зашто су друштвене 
мреже преплављене сликама индивидуа које покушавају да у виртуел-
ној реалности представе пожељни индивидуалитет. Доминација визуел-
них медија, остварена крајем xx и почетком xxI века, допринела је екс-
панзији визуелности у тој мери, да је готово читав свет феномена постао 
спектакуларизован, „транспарентан” и такорећи, у потпуности визуелно 
опажљив (Исто: 311). У свету виртуелности, презентацијско и самопре-
зентацијско постају нормализоване друштвене праксе, што се најверо-
достојније постиже помоћу слика које се пуштају у етар медијатизоване 
стварности. Дакле, доживљај и дојам о некоме у виртуелној реалности 
примарно се изграђују на основу пласираних слика које особа пушта у 
оптицај. Другим речима, слике су те, које у свету виртуелног дају креди-
билитет, веродостојност и вредност нечијем идентитету јер оне „говоре” 
уместо особе ко је она (influencer, bloger, travel bloger, fashionist, lifestyle...). 

Естетизацијом стварности се дискредитује истинито, које је у ери 
медијатизације, изгубило своју некадашњу важност јер забавни и спек-
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такуларни садржаји постају друштвено пожељни. Концепт „виртуелне 
стварности“, према нашим схватањима, заступа идеје једне онтологије 
у којој се оно што је артифицијелно дијалектички прожима са оним што 
је стварно, као и обратно, истрајавајући на моменту естетског привид, 
заједничког именитеља оба ова варијетета, што градуелно расте и ум-
ножава се у низу својих различитих рефлексија и модалитета. Заправо, 
савремени свет у великој мери почива на естетизацији и медијатизацији 
стварности, у оквиру којих естетски привид постаје начин (ре)презен-
тације стварности. Као што каже Дивна Вуксановић, глобална медијска 
стратегија, тежи да се жртвује истина. Апострофирање визуелног, такође 
значи и детронизовање фундаменталних човекових вредности, филозоф-
ски и етички промишљаних, у корист потрошачких и капиталистичких. 

Дакле, визуелни садржаји који се пуштају у оптицај у виртуелном 
свету су за већину припадника комуникативни и постављају се у циљу 
(само)презентације и изражавања сопства. У раду се заступа станов-
ниште да је такав облик експресије, који подразумева презентацију соп-
ства путем слика, кохерентан са доминантном, капиталистичком матри-
цом, односно вредностима које се промовишу у оквиру ње. Наиме, човек 
није вредносно неутралан ентитет и његово сопство се значајним делом 
конституише интернализацијом вредности културолошке матрице у 
којој егзистира. Кибер култура, која као и свака културолошка матрица 
подразумева одређене симболе, кодове, језик, вредности промовише и 
истиче садржаје који су опажљиви чулом вида. Своју потврду и валид-
ност особа у виртуелном свету стиче кроз слике које се пуштају у опти-
цај, а које имају наративну функцију. 

Већ је поменуто да су садржаји који у дигиталној форми циркулишу 
сфером виртуелне реалности претежно визуелни. Иако је високотехно-
логизовани свет „искористио“ уметничко и естетско, ипак, садржаји који 
се ту пласирају представљају њихове вулгаризоване облике, чиме су тра-
диционално схваћени појмови уметност, уметничко и естетско добили 
другачија аксиолошка значења и интерпретације. Дакле, може се закљу-
чити да је технолошки посредована стварност, осим, што је непобит-
но утицала, па и изменила перцепцију о комуникацији, међуљудским 
интеракцијама, идентитету редефинисала и питање естетике, уметно-
сти и креативности. Свакако вредно промишљања јесте да ли активна 
улога реципијената у случају нових медија, пре свега интернета, усло-
вила и утицала да, услед капацитета да готово свако може бити креа-
тор садржаја, а самим тим и самопрокламовани уметник, уметност и 
естетика доживе свој крах, проматран у руху њихових првобитних вред-
ности и утемељења? Наиме, лепо, као и добро, у условима све интензив-
није медијске производње реалног, постају подређени коначном идеалу 
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медијски посредоване слике, привида чије је разумевање стандаризо-
вано по узору на медијске, тржишне и технолошке матрице савременог 
света (Ћаловић, 2011: 50). Уметнички облици (сликарство, архитектура, 
вајарство...) се преводе у дигиталну форму и као такви се размењују у 
симулираној стварности. 

Нови медији који су поникли на основама традиционалних, поред 
тога што су посредовани дигиталним технологијама инкорпорирају и 
елементе визуелних уметности, као што су фотографија и филм. Међу-
тим, визуелне уметности трансмитоване у контекст виртуелне реално-
сти постају банализоване и тривијализоване форме, које се, најчешће 
користе у циљу самопрезентације, потврде и устоличавања нечијег (вир-
туелног) идентитета. Дакле, уметничко и естетско бивају експлоатиса-
ни, преведени у технократске кодове и као такви комуницирани у циљу 
промовисања и самопрокламовања нечијег идентитета. Другим речима, 
уметничко и естетско се прилагођавају технолошком које их уобличује, 
банализује, тривијализује и у тој новој форми, модификованој техно-
кратском контексту пушта у етар виртуелне стварности. Чињенично је 
да у виртуелној реалности се присуствује моралној, естетској девалори-
зацији и тривијализацији, где се такве форме уздижу и постављају на 
пједестал на рачун уметничног и вредносног. 

У садашњем стадијуму, када друштвеним животом потпуно доми-
нира акумулирана економска производња, долази до општег помака од 
имати ка изгледати (Дебор, 1999: 7). Императив савременог друштва је 
визуелно и појавно, чиме се објашњава зашто су слике постале толико 
важни и доминантни садржаји у виртуелној стварности. Уместо личних 
постигнућа посматраних кроз призму реализације властитих потенци-
јала, који уобличују здраво, кохерентно самопоуздање на пиједестал се 
стављају слике, као валидација нечије личне вредности. Бодријар каже 
да оно чему ми присуствујемо, изнад трговачког материјализма, јесте се-
миургија свега путем рекламе, медија и слика (Бодријар, 1994: 19). Поме-
нути аутор наставља да смо ми необуздани ствараоци слика, на којима се 
нема шта видети. Већина савремених слика, видео, сликарство, пласти-
чне уметности, аудиовизуелно, синтетичке слике су дословно слике где 
нема шта да се види, слике без трагова, без сенке, без последица (Исто).

Медијатизација и дигитализација стварности на којима почива са-
времено друштво, учинили су да, како каже Ћаловић, спектакл за пост-
модерног човека постане његова једина реалност (Ћаловић, 2012: 59). У 
том смислу било би корисно позвати се на Дебора, који каже да: „Када се 
стварни свет преобрази у пуке слике, пуке слике постају стварна бића, 
која ефикасно подстичу хипнотичко понашање. Пошто је задатак спек-
такла да нам путем различитих, специјализованих облика посредовања 
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показује свет који више не може бити директно доживљен, он неми-
новно, на простору где је некада владао додир, даје предност погледу: 
најапстрактније и најнепоузданије чуло најбоље се прилагођава општој 
апстрактности садашњег друштва. Али, спектакл нису само слике, нити 
само слике и тон. То је све што измиче човековој активности, све што 
омета и заварава његову способност преиспитивања и корекције” (Дебор: 
1999: 8). Још се у раним филозофским промишљањима истицало колико 
је чулна спознаја релативна и непоуздана, те да неретко можети утицати 
на дисторзију перцепције. Чуло вида је посебно подложно завођењу, те се 
врло често баш оно користи како би се манипулисало.

Спектакл је ноћна мора модерног друштва окованог ланцима; он, у 
крајњој линији, изражава само чежњу тог друштва за сном (Исто). У ери 
где влада индустрија доживљаја, да се послужимо термином Липовец-
ког, тежње се усмеравају ка њиховом интензивирању. Потребе за хипер-
сензацијама и интензивним искуствима, могу се подмирити кроз симу-
лације доживљеног и проживљеног који су инхерентни хиперреалним, 
виртуелним световима. Данас се не продају искључиво роба и услуге, 
већ и доживљаји, што је утицало на формирање индустрије доживљаја. 
С тим у вези, Липовецки каже да тонемо у индустрију доживљаја која 
се конкретизује у претераним симулацијама, вештачки произведеним 
хиперспектаклима, стимулацијама чула чија је намена да се људима 
пружи искуство више мање изузетних осећаја, да им се омогући прожи-
вљавање контролисаних емоционалних тренутака у хиперреалистич-
ном, стереотипном и климатизованом окружењу (Липовецки, 2008: 67). 
Тиме се може објаснити привлачност виртуелне реалности, која богата 
симулацијама, хиперсензацијама и другим могућностима за постизање 
вештачких сензација, игра компензаторску улогу у животу савременог 
човека. Паул Нистром (Paul Nystrom), један од проучаватеља савременог 
маркетинга, једном је приметио да индустријска револуција ствара „фи-
лозофију узалудности”, свепрожимајућег умора, „разочарења постиг-
нутим”, које налази излаз у мењању „површинских ствари којима влада 
мода” (Лаш, 1986: 83). Нистромова перспектива сагледавања друштвених 
тенденција у оквиру којих он запажа „филозофију узалудности”, свепро-
жимајући умор, разочарење постигнутим су нека од објашњења која се 
износе у раду као разлози за све већу популарност виртуелног света. 

Данас је демаркциона линија између реалности и виртуелности 
све неухватљивија. Добар део разлога може се наћи у настојањима да 
се осећај личне немоћи, персоналне девалоризације, неиспуњености и 
празнине пренебрегну. Управо је виртуелни свет, тако конципиран и ус-
тројен да помоћу техничких протеза особу води кроз хиперреалне фа-
сцинације, ласкајући њеној (псеудо) потреби за хиперсензацијама. Ли-



Јелена Николић220

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 211-230

повецки, потребе за хипердоживљајним и хиперсензитивним објашњава 
из хиперпотрошачке парадигме. Хиперпотрошач очекује неочекивано 
у програмираном тржишном окружењу, он тражи „луде” или бајколике 
светове, све халуцинантнија искуства и призоре (Липовецки, 2008: 67). 

3.Нахоризонтувиртуелнереалности 
илипотребедигиталногнарциса

Да би се значајним делом разумеле нарцистичке манифестације 
које се испољавају у виртуелној реалности, неопходно је осврнути се 
на неке постулате глобалне културолошке матрице. Наиме, познато је 
да су интернет и нови медији посредовани дигиталним технологијама 
убрзали процес глобализације. То неизоставно имплицира да се вредно-
сти доминантног поретка апликују и на виртуелни свет у коме се репро-
дукују. Такође, технолошки прогрес, развој нових медија утицали су и 
изменили човеково поимање идентитета, комуникације и реалција, тра-
диционално схваћених. 

Теркелова наводи да: „Однос са машином може утицати на људске 
представе о себи, пословима, односима са другим људима и начину како 
се гледа на међуљудске релације. То може бити база за нове естетске 
вредности, ритуале, нову филозофију, нове културне форме” (Turkle, 
2005: 156). Као и свака културолошка матрица, тако и кибер култура 
поседује одређене обрзце, вредности, кодове помоћу којих обликује пер-
спективе оних који су у њу уроњени. Наиме, кибер култура је утицала на 
дестабилизацију утврђених вредности, образца мишљења и понашања, 
додељујући ново значење појму интимности, схваћеном на традицио-
нални начин. Како каже Ћаловић, постмодерни човек своје остварење 
још једино препознаје у медијском умножавању, глобалном паноптикону 
где даје сагласност да постане предмет погледа (Ћаловић, 2012: 59). Пре-
ма Ериксону, селфови који се формирају у какофонији онлајн простора 
су незрели, а култура у којој се развијају подстиче их да се према свету 
односе на нарцистички начин (теркл, 2010: 250). У свету виртуелне реал-
ности апострофирају се такви аксиолошки принципи поимања и евалу-
ације сопства, који подстичу псеудо потребе и нарцистичке образце кроз 
промоцију, самопромоцију, презентацију и самопрезентацију. Жеља за 
самоекспресијом кроз промоцију побољшане и унапређене слике соп-
ства, коју свет виртуелног омогућава и подстиче доводи до тога да се 
интимност „жртвује“. 

Лаш је истако да се у последњим декадама све више појављује гранич-
ни пацијент код којих се психијатар не суочава са јасно одређеним симп-
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томима већ са расплинутим незадовољствима: он не пати од изнурујућих 
фиксација, фобије или претварања потиснуте сексуалне енергије у обо-
љења изазвана нервозом, већ се жали на нејасно, расплинуто незадовољ-
ство животом” и осећај да је његово „амфорно постојање непотпуно и бес-
циљно (Лаш, 1986: 42). С обзиром, да значајан проценат индивидуа испо-
љава симптоме нарцистичког понашања, неретко и патологије, имајући 
у виду да су многи зависни од виртуелне реалности, такав спацијални 
конструкт може се дефинисати као нарцистички колективитет. 

Свакако за анализу контекста виртуелне реалности би било корисно 
позвати се на Бодријара и поменути његово виђење симулације. Наиме, 
он прави јасну разлику између тога шта значи симулирати и претвара-
ти се. Рецимо, ако се неко претвара да је болестан, он заправо лажира. 
А онај који симулира неку болест изазива у себи неке њене симптоме 
(Бодријар, 1991). Другим речима, симулацијом се може произвести оно 
„стварно”, реално стање. Самим тим, може се објаснити зашто боравак 
у симулираној стварности производи осећање да је виртуелна личност 
коју особа конструише према промовисаним и пожељним вредностима 
реална. Данас, међутим, један број људи живи своје, у великој мери „вир-
туелизоване егзистенције”, партиципирајући у on-line комуникативним 
заједницама које формирају неки сасвим нови свет и „креативни етос” 
(creative ethos), односно такву медијску обичајност, према којој се све 
чешће равнају и у тзв. првостепеној реалности (Вуксановић, 2007: 143, 
144). Оно што представља једну од највећих нелагодности након напу-
штања виртуелне реалности су „очекивања” од реалног света. Наиме, 
реалност захтева другачије механизма деловања и понашања, чиме се 
разуме констатација Теркелове да се многи из виртуелног света враћају 
разочарани. Неспособност да се разграничи реално од виртуелног, одно-
сно које су могућности у реалном свету, може довести особу у интракон-
фликтна стања праћена незадовољствима и тежњом да још интензивније 
сурфује у свету виртуелног. 

Наиме, потреба да се изгледа на друштвено пожељан начин, да се 
купују одређене марке, односно да се живи према мерилима и орјенти-
рима капиталистичке матрице, у суштини је тежња да се у сопственим 
очима не остане „иза”. Са неком цењеном марком, млади човек излази 
из безличности, он жели да покаже не друштвену надмоћ него своје пот-
пуно и равноправно учешће у играма моде, младости и потрошње (Ли-
повецки, 2008: 51). У ери релативизације етичких, естетских, сазнајних 
вредности, марка се појављује као орјентир, путоказ који даје гаранцију 
друштвене прихваћености, вредности и пожељности. У друштву неја-
сних, плуралних система, аксиолошки неутемељених и неодређених, 
свет виртуелне реалности обезбеђује контролу живота, интеракције и 
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комуникација. Речју, виртуелна реалност делује ослобађајуће, превас-
ходно из угла пружања слободе да се конструише Селф, који је пожељан 
из сопствене и друштвене перспективе, уз истовремену контролу свих 
околности које би могле да угрозе идеализовану Селф представу. 

4.Виртуелнастварносткаомеханизамстварањасопствауконтексту
„бољеверзијесебе”и(ли)друштвеноструктуиранидефект

Пропаст традиционалних навика, неучешће и безверје, живот по 
избору, претерано улагање у приватна задовољства: уређује се нова култу-
ра у којој су конзумеризам, култ тела и психологизама, жеља за самостал-
ношћу и индивидуалним остварењем учиниле су од односа себе према себи 
изузетно истакнуту димензију, а симбол тога је личност Нарциса (Исто: 
176). Исцрпљивање некадашњих вредности, губљење поверења у велике 
системе, ишчезавање некадашњих великих идеја (марксизам и хришћан-
ство), утицали су да се савремени човек све више окреће себи. Дестабили-
зација окружења и несигурност који се често наглашавају у оквиру доми-
нантног медијског дискурса, допринели су усвајању једне перспективе која 
је обојена неизвесношћу и стрепњом. С друге стране, доминантна капита-
листичка парадигма у оквиру које потрошња представља апотеозу, како 
констатује Липовецки, понудила је привидни механизам бекства од таквих 
стања промовишући окретења искључиво себи кроз куповину различитих 
производа, услуга и стилова живота. Тиме се објашњава глобална помама 
за неговањем култа тела и телесности, источњачким мудростима и пси-
хологизацијом. Такође, појава виртуелне реалности додатно је допринела 
јачању ескапистичких тежњи, пре свега услед могућности (ре)креирања 
сопства према пожељним друштвеним концепцијама.

Липовецки је запазио да се у савременом друштву уздигла једна нова 
фигура, Нарцис, који сам собом влада у једној стакленој чаури (Липо-
вецки, 2011: 44). Важно је напоменути да у бити нарцистичког одношења 
према себи и другима није љубав, како се то у први мах може учинити. 
Напротив, то је одсуство љубави према себи. Дакле, у раду се износи 
становниште да је савремена културолошка матрица са пропагираним 
вредностима, значајним делом утицала на конституисање нарцистичких 
личности. Иако се данас индивидуализам промовише и подстиче, важно 
је присетити се да је човек социјално биће и да су социјалне интеракције 
његова фундаментална потреба. Човек је биће односа и он настаје у одно-
сима. Савремени друштвени трендови често истичу мото бити кул, где се 
патња, бол и разочарење третирају као слабости. У медијима се износи 
перспектива да је реални свет „опасно” место, у коме особа може дожи-
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вети бројна разочарења или не реализовати одређене тежње, што вирту-
елној реалности даје епитет прибежишта и места богатог могућностима. 
Поред тога, виртуелни свет делује сигурнији и емоционално безбеднији, 
када се ради о односима који се тамо успостављају. 

Међутим, управо су фрагилност и крхкост сопства често индикато-
ри нарцистичке личности. Нарцистичком крхком сопству су неопходни 
стални аплаузи, одобравање и дивљење. Као што Лаш констатује нарцису 
су потребни други да би доживео самопоштовање, он не може живети без 
публике која му се диви (Лаш, 1986: 11). У раду се износи становниште да 
је виртуелна реалност услед својих технолошких потенцијала омогућила 
ширење и подстицање нарцистичких манифестација. Друштвене мреже, 
пре свега Инстаграм доприносе фетишизацији слика, тако што је кори-
снику омогућено њихово качење и промовисање (уз јако мало писаног 
садржаја који је у односу на простор дат сликама занемарљив и миноран). 
Слике које су декларисане као виртуелно пожељне су оне које истичу 
пропагиране образце телесности, путовања, вежбање, популарна места, 
ин храна и пиће... Такви визуелни садржаји глорификују нарцистич-
ки поглед на стварност. У основи склоности према бољим маркама није 
толико жеља за друштвеним признањем колико нарцистичка жеља да се 
осети дистанца од обичног света и ужива у позитивној слици себе ради 
себе (Липовецки, 2008: 47). Речју, јединке које имају низак степен личне 
валидације и самопоштовања, то настоје да рационализују кроз нарци-
стичке тежње за спољним манифестацијама (марке, одећа, статусни сим-
боли, пропагирани образци телесности...) које омогућавају конструисање 
друштвено пожељне слике. Модерној нарцистичкој личности је важно да 
у ери хиперизбора донесе онај „прави” који ће јој омогућити задовоља-
вајуће друштвено признање (леп си, успешан, дивно тело, одлична одевна 
комбинација, итд.). Дакле, ово је ера када је важно донети прави избор у 
погледу производа како би се живео пропагирани животни стил, у односу 
на изборе који би утицали на јачање човекове личности и духовности. 

Фром као једну од непродуктивних оријентација наводи тржишну 
оријентацију, коју описује као тежњу особе да себе што боље и успешније 
прода на тржишту. Фром каже да човек не може живети сумњајући у вла-
стити идентитет, он мора у тржишној оријентацији наћи доказ властитог 
идентитета, али не у ослањању на себе и властите снаге, него у мишљењу 
других о њему (Фром, 1986: 74). Као што каже Фром, живећи у тржишној 
економији, човек је почео да себе доживљава као робу, те његов примарни 
циљ постаје да се прода на тржишту. Зато су разумљиве тежње савре-
меног човека да брижљиво и педантно улаже у „видљиве” аспекте своје 
личности. Његов мото гласи: Ја сам онакав каквим ме желите (Исто). Уп-
раво због фрагилног сопства, које имплицира низак ниво здравог само-
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поуздања и самопоштовања, нарцистички тип личности трага за сталним 
одобравањем и потврђивањем. Један од најлакших начина да то и оствари 
је помоћу виртуелног Селфа, уобличеног према вредностима доминантне 
капиталистичке матрице. Дигитални Нарцис своју идеализовану пред-
ставу гради на основу популарности коју стиче у у виртуелном свету. 

Данас се потреба за самопрезентовањем сопства, иако оно неретко 
индукује патолошке облике и непродуктиван карактер, Фромовски 
перципиран, у оквиру доминантног друштвеног и медијског дискурса 
рационализује, па чак и подстиче. Добар део објашњења зашто се нар-
цистичке манифестације постављају као друштвено пожељни облици 
деловања може се објаснити сагледавањем вредности капиталистичког 
поретка. Постмодернистички дискурс у први план истиче самообузетост, 
која подразумева интензиван „рад” на унапређењу Селфа. Међутим, рад 
и развој личности који су постулирани као важна вредност постмодерне, 
најчешће, подразумевају окретање сопству кроз конзумацију производа, 
услуга и стилова који треба да омогуће задобијање друштвене прихваће-
ности и пожељности. У савременом, медијатизованом и дигитализованом 
друштву, социјална пожељност се остварују кроз усвајање прокламова-
них, хомогенизованих вредности. Човек једино кроз реализацију потен-
цијалних датости може постати аутентична јединка. Дакле, усвајање 
хомогенизованих, пожељних вредности ради изграђивања грандиозне 
самопредставе осујећује могућност за истински раст и развој личности. 
Изградња и очување сопственог интегритета и индивидуалитета, могуће 
је само кроз тежњу ка реализацији аутентичних датости. Када досезање 
карактеристика зреле личности, психолошки поимане, не представља 
циљ, решење се тражи у бегу од себе кроз прихватање конформистичких 
образаца понашања и мишљења. Зато се може заузети став да се страх 
од суочавања са собом, барем привидно, превазилази у виртуелној реал-
ности, кроз технолошку подршку која омогућује креирање „боље верзије 
сопства”. Дакле, из страха од суочавања са собом, уточиште се налази у 
виртуелном свету који подстиче нарцизам. 

Феномен селфија који је пре свега социјални, настао је са појавом 
дигиталних технологија. Виртуелна реалност и виртуелно друштво не би 
могли да постоје без технологије. То значи да би без могућности које нуде 
дигиталне технологије, селфи остао само аутопортрет, што значи да би 
имао исту функцију као и фотографије. Дигиталне технологије су омо-
гућиле дифузију аутопортрета, познатих као селфи, што је утицало на 
јачање нарцистичких манифестација. Савремено друштво гледа благо-
наклоно, одобравајуће чак и подстицајно на одређене девијантне појаве, 
као што су: хиперпотрошња, изражена потреба за самопредстављањем 
путем мноштвености слика, популарно названих селфији, честу вирту-
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елну егзистенцију. Зато се овакве друштвене аномалије објашњавају као 
трендизација, популарност и актуелност. 

Када значајан проценат појединаца у оквиру одређене друштвене 
групе испољава исте или сличне особине, онда се може говорити о дру-
штвеном карактеру те групе. Сагледано у контексту кибер простора, где 
се већински проценат актера понаша на сличан начин, у случају овог 
рада често постављање банализованих, визуелних садржаја у циљу ства-
рања слике унапређеног и фантазмагоричног ја, што су заправо, нај-
чешће, манифестације нарцизма, даје легитимитет да се такав колекти-
витет одреди као нарцистички. Дакле, један од доминантних образаца 
понашања у кибер простору је самопрезентација и самопромовисање 
унапређеног, друштвено пожељног и прихваћеног сопства. 

У постмодерни се истиче неопходност сталног поправљања и побољ-
шавања сопства кроз конзумирање мноштва доступних производа, услуга 
и животних стилова (популарно lifestyle). Међутим, важно је направити 
дистинкцију између психолошког раста и развоја са циљем да се постане 
зрела, кохерентна и целовита личност и унапређивања сопства ради 
јачања грандиозне представе о себи и(ли) стварања друшвено пожељне 
слике. Када особа нема изграђен систем фундаменталних вредности, 
(добро, морално, етично...), она усваја оне које се нуде на тржишту, пре-
зентоване као друштвено пожељне. У ствари, доминантна капиталистич-
ка матрица тежи да у што већој мери произведе појединце крхог сопства 
који су гладни признања и зависни од мишљења других. Такве јединке, 
десупстанцијализоване и некохерентне су склоније усвајању потрошач-
ких и пропагираних образаца. Управо је нарцизам постао пропагирана и 
друштвено пожељена вредност јер корелира са потрошачким, тржишним 
вредностима. С друге стране, сајбер свет уз помоћ техничких помагала 
помаже ширење нарцистичких вредности. Дакле, нарцистичка култура 
је данас подстакнута потрошачким стилом живота, док се њено ширење 
и промовисање најверодостојније потврђује у сајбер простору. Тиме се 
даје значајан део објашњења зашто се у савременом друштву, његове па-
тологије и дефекти, овде сагледани као нарцистичке манифестације не 
третирају као такви, већ се напротив и подстичу. 

У доминантној капиталистичкој матрици се инсистира на овде и 
сада, чиме се прошлости и будућности умањује значење. То је још један 
од начина да се нарцистички облици понашања подстакну, јер је са так-
вим приступом најсигурније да ће особа безмилице трошити. Сакрали-
зовање садашњег тренутка и представљањем прошлог и будућег време-
на неважним значи давање подстреха потрошњи чији је примарни мото 
улагати у себе или како се то врло често маркетиншки формулише: „Бити 
боља верзија себе”. 
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Начин функционисања сајбер простора, као и технолошка помагала 
којима је он омогућен и подржан, стимулишу нарцистичке манифеста-
ције и испољавања. Сем Вакнин (Vaknin) је такво социјално окружење 
назвао „патолошким простором” (pathological space), који у интеракцији са 
нарцистичком личношћу, омогућава константно поткрепљење (Narcisstitic 
Supply) њене патологије, захваљујући тако креираном окружењу које 
представља сталан извор подршке (следбеника, фанова, пријатеља), што, 
потом, омогућава експанзију тзв. „нарцистичке културе“ на интернету и 
друштвеним мрежама (Вуксановић, 2013: 380). Заправо, просечни, без-
лични становник планете престаје то да буде ако су у њега и његову сва-
кодневицу упрте очи стотине људи са свих континената, који су заправо 
фасцинирани самом електронском технологијом која је трансмитер три-
вијалних порука у сајбер гламурозном руху (Васић, 2015: 206). Прокламо-
вање и подржавање пожељног Селфа од стране осталих корисника је омо-
гућено јер они деле исту или сличну унутрашњу тескобу, а то је потреба 
за одобравањем, прихватањем и величањем грандиозне представе о себи. 
Виртуелна реалност, за особе са таквим унутрашњим тескобама делује 
као уточиште и прибежиште јер једном крхом сопству, гладном признања 
обезбеђује валидацију, потврду и вредност. Међутим, управо зато што 
почива на крхким темељима, а не на утемељеним, фундаменталиним 
вредностима, ефекти подршке, дивљења и одобравања који су пружани 
од виртуелне заједнице, повратком у свет реалности брзо јењавају. Самим 
тим, разумљиво је зашто након повратка у реални свет наступа разочара-
ност и зашто се потреба за виртуелним боравком повећава. 

Приликом анализа малигног нарцизма (насупрот регулативној ево-
лутивној фази и здравом самопоштовању), Сем Вакнан наглашава да 
особе са с нарцистичким типом поремећаја личности креирају управо 
такву врсту окружења која одговара њиховим потребама за континуи-
раном пажњом, одобравањем, дивљењем и тренутном емоционалном 
сатисфакцијом (Вуксановић, 2013: 381). Виртуелни свет представља уп-
раво такво окружење где је могуће окружити се искључиво оним људима 
који ће партиципирати у изградњи и јачању грандиозне представе особе 
о себи. У виртуелном свету могуће је врло лако избећи и удаљити све оне 
који могу да „угрозе” велелепну слику коју нарцистичка личност настоји 
да изгради. Дакле, у виртуелној заједници која подржава и афирмише 
нарцистичке облике понашања и деловања, благонаклоно се гледа на 
оне који помажу реализацији нечијих нарцистичких потреба и порива, 
док они који не подржавају нарцистички узлет бивају екскомуницирани. 
Успон селфи културе и генерација обликованих на вредностима визуел-
ног утицао је да таква тривијална форма, садржајно празна (шта се јело, 
пило, обукло, где се изашло...) детронизује фундаментално (изграђен ин-
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тегритет и идентитет кроз дате потенцијале и самопостигнуће). Дакле, 
реално се замењује симулираним, копије постају вредније од оригинала, 
стварност се спектакуларизује кроз глорификацију слика. 

Васић каже: „Да свака појава у електронским медијима је фасцинантна 
сама по себи, јер се наша чула и мозак бомбардују хиперколичином пода-
така, превеликом да би се когнитивно ᾽сварили᾽, обрадили, интерпрети-
рали. Зато баналне ситуације трансмитоване моћним медијем интернета 
одједном, саме по себи, захваљујући технологији постају значајне” (Васић, 
2015: 206). Већина сајбер корисника сматра да је она објекат фасцинације 
и дивљења. Међутим, како Васић наставља, они су заправо фасцинирани 
технолошким потенцијалима медија који омогућава самопредстављање 
и самопромовисање. Технолошки посредована стварност је пример како 
се технологија може искористити у циљу симулирања друштвено пожељ-
ног начина живота. И да се закључи, технолошки посредована стварност 
је омогућила учвршћивање одређених вредности доминантне капита-
листичке матрице као што су потрошња, самообузетост, окренутост ја-
ству. Појавно, визуелно које се постулира као вредносно, своју најочиг-
леднију потврду у савременом друштву добија управо кроз феномен сел-
фија, који веродостојно оправдава мотив: esse est percipi (бити значи бити 
виђен). Циљ самопредстављања је да други особу прихвате онаквом каква 
би она желела да буде, односно каквом жели да је други виде. Виртуелни 
свет, с обзиром да омогућава одређену анонимност, дозвољава прикри-
вање онога што особа не жели да прикаже и истицање, (пре)наглашавање 
и манипулисање оним што жели. То најверодостојније потврђује реклама 
Second Life, чија порука гласи: „Коначно, место на ком можете волети своје 
тело, волети своје пријатеље и волети свој живот” (Теркл, 2011: 21). Како 
каже Липовецки тело је постало човеков најдубљи идентитет, које се може 
голо излагати, оно као личност задобија достојанство, мора се поштовати, 
тј. стално бдети над његовим добрим функционисањем, борити се против 
његовог застаревања, против знакова његове деградације сталним хируш-
ким, спортским, дијететским рециклирањем: физичка оронулост се пре-
творила у срамоту (Липовецки, 2011: 82). 

Закључак

Пролиферација дигиталних технологија, омогућила је настанак не 
само нових медија и технолошки посредоване стварности, већ и јачање 
и доминацију специфичне културолошке парадигме, у оквиру које се 
чулно опажајни садржаји наглашавају, акцентују и промовишу. Као и 
свака културолошка матрица, тако и она која се конституисала у оквиру 
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кибер простора није вредносно неутрална, што значи да вредности које 
се путем ње промовишу обликују поглед на свет индивидуа. Дакле, 
заједно са пролиферацијом медија, конституисањем медијске културе 
(Келнер), као и културе прожете дигиталним технологијама, дошло је 
до фаворизовања, истицања и преплављености садржаја који се реги-
струју чулом вида. Пажњу у овом раду изазива технолошки потенцијал 
виртуелне реалности која доприноси подстицању и ширењу нарцистич-
ких манифестација кроз самопрезентацију, или савременим речником 
речено, личну продају како би се презентовале пожељне друштвене вред-
ности. Нови медији, које су омогућиле дигиталне технологије не пред-
стављају данас само средства за пренос, односно комуникацију порука. 
Они су омогућили конституисање окружења, технолошки посредоване 
стварности у коме појединац живи свој виртуелни живот, кроз свој ис-
конструисани, виртуелни Селф и интеракцијску размену са другим при-
падницима. Липовецки каже да настаје један нови ступањ индивидуали-
зма: нарцизам означава помаљање новог профила појединца и његових 
односа према самом себи, према свом телу, према другом човеку, према 
свету и времену, у тренутку када се ауторитарни „капитализам“ повлачи 
пред хедонистичким и пермисивним капитализмом (Липовецки, 2011: 
66). Међутим, нарцизам пре свега треба схватити као инхибирање про-
дуктивних снага у човеку, које савремено друштво покушава да прикаже 
као друштвено пожељан образац живљења.
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NARCISSISM 
AS SOCIALY STRUCTURED DEFECT  

OBSERVEDINTHECONTEXTOFVIRTUALREALITY

Summary: This article addresses the question of narcissism, viewed in the con-
text of virtual reality. The aim is to give more precise explanations how a techno-
logically structured world provokes narcissistic manifestations in a human being. 
Beside this, the paper observes how the modern cultural matrix stimulates narcis-
sistic manifestations, which are in the virtual world confirmed by the multiplicity 
of images posted by users that are known as selfies, with the intention to strengthen 
their own grandiose notion and gain virtual support. The paper points out that 
the possibilities of information and communication technologies contribute to the 
rise of narcissistic tendencies while the reasons of narcissistic manifestations are 
„found“ in the hands of the capitalist paradigm. Also, the stated attitude is that cer-
tain human pathological forms, inherent to postmodern (in this case, narcissistic), 
are rationalized by „dressing“ in the attire of trends and explained as normalized 
practices, because a significant percentage of individuals manifest them. Fromm 
had called it a socially-structured defect.
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