
MARIUSZ BARANOWSKI

Przyczynek do krytyki spo³eczeñstwa sieciowego:
od sieci spo³ecznych do sieci wszystkich sieci

G³ówne zadanie tego rozdzia³u polega na po³¹czeniu perspektywy spo³eczeñstwa informa-
cyjnego ze spo³eczeñstwem sieciowym, w celu wyeksplikowania wspólnego mianownika
obu podejœæ (przy jednoczesnej œwiadomoœci ró¿nic w ich obrêbie). Ta unifikacja ma pomóc
w teoretycznym uchwyceniu specyfiki spo³eczeñstwa opartego na technologiach informa-
cyjno-komunikacyjnych, która to specyfika tkwi w pojêciu sieci (a w³aœciwie dwóch jego
wariantach). Okazuje siê, ¿e odrzucenie/prze³amanie umownej warstwy semantycznej
zwi¹zanej z rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹ zapoœredniczon¹ technologicznie mo¿e rozwi¹zaæ
(pomóc koncepcyjne przezwyciê¿yæ) problemy pojawiaj¹ce siê w naukach spo³ecznych wo-
bec konsekwencji rewolucji technologii informacyjnych.

Wprowadzenie

Próba wyartyku³owania negatywnych aspektów spo³eczeñstwa sieciowego
wymaga nade wszystko w miarê precyzyjnego — co zakrawa na bana³ —
ujêcia samego analizowanego zjawiska. Trzeba wiedzieæ tak¿e, ¿e np. relacja
miêdzy spo³eczeñstwem informacyjnym a spo³eczeñstwem sieciowym nie jest
oczywista, chocia¿ wielu badaczy zjawisk spo³ecznych zak³ada implicite ich to-
¿samoœæ (synonimicznoœæ). Gdyby przyj¹æ tak¹ wyk³adniê, okaza³oby siê, i¿
— nazwijmy to — „sieciowoœæ” spo³eczeñstwa informacyjnego jawi siê ra-
czej jako zwyk³y pleonazm, a nie próba naukowej analizy zagadnienia. Dlate-
go ca³y wysi³ek niniejszego opracowania skupi siê na w miarê precyzyjnej
charakterystyce fenomenu spo³eczeñstwa informacyjnego, by nastêpnie ze-
stawiaj¹c go z tworem sieciowym ukazaæ ich wzajemne powi¹zania, a tak¿e
— w ostatecznym rozrachunku — uwypukliæ negatywne aspekty ostat-
niego. Natura owych powi¹zañ mo¿e okazaæ siê na tyle heurystycznie p³odna,



aby daæ asumpt do bardziej szczegó³owych opracowañ problematyki siecio-
wych struktur, jak równie¿ do rozwi¹zania pewnych dylematów nauk spo-
³ecznych wobec nowych zjawisk „wieku informacji”.

Spo³eczeñstwo informacyjne — metafora czy rzeczywistoœæ?

Próba odpowiedzi na pytanie, czym jest w rzeczywistoœci „spo³eczeñstwo in-
formacyjne”, odsy³a zainteresowanych do etymologicznych korzeni tego ter-
minu, które siêgaj¹ pocz¹tku lat 60. ubieg³ego stulecia. Wtedy w³aœnie,
w 1961 roku, „podczas dyskusji pomiêdzy Kisho Kurokaw¹, znanym archi-
tektem, a Tudao Umesao, s³ynnym historykiem i antropologiem, narodzi³a
siê ta deskrypcja (joho shakai, johoka shakai)” (Karvalics 2008: 29 – 30).
Okreœlenie, które po raz pierwszy jako tytu³ opracowania pojawi³o siê
w styczniu 1964, a w tytule ksi¹¿ki w 1968 i 1969 (ibidem: 30), co jednak
bardziej interesuje historyków ni¿ badaczy spo³ecznych. Tych ostatnich fra-
puje przede wszystkim socjo-kulturowo-ekonomiczny zakres pojêciowy kolo-
kacji, która sta³a siê istnym terminus technicus wspó³czesnych nauk spo³ecz-
nych, choæ trudno zbagatelizowaæ szerok¹ naukow¹ intuicjê japoñskich
uczonych. Tym bardziej, i¿ Manuel Castells — a wiêc w³aœciwie ju¿ „klasyk”
socjologicznych analiz nowego technologicznego paradygmatu — upatruje
pocz¹tek wieku informacji dopiero w latach 70. (Castells 2007).

Dla Yoneji’ego Masudy spo³eczeñstwo informacyjne jest form¹ postindu-
strialnego ³adu, dlatego próba opisania joho shakai najlepiej uwidoczniona jest
poprzez zestawienie go ze spo³eczeñstwem przemys³owym: „Jeœli cel spo³eczeñ-
stwa industrialnego jest reprezentowany przez wskaŸnik spo¿ycia trwa³ych
dóbr konsumpcyjnych lub zrealizowania masowej konsumpcji skupionej wokó³
przemys³u motoryzacyjnego, to spo³eczeñstwo informacyjne mo¿e byæ okre-
œlone jako spo³eczeñstwo z wysoce intelektualn¹ kreatywnoœci¹, gdzie «ludzie
mog¹ szkicowaæ na niewidzialnym p³ótnie przysz³oœciowe projekty oraz d¹¿yæ,
by indywidualne ¿ycia warte by³y prze¿ywania»” (Masuda 1980: 3).

Bardziej szczegó³owa analiza ró¿nic zachodz¹cych pomiêdzy spo³eczeñ-
stwem przemys³owym a informacyjnym, której dokona³ Masuda, tak na-
prawdê niewiele dodaje do Daniela Bella charakterystyki spo³eczeñstwa post-
industrialnego (Bell 1973). Trzy poziomy analizy, zaproponowane przez
japoñskiego uczonego, tj. poziom innowacji technologicznych, socjoekono-
micznej struktury i wartoœci (Masuda 1980: 30), w sposób poprawny oddaj¹
intuicje zwi¹zane ze zmianami zachodz¹cymi w ³onie spo³eczeñstwa. Jednak
brak im tego specyficznego ogl¹du socjologicznego, który wyszed³by poza
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standardowe analizy „poprzemys³owej” rzeczywistoœci, zwracaj¹c uwagê na
aspekt „informacyjny” nowego typu spo³eczeñstwa (a nie tylko wpisuj¹cy
spo³eczeñstwo informacyjne w ramy spo³eczeñstwa postindustrialnego, co
sk¹din¹d nie budzi wiêkszych kontrowersji).

Powy¿sze „impresje” mo¿na rozwin¹æ powo³uj¹c siê na Franka Webstera,
który w syntetyzuj¹cy sposób wyró¿ni³ piêæ, dodaj¹c nastêpnie kolejn¹, defi-
nicji spo³eczeñstwa informacyjnego, podaj¹c dla ka¿dej z nich cechy specy-
ficzne, pozwalaj¹ce dostrzec ow¹ nowoœæ (Webster 2002: 8 – 9), a nawet wy-
raziæ j¹ w wielu przypadkach w sposób iloœciowy (Webster 2001: 7465).
Definicje te ogniskuj¹ siê wokó³ nastêpuj¹cych aspektów: (a) technologiczne-
go; (b) gospodarczego; (c) zawodowego (zwi¹zanego z prac¹); (d) przestrzen-
nego; (e) kulturowego.

Pierwszym i zarazem najbardziej eksploatowanym aspektem spo³eczeñ-
stwa informacyjnego jest jego walor technologiczny. Czêœciej mówi siê o tech-
nologii informacyjnej (IT, od ang. Information Technology), albo jeszcze dok³ad-
niej o technologiach informacyjnych (informatycznych) i komunikacyjnych
(ICTs, od Information and Communication Technologies). Bo trzeba mieæ na uwa-
dze, ¿e: „[…] spo³eczeñstwo informacyjne zale¿y nie tylko od informacji (in-
formacja by³a wa¿na «od zawsze»), lecz tak¿e od œrodków jej gromadzenia
i przesy³ania, które s¹ œrodkami zwiêkszania wartoœci produktów” (Go-
ban-Klas; Sienkiewicz 1999: 34).

Dlatego tak wielki nacisk k³adzie siê na poziom technologiczny, który
wprawdzie nie wyjaœnia sam przez siê fenomenu wytwarzania, przechowywa-
nia, przekazywania, pobierania i wykorzystywania informacji (ibidem), ale
stanowi jego warunek konieczny (lecz niewystarczaj¹cy). Mówienie o jako-
œciowo nowym typie spo³eczeñstwa wymaga bardziej wszechstronnej analizy
ni¿ tylko podkreœlanie warstwy zapoœredniczenia technologicznego (lub jak
chc¹ inni: teleinformatycznego), choæ jest to kryterium niezwykle istotne i,
dodatkowo, stosunkowo ³atwo wyra¿alne w liczbach.

Kolejny typ definicji interesuj¹cego nas fenomenu dotyczy sfery ekono-
micznej, która, podobnie jak poprzednie kryterium, jest doœæ prosta do
uchwycenia w sposób iloœciowy. Otó¿ pierwotnie zak³ada³o siê, ¿e jeœli sek-
tor us³ug jest dominuj¹cy w danym spo³eczeñstwie (mierzony np. wk³adem
w PKB) i na dodatek opiera siê na nowych technologiach teleinforma-
cyjnych, to mamy do czynienia ze spo³eczeñstwem informacyjnym1. Ten
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1 W opracowaniach GUS-owskich mo¿emy znaleŸæ szereg dodatkowych kategorii, wed³ug
których opisywane jest spo³eczeñstwo informacyjne: „W badaniach GUS WskaŸniki spo³eczeñstwa

informacyjnego przyjêto, i¿ jest to spo³eczeñstwo znajduj¹ce siê na takim etapie rozwoju technicz-
no-organizacyjnego, ¿e osi¹gniêty poziom zaawansowania technologii informacyjno-telekomuni-



aspekt gospodarczy spo³eczeñstwa informacyjnego czêsto okreœla siê odrêb-
nie jako: gospodarka oparta na wiedzy2, e-gospodarka3, gospodarka cyfro-
wa4, gospodarka sieciowa5, gospodarka internetowa6, czy po prostu nowa
gospodarka7.

Trzecie podejœcie akcentuje strukturê zatrudnienia w spo³eczeñstwie infor-
macyjnym. Jest to element, który — wedle Webstera (2001: 7465) —
szczególnie upodobali sobie socjologowie: „[…] otó¿ mówi siê, ¿e mamy do
czynienia ze spo³eczeñstwem informacyjnym wtedy, kiedy urzêdnicy, nauczy-
ciele, prawnicy i komicy przewy¿szaj¹ liczebnie górników, pracowników
przemys³u stalowego, robotników portowych i budowniczych” (ibidem). Raz
jeszcze mamy do czynienia z wysoce operacjonalizowalnym kryterium, które
dodatkowo ³¹czy siê ze zdroworozs¹dkowym ogl¹dem zmian zachodz¹cych
we wspó³czesnych spo³eczeñstwach, szczególnie, gdy zestawimy je z okresem
sprzed np. 30, 40 lat. Niew¹tpliwie struktura zatrudnienia zwi¹zana jest bez-
poœrednio z poprzednim kryterium, a w³aœciwie stanowi jego egzemplifikacjê
w jednym z obszarów szeroko rozumianej gospodarki.

Aspekt przestrzenny i — dodajmy — czasowy, to kolejne wyznaczniki
spo³eczeñstwa informacyjnego, które mo¿emy uznaæ za konsekwencje trzech
wy¿ej wymienionych determinant, a w szczególnoœci pierwszej z nich (tech-
nologicznej). Anthony Giddens charakteryzuj¹c konsekwencje „póŸnej no-
woczesnoœci” zauwa¿a, ¿e „samo wydarzenie, a nie miejsce, gdzie nast¹pi³o,
w coraz wiêkszym stopniu zaczê³o stawaæ siê czynnikiem decyduj¹cym o jego
ukazaniu siê jako informacji” (Giddens 2001: 37). Oznacza to, ¿e spo³eczeñ-
stwo informacyjne, czy póŸnej nowoczesnoœci, jak chce Giddens, zerwa³o dia-
metralnie z pewnym wczeœniejszym porz¹dkiem, w którym „czas i przestrzeñ
³¹czy³y siê «za poœrednictwem» miejsca” (ibidem: 24). Ten wymiar prze-
strzenno-czasowy ma szersze konotacje dla wspó³czesnego spo³eczeñstwa ni¿
tylko aspekt — sk¹din¹d bardzo wa¿ny — indywidualnego prze¿ywania
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kacyjnych stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i inne do powszechnego wyko-
rzystania informacji w produkcji wyrobów i œwiadczeniu us³ug. Spo³eczeñstwo takie zapewnia
obywatelom powszechny dostêp i umiejêtnoœæ korzystania z technologii teleinformatycznych
w ich dzia³alnoœci zawodowej i spo³ecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze
zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spêdzania wolnego czasu i innych us³ug maj¹cych wp³yw
na wy¿sz¹ jakoœæ ¿ycia” (GUS 2008: 5).

2 Knowledge-based economy.
3 E-economy.
4 Digital economy.
5 Network economy.
6 Internet economy.
7 New economy.



codziennoœci: „Wieloraka przestrzeñ miejsc — rozproszona, sfragmentary-
zowana i chaotyczna — manifestuje ró¿ne temporalnoœci, od najbardziej
prymitywnej dominacji naturalnych rytmów do najsurowszej tyranii czasu
zegarowego” (Castells 2007: 464).

Ten poziom unifikuje i zarazem ró¿nicuje spo³eczeñstwo, ale nade wszyst-
ko uzmys³awia obecnoœæ „procesów zacieœniania œwiatowych wiêzi i wspó³za-
le¿noœci spo³ecznych” (Giddens 2007: 73). Innymi s³owy, to w³aœnie element
przestrzenno-czasowy stanowi o naocznoœci wp³ywu technologii teleinforma-
tycznych na ¿ycie w spo³eczeñstwie informacyjnym, bêd¹cym bardzo wa¿-
nym elementem zjawiska globalizacji.

W koñcu doszliœmy do kulturowego ujêcia spo³eczeñstwa informacyjne-
go, które jest wprawdzie „naj³atwiej uznawane, ale najmniej poddaj¹ce siê
pomiarowi” (Webster 2001: 7465). Konsekwencje zmian technologicznych,
które nie tylko zmieni³y sposób naszej pracy i naszego wypoczynku, ale tak¿e
prze³ama³y jednoœæ czasu i przestrzeni, musia³y si³¹ rzeczy wywrzeæ olbrzymie
piêtno na sferze kulturowej wspó³czesnych spo³eczeñstw: „Nowe technologie
zmieniaj¹ strukturê naszych zainteresowañ: sprawy, o których myœlimy.
Zmieniaj¹ charakter naszych symboli: nasze narzêdzia myœlenia. Zmieniaj¹
te¿ naturê naszej spo³ecznoœci: arenê, na której siê rozwija nasza myœl” (Post-
man 2004: 33). Z kolei Zygmunt Bauman dostrzega diachroniczny wp³yw
technologii telekomunikacyjnych na sferê kultury, mówi¹c, i¿ „mo¿na konfi-
skowaæ zadrukowany papier, ale nie przekaz elektroniczny. Globalna sieæ
komputerowa zada³a cios œmiertelny cenzurze informacji, ale i podciê³a ko-
rzenie polityki kulturalnej” (Bauman 2000: 354).

Nie jest tak, i¿by ca³a refleksja dotycz¹ca obszaru kultury spo³eczeñstwa
informacyjnego by³a jednoznacznie negatywna, choæ trudno nie zauwa¿yæ jej
obecnoœci w opracowaniach naukowych. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e
w³aœnie w sferze kultury ze zdwojon¹ moc¹ uwidaczniaj¹ siê skutki wszelkich
zmian, które pojawi³y siê wraz ze spo³eczeñstwem informacyjnym, co
wzmocnione jest dodatkowo swoistym idealizowaniem przesz³oœci (chodzi
o myœlenie w nastêpuj¹cych kategoriach: wszystko, co wi¹¿e siê z prze-
sz³oœci¹, jest wartoœciowane pozytywnie, zaœ wspó³czesna kondycja kultury,
to stopniowe oddalanie siê od „z³otego wieku”).

Do powy¿szych piêciu koncepcji spo³eczeñstwa informacyjnego Frank Web-
ster dodaje kolej¹, zwi¹zan¹ z pojêciem wiedzy teoretycznej. W tej wyk³adni
spo³eczeñstwo informacyjne to takie, w którym „wiedza teoretyczna dominuje
nad praktyczn¹” (Webster 2001: 7466). Nie wchodz¹c w szczegó³y argumen-
tacji autora Theories of the Information Society, ten szósty komponent akcentuje
jakoœciowy charakter zmian le¿¹cych u podstaw spo³eczeñstwa informacyjne-
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go (ibidem), co odró¿nia go od piêciu pierwszych podejœæ. Z powy¿szego wyni-
ka, ¿e nie ma jednorodnego sposobu definiowania spo³eczeñstwa informacyj-
nego, gdy¿ poszczególni badacze koncentruj¹ siê na analizach wybranych jego
elementów. Nie nale¿y jednak wyci¹gaæ z tego wniosku, i¿by samo spo³ecze-
ñstwo informacyjne by³o tworem nierzeczywistym, choæ zakres jego „nowoœci”
jest czêsto spraw¹ dyskusyjn¹.

Dwa znaczenia pojêcia sieci: dwa rodzaje spo³eczeñstwa sieciowego

Przystêpuj¹c do próby okreœlenia, czym jest spo³eczeñstwo sieciowe, powin-
niœmy mieæ œwiadomoœæ wystêpowania analogicznych trudnoœci, z jakimi
mieliœmy do czynienia przy okazji charakterystyki spo³eczeñstwa informacyj-
nego. Zachodzi jednak zasadnicza ró¿nica. Otó¿ pojêcie sieci ma dwa g³ówne
znaczenia, oba donios³e socjologicznie. Pierwsze okreœlê jako sieci niezapo-
œredniczone technologicznie (chodzi o technologie informacyjno-telekomuni-
kacyjne), a drugie jako sieci zapoœredniczone w owe technologie.

Zacznijmy od sieci w pierwszym znaczeniu, które charakteryzowane s¹
jako sk³adaj¹ce siê z „trzech g³ównych elementów: punktów wêz³owych (no-
des), powi¹zañ (ties) oraz przep³ywów (flows). Wêze³ to wyraŸny punkt, po-
³¹czony z przynajmniej jednym innym punktem, chocia¿ czêsto funkcjonuje
jednoczeœnie jako punkt ³¹cz¹cy dwa lub wiêcej punktów. Powi¹zanie ³¹czy
jeden wêze³ z innym. Przep³ywy s¹ tym, co przechodzi pomiêdzy wêz³ami
wzd³u¿ powi¹zañ” (Barney 2008: 37). I choæ powy¿szy opis brzmi doœæ abs-
trakcyjnie, to nale¿y pamiêtaæ, i¿ „elementami sieci mog¹ byæ osoby, pozycje,
zrzeszenia b¹dŸ zbiorowi aktorzy lub inny obiekt, który mo¿na po³¹czyæ z in-
nym obiektem” (Turner 2005: 605), a na dodatek „tym, co ³¹czy pozycje,
osoby i aktorów zbiorowych w œwiecie spo³ecznym, s¹ przep³ywy (1) symboli
(informacji, idei, wartoœci, norm, komunikatów itd.), (2) rzeczy (obiektów fi-
zycznych oraz byæ mo¿e takich symboli, jak pieni¹dz, które umo¿liwiaj¹ do-
stêp do obiektów fizycznych), oraz (3) uczuæ (aprobaty, szacunku, sympatii,
przyjemnoœci itd.) (ibidem: 606).

Jest to bardzo szeroka i zarazem brzmi¹ca wysoce formalnie charaktery-
styka, któr¹ da siê — za Miros³aw¹ Marody — zwiêŸle i intuicyjnie wyraziæ
nastêpuj¹co: „[…] sieæ w sensie podstawowym oznacza po prostu powi¹zania
miêdzy elementami systemu spo³ecznego czy gospodarczego” (Bendyk 2007).
W trakcie interakcji w takich sieciach powstaj¹ specyficzne formy kapita³u,
albo inaczej — pojêcie kapita³u spo³ecznego mo¿na scharakteryzowaæ za
pomoc¹ m.in. sieci stowarzyszeñ (Putnam 2005: 388 – 397), czyli specyficz-
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nych powi¹zañ miêdzy elementami danej struktury. Z punktu widzenia nauk
spo³ecznych tego rodzaju powi¹zania maj¹ wymierne korzyœci, poniewa¿:
„Pewne rodzaje sieci spo³ecznych powi¹zañ same u³atwiaj¹ dodatkowo roz-
wi¹zania dylematów zbiorowego dzia³ania. Mark Granovetter podkreœla, ¿e
zaufanie tworzy siê, a nadu¿ycia s¹ mniej prawdopodobne, kiedy umowy s¹
«wbudowane» w wiêksze struktury osobistych stosunków i sieci spo³ecznych
powi¹zañ” (ibidem: 392).

Wspomniany Mark Granovetter jest tak¿e autorem klasycznego ju¿
twierdzenia na temat si³y s³abych wiêzi (Granovetter 1973; 1983), które
oprócz tego, ¿e wydaje siê na pierwszy rzut oka kontrfaktyczne, to jeszcze
w sposób spójny ³¹czy mikro- i makroanalizê relacji spo³ecznych. Nato-
miast Robert Putnam w Samotnej grze w krêgle wyró¿ni³ w pojêciu kapita³u
spo³ecznego warstwê spajaj¹c¹, tj. „pewnego rodzaju socjologiczny super-
klej”, oraz ³¹cz¹c¹, okreœlon¹ jako „socjologiczne smarowid³o” (Putnam
2008: 41)8.

Drugie znaczenie pojêcia sieci najpe³niej opisa³ Manuel Castells w swojej
monumentalnej pracy The Information Age: Economy, Society and Culture. Jego
ujêcie, choæ œwiadome istnienia pozatechnologicznego aspektu sieci, skupia
siê wybitnie na warstwie zapoœredniczenia teleinformatycznego: „Sieci stano-
wi¹ now¹ morfologiê spo³eczn¹ naszych spo³eczeñstw, a rozprzestrzenianie siê
logiki usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjonowanie i wyniki
w procesach produkcji, doœwiadczenia, w³adzy i kultury. Mimo ¿e sieciowa
forma organizacji spo³ecznej istnia³a tak¿e w innych okresach i miejscach,
nowy paradygmat technologii informacyjnych dostarcza materialnej podsta-
wy do jej szerokiej ekspansji w ca³ej strukturze spo³ecznej. Co wiêcej, uwa-
¿am, ¿e ta sieciowa logika wywo³uje spo³eczne uwarunkowanie [determina-

tion] wy¿szego rzêdu ni¿ to, z jakim mamy do czynienia w przypadku specy-
ficznych interesów spo³ecznych wyra¿anych przez sieci: w³adza przep³ywów
ma wiêksz¹ moc oddzia³ywania ni¿ przep³ywy w³adzy. Obecnoœæ lub nieobec-
noœæ w sieci i dynamika ka¿dej sieci w stosunku do innych s¹ kluczowymi
Ÿród³ami dominacji i zmiany w naszym spo³eczeñstwie: spo³eczeñstwie, które
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8 Ró¿nicê miêdzy dwoma rodzajami kapita³u spo³ecznego precyzyjnie oddaje poni¿szy frag-
ment, który nadto zawiera — w drugim przypadku — egzemplifikacjê donios³ej roli Gra-
novetterowskich s³abych wiêzi: „Spajaj¹cy kapita³ spo³eczny dobrze siê sprawdza w podtrzymy-
waniu okreœlonych form wzajemnoœci i mobilizowaniu solidarnoœci. Na przyk³ad gêste sieci
spajaj¹ce w enklawach etnicznych zapewniaj¹ zasadnicze wsparcie spo³eczne i psychologiczne dla
cz³onków wspólnoty, którym siê gorzej wiedzie, a zarazem dostarczaj¹ lokalnym przedsiêbiorcom
finansów na rozruch, rynki i pracowników, na których mo¿na polegaæ. Sieci ³¹cz¹ce, przeciwnie, s¹
lepsze do wykorzystania zewnêtrznych aktywów i rozprzestrzeniania informacji” (Putnam 2008:
40 – 41).



mo¿emy zatem nazwaæ sieciowym, charakteryzuj¹cym siê przewag¹ spo³ecz-
nej morfologii nad spo³ecznym dzia³aniem” (Castells 2007: 467).

Sieci oparte na technologiach informacyjnych zmieniaj¹ ca³kowicie nie
tylko optykê patrzenia na nowe struktury spo³eczne, ale przede wszystkim
zmieniaj¹ owe struktury. Ta transformacja jest tak fundamentalna i wielopo-
ziomowa, ¿e w „efekcie otrzymujemy bezprecedensow¹ kombinacjê elastycz-
noœci i skutecznoœci, skoordynowanego podejmowania decyzji i zdecentrali-
zowanego ich wykonywania, zindywidualizowanej ekspresji i globalnej
poziomej komunikacji, co stwarza zasadniczo lepsze ramy organizacyjne dla
ludzkich dzia³añ” (Castells 2003: 12). Dzia³añ na w³aœciwie ka¿dym pozio-
mie; od gospodarczego, przez polityczny, do kulturowego i spo³ecznego
w³¹cznie.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e Castells nie tylko interesuje siê wp³y-
wem nowych zdobyczy nauki na spo³eczeñstwo, ale równie¿ jest wielkim en-
tuzjast¹ zmian wprowadzonych przez — jak sam to okreœla — rewolucjê
technologii informacyjnych. Podobna sytuacja dotyczy Yochai Benklera, we-
d³ug którego „mamy […] teraz do czynienia z ró¿norodnoœci¹ form zaanga-
¿owania i obfitoœci¹ kontaktów, umo¿liwiaj¹cych jednostkom realizacjê
odrêbnych sk³adników pakietu postulatów, za którymi w myœl socjologii
«spo³ecznoœæ» siê opowiada” (Benkler 2008: 381).

Do wy¿ej wymienionego grona zwolenników nowego spo³eczeñstwa sie-
ciowego zaliczyæ mo¿emy tak¿e Dona Tapscotta i Anthony Williamsa, do-
strzegaj¹cych walor „globalnej wspó³pracy, która zmienia wszystko”. Okre-
œlaj¹ oni now¹ sieæ jako „aleksandryjsk¹ bibliotekê gromadz¹c¹ wszystkie
stare i nowe informacje; platformê wspó³pracy jednocz¹c¹ rozmaite wspólno-
ty w potê¿nym akcie twórczej inicjatywy” (Tapscott; Williams 2008: 64).
Brzmi to niezwykle atrakcyjnie, szkoda tylko, ¿e sami autorzy nie stosuj¹ siê
do zasad przez siebie opisywanych9.

Listê entuzjastów mo¿na rozszerzyæ o Levine’a, Searls’a, Locke’a i Wein-
bergera (2000)10 oraz wielu innych. Niemniej jednak w dyskusji na temat
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9 Autorzy wiele miejsca poœwiêcili opisaniu zasad wikinomii, opartej na „czterech potê¿nych
filarach: otwartoœci, partnerstwie, wspólnocie zasobów i dzia³aniu na skalê globaln¹” (ibidem:
41). Jeœli chodzi o udostêpnianie zasobów, to stwierdzaj¹ nawet, i¿ „ta logika udostêpniania
sprawdza siê praktycznie w ka¿dej bran¿y i w ka¿dej firmie” (ibidem: 50), niestety naiwny jest
ten, kto s¹dzi, ¿e przynajmniej ksi¹¿ka autorów tak obytych z perspektyw¹ wikinomii bêdzie
ogólnie „udostêpniona” czytelnikom, a przynajmniej nie bêdzie zawiera³a klauzuli — zreszt¹
krytykowanej przez nich — dotycz¹cej „Copyright © Don Tapscott and Anthony D. Williams,
2006. All rights reserved”.

10 Gwoli obiektywnoœci nale¿y stwierdziæ, ¿e ta pozycja jest dostêpna darmowo na stronie
www.cluetrain.com.



spo³eczeñstwa zapoœredniczonego technologicznie nie brak i przeciwwagi,
któr¹ uosabiaj¹ m.in. Webster i Robins mówi¹c, i¿ „socjologiczna analiza,
traktuj¹ca nowe systemy telekomunikacyjne, now¹ przestrzeñ, nowe video
czy nowe technologie komputerowe jako niewinne techniczne pojêcia, i wy-
patruj¹ca z nadziej¹ nadejœcia postindustrialnej utopii, jest naiwna” (1989:
346). Wspominany ju¿ Bauman dodaje: „[…] zniwelowanie odleg³oœci czaso-
wych i przestrzennych dziêki technice nie tyle ujednolici³o ludzk¹ kondycjê,
ile j¹ spolaryzowa³o” (Bauman 2000b: 25).

W¹tki pozytywnych i negatywnych aspektów „sieci wymiany informacji
napêdzanych przez Internet” (Castells 2003: 11) pozostawimy w tym miej-
scu bez szczegó³owej analizy, by przejœæ do próby nadania sensu „sieciowemu”
spojrzeniu na spo³eczeñstwo informacyjne.

Eksplikacja problemu

U podstaw tego szkicu le¿y implicite zadane pytanie dotycz¹ce u¿ytecznoœci
podejœcia socjologicznego do badania nowego zjawiska, którym jest spo³eczeñ-
stwo informacyjne (wraz z jego konsekwencjami). Wspomniana „sieciowoœæ”
spo³eczeñstwa informacyjnego nie jest w tym sensie pleonazmem, a raczej
prób¹ odpowiedzi na pytanie: „W jakim wymiarze teoria socjologiczna jest
zdolna uporaæ siê z procesami dotycz¹cymi informacji i wiedzy?” (Stichweh
2000: 11). A nawet wiêcej, w jakim zakresie wspó³czesna socjologia nadaje
siê do badania informacyjnego spo³eczeñstwa i jego globalnych konsekwen-
cji, tzn. czy wypracowa³a ju¿ narzêdzia zdolne uchwyciæ wieloaspektowe
zmiany nowej formy organizacji? Czy posiada adekwatny jêzyk opisu nowych
fenomenów spo³ecznych? Czy dysponuje wreszcie odpowiednimi teoriami
mog¹cymi w sposób probabilistyczny realizowaæ funkcjê praktyczn¹ nauki
(tj. przewidywanie)? Nie jest to ani banalne pytanie, bior¹c pod uwagê opinie
samych socjologów, ani wielce nowatorskie, gdy¿ stawiane bywa³o ju¿ wielo-
krotnie.

Kazimierz Krzysztofek staraj¹c siê odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce
„przysz³oœci socjologii jako dyscypliny, która musi zmierzyæ siê z internetem”
(Krzysztofek 2006: 37), przywo³uje skrajnie sceptyczne stanowisko Ulricha
Becka („socjologia jest martwa”), os³abiaj¹c je, i formu³uj¹c du¿o s³abszy
wniosek — w tym wypadku m.in. swojego autorstwa — na temat s³abo-
œci jêzyka socjologii. Stawia pytanie nastêpuj¹cej treœci: „czy socjologii nie jest
potrzebny nowy jêzyk do badania takich kluczowych dla tej dyscypliny kate-
gorii, jak wiêzi, role spo³eczne, znacz¹cy inni, grupy odniesienia, status, przy-
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wództwo, kapita³ spo³eczny, wykluczenie, marginalizacja i inne” (ibidem:
38). OdpowiedŸ na tak postawione pytanie jest istotna ju¿ chocia¿by z punk-
tu widzenia przydatnoœci socjologii do analizy struktur sieciowych, czy —
jak zosta³o to okreœlone — do „sieciowoœci” spo³eczeñstwa informacyjnego.
Zanim rozstrzygniemy ostatecznie tê kwestiê przyjrzyjmy siê poni¿szej argu-
mentacji, która wykracza znacz¹co poza w¹tek jêzyka socjologii, kreœl¹c du¿o
bardziej donios³e konsekwencje: „Socjologia stanê³a wobec wyzwania zmie-
rzenia siê z opisem z³o¿onych, nieliniowych systemów spo³ecznych — sieci
— z czym wczeœniej nie mia³a do czynienia — ani ich nie bada³a. Tu neo-
ewolucjonizm zawodzi. Prefiksy «pre» i «post» narzucaj¹ myœlenie linearne,
konsekutywne, coœ musi postêpowaæ po czymœ na mocy samych praw histo-
rii. O œwiecie, w jakim ¿yjemy, musimy myœleæ nieliniowo, bo on sam jest nie-
liniowy i nie da siê stworzyæ linearnej teorii dla nieliniowego procesu” (ibi-
dem).

Próba syntezy

Otó¿ mówi¹c we wstêpie o dylematach nauk spo³ecznych, pisz¹cy te s³owa
mia³ na myœli m.in. przytoczon¹ powy¿ej konstatacjê Krzysztofka, która wy-
chodz¹c z doœæ niewinnych przes³anek (s³aboœæ jêzyka socjologii) mo¿e dopro-
wadziæ do niezwykle istotnych i dalekosiê¿nych wniosków (brak socjologicz-
nej refleksji nad zagadnieniami sieci). Wydaje siê, ¿e w tym konkretnym
przypadku, mamy do czynienia z czymœ na wzór œlepej uliczki, w któr¹ daj¹
siê zapêdziæ niektórzy badacze. Osobiœcie daleki jestem od opinii, ¿e socjolo-
gia (czy inna dyscyplina spo³eczna) jest idealn¹ perspektyw¹ badawcz¹,
zdoln¹ wyjaœniaæ i formu³owaæ wy³¹cznie trafne predykcje na temat tak
skomplikowanych zagadnieñ, jak wci¹¿ zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ spo-
³eczna. Niemniej jednak — jak zauwa¿a Jonathan Turner — „mo¿liwoœci
analizy sieci jako podejœcia teoretycznego s¹ znaczne, albowiem zajmuje siê
ona istotn¹ cech¹ struktury spo³ecznej — wzorem relacji pomiêdzy obiekta-
mi spo³ecznymi, tak ludŸmi, jak zbiorowoœciami czy pozycjami. Jak podkre-
œla³ Georg Simmel, podstaw¹ ka¿dego ujêcia struktury spo³ecznej jest prze-
konanie, i¿ struktura sk³ada siê z relacji i po³¹czeñ pomiêdzy obiektami”
(Turner 2005: 604). Do powy¿szego mo¿emy dodaæ i jednostkowe podejœcie
Barry Wellmana i Stephena Berkowitza (1988), i Social Network Analysis, czy
na przyk³ad tradycjê sieciowej teorii wymiany (Network Exchange Theory).

Ca³y wysi³ek tego szkicu do tej pory mia³ za zadanie pokazaæ, ¿e perspek-
tywa „sieciowoœci” spo³eczeñstwa informacyjnego nie opiera siê li tylko na se-
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mantycznej prowokacji. Nie chodzi tu tak¿e o idiograficzne definicje tego,
czym jest (albo: wydaje siê byæ) spo³eczeñstwo informacji [information], spo-
³eczeñstwo informacyjne [informational] (Castells 2007: 36 – 37), czy wresz-
cie spo³eczeñstwo sieciowe [network] lub usieciowione [networked]. Chodzi
nade wszystko o to, ¿e maj¹c œwiadomoœæ istnienia dwóch znaczeñ sieci, a ta-
k¿e znaj¹c stan rozwoju nauk spo³ecznych, które kooperuj¹c m.in. z matema-
tyczn¹ teori¹ grafów, oferuj¹ heurystycznie p³odne modele, zdolne do uchwy-
tywania specyfiki relacji zachodz¹cym w spo³eczeñstwie informacyjnym
(opartym na sieciach zapoœredniczonych technologicznie). Innymi s³owy, nie
wa¿ne jak¹ etykietê przyporz¹dkujemy spo³ecznym sieciom wspomaganym
komputerowo (CSSNs), czy jak chc¹ inni — spo³eczeñstwu korzystaj¹cemu
z CMC (computer-mediated communication). Istotne jest, ¿e sieci „informacyjne”
(tj. sk³adowe spo³eczeñstwa informacyjnego) maj¹ naturê sieci spo³ecznych
(te pierwsze postrzegane s¹ jako bardziej skomplikowane, gdy¿ oparte na
specyficznych technologiach) (Wellman et al. 1996), a nauki spo³eczne posia-
daj¹ wci¹¿ rozwijane narzêdzia do ich eksploracji. Czasami wystarczy dostrzec
coœ tak banalnego, jak — zdawa³oby siê — pleonazm, by zniknê³y kon-
ceptualne fortyfikacje uniemo¿liwiaj¹ce, a na pewno spowalniaj¹ce rozwój re-
fleksji naukowej.

Ciemne strony spo³eczeñstwa sieciowego

Maj¹c œwiadomoœæ dwóch znaczeñ pojêcia sieci, a tak¿e faktu, i¿ przewa¿aj¹ca
czêœæ opracowañ naukowych dotyczy teleinformatycznego wymiaru tych¿e
(czyli de facto spo³eczeñstwa sieciowego w drugim znaczeniu), przyst¹pmy do
próby wyeksplikowania negatywnych stron analizowanego fenomenu. Otó¿
mo¿na za³o¿yæ i w oparciu o twarde dane broniæ stanowiska, ¿e spo³ecze-
ñstwo sieciowe w szerszym, tj. zapoœredniczonym technologicznie sensie, „nie
tylko reprodukuje «klasyczne» nierównoœci, ale tak¿e stwarza szanse zaw³asz-
czania nowych mo¿liwoœci, które s¹ konsekwencj¹ funkcjonowania nowego
modelu spo³eczeñstwa sieciowego” (Baranowski 2009: 146). Nie oznacza to
bynajmniej, i¿by zmiana zapocz¹tkowana poprzez sieciow¹ naturê zdarzeñ
by³a fikcj¹ lub marginalnym zjawiskiem w kontekœcie pozytywnej transfor-
macji relacji spo³ecznych. Jest wrêcz odwrotnie, rzeczone zmiany s¹ widoczne
i maj¹ tak¿e swoje pozytywne implikacje. Problem tkwi w niesymetrycznej
naturze owej „widocznoœci”, która mo¿e byæ pomocna — po pierwsze —
w wyjaœnieniu krytycznych obszarów spo³eczeñstwa sieciowego, jak równie¿
— po wtóre — w aproksymacji s³aboœci nauk spo³ecznych wobec badania
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tytu³owego fenomenu. Intuicjê tê oddaje nastêpuj¹cy fragment: „[…] sys-
tem, jaki siê rodzi na naszych oczach, jest nie tyle orwellowski, co huxleyow-
ski. W tej wersji «Nowego wspania³ego œwiata» z³o nie jest ju¿ tak oczywiste,
bo niewidoczna jest represja. Przyzwalamy nañ, poniewa¿ rzuca siê nam
w oczy widzialna wolnoœæ, a skrywana jest kontrola”(Krzysztofek 2006: 35).

To jest zasadnicza przyczyna „nieporadnoœci” nauk spo³ecznych wobec
analiz spo³eczeñstwa sieciowego, a nie, jak podkreœlaj¹ niektórzy, brak ade-
kwatnego jêzyka lub metodologii badañ. Chc¹c np. scharakteryzowaæ wspó³-
czesne (czytaj: sieciowe) formy inwigilacji, ograniczaj¹ce sferê prywatnoœci
obywateli, ju¿ w punkcie wyjœcia skazani jesteœmy na pora¿kê. Technologie
typu ECHELON, choæ s¹ obecne w œwiadomoœci publicznej, to raczej funk-
cjonuj¹ w jednowymiarowej narracji, pomijaj¹cej negatywne charakterysty-
ki: „ECHELON nie jest zaprojektowany do pods³uchiwania wybranych indy-
widuów. Przeciwnie, ten system nadzoru (the surveillance system) dzia³a na
podstawie automatycznej analizy. Wiadomoœci i frazy s¹ filtrowane przez sys-
tem komputerowy zwany s³ownikiem, który wykrywa s³owa kluczowe i ich
kombinacje — metoda przetwarzania informacji zwana jako «data-mining»”
(Che 2007: 19).

Powy¿szy fragment jest te¿ dobr¹ ilustracj¹ tendencji do autonomizacji
technologii informatycznych, sugeruj¹cej z jednej strony jej indyferentny ak-
sjologicznie charakter, a z drugiej — zupe³ne oderwanie od interesownoœci
poszczególnych podmiotów lub grup podmiotów. Rzeczywisty charakter
tego rodzaju rozwi¹zañ technicznych jest zgo³a odmienny, tyle ¿e dowiaduje-
my siê o tym rzadko i zazwyczaj przypadkowo, jeœli w ogóle: „Margaret Co-
ker, dziennikarka Wall Street Journal, która po upadku Trypolisu obejrza³a
tamtejszy oœrodek pods³uchowy, zauwa¿y³a, ¿e wszystko tam by³o kontrolo-
wane przez satelity: sieæ internetowa, telefony komórkowe, po³¹czenia (inter-
netowe i telefoniczne). W teczkach mo¿na by³o znaleŸæ m.in. e-maile i frag-
menty rozmów telefonicznych opozycjonistów rz¹du Muammara Kaddafiego”
(Champagne 2012).

Tego rodzaju praktyki nie dotycz¹ wy³¹cznie sfery politycznej, one obej-
muj¹ w³aœciwie ka¿d¹ p³aszczyznê funkcjonowania jednostki w spo³eczeñ-
stwie z konsumpcj¹ (np. Google, Facebook, Amazon) i prac¹ w³¹cznie (np.
LOG System, micromanagement). Tematem relatywnie dobrze opracowanym
jest wykorzystanie technologii do szpiegowania (ang. spring) i/lub wêszenia
(ang. snooping) w miejscu pracy (Œliwa 2008, tak¿e Allen 1994). Powy¿sze
przyk³ady mo¿na by mno¿yæ, ale generalnie daj¹ one namiastkê tego, co mo-
glibyœmy nazwaæ wyrafinowan¹ inwigilacj¹, a co k³óci siê z lansowan¹ wizj¹
wyzwolonych sieciowych czasów. Wizj¹, podzielan¹ przez Manuela Castellsa,
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który stwierdza, i¿ cieszy go, ¿e „pañstwo nie mo¿e kontrolowaæ informacji.
Historia — dodaje — uczy nas, ¿e monopol w³adzy opiera siê na monopo-
lu w zakresie informacji. To siê skoñczy³o. Pañstwo nie mo¿e kontrolowaæ Sie-
ci. Architektura Internetu jest taka, ¿e mo¿na go kontrolowaæ tylko w jeden
sposób — wychodz¹c z niego” (Castells 2000). Ciekaw jestem, co na to
mieszkañcy Pañstwa Œrodka (Libii czy Stanów Zjednoczonych11)?

To przeœwiadczenie o wyzwoleniu z kajdan kontroli w zdecydowanie szer-
szym ni¿ tylko informacyjnym zakresie funkcjonowania spo³eczeñstwa siecio-
wego mo¿na wyt³umaczyæ przytaczan¹ ju¿ metafor¹ widocznoœci/niewidocz-
noœci. Brak bezpoœrednich (widocznych) œladów wykorzystywania nowych
technologii do celów raczej ograniczania niŸli poszerzania sfery autonomii
podmiotów korzystaj¹cych z tej jak¿e porêcznej infrastruktury stanowi o „do-
skona³oœci” (tj. niewidocznoœci) tego instrumentarium. Wspomniana „dosko-
na³oœæ” jest rezultatem oddzia³ywania ca³ego spektrum narzêdzi (tak¿e mniej
wyrafinowanych od teleinformatycznych zdobyczy), które systematycznie
i konsekwentnie kreuj¹ skomplikowane wspó³zale¿noœci: „Zarówno wed³ug
optymistycznych, jak i pesymistycznych analiz to «nieludzkie» przedmioty
przekszta³caj¹ stosunki spo³eczne. Stosunki takie tworzone s¹ i przetwarzane
za poœrednictwem maszyn, technologii, obiektów, tekstów, obrazów, œrodo-
wisk fizycznych itd. Ludzkie mo¿liwoœci coraz bardziej rodz¹ siê ze z³o¿onych
«wspó³zale¿noœci» ludzi i przedmiotów materialnych, w tym znaków, ma-
szyn, technologii, tekstów, œrodowisk fizycznych, zwierz¹t, roœlin i odpadów
poprodukcyjnych. Ludzie maj¹ niewiele mo¿liwoœci wy³¹cznie ludzkich,
a wiêkszoœæ z nich mo¿na realizowaæ jedynie dziêki zwi¹zkom ludzi z tymi
pozaludzkimi komponentami. Tocz¹ siê «nieludzkie» procesy, ca³kowicie
nowe w swej ontologicznej g³êbi i sile transformacji: miniaturyzacja techniki
elektronicznej, do której ludzie s¹ w rozmaity sposób «pod³¹czeni» i która za-
domowi siê w wiêkszoœci miejsc pracy i œrodowisk domowych; transformacja
biologii w genetycznie kodowan¹ informacjê; rosn¹ca iloœæ i ró¿norodnoœæ
niezwykle mobilnych odpadów poprodukcyjnych i wirusów; nadzwyczajnie
spotêgowane zdolnoœci imitowania przyrody i kultury; zmieniaj¹ce siê tech-
nologie, które umo¿liwiaj¹ b³yskawiczne przemieszczanie siê; wreszcie infor-
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11 Stany Zjednoczone w tym kontekœcie s¹ przyk³adem krajów rozwiniêtych z demokratycz-
nym systemem rz¹dzenia. A mimo to, ustawy SOPA (Stop Online Piracy Act), ACTA (Anti-Co-
unterfeiting Trade Agreement), PIPA (Protect IP Act) czy obecnie dyskutowana CISPA (Cyber
Intelligence Sharing and Protection Act) wzbudzi³y falê oburzenia szerokich œrodowisk spo³ecz-
nych. A — dodajmy — nie s¹ to najciê¿sze narzêdzia w arsenale sprawuj¹cych w³adzê (wspo-
mnijmy Patriot Act, czy np. funkcjonowanie National Security Agency o bardzo szerokich kom-
petencjach) (zob. Bloss 2007: 208 – 228).



macyjne i komunikacyjne przep³ywy, które radykalnie skracaj¹ odleg³oœci
czasowe i przestrzenne miêdzy ludŸmi, korporacjami i pañstwami” (Urry
2009: 29).

S³owem, ca³y szereg praktyk zapoœredniczaj¹cych ludzkie ¿ycie przyczynia
siê — rzek³bym — w sposób naturalny, gdy¿ rozci¹gniêty w czasie indy-
widualnych i zbiorowych biografii, do utrwalania przeœwiadczenia na temat
indyferentnego charakteru wszelkiego typu technologii. Nie jest tajemnic¹,
¿e relacje spo³eczne s¹ warunkowane ow¹ technologi¹, co mo¿e dodatkowo
utrudniaæ krytyczne jej ujêcie (nazwijmy to porêcznoœci¹ technologiczn¹
w Heideggerowskim sensie).

Podsumowanie

Konstrukcja spo³eczeñstwa sieciowego w zdeterminowanej technologicznie
formie posiada wszelkie atrybuty ku temu, by urzeczywistniæ orwellowski
koszmar (np. za spraw¹ real time data analysis) na niespotykan¹ dot¹d skalê,
i na dodatek w otoczce powszechnego entuzjazmu wobec digitalnych wyna-
lazków. Jest to wystarczaj¹cy powód do wzmo¿onej aktywnoœci maj¹cej na
celu krytyczn¹ analizê z jednej strony wci¹¿ tworz¹cej siê, a z drugiej ca³kiem
dobrze ukonstytuowanej rzeczywistoœci, która funkcjonuje w powszechnej
opinii jako prawdziwie demokratyczna ziemia obiecana o w³aœciwie niezbada-
nym potencjale. Zdecydowanie za rzadko mówi siê o nowych zagro¿eniach,
które powstaj¹ wraz z rozwojem spo³eczeñstwa sieciowego: „Nowe technolo-
gie komunikacyjne obiecuj¹ now¹ demokracjê i now¹ spo³eczn¹ równoœæ, ale
w istocie tworz¹ nowe obszary nierównoœci i wykluczenia, zarówno w krajach
dominuj¹cych, jak i zw³aszcza poza nimi” (Hardt, Negri 2005: 320).

Nie chodzi o to, ¿eby fa³szowaæ obraz sieciowych struktur prezentuj¹c go
wy³¹cznie w negatywnym œwietle, gdy¿ by³aby to zwyk³a nierzetelnoœæ ba-
dawcza. Idzie raczej o unaocznienie, rozumiane jako „uczynienie widzialny-
mi” tych obszarów sieciowej architektoniki, które ze swej natury s¹ niewi-
dzialne i takie musz¹ pozostaæ, poniewa¿ le¿y to w ich funkcjonalnej logice12.
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12 Zwróæmy w tym kontekœcie uwagê na ostr¹ i zdecydowan¹ reakcjê strony amerykañskiej na
dzia³alnoœæ portalu Wikileaks i jego za³o¿yciela. W sytuacji, w której zosta³y upublicznione infor-
macje maj¹ce charakter poufny i zakulisowy, nie przebierano w œrodkach. Wyciek wa¿nych doku-
mentów tak¿e o newralgicznym znaczeniu (np. dane agentów) pokaza³ nade wszystko nieszczelnoœæ
systemów bezpieczeñstwa potê¿nej machiny amerykañskiej administracji, która systematycznie
wydaje olbrzymie sumy na ró¿nego rodzaje zabezpieczenia. Skoro rz¹d amerykañski nie jest w sta-
nie zabezpieczyæ siê przed tego rodzaju zdarzeniami, to co ma powiedzieæ zwyk³y obywatel, który



Dodatkowo logika ta jest wzmacniana „naturalnymi” tendencjami, które
sprawiaj¹, i¿ my, tj. mieszkañcy spo³eczeñstwa sieciowego na ró¿nych jego
poziomach, coraz mniej wiemy o sposobie funkcjonowania „narzêdzi” w sze-
rokim tego s³owa znaczeniu13, od których uzale¿niamy w coraz wiêkszym za-
kresie nasz¹ egzystencjê („wolny” — sic! — wybór jednostek) i od których
nasza egzystencja jest uzale¿niana (funkcjonowanie agencji rz¹dowych, firm
komercyjnych itp.).
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