
Żyjemy w czasach kultu jednostki. Za pomocą globalnej sieci komputerowej tworzymy 
społeczności online, nawiązujemy znajomości, wymieniamy się informacjami. Powstają kolejne 
portale społecznościowe, których wzniosła idea łączenia ludzi nijak ma się do rzeczywistości. W 
istocie tworzą się podziały, dodatkowo napędzane przez nowego boga - mamonę. Porównujemy 
swoje wykształcenie, statusy związku, odbyte i planowane wycieczki. Obserwujemy wydarzenia z 
cudzego życia, zazdrościmy samochodu czy nowego gadżetu. Finalnie popadamy w błędne koło 
kultu jednostki. Zaczynamy publikować posty, w których chwalimy się swoim szczęściem, na 
moment zapominając o własnych słabościach. Na Facebooku nie ma ludzi nieszczęśliwych. Nikt 
nie narzeka na to, że mu źle, nikt nie przyznaje się do własnych błędów. Jesteśmy zapatrzeni w 
siebie. Zakochani w ułudzie życia, które się dobrze sprzedaje; nie szkodzi, że to tylko kreacja. 
Mitologiczny Narcyz ujawnia cechy, zachowania i postawy właściwe ludziom współczesnym. Na 
poparcie tej tezy przedstawię kilka niezbitych argumentów.

Po pierwsze dostęp do nowych technologii otworzył ludziom okno na świat. Bez wychodzenia z 
domu można w jednej sekundzie znaleźć się na drugiej półkuli. Nawiązywanie wszelkich relacji w 
świecie online jest banalnie proste. Fizyczne granice przestają stanowić jakikolwiek problem. 
Rzecz w tym, że łatwy dostęp do wiedzy, możliwości i potencjału reszty świata pogłębił również 
kompleksy. Ludzie zaczęli tworzyć absurdalne porównania, zestawiając swoją rzeczywistość z 
rzeczywistością jednostek, które realnie żyją w zupełnie innych warunkach, na zupełnie innych 
zasadach. W efekcie rozwój nowych technologii w połączeniu z rozwojem medycy doprowadził do 
gwałtownego wzrostu popularności operacji plastycznych. Próby poprawiania niedoskonałości 
sięgają czasem granicy absurdu. Zupełnie jak w powieści Oscara Wilde’a - „Portret Doriana 
Grey’a” - gdzie główny bohater rzecze: „Jakie smutne! Ja się zestarzeję i będę brzydki i 
odpychający. Ale portret ten na zawsze pozostanie młody. Nigdy nie będzie starszy niż w 
dzisiejszym czerwcowym dniu. Gdybyż mogło być przeciwnie! Gdybym ja pozostał wiecznie 
młody, a obraz się starzał! Wszystko bym za to oddał, wszystko! Tak, nie ma nic na świecie, czego 
bym za to nie oddał. Oddałbym duszę własną!”. W pogoni za wykreowanym ideałem piękna, 
próbą wpasowania się w trendy, a także potrzebą akceptacji społecznej, ludzie gotowi są cierpieć 
i niemal oddać duszę.

Nie można pominąć faktu, że Narcyz również popadł w pułapkę perfekcjonizmu. Nie było jego 
winą, że urodził się piękny. Niemniej zabrakło mu umiaru, pokory i trzeźwej oceny sytuacji. 
Zakochał się miłością beznadziejną, z góry skazaną na porażkę, gardząc po drodze uczuciami 
nimfy Echo. Zapatrzony we własne odbicie, stracił życie, wierząc w ułudę i wielbiąc ją. To zupełnie 
tak jak ludzie współcześni: zapatrzeni w siebie, nadmiernie skoncentrowani na własnych celach i 
ambicjach, motywowani niezdrowym pędem reszty świata, nie dbają o uczucia innych. Wiele 
znajomości kończy się poprzez wysłanie smsa czy usunięcie ze znajomych na Facebooku. Ludzie 
pielęgnują wykreowany obraz własny, maski, w które sami zaczynają wierzyć, jak Narcyz w miłość 
do własnego odbicia, zapominając, kim są i co jest naprawdę ważne. Co bowiem stanowi treść 
ich życia? Dla Narcyza była to miłość do swojego odbicia, tym bardziej tragiczna, że 
nieświadoma. Dla ludzi współczesnych jest to miłość do kreacji, które tworzą - z różnych 
powodów, ale jednak - równie tragiczna, bo świadoma, a i tak nic z tym nie robią. Tracą 
tożsamość i godzą się na to. 




Z moich rozważań wynika, że postawa Narcyza jest wręcz absurdalnie współczesna. Jego postać 
ujawnia cechy, zachowania i postawy właściwe ludziom żyjącym w bieżących czasach. To 
przykre, bo każdy mit stanowi pewnego rodzaju fikcję literacką. W sposób metaforyczny 
przedstawia rzeczywistość i nawiązuje do różnych sytuacji. Niemniej zdawać by się mogło, że w 
dobie nieograniczonego dostępu do informacji, wolności światopoglądowej i oświecenia 
kulturowego pewne założenia mitu o Narcyzie ulegną dezaktualizacji. Nic bardziej mylnego. 
Chyba najgorsze jest jednak to, że - zupełnie jak mitologiczny Narcyz - większość współczesnych 
Narcyzów nie zdaje sobie sprawy ze swojego zachowania. Przeglądają się w oczach innych ludzi, 
szukając akceptacji, miłości, wolności, aż po kres. To już nie mit, to po prostu tragedia.


