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Pozostawiając zatem na boku strukturalną stronę Internetu jako sieci świa-
tłowodowej, w niniejszych rozważaniach skupimy uwagę na analizie jego 
strony funkcjonalnej, mając na uwadze fakt, że jest on powszechnie uznawany 
za nośnik kolejnego w dziejach ludzkości oświecenia. Zgodnie zaś z ideologią 
właściwą osiemnastowiecznemu oświeceniu5 rozwój techniki wiąże się z po-
stępem cywilizacyjnym6. Pogląd ten trwa do dziś i wyraża się w przekonaniu, 
że postępu technologicznego zatrzymać nie można bez względu na ryzyko, 
jakie być może niesie on ze sobą. Postęp to bowiem technika, która sama 
w sobie nie może być zła. Wskutek skłonności umysłu ludzkiego do szybkich 
uogólnień chętnie opowiadamy się za przekonaniem, że „skoro już wkrótce 
wylądujemy na Marsie, to z pewnością sprawy świata idą w najlepszym kie-
runku”7. 

METODOLOGIA BADAŃ ZINTEGROWANYCH

Światło od niepamiętnych czasów stanowi symbol wiedzy. Termin „oświe-
cenie” w jego dwojakim znaczeniu – potocznym i historycznym – opisuje 
wejście w posiadanie ważnej, potrzebnej i nieznanej wcześniej wiedzy, wiedzy, 
która nie tylko coś opisuje i wyjaśnia (czyli wiedzy teoretycznej), ale która 
może przede wszystkim coś umożliwić i na coś pozwolić (a zatem wiedzy 
praktycznej). Zgodnie zaś ze słowami przypisywanymi Francisowi Baconowi, 
wiedza to władza. Oświecenie pozwala zatem sprawować władzę. Zauważmy 
jednak, że tak jak z jednej strony brak światła oznacza pogrążenie w ciemno-
ściach, bezradność i chaos, tak też z drugiej jego nadmiar oślepia i powoduje 
niezdolność do celowego i efektywnego działania. Niedosyt wiedzy właściwej 
ma więc podobne skutki, jak posiadanie wiedzy nieuprawnionej. Wiedzy nie 
przysługuje zatem wartość absolutna i tak jak można jej nie używać, tak też 
można jej nadużywać. Zdarza się, że wiedza okazuje się źródłem nieuzasad-
nionej przewagi i staje się wówczas szkodliwa bądź wręcz niebezpieczna.

Często bywa też tak, że w sytuacjach ważnych przemian dociera do nas 
jedynie powierzchowna informacja na ich temat, że dysponujemy jedynie po-

5  Słowo „ideologia” – jak się przyjmuje – ukuł w roku 1796 Antoine Louis Cloude Destutt de 
Tracy. Jako zwolennik leseferyzmu twierdził on: „Największą zachętą dla każdego rodzaju przedsię-
wzięcia jest pozostawienie go samemu sobie i niewtrącanie się. Jeśli tylko nie będziemy jej ograni-
czać, ludzka myśl będzie rozwijać się bardzo szybko i siłą rzeczy będzie skłonna robić to, co w danej 
sytuacji najważniejsze. Kiedy w sztuczny sposób zaczynamy nią kierować, często zamiast prowa-
dzić, sprowadzamy ją na manowce” (J. G o l d b e r g, Tyrania komunałów. O oszustwach lewicowych 
liberałów w wojnie idei, tłum. M. Kotowski, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2013, s. 60).

6  Por. Z.  K r a s n o d ę b s k i, Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991, s. 153.
7  Por. L.C. T h u r o w, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat 

jutra, tłum. L. Czyżewski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 12.
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wierzchowną, chwilową i wycinkową narracją, podporządkowaną założeniom, 
których nie znamy. Tymczasem bez analizy koincydencji wielorakich uwarun-
kowań sytuacji, bez znajomości mechanizmów jej powstania, rozpoznania sto-
jących za nią strategii i ujawnienia jej inspiracji, zrozumienie jej sensu nie jest 
możliwe. Wymaga też ono poznawczego namysłu na metapoziomie, pozwala-
jącego dostrzec, co w proponowanej nam interpretacji zdarzeń jest skutkiem tak 
zwanej poprawności – dopiero wówczas możemy poprawnie wiązać ze sobą 
pozornie odległe fakty i weryfi kować stwierdzenia uchodzące za oczywiste. 
Dopóki nie pokonamy tego rodzaju barier, życie intelektualne toczyć się bę-
dzie jedynie „na powierzchni”, ograniczając się do racjonalizacji ideologicznie 
przyjmowanych presumpcji, które technologia pozwala wzmacniać.

Wszystko to w szczególny sposób dotyczy przekazów powstających wła-
śnie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych, w których widzimy 
jedynie użyteczne narzędzia, nie dostrzegając związanych z nimi dalekosięż-
nych zagrożeń. Ów mechanizm polega na tym, że do ludzkiej wyobraźni le-
piej przemawiają natychmiastowe, widoczne efekty niż rozproszone w czasie 
i przestrzeni procesy. Tym samym przydatność narzędzia może przesłaniać fakt, 
że niekiedy przyczynia się ono do masowej destrukcji. Mamy tu do czynienia 
z problemem praktycznym, dla którego teoria nie znajduje miejsca. Niejako 
mechanicznie zakładamy bowiem, że suma udogodnień, jakie niesie z sobą na-
rzędzie, przewyższa skalę zagrożenia, jakie wiąże się z jego wykorzystaniem. 

W efekcie założenie mówiące, że rozwój technologii informacyjnych nie-
sie z sobą postęp i że wobec technologii tych nie istnieje żadna alternatywa, 
wyklucza postulat samoograniczenia w etyce korzystania z Internetu. Wręcz 
przeciwnie, prowadzi ono do przekonania, że obecność technologii w świecie 
człowieka zawsze wiąże się z dobrem. Postawa ta przekłada się zaś na praktykę 
powszechnej informatyzacji, elektronizacji, cyfryzacji, algorytmizacji, internety-
zacji, wirtualizacji i cybernetyzacji8, wiązaną z tworzeniem „nowej cywilizacji”, 
mimo że jej skutkiem często okazuje się alienacja z autentycznego życia9

Głosy nawołujące do spowolnienia bądź zmiany kierunku tych procesów 
często traktowane są jako oznaki wstecznictwa albo nieprzystosowania10. 

8  Szerzej na temat determinizmu technologicznego por. J.  J a n o w s k i, Technologia infor-
macyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania 
danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Difi n, Warszawa 2009, s. 60n.

9  Na alienujące działanie internetu wskazują prace za zakresu psychologii i etyki internetu, 
a zwłaszcza opracowania poświęcone portalom społecznościowym i grom sieciowym (por. np. J. B a-
n a ś, Zabawa w zabijanie a kształtowanie charakteru człowieka, „Cywilizacja o Nauce, Moralności, 
Sztuce i Religii” 2016, nr 59, s. 106).

10  We współczesnej myśli społecznej wyróżnia się trzy nurty teorii rozwoju: (a) teorie moder-
nizacji – opierające się na założeniach ewolucyjnego, liniowego i konwergentnego rozwoju oraz 
adaptacji wzorców wolnorynkowych i demoliberalnych, zapewniających postęp techniczny i spo-
łeczny, (b) teorie zależności – stanowiące krytykę kopiowania zachodnich wzorców i wskazujące 
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Równocześnie powszechne są skargi na narastające skomplikowanie codzien-
nych czynności, przeciążenie i przytłoczenie nimi, nadmierne przyspiesze-
nie i usztucznienie życia.  Mamy zatem do czynienia z sytuacją,  w której 
to nie technologia dopasowywana jest do naturalnych potrzeb i kulturowych 
oczekiwań człowieka, ale to on sam musi się ostatecznie zaadaptować do jej 
specyfi ki, by mógł pracować, załatwiać codzienne sprawy, uczyć się, a nawet 
wypoczywać. Można zaryzykować stwierdzenie, że w miarę przenoszenia 
aktywności społecznej, ekonomicznej, politycznej, kulturalnej, a także reli-
gijnej z przestrzeni realnej do przestrzeni wirtualnej dochodzi do pogrążenia 
człowieka w swoistej nierzeczywistości. Zabudowywana jest w ten sposób 
przestrzeń, która w istocie nie istnieje, i nawiązywane są relacje, które nic 
nie znaczą. Wszystkiemu temu towarzyszy jednak (złudne) przekonanie, że 
uczestniczymy w ten sposób w doskonalszej cywilizacji, opartej na niemate-
rialnej informacji. 

Cywilizacja ta, w której Internet stał się źródłem wiedzy, środkiem komu-
nikacji, mechanizmem zawierania transakcji oraz infrastrukturą codziennego 
życia, nazwana została informacyjną. Wątpliwe jednak jest, czy określenie to 
ma uzasadnienie materialne, czy w wymienionych czterech funkcjach (infor-
macyjnej, komunikacyjnej, transakcyjnej i infrastrukturalnej) Internet rzeczy-
wiście stanowi narzędzie cywilizacji we właściwym tego słowa znaczeniu. 
Rozbieżności między teoretycznymi rozpoznaniami roli sieci internetowej we 
współczesnej kulturze a praktycznymi konsekwencjami jej funkcjonowania 
ująć można na czterech poziomach, odpowiadających różnym aspektom ba-
dań nad stanem współczesnej cywilizacji: (1) w publicystyce – gdzie Inter-
net postrzegany jest w kategoriach eksploatacji ideologii, (2) w badaniach 
naukowych – w kategoriach szczegółowej analizy Internetu jako zjawiska 
wieloaspektowego, (3) w kategoriach możliwości inżynieryjnych (ustalania 
zależności), (4) w aspekcie geopolityki – w kategoriach dekodowania strategii, 
(5) na poziomie profetycznym – w kategoriach wtajemniczania w plany. Dopie-
ro integracja tej wielopoziomowej wiedzy na temat współczesnej cywilizacji 
cyfrowej i jej wybranych artefaktów pozwala przezwyciężyć pozytywistycz-
nie zorientowany model jej szczegółowego, redukcyjnego i partykularnego 
poznania naukowego.

na narastanie nierówności oraz podział świata na bogate centrum i pozostające w zależności od 
niego peryferie, (c) teorie rozwoju alternatywnego – wszelkie koncepcje tak zwanej trzeciej drogi, 
bazujące na założeniu o wewnętrznej dynamice rozwojowej poszczególnych krajów oraz ich od-
mienności kulturowej (na przykład koncepcje ekorozwoju) (por. R. B o r k o w s k i, Cywilizacja, 
technika, ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI w., Wydawnictwa 
AGH, Kraków 2001, s. 14).

11  Szerzej na ten temat zob. T.H. E r i k s e n, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze 
informacji, tłum. G. Sokół, PIW, Warszawa 2003.
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