


WYDAWCY

Książka udostępniona na licencji Creative Commons: 

www.warsztaty.org

www.obias.pl

Gdańsk – Warszawa 2012

ISBN 978-83-61726-01-2

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pełny tekst licencji dostępny na stronie: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Recenzent: 
Prof. Stanisław Jędrzejewski

Opracowanie redakcyjne, skład i łamanie:
Lidia Ciecierska
www.edytor.org

Projekt okładki: 
Maciej Chodziński



1. Wstęp ......................................................................................................................................................... 4
 Anna Kuczyńska, Krzysztof Stachura

1. Technologiczne i medialne przeobrażenia prywatności ..................................................... 7
 Renata Dopierała

2. Telewizja w epoce Internetu ............................................................................................................ 17
 Bogumiła Mateja

3. Miasto w aktywności jego użytkowników ................................................................................. 31
 Michał Wanke

4. Muzyka i nowe media (wybrane zagadnienia) ........................................................................ 40
 Katarzyna M. Wyrzykowska

5. Sexting – nowe formy ekspresji seksualności w dobie Internetu 
i nowych technologii ........................................................................................................................... 52

 Magdalena Szpunar

6. „Wejdźmy do Internetu” – młodzież pomiędzy realem a wirtualem ............................. 65 
Aleksandra Nowakowska-Kutra

7. Własność osobista i prywatna w epoce mediów elektronicznych .................................... 72
 Bartosz Mika

8. Cybernetyczna twórczość ludowa. Komputerowe gry fabularne –  
rozrywka czy współczesna forma sztuki .................................................................................... 86

 Dominik Porczyński

9. Wirtualny teatr. Koncepcje Ervinga Goffmana w świecie gier sieciowych .................. 96
 Paweł Olejniczak

10. Społeczeństwo informacyjne województw Polski Wschodniej ........................................ 112 
Radosław Oryszczyszyn

11. Wykorzystanie Internetu wśród młodych mieszkańców wiejskiej gminy 
 Studium przypadku Gminy Raniżów ......................................................................................... 118
 Sławomir Wilk

11. O autorach .............................................................................................................................................. 127

spis treści



4

„Thank you Facebook”. Taki napis poja-
wił się w Tunisie w trakcie manifestacji tuż 
po obaleniu prezydenta Ben Alego. Z relacji 
Andrzeja Muszyńskiego, reportera, który 
zrobił to zdjęcie, wynika, że w tych dniach 
najczęściej powtarzanymi przez protestują-
cych słowami były właśnie „Facebook” oraz 
„Bouazizi”, czyli nazwisko chłopaka, którego 
podpalenie się 17 grudnia 2010 rozpoczęło 
protesty. I choć socjologowie nie są zgodni, 
jaka była rzeczywista rola nowych mediów 

w tych wydarzeniach (por. np. Socjologowie: rewolucja… 2011), nie dało się nie zauważyć, że 
ludzie łapali za komórki, kręcili filmy i zamieszczali je w sieci (Muszyński 2011). To z Facebooka 
dziennikarze Al-Dżaziry dowiedzieli się o rewolcie i obwieścili światu, że Tunezyjczycy wyszli na 
ulice i żądają głowy znienawidzonego wodza.

Jednak czy poza wydarzeniami niecodziennymi potrafimy zauważyć rolę nowych mediów 
w naszym życiu? Na co dzień, gdy wszystko działa jak zwykle, nie poświęcamy wiele czasu refleksji 
nad korzystaniem z nich. Czy znaczy to, że stały się już czymś tak oczywistym i codziennym, że nie 
zwracamy na nie w ogóle uwagi? Może oczywistość to sygnał, że tak dalece przyswoiliśmy sobie 
pewne nawyki, że przestajemy być ich świadomi? Marshall McLuhan wiele lat temu pisał, że media 
stały się dla nas niezauważalnym środowiskiem, jak woda dla ryb, a ich obecność uświadamiamy 
sobie dopiero, gdy zostajemy ich pozbawieni. „Bez antyśrodowiska wszystkie środowiska są niewi-
doczne”1 – aktualność tej tezy testujemy dziś na coraz szerszej płaszczyźnie społeczno-technolo-
gicznej, wraz z ewolucją mediów ku stale nowym, nieznanym dotąd formom.

Z badań, jakie prowadziliśmy wynika, jak dalece nieuświadamiane są strategie życia z mediami. 
Niekiedy wystarczy 30 minut bez komputera i Internetu, by się o tym przekonać. Gdy badani siadają 
przed ekranem wyłączonego monitora i po prostu przyglądają się mu, zyskują możliwość rozumie-
nia swoich własnych oczekiwań względem technologii (Kuczyńska 2010). Większy dyskomfort, 

1 Socjologowie: rewolucja nie odbywa się w Internecie; http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly
/484591,socjologowie_rewolucja_nie_odbywa_sie_w_internecie.html, [dostęp: 30.06.2011]

wstęp
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a może należałoby powiedzieć: szok kulturowy, wywołuje odłączenie się od technologii na okres 
jednej doby. Takie doświadczenie wydaje się osobom, które się mu poddają, na swój sposób trau-
matyzujące. Szczególnie, jeśli ma miejsce w przestrzeni żyjącego szybkim rytmem wielkiego miasta 
(Stachura 2010). Podważanie zastanego porządku interakcyjnego ułatwia odkrywanie specyficz-
nego charakteru wzorców i nawyków, które wydają się na pozór tak oczywiste, że na co dzień nie 
poddaje się ich osobistej refleksji.

Taka perspektywa spojrzenia na media stała się podstawą sesji „Pomiędzy realnością a wirtual-
nością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym”, zorganizowanej w ramach XIV Ogólno-
polskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w dniach 8 – 11 września 2010 roku w Krakowie. 
Na tom składa się szereg sesyjnych wystąpień oraz teksty autorów zaproszonych do wspólnej publi-
kacji. Ich wspólnym mianownikiem jest krytyczny namysł nad ewolucją współczesnego dyskursu 
nad nowymi technologiami komunikacyjnymi ku badaniu związków pomiędzy doświadczeniem 
tradycyjnym i zapośredniczonym przez nowe media. Analizując relacje pomiędzy tym, co techno-
logiczne i tym, co społeczne, istotne stają się odwołania do płynnego przenikania się przestrzeni 
tradycyjnie określanych jako „realna” i „wirtualna”.

Zyskując na popularności, technologie oferują szeroką przestrzeń wchodzenia w interakcje, 
nawiązywania relacji z innymi i podejmowania całej gamy aktywności: od robienia zakupów po 
obywatelską samoorganizację. Sprawiają, że jednostka funkcjonuje w coraz bardziej mobilnym 
środowisku, w którym prosty podział na to, co „realne” i „wirtualne” traci swoją moc określającą. 
Ów podział nie znika, ale wymaga pogłębionego opisu, by móc stanowić punkt wyjścia do dal-
szej dyskusji o społecznym znaczeniu technologii dla konstrukcji świata ludzkiego doświadczenia. 
Przenoszenie różnych aspektów codziennego funkcjonowania pomiędzy przestrzeniami face-to-
face i interface-to-interface to znak czasów nowych mediów; dowód na znaczący wpływ, jaki na 
realność offline wywiera to, co dzieje się za pośrednictwem możliwości oferowanych przez techno-
logie. Rozpoznanie tego związku jest dla socjologów badających współczesne konteksty komuni-
kacyjne, wyzwaniem jednocześnie ważnym i aktualnym.

Czytając ten tom, dowiedzieć się można, jak kształtuje się stan społeczeństwa informacyjnego 
województw Polski Wschodniej, o czym pisze Radosław Oryszczyszyn i zapoznać z przygotowa-
nym przez Sławomira Wilka studium przypadku gminy wiejskiej Raniżów. Obraz miasta kreśli 
na przykładzie Opola Michał Wanke, koncentrując opis na, jak ich nazywa, użytkownikach mia-
sta jako rzeczywistości symbolicznej. Do zbioru studiów nad młodzieżą w kontekście technologii 
dołączają prace Magdaleny Szpunar, która przedstawia specyfikę zjawiska sextingu oraz Aleksan-
dry Nowakowskiej-Kutry, kładącej akcent na przenikanie się granic między światami społecznymi. 
W zbiorze znajduje się praca Bartosza Miki, dotycząca charakterystyki relacji własności osobi-
stej i prywatnej w epoce nowych mediów oraz otwierające całość rozważania teoretyczne Renaty 
Dopierały o tym, w jaki sposób rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpłynął na 
zmiany w pojmowaniu i funkcjonowaniu prywatności. Ciekawe są analizy poświęcone wzajemnym 
relacjom między mediami – o telewizji w czasach Internetu pisze Bogumiła Mateja, a zależność 
muzyki i nowych technologii wyjaśnia Katarzyna M. Wyrzykowska. W pracy o zacieraniu granic 
między tym, co realne i wirtualne nie zabrakło analiz poświęconych grom. Ich autorami są Domi-
nik Porczyński, który pisze o cybernetycznej twórczości ludowej oraz przyglądający się z perspek-
tywy Ervinga Goffmana światu gier sieciowych, Paweł Olejniczak.

Aby podkreślić umowny charakter rozróżnienia na to, co postrzegamy jako realne (w domyśle 
prawdziwe) i wirtualne (nie-do-końca-prawdziwe), zebrane przez nas teksty oddajemy w Państwa 
ręce w ciągle niestandardowej, jak na polskie warunki, postaci e-booka. Życzymy udanej i inspiru-
jącej lektury.

Anna Kuczyńska 
Krzysztof Stachura

Wstęp
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Celem artykułu jest zobrazowanie, w jaki sposób rozwój technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych wpłynął na zmiany w pojmowaniu i funkcjonowaniu prywatności, w tym także intym-
ności traktowanej jako jedna z form prywatności. Rozpocznę od zdefiniowania prywatności, wska-
zując wymiary i aspekty, w oparciu o jakie dokonuje się jej opisu (koncentrując się szczególnie na 
tych, które są istotne z perspektywy podjętej tematyki), następnie wskażę, jakim przeobrażeniom 
one ulegają w kontekście rzeczywistości „nasyconej” mediami.

Jako „prywatne” określa się zwykle to, co odnosi się do osoby, co do niej należy (w sensie mate-
rialnym i symbolicznym, np. przekonania, myśli), także jej wewnętrzne i subiektywne stany (Reber 
2000). To, co dotyczy jednostki (akcentując jej odrębność i swoistość) jest najszerszym rozumie-
niem prywatności obejmującym dwa pozostałe, czyli posiadane zasoby i przeżywane doświadcze-
nia. Nie wyczerpują one jednak wewnętrznego zróżnicowania tej formy bycia. Prywatność bowiem 
to nie tylko mentalny i/lub fizyczny stan odosobnienia czy własność znajdująca się w dyspozycji 
jednostki, ale prywatnymi są także działania zachodzące w ramach interakcji, najczęściej w grupach 
pierwotnych, opartych na bezpośrednich, bliskich stycznościach – w warunkach intymności. 

Rozpatrywanie prywatności w kategoriach procesów wewnątrzgrupowych, nie zaś jedynie 
indywidualnie przeżywanej subiektywności (mentalnej i afektywnej), wymaga istnienia mecha-
nizmów pozwalających na jej zaistnienie. Należą do nich: ograniczenie (fizycznej) dostępności, 
kontrola informacji i regulacja interakcji. Spośród wymienionych elementów dostęp wydaje się 
najbardziej ogólną formułą. Mogą (choć nie muszą) składać się na niego dwa pozostałe działania, 
dlatego rozłączność tych kategorii ma jedynie charakter analityczny. Jednostka organizuje swoją 
prywatność i dysponuje nią stosując wymienione praktyki równocześnie. Może różnicować cha-
rakter i natężenie interakcji (kontaktów) tak, by osiągnąć ich pożądany poziom w określonych 
warunkach, czyli oczekiwany stopień samotności lub preferowane poczucie towarzyskości. Może 
limitować lub przekazywać informacje na swój temat, czy podejmować zachowania terytorialne 
dokonywane poprzez wizualne, wokalne, materialne personalizowanie przestrzeni. Ze względu na 
to, który „kanał” jest dominujący można mówić odpowiednio o prywatności interakcyjnej (rela-
cyjnej), informacyjnej i przestrzennej.

Identyfikowanie prywatności z negacją lub reglamentacją dostępu do jednostki wiąże się 
z posiadanym przez nią uprawnieniem do autonomicznego kształtowania swego życia. Oznacza 
ono m.in. możliwość podejmowania decyzji i dokonywania wyborów bez ingerencji osób trzecich, 

renata Dopierała

technologiczne i meDialne przeobrażenia 
prywatności
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Renata Dopierała

wolność od niepożądanych oddziaływań, prawo do bycia pozostawionym samemu sobie. Regulując 
(kontrolując) interakcje, informacje, dostęp jednostka ustala także granice „Ja–inni”, które pozwa-
lają jej definiować siebie oraz utrzymywać integralność tożsamości. W każdym z tych przypadków 
kluczową jest kwestia decyzji jednostki, dotycząca tego, w jakich okolicznościach, w jakim czasie, 
i przez kogo różne wymiary jej egzystencji mogą być poznawane (w wymiarze sensorycznym przez 
patrzenie, słuchanie, dotykanie, smakowanie, itd.) przez innych. Wybór – otwartej lub zamkniętej 
– postawy determinują różne czynniki: wiek, potrzeby, pełnione role społeczne, kontekst sytu-
acyjny, interpersonalny, biograficzne uwarunkowania w zakresie wyobrażeń i form prywatności, 
a także normy społeczne. 

Spośród wskazanych aspektów prywatności chcę zwrócić uwagę na jeden, który wydaje mi się 
szczególnie ważny w kontekście dalszych rozważań. Wiąże się on z dominującym współcześnie 
informacyjnym ujęciem prywatności, choć niemożliwe jest mówienie o nim bez odniesienia do 
kwestii interakcyjnych. Prywatność w tym rozumieniu to decydowanie przez jednostkę o zakre-
sie i zasięgu informacji, dotyczących jej osoby, które mogą podlegać ujawnieniu innym członkom 
zbiorowości (Beardsley 1971: 165) oraz zdolność do kontrolowania informacji odnoszących się do 
niej (Miller 1971: 25). To, co zasługuje na podkreślenie to nie zupełny brak informacji na temat jed-
nostki, ale właśnie kontrola sprawowana nad nimi. Zasadniczy w tym ujęciu proces przekazywania 
wiedzy o sobie posiada dwie właściwości: głębokość i szerokość. Pierwsza odnosi się do stopnia 
wyłączności przekazywanych informacji, druga wskazuje na ilość kwalifikowanych do odsłonię-
cia obszarów. Rodzaj spraw, które nie powinny być prezentowane publicznie, uzależniony jest od 
określonych warunków społeczno-kulturowych. Każda kultura poprzez system aksjonormatywny 
zakłada pewne tabu komunikacyjne, którym objęte są, na mocy „umowy” społecznej, kwestie 
życia osobistego, np. zdrowie, upodobania seksualne, poglądy, słabości, zasobność majątkowa itp. 
Niemniej zakres informacji posiadających status prywatnych jest przede wszystkim każdorazowo 
regulowany kontekstowo; wyznaczają go reguły funkcjonowania grup społecznych, do których jed-
nostka należy, stopień ich sformalizowania, obowiązujące w nich wzory zachowania itp., które nie 
muszą być tożsame ze zwyczajami ogólnej praktyki społecznej (DeCew 1997: 153). W końcu pry-
watnymi mogą być informacje, które są nimi jedynie w subiektywnym poczuciu jednostki. Wów-
czas to, które informacje będą udostępniane jest uzależnione od cech indywidualnych (charakter, 
aktualnie odczuwana potrzeba prywatności, umiejętności interpersonalne) i sytuacyjnych (obec-
ność innych, kontekst społeczny, forma interakcji, etc.). Według Ferdinanda Schoemana (1984: 13) 
kryterium tego, czy informacja ma prywatny charakter jest funkcja, jaką określony zasób wiedzy 
pełni dla osoby, której dotyczy (np. znaczenie dla wizerunku jednostki, sposobu jej postrzegania 
oraz relacji z innymi). W związku z tym, podmiot informacji przywiązuje wagę do aktu jej przeka-
zania i oczekuje odpowiedniej reakcji, np. dyskrecji czy zachowania tajemnicy. 

Sytuacja ta problematyzuje się w kontekście zmedializowania i zmediatyzowania rzeczywisto-
ści. Konsekwencją wszechobecności technologii oraz powszechności środków komunikowania 
jest bowiem niemal nieograniczona – często nieintencjonalna – dostępność jednostek w różnych 
wymiarach ich funkcjonowania. Nowe media umożliwiają rejestrowanie, utrwalanie, archiwizo-
wanie zdarzeń i aktywności dotyczących jednostek, a tym samym zdobywanie informacji na temat 
ich upodobań, preferencji, stylu życia. Nigdy kontrola nad dostępem do siebie nie była (i nie jest) 
doskonała, czego przykładem jest popularność plotek, ujawniania sekretów, przełamywania tabu 
czy podglądanie i inwigilacja. Jednak obecne warunki społeczne należy uznać za szczególnie sprzy-
jające podważaniu istoty prywatności.

Współczesne społeczeństwa określa się zwykle jako postprywatnościowe (Krzysztofek 2006). 
Podstawą do formułowania takich diagnoz jest konstatacja, że użycie nowoczesnych technologii 
i mediów pozwala eksplorować także te wymiary egzystencji, które tradycyjnie kategoryzowano 
jako prywatne. Jest to wynik dwóch – pozornie sprzecznych, choć w istocie komplementarnych – 
tendencji: po pierwsze indywidualnych, osobistych decyzji o chęci upublicznienia danych na swój 
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temat oraz po drugie działań instytucji i podmiotów, które posiadają (lub nie) uprawnienia do 
gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, udostępniania szeroko pojętych informacji, doty-
czących jednostek, często wbrew ich świadomości. Bez względu na rodzaj stosowanych „metod” 
prowadzą one finalnie do sukcesywnego kurczenia się czy wręcz zanikania sfery prywatnej. Elimi-
nacja obszarów niemożliwych do wglądu dla innych sprawia, że prywatność staje się coraz bardziej 
upubliczniona i funkcjonuje na zasadach mniej lub bardziej powszechnej dostępności.

Istotą nowych mediów jest zacieranie granicy między tym, co publiczne i prywatne (proces 
ten rozpoczął się już w dobie telewizji). Modyfikują one postrzeganie rzeczywistości w oparciu 
o dychotomiczne schematy i modelują ją według zasad funkcjonowania mediów (Welsch 2002). 
Szczególną rolę odgrywa w tym procesie Internet jako pierwsze medium zarazem pisemne i ustne, 
publiczne i prywatne, indywidualne i zbiorowe – status ten możliwy jest dzięki otwartym i połączo-
nym sieciom (de Kerckhove 2001). W wyniku „przenikania” za kulisy tego, „co ukryte, co odbywa 
się w zaciszu, w tajemnicy, w ograniczonym gronie” (Thompson 2001: 127) powstaje kultura trans-
parencji, której istotą jest czynienie rzeczywistości przezroczystą. Sprawia ona, że coraz większa 
ilość sfer życia społecznego i indywidualnego staje się nie tylko widoczna, ale również dostępna 
jako przedmiot poznania. Funkcjonowanie kultury transparencji opiera się na eliminacji kultu-
rowych, społecznych, obyczajowych, fizycznych barier, tradycyjnie określających zakres zjawisk, 
których można doświadczać. Pozwala ona jednostkom uczestniczyć w tych zdarzeniach, których 
istnienia nie miały świadomości lub były dla nich – z różnych względów – niedostępne. Umożliwia 
ona także dostrzeżenie tego, co z powodów fizjologicznych lub ułomności postrzeżeń zmysłowych 
było niedostrzegalne, tego, co stało się niewidoczne w wyniku specjalizacji zawodowej. Ponadto, 
czyni przezroczystym to, co w wyniku społecznych i prawnych reguł było ukryte: życie prywatne, 
domowość, intymne momenty życia jednostek (Krajewski 2005). Opozycję prywatne/publiczne 
znosi dzisiaj powszechna widzialność jednostek, nad którymi władzę przejmują i sprawują tech-
nologie cyfrowe, komunikacyjne, biotechniczne (np. badania fal mózgowych, tomografia, sondy). 
Podczas gdy nowoczesność objęła kontrolą głównie sferę publiczną, to w społeczeństwie sieci kon-
centruje się ona na dziedzinie prywatnej (Szlendak 2006). 

Pojawienie się technologii komunikacyjnych i informacyjnych dokonało w dotychczasowej orga-
nizacji społecznej przeobrażeń, które dostrzegalne są nie tylko w perspektywie makrospołecznej, 
ale także – może nawet w większym i bardziej znaczącym stopniu – na poziomie życia codzien-
nego i osobistych doświadczeń. Dzieje się tak z kilku powodów, nie tylko upowszechnienia nowych 
mediów, ale także ich odmiennego statusu. Ponieważ są one asymilowane jako integralne elementy 
jednostkowej egzystencji, odgrywają dominującą rolę w strukturowaniu ludzkiej aktywności i oferują 
nowe sposoby istnienia w świecie (Kluszczyński 2001). Decyduje o tym także ich specyfika, szczegól-
nie takie cechy, jak: decentralizacja, multisensoryczność, interaktywność, łączenie masowego zasięgu 
z jednostkowym trybem komunikowania. Jako medium wielofunkcyjne Internet pozwala realizo-
wać różne konfiguracje komunikacyjne oraz inicjować interakcje z wieloma partnerami. Zapewnia-
jąc użytkownikom względnie równe prawa do emitowania komunikatów, zaciera granicę między 
nadawcą a odbiorcą; jednostka może wówczas nie tylko „twórczo” reagować na działania nadawcy, ale 
także sama stosunkowo łatwo nim się stać, np. poprzez założenie strony internetowej, zamieszczenie 
wpisu na forum internetowym czy korzystanie z komunikatorów. Konstytuując jeden z najważniej-
szych i dominujących wymiarów rzeczywistości, media cyfrowe dostarczają jednostkom platformy, 
pozwalającej na wielokanałową publiczną prezentację elementów życia prywatnego i codzienności 
(doznania, myśli, opinie, sądy). Podstawową praktyką komunikacyjną jest w każdym tym przypadku 
odsłanianie wiedzy o sobie. Dlaczego są one tak powszechne w Internecie?

Bycie w bliskiej relacji często nie zapewnia jednostce możliwości ujawnienia wszystkich elemen-
tów swej biografii i przeżyć, co oznacza „tłumienie” autoekspresji (Podgórski 2006). Relacjonowa-
nie uczuć i zdarzeń w sieci (np. przez prowadzenie sieciowego pamiętnika), daje wówczas możli-
wość „odreagowania”, czyli pozwala zrealizować jedną z funkcji prywatności, którą jest emocjonalne 
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wyzwolenie (Westin 1968). Wskazuje ona na możliwość afektywnego przeżycia doświadczanych 
sytuacji także w sposób nieakceptowany społecznie i niezgodny z normami publicznej prezenta-
cji. W tym kontekście „Internet może być miejscem, które pozwala dokonać ekspresji «Ja» w spo-
sób praktycznie nieograniczony, a także dostarcza publiczności dla tej ekspresji – internauta może 
pokazać tę stronę siebie, którą w życiu codziennym musi z różnych powodów ukrywać, kontrolując 
jednocześnie reakcje innych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że sieć dostarcza wirtualnej 
przestrzeni publicznej bezpiecznej na tyle, że można do niej wprowadzić treści zbyt prywatne, 
nawet jak na rzeczywistą przestrzeń prywatną” (Podgórski 2006: 192).

Internet jako „przestrzeń”, w której dokonuje się ekspresja „Ja”, można postrzegać jako obszar 
o właściwościach publiczno-prywatnych. Z jednej strony pozwala przekazywać treści osobiste 
i intymne, konwencjonalnie kierowane do najbliższych, z drugiej zaś ich odbiorcą może być hetero-
geniczna publiczność o dużej liczebności. W „rzeczywistości” szerokie audytorium zwykle blokuje 
przekaz, w Internecie natomiast sytuacją tą rządzą odmienne reguły (Podgórski 2006). Wynikają 
one z atrybutów sieci – anonimowości, dostępności, interaktywności, których efektem jest katali-
zujący wpływ na praktyki narracyjne. Nieokreśloność odbiorcy i nadawcy, przezwyciężenie ograni-
czeń fizyczności w niektórych sytuacjach (np. czaty, fora) zapewniają osobom komunikującym się 
poczucie bezpieczeństwa. W takich okolicznościach (w związkach online) jednostki nie pozostają 
zupełnie nieznane, lecz przeciwnie, często skłaniają się do ujawnienia większej ilości informacji na 
swój temat niż w innych sytuacjach codziennego życia. Względna anonimowość sieci oraz możli-
wość kontrolowania tematu rozmowy pozwalają na ochronę prywatności, nasilając jednocześnie 
poczucie bliskości i otwartości. „Pojęcie prywatności faktycznie istotnie się zmieniło w sieci, gdyż 
omawia się tutaj często wiele kwestii tradycyjnie uznawanych za prywatne”, pisze Aaron Ben Ze’ev 
(2005: 115 – 116).

Jednocześnie pojawia się pytanie, czy ujawnione informacje „pierwotnie” o charakterze pry-
watnym takimi pozostają, czy publiczne wyznanie nie zmienia ich statusu? Odwołując się do tego 
rozumienia prywatności, które gwarantuje jednostce prawo do decyzji, co zechce o sobie zaprezen-
tować innym, można twierdzić, że zmienił się desygnat prywatności. Obejmuje ona o wiele więcej 
treści, niegdyś otoczonych tabu kulturowym, które mają reprezentację w obszarze powszechnej 
dostępności. W zakresie prywatności informacyjnej poszerzyło się spektrum zagadnień, które jed-
nostki decydują się upublicznić oraz zwiększyła się ilość kanałów komunikacyjnych możliwych do 
wykorzystania w tym celu. Jest to wyraźny sygnał przesunięcia w kulturze granicy oddzielającej to, 
co prywatne od tego, co publiczne.

Nasycenie rzeczywistości mediami wpływa nie tylko na zmianę charakteru aktu komunikacyj-
nego i rodzaju przekazywanych treści, ale także na zwiększenie liczby partnerów interakcyjnych. 
Prywatność – jak zostało zauważone na wstępie rozważań – jest często rozumiana jako to, co kon-
stytuuje się w przestrzeni międzyludzkiej. Za jednostkę prywatności uznaje się zwykle rodzinę 
wraz z jej „własnym światem” (miejscem zamieszkania), ale także przyjaciół i znajomych, czyli 
najbliższe kręgi osób. Zawieszenie uwarunkowań czasowo-przestrzennych, związanych z funk-
cjonowaniem nowych mediów otwiera sferę kontaktów na nowe konfiguracje interpersonalne 
nieograniczone miejscem. Jednostki mogą angażować się w coraz większą liczbę – odmiennych 
od rodzinnych – związków. Konsekwencją tej sytuacji jest multiplikacja i intensyfikacja relacji 
z innymi, opartych na zróżnicowanych wzorach zachowań oraz zmediatyzowanych interakcjach. 
Możliwa dzięki systemowi Web 2.0 prywatyzacja uspołecznienia (Castells 2008) pozwala na 
budowanie przez autonomiczne jednostki (w mniejszym niż niegdyś stopniu uwikłane w zależ-
ności grupowe) sieci społecznych, tworzących „unikalne” spersonalizowane konfiguracje kontak-
tów. Przykładem tego procesu są serwisy społecznościowe, w których użytkownicy intencjonal-
nie i indywidualnie tworzą relacje, kategoryzują je i waloryzują. Jednocześnie, poza konstrukcją 
indywidualnego profilu równie istotne jest pozycjonowanie jednostki, jej umiejscowienie w sieci 
relacji z innymi (Olcoń-Kubicka 2009).
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Podmiotami stosunków określanych jako prywatne nie muszą więc być jednostki pozostające 
w sytuacji współobecności (podzielające ten sam kontekst i przebiegające w tym samym czasie). 
W „społeczeństwie sieciowym tożsamość człowieka jest determinowana nie tylko przez rodzinę, 
wspólnotę lokalną czy państwo, ale także globalną sieć. Pojedyncza osoba staje się częścią oplata-
jącej świat całości, terminalem, staje się w ten sposób publiczna” (Krzysztofek 2006: 23). Tak, jak 
w przypadku informacji, także w odniesieniu do kontaktów interpersonalnych i przynależności do 
wspólnot jednostka określa jakiego rodzaju stosunki, z kim i kiedy chce podjąć (van Dijk 2010). 
Jest to przykład relacyjnego ujęcia prywatności, która każdorazowo jest negocjowana, ustalana 
w ramach konkretnej – także zmediatyzowanej – interakcji. Internet odgrywa zatem istotną rolę 
w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji przez jednostkę oraz późniejszego „zarządza-
nia” nimi zgodnie z indywidualnymi preferencjami w zakresie potrzeb prywatnościowych. Cha-
rakter zaistniałych interakcji, stopień zaangażowania w nie oraz czas ich trwania decyduje z kolei 
o tym, jakie informacje będą przez tworzące je podmioty wymieniane. 

Technologie – oferujące nowe formuły komunikacyjne i nowe formy współuczestnictwa – 
intensyfikują jednocześnie proces refleksywizacji „Ja”. Multimedialna narracja o sobie pozwala na 
intensywniejsze poznawanie siebie i kształtowanie autodefinicji aktora społecznego. Jest to możliwe, 
ponieważ i tożsamość, i prywatność ukierunkowane są publicznie i tworzone we wzajemnej relacji. 
Komentowanie wpisów, zdjęć, wymiana opinii, sądów i przekonań umożliwia podejmowanie ekspe-
rymentów tożsamościowych. Rozwój i utrzymanie tożsamości jest, zdaniem Irvina Altmana (1975, 
1977), najwyżej umieszczoną w hierarchii, centralną funkcją prywatności; gdy osoba jest w stanie 
definiować i kontrolować granice swojego „Ja”, pozwala jej to kreować swą indywidualność. 

Heterogeniczność nawiązywanych przez jednostkę stosunków jest podstawą dla powsta-
nia nasyconego „Ja”, które „przyjmuje i odbija” w sobie odpryski tożsamości innych (Gergen 
2009). Może ono prowadzić do swoistego „przeludnienia” prywatności; zjawisko to ma o tyle 
paradoksalną cechę, że jest ono przez jednostki aprobowane. Jest wynikiem świadomych decy-
zji personalno-informacyjnych, dlatego nie postrzega się go jako naruszenie, zakłócenie czy 
pozbawienie prywatności, raczej jako jej naturalną właściwość, związaną z „nieustannym sta-
nem czuwania” oraz „teleobecnością i teledostępnością” możliwą dzięki użytkowaniu mediów 
i technologii (Krajewski 2010). 

Jednostka stając się twórcą i emitentem przekazów na swój temat odpowiada za ich produkcję 
i dystrybucję w wielu postaciach – wizualnej, werbalnej, wokalnej, etc. Dokonywana przez nią 
selekcja i weryfikacja informacji, podlegających ujawnieniu, pozwala sprawować nad nimi kon-
trolę. Jednocześnie kontrola ta jest w pewien sposób iluzoryczna; tworząc sieciowe byty i upu-
bliczniając sieciowe tożsamości (przyjmujące formy nagrań, zapisów, zdjęć), jednostka poddaje się 
– niejako dobrowolnie – nadzorowi nieokreślonych, anonimowych innych. Nie jest ona w stanie 
kontrolować wszystkich swych „emanacji” i kontekstów, w których się one pojawiają, nie może 
także przewidzieć, w jaki sposób będą one wykorzystane. Plik z danymi na nasz temat to część 
nas żyjącą własną techniczno-medialną egzystencją. Udostępniając informacje, jednostka traci swe 
podstawowe uprawnienie do bycia ich jedynym właścicielem i dysponentem.

Sieć zawiera nie tylko materiały (zdjęcia, nagrania, relacje), które zostały w niej umieszczone 
intencjonalnie. Niejednokrotnie pojawiają się w niej przekazy przygotowane bez wiedzy zaintereso-
wanego, które naruszają wizerunek i dobra osobiste osoby, przedstawiając ją w negatywnym, kom-
promitującym czy kontrowersyjnym kontekście. Pewne dane mogą być także generowane i użytko-
wane bez wiedzy użytkownika za sprawą technologii inwigilujących. Każdy korzystając z Internetu 
musi mieć świadomość, że jest doskonale „widzialny” i rozpoznawalny przez zarządzających porta-
lami (adres IP), podlega także kontroli ze strony instytucji zewnętrznych (np. udostępnianie danych 
na wniosek służb państwowych). Portale, serwisy społecznościowe, jakkolwiek umożliwiają prezen-
tację siebie i utrzymywanie kontaktów z innymi, to jednocześnie gromadzą dane, które – niewła-
ściwie zabezpieczone – mogą dostać się w posiadanie nieuprawnionych osób, co dobrze pokazuje 
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np. przypadek serwisu „Nasza-Klasa” (przeniesienie praw do posiadanych zasobów). Jest on zasobem 
wiedzy na temat jednostki (np. jej statusu materialnego rekonstruowanego na podstawie informa-
cji zawartych w profilu: wykonywanego zawodu, zainteresowań, hobby, danych osobowych, danych 
teleadresowych), które mogą być użyte przez różne instytucje, np. w celach handlowych lub przestęp-
czych. Specjalne pliki rejestrują odwiedziny internautów na stronach, istnieją programy monitorujące 
korzystanie z Internetu, które mogą instalować się i działać bez wiedzy właściciela komputera. 

Dlatego w nasyconej mediami rzeczywistości łatwiej pozbawić jednostkę prywatności; 
w pewien sposób – mniej lub bardziej świadomy – także ona sama się jej pozbawia. Odwołując 
się do czterech kategorii naruszeń prywatności wymienionych przez Williama Prossera (1983): 
(1) ingerencja w sferę odosobnienia, samotności (np. podsłuchiwanie, nagrywanie rozmów, pod-
glądanie); (2) publiczne ujawnienie faktów prywatnych dotyczących jednostki (np. przekazanych 
w poufnej rozmowie); (3) upublicznianie faktów, które stawiają daną osobę w fałszywym świetle 
(np. wykorzystanie zdjęć w celach reklamowych); (4) przywłaszczanie dla własnej korzyści elemen-
tów tożsamości innego (np. nazwisko, wizerunek), łatwo zauważyć, że każda z nich związana jest 
z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego/społeczeństwa sieci, a w każdej sytuacji technolo-
gie są katalizującym instrumentem deprywacyjnym. 

Za relatywnie większą dostępność jednostek odpowiadają nie tylko cechy nowych mediów, ale 
także zjawisko określane przez Kevina Haggerty’ego i Richarda Ericsona (2000) jako asemblaże 
nadzoru. Tworzą je heterogeniczne systemy inwigilacji (państwowe, przemysłowe, rynkowe, pry-
watne), wykorzystujące różne technologie (np. TV przemysłowa, dane biometryczne, bazy danych, 
urządzenia nawigacyjne, telefonia komórkowa) i mające różne cele (walka z przestępczością, profi-
lowanie oferty rynkowej, autoekspresja, chęć podglądania, itd.). Pozwalają one zdobywać informa-
cje na temat upodobań, aktywności, dochodów i preferencji jednostek, obserwować, rejestrować 
i utrwalać ich zachowania; uzyskana w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w procesie sprawo-
wania kontroli (Ożóg 2009).

Uwagę zwraca nie tylko odmienny status wymienionych podmiotów nadzorujących – mają-
cych mniej lub bardziej instytucjonalny charakter – ale także niewspółmierne funkcje, z myślą, 
o których są projektowane. Część z nich jest wykorzystywana do diagnozowania i przezwycięża-
nia problemów zdrowotnych (sondy, tomografia), część do przygotowania najlepiej dopasowanej 
do klienta oferty handlowo-marketingowej. Identyfikowanie i profilowanie jest bowiem podstawą 
efektywnego funkcjonowania w ramach systemu społecznego (dostęp do świadczeń, dóbr); nie 
figurując w jakichkolwiek bazach danych jest się wyłączonym z praktyk społecznych (np. konsump-
cji). W końcu, technologie i media, na skutek ich demokratyzacji, mogą być stosowane w celach 
rozrywkowych, np. organizacji czasu wolnego.

Najczęściej przywoływanym motywem sprawowania kontroli jest jednak ustanowienie trans-
parentnej organizacji społecznej i dążenie do przejrzystości stosunków społecznych celem zapew-
nienia ładu publicznego i ochrony osobistej. Jednak założenia te nie muszą być zbieżne; najczęściej 
też takimi nie są. Relacja między bezpieczeństwem społecznym a bezpieczeństwem jednostkowym 
niejednokrotnie pozostaje w sprzeczności; gwarantując tę pierwszą, narusza się czy ogranicza tę 
drugą. Monitoring zmierzający do uchwycenia działań, które zagrażałyby społeczeństwu (np. kon-
trole lotniskowe, kamery w miejscach publicznych) zakłada równocześnie naruszenie dóbr jed-
nostki. Implikuje on bowiem coraz dokładniejsze obserwowanie i poznawanie osób skutkujące 
gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych na ich temat. Znosi to konstytutywną 
dla prywatności możliwość decydowania przez jednostkę o tym, w jakich okolicznościach i za 
pośrednictwem jakich spraw chce być dostępna dla innych. Ich upublicznienie oraz widoczność 
neguje jej autonomię. „Społeczeństwo postprywatne z jego uzyskaną za pomocą elektroniki trans-
parentnością wszelkich poczynań ludzkich likwiduje wolność rozumianą jako możliwość doko-
nywania niezależnych wyborów, niebędąc nękanym «szklanym okiem nadzoru» ani jakimkolwiek 
innym wpływem o charakterze cyfrowym” (Szlendak 2006: 122).
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Istnienie technologii nadzorujących, kontrolujących, infiltrujących, inwigilujących, czyniących 
niedostępność i nienaruszalność sfery prywatnej iluzoryczną, implikuje konieczność przyjęcia roz-
wiązań prawnych zapewniających instrumenty jej ochrony. Jednak, według Georga Kateba (2001) 
problem deprywacji prywatności wykracza poza uznane przez wymiar sprawiedliwości przypadki 
pogwałcenia konstytucyjnych swobód objętych tą nazwą. Poza sferą regulowaną przez systemy 
prawne istnieje szereg działań, których jednostki nie są świadome; dotyczy to zwłaszcza użycia nie-
których najnowszych osiągnięć techniki. Obserwacja dokonywana za pomocą kamer, czy groma-
dzenie informacji udostępnianych później agencjom rządowym i przedsiębiorstwom, przyczynia 
się do utraty „niewinności”. „Będąc przedmiotem stałej obserwacji stajemy się obiektem ciągłych 
podejrzeń i poddawani jesteśmy niejawnemu przesłuchaniu, które ma miejsce zawsze, ilekroć zgro-
madzone na nasz temat informacje traktuje się jako zbiór spójnych odpowiedzi, składających się na 
naszą bezbronną, anonimową biografię. Utrata niewinności jest tu tak ogromna, że można mówić 
o zamachu na osobowy status czy też człowieczeństwo każdej jednostki” (Kateb 2001: 45).

W zagęszczonym, rozproszonym systemie nadzoru biorą udział także jednostki. Masowe użyt-
kowanie technologii (telefonów, kamer, aparatów itp.) pozwala na wzajemną obserwację wszystkich, 
„powszechną nieograniczoną inwigilację”. Każda jednostka staje się nie tylko kontrolującym innych, 
nadzorującym „my”, ale także sama siebie czyni przedmiotem takiego spojrzenia. Telefony mobilne 
(dzięki wyposażeniu w aparat, kamerę, dyktafon), umożliwiające nagrywanie, podsłuchiwanie, reje-
strowanie codzienności oraz jej upublicznianie mogą być instrumentami zagrażającymi nie tylko 
prywatności innych, ale także własnej. Jak zauważa David Lyon (2009) ktoś, kto korzysta z telefonu 
uczestniczy w nadzorze samego siebie, ze względu na możliwość ustalenia jego lokalizacji. Miniatu-
ryzacja urządzeń np. kamera w telefonie, dzięki temu, że są mniej widoczne, umożliwia ich szybsze 
użycie, a także łatwiejsze podłączenie do sieci (konwergencja technologiczna) i dokonanie transmi-
sji utrwalonego zapisu. Można więc stwierdzić, że w technologie „wbudowane” jest swoiste przy-
zwolenie na dokonywanie ingerencji w niedostępność innego, czyli jego prywatność. Tym samym 
podglądanie utraciłoby jednoznacznie negatywny wymiar, nie byłoby postawą naganną – stało się 
natomiast uprawomocnioną formułą uzyskiwania wiedzy o innych (Mathiesen 1997).

Poszerzenie informacyjnego i interakcyjnego spektrum doświadczania stanów prywatnych 
i intymnych wymaga redefinicji prywatności w kategoriach fizycznych (terytorialnych), czyniąc je 
mniej adekwatnym dla współczesnych analiz. Zawieszenie uwarunkowań czasowo-przestrzennych 
powoduje, że sfera prywatna jest „zdyslokowana”, zaś miejsca z nią identyfikowane (np. dom) są – 
za sprawą inwigilacyjnych właściwości technologii – „przepuszczalne”. W związku z tym „święte 
granice” obszaru prywatnego nie podlegają dziś takiej ochronie, jak niegdyś. Niemal niemożliwe 
jest obecnie operowanie pierwotnym znaczeniem prywatności, jako prawa do pozostawania „w 
spokoju”. Upowszechnienie telefonów komórkowych sprawiło, że dziś niemożliwe jest bycie odizo-
lowanym (Levinson 2006). Trudniej doświadczać prywatności jako bycie samemu, w odosobnie-
niu, gdyż niemal cały czas (jeśli nie bezpośrednio, to za sprawą swych reprezentacji) jest się „podłą-
czonym” i włączonym w przepływ informacji, myśli, osób; funkcjonuje się w stanie permanentnego 
czuwania i gotowości „ekspozycyjnej”. Jednak, z drugiej strony, sieć wykazuje także właściwości 
izolacyjne, ogranicza konieczność „realnego” kontaktu ze światem instytucji społecznych. Popu-
larność załatwiania wielu spraw za pośrednictwem komputera, bez styczności z przedstawicielami 
realnie istniejących instytucji (operacje bankowe, dokonywanie zakupów, rozmowy z innymi) 
zwiększyło zakres prywatności rozumianej jako fizyczna separacja od innych. Także możliwość 
wykonywania pracy w domu sprawia, że zacierają się granice między rozłącznymi niegdyś życiem 
zawodowym a prywatnym.

Choć „asemblaże nadzoru” rozwijają się niezależnie, to jednak podlegają integracji, two-
rząc dynamiczną sieć wzajemnych powiązań (Ożóg 2009). W wyniku ich proliferacji powstają 
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zdelokalizowane, zdematerializowane, „subtelnie” opresyjne, nieuświadamiane, ale zarazem wszech-
obecne, silniej oddziałujące i zniewalające mechanizmy sprawowania władzy za pośrednictwem inwigi-
lacji elektronicznej. Pojawia się ona w miejsce obserwacji zmysłowej, choć nie eliminuje jej całkowicie. 

Obrazuje to charakter przekształceń, jakie dokonały się we właściwym współczesności systemie 
kontroli. Społeczeństwo sieci weryfikuje nowoczesny model sprawowania władzy. Trudno obecnie 
mówić o centralizacji spojrzenia (nie istnieje jeden nadrzędny kontrolujący organ), przybiera ona 
bardziej rozproszony charakter (wielość podmiotów posiadających uprawnienia nadzoru). Roz-
przestrzenienie systemów cyfrowych prowadzi do przesunięcia kontroli z instytucji centralnych 
(słabe państwo) na instytucje związane z konsumpcją, rynkiem i przemysłem (Ożóg 2009). 

Można byłoby przypuszczać, że rozwiązania te stanowią zrealizowanie wizji Benthamowskiego 
Panoptikonu, który w wersji idealnej zakładał niemal całkowity brak przestrzeni prywatnej, nie-
przezroczystej, nieobjętej nadzorem. Niemniej odmienna od pierwowzoru byłaby struktura doko-
nujących obserwacji. W projektowanej wersji znaczna część zbiorowości poddana była perma-
nentnej inwigilacji, prowadzonej przez kilka wybranych jednostek. Dziś ulega ona odwróceniu: 
nieporównanie większa ilość osób, dzięki środkom masowego przekazu, ogląda nielicznych, wyse-
lekcjonowanych; dlatego należałoby raczej mówić o Synoptikonie. 

Wracając do początkowych rozważań, w których prywatność została określona jako kontrola 
nad komunikacją, czyli nad tym, do jakiego stopnia jednostki mają możliwość wpływu na groma-
dzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych, to opisane konteksty wskazują 
na kwestionowanie i ograniczanie prywatności. Powszechnym doświadczeniem członków współ-
czesnych społeczeństw jest raczej sytuacja upublicznienia osobistych danych, niż ich utrzymywanie 
w sekrecie. Zamieszczenie własnego wizerunku, podanie danych osobowych w portalu społeczno-
ściowym nie powoduje u większości użytkowników poczucia naruszenia własnej prywatności. Czy 
to oznacza, że traci ona na znaczeniu, przestaje być wartością, niezbędnym wymiarem prawidło-
wego funkcjonowania indywidualnego i społecznego? 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że prywatność staje się obecnie elementem wykorzystywanym 
w różnorodny sposób (np. narracje o sobie) – także, a może nawet przede wszystkim przez samą 
jednostkę „zarządzającą” właśnie w taki sposób swoją widocznością – w interakcjach społecznych, 
budowanych na (powszechnym) odsłanianiu większej niż do tej pory ilości wymiarów jednostko-
wej egzystencji. Ponieważ na skutek procesów detradycjonalizacji, emancypacji, indywidualizacji 
– jednostki są coraz częściej odnoszone do siebie, sprowadzone do swych wewnętrznych zasobów, 
to czy to, co w nas prywatne, staje się podstawą działań i praktyk społecznych? Czy oferuje ona 
jedyny, najbardziej dostępny, uchwytny, realny i faktyczny sposób życia w świecie wobec rozmycia 
wszelkich dotychczasowych kategorii, będących podstawą organizacji społecznej? Z tej perspek-
tywy czerpanie z prywatnych odczuć, emocji, przeżyć jest podstawą do tworzenia relacji społecz-
nych; „eksponowanie” prywatności jest być może warunkiem bycia z innymi w autentyczny i praw-
dziwy sposób. Emanacją tego procesu może być „czysta relacja” wraz z jej zagrożeniami opisana 
przez Giddensa (2006).

Czy skoro niemal wszystko jest dostępne, bo znalazło się w sferze publicznej widzialności 
(zarówno nieintencjonalnie, jak i przez świadome działania jednostek), oznacza to  zanik prywat-
ności, jej redukcję, instrumentalizację czy tylko konieczność jej gruntownej redefinicji i ponownej 
waloryzacji, dostosowanej do warunków współczesności? Obydwie tendencje sygnujące społe-
czeństwo postprywatne wskazują na istotne przedefiniowanie tego, co dotychczas określano jako 
prywatność; w kontekście społeczeństwa mediów jawi się ona jako zdyslokowana przestrzeń komu-
nikującego się wielokanałowo „relacjonalnego Ja”. 

Ciekawą interpretację omawianych wątpliwości proponuje Hille Koskela (2009), analizując zja-
wisko reprezentacji wizualnych wytwarzanych za sprawą ogólnodostępnych kamer. Uznaje ona, że 
transmitowanie codziennej egzystencji przez internautów podważa dwa podstawowe sposoby orga-
nizacji życia społecznego i sprawowania władzy: system porządku i system wstydu. Autorka widzi 
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w zastosowaniu kamer także negację związku między władzą a widzialnością; świadome odsłania-
nie się nie jest – według niej – poddaniem się tak rozumianej władzy, ale podjęciem z nią pewnej 
gry. Dostępność innych, nawet jeśli postrzegana w kategoriach władzy, nie musi być jednoznaczna 
ze sprawowaniem kontroli nad innymi. „Prezentując intymne obrazy swego życia prywatnego, ich 
właściciele odmawiają udziału w «grze nieczystego sumienia» [mechanizm działania władzy ope-
rującej potencjalnością spojrzenia – przyp. aut.]. Buntują się przeciwko skromności i wstydowi, 
wpisanym w koncepcje prywatności. Są w pewnym sensie «normalni», ale automatycznie sytuują 
się także poza konwencjonalną normalnością, właśnie z powodu kamer. Odmawiają pokory, co 
stanowi, w moim odczuciu, najciekawszy aspekt całego fenomenu” (2009: 111). 
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telewizja w epoce internetu

2

umarła telewizja, niech żyje internet?

Dzisiejsze czasy często bywają przez badaczy społecznych charakteryzowane poprzez odwoła-
nie się do Internetu: mówi się o społeczeństwie sieci (Castells 2008) czy wieku dostępu (Rifkin 2003). 
Dostrzega się tym samym, że Internet zmienia nie tylko sposoby korzystania z mediów, ale także 
całą rzeczywistość (od codziennych praktyk zaczynając, na rewolucjach społecznych kończąc1). 
Doniosłość Internetu czy współczesnych mediów cyfrowych w ogóle, podkreśla również nadawa-
nie im miana „nowych mediów”. Określenie to jednak kryje w sobie pewną ambiwalencję. Z jed-
nej strony bowiem „nowe” dla wielu oznacza nieznane, co powoduje, że traktuje się tego rodzaju 
media ze sceptycyzmem, nieufnością i podejrzliwością, głośno wyrażając swoje obawy (stąd często 
pojawiające się pytania o to: Czy wirtualna rzeczywistość zastąpi nam realne życie?; Czy relacje 
nawiązywane w sieci wyprą kontakty w rzeczywistym świecie? itp.). Z drugiej strony, i to znaczenie 
zyskuje przewagę w dobie szybkiego upowszechniania się tego typu technologii, określenie „nowe 
media” utożsamiane jest z czymś przełomowym, lepszym, bardziej wyrafinowanym niż to, co znane 
do tej pory. Przy takim rozumieniu, nowe media domagają się punktu odniesienia w postaci „sta-
rych” mediów, które na tym tle zaczynają być postrzegane jako mniej zaawansowane czy gorsze. 
Przy takim zestawianiu „stare” versus „nowe”, każdy kolejny przykład siły nowych mediów wydaje 
się równocześnie zapowiadać zmierzch ich poprzedników.

Już od lat 90., początkowo tylko wśród entuzjastów cyberprzestrzeni, a następnie w coraz 
szerszych kręgach, zaczęły pojawiać się głosy wieszczące śmierć telewizji. Oczywiście, podobne 
rozważania dotyczą także innych tradycyjnych mediów, np. prasy czy radia, ale w tym arty-
kule uwagę chciałabym poświęcić relacjom właśnie między Internetem a telewizją. Ich sytuacja 
wydaje się szczególnie ciekawa, ze względu na wyjątkowe znaczenie, jakie telewizja posiadała 
w ostatnich dekadach. Sprzyjało to głębokiemu zakorzenieniu tego medium w wielu dyskursach 
życia codziennego (Silverstone 1994, Rath 1988), obrastaniu różnorodnymi kontekstami oraz 
uczestniczeniu w wyrabianiu nawyków medialnych kolejnych pokoleń. Coraz częściej badacze 
dostrzegają, że tak silne uwikłanie tradycyjnych mediów w życie codzienne, ma pośrednio wpływ 
na kształtowanie się oczekiwań i postaw wobec nowych mediów. Zauważają oni tym samym, że 

1 Za przykład posłużyć może tutaj określanie protestów w Iranie w 2009 roku „Twitterową rewolucją”, 
a demonstracji w Egipcie w 2011 roku –„krzemową rewolucją”.
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dychotomia „stare” versus „nowe” media jest ogromnym uproszczeniem, a znacznie ciekawsze 
i bardziej płodne poznawczo staje się rozważenie wzajemnych powiązań i przenikania się „sta-
rych” i „nowych” mediów, a wreszcie pytanie o to, na ile nowe są nowe media? Mając tę kwestię 
w pamięci, przyjrzyjmy się bliżej, co dzieje się z telewizją w czasach ekspansji Internetu.

Gdy przysłuchujemy się potocznym rozmowom, dotyczącym aktualnej roli telewizji lub prze-
glądamy fora internetowe poświęcone mediom, często możemy trafić na argumentację, w której 
separuje się, a wręcz przeciwstawia sobie telewizję i Internet2. Tego typu myślenie można uznać za 
echo „cyfrowo-rewolucyjnego” dyskursu, w ramach którego „nowe” media są utożsamiane z tym, 
co bardziej wyrafinowane, nowoczesne, a korzystanie z nich jest uważane za refleksyjne, związane 
z samodzielnym wyborem konkretnych treści. Równocześnie, poprzez opozycję, oglądanie tele-
wizji rysuje się jeszcze wyraźniej jako coś przestarzałego, kojarzonego z bezmyślnym uleganiem 
ramówce i wpływowi nadawców. Podział na „nowe”, „dobre” media i „stare”, „gorsze” – jest tym 
łatwiejszy, że telewizja niemal nigdy nie miała dobrej prasy i od lat sytuowana było bardzo nisko 
w kulturowej hierarchii mediów, jako rozrywka popularna, ale słabo legitymizowana społecznie. 
Elana Levine źródeł tak niskiej pozycji telewizji upatruje w charakterze medium, które uwikłane 
jest w inne społeczne nierówności (telewizja – kojarzona jest ze sferą domową, a nie publiczną, 
a przez to z czymś bardziej kobiecym niż męskim; traktowana jako medium przeznaczone raczej 
dla niższych niż wyższych klas społecznych, raczej dla dzieci, młodzieży lub starców niż ludzi 
w sile wieku – por. Levine 2008: 393). Co charakterystyczne, próby obrony kulturowego prestiżu 
konkretnych programów telewizyjnych bardzo często mają charakter podkreślania ich „nietele-
wizyjności” i związków z innymi, bardziej prestiżowymi mediami (tzw. „telewizja jakościowa”, 
do której zalicza się wiele seriali takich jak np. „Sześć stóp pod ziemią”, „Zagubieni” – podkreśla 
swoje związki z filmem, zwłaszcza z cenionym kinem artystycznym – por. Feuer 2011, Pearson 
2011; z kolei inne programy nadając przedstawienia i odcinki serialu „na żywo” – na pierwszy plan 
wysuwają swój teatralny rodowód – por. Levine 2008)3. Warto jednak podkreślić, że choć telewizja 
od lat była krytykowana (przypomnijmy, że wśród określeń, jakimi ją obdarzano znajdowały się 
m.in. tak sugestywne określenia jak „onanizm dla wzroku i chloroform dla mózgu” – Freeland za: 
Godzic 2004: 14), na całkowite jej odrzucenie ostatecznie decydowało się jednak niewielu. Dopiero 
upowszechnienie dostępu do Internetu spowodowało, że zaczęła wyłaniać się bardziej zauważalna 
grupa osób, podejmujących decyzję o nieposiadaniu telewizora. Choć wniosek z badań etnogra-
ficznych Etnomedia 2011, mówiący o tym, że obecnie znalezienie młodych osób posiadających 
telewizor jest wręcz trudne, wydaje się przesadzony w świetle innych danych4, to trend odrzucania 
telewizji można zauważyć zwłaszcza wśród wykształconych osób żyjących w dużych miastach (co 
zapewne zwrotnie wpływa na pozytywne kulturowe wartościowanie tego typu decyzji).

Znakomitą ilustrację opisanych wyżej procesów (przeciwstawianie telewizji Internetowi połą-
czone z niską pozycją przypisywaną telewizji w kulturowej hierarchii mediów) znajdziemy w dys-
kusji toczonej na forum „Telewizja” na portalu gazeta.pl. Burzliwą wymianę opinii rozpoczął post 

2 Intuicję tę popierają wstępne wyniki badań jakościowych – 44 wywiadów pogłębionych z mieszkańcami 
Wielkopolski – przeprowadzonych w ramach przygotowywanej przeze mnie pod kierunkiem prof. R. Droz-
dowskiego w IS UAM pracy doktorskiej.

3 Jak pisze Roberta Pearson: „Przez dłuższy okres swego istnienia telewizja była kopciuszkiem przemysłu 
rozrywkowego, podczas gdy teatr i kino, zaproszone na bal, zadawały się z arystokracją” (Pearson 2011: 
210-211). Co charakterystyczne, postępującej kulturowej legitymizacji wielu tzw. „jakościowych” seriali, 
towarzyszy wzrost zainteresowania nimi przez polskich medioznawców. Choć w dalszym ciągu niewiele 
jest opracowań poświęconych polskim operom mydlanym (czy jak gatunek ten określa Alicja Kisielewska – 
tele-sagom rodzinnym – por. 2009), bijącym od lat rekordy popularności, to tylko w tym, 2011, roku ukazały 
się aż trzy publikacje poświęcone przede wszystkim współczesnym serialom amerykańskim (por. Lewicki 
2011, Filiciak i Giza 2011, „Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej” 2011).

4 Por. np. raport GUS, wedle którego 98,4% polskich gospodarstw domowych ma co najmniej 1 telewizor 
(„Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku”, 2011: 197).
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jednej z użytkowniczek pod wiele mówiącym tytułem „Nie mam telewizora i jestem szczęśliwa!” 
(www.forum.gazeta.pl/telewizja). Wśród wielu krytycznych i kąśliwych wobec autorki wątku odpo-
wiedzi, pojawiali się także użytkownicy popierający jej punkt widzenia. Jeden z internautów pisał:

Ja od czasu kiedy Internet na dobre zagościł w mym życiu, całkowicie zrezygnowałem z tele-
wizji. Nie sprawia mi przyjemności dostosowywanie się do tego co i o której godzinie leci w TV. 
Wolę Internet, w którym sam decyduję co i kiedy chcę. (…) Z moich obserwacji wynika, że im 
człowiek młodszy tym większe prawdopodobieństwo, że nie ogląda TV. Telewizję oglądają głównie 
ludzie starsi, którzy już nie nadążają za postępem technologicznym. Choć przyznam, że znam też 
osoby młodsze ode mnie, które oglądają telewizję. I tu pojawia się kolejna obserwacja. Wśród tych 
młodszych osób, te które mają wyższe wykształcenie, bądź są inteligentniejsze, rzadziej oglądają 
TV (pisownia oryginalna).

Oczywiście łatwo zarzucić internetowym dyskusjom brak reprezentatywności czy nieszczerość 
(powyższą wypowiedź możemy potraktować jako wyraz poglądów autora lub jako prowokację) i 
trudno na ich podstawie wyciągać wnioski na temat stosunku Polaków do telewizji. Warto jednak 
podkreślić, że tego typu internetowe dyskusje dostarczają (być może przerysowanych, wyostrzo-
nych przez poczucie anonimowości) argumentów, które pojawiają się w odniesieniu do telewizji w 
realnym życiu i w debacie publicznej (więcej o tym, że warto analizować wypowiedzi w Internecie 
– Bird 2003: 34 – 35). Okazuje się zatem, że nie tylko wielu cyberentuzjastów w latach 90. miało 
tendencję do postrzegania sytuacji mediów w kategoriach zmierzch starego – rozkwit nowego, ale 
pogląd ten jest obecny również w potocznym myśleniu.

ile telewizji w internecie, a internetu w telewizji?

Tymczasem już sam fakt, że o telewizji dyskutuje się w Internecie pokazuje, że na obecną sytuację 
nie możemy patrzeć wyłącznie w kategoriach wzajemnej rywalizacji. Jeśli bardziej wnikliwie i sys-
tematycznie przyjrzymy się zmianom jakie przechodzi obecnie telewizja, okaże się, że trafniejszych 
i znacznie bardziej interesujących wniosków, może dostarczyć analiza pod kątem współistnienia ze 
sobą tych mediów, wytwarzania pewnego rodzaju synergii, wzajemnego napędzania swojego roz-
woju i… rozmywania się granicy między telewizją a Internetem. Jeżeli będziemy patrzeć na rzeczy-
wistość z tej perspektywy, dostrzeżemy, że jest ona pełna przykładów sytuacji, w których telewizja 
wzbudza w swoich odbiorcach zainteresowanie Internetem i na odwrót. Najbardziej oczywistym 
tego przejawem jest tworzenie oficjalnych stron internetowych i kont danych programów oraz sta-
cji telewizyjnych na portalach społecznościowych. W niektórych przypadkach internetowe źródła 
tego typu funkcjonują jako miejsce uzyskiwania dodatkowych informacji o aktorach/prowadzących, 
poprzednich i przyszłych programach, kulisach powstawania poszczególnych odcinków itp. Warto 
zauważyć, że marki poszczególnych programów telewizyjnych cieszą się dużym uznaniem użytkow-
ników Facebooka. Według raportu Fanpage Trender z grudnia 2011 roku5, oficjalne profile progra-
mów telewizyjnych na Facebooku gromadziły – jak w przypadku „Must be the music. Tylko muzyka” 
nawet ponad 350 tysięcy fanów (to bardzo dobry wynik wśród oficjalnych profilów komercyjnych 
na tym portalu społecznościowym). Coraz częściej również stacje telewizyjne decydują się zamiesz-
czać w Internecie swoje programy (bezpłatnie zwłaszcza te już wyemitowane w telewizji), widząc w 
tym szansę dotarcia do szerszej publiczności i nakłonienie jej do śledzenia kolejnych odcinków już 
na ekranie telewizora6. Legalny dostęp do swoich produkcji w Internecie  szczególnie podkreślała 
ostatnio stacja TVN, promując się jesienią 2011 roku hasłem: „TVN. I tu, i tu”7. 

5 Raport dostępny jest na stronie: http://www.fanpagetrende.com/pl/fanpage-trends (dostęp: 20.12.11).
6 Np. amerykańska ABC udostępnia na swojej stronie ostatnie odcinki produkowanych przez siebie seriali, tj. 

„Gotowe na wszystko” czy „Chirurdzy”; również w Polsce na oficjalnych stronach wielu programów – np. 
„Tomasz Lis na żywo” – czy w specjalnie utworzonych serwisach – np. TVP VOD, Onet VOD, Ipla VOD, TVN 
player – nadawcy niekiedy nawet za darmo umieszczają swoje produkcje.

7 Por. http://www.tvn.pl/news/5819/view (dostęp 20.12.11).
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Jednym z pierwszych programów telewizyjnych na świecie, który dążąc do wykreowania 
nowego typu „totalnego” wydarzenia medialnego przekroczył w zdecydowany sposób granicę 
między „starymi” a „nowymi” mediami, był „Big Brother”. Choć badania Anette Hill pokazały, 
że podczas pierwszej edycji tego reality show w Wielkiej Brytanii w 2000 roku tylko 15% ankie-
towanych przez nią respondentów deklarowało, że wchodziło na stronę Internetową programu 
(za: Couldry 2005: 206), producenci telewizyjni zaczęli dostrzegać konieczność uwzględniania 
nowego typu interaktywności i tworzenia multimedialnych formatów. Coraz częściej Internet 
staje się zatem nie tylko uzupełnieniem audycji telewizyjnej, ale integralną częścią programu, 
funkcjonując np. jako płaszczyzna umożliwiająca komunikowanie się odbiorców z producen-
tami/nadawcami programu8. Przytoczone przykłady pokazują, że wyzwanie rzucone telewizji 
przez Internet powoduje przekraczanie sztywnych podziałów między mediami już na poziomie 
projektowania poszczególnych formatów. Choć, jak zauważa Henry Jenkins, nadawcy telewi-
zyjni żyją w nieustannym strachu, że zachęcanie widza do odejścia sprzed telewizora do Inter-
netu niesie ze sobą ryzyko tego, że już nie wróci, nadzieja na sukces dzięki rozpowszechnieniu 
produkcji na różnych platformach – mimo wszystko przeważa (Jenkins 2007: 24). Również wiele 
domów mediowych doradza telewizjom budowanie kolejnego źródła swoich wpływów, „rozle-
wanie” kontentu telewizyjnego poprzez łatwy dostęp do niego na nowych ekranach (komputer, 
komórka, tablet), przedłużając tym samym kontakt z widzem9.

Czy jednak Internet i użytkownicy sieci są równie otwarci na przekazy telewizyjne, jak telewi-
zja na Internet? Statystyki pokazują, że spora część aktywności internautów w sieci związana jest 
właśnie z programami telewizyjnymi. Według danych Google Zeitgeist dla Polski, w 2010 roku 
„VOD” zajęło piąte miejsce w kategorii zapytań najszybciej zyskujących popularność, z kolei hasło 
„tv” zajęło siódme miejsce (m.in. za „naszą klasą”, „allegro” czy „youtube”) wśród słów najczęściej 
wyszukiwanych za pomocą Google (www.google.pl/intl/pl/press/zeitgeist2010/regions/pl.html). 
Badania przeprowadzone przez Agorę i SWPS w 2009 roku wśród użytkowników poczty w serwi-
sie gazeta.pl, pokazały z kolei, że aż 39% badanych deklarowało oglądanie seriali nie w telewizji, 
a przy pomocy Internetu (raport „Telewizja bez telewizorów”, 2009: 8). Ze zjawiskiem tym wiąże 
się popularność serwisów, dzięki którym legalnie i nie, można oglądać telewizyjne produkcje (tak 
polskie, jak i zagraniczne), np. według danych Megapanel PBI/gemius za wrzesień 2011 – grupa 
TVN znalazła się na 7 miejscu pod względem długości czasu, spędzanego przez użytkowników 
na ich stronach internetowych (strony grupy TVN odwiedziło ponad 3,75 miliona internautów, w 
ciągu miesiąca spędzając tam średnio prawie 3 godziny10). Furora, jaką treści telewizyjne robią 
w Internecie, skłoniła wielu badaczy do wniosku, że o ile w przyszłości odbiorniki telewizyjne będą 
tracić znaczenie, telewizja – w zmienionej formie, rozumiana bardziej jako kontent telewizyjny 
– przetrwa (por. Jaworska 2008: 324 czy cytowane wyżej wnioski z badania SWPS i Agory o erze 
telewizji bez telewizorów). Tymczasem wydaje się, że przyszłość może okazać się bardziej skom-
plikowana. Po pierwsze, coraz wyraźniej rysuje się grupa użytkowników ceniących telewizor bez 
telewizji (rozumiany jako urządzenie, na którym odtwarzać można filmy DVD, grać w PlayStation 
itp., a niekoniecznie oglądać audycje przygotowane przez nadawców). Po drugie, telewizory bardzo 
często traktowane są jako technologiczne „gadżety” (tak samo jak najnowsze smartfony, tablety 

8 Np. w talent show „Must be the music. Tylko muzyka”, nadawanym przez stację Polsat, internauci głosują 
na Facebooku na wykonawcę, który dzięki nim przejdzie z precastingu do dalszego etapu konkursu. Dzięki 
internautom uczestnicy programu mogą również zarobić pieniądze za internetowe odtworzenia filmików 
z ich występów.

9 J. Nowakowska z Atmedia w swoim artykule o zmianach telewizji cytuje nawet wypowiedź jednego z bada-
czy mediów: „Szerokopasmowe łącze to najlepszy przyjaciel, jakiego telewizja kiedykolwiek miała” (por. 
„Telewizyjna rewolucja już trwa”, www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizyjna-rewolucja-juz-trwa (dostęp: 
20.12.11).

10 Por. http://media2.pl/badania/86043-Megapanel-wrzesien-2011-Facebook-wyprzedzil-NK.pl.html 
(dostęp:20.12.11).
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itp.), którymi interesują się nie tylko telewizyjni maniacy. Już wkrótce może się zatem okazać, że to 
właśnie ostatnie osiągnięcia technologiczne w produkcji telewizorów będą tym czynnikiem, który 
w bezpośredniej konfrontacji Internetu i telewizji będzie atutem tej ostatniej. Może się zatem zda-
rzyć sytuacja, że widz, mając do wyboru obejrzenie odcinka serialu na komputerze za pośrednic-
twem Internetu lub na wielkim ekranie telewizora plazmowego czy LCD, posiadającego wysoką 
rozdzielczość (HDTV), a może nawet za pośrednictwem wkraczających na rynek telewizorów 3D, 
wybierze tę drugą opcję. Przewidywanie przyszłych losów telewizji staje się jeszcze trudniejsze, gdy 
weźmiemy pod uwagę wprowadzone niedawno do sprzedaży telewizory z dostępem do Internetu 
(tj. Google TV i Apple TV). Dają one m.in. możliwość wyszukania treści przygotowanych przez 
stacje telewizyjne, a następnie umieszczonych na ich stronach internetowych – można wówczas na 
ekranie telewizora oglądać programy telewizyjne… za pośrednictwem Internetu11. 

Przytoczone powyżej przykłady pokazują, jak daleko rzeczywistość odbiega od uproszczonej 
wizji, w której dostrzega się jedynie rywalizację mediów tradycyjnych z cyfrowymi, w której stawką 
jest przetrwanie. W tej sytuacji dawne teorie, które przewidywały, że „stare” media zostaną po pro-
stu zastąpione „nowymi”, okazują się bezradne.

Znaczenia nabierają jednak te koncepcje, które dostrzegały nieostrość linii podziału między 
cyfrowymi a tradycyjnymi mediami i różnorodne relacje, w jakie ze sobą wchodzą. Warto w tym 
kontekście przywołać pojęcie remediacji, opisywane przez Jaya Davida Boltera i Richarda Gru-
sina (2000). Autorzy twierdzą, że to „co jest nowego w nowych mediach wynika z konkretnych 
sposobów, poprzez które przekształcają one stare media i sposobów, poprzez które stare media 
przekształcają same siebie, by sprostać wyzwaniom rzucanym przez nowe media” (Bolter, Grusin 
2000: 15). „Nowe” media podważają status zajmowany w naszej kulturze przez „stare” media, ale 
te nieustannie starają się go podtrzymać. W rezultacie – jak zauważa Lev Manovich – „wszystkie 
media ulegają procesowi przetwarzania, ponownego modelowania i formowania innych mediów 
na poziomie zarówno treści, jak i formy” (2006: 171). Ważna jest zatem procesualność zmian i nie-
ustanne zapożyczenia od innych mediów.

W podobnym duchu wypowiada się Jenkins, pisząc o konwergencji. W jego rozumieniu poję-
cie to oznacza bardziej proces niż efekt końcowy, obejmujący nie tylko zmianę technologiczną, ale 
– może nawet przede wszystkim – „(…) zmianę kulturową, polegającą na zachęcaniu konsumen-
tów do wyszukiwania nowych informacji i tworzenia połączeń pomiędzy treściami rozproszonymi 
w różnych środkach przekazu” (Jenkins 2007: 9). Konwergencja przekształca zatem również logikę 
działania przemysłów medialnych. Efektem tego procesu nie będzie według Jenkinsa koniec sta-
rych mediów, ale zmienianie się ich funkcji i statusu wraz z wprowadzaniem nowych technologii 
(tamże: 19). Nick Couldry (2005: 186) podkreśla, że konwergencja mediów oznacza gwałtowne 
rozszerzenie się ich zakresu – oprócz ich tradycyjnych form (tj. telewizja), zyskujemy także formy 
„skonwergowane” (tj. telewizja internetowa). Brytyjski medioznawca zwraca również uwagę, że gło-
siciele radykalnej zmiany nie doceniają roli nawyków medialnych – korzystanie z Internetu w wielu 
przypadkach sprowadza się do przeglądania zaledwie kilku ulubionych stron (niczym wybór kilku 
najczęściej oglądanych kanałów telewizyjnych). Zjawisko umasowienia Internetu poprzez uprasz-
czanie sposobów użytkowania go (Nolan 2008 za: Couldry 2009: 443), zauważono również podczas 
badań etnograficznych w Polsce. Badacze, przygotowujący raport „Młodzi i media” podkreślali, że 
w wielu przypadkach „(…) horyzont sieci, który jest zbiorem uświadamianych przez daną osobę 
możliwości korzystania z aplikacji internetowych” (Filiciak i inni 2010: 74 – 75) jest stosunkowo 
niedaleki, co powoduje, że korzysta się raczej z „interneciku” niż Internetu.

Z drugiej strony, nawyki związane z „nowymi” mediami, mają pewien wpływ na sposoby 
korzystania z telewizji. Unikając tezy o determinizmie technologicznym, należy jednak przyznać, 

11 Ta diametralna zmiana modelu dystrybucji wywołała sprzeciw wielu wielkich amerykańskich nadawców 
telewizyjnych, którzy blokują w tego typu telewizorach dostęp do swoich materiałów.
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że postęp związany z urządzeniami telewizyjnymi (sprzęt umożliwiający nagrywanie, zatrzymywa-
nie i cofanie programu telewizyjnego nadawanego „na bieżąco” w telewizji – w USA np. TiVo) oraz 
oglądanie programów telewizyjnych w Internecie, jest jednym z czynników mających wpływ na 
zmianę praktyk oglądania (np. większa kontrola widza nad treścią – przewijanie reklam czy nawet 
nudniejszych wątków serialu, oglądanie „telewizji ramówkowej”, ale i korzystanie z dostępnych 
w ofercie telewizji cyfrowych baz programów – VoD, oglądanie ulubionych programów z nagrań 
wideo czy kupionych płyt DVD – co Kompare nazywa przejściem od modelu przepływu do modelu 
wydawniczego, por. 2011: 287). Dotychczasowe badania pokazują, że obecnie Polacy nader rzadko 
korzystają z możliwości omijania ramówki za pomocą nagrywarek cyfrowych. Jest jednak bar-
dzo prawdopodobne, że wzrastająca liczba oglądających programy telewizyjne w Internecie, to nie 
tylko kwestia modyfikowania dotychczasowych praktyk oglądania. Wszystko wskazuje na to, że 
zjawisko to będzie powiązane z szeregiem innych przemian: od ewolucji telewizyjnych modeli biz-
nesowych począwszy (dotyczy to tworzenia nowych powiązań między korporacjami medialnymi, 
ale też sposobu ich finansowania – już dziś, reklamodawcy coraz częściej decydują się na niedawno 
uregulowane prawnie w Polsce tzw. „lokowanie produktu”, czyli umieszczanie marki wewnątrz 
programu – zamiast ryzykować ominięcie przez widzów ich reklam emitowanych w bloku promo-
cyjnym), a na kwestiach dotyczących treści medialnych kończąc (oglądanie umożliwiające zatrzy-
manie i ponowne obejrzenie danego fragmentu programu daje twórcom możliwość większej złożo-
ności narracji, umieszczania dodatkowych, niedostrzegalnych w pierwszej chwili znaczeń i detali 
– czego doskonałym przykładem był serial „Zagubieni” – co z kolei zwrotnie zachęca widzów do 
bardziej zaangażowanych praktyk odbioru, przypisywanych do tej pory wyłącznie fanom – por. 
Mittel 2011).

medialne „wzmacniacze”, czyli o konsekwencjach współpracy mediów

Podsumowując zarysowane wyżej wątki, warto podkreślić, że związki „starych” i „nowych” 
mediów dotyczą tak przemian formatów medialnych, transmedialnej cyrkulacji kontentu tele-
wizyjnego, krążenia odbiorców pomiędzy poszczególnymi mediami, jak i współkształtowania 
nawyków medialnych przez tradycyjne i cyfrowe media. Co ważne dla dalszych rozważań, w omó-
wionych koncepcjach podkreśla się, że nie można analizować konkretnego medium w oderwaniu 
od innych mediów. 

Zajmijmy się zatem jeszcze jednym wątkiem, który dotyczy informowania o sobie nawzajem 
przez cyfrowe i analogowe media. Wspomniałam już o tym, że telewizja chcąc podreperować swój 
(raczej niski) status kulturowy – sięga do bardziej uznanych mediów, takich jak kino artystyczne 
czy teatr. Czy zatem Internet będzie nawiązywał do telewizji, odwołując się wydarzeń przez nią 
tworzonych i nadawanych? Badanie takich powiązań medialnych odgrywało istotną rolę na długo 
przed pojawieniem się mediów cyfrowych.

Jednym z przykładów takiej synergii medialnej może być opisywana przez Dorothy Hobson 
(1982) sytuacja, w której gazety szeroko rozpisywały się o zwolnieniu z angielskiej opery mydla-
nej „Crossroads” głównej aktorki. Jak relacjonuje badaczka, po wyrzuceniu z obsady serialu Meg, 
rozpętała się prawdziwa burza medialna – tabloidy organizowały kampanię, próbując interwenio-
wać u producentów w sprawie przywrócenia ulubionej bohaterki, spekulowano, jak scenarzyści 
pozbędą się postaci z serialu. Choć mogłoby być zastanawiające, dlaczego tyle miejsca poświęca 
się tej fikcyjnej historii, podczas gdy Wielka Brytania zmagała się z szeregiem realnych proble-
mów społecznych (np. bezrobociem), wydawcy uznali za oczywiste, że wiadomość ta zasługuje na 
pierwsze strony gazet, ponieważ wywołuje duże emocje wśród ludzi (Hobson 1982: 24). Przykład 
zaczerpnięty z książki Hobson pokazuje, że szczególnie silne relacje łączyły (i wydaje się, że nadal 
łączą) prasę i telewizję – gazety i czasopisma chętnie komentowały audycje telewizyjne czy dostar-
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czały plotek o profesjonalnym i osobistym życiu osobowości telewizyjnych. Tak ścisłe związki mię-
dzy mediami stały się przedmiotem analiz dla wielu badaczy czy osób, pracujących w instytucjach 
medialnych – warto w tym miejscu przywołać wskazywane przez nich rezultaty takiej synergii 
mediów, a następnie odnieść je do współczesnej sytuacji telewizji i Internetu.

Opisywane konsekwencje „współpracy” (czasem zamierzonej, a niekiedy zupełnie nieświadomej) 
mediów, można zakwalifikować do trzech szeroko rozumianych grup: (1) wzmacnianie przekona-
nia o ważności poruszanych tematów, (2) wzajemne promowanie się – bezpośrednie lub poprzez 
dostarczenie impulsu do rozmów i komentarzy, (3) medialne „nasycanie rzeczywistości”.

Wzmacnianie przekonania o ważności poruszanych tematów

Dziennikarze telewizyjni przyznawali, że nader często źródłem informacji i wskazówką, doty-
czącą ważności danego newsa, była dla nich prasa. Hobson (1982: 20) zaobserwowała, że jeśli pro-
gram aspirował do realizowania wyższych standardów, szczególnie bacznie przyglądał się prasie 
opiniotwórczej, jeśli natomiast miał być bardziej popularny – inspirował się tabloidami. Na taką 
logikę nagłaśniania pewnych tematów przez media wskazuje również Pierre Bourdieu. Zjawisko 
nieustannego odnoszenia się do tego, co napisały inne media nazywa on „zamkniętym obiegiem 
informacji” lub bardziej metaforycznie – „grą lustrzanych odbić” (2009: 51). Takie wzajemne odsy-
łanie do siebie mediów sprawia, że pewne informacje łatwiej przenikają do życia codziennego. Zgod-
nie z teorią „porządku dnia” (agenda setting) media jednakowo zarysowując hierarchię newsów, tym 
silniej wzmacniają przeświadczenie, że dane wydarzenia były najważniejsze danego dnia. Dzieje się 
tak dlatego, że, jak pisze Denis McQuail i Joseph Trenaman, „(…) ludzie zastanawiają się nad tym, 
co słyszą, ale w żadnym razie nie nad tym, dlaczego słyszą to, a nie co innego” (za: McQuail 2008: 
501). Choć teza ta wydaje się zbyt ostro postawiona (zdarzają się przecież przypadki, gdy widzowie 
poddają w wątpliwość tematy poruszane przez media np. internetowa inicjatywa „Dnia bez Smoleń-
ska”12), w większości sytuacji znajduje zastosowanie także w odniesieniu do „lżejszych” treści.

Wzajemne promowanie się – bezpośrednie lub poprzez dostarczenie impulsu  
do rozmów i komentarzy

W tym przypadku wychodzi się z założenia, że wielość informacji w mediach o innym medium 
(np. publikacje prasowe czy rozmowy w radiu o danym programie telewizyjnym) wzbudza cieka-
wość, zachęca do oglądania/lektury/słuchania. Tego typu obecność w innym medium potwierdza 
ważność danej audycji radiowej czy telewizyjnej lub tytułu prasowego (por. Couldry 2000: 43). Do 
pewnego stopnia wynika to z faktu, że cały czas jeszcze istotną rolę w naszym myśleniu odgrywa prze-
konanie, że nie każda kwestia „zasługuje” na obecność w mainstreamowych mediach, a więc jeśli coś 
się pojawia – ma to swoje uzasadnienie (por. wypowiedzi mieszkańców miasteczka, w którym odbył 
się protest relacjonowany przez media – Couldry 2000: 141 – 143). Pracownicy instytucji medialnych 
prześcigają się zatem w działaniach PR-owych, mających na celu zwielokrotnienie transmedialnej 
promocji swoich mediów. Wykorzystuje się przy tym powiązania kapitałowe (koncerny medialne, 
będące właścicielami zarówno tytułów prasowych, jak i stacji telewizyjnych czy radiowych), umowy 
barterowe (transakcje wymiany bezgotówkowej między mediami), ale również potencjał konkret-
nych informacji do tego, by przyciągać odbiorców, a tym samym zwiększać nakłady czy oglądalność 
(stąd umieszczanie wiadomości nawet o mediach, z którymi dana korporacja medialna konkuruje). 
Jak twierdzi Jane Feuer, zabiegi te są na tyle skuteczne, że w dzisiejszych czasach niesłychanie trudne 
jest oddzielenie tekstu medialnego od jego otoczki marketingowej (za: Morley 1989: 23)13.

12 Por. np. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80354,9003331,Facebook___Dzien_bez_Smolenska__
zniknie_z_sieci.html, [dostęp 26.01.11].

13 O skuteczności tego typu promocji świadczy również fakt, że KRRiT rozważa obecnie czy media mają prawo 
odsyłać odbiorców do swoich profilów na Facebooku czy YouTube (por. Makarenko 2011).
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Jednak zdaniem Ien Ang, choć obecność w innych mediach przyciąga uwagę widzów do audy-
cji telewizyjnej czy wzmaga zaciekawienie nią, znacznie większy wpływ na ostateczny stosunek do 
niej mają kontakty interpersonalne, np. polecenie przez przyjaciółkę (1985: 16). Z kolei Hobson 
(1990: 66 – 67), przeprowadzając badania w jednym z angielskich biur, przytacza sytuację, w któ-
rej część pracownic zaczęła oglądać serial, ponieważ wiele z rozmów podczas lunchu toczyło się 
właśnie na jego temat. Z drugiej strony, badania Mary Ellen Brown (1994: 121 – 122) pokazują, że 
skutkiem „szumu medialnego” wokół programu telewizyjnego jest stymulowanie dyskusji między 
widzami (stąd częste kontrolowane przecieki, wypowiedzi producentów, które zachęcają odbiorców 
do spekulacji itp.) i budowanie zaangażowania. W przykładach tych znajdziemy echo dwustopnio-
wego modelu przepływu komunikacji zaproponowanego w książce Paula Lazarsfelda i Elihu Katza 
(1964). Zgodnie z tym modelem środki masowego przekazu nie wywołują efektów w sposób bez-
pośredni, ale oddziałują dopiero po przefiltrowaniu znaczeń przez otoczenie społeczne (według 
Lazarsfelda i Katza – przez „liderów opinii”). Przyjmując te założenia, okazuje się, że sama obec-
ność w różnych mediach nie jest wystarczająca, ważniejsze staje się wywołanie krążenia informacji 
między sferą społeczną a medialną. Transmedialna promocja staje się często pierwszym krokiem 
w dążeniu do wytworzenia owego krążenia (sytuację taką wówczas opisuje się często, odwołując się 
do znanego z psychologii społecznego dowodu słuszności i wielkich kwantyfikatorów tj. „musisz to 
zobaczyć, bo wszyscy o tym mówią”). Ostatecznym celem synergii medialnej jest w tym przypadku 
przyciągnięcie jak największej rzeszy publiczności.

Medialne „nasycanie rzeczywistości”

Badacze wskazują, że rezultaty ścisłych związków między mediami są bardziej dalekosiężne niż 
wzmacnianie określonych tematów czy promocja danych tekstów/kanałów medialnych. Zjawisko to 
sprzyja bowiem coraz silniejszemu „nasycaniu” mediami rzeczywistości. To z tego powodu obecnie 
coraz częściej sugeruje się konieczność badania całej kultury mediów (por. Alasuutari 1999 i jego 
koncepcja „badań trzeciej generacji” czy Couldry 2005 – koncepcja „publiczności poszerzonej” 
– więcej na ten temat: Mateja 2011), a nie tylko momentu kontaktu widza z teleodbiornikiem czy 
gazetą. M. in. dzięki wzajemnemu cytowaniu się przez media, możliwa jest znajomość konkretnych 
audycji radiowych/telewizyjnych czy artykułów prasowych nawet w sytuacji braku bezpośredniego 
kontaktu z nimi. Pośrednictwo innych mediów ułatwia zatem wytwarzanie intersubiektywnych 
znaczeń, podzielanie pewnych odniesień kulturowych w sytuacji postępującej fragmentaryzacji 
(np. nawet jeśli większość Polaków nigdy nie oglądała programu „Top model”, wielu z nich potrafiłoby 
się do niego ustosunkować). Nie jest zatem tak, że w dobie rozpowszechnienia kanałów telewizyj-
nych, radiowych czy wielości tytułów prasowych, każdy z nas dysponuje zupełnie odrębnym zasobem 
doświadczeń medialnych. Wręcz przeciwnie, przekraczanie ram danego medium przez określony 
tekst medialny oferuje odbiorcom okazję do uwspólniania ich światów życia codziennego.

Inną konsekwencją tego zjawiska jest to, że media pracują tym samym na rzecz wzmacnia-
nia swojej pozycji w rzeczywistości. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których 
media nie odsyłają odbiorców do świata realnego, ale do siebie nawzajem (np. tzw. fakty medialne 
– nieprawdziwe informacje podane przez jedno medium są następnie szeroko komentowane przez 
inne14). Medium czy tekst medialny nie pełnią zatem roli wyłącznie przekazywania informacji 
o rzeczywistości, ale już same w sobie stanowią w wielu przypadkach główny temat dla innych tek-
stów medialnych (dzieje się tak wówczas gdy np. jedną z wiadomości w programie informacyjnym 
jest ta o finale talent show). Podnosi to rangę mediów, zwiększa ich społeczną „widzialność” i tym 
silniej „nasyca” nimi rzeczywistość.

14 Taka sytuacja przywodzi na myśl pojęcie symulakru w rozumieniu Jeana Baudrillarda i jego poglądy na rolę 
mediów we współczesnej rzeczywistości (por. 2006).
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Koncepcją, która wydaje się dobrze podsumowywać i łączyć zarysowane powyżej wątki ana-
lizy, jest podejście zakreślone przez Johna Fiske w książce „Telvision Culture” z 1987 roku. Choć 
autor pisze w tym przypadku o telewizji, wydaje się, że jego idee znajdują szersze zastosowa-
nie, dzięki podkreślanej przez niego intertekstualności, czyli odczytywaniu tekstów medialnych 
poprzez odniesienie ich do innych materiałów tego typu. Rozróżnia on intertekstualność poziomą 
(przykładem takiego związku jest aluzja do konkretnego innego tekstu, ale także w bardziej ogólny 
sposób – gatunek medialny) oraz pionową (w grę wchodzą wówczas zależności między tekstami 
pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu). Reklamy, wywiady, artykuły prasowe o kulisach przygoto-
wywania danej audycji itp. można by za Fiske określić tekstami drugiego rzędu (secondary texts), 
ponieważ odnoszą się do tekstów właściwych, które autor nazywa tekstami pierwszego rzędu. Zda-
niem tego badacza, celem tekstów drugiego rzędu jest promowanie określonego zestawu znaczeń, 
spośród całej gamy możliwych odczytań. Oczywiście różne teksty drugiego rzędu mogą sprzyjać 
aktywowaniu różnych znaczeń tekstu pierwszego rzędu (np. wywiad z aktorką podkreślającą pro-
fesjonalizm ekipy dąży do aktywowania odczytania serialu w przeciwstawny sposób w stosunku 
do tekstu krytyka telewizyjnego wytykającego błędy reżyserskie, montażu czy scenariusza). Fiske 
zwraca także uwagę, że teksty drugiego rzędu przyczyniają się do zwiększenia aktywności i poczu-
cia kontroli nad tekstem medialnym wśród odbiorców, co często stymuluje tworzenie trzeciego 
poziomu intertekstualności. Teksty trzeciego rzędu (tertiary texts) natomiast to te tworzone samo-
dzielnie przez widzów, w wyniku ich reakcji na tekst pierwszego rzędu. Mogą przyjmować formę 
publiczną (np. listów do stacji telewizyjnej) lub prywatną (np. rozmów z rodziną czy znajomymi). 
Zdaniem Fiske to właśnie intertekstulność pionowa, poprzez teksty drugiego i trzeciego rzędu, 
sprzyja wzmacnianiu pozycji danego medium (w tym przypadku telewizji). „Wszechobecność tele-
wizji w naszej kulturze nie wynika po prostu z faktu, że tak wiele jest nadawane, a oglądanie telewi-
zji stanowi naszą najpopularniejszą czynność czasu wolnego, ale raczej z tego, że tak silnie przenika 
ona resztę naszego życia w wymiarze kulturowym – gazety, magazyny, reklamy, rozmowy, radio, 
a także styl ubierania, malowania się czy kroki taneczne” (1987: 118).

„rysiek z Klanu ma dość”15, czyli artykuły o programach telewizyjnych w internecie

Zarysowane powyżej wnioski dotyczące konsekwencji autoreferencyjności odnosiły się przede 
wszystkim do mediów tradycyjnych (szczególnie często badacze zauważali związki między telewizją 
a prasą). Okazuje się jednak, że podobne zależności można zaobserwować, analizując relacje mię-
dzy telewizją a Internetem. W przeprowadzonym przeze mnie we wrześniu 2010 roku badaniu (a 
więc w momencie wprowadzania jesiennej ramówki telewizyjnej), monitorowałam główne strony 
trzech najpopularniejszych witryn internetowych o profilu ogólnym (według statystyk Megapanel 
PBI/Gemius za czerwiec 2010 były to: onet.pl, wp.pl oraz gazeta.pl)16. Okazało się, że w ciągu mie-
siąca pojawiło się na nich aż 299 artykułów, których głównym tematem były programy telewizyjne, 
z czego najwięcej na portalu onet.pl, najmniej – w witrynie gazeta.pl. Oznacza to, że w badanym 
okresie codziennie na głównej stronie każdego z wymienionych portali ukazywały się średnio 3 – 4 
artykuły o programach telewizyjnych. Porównanie z przebiegającą równolegle analizą dwóch naj-
popularniejszych ogólnokrajowych tabloidów (wg danych PBC za pierwsze półrocze 2010 r. był to 
„Fakt” i „Super Express”) pokazało, że te ostatnie tylko nieznacznie częściej podejmowały tematy 
związane z programami telewizyjnymi. Wniosek ten może się wydawać zaskakujący, zwłaszcza jeśli 
spojrzymy na długą tradycję pisania o programach telewizyjnych w prasie brukowej (por. cytowane 
wyżej przykłady Hobson). 

15 „Rysiek z Klanu ma dość”, to tytuł artykułu, który zamieszczono na portalu wp.pl (dostęp 13.09.10).
16 Ze względu na płynność dodawania i usuwania wiadomości na portalach internetowych, przyjęto, że moni-

torowane będą one raz dziennie, o godzinie 20.
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Podczas monitoringu zaobserwowano, że choć wyraźnie nawiązywano do prasowych trady-
cji pisania o programach telewizyjnych, Internet dzięki swoim właściwościom technicznym stwa-
rzał szersze możliwości tworzenia tekstów drugiego rzędu. Wzmianki o telewizji miały najczęściej 
formę tzw. spoilerów (zamieszczania informacji o rozwoju akcji w przyszłości, nierzadko wzbo-
gacone o zwiastuny, zdjęcia, fragmenty poprzednich odcinków czy nawet linki do portali VOD, 
gdzie program można obejrzeć w całości) czy zakulisowych informacji/plotek, które mogły mieć 
wpływ na dalszy tok produkcji (np. gdy gwiazda odniosła kontuzję i pod znakiem zapytania sta-
wał jej dalszy udział w programie). W odniesieniu do talent shows pojawiały się dokładne, innym 
razem nieco ironiczne, omówienia poszczególnych występów, komentarzy jurorów i wyników gło-
sowania. Dzięki możliwościom Internetu, niektóre portale relacje te umieszczały na bieżąco, co 
powodowało, że przybierały one formę sprawozdania „minuta po minucie”, na wzór komentarza 
sportowego. Także w tym przypadku, omówieniom towarzyszyły zdjęcia czy urywki filmów wideo. 
Portale zamieszczały również przeróżne sondy dotyczące programów telewizyjnych (typu: Romans 
w „Tańcu z gwiazdami”? Którą parę obstawiacie?, dostępna na portalu gazeta.pl w dniu 05.09.10).

Programem telewizyjnym, któremu poświęcono zdecydowanie najwięcej uwagi zarówno na 
portalach internetowych (wyjątkiem była tu gazeta.pl, która informacje o tym talent show umiesz-
czała na głównej stronie „zaledwie” 12 razy, więcej miejsca poświęciła za to amerykańskim seria-
lom10), jak i w tabloidach był „Taniec z gwiazdami”. Monitoring głównych stron wymienionych 
portali internetowych dostarczył także szeregu innych informacji. Okazało się, że wśród progra-
mów telewizyjnych, o których portale internetowe pisały najczęściej, większość emitowana była 
przez stację TVN. O ile promowanie audycji TVN przez portal onet.pl (aż 73% artykułów o telewi-
zji dotyczyło programów produkowanych dla TVN, TVN Style lub TVN24) z pewnością nikogo nie 
dziwi, ponieważ spółka ta funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej TVN SA, o tyle przewagi TVN 
nad innymi stacjami w przypadku artykułów publikowanych na dwóch pozostałych portalach nie 
można tak łatwo wytłumaczyć (50% artykułów o telewizji zamieszczanych przez wp.pl dotyczyło 
programów TVN i TVN Style oraz 40% w witrynie gazeta.pl). Tak dobry wynik wyjaśniać można 
skutecznymi działaniami PR stacji TVN, ale uzasadnienie to wydaje się niewystarczające. Również 
oglądalność nie jest czynnikiem, od którego w sposób liniowy zależała liczba artykułów zamiesz-
czanych na portalach.

Choć najczęściej pisano o programach, które są dość popularne wśród widzów (gromadzą co 
najmniej 2 – milionową publiczność), jednak najwięcej miejsca niekoniecznie poświęcano oglą-
dalnościowym hitom (np. o serialu ”Miłość nad rozlewiskiem”, mimo porównywalnej do „Tańca 
z gwiazdami” oglądalności, pisano zaledwie dwa razy w ciągu miesiąca). Natomiast gatunek 
medialny wydaje się istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o liczbę opisywanych przez Fiske tekstów 
drugiego rzędu. Zgromadzone dane pokazują, że najwięcej uwagi portale poświęcały serialom 
oraz reality show i talent show. O szczególnej podatności reality show na komentarze świadczy jed-
nak fakt, że tak wiele artykułów generowało zaledwie kilka tytułów, podczas gdy na wynik seriali 
składało się aż kilkadziesiąt produkcji (polskich i zagranicznych). Już sama struktura programów 
takich jak „Taniec z gwiazdami” czy „Mam talent” stymuluje liczne komentarze i spekulacje (roz-
waża się, kto odpadnie w danym odcinku, czy podobał się występ zawodników, jakie uwagi miało 
jury, kto odpadł, czy na to zasłużył itp.), co czyni z tego gatunku istny „samograj”, jeśli chodzi 
o wywoływanie reakcji dziennikarzy i widzów. Dość chętnie pisze i komentuje się w artykułach 
internetowych także seriale, jednak w tym wypadku pretekstem do tego jest raczej dopiero nagły 
zwrot akcji lub wielkie wydarzenie (np. ślub, zagrożenie życia itp.). W tym kontekście popularność 
produkcji TVN można wyjaśnić, odwołując się do wielu talent shows w ich jesiennej ramówce. 
Ważne wydaje się również przekonanie redaktorów na portalach niezwiązanych kapitałowo z opi-
sywanymi produkcjami, że informacje o danych programach telewizyjnych są na tyle atrakcyjne, że 
przyciągną widzów (na tej zasadzie np. portal Plejada.pl, należący do TVN SA umieszcza wiadomo-
ści o produkcjach konkurencji np. Polsatu czy TVP). Ważne jest jednak, by opisywane programy 
telewizyjne pozostawały w zgodzie z wizerunkiem i grupą docelową portalu (to dlatego gazeta.pl 
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więcej uwagi poświęca cieszącym się wyższym prestiżem zagranicznym serialom, wp.pl celuje za to 
w informacjach o polskich operach mydlanych).

To, z konieczności skrótowe i bardzo wycinkowe omówienie wyników badań (rozważano tu 
wyłącznie obecność odniesień telewizyjnych na głównych stronach najpopularniejszych portali w 
Polsce, nie brano natomiast pod uwagę m.in. fanowskich i oficjalnych stron poświęconych pro-
dukcjom telewizyjnym czy licznych parodystycznych obrazków i filmów nawiązujących do progra-
mów telewizyjnych17), pozwala jednak zyskać nieco mniej powierzchowny pogląd na „treściowy” 
aspekt obecnych związków między telewizją a Internetem. Opis sytuacji współczesnych mediów 
przy użyciu koncepcji remediacji czy konwergencji, pozwala dostrzec cały szereg zjawisk, w któ-
rych telewizja i Internet nie rywalizują, ale raczej współdziałają ze sobą.

zakończenie

Opisanie statusu telewizji w dzisiejszych czasach wymaga uwzględnienia wielu wątków, często 
bardzo silnie ze sobą związanych. W niniejszym artykule starałam się przywołać kulturowe hie-
rarchie i dyskursy, którymi przez lata funkcjonowania obrosła telewizja. Wspominałam także kró-
ciutko o przemianach praktyk odbiorczych, zmianach technologicznych, biznesowych czy treścio-
wych, które wzajemnie się napędzają, powodując przechodzenie telewizji od epoki broadcastingu 
(nadawania do masowego odbiorcy) do nadawania ukierunkowanego (narrowcasting) czy nawet 
niszowego (silvercasting) lub – jak nazywają to inni badacze (por. Parks 2004: 134) – elastycznego 
mikronadawania (flexible microcasting). Nieco więcej miejsca poświęciłam temu, co dzieje się na 
styku telewizji i Internetu. Rozważania te pokazują, że choć telewizja utraciła pozycję dominują-
cego medium naszych czasów – osłabienie jej rangi nie jest tak silne, jak rysują to najbardziej zago-
rzali cyberentuzjaści. Telewizja nadal odgrywa sporą rolę nie tylko w Polsce, ale także w krajach, 
w których dostęp do Internetu jest znacznie bardziej powszechny (por. dane dotyczące wzrostu 
oglądalności telewizji w ostatnich latach w USA – Jaworska 2008; oraz w Niemczech i Wielkiej Bry-
tanii – Couldry 2009: 442). Co interesujące – do podtrzymywania pozycji telewizji w ogromnym 
stopniu przyczynia się Internet – będąc kolejną platformą dystrybucji dla programów telewizyj-
nych czy poprzez informowanie (także tych nieposiadających telewizora czy nie szukających infor-
macji tego typu18) o wydarzeniach telewizyjnych. Wydaje się, że portale internetowe przywołują 
tego typu wiadomości, by zapewnić sobie popularność, tak samo jak telewizja nawiązuje do bar-
dziej prestiżowych form przekazu, by budować społeczną legitymizację dla swoich produkcji. Co 
więcej, taka popularność informacji związanych z telewizją w sieci powoduje zwolnienie tempa 
przemian modelu samej telewizji i fragmentaryzacji jej widowni. Szum medialny (zwłaszcza 
dotyczący seriali i programów typu talent show, a więc gatunków na wskroś telewizyjnych) zachęca 
do włączenia teleodbiornika i – co istotniejsze – wytwarza wrażenie, że konkretnymi produkcjami 
telewizyjnymi „żyje cała Polska”. Podtrzymuje tym samym sytuację, w której znajomość programów 
telewizyjnych jest powszechnie podzielana, zatem „telewizyjne nasycenie rzeczywistości” pozo-
staje ciągle spore (np. nie jest konieczne regularne oglądanie „M jak miłość”, by dowiedzieć się, że 
umarła Hanka Mostowiak). Dostępność w Internecie telewizyjnych tekstów „drugiego rzędu” – 
bardzo często pobudza także społeczne dyskusje, co buduje poczucie, że z pewnymi informacjami 

17 Tematem tego typu parodystycznych filmików i obrazków zamieszczanych na portalach społecznościowych 
i stronach  tj. demotywatory.pl czy kwejk.pl, była w ostatnich tygodniach śmierć Hanki Mostowiak – jednej z 
głównych postaci serialu „M jak miłość”.  Powodem do żartów dla internautów był zwłaszcza sposób poka-
zania wypadku samochodowego bohaterki (zderzenie ze stojącymi obok drogi kartonami). 

18  Umieszczanie informacji na temat programów telewizyjnych na głównych stronach popularnych portali 
powoduje, że wielu użytkowników sieci trafia na nie przypadkowo, nie wyszukując ich w sposób celowy. To 
dlatego opisywany wyżej monitoring ograniczono tylko do strony startowej danej witryny.
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dotyczącymi telewizji należy być na bieżąco. Gripsrud przekonująco argumentuje, że widzowie 
nie są w stanie posiadać informacji o 100 czy więcej stacjach telewizyjnych, „więc jeśli chcą wziąć 
udział w rozmowie w pracy lub barze, muszą skoncentrować się na tym, co się dzieje na kilkunastu 
najważniejszych kanałach” (2011:80). Choć zatem coraz większą popularnością cieszą się kanały 
tematyczne, można wysunąć hipotezę, że jeszcze przez wcale nie tak krótki czas będzie istnieć kilka 
stacji telewizyjnych zdolnych przyciągnąć szerszą publiczność.

Jak starałam się pokazać, przytoczone tutaj przykłady pokazują, że telewizja przechodzi obec-
nie ogromne zmiany, jednak pogłoski o jej śmierci są mocno przesadzone, a odwrót medioznaw-
stwa od badań nad tym medium – przedwczesny.
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miasto w aKtywności jego użytKowniKów

3

Badania miast przy użyciu metody biograficznej mają w Polsce dobrą historię. Jednak już 
Florian Znaniecki (1931) doświadczał ważnego ograniczenia tej metody: zbieranie danych 
wiązało się zwłaszcza z ogromnym problemem niewielkiej liczby odpowiedzi. To charaktery-
styczne dla tej metody, że ceną za dużą głębię materiału jest wąska próba (Denzin 1989). Nawet 
pomijając te trudności, wciąż ciężko uchwycić potoczność codziennego życia i doświadczenia 
w pamiętnikach pisanych specjalnie na konkursy, a nawet w sytuacji pogłębionego wywiadu 
(Helling 2007). Takich materiałów mogłoby dostarczyć jedynie prowadzenie obserwacji, 
uczestniczącej w życiu badanych.

Rozwój i ogromna popularność Internetu jako przestrzeni społecznej sprawiły, że pojawiło 
się niezwykle obszerne repozytorium dokumentów osobistych (por. Olcoń 2003). Od początków 
upowszechniania się sieci badacze społeczni opisują (re)konstruowanie tożsamości przy pomocy 
najpierw na wskroś wirtualnych, wysoce anonimowych światów, jak MUDy i kanały IRC, a od 
tzw. epoki „Web 2.0”, blogów, serwisów fotograficznych i wreszcie serwisów społecznościowych 
(por. Wanke 2008). Dokumenty te tworzone są niejako mimochodem, przy okazji realizowa-
nia swojej towarzyskości, której warunkiem wstępnym jest „wpisanie siebie do istnienia” (boyd 
2006). Dostępny dzięki temu materiał jest niemalże gotowy do analizy, niewywołany i dotyczący 
zarówno życia codziennego, jak i konkretnych – interesujących badacza kwestii, np. doświad-
czenia bycia matką (Olcoń-Kubicka 2009) lub badania konstruowania anorektycznej tożsamości 
(Hammersley, Treseder 2007).

Społeczne przestrzenie Internetu, mimo procesu ciągłej konwergencji z rzeczywistością 
offline, mają jednak pewne dystynktywne cechy (boyd, op. cit.). Obecność tam jest trwała: wbrew 
uwagom krytycznie podchodzącym do życia online, nie kończy się wraz z „jednym przyciśnię-
ciem guzika” (por. Bauman 2003: 162). Dzieje się to w tym sensie, że asynchroniczna i zapośred-
niczona komunikacja sprawia, że wypowiedziane słowa nie ulatniają się, a wgrane zdjęcia i filmy 
pozostają zapisane. Te „produkty uboczne” interakcji mogą być kopiowane, modyfikowane, roz-
powszechniane – również w innych kontekstach. Wreszcie, publiczne, usieciowane przestrzenie 
cechują się niewidzialnymi, uogólnionymi publikami, które – przynajmniej potencjalnie – mogą 
być tak szerokie jak World Wide Web. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestię podziału 
cyfrowego (Hargittai 2002): całe kategorie ludzi są systematycznie wykluczone z partycypacji 
w społecznej przestrzeni Internetu zarówno w sensie dostępu do infrastruktury, jak i kapitału 
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kulturowego – począwszy od języka, którym się posługują, a skończywszy na najbardziej zniu-
ansowanych wspólnotach smaku (Bourdieu 2005).

Mimo to, osobiste relacje w erze cyfrowej stają się udziałem coraz większej części społeczności 
globu. Kolonizacja tego, co jest przestrzenne, przez to, co jest „cyber-” przestaje mieć już znacze-
nie metaforyczne (Baym 2010). Nawet produkowane przez hipernowoczesność wszystkich i niczyje 
nie-miejsca (Auge 2010), mogą zostać pokryte warstwą nadpisanych na nie w sieci znaczeń. Mogą 
zostać sprywatyzowane, przedefiniowane symbolicznie i nabrać kompletnie nowych znaczeń powią-
zanych z realizowanymi wirtualnie, ale jak najprawdziwszymi tożsamościami działających jednostek. 
Niniejszy tekst powstał na marginesie analizy takich znaczeń nadpisywanych online na miasto Opole 
i region Opolszczyzny, inspirowanej klasycznymi badaniem nad Poznaniem (Wanke 2010). 

publiczne dokumenty osobiste

Kłopot z socjologiczną konceptualizacją Internetu bierze się z tego, że różne są formy jego 
postrzegania i doświadczania przez użytkowników. Mimo że w krótkiej historii Internetu (minęły 
dwie dekady od wprowadzenia stron WWW i interfejsu graficznego, czyli Internetu jaki jest 
powszechnie znany ludziom) to szmat czasu, wciąż bardzo aktualne i pomocne są obserwacje 
Anette Markham (1998), która zwróciła uwagę na trzy sposoby korzystania i rozumienia Internetu 
przez użytkowników. Można je potraktować jako kontinuum integrowania narzędzia w obręb wła-
snej tożsamości.

Pierwszy typ percepcji to perspektywa narzędzia: Internet stanowi tańszy i bardziej efektywny 
(a czasem droższy i irytująco obcy) ekwiwalent faksu, telefonu, biblioteki, okienka bankowego 
czy telewizora. W drugim przypadku definiuje się Internet jako przestrzeń interakcji społecznej, 
„miejsce”, alternatywną rzeczywistość, „wirtualny świat”, do którego się „wchodzi” i bywa w nim 
„dostępnym” lub nie, a następnie opuszcza, wracając do „prawdziwego świata”. Wreszcie, trzecia 
perspektywa to Internet jako sposób bycia, medium tak przezroczyste, że nad konstrukcją tożsa-
mości i interakcjami w zapośredniczonych przez sieć przestrzeniach przechodzi się do porządku 
dziennego. W tym tekście będę posługiwał się nazwą sieci jak rzeczownikiem pospolitym, ponie-
waż rzeczywistości offline i online przenikają się na wiele sposobów, a Internet staje się tak zróżni-
cowany i zależny od działań użytkowników, którzy go kreują, że przypisywanie mu wyjątkowości 
wyrażonej nazwą własną, mogłoby być mylące (por. Baym, Markham 2009: vii).

Obserwując rozwój społecznego Internetu, można opisać ten proces przy pomocy metafory 
przejścia od nicków do imion i nazwisk. Od momentu kiedy Internet upowszechnił się na tyle, że 
z dużym prawdopodobieństwem odnajduje się tam znajomych spoza sieci, tożsamość konstru-
owana na ekranie komputera przejawia coraz więcej powiązań z tą ze świata z „krwi i kości”. Przy-
kładami mogą być szczegółowe informacje biograficzne podawane w profilach serwisu Nasza-Klasa; 
sieci znajomych oraz imiona i nazwiska w serwisie Facebook; zdjęcia przesyłane na te i inne konta 
w serwisach społecznościowych. Powstanie i rozpowszechnienie mikroblogowania połączyło światy 
codzienności poza komputerem z „wirtualną” siecią przez krótkie i częste notatki o przyziemnych, 
codziennych sprawach, relacjonujące przeżywaną powszedniość. Zachęta, którą każdy użytkownik 
największego polskiego serwisu mikroblogowego widzi przy swoim kokpicie, brzmi: „Napisz, co teraz 
robisz”. Działalność ludzi ma miejsce w przestrzeni fizycznej, wpisy mikroblogowe to nie tylko opinie 
i rekomendacje treści w sieci, ale także właśnie bieżąca narracja i komentarz do nawigowania w świe-
cie miejsc i rzeczy – wszystko w czasie rzeczywistym, od razu, dynamicznie – jak korek na drodze 
do pracy, rodzinna miejscowość w wiadomościach telewizyjnych czy informacja o właśnie zjedzonej 
dobrej pizzy z tej a tej restauracji. Ten ostatni wymiar – natychmiastowości – również zbliża online 
i offline zdecydowanie ku sobie. To przenikanie się tego, co osobiste z tym, co publiczne, budzi wiele 
kontrowersji – wystarczy przyłożyć opisywany przez Michela Foucaulta panoptykon, by zdać sobie 
sprawę z natury kłopotów, które powstają – te jednak nie są przedmiotem niniejszej analizy.
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Ludzie bywają naraz tu i tam, w wielu „tu” i „tam”, (tele-)obecni w nieskończonej kombina-
cji miejsc. Potrafią, będąc w Opolu, oglądać „Opole” (festiwal) w telewizji i wraz z użytkowni-
kami z całego kraju krytykować wydarzenie w dynamicznej dyskusji w serwisie mikroblogowym. 
Miejsca stają się kategorią komunikacyjną, definiowane bardziej narzędziem (Facebook, Blip etc.) 
i językiem (polskim etc.). Z tym, że miejsca nie znikają. W praktyce rendez-vous – jak to ujmuje 
Manuel Castells (2006: 172) – ludzie przemieszczają się do swoich celów w przestrzeni i koordynują 
miejsca kolejnych spotkań na drodze realizacji codziennych zadań właśnie przy pomocy nowych 
technologii komunikacyjnych. „Kto wybiera się na ten i ten koncert?”, „Gdzie w naszym mieście 
można dobrze zjeść poza centrum?” Miejsca istnieją w konwergencji z sieciami komunikacji. Rich 
Ling (2008), stosując ramę teoretyczną Ervinga Goffmana, pokazuje jak telefon komórkowy potrafi 
w środku zatłoczonego miasta „przenosić” jego użytkownika na scenę zapośredniczonej interak-
cji, „zwalniając” go z interakcyjnych obowiązków wobec fizycznie współobecnych, które wynikają 
z zasad porządku miejsc publicznych.

Urządzenia przenośne, a zwłaszcza telefon wyposażony w aparat fotograficzny i podłączony do 
Internetu, kompletnie zaburzyły ciągłość przestrzeni fizycznej. Wydarzenia, przedmioty i miejsca 
mogą być momentalnie przenoszone do innych partnerów interakcji, w zupełnie nowe kontek-
sty i stwarzać nowe zjawiska. Badacze japońscy podają przykłady „bliskich nieznajomych” albo 
„wybiórczej towarzyskości”, opisując konsekwencje korzystania z ketai, telefonu komórkowego. 
Określają go osobistym, przenośnym i pieszym (Ito [et al.] 2005), jednoznacznie umiejscawiając go 
w fizycznej przestrzeni miast. W podobnym duchu pisze Barry Wellman (2002: 33), przeciwstawia-
jąc dotychczasowemu modelowi zapośredniczonej komunikacji „wielu do wielu”, połączeniu grup 
z grupami – np. gospodarstw domowych ze wspólnym telefonem z innymi gospodarstwami czy 
telefonami na biurku w pracy – połączone ze sobą bezpośrednio jednostki. Nazywa konsekwencje 
posiadania osobistych komputerów i innych, przenośnych interfejsów, zjawiskiem indywidualizmu 
sieciowego. Ta technologiczna możliwość wzmacnia opisywane przez socjologów nowoczesności 
tendencje do indywidualizacji. Wraz z obawą o konsekwencje multiplikacji tożsamości w kolejnych 
kontekstach, pojawia się stanowisko, że ta wielość strumieni może w rzeczy samej przyczynić się 
do zwiększenia refleksyjności jednostki (por. Giddens, 2001: 260) zmuszonej efektywnie zarządzać 
swoją tożsamością rozdystrybuowaną między wiele przestrzeni społecznych (Turkle, 1998: 11). 
Narzędziem do zorganizowania tych narracji, meta-nośnikiem porządkującym wiązki tożsamości 
może być właśnie profil w serwisie lub blog czy inny osobisty dokument online.

Zorganizowana wokół sieciowej tożsamości, aktywnie generowana treść to wytwór najwyżej 
dziesiątej części korzystających z Internetu (por. Zickuhr 2010, Batorski 2009). Oczywiście, korzy-
stanie z serwisów społecznościowych stało się niezwykle powszechne, ale „wpisywanie siebie do 
istnienia” w dobie Facebooka nie jest już tak swobodnym procesem, a wielkie biznesy, podsuwając 
użytkownikom sztywne ramy dla wyrażania siebie (Illouz 2007: 78 – 79), nakłaniają do tworzenia 
tożsamości „wielokrotnego wyboru”. Można zaryzykować stwierdzenie, że rzeczywiście tworzący 
to swego rodzaju kreatywna elita, podobna do tej, która według teoretyków nowego rodzaju kapi-
tału społecznego – kapitału kreatywnego – ma stanowić o sile i dobrobycie miast i regionów. Tech-
nologia, talent i tolerancja to trzy kategorie opisujące „klasę kreatywną” najlepiej rozwijających się 
miast Stanów Zjednoczonych i świata (Florida 2002). Tworzący przy pomocy nowych technologii 
to dzielący się swoim talentem (pisarskim, fotograficznym), a do tego otwarci na świat – komu-
nikujący się przez Internet, dysponujący bardziej zróżnicowanymi sieciami znajomych, również 
takich o odmiennych poglądach (Hampton 2009).

Blogi, mikroblogi, profile w serwisach społecznościowych stanowią ciekawy przykład komuni-
kacji pośredniej (Burszta 2008: 140 – 141). Nieskierowanej bezpośrednio do odbiorcy, ale skonstru-
owanej bardziej jak demonstracja i nadawanie w uogólniony eter, gdzie „odbiorcy” to raczej współ-
nadający, grający w tej samej orkiestrze bez dyrygenta, by użyć metafory Yvesa Winkina (2007). 
W związku z tym osobiste dokumenty należy badać jako spersonalizowany strumień treści.
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Publiczne dokumenty osobiste stały się przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowa-
nia ze względu na spersonalizowany charakter (por. Castells, 2006). Nie są to głosy w wywołanej 
w sposób zewnętrzny dyskusji o mieście czy regionie, jak tzw. debata publiczna. To opis, ocena, 
nadawanie im znaczeń, renegocjowanie znaczeń, prywatyzowanie; dyskurs, powstający mimocho-
dem, przy okazji relacjonowania i prowadzenia życia codziennego.

Dane wytwarzane w ten sposób przez użytkowników stanowią atrakcyjny materiał dla badaczy, 
ponieważ mają charakter niewywołany, a dostęp do nich jest relatywnie łatwy i niedrogi. Z drugiej 
strony, badacze społeczni Internetu podkreślają, że status etyczny tych – bądź, co bądź – publicz-
nych treści, nie jest jednoznaczny (Baym, Markham, 2009). Dyskusję na ten temat spinają dwa 
skrajne stanowiska: twierdzi się, że użytkownicy tworzący online zdają sobie sprawę z ogólnodo-
stępnego charakteru ich działalności i tak długo jak dane dostępne są bez ograniczeń (nie w pry-
watnej korespondencji, niechronione hasłem), bez ograniczeń można korzystać z nich w bada-
niach. Przeciwną postawę prezentują ci, którzy twierdzą, że jeśli tylko dane sprawiają wrażenie 
generowanych i postrzeganych jako osobiste, ich wykorzystanie wymaga zgody autorów, mimo że 
ta ostatnia bywa trudna do zdobycia (Markham, 2009). Zdobywająca monopol na bycie infrastruk-
turą życia społecznego w Internecie platforma Facebook staje się swego rodzaju rozjemcą rzeczni-
ków obu skrajnych podejść, zmieniając coraz więcej publicznej przestrzeni w prywatną własność, 
odgrodzoną hasłem i niedostępną niepoproszonemu badaczowi. Mimo że dokumenty osobiste 
w sieci bywają niepowiązane z tożsamością w fizycznym świecie, nawet cytowanie wytworów lub 
podawanie kluczowych cech badanych może łatwo zdradzić ich sieciową tożsamość i doprowadzić 
czytelników do niej. Wszystko to ze względu na budowę sieci, ogromnej bazy danych, niezwykle 
łatwej do przeszukiwania.

Mimo, że tożsamość badanego online wymaga tak dużej uwagi, ściśle powiązane z nią i analizo-
wane tradycyjnie przez socjologów dane demograficzne są bardzo fragmentaryczne, więc populację 
badanych można scharakteryzować tylko o tyle, o ile oni sami ujawnią te informacje, i to nie wypeł-
niając metryczkę, ale mimochodem, przy okazji konstruowania narracji życia lub ewentualnie w pod-
suwanych przez dostawców usług online formularzach. Rekompensatą jest dość swobodna sytuacja 
badania, w naturalnym (choć specyficznym, zarazem publicznym i prywatnym) kontekście.

miejsce jako rzeczywistość symboliczna

Przestrzeń, w której funkcjonują ludzie, jest wciąż na nowo porządkowana. W tym sensie, że 
nadaje jej się nazwy, znaczenia, sens i wartości. Można powiedzieć, że przestrzeń jest tekstuali-
zowana i to zarówno w znaczeniu wprost: ulice się nazywa, podaje się współrzędne geograficzne, 
szyldy i drogowskazy składają się z tekstu; jak i w sensie ciągłego „odczytywania” otoczenia przez 
ludzi. Przykładem może być sytuacja z pewnym zdjęciem pomnika powstańców śląskich na 
opolskiej Górze Św. Anny w serwisie Flickr, trafnie opisanym przez komentującego jako miejsce 
nazistowskiego kultu zaraz przed II wojną światową, później ważna lokalizacja dla radykalnego 
polskiego ruchu narodowego – w obu przypadkach miejsca niezgody i nietolerancji. Kolejny użyt-
kownik dopowiedział do zdjęcia zupełnie inną historię – dobrej zabawy z dziećmi niegdyś, w oko-
licznych kanałach. Miejsca stanowią przedmiot zgody lub debaty czy po prostu różnych interpre-
tacji. Trzymając się metafory tekstu, mówilibyśmy o semiozie i polisemii (Rykiel 2008). W takim 
sensie przestrzeń jest przedmiotem ciągłego dyskursu i prywatyzacji. Poza tym, że tworzone przez 
architektów, planistów czy decydentów – miasto stanowi „produkt uboczny” życia codziennego 
swoich mieszkańców, którzy nasycają je znaczeniami, emocjami, odniesieniami do swojej biografii. 
Stąd mówi się o wielu miastach w mieście – wciąż od nowa reprodukowanych warstwach znaczeń 
w przestrzeni fizycznej (Krajewski 2006). Z jednej strony istnieją obiektywne atrybuty miasta i prze-
strzeni, ale z drugiej strony, ich użytkownicy prowadzą indywidualną grę w ich ramach, realizując 
swoje biografie w rozmaitych wymiarach. Obiektywnie istnieją wgrywane fotografie, etykietowa-
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nie i umieszczanie miejsc na mapie, a już sam akt publikacji, ich powiązanie z osobistym życiem 
autora, z komentarzem użytkownika, z załączoną historią, stanowią subiektywny wymiar miejsc.

Dla jednostki miejsca mogą nabrać znaczenia incydentalnie (lokalizacja wydarzenia w biogra-
fii), przez opowieść (np. narracje dzieciństwa), przez znajomość (mijana kamienica, znajomy park) 
oraz przez reprezentację (znane z mediów). Mówi się, w nawiązaniu do myśli Jürgena Habermasa, 
również o światach miejsc, kolektywnie tworzonych w działaniu komunikacyjnym grupy (Gordon, 
Koo 2008). Dyskurs o miejscach w publicznych dokumentach osobistych może być reprezenta-
cją takiego działania komunikacyjnego, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. 
W tym pierwszym przypadku będzie to zamieszczanie zdjęć powiązanych z biografią, znajomą 
historią, znanych i nieobojętnych („moja stara szkoła”, „o wyjątkowej wycieczce do tego miasta 
jako dziecko opowiadał mi mój ojciec”, „ulubiona kamienica”, „najbrzydszy budynek w mieście”). 
W sensie grupowym, teksty i zdjęcia czy filmy w sieci mogą odzwierciedlać kolektywną konstruk-
cję miejsca. Na przykład: najczęściej pojawiające się w serwisie fotograficznym Flickr zdjęcia Opola 
to kadry z tzw. „Wenecji” kanału Młynówka, swego rodzaju hiperbolicznej konstrukcji pocztów-
kowego symbolu miasta lansowanego przez włodarzy (por. Nieroba, Czerner, Szczepański 2010: 
163 – 164), a podchwytywanego przez użytkowników.

Z drugiej strony, czy jako indywidualny strumień treści, czy jako szersza dyskusja (np. w komen-
tarzach), odwoływanie się do miejsc fizycznych w sieci zawsze będzie tworzeniem reprezentacji. 
Przestrzeń opowiedziana czy sfotografowana, umieszczona w nowym kontekście, spersonalizo-
wana, skomentowana zaczyna żyć własnym życiem, jak u Jeana Baudrillarda (2005). Ikoniczna 
opolska Wieża Piastowska skadrowana w niespodziewany sposób, jeden z opolskich mostów jako 
miejsce spotkań towarzyskich, stary kościół w południowej części województwa jako miejsce 
chrzcin i komunii, jedno ze wzgórz opolskich z cyfrowo dodanym napisem – potoczną nazwą 
„Górka śmierci”, stylizowanym na „Hollywood” – to wszystko przykłady różnego nadpisywania 
znaczeń miejsc.

Ostatni przykład pokazuje, że znaczenia konstruowane są także poza kontekstem lokalnym. 
Procesy glokalizacyjne (Wellman 2002) są bardzo dobrze widoczne w publicznych dokumentach 
osobistych. Mimo że Internet technologicznie przekreśla znaczenie odległości, materializując 
metaforę „globalnej wioski” czy „supermarketu kultury”, to znaczenia zaczerpnięte z globalnego 
uniwersum są zakotwiczane w lokalnym kontekście. Blog o rowerach „holenderskich” w Opolu czy 
szafiarka (blogerka mody) z opolskich Głubczyc, zanurzona w światowych trendach od Harajuku 
po Kopenhagę, to przykłady takiej działalności. Gdy chodzi o tworzących publiczne dokumenty 
osobiste, możemy mówić o globalnej miejskości jako sposobie życia, parafrazując Louisa Wirtha. 
Niezależnie od tego, czy to Smardy Dolne, Kluczbork, Nysa czy Strzelce Opolskie, poza kontekstem 
lokalnym, ludzie – nie tylko przy pomocy Internetu, ale również innych mediów oraz środków 
transportu – uczestniczą w dużo szerszym uniwersum znaczeń.

internet, suburbia rzeczywistości?

Wczesna fascynacja badaczy społeczną przestrzenią Internetu koncentrowała się na jego wirtu-
alności. Posługiwano się metaforą z tytułu najbardziej wpływowej książki tamtego okresu, Life on 
Screen Sherry Turkle (1998). Badacze chętnie nadawali realny status społecznościom skonstruowa-
nym w sieci. W tym sensie, że stanowiły one prawdziwe doświadczenie użytkowników, np. sieci 
THE WELL (por. Rheingold, 1993), przy czym jednak podkreślano ich wirtualność (Gergen 2008, 
209 – 216). Od pewnego czasu coraz częściej postrzega się jednak Internet jako elektroniczne sub-
urbium rzeczywistości czy też „rzeczywistość rozszerzoną” (Manovich 2006).

Internet stanowi przedmiot dyskusji ontologicznej i epistemologicznej, która wyraża się w roz-
pięciu stanowisk między konceptualizacją Internetu jako medium, przekaźnika interakcji, struk-
tur i znaczeń, kanału implikującego określone społeczne konsekwencje (DiMaggio [et al.] 2001), 
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a uznawaniem tej przestrzeni jako autonomicznego i pełnoprawnego społecznego środowiska 
(Nowak, Krejtz 2006). Stanowisko prezentowane w drugim z przypadków opiera się na przekona-
niu, że w czasach tak wielu punktów przecięcia rzeczywistości online i offline, należy podchodzić 
do Internetu jako po prostu jednego z trybów rzeczywistości.

Zwraca się uwagę, że Internet zaczyna stanowić przestrzeń społeczną na pełnych prawach – 
zwłaszcza dla młodych ludzi jest zapośredniczonym środowiskiem towarzyskości, definiowanym 
przez użytkowników jako „miejsce” do „przesiadywania”, „dokazywania” i realizowania pasji (Ito 
[et al.] 2009). Mimo kompresji czasu i przestrzeni, przez Internet kontaktuje się zwłaszcza z tymi, 
z którymi utrzymuje się relacje poza siecią, z osobami, które mieszkają niedaleko. Wyniki badań 
Pew American Internet & Life Project wskazują na istotność miejsc fizycznych w komunikacji 
internetowej (Hampton [et al.] 2009). Ponadto, jeszcze na długo przed przejściem do porządku 
dziennego nad „rzeczywistym” statusem ontologicznym przestrzeni Internetu, Slavoj Żiżek (1995), 
w duchu kulturowego pragmatyzmu przytomnie zauważył, że 

(t)ak zwane «społeczności wirtualne» nie są tak wielką rewolucją jakby mogło się wydawać. 
Robi na mnie wrażenie to, w jakiej mierze te wirtualne zjawiska retroaktywnie pozwalają 
nam odkryć, do jakiego stopnia nasze «ja» zawsze było wirtualne. Nawet najbardziej fizyczne 
doświadczenie «ja» ma w sobie symboliczny, wirtualny element.

Geografowie piszą o „cyberlokalizacji” przestrzeni; swego rodzaju kolonizacji tego, co lokalne 
i fizyczne, przez to, co wirtualne. Dzieje się to na poziomie wiedzy i znaczeń. Wiedza lokalna to 
podzielane zrozumienie dla zwyczajów, przestrzeni i wpływów podzielanych przez grupę, którą 
łączy pewien wspólny interes związany z określonym miejscem (Geertz 2005). Reprodukcja tej 
wiedzy może odbywać się online. W serwisach mikroblogowych powszechną praktyką jest ety-
kietowanie nazwą miejscowości wpisów z przydatnymi, praktycznymi informacjami, opiniami lub 
pytaniami dotyczących jej. Do pytań o pizzerię z najszybszym dowozem, opinii o koncercie, który 
właśnie trwa w jednym z klubów, rekomendacji nowo odkrytego przez użytkownika sklepu czy 
zdjęcia z aktualną sytuacją na zakorkowanej obwodnicy, użytkownicy dopisują „#opole”, tak, żeby 
było wiadomo, że mowa o konkretnym miejscu. Tworzony w ten sposób kanał lokalnej wiedzy, 
może być subskrybowany tak, że wszystkie wypowiedzi z tagiem „opole”, czyli na temat miasta, 
spływają na kokpity zainteresowanych.

Cyberlokalne to dane dostępne online, ściśle powiązane z określonymi miejscami fizycznymi. 
Mogą być synchroniczne, jak kamera internetowa na opolskim ratuszu, którą blogerzy, będący 
poza Opolem, traktują jako „okno” na pozostawione „swoje miejsce” – linkując do niej, pisząc 
o korzystaniu, żeby sprawdzić pogodę czy „tele-odwiedzić” rynek. Synchroniczny jest również 
strumień informacji w czasie rzeczywistym, komentarze mikroblogerów do meczu Odry, narze-
kanie na korki na ulicy Ozimskiej czy oceny koncertu, który właśnie trwa. Głównie jednak, cyber-
lokalne jest tworzone na poziomie bardziej ogólnym, niezależnie od czasu – to wpisy o miejscach 
w różnych formach wiedzy zbiorowej (Wikipedia) i oficjalnej (miejskie, turystyczne portale) 
czy ich reprezentacje, jak mapy, zdjęcia satelitarne czy galerie zdjęć. Istnieją też dane dosłownie 
osadzone w fizycznej przestrzeni – jako przestrzenie danych. Bankomaty, punkty dostępu WiFi, 
elektroniczne znaki drogowe regulowane danymi o ruchu drogowym czy kody QR. To, co z per-
spektywy tej analizy jest najistotniejsze jednak, to digiplace, zdigitalizowane miejsce. Istnieje ono 
pomiędzy danymi online (jak mapy czy tekst) a jednostką poruszającą się w przestrzeni danych 
– reprezentacja miejsca aktywnie kształtowana przez aktorów społecznych (Zook, Graham 2006). 
Digitalne miejsca to wszystkie adnotacje do przestrzeni fizycznej tworzone w przestrzeni danych 
(Murthy 2006): geotagowanie – przypisywanie współrzędnych geograficznych do zdjęć i tekstów 
na temat miejsca, umieszczanie, dyskutowanie, modyfikowanie informacji na temat miejsc na 
tworzonych społecznie mapach online (Tulloch, 2007). Różnego rodzaju działalność trackingowa: 
śledzenia aktywności (np. sportowej, turystycznej) przy pomocy nadajników GPS: Opole i trasy 
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rowerowe dookoła miasta są „pokreślone” cyfrowymi śladami tras biegaczy i kolarzy, archiwizują-
cych i prezentujących swoją aktywność w różnych serwisach gromadzących te informacje. Dysku-
sje na temat miejsc reprezentowanych nie danymi GPS, a przy pomocy tekstu po prostu: serwisy 
opinii o lokalach gastronomicznych, hotelach, miejscach turystycznych, opisy tras rowerowych. 
Generowana oddolnie reprezentacja fotograficzna przestrzeni jest niewyobrażalnie przepastna, 
a firmy zarządzające mapami online starają się oddolną działalność fotograficzną uzupełnić projek-
tami budowania systematycznych zbiorów fotografii – reprezentacji miejsc, czego przykładem jest 
Google Street View, usługa pozwalająca wirtualnie „przechadzać się” ulicami coraz większej ilości 
miast i miejsc świata, której przygotowanie było ogromnym procesem archiwizacji – zwłaszcza 
większych miast. Dziś mniejsze miejscowości, jak Opole, nie są jeszcze objęte tym projektem, ale 
w samym serwisie z fotografiami użytkowników Google, Picasa, wyszukanie „Opole” zwraca kilka-
dziesiąt tysięcy zdjęć wgranych przez użytkowników. Wreszcie, obserwuje się procesy idące dalej 
poza reprezentację – projekt Second Life to wirtualna, w pełni zrekonstruowana symulacja miejsc, 
żyjąca jednak własnym życiem. Tego typu działalność, choć również fascynująca (symulacja jednak 
odnosi się do fizycznie istniejących przestrzeni) nie jest przedmiotem tej analizy.

Na osobną uwagę zasługują zakotwiczane w lokalności serwisy społecznościowe. Począwszy 
od Foursquare – pomyślanego jako gra w „meldowanie” się w miejscach przestrzeni fizycznej przy 
pomocy telefonu wyposażonego w GPS, a dziś wykorzystywanego jako serwis towarzyski, infor-
mujący o lokalizacji znajomych oraz o nieznajomych, przebywających w tym samym miejscu. Ta 
kulturowa nakładka na fizyczną rzeczywistość pozwala ją zupełnie przedefiniować i nadać jej cech 
przestrzeni „wirtualnych”. Najbardziej wyraźnym filtrem tego rodzaju, nakładanym na przestrzeń 
fizyczną, jest mobilna aplikacja Grindr. To randkowy serwis gejowski, pozwalający odnaleźć part-
nera nie tylko odpowiadającego preferencjom, ale również przebywającego w bliskiej okolicy tego, 
który szuka. Serwis jest instytucją, która nie tylko rozwiązuje praktyczny problem znalezienia part-
nera dla przedstawicieli mniejszości seksualnych, ale też radzi sobie z potencjalnymi negatywnymi 
reakcjami hetero-normatywnego społeczeństwa na prezentowanie homoseksualnej tożsamości.

Omówione praktyki nadpisywania znaczeń na przestrzeni fizycznej są dużo starsze niż Inter-
net i opisywano je już dawno, używając metafory palimpsestu (Graham 2010). Jednak pojawienie 
się rozszerzonej przez Internet rzeczywistości spowodowało proliferację kolejnych warstw zna-
czeń nanoszonych na fizyczną przestrzeń, a przede wszystkim sprawiło, że są one relatywnie łatwo 
dostępne dla badacza, bo obecne w rozmowach i praktykach zapośredniczonych przez tekst i inne 
media i upubliczniane w sieci. Jeśli więc Internet zlokalizować na suburbiach rzeczywistości, to 
jeszcze na długo przed wynalezieniem i upowszechnieniem sieci Louis Wirth zwróciłby uwagę, że 
Internet to sposób życia, przenikający różne formy przestrzenne bardziej niż miejsce, które można 
jednoznacznie wytyczyć w świecie człowieka.
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muzyKa i nowe meDia (wybrane zagadnienia)

4

Telefon komórkowy, laptop czy odtwarzacz mp3 – wszystkie te urządzenia dawno już stały się 
trwałymi elementami naszej codzienności. Momentami przestajemy nawet zauważać, jak bardzo 
wpływają na nasze życie. Również kultura nie pozostaje obojętna wobec zmian technologicznych. 
Nie trudno zaobserwować, że innowacje w sposobie produkowania i utrwalania dźwięku, obrazu 
oraz tekstu miały swoje odzwierciedlenie w pojawianiu się nowych form tworzenia sztuki, nowych 
stylów, form ekspresji i partycypacji. Wspomniane prawidłowości można także dostrzec w odnie-
sieniu do kultury muzycznej. Jak zauważa Timothy Taylor „technologie (…) szybko stają się częścią 
rzeczywistości społecznej – są wdrażane w praktyki życia codziennego i ułatwią ludziom robienie rze-
czy, które zawsze robili: komunikować się, tworzyć, pracować, pamiętać, doświadczać przyjemności 
i oczywiście tworzyć i słuchać muzyki” (2001: 206). 

Relacjom, jakie zachodzą między muzyką a nowymi technologiami, warto się przyjrzeć przy-
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu codziennych 
praktyk muzycznych. Nadają muzyce większą mobilność, równocześnie umożliwiając jej odbior-
com bardziej twórczą i aktywną partycypację w ramach swych powszednich działań. Ponadto od 
kilku lat obserwujemy wzrastające zainteresowanie nowymi technologiami, zwłaszcza Internetem. 
To zjawisko jest także widoczne w Polsce: sukcesywnie wzrasta liczba internautów, rosną kom-
petencje cyfrowe Polaków, a Internet w coraz większym zakresie jest wykorzystywany do celów 
niezwiązanych bezpośrednio z pracą czy nauką, jak np. zakupy, ściąganie plików czy słuchanie 
radia (CBOS 2010a: 1, 3 – 6, 11 – 12). Co więcej, muzyka jako taka jest tworem o charakterze płyn-
nym i nieuchwytnym, a jej utrwalenie wymaga użycia jakiegoś nośnika. Można wręcz stwierdzić, 
że poza występami na żywo, muzyka zawsze jest zapośredniczona przez jakieś medium. Z tego 
powodu media, a szczególnie tzw. nowe media, odgrywają tak istotną rolę w procesie przemian 
kultury muzycznej, dostarczając zróżnicowanych narzędzi produkcji, konsumpcji i uczestnictwa. 

Czym tak naprawdę są nowe media (nazywane też nowymi technologiami czy w kontekście 
muzyki – technologiami post-analogowymi)? Pojęcie to już na dobre zadomowiło się zarówno 
w dyskursie akademickim, jak i w debatach publicystycznych. W potocznym rozumieniu, mówiąc 
o nowych mediach, często myśli się w pierwszej kolejności o Internecie, ale również o grach kom-
puterowych, witrynach WWW, CD-ROMach i DVD, multimediach komputerowych czy o tzw. wir-
tualnej rzeczywistości. Jednak takie wyliczenie nie oddaje w pełni istoty nowych mediów, gdyż 
sugeruje używanie komputera jedynie w fazie ich prezentacji czy dystrybucji. Warto więc dodać, iż 
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tzw. rewolucja komputerowa pociągnęła za sobą zmiany nie tylko w sposobach konsumpcji i dys-
trybucji tekstów, dźwięków czy obrazów, ale przede wszystkim w sposobie ich produkcji (Mano-
vich 2006: 81 – 83). Wśród głównych cech nowych technologii można wymienić: cyfrowość, hiper-
tekstualność, wirtualność, interaktywność czy usieciowienie (Lister [et al.] 2009: 22 – 60).

Wartym doprecyzowania ze względu na prezentowany temat jest również termin Web 2.0. 
Choć pojęcie to jest w użyciu już od kilku lat, nie ma powszechnej zgody co do jednej definicji 
tego zjawiska. Ogólnie można uznać, że fundamentem Web 2.0 jest otwarta partycypacja, współ-
praca i współtworzenie przez użytkowników różnych zawartości. Jednostki nie są tylko biernymi 
odbiorcami, ale wspólnie rozwijają zasoby sieciowe (Beer 2008: 226 – 227). Web 2.0 nie ma ściśle 
określonych granic, a jego istotę stanowi zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą zasad i praktyk 
działania. Co więcej, z Web 2.0 można korzystać nie tylko na komputerze, ale też za pośrednictwem 
innych urządzeń takich jak np. telefon komórkowy (O’Reilly 2005: online). Media 2.0 (w tym także 
muzyka 2.0) są interaktywne, skierowane na potrzeby użytkowników, o dużym stopniu dostępno-
ści i otwartości na twórczość alternatywną czy niszową (Leonhard 2008: 112, 129). 

W dalszej części artykułu zaprezentowany zostanie ogólny zarys rozwoju nośników muzyki. 
Następnie przedstawione zostanie funkcjonowanie muzyki i nowych technologii w obrębie prak-
tyk życia codziennego. Pełne omówienie tego zagadnienia w ramach jednej rozprawy jest zada-
niem niewykonalnym, dlatego zaprezentowane zostaną jedynie trzy główne aspekty tego zjawiska: 
uczestnictwo w kulturze muzycznej, dystrybucja i konsumpcja muzyki oraz zmiany w obrębie róż-
nych relacji społecznych.

od fonografu do mp3 – krótki zarys historii nośników muzyki

Muzyka, co już było wcześniej wspomniane, jest tworem ulotnym, który prawie zawsze utrwa-
lony jest na jakimś medium. Za pierwsze urządzenie umożliwiające zapisywanie i odtwarzanie 
muzyki uważa się fonograf skonstruowany w 1877 roku przez Amerykanina Thomasa Edisona1. 
Niemniej myśl o utrwaleniu dźwięku pojawiła się w ludzkich umysłach już dużo wcześniej (pierw-
sze próby zapisu fali dźwiękowej datowane są na początek XIX wieku). Jednak dopiero pod koniec 
XX wieku pojawiła się sposobność realizacji tych marzeń (nie bez znaczenia był rozwój akustyki, 
który pozwolił na lepsze zrozumienie istoty dźwięku, a także wynalezienie telegrafu i telefonu). 
Badacze nie poprzestali na wynalezieniu fonografu. Już w 1878 roku Edison podjął pierwsze próby 
zapisu dźwięku na płaskiej, okrągłej płycie, a 9 lat później Emile Berliner opatentował gramofon 
– urządzenie odtwarzające muzykę z okrągłej płyty. Nową maszynę, jak i sam nośnik nieustannie 
ulepszano, co doprowadziło do powstania w latach 40. XX wieku płyty winylowej (Kominek 1986: 
10 – 26, 34 – 35). 

Po płycie winylowej, przełomowym okresem w historii muzyki było pojawienie się w latach 60. 
ubiegłego wieku kasety magnetofonowej. W 1963 roku firma Philips zaprezentowała ją na wysta-
wie branżowej. Trzy lata później na rynek trafiła pierwsza kaseta z nagraną muzyką (Kominek 
1986: 129 – 135). Z jednej strony kasta magnetofonowa umożliwiła szersze uczestnictwo w kulturze 
muzycznej (np. słuchanie muzyki w samochodzie czy podczas spacerów), z drugiej – powiela-
nie nagrań (Lister [et al.] 2009: 288 – 289). Odtwarzacz kaset zaproponowany przez firmę Sony – 
Walkman, szybko stał się niemal kultowym przedmiotem. Ten osobisty odtwarzacz muzyki został 
zaprezentowany w 1979 roku. Powody jego powstania były proste: twórca Sony – Akio Morita, jako 

1 Warto w tym miejscu pamiętać, iż równolegle z Edisonem, w Europie nad teoretycznymi założeniami funk-
cjonowania maszyny umożliwiającej zapisywanie i odtwarzanie dźwięku pracował francuski badacz-amator 
Charles Cros. Jego propozycje zostały przedstawione i dyskutowane na forum Francuskiej Akademii Nauk 
w 1877 roku. Choć koncepcja Crosa była czysto teoretyczna i nigdy nie została urzeczywistniona, do dziś nie 
ma powszechnej zgody co do tego, kogo jednoznacznie należałoby uznać za wynalazcę fonografu (Kominek 
1986: 34 – 35).
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zapalony golfista i wielbiciel muzyki, chciał połączyć obie te przyjemności razem, jednocześnie 
nie przeszkadzając innym graczom. Walkman początkowo adresowany był do młodego pokolenia, 
dlatego zaczęto go postrzegać jako symbol indywidualizmu, młodości i wolności. Choć podkreśla 
się, iż zarówno muzyce, jak i jej słuchaczom Walkman nadał większą mobilność, to jednak należy 
mieć też na uwadze, że już radio tranzystorowe (mimo swojej nieporęczności) pozwalało słuchać 
muzyki poza domem (Burszta 2004: 55 – 56).

Kolejnym doniosłym momentem było wprowadzenie cyfrowego zapisu muzyki. Symbolem tej 
zmiany stała się płyta kompaktowa (Compact disc – CD). Pracę nad nowa technologią rozpoczęto 
już w latach 70., ale do powszechnego użytku weszły na początku następnej dekady (Kominek 1986: 
208 – 211). Z jednej strony, płyta, podobnie jak kaseta, zapewniła nowe możliwości kontaktu z muzyką, 
z drugiej – dzięki cyfrowemu zapisowi stało się możliwe kopiowanie utworów w dużo krótszym cza-
sie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości nagrań (Lister [et al.] 2009: 288 – 289).

Od drugiej połowy lat 90. obserwujemy upowszechnianie się innego cyfrowego formatu – mp3. 
Ten sposób zapisu zmniejsza rozmiar pliku nawet o 10%, zachowując jego pierwotną jakość, co 
pozwala przechowywać większą ilość utworów i ułatwia wymianę nagrań (Featherly 2002: online). 
Pojawienie się mp3, jako formatu zapisu plików muzycznych, zaowocowało wprowadzeniem na 
rynek nowych odtwarzaczy muzyki. Wprawdzie zapisywanie muzyki w formacie mp3 jest możliwe 
także na płycie CD, ale takie rozwiązanie ma dwa ograniczenia. Po pierwsze, nie wszystkie disc-
many czy domowe sprzęty audio odtwarzają utwory zapisane w tym formacie. Po drugie, w przy-
padku płyty CD mamy do czynienia z bardziej ograniczoną pojemnością („rozmiarem” płyty), 
a nagrywanie większej ilości utworów czy dogrywanie kolejnych może być utrudnione lub wręcz 
niemożliwe.

Powyższa krótka prezentacja w przekroju historycznym pokazuje dążenia do udoskonalania 
nośników muzyki – zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i rozmiaru samych przedmiotów. 
Na koniec tej analizy trzeba poczynić jeszcze kilka uwag. Przede wszystkim upowszechnianie się 
nowego nośnika jest procesem długotrwałym. Nowa technologia, gdy się już pojawi, nie wypiera 
z dnia na dzień starszych rozwiązań. Można by wręcz rzec (patrząc na historię muzyki), że często 
mamy do czynienia z sytuacją, iż w obiegu jednocześnie funkcjonuje kilka rodzajów nośników. 
Z uwagi na ten fakt trudno jest mówić o „śmierci CD”, którą już pod koniec lat 90. ogłaszały różne 
media, czy o znikanięciu z rynku płyt winylowych. W przypadku tych drugich wyraźnie widoczna 
jest odwrotna tendencja – winyle wykorzystywane są już od wielu lat przez DJ-ów, a ponadto stały 
się przedmiotem, który się kolekcjonuje. Zbliżone uwagi można poczynić w odniesieniu do kaset 
magnetofonowych i Walkmanów. Mimo iż najpierw pojawiła się płyta CD, a potem mp3, trudno 
było definitywnie uznać koniec kasety i odtwarzaczy kasetowych. Może o tym świadczyć choćby 
fakt, że firma Sony ogłosiła wstrzymanie produkcji Walkmanów dopiero pod koniec 2010 roku. Co 
więcej, kiedyś kaseta, a współcześnie także CD jest nośnikiem wielofunkcyjnym (możliwe jest zapi-
sywanie na niej innych danych, jak np. filmów, programów itd.). Dlatego raczej należy pytać nie 
o to czy CD (jako takie) zniknie, ale czy przestanie pełnić istotną rolę jako nośnik muzyki? Patrząc 
na prezentowane powyżej przypadki innych nośników, trudno jest wskazać jeden scenariusz dal-
szych losów CD w świecie muzyki. 

muzyka i nowe technologie w życiu codziennym – wybrane aspekty

W latach 80. w książce „Wynaleźć codzienność. Sztuki działania” Michel de Certeau opisywał 
działania aktorów społecznych, używając dwóch pojęć: strategie i taktyki. Te pierwsze stosowane 
są przez instytucje i struktury władzy. Natomiast drugie są sposobami, które jednostki obierają 
w toku swoich codziennych działań, aby przystosować dostępne strategie do swoich potrzeb (2008: 
36 – 39). Lev Manovich uważa, że współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem przenikania się, 
czy też łączenia strategii i taktyk. Szczególnie widać to na przykładzie mediów cyfrowych. Z jed-
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nej strony użytkownicy są otwarci na współtworzenie treści medialnych, z drugiej – producenci 
sprzętu i oprogramowania starają się dostarczyć im odpowiednie narzędzia, które spełniałyby ich 
wymagania (2008: online). 

Moment, w którym komputer przestał być urządzeniem wykorzystywanym jedynie do pracy 
zawodowej, a stał się przedmiotem codziennego użytku, miał doniosłe konsekwencje również dla 
kultury muzycznej. Jest to szczególnie widoczne na trzech płaszczyznach: uczestnictwa w kulturze, 
produkcji i dystrybucji muzyki oraz w obszarze relacji społecznych, powiązanych z muzyką (np. 
między fanami, w relacji twórca – odbiorca itp.).

uczestnictwo w kulturze muzycznej

Uczestnictwo w kulturze w dobie nowych mediów nie sprowadza się tylko do biernego odbioru 
treści kulturowych. W odniesieniu do muzyki, Gerd Leonhard zaproponował termin „usators” – 
powstały z połączenia słów „user” i „creators”. Jest to określenie stosowane wobec osób, które nie 
tylko konsumują przekazy medialne, ale same tworzą własne treści (np. muzykę czy remiksy), któ-
rymi potem dzielą się z innymi (np. korzystając z takich serwisów jak YouTube czy MySpace lub 
przesyłając mailem). Usators lokują się gdzieś między tzw. profesjonalistami a „zwykłymi” użyt-
kownikami. Jednym z głównych następstw pojawienia się użytkowników-kreatorów jest zacieranie 
się granicy między jednostkami powszechnie uważanymi za ekspertów w zakresie tworzenia kul-
tury, a osobami, które się tym nie zajmują profesjonalnie (Leonhard 2008: 89 – 90). 

Opisane powyżej procesy znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badań empirycznych. 
Analiza danych zebranych przez Pew Research Center pokazuje, że amerykańska młodzież w wieku 
12 – 17 lat, która używa na co dzień Internetu, chętnie tworzy różnego rodzaju zawartości – wymie-
nia się stworzonymi przez siebie plikami z muzyką i zdjęciami, tworzy remiksy czy bloguje. Zauwa-
żalny jest także wzrost tego typu aktywności wśród młodych dorosłych (18 – 29 lat). Warto odnoto-
wać, że o ile w przypadku młodzieży poziom tych aktywności utrzymał się na zbliżonym poziomie 
lub nieznacznie spadł, o tyle u młodych dorosłych dostrzegalny jest znaczny wzrost w zakresie 
wymiany samodzielnie stworzonych zawartości oraz remiksów (PRC 2010: 22 – 23). 

Na polskim gruncie również możemy odnaleźć kilka empirycznych przykładów obrazujących 
aktywne uczestnictwo w kulturze muzycznej z wykorzystaniem nowych mediów. Interesujących 
egzemplifikacji dostarcza raport z jakościowego badania (metoda etnograficzna) „Nowe media 
a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze” przeprowadzonego w 2009 przez Centrum Badań nad 
Kulturą Popularną SWPS. Wskazane jest przywołanie kilku przykładów. Jedna z bohaterek – Majka 
jest prezenterką internetowego radia grającego muzykę reggae. Muzyki słucha zawsze i wszędzie. 
Nowe nagrania polecają jej znajomi, np. podsyłając linka na YouTube czy wysyłając mp3 mailem. 
W Internecie szuka informacji potrzebnych do przygotowania kolejnych audycji. Kolejna osoba to 
Greniu, dla którego muzyka jest pasją i sposobem na życie. Poza słuchaniem, sam też komponuje. 
Prowadzi coś na kształt szkoły nauki gry na gitarze. Internet bardzo pomógł mu rozwinąć nowe 
umiejętności i czerpać większą przyjemność ze swojego hobby. W poszukiwaniu wiedzy zagląda na 
różne fora internetowe, ogląda filmy instruktażowe na YouTube. Sam stworzył i moderuje stroną 
internetową swojego zespołu (CBKP SWPS 2010: 99 – 101; 105 – 106).

Innym interesującym przykładem, który trudno jednoznacznie zaklasyfikować – czy bardziej 
obrazuje uczestnictwo w kulturze, czy może dystrybucję i promocję muzyki (a może to wszystko 
razem wzięte?) jest YouTube Symphony Orchestra – amatorska orkiestra, do której może zgłosić 
się każdy. Cały proces rekrutacji wygląda następująco: na stronie Orkiestry na YouTube ogłaszany 
jest nabór do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia (do tej pory miało to miejsce dwa razy: w 2009 
i 2010 roku). Muzycy, którzy chcą wziąć udział w przesłuchaniu, zgłaszają w określonym terminie 
dwa nagrania – utwór wyznaczony przez organizatorów i drugą, dowolną kompozycję. Swoje zgło-
szenia mogą także nadsyłać osoby grające na niekonwencjonalnych instrumentach (tj. na takich, 
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które nie wchodzą normalnie w skład orkiestry i są specyficzne dla danego regionu). Następnie 
jury ze wszystkich zgłoszeń wybiera pewną grupę muzyków. Ich wystąpienia są udostępnione na 
YouTube, a użytkownicy portalu na drodze głosowania wyłaniają członków orkiestry. Zwycięzcy 
spotykają się osobiście (w 2009 roku w Nowym Jorku, w 2011 będzie to Sydney) i razem kon-
certują. Nagrania z ich wspólnych występów są potem udostępnione na YouTube. Co więcej, na 
stronie Orkiestry dostępny jest też kanał poświęcony nauce gry na instrumentach, a także filmy 
z przygotowań do występów czy profile zwycięzców. Warto też dodać, iż projekt jest wspierany 
merytorycznie przez profesjonalnych muzyków z całego świata, w tym m.in. Filharmoników Ber-
lińskich (YTSO 2011: online).

Patrząc na powyższe przykłady, można mówić o kształtowaniu się tzw. kultury uczestnic-
twa (participatory culture), czyli kultury charakteryzującej się: względnie niskimi barierami dla 
artystycznej ekspresji, nieformalnym członkostwem i poczuciem więzi łączącej z innymi użyt-
kownikami, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem, tworzeniem i wymianą własną twórczością 
z innymi oraz przekonaniem jednostek, że ich wkład w dane działania czy inicjatywy ma znaczenie 
i coś wnosi (Jenkins [et al.] 2006: 7).

Istotnym aspektem uczestnictwa w kulturze muzycznej są nośniki czy urządzenia, które się 
wykorzystuje. Jak zostało pokazane w części dotyczącej rozwoju nośników muzyki, pojawienie się 
nowego formatu zapisu muzyki – mp3, zaowocowało pojawieniem się odtwarzaczy przeznaczonych 
do słuchania muzyki zapisanej w tym formacie. Jakie jest ogólne zainteresowanie tego typu urządze-
niami? Badania przeprowadzone w 2009 roku w USA pokazują, że odtwarzacze mp3 są najpopular-
niejszymi gadżetami elektronicznymi – posiada je 43% dorosłych i 79% młodzieży (PRC 2010: 12). 
Pojawianie się odtwarzaczy mp3 nie tylko zrewolucjonizowało rynek muzyczny, ale przede wszyst-
kim sposoby i formy słuchania muzyki. Nowe nośniki o dużo większej pojemności niż płyty CD 
oraz większej wydajności, umożliwiły obcowanie z muzyką w każdym miejscu przez przysłowiowe 
24 godziny na dobę. Kolejne udoskonalenia odtwarzaczy mp3 szły w kierunku większej personali-
zacji. Przykładem takiego rozwiązania jest odtwarzacz firmy Apple – iPod. Cechą charakterystyczną 
tego urządzenia jest szereg udogodnień umożliwiających zarządzanie muzyką. Głównym z nich jest 
program iTunes, który pozwala na porządkowanie muzyki według własnych kryteriów (tworzenie 
playlist), kopiowanie i konwertowanie nagrań z CD czy z dysku komputera. Jest także połączony 
z internetowym sklepem iTunes Store2. Stworzony przez siebie układ muzyki (strukturę playlist, 
wideoklipy, okładki albumów, teksty piosenek, itd.) można wyeksportować potem do iPoda. Dodat-
kowo iTunes posiada też specjalny dodatek – Genius, służący do porządkowania utworów i tworze-
nie list odtwarzania. Ta aplikacja podpowiada również, na podstawie muzyki, jaką użytkownik ma 
już wgraną w iTunes, innych wykonawców, którzy mogą mu przypaść do gustu3.

Odtwarzacze mp3 nie są jedynymi urządzeniami, które umożliwiają słuchanie muzyki nieza-
leżnie od miejsca i czasu. Wielką rolę w uczestnictwie w kulturze muzycznej odgrywają także tele-
fony komórkowe. Z jednej strony pełnią funkcje osobistego odtwarzacza muzyki, z drugiej – umoż-
liwiają słuchanie muzyki w miejscach, gdzie nie ma możliwości puszczania jej z innych nośników, 
np. podczas ogniska w lesie (CBKP SWPS 2010: 24). 

Istotnym elementem w procesie partycypacji w kulturze muzycznej są różnego rodzaju portale 
społecznościowe. Szczególnie, że tego typu formy wspólnotowości w ostatnich latach zyskały na 

2 iPod i jego dodatkowe oprogramowanie mają też pewne ograniczenie. Przede wszystkim opcja kupowania 
plików muzycznych w iTunes Store nie jest dostępna dla wszystkich krajów. Choć sklep działa od 2003, 
polscy użytkownicy nadal nie mogą w nim robić zakupów. Apple tłumaczy to kwestiami prawnymi, ale też 
finansowymi (zbyt mały rynek muzyczny) (Koryszewski 2010: online). Po drugie, w katalogu z dostępną 
do kupienia muzyką można znaleźć zaskakujące braki. Jako przykład może posłużyć nieobecność w iTunes 
Store tak popularnego zespołu jak AC/DC (PRC 2009: 9).

3 Podobne rozwiązania, tj. podpowiadanie użytkownikowi muzyki, która może się mu spodobać lub polecanie 
innych utworów danego artysty stosują także portale YouTube i last.fm.
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popularności. W Polsce z portali społecznościowych korzysta prawie dwie trzecie ogółu dorosłych 
internautów, co stanowi niemal jedną trzecią ogółu dorosłych Polaków. Jako jeden w powodów 
korzystania z tego typu serwisów respondenci podają słuchanie i zamieszczenie muzyki4. Zauwa-
żalna jest nieznaczna przewaga czynności biernych (słuchanie) nad aktywnymi (zamieszczanie 
własnych treści) (CBOS 2010b: 2 – 4). Co więcej, na portalach społecznościowych można zaob-
serwować, jak zmieniają się sposoby odkrywania muzyki przez jednostki, a co za tym idzie, także 
sposoby jej kupowania i konsumpcji.

Według badania przeprowadzonego w 2007 w Wielkiej Brytanii, 2 na 5 użytkowników takich 
portali ma podczepioną (wbudowaną) muzykę do swoich profili (zwłaszcza młodzież, rzadziej 
osoby powyżej 45. roku życia). Takie działanie traktują jako formę wyrażania siebie poprzez muzykę 
– żeby pokazać, kim są i jaka muzyka ich najbardziej interesuje. Prawie 60% respondentów jest zda-
nia, że można dużo powiedzieć o danej osobie na podstawie muzyki, jaka znajduje się na jej profilu. 
Ponadto wśród innych powodów umieszczania muzyki pojawiała się również chęć promowania 
swojego lub zaprzyjaźnionego zespołu czy łatwość dostępu do ulubionej muzyki. Dodatkowo por-
tale społecznościowe są miejscem, gdzie można odnaleźć nowe inspiracje muzyczne. Prawie 80% 
badanych przyznaje, że zdarzało im się natrafić na portalu społecznościowym na nową muzykę 
(np. podczepioną do profilu ich znajomych), która im się spodobała (z czego 27% regularnie znaj-
duje w ten sposób muzykę), a nieco ponad 40% kupiło muzykę odkrytą na portalu (Leonhard 2008: 
179 – 185). Przykładem portalu społecznościowego, który stał się miejscem skupiającym artystów 
i miłośników muzyki z całego świata jest MySpace. Podstawową jednostką serwisu jest tzw. profil. 
Mogą go sobie założyć pojedyncze osoby, jak i aktorzy zbiorowi (np. zespoły muzyczne, wytwórnie 
itp.). Portal umożliwia użytkownikom personalizację swojego profilu – od interfejsu, aż po muzykę 
odtwarzaną automatyczne po wejściu na profil danej osoby. Z jednej strony portal ułatwia słucha-
nie i dzielenie się muzyką, komentowanie profili innych użytkowników, zawieranie nowych znajo-
mości czy blogowanie. Z drugiej – pozwala artystom (zarówno tym o ugruntowanej już pozycji, jak 
i początkującym) promować swoją twórczość.

Dystrybucja i konsumpcja muzyki

Rozwój nowych technologii zaowocował licznymi przekształceniami na rynku muzycznym. 
Na przestrzeni kilku minionych lat ukształtował się odrębny sektor muzyki cyfrowej, który z roku 
na rok coraz bardziej się rozrasta (m.in. wzrasta liczba serwisów, zwiększa się liczba albumów 
dostępnych w formacie cyfrowym, ale także znacznie wzrosły dochody, jakie przynosi ten segment 
rynku) (IFPI 2008: 5 – 6). Również w Polsce zauważalny jest od kilku lat rozrost tego segmentu 
rynku muzycznego. Niemniej dzieje się to znacznie wolniej niż w krajach Europy Zachodniej czy 
USA5. Pewien wpływ na spowolnienie tego procesu ma m.in. mniejszy dostęp do Internetu, zwłasz-
cza szerokopasmowego. W 2007 roku sprzedaż muzyki cyfrowej stanowiła jedynie 2% dochodu 
polskiego rynku muzycznego (dla porównania: sprzedaż płyt – 94%; wartość praw wykonawczych 
– 4%). Jeśli zestawić dane z 2006 i 2007 roku dotyczące rynku muzyki cyfrowej w Polsce i wziąć pod 
uwagę całość sprzedaży widoczna jest znaczna przewaga zakupów muzyki przeznaczonej na tele-
fon komórkowy (2006 – 85%, 2007 – 92%). Co więcej, w porównaniu z rokiem 2006, w 2007 o 6% 
spadła sprzedaż muzyki w postaci plików w Internecie. Ogólna wartość sprzedaży muzyki cyfrowej 
w 2007 roku była ponad 5 razy wyższa niż rok wcześniej (POLMIC 2008: 3, 7 – 8). 

4 W raportach z badań przeprowadzonych przez CBOS dotyczących portali społecznościowych słuchanie 
i zamieszczanie muzyki jako cele korzystania z tych portali są umieszczone jako jeden wspólny wariant wraz 
z innymi aktywnościami kulturalno-artystycznymi, tj. oglądaniem filmów, czytaniem tekstów, itd.

5 Jak zaznaczono w drugim przypisie, polski rynek muzyczny, w porównaniu z tzw. państwami zachodnimi, 
jest niewielki. Według danych za 2007 rok pod względem sprzedaży muzyki w formacie cyfrowym Polska 
zajmuje 36. miejsce na świecie, a pod względem sprzedaży płyt – 24 (POLMIC 2008: 3).
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Analizując to, co ludzie najchętniej kupują, nie trudno dostrzec tendencję, o której była mowa we 
wcześniejszych akapitach: stopniowe wypieranie kasety magnetofonowej przez płytę CD, a następ-
nie pojawienie się plików mp3 jako kolejnej formy zakupu muzyki. Te prawidłowości są również 
zauważalne w Polsce (CBOS 2007: 2, CBOS 2009: 6), choć warto dodać, że CD jest nadal popularnym 
nośnikiem. Według danych ze sprzedaży w USA, w 2009 roku więcej osób kupowało muzykę na 
nośniku fizycznym (59% ogółu). Niemniej w porównaniu z 2008 rokiem jest widoczny wyraźny (o 
7%) spadek w zakupach nośników fizycznych na rzecz muzyki cyfrowej (RIAA 2010: 1). 

Dlaczego ludzie preferują w coraz większym stopniu kupowanie czy ściąganie muzyki w formie 
cyfrowej? Można wskazać kilka powodów. Przede wszystkim taki dostęp do muzyki jest zarówno 
wygodny, jak i szybki – bez ograniczeń w postaci miejsca czy czasu, a jedyne, co jest potrzebne, to 
urządzenie z dostępem do Internetu. Ponadto taka forma słuchania muzyki zapewnia dostęp do 
większej ilości wykonawców, a co za tym idzie pozwala łatwo odkrywać nową muzykę (Molteni, 
Ordanini 2003: 394).

Trudno kwestionować wpływ nowych technologii na sposoby produkcji, promocji i dystry-
bucji muzyki. Jest to szczególnie widoczne, jeśli wziąć pod uwagę początkujących muzyków czy 
tzw. artystów niezależnych. Tradycyjne sposoby dystrybucji są w dużej mierze zarezerwowane dla 
wytwórni płytowych, które często mają swoje oczekiwania czy wyobrażenia (szczególnie w aspek-
cie finansowym i kontroli nad powstającą muzyką). Internet dostarczył artystom kilku nowych 
możliwości: nagrywanie (np. thenetstudio.com) i dystrybucja muzyki (np. za pośrednictwem wła-
snej strony internetowej) bez udziału firmy fonograficznej (Pfahl 2005: online). Co więcej, serwisy 
internetowe takie jak YouTube czy Myspace, a także wszelkiego rodzaju portale społecznościowe 
ułatwiają promowanie swojej muzyki i docieranie do nowych odbiorców.

Swoistą rewolucję w przepływie i konsumpcji muzyki przyniosło rozpowszechnienie pod 
koniec lat 90. programów (serwisów) opartych na modelu komunikacyjnym P2P (peer-to-peer), 
który polega na wymianie na równych prawach plików między użytkownikami (tj. ta sama osoba 
jest jednocześnie odbiorcą, jak i nadawcą) bez pośrednictwa dodatkowego serwera (Contractor 
2002: online). Choć powstało wiele serwisów wykorzystujących ten model (Gnutella, Audiogalaxy, 
eDonkey, itd.), największy rozgłos zyskał Napster. Jego wielka popularność (50 milionów zareje-
strowanych użytkowników po 1,5 roku funkcjonowania) przysporzyła mu zarówno wielu przeciw-
ników (głośny proces wytoczony przez zespół Metallica), jak i zwolenników (m.in. zespół Limp 
Bizkit) (Nelson 2002: online). Sprawa Napstera sprowokowała liczne debaty dotyczące piractwa, 
własności intelektualnej, praw autorskich, a także dalszego rozwoju dystrybucji muzyki opartej 
na modelu P2P. W efekcie, pod naciskiem firm fonograficznych Napster (i niektóre inne serwisy 
P2P) został przekształcony w płatną platformę. Jednak spektakularne pozwy przeciwko firmom 
obsługującym serwisy P2P czy też konkretnym użytkownikom, nie gwarantują pełnej kontroli 
nad przepływem muzyki. Jak pokazują badania, ok. 20% dorosłych Amerykanów zgrywa muzykę 
bezpośrednio z odtwarzaczy innych osób, a prawie 30% otrzymuje muzykę drogą mailową lub za 
pośrednictwem różnych komunikatorów internetowych. Z tej formy „sprywatyzowanego” dziele-
nia się plikami, odbywającej się poza P2P, korzysta aż połowa Amerykanów deklarujących ściąga-
nie na co dzień muzyki z Internetu (PRC 2005: 1 – 3). Tego typu transfer muzyki jest trudny albo 
prawie niemożliwy do odgórnego kontrolowania.

Jakie inne kanały dystrybucji można wskazać? Wspominany we wcześniejszych akapitach pro-
gram iTunes i wbudowany w niego sklep iTunes Store stanowią przykład modelu „płać za ścią-
ganie” (pay-per-download) – za każdy utwór, który chce się ściągnąć trzeba uiścić opłatę. Chcąc 
zachęcić konsumentów do kupowania całych albumów, często proponuje się promocyjne ceny za 
zakup całej edycji. Również serwis Amazon uruchomił tego typu sieć dystrybucyjną (AmazonMP3) 
w 2007 roku. Inne rozwiązanie zaproponował swoim użytkownikom serwis Rhapsody – wprowa-
dził system subskrypcji, czyli opłaciwszy miesięczny abonament dana osoba ma nieograniczony 
dostęp do zbiorów muzycznych (dopóki regularnie płaci) (Gałuszka 2009: 219 – 229). 
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Można też wskazać kilka ciekawych przykładów obrazujących strategie dystrybucyjno-promo-
cyjne obierane przez różnych wykonawców. Zespół Radiohead w 2007 roku udostępnił swój album 
„In Rainbows” na stronie Internetowej w cenie „płać, ile możesz” (pay what you can). Według 
danych z 2009 roku album sprzedał się w ilości 3 milionów – zarówno w formie cyfrowej, jak 
i fizycznej. Zbliżony model dystrybucji zastosowało Nine Inch Nails. W 2008 roku swój album 
udostępnili, wykorzystując kilka kanałów dystrybucji online: umieścili na serwerze cały album do 
poprania za darmo (na licencji Creative Commons) oraz zaoferowali 2 wydania specjalne albumu 
(z różnymi dodatkami) w cenie 5$. Mimo, iż cały album można było ściągnąć za darmo, w 2008 
okazał się być najlepiej sprzedającym się wydawnictwem w formie mp3 w serwisie Amazon (PRC 
2009: 13). Podobne rozwiązania stosują także inni artyści: Madonna, Snow Patrol, Robbie Williams 
i wielu innych (IFPI 2007: 16 – 17).

Kanałem dystrybucji muzyki zyskującym coraz bardziej na znaczeniu są telefony komórkowe. 
Interesującym przypadkiem jest Japonia, w której rozpowszechnianie muzyki tą drogą jest niesły-
chanie popularne. W 2007 aż 91% dochodu japońskiej cyfrowej branży muzycznej pochodziło ze 
sprzedaży za pośrednictwem telefonów komórkowych. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom kon-
sumentów, wielu japońskich artystów oferuje liczne produkty przeznaczone dla telefonów komór-
kowych (dzwonki, video-dzwonki i inne) (IFIP 2008: 8 – 9). Również w Polsce obserwujemy rozwój 
dystrybucji i konsumpcji muzyki z wykorzystaniem tego nośnika. Trzech głównych operatorów 
sieci komórkowej ma w swoich ofertach telefony przystosowane do słuchania, pobierania i prze-
chowywania muzyki (często w reklamach nazywane wręcz „muzycznymi”), a także specjalne oferty 
skierowane do miłośników muzyki (pakiety muzyczne, promocje na ściąganie muzyki czy interne-
towy serwis muzyczny dostępny przez telefon). 

Jakie formy zakupów preferują polscy użytkownicy? Pewien obraz tego zjawiska mogą dać 
wyniki badania przeprowadzonego w 2005 roku pośród 3 grup studentów (łącznie 550 osób, 
które na co dzień korzystają z Internetu). Zdecydowana większość respondentów często ściąga 
muzykę z Internetu (32% całe płyty, 31% pojedyncze utwory). Zdecydowanie najpopularniejszą 
drogą pozyskiwania muzyki są serwisy typu P2P (np. eMule) – do korzystania z nich przyznaje się 
77% badanych studentów. Rzadziej zdobywają muzykę za pośrednictwem sklepów internetowych 
z muzyką cyfrową (jak np. mp3.wp.pl, melo.pl czy soho.pl) – 33% czy też bezpośrednio ze strony 
artysty – 24%. Jak respondenci motywują to, że ściągają za darmo muzykę? Większość (65%) decy-
duje się na takie działania, bo nie chce kupować płyty. Około 42% chce najpierw posłuchać muzyki 
(czy się spodoba) zanim kupi płytę, a ok. 30% słucha muzyki, której nie da się kupić w sklepie. 
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku pytania o to, skąd studenci pozyskują muzykę 
i dlaczego ją ściągają za darmo, można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź, więc istnieje moż-
liwość, iż respondenci podejmują mieszane strategie zakupowe – czasem kupują, czasem ściągają, 
itd. (Gałuszka 2009: 196 – 200). 

Przedstawione powyżej modele dystrybucyjne i promocyjne nie wyczerpują całej problema-
tyki sposobów upowszechniania i sprzedawania muzyki. Szczegółowe opisywanie każdej z nich 
nie mieści się w ramach tej rozprawy. Niemniej warto wspomnieć, iż istnieją jeszcze takie sposoby 
dystrybucji muzyki jak: superdystrybucje (użytkownik jako konsument i dystrybutor jednocze-
śnie), serwisy reklamowe (oglądasz reklamy, a w zamian masz darmowy dostęp do muzyki), oferty 
pakietowe (muzyka sprzedawana w pakiecie razem z innymi usługami czy produktami), netaudio 
(udostępnianie utworów za darmo np. na licencji Creative Commons i nastawienie się na zarobek 
z innych źródeł – koncertów itp., lub całkowita rezygnacja z dochodów z muzyki), blogi czy tzw. 
agregatorzy (pośrednicy między artystami i wytwórniami, a portalami i serwisami udostępniają-
cymi w Internecie muzykę) (Gałuszka 2009: 229 – 234, 237 – 243, 248 – 252).
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zmiany w obrębie różnych relacji społecznych

Najłatwiej dostrzegalne są zmiany w obrębie relacji artysta – odbiorca/fan. Szczególnie Internet 
skraca dystans między twórcami a odbiorcami. Możliwości, jakie daje Web 2.0 sprawiają, że artysta 
(zarówno jego twórczość, ale często też życie prywatne) staje się jeszcze bliższy fanom. Dobrym przy-
kładem obrazującym to zjawisko może być Jarvis Cooker, lider nieistniejącej już grupy Pulp. Jako 
solowy artysta chętnie korzysta z nowych rozwiązań medialnych, aby komunikować się z fanami. 
W sposób pośredni muzyk nawiązuje kontakt z odbiorcami za pośrednictwem takich portali jak: 
Wikipedia czy YouTube. Fani mogą na nich znaleźć wszelkie informacje o wykonawcy: począw-
szy od biografii, koncertów, a skończywszy na tym, co jedzą muzycy w trakcie tras koncertowych. 
Innym, bardziej bezpośrednim narzędziem komunikacji, o którym była już wcześniej mowa, są 
portale społecznościowe. Jarvis Cooker ma profil w serwisie MySpace (nazwał go Jarvspace), który 
regularnie aktualizuje, zamieszczając na nim bieżące informacje, mp3, nagrania video z koncertów. 
Wszystkie te aktywności opatrzone są jego komentarzem. Co szczególnie istotne, każdy fan może 
zostać „przyjacielem” Jarvisa i dzielić się z nim swoimi przemyśleniami (Beer 2008: 228 – 234). 
Oczywiście jego działania są jednym z wielu możliwych przykładów budowania relacji z fanami 
z wykorzystaniem nowych technologii. Jako ilustrację tego zjawiska na polskim gruncie można 
wskazać krakowskiego DJ-a Roberta M. Na swoim profilu na Facebooku zamieszcza przeróżne 
materiały: od zdjęć przy obiedzie po najnowsze nagrania. Inny polski artysta Czesław Mozil (znany 
bardziej jako Czesław Śpiewa) ma zbliżoną do Roberta M strategię prowadzenia swojego fanpage’u 
na Facebooku, z tą różnicą, że Czesław częściej włącza się do dyskusji, które toczą się wokół infor-
macji czy zdjęć, które sam zamieszcza. 

Choć muzyka jako taka słynie z tego, że gromadzi ludzi o zbliżonym guście czy upodobaniach, 
Internet w sposób szczególny umożliwił melomanom tworzenie zbiorowości opartych na podob-
nych preferencjach muzycznych, niezależnie od miejsca czy czasu (Beer 2008: 236). Chociażby 
na portalu Facebook, wokół stron poświęconych różnym artystom czy gatunkom muzyki, tworzą 
się grupy składające się z fanów danego wykonawcy. Jednym prostym kliknięciem automatycznie 
dołącza się do grona osób podzielających twoje upodobania (przy okazji widzi, czy ktoś ze znajo-
mych też lubi tego muzyka). Na stronie artysty można się wymieniać uwagami i opiniami z innymi 
fanami, komentować wydarzenia czy dodawać zdjęcia, nagrania, filmy itp. 

W aspekcie muzyki często podkreśla się, iż nowe media zmodyfikowały i pogłębiły sposoby jej 
doświadczania. Wprawdzie nadal funkcjonuje przemysł muzyczny i obowiązują w nim regulacje 
prawne nakreślające ramy funkcjonowania produkcji, dystrybucji i konsumpcji muzyki, niemniej 
nowe technologie znacznie wzbogaciły sposoby partycypacji w kulturze muzycznej, które (szczegól-
nie w wymiarze aktywnym, twórczym) umożliwiają szersze uczestnictwo większej ilości jednostek. 
Z uwagi na te właściwości rewolucji cyfrowej, często mówi się o ich demokratyzującej i decentrali-
zującej funkcji (Sandywell, Beer 2005: 108 – 109). Jednym z przejawów tego procesu jest zacieranie 
się podziałów między kompozytorami, producentami czy wykonawcami jako osobnymi grupami 
społecznymi. Choć zjawisko to można było już obserwować w czasach muzyki analogowej (kiedy 
wykonawcy zaczęli sami komponować), jednakże to media cyfrowe pogłębiły i przyspieszyły ten 
proces (Beer 2005: online). Jak wspomniano wyżej, nowe media pozwalają skracać dystanse, czy 
nawet zacierają granice pomiędzy różnymi warstwami społecznymi. Jest to szczególnie widoczne 
w aspekcie tworzenia muzyki. Internet i inne technologie cyfrowe dostarczyły licznych narzędzi 
do samodzielnego komponowania muzyki i dzielenia się swoją twórczością. Co więcej, w Inter-
necie łatwo dostępne są różnego rodzaju zbiory wiedzy dotyczące muzyki (choćby przywoływane 
już filmy instruktażowe na YouTube). Zalety nowych mediów doceniają również nauczyciele 
muzyki. Ich zdaniem technologie wzbogacają edukację muzyczną. Komputer i programy czy apli-
kacje muzyczne mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie lekcji w szkole, jak również w domu 
podczas samodzielnej nauki (Kassner 2000: 30 – 32). Choć granica między ekspertami (ludźmi 
o wykształceniu muzycznym), a nie-profesjonalistami pewnie nigdy całkowicie nie zniknie, warto 
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zauważyć, iż współcześnie, za sprawą nowych mediów, tworzenie i dzielenie się muzyką stało się 
o wiele łatwiejsze, także dla osób spoza środowisk muzycznych czy artystycznych.

podsumowanie

Pojawienie się i rozwój nowych mediów przyniosło wiele zmian w obrębie kultury muzycz-
nej. Nadały muzyce większą mobilność i znacznie rozszerzyły repertuar dostępnych sposobów jej 
doświadczania w życiu codziennym. Jest to szczególnie widoczne, biorąc pod uwagę uczestnic-
two w kulturze muzycznej. W wymiarze jednostkowym zauważalna jest indywidualizacja prak-
tyk – kiedy i jak chcę, niezależnie od miejsca i czasu. W aspekcie zbiorowym nowe technologie 
sprzyjają budowaniu relacji zarówno tych wirtualnych (np. społeczności tworzące się na Facebo-
oku czy MySpace wokół wspólnych zainteresowań), jak i realnych (np. wspólne słuchanie muzyki 
z wykorzystaniem telefonów komórkowych). Ponadto warto podkreślić, iż w wielu przypadkach 
mamy do czynienia z aktywnym uczestnictwem w kulturze muzycznej (np. tworzenie własnej 
muzyki czy remiksów i udostępnianie ich innym w Internecie). Słuszne wydaje się być spostrze-
żenie, które poczynił 10 lat temu Steve Jones, iż uczestnictwo w kulturze muzycznej w czasach 
nowych mediów będzie zmierzało w stronę większej personalizacji, nie tylko samych praktyk, ale 
też i mediów („mass media become less mass and more personal”), a także większego zaangażowania 
w tworzenie i wymianę doświadczeń między jednostkami (2000: 225). Oczekiwania, które rozbu-
dziły u miłośników muzyki nowe media sprawiły, iż przemysł muzyczny został w dużym zakresie 
zreorganizowany. Producenci i dystrybutorzy muzyki (a w pewnej mierze też sami artyści) musieli 
(i w wielu przypadkach nadal muszą) dostosować swoją ofertę i kanały dystrybucji do potrzeb 
konsumentów.

Przywoływane w toku analizy przykłady z badań empirycznych wielokrotnie ukazywały liczne 
przejawy aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej z wykorzystaniem nowych technologii. 
Rodzi to pewne wyzwania dla instytucji kultury oraz państwowych (jak np. szkoła), aby wykorzy-
stać ten twórczy potencjał (który szczególnie dostrzegalny jest u młodzieży), nie tylko w kontekście 
edukacji muzycznej. Choć można spotkać się z argumentacją, że młode pokolenie samo jest w sta-
nie uczyć się i wykorzystywać możliwości, jakie stwarzają im nowe media, pojawiają się również 
głosy opowiadające się za stworzeniem bardziej systemowych rozwiązań. Taka polityka edukacyjna 
byłaby nakierowana m.in. na znoszenie barier w dostępie do nowych technologii, zwiększanie 
kompetencji medialnych oraz pobudzanie i wspieranie aktywnego uczestnictwa w kulturze i zaan-
gażowania obywatelskiego (zob. Jenkins [et al.] 2006: 12 – 18).

Omawiane powyżej procesy (szczególnie piractwo i niekontrolowany przepływ muzyki) rodzą 
liczne pytania natury prawno-instytucjonalnej. Ważne, aby podejmując działania, nie popadać 
w skrajności (restrykcyjne prawo może zahamować aktywność twórczą jednostek). Warto więc 
opracowywać strategie na drodze dialogu między przedstawicielami różnych środowisk, aby pro-
ponowane modele były jak najbardziej optymalne. Przywoływane wcześniej w tekście badania 
przeprowadzone wśród grupy polskich studentów ukazały, że 65% z nich zdarza się ściągać muzykę 
za darmo, aby uniknąć płacenia za płytę. W tym miejscu należałoby postawić pytanie o „głębsze” 
motywacje takich działań: czy robią tak, bo CD są za drogie? Zbyt słaby jest dostęp do interne-
towych sklepów z muzyką? Korzystanie z takich sklepów jest zbyt skomplikowane (np. wymaga 
posiadania karty kredytowej)? Itd.

Opisane zjawiska niosą też pewne wyzwania dla nauk społecznych. Z jednej strony pojawia się 
pytanie: jak badać te fenomeny? Czy wybrać podejście bardziej strukturalistyczne, dekonstrukty-
wistyczne czy może zupełnie coś innego? (zob. Sandywell, Beer 2005: 106 – 107). Ponadto warto 
przemyśleć zmiany w obrębie terminologii stosowanej do opisu zjawisk związanych z uczestnic-
twem w kulturze i nowymi mediami. Czy używane do tej pory terminy w pełni oddają charakter 
procesów, które współcześnie obserwujemy? Czy nadal mamy do czynienia jedynie z konsumen-
tami czy raczej konsumentami-użytkownikami, aktywnymi aktorami, którzy w sposób świadomy 
chcą kształtować swoje uczestnictwo w kulturze?
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sexting – nowe formy eKspresji 
seKsualności w Dobie internetu 
i nowych technologii1

5

Dzięki1 technologiom mobilnym młodzi ludzie zyskali przestrzeń wolną od kontroli rodziców, 
także w sferze seksualności. Sexting staje się nową formą ekspresji seksualności osób w wieku doj-
rzewania, dla których eksperymentowanie z własną seksualnością jest szczególnie kuszące, choć 
oczywiście sexting nie dotyczy tylko i wyłącznie adolescentów. Nastolatki mogą korzystać z narzę-
dzi, które oferują im nieograniczone możliwości wyrażania siebie, a które w połączeniu z przeko-
naniem o całkowitej anonimowości działań podejmowanych w przestrzeni internetowej, stają się 
poważnym zagrożeniem. Artykuł nie ogranicza się tylko do próby opisu zjawiska, polegającego 
na wysyłaniu wiadomości lub fotografii o charakterze pornograficznym – głównie przy pomocy 
telefonów komórkowych – ale także stara się dociec przyczyn tego typu zachowań wśród osób 
w okresie adolescencji. Autorka zamierza odpowiedzieć na pytanie, jakie negatywne konsekwencje 
– zarówno na poziomie społecznym, jak i jednostkowym – rodzą tego typu zachowania. Opierając 
się na najnowszych badaniach, dotyczących tego zjawiska, autorka odpowiada na pytanie, jaka 
jest skala tego zjawiska, kto najczęściej jest podmiotem sextingu oraz jaka jest percepcja tego typu 
zachowań wśród nastolatków. Autorka zwraca również uwagę na odmienne (z reguły jednoznacz-
nie negatywne) postrzeganie tego zjawiska przez osoby dorosłe – rodziców i nauczycieli, dla któ-
rych przestrzeń wirtualna to w wielu przypadkach terra incognita, stąd trudności w definiowaniu 
tego, co dzieci robią w Internecie, niedoszacowanie czasu spędzanego w sieci czy deprecjonowanie 
znaczenia nowych technologii w życiu młodych ludzi.

Jak wskazuje Brian McNair, nowych technologii zawsze używa się w celach związanych z sek-
sem (2004: 84). Tabu seksualne zdaniem autora występuje we wszystkich społeczeństwach, a każde 
pokolenie odkrywa i przekracza swoje własne tabu, czasem wynajdując nowe (tamże: 90). Skoro 
jednak seks jest wszechobecnym, naturalnym elementem fukcjonowania wielu wymiarów rzeczy-
wistości społecznej, być może przestał być: „tematem wstydliwym czy budzącym zakłopotanie, jak 
za czasów naszych rodziców. Jest motorem naszej kultury. Jest w sieci, przez telefon, na kablu i na 
wybiegu. Jest hasłem reklamowym współczesnego życia. Rośnie nowe pokolenie (…), które nie chce 
tłumić seksu. Chce o nim dyskutować, odkrywać go i celebrować” (tamże: 99). Badania TNS OBOP 
potwierdzają liberalizację poglądów młodych ludzi odnośnie seksu i instrumentalne podejście do 

1 Artykuł opublikowany w: Szpunar, Magdalena. 2011. Społeczne konteksty nowych mediów. Toruń: Wydawnic-
two Adam Marszałek: 164 – 183.
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partnera. W roku 1988 22% młodych ludzi deklarowało utrzymywanie stosunków seksualnych, 10 
lat później 36%. W roku 1988 41% młodych ludzi zgadzało się z poglądem, że pierwsze kontakty 
seksualne młodzi ludzie powinni mieć dopiero po zawarciu małżeństwa, w roku 1998 z tą opinią 
zgadzało się już tylko 17% ankietowanych. W 1988 roku 40% młodych respondentów uważało, że 
to zupełnie normalne, że kochający się ludzie utrzymują ze sobą kontakty seksualne i ślub nie jest 
do tego konieczny, podczas gdy 10 lat później zgadzało się z tym stwierdzeniem prawie dwukrotnie 
więcej badanych (72%). Z biegiem czasu adolescenci są nie tylko coraz bardziej otwarci i mniej 
zblokowani w sferze seksu, ale także traktują go jako pewną formę czerpania przyjemności, bez 
zobowiązań. W roku 1988 30% respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem, że seks nie wymaga 
ani miłości, ani małżeństwa, nawet przelotny związek może dostarczyć przyjemnych, pięknych 
przeżyć, w 1998 z tą opinią zgodziło się 38% badanych (Wenzel 1999; Szczepańska 2007). Zmiany 
w sferze seksualności stanowią wypadkową zmiany społecznej. O ile w społeczeństwie masowym 
jedność partnerów, wzajemna pomoc czy wierność stanowiły naturalny element rzeczywisto-
ści (Szlendak 2008: 140), o tyle tak samo naturalną cechą społeczeństwa ponowoczesnego, które 
cechuje permanentna zmiana, niestałość, naturalnym rysem jest niestabilność związków uczucio-
wych i instrumentalne podejście do partnera i seksu. Posiłkując się terminem Tomasza Szlendaka, 
seks poddał się procesowi supermarketyzacji. Ma oferować przyjemność, feeryczność, szał i zapo-
mnienie, trwałość relacji z partnerem ma znaczenie drugorzędne. Liczy się tylko tu i teraz. Seks nie 
jest jednym z elementów życia, jest jego głównym elementem.

Termin sexting powstał z połączenia ze sobą słów sex oraz texting (przesyłanie wiadomości 
tekstowych). Prawdopodobnie termin ten został po raz pierwszy użyty w 2005 roku w artykule 
Sunday Telegraph Magazine. Sexting proponuję definiować jako rozsyłanie przy pomocy telefonów 
komórkowych oraz publikowanie w sieci WWW zdjęć, filmów (najczęściej z własnym udziałem) 
oraz tekstów o charakterze pornograficznym i erotycznym, szczególnie wśród osób w wieku ado-
lescencji. Paweł Przywara zauważa, że współczesne media, by przyciągnąć odbiorcę, nie tylko się-
gają po konwencję infotainment, ale coraz częściej poszukują mocniejszych środków wyrazu, jak 
chociażby erotainment. Erotainment definiuje autor jako epatowanie odbiorców treściami o tema-
tyce erotycznej – artykułami, plotkami, zdjęciami, filmikami (2010). Wydawcy medialni doskonale 
zdają sobie sprawę, że seks jest słowem-kluczem, które przyciąga zainteresowanie opinii publicznej. 
Artykuł wcale nie musi być związany z tematyką erotyczną, jednakże zdjęcie go „okraszające” tak 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: M. Wenzel, Młodzież o życiu seksualnym, Komunikat CBOS, 
BS/98/99, J. Szczepańska, O wychowaniu seksualnym młodzieży, Komunikat CBOS, BS/123/2007.
[Dane na wykresie dotyczą osób, które zgadzały się z zaproponowanymi stwierdzeniami]

Wyk. 1. Poglądy młodych ludzi na kwestie seksualne (dane w%)
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– i to ono jest magnesem, który ogniskuje uwagę odbiorcy. McNair uważa, że seks w mediach staje 
się konsumpcyjny, nie jest istotna jego wywrotowość, ale redukowanie aktu płciowego do jednego 
z aktów społeczeństwa nabywców (2004: 128). Seks, nagość, cielesność przestały przynależeć do 
sfery tabu. Stają się formą zabawy, niezobowiązującego flirtu z drugim człowiekiem, a najważniej-
szym jego elementem jest własna satysfakcja i przyjemność. W tym epatowaniu seksualnością nie 
ma żadnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jest chwilowe konsumowanie atrakcyjnego 
dobra, którym na jakiś czas staje się pożądany „model” i który równie szybko może być wymie-
niany na inny. Tomasz Szlendak wskazuje, że seks, analogicznie jak inne sfery naszego życia, uległ 
supermarketyzacji. Supermarketyzację seksu wyznaczają dwie trajektorie – nacisk na ilość partne-
rów oraz ich jakość. Powoduje to trudności w wyborze partnera życiowego, a jeśli już taki wybór 
zostaje dokonany, jego niestałość (2008: 135). Jak dokonać wyboru spośród tak bogatej oferty? 
Czy oferta może nas zaspokoić, skoro ciągle pojawiają się propozycje nowsze, ciekawsze, atrakcyj-
niejsze? Seksualne stymulatory zdają się wyprzedzać nasze pragnienia i kształtują nasze potrzeby, 
zanim jeszcze o nich pomyślimy.

Jak zauważa Eugeniusz Moczuk zachowania seksualne przynależą do zachowań społecznych, 
a ich społeczny charakter przejawia się w każdym społeczeństwie niezależnie od kultury i jej typu 
(2004: 7). Od dłuższego czasu nie tylko nastolatki, ale dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym 
są socjalizowane do sfery seksualności. W prasie dla małych dziewczynek można coraz częściej 
znaleźć kosmetyki pomagające upiększyć urodę – lakiery do paznokci, błyszczyki do ust czy cienie 
do powiek. Wszystko po to, by już 10 – 11 letnia dziewczynka mogła poczuć się kobieco. Jeden 
z chętniej czytanych przez nastoletnie i młodsze dziewczynki tytułów – Bravo Girl2, na swoich 
okładkach zachęca: „Jak z szarej myszki zmienić się w intrygującą dziewczynę. Co zrobić, aby on 
cię nie przegapił” (2010: nr 12), „teksty na dobry początek dla nieśmiałych i odważnych, tricki jak 
flirtować” (2010: nr 8), „zobacz co kocha, czego nie znosi, jak go zdobyć” (2010: nr 5), „sposób 
na chłopaka – odważ się mu wyznać miłość” (2010: nr 3). Z analizy zawartości czasopism dla 
młodzieży, takich jak m.in. Popcorn, Bravo czy Dziewczyna przeprowadzonej przez Józefa Szkoc-
kiego wynika, że tematyka erotyczna zajmuje 20 – 25% zawartości czasopisma. Dominują również 
informacje o związkach młodych idoli muzycznych (5 – 20%), tematyka filmowa, plotki zajmują 

6 – 15%, a moda i uroda – 10 – 30% (1996: 121 – 122). Z kolei 
„Cosmo” przekonuje swoje czytelniczki, że każda sfera życia 
może zostać „useksualizowana” i radzi jak nie ulec seksual-
nej nudzie (Szlendak 2008: 144). Skoro już młode dziewczęta, 
a nawet dziewczynki od najmłodszych lat są socjalizowane 
do sfery seksualności i atakowane wyuzdanymi wizerunkami 
kobiet, w wielu przypadkach ulegają złudzeniu, że im bardziej 
wulgarnie się zaprezentują tym lepiej. Szacunek dla własnego 
ciała, niewinność i czystość jest jedynie przebrzmiałym bala-
stem, którym przejmowały się ich prababki.

Przełamywanie granic seksualnego aktu, liczne akty trans-
gresji seksualnej są efektem ekspansji mediów na czele z Inter-
netem. Jak zauważa McNair, Internet wprowadza świat w epokę, 
w której „coś tak niewinnego jak seks oralny w Białym Domu 
może urosnąć w ciągu kilku godzin do rozmiarów potęż-
nego kryzysu politycznego” (2004: 187). Szlendak zauważa, iż 
powszechny dostęp do Internetu w wielu krajach spowodował, 
iż zmienia się radykalnie dostęp do pornografii. Nastolatek nie 

2 Trzymiesięczny zasięg Bravo Girl (wskaźnik CSS dla dwutygodników) wynosił w okresie X 2009 – III 2010 
2,2%. Za: http://www.pbczyt.pl/page.php?d=2&p=6&m=4&c=3&w=1.

Rys. 1. Zestaw do make-up dla dziewczynek

Źródło: http://www.mazakzabawki.pl/data/gfx/pictu-
res/medium/8/2/5528_1.jpg
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musi dzisiaj z wypiekami na twarzy 
wystawać w kolejce po czasopisma ero-
tyczne czy pornograficzne, a surfuje po 
sieci w poszukiwaniu interesujących go 
materiałów (2008: 154). Jak zauważa 
Tomasz Kowalski, analizujący prasę 
erotyczną i pornograficzną w Polsce, 
Internet w znaczący sposób przyczy-
nił się do zmniejszenia nakładów tego 
typu czasopism, a wydawnictwa pra-
sowe stanowią jedynie niewielką część 
pornobiznesu (2007: 98). Nie bez prze-
sady można Sieć określić mianem kró-
lestwa pornografii. Bez skrępowania 
i zażenowania każdy zainteresowany 
materiałami pornograficznymi znaj-
dzie w sieci takie, które szczególnie go zainteresują. Od amatorskich filmów nastoletnich dziew-
cząt i chłopców po zhakowane produkcje przynależące do gatunku XXX. W sieci bez skrępowania 
można zakupić seksualne gadżety, korzystać z cyberseksu czy wyszukać pary do seksu zbiorowego. 
Jednocześnie warto nadmienić, że niemal każda dewiacja seksualna znajduje w sieci swoich repre-
zentantów i zwolenników.

Jak zauważa McNair, technologie elektroniczne ułatwiają produkcję i konsumpcję materiałów 
o treściach jednoznacznie seksualnych, obniżając zapory wejścia w pornosferę. Internet zdaniem 
autora pozwala uniknąć wielu negatywnych konsekwencji, szczególnie tych psychologicznych, 
kojarzonych z kupowaniem pornografii i korzystaniem z niej. Słusznie wskazuje, że dzięki nowym 
technologiom pornografia wkrada się do prywatnej sfery domowej, likwidując moralne zahamo-
wania i ułatwiając korzystanie z pornografii wielu tzw. „przyzwoitym ludziom” (2004: 81 – 82). Jak 
wynika z badań Polpharmy, już niemal co drugi Polak korzystający z Internetu rozmawiał w sieci 
na tematy związane z seksem z osobami poznanymi w Internecie (43,1%), najczęściej były to osoby 
w wieku 26 – 30 lat (51,5%). Internet dla wielu osób stanowi także doskonałe źródło informacji 
o seksie (79,5%). Kobiety poszukują w sieci informacji na temat technik seksualnych (67,2%) 
i metod antykoncepcji (59,3%), mężczyźni zaś, oglądają erotyczne zdjęcia i komiksy (82,1%). Nie-
mal co drugi ankietowany przyznał, że poszukuje w Internecie porad dotyczących problemów 
seksualnych (43%), a co piąty badany szuka pomocy w sprawach seksualnych na forach (21,3%). 
Jednocześnie prawie połowa mężczyzn przyznaje, iż ogląda w sieci anonse seksualne (40,5%), pod-
czas, gdy do takich praktyk przyznaje się jedynie 14,9% kobiet. Większość mężczyzn-internautów 
przyznaje, że ogląda strony zawierające materiały pornograficzne (95,8%), rzadziej na takie strony 
wchodzą kobiety (78,1%) (Izdebski 2010; N=10016, termin badania 12.2009 – 01.2010).

Z badań prowadzonych przez Pew Internet & American Life Project wynika, że 4% nastolatków 
w wieku 12 – 17 lat posiadających telefony komórkowe wysłało nagie lub prawie nagie zdjęcia innej 
osobie. Jednocześnie 15% adolescentów w tej samej kategorii wiekowej deklaruje, że otrzymało 
przez telefon komórkowy rozbierane zdjęcia. Wśród starszych nastolatków sexting zdarza się czę-
ściej. Aż 8% 17 – latków przyznaje, że przesyłało telefonem komórkowym erotycznie prowokujące 
zdjęcia lub teksty. Ten odsetek zwiększa się w przypadku tych nastolatków, które same opłacają 
swoje rachunki telefoniczne. W przypadku takich osób do sextingu przyznaje się, aż 17% bada-
nych (Lenhart 2009). Amanda Lenhart wykazała, że istnieją trzy główne formy sextingu (2009): 
(1) wymiana nagich zdjęć ograniczona wyłącznie do osób pozostających ze sobą w związku, (2) 
wymiana nagich zdjęć zarówno z partnerami, ale także z osobami spoza związku, (3) wymiana 
nagich zdjęć pomiędzy osobami, które nie są jeszcze w związku, ale co najmniej jedna z tych osób 

Źródło: http://kino4you.blox.pl/resource/little6.jpg

Rys. 2. Wybory małej miss
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chce z drugą osobą w takim związku być. Jeszcze większą skalę zjawiska ukazują badania Sex and 
Tech (2010)3. Wynika z nich, że już niemal co drugi amerykański nastolatek deklaruje, że otrzymał 
seksualne wiadomości od kogoś drogą mailową, poprzez komunikator itp. (48%), 39% przyznaje 
się do opublikowania w sieci seksualnych treści, a taki sam odsetek ankietowanych deklaruje, że 
otrzymało seksualne treści, które przeznaczone były dla kogoś innego. 

Aż 66% nastolatków w wieku 13 – 19 lat twierdzi, że wysyłanie wiadomości z podtekstem ero-
tycznym zdarza się wśród ich rówieśników często lub bardzo często. Jednocześnie niemal co drugi 
nastolatek uważa, że bardzo często lub często wiadomości takie trafiają do innych osób, niż do 
tych, dla których były przeznaczone (44%). Połowa adolescentów twierdzi, że bardzo często lub 
często ich rówieśnicy wysyłają zdjęcia lub filmy o kontekście erotycznym (49%). Aż 44% młodych 
ludzi uważa, że bardzo często lub często ich rówieśnicy publikują w sieci erotyczne zdjęcia lub 
video, a 37% udostępnia takie materiały innym osobom niż tym, dla których zostały one prze-
znaczone. Ankietowani są zdania, że sexting częściej dotyczy dziewcząt, niż chłopców. Na przy-
kład respondenci uważają, że aż 66% kobiet wysyła erotyczne zdjęcia lub pliki video, podczas, gdy 
zdaniem ankietowanych taką aktywność przejawia jedynie 6% chłopców. Badani uważają również 
że to dziewczęta częściej publikują w sieci zdjęcia i pliki video o charakterze seksualnym – 65% 
dziewcząt vs. 5% chłopców. W równym stopniu, zdaniem ankietowanych, dziewczęta, jak i chłopcy 
przesyłają innym erotyczne zdjęcia i wideo, które nie były dla nich przeznaczone – 29% dziewcząt 
i 29% chłopców (2010).

Ankietowani 
dostrzegają rów-
nież inne motywy 
w y k o n y w a n i a 
działań o charak-
terze sextingo-
wym. Dziewczęta 
robią to głównie 
po to, by zwrócić 
na siebie uwagę 
chłopców (85%), 
chcą być zauwa-
żone (80%), robią 
to dla zabawy, 
flirtu (78%), chcą 
okazać sympatię 
chłopcom (76%), 

traktują to jako sexy prezent dla chłopaka (74%), a także chcą się poczuć sexy (72%). Chłopcy wysy-
łają seksualne materiały by wrócić na siebie uwagę dziewcząt (61%), w ten sposób okazać sympatię 
dziewczętom (57%), dla zabawy, flirtu (56%), chcą być zauważeni (49%), a także w odpowiedzi na 
otrzymanie podobnych materiałów (49%) (2010). Jak słusznie wskazuje McNair, próg akceptacji 
zmienia się: „goła kostka szokowała za czasów królowej Wiktorii tak, jak goły biust w «Sun» dwa-
dzieścia lat temu” (2004: 116). Tę zmianę postaw wobec seksu i pornografii z pewnością zawdzię-
czamy głównie Internetowi i telewizji. Od lat 60. możemy obserwować w mediach eksplozję nago-
ści, a niemal każda popularna aktorka czy celebrytka ma za sobą rozbierane zdjęcia w popularnych 
czasopismach erotycznych. Skoro nagość i erotyka jest tak eksploatowanym tematem, jak nie ulec 
wrażeniu, że wypięte pośladki, mocno eksponowany biust i figlarnie przegryzione usta nie są dzi-
siaj obowiązującym kanonem prezentowania siebie i swojego ciała.

3 Badanie przeprowadzono wśród populacji 13 – 19 lat w okresie 25.10.2008 – 03.11.2008 (N=653).

Wyk. 2. Aktywność sextingowa wśród dziewcząt i chłopców w opinii ankietowanych  
              [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young 
Adults. The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, www.thenationalcampaign.org/
sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].
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Współżycie staje się dla nastolatków coraz częściej kolejną, ekscytującą formą zabawy. Krą-
żąca w sieci i publikowana w mediach historia o zabawie w słoneczko, którą z pewnością wielu 
zaliczało do kategorii legend miejskich okazuje się być faktem. Zabawa ta polega na zbiorowej 
kopulacji. Dziewczęta kładą się nago w kole głowami do siebie, a ich koledzy uprawiają z nimi 
po kolei seks. Gimnazjalistki z Ostródy biorące udział w tego typu zbiorowej orgii nie zdawały 
sobie sprawy, że w ten sposób mogą zajść w ciążę. Choć czują się na tyle dorosłe, by rozpocząć 
współżycie seksualne, „niespodziewane konsekwencje” tego typu zabaw świadczą o ogromnej 
niedojrzałości emocjonalnej. Tego typu zachowania pokazują, jak bardzo zmienia się nasza oby-
czajowość w sferze seksualnej, której transgresywny charakter dawno już przekroczył granice 
zniesione w czasach rewolucji seksualnej. Swoje ciało nastoletnie dziewczęta traktują jak narzę-
dzie, z którego dowolnie mogą korzystać, a zabawy w przekraczanie kolejnych seksualnych gra-
nic są wpisane w okres dojrzewania. Wchodzenie w sferę intymną jest u nich zaburzone. Wydaje 
się, że właściwie wyeliminowane zostały etapy poznawania własnej seksualności. Wszystko musi 
być odkryte od razu i przeżywane „na maksa”. Seks jest traktowany w kategoriach zawodów, 
wyścigu – im więcej, tym lepiej, byleby w rankingu ilości partnerów czy wyuzdaniu wyprzedzać 
koleżanki. Jak zauważa Maciej Iłowiecki, 
„nasycenie współczesnych przekazów ero-
tyką i seksem, w dodatku w połączeniu 
najczęściej z przemocą i agresją, uczy 
odbiorców braku odpowiedzialności w tej 
sferze życia, niszczy intymność, a być może 
prowadzi do przemocy seksualnej i per-
wersji” (2003: 41 – 42). Niestety zarówno 
dom i szkoła wolą wierzyć w dziecięcą 
niewinność i czystość swoich podopiecz-
nych, niż edukować w sprawach seksu. 

Ewidentnie mamy do czynienia z roz-
dźwiękiem pomiędzy tym, co młodzi 
ludzie obserwują w mediach, reklamie czy 

Wyk. 3. Przyczyny przesyłania erotycznych wiadomości lub zdjęć i plików video wśród dziewcząt i chłopców [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].

Rys. 3. Zabawa w słoneczko

Źródło: http://patrz.pl/zdjecia/zabawa-w-sloneczko
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w środowisku rówieśniczym, a tym, z jakimi przekazami spotykają się w domu i w szkole. Naj-
nowszy raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” na temat edukacji seksualnej w szkole 
bezlitośnie pokazuje jej braki. Okazuje się, że taka edukacja prowadzona była jedynie w gimna-
zjum (16,3%), podstawówce (14,4%), w liceum/technikum (9,1%), a niemal 40% ankietowanych 
zadeklarowało, że nie było jej wcale4. Jeśli nawet taka edukacja pojawia się, to jej poziom i forma 
przekazu pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się, że wśród prowadzących wychowanie do życia 
w rodzinie dominują katecheci (24,1%), nauczyciele biologii (13,9%) i pedagodzy (13,1%). Zdarza 
się również, że tego typu zajęcia prowadzi nauczyciel W-F-u, fizyki, nauczania początkowego, che-
mii, matematyki czy ksiądz. Efekty edukacji seksualnej prowadzonej właśnie w taki sposób są łatwe 
do przewidzenia. Nie dość, że w przypadku przekazu prowadzonego przez katechetów, ucznio-
wie, zamiast obiektywnej wiedzy, otrzymują wyraźnie nacechowane ideologicznie i światopoglą-
dowo przekazy, w wielu przypadkach po prostu niczego nie dowiadują się o swojej seksualności. 
Niektórzy uczniowie w następujący sposób opisywali swoje doświadczenia z zajęć wychowania 
do życia w rodzinie: „W liceum mieliśmy księdza, który uważał, że seks jest dla zwierząt, a ludzie 
powinni współżyć tylko wtedy, kiedy chcą potomstwo. Nawet w małżeństwie mąż nie może współżyć 
z żoną w jej dni niepłodne – to niezgodne z nauką kościoła. Akt płciowy służy wyłącznie do tworze-
nia nowego potomstwa”, „Wychowanie do życia w rodzinie mieliśmy z 60-letnią panią pedagog, która 
tylko na jednej lekcji wprowadziła temat seksu i opowiadała o jakiś niestworzonych rzeczach, np. że 
jedną z metod antykoncepcji jest położenie się przez dziewczynę w wodzie z octem, która wypłucze 
i zabije plemniki!”, „W gimnazjum za uświadamianie wzięła się nasza nawiedzona katechetka. To był 
naprawdę koszmar! Według niej każdy seks powinien prowadzić do prokreacji, a żona powinna odda-
wać się swojemu mężowi w ciszy i z pokorą, a każda kobieta, która z seksu czerpie przyjemność będzie 
się smażyć w piekle. Mężczyzna ma swoje potrzeby i jeśli żona mu odmawia, nie ma co się dziwić, że 
ją zdradza, twierdziła też, że dziewczyna, która straciła dziewictwo przed ślubem jest jak nadgryzione 
jabłko, którego nikt nie będzie chciał” (Józefowska, Kołacka 2009: 11). Mimo że mamy XXI wiek, 
model edukacji seksualnej tkwi mentalnie w średniowieczu. Wielu przypadkowych edukatorów sek-
sualnych próbuje uczniom obrzydzić seks, zamiast zwrócić uwagę na to, jak podchodzić do własnej 
cielesności, partnera i wskazać, że seks nie jest najważniejszym elementem związku.

Chociaż młodzież chętnie podejmuje się działań sextingowych, doskonale zdaje sobie 
sprawę z ich negatywnych konsekwencji. Wysyłanie nagich lub prawie nagich własnych zdjęć 
i erotycznych filmów video zdaniem 67% nastolatków jest niebezpieczne, 61% uważa je za formę 
flirtu, a zdaniem 57% ankietowanych takie materiały są głupie. Jednakże już 49% ankietowa-
nych uważa, że takie materiały są ekscytujące, 46% badanych deklaruje, że takie fotki i video 
są „gorące”, a 43% uważa je za fajne (Sex and Tech 2010). Okazuje się, że rzeczywiście takie 
zdjęcia mogą stanowić realne zagrożenie dla nastoletniej osoby. Według Krajowego Centrum 
Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (National Center for Missing and Exploited Children) 
aż 10% osób, które udaje się rozpoznać na zdjęciach z pornografią dziecięcą to nastolatki, które 
same zrobiły sobie te zdjęcia (Tapscott 2010: 390). Niestety przesiąknięte medialnymi obrazami 
ociekającymi seksem nastolatki są przekonane, że w budowaniu związku najważniejszy jest seks. 
Bardzo śmiałe i odważne pozy mają pokazać jak bardzo „gorąca” może być koleżanka z klasy, któ-
rej nikt nie zauważa. Bez skrępowania zdjęcia te umieszczane są w ogólnodostępnych galeriach 
serwisów społecznościowych, na własnych blogach, czy po prostu przesyłane telefonami komór-
kowymi. Młodzi ludzie chętnie przesyłają sobie roznegliżowane zdjęcia, doskonale przy okazji 
zdając sprawę, iż półnagie ciało bywa czasem bardziej podniecające, niż całkowicie rozebrane, 
pozostawia bowiem pole do fantazjowania (Ben-Ze’ev 2005: 103). Według Ben-Ze’eva, wiele osób 
wymienia się zdjęciami przed uprawianiem cyberseksu5. Aleksandra Józefowska stwierdza: „ona 

4 Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż w badaniu pojawiały się odpowiedzi, że edukacja seksualna występo-
wała na różnych poziomach edukacji, jednakże tego typu odpowiedzi nie stanowiły więcej niż 5%.

5 Cyberseks, inaczej zwany cyberingiem, polega na tym, iż dwie lub więcej osób opisuje swój wygląd, werbali-
zuje seksualne działania i odczucia (2005: 20). Bywa tak, że cyberseks łączy się z masturbacją. Biorący w nim 
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nie ma absolutnie żadnej świadomości na poziomie emocji, czy naprawdę chce tego zbliżenia i kim 
jest dla niej ten chłopak. Wie tylko, że musi wyglądać dobrze, musi się sprawdzić, być gorąca i musi 
wydawać dźwięki, bo gdzieś to zobaczyła i teraz chce się przykroić do tych wzorców. Myślę, że gra 
w słoneczko jest konsekwencją takiego podejścia: Ma być niezła zabawa, przełamujemy granice” 
(Kłopocka-Marcjasz 2010).

Nastolatki są zdania, że osoby, które przesyłają seksualne materiały innym są wulgarne (72%), 
zdesperowane (65%), flirtują (65%), odważne oraz ich zachowanie jest niebezpieczne (po 55%), ale 
także głupie (54%) i niedojrzałe (53%). Materiały zawierające treści erotyczne najczęściej nastolatki 
przesyłają do swoich sympatii (69%), osób, z którymi umawiali się na randki (39%), osób, z któ-
rymi zamierzają się spotykać (30%), osób, w których są zakochani (29%), do dobrych przyjaciół 
(27%), osób, które są im znane wyłącznie online (15%), a także do osób, które właśnie poznały (7%) 
(Sex and Tech 2010). Jak zauważają autorzy raportu Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo 
w kulturze, media pozwalają zakochanym walczyć z ograniczeniami, tymi, które narzuca na nich 
świat dorosłych, rozkład dnia czy fizyczna odległość (Filiciak [et al.] 2010: 45). Internet staje się 
obszarem niemal całkowicie wyłączonym spod kontroli rodziców. Z sondażu przeprowadzonego 
w 2002 roku wynika, że aż 41% amerykańskich nastolatków deklaruje, że ich rodzice nie wiedzą, co 
robią w Internecie, zaś badanie prowadzone w 2006 roku wskazuje, że 38% uczniów szkół średnich 
czasami swoją aktywność ukrywa (Tapscott 2010: 379 – 380). Niestety bywa i tak, że „bardzo gorące” 
zdjęcie czy filmik przesłany sympatii, jest wysyłany dalej. Niedojrzałe emocjonalnie nastolatki nie 
zdają sobie sprawy, jakie traumatyczne skutki może wywołać upublicznienie takiego materiału, 
stąd traktują go jako dobrą formę zabawy. Na wielu zdjęciach i fotografiach obraz osoby właści-
wie zaciera się – chodzi jedynie o pokazanie, jakim wulkanem seksu jestem i co mogę zaoferować 
w sferze intymnej partnerowi. Jeśli związek rozpoczyna się od przesyłania sobie nagich zdjęć, które 
z erotyką dawno przestały mieć cokolwiek wspólnego, jak możliwe jest budowanie na takiej bazie 
trwałej relacji? Co interesującego o sobie mówi dziewczyna przesyłająca zbliżenia własnej waginy 
chłopakowi, którym jest zainteresowana? Czy poza sprowadzeniem się do roli sex machine oferuje 
coś więcej? Jeżeli na początku, dopiero co tworzącej się relacji, precyzyjnie definiuje, co jest dla 
niej najważniejsze, partner ma prawo oczekiwać, że dziewczyna zrobi dla niego wszystko, a w sfe-
rze seksualnej nie ma żadnych oporów. Czasem złudne to wrażenie, bo dziewczyna powiela tylko 
zaobserwowane w mediach obrazy, uznając je za obowiązujące.

Wbrew temu, czego można by oczekiwać, najczęstszą reakcją w sytuacji otrzymania treści 
sextingowych jest: zdziwienie (55%), rozbawienie (54%), zapoznanie się z przesłanymi materiałami 
(53%), podekscytowanie (44%), radość (40%), większe zainteresowanie autorem tego typu treści 
(27%) (Sex and Tech 2010). Zdziwienie nie powinno nas zaskakiwać, gdy uświadomimy sobie, że 
w 30% przypadków niejednokrotnie niezwykle wyuzdane, a nawet perwersyjne zdjęcia trafiają do 
osób, z którymi autor takich materiałów dopiero zamierza się spotykać i ogóle nie zna osobiście. 
Czasem adresat takiego „prezentu” nie zna imienia autorki tego typu zdjęć czy filmów. Świadomie 
piszę autorki, gdyż to najczęściej dziewczęta przesyłają tego typu materiały. Jednakże pewna ano-
nimowość – choć nomen omen całkowicie odzierają się ze wstydu i zahamowań, odsłaniając się 
przed de facto obcą osobą – powoduje, że ich zachowania są naprawdę w wielu przypadkach pozba-
wione jakichkolwiek hamulców. Jak zauważa Jacek Kurzępa, kult ciała, oddzielenie jednostki od 
sfery duchowości, uprzedmiotowienie relacji czy powszechny ekshibicjonizm społeczny powodują, 
że dziewczyny przekraczają granice, których przekroczeine dla starszego pokolenia było zupeł-
nie nieakceptowalne. Świadomie wulgarnym ubiorem, pozą i przerysowanym makijażem zdają się 
mówić, że są gotowe do ryzykownych zachowań seksualnych, a mężczyźni nie muszą odgrywać 

udział często korzystają z kamer internetowych, na których pokazują zbliżenia swoich narządów, czasem 
w ogóle nie pokazując twarzy. Dużą popularnością cieszą się czaty erotyczne, choć są wypierane przez tzw. 
kamery erotyczne (najczęściej płatne), na których dziewczęta i chłopcy masturbują się.
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Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].

Wyk. 4. Ocena nagich lub prawie nagich własnych zdjęć i erotycznych plików video wysyłanych innym [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].

Wyk. 5. Osoby, do których nastolatki wysyłają nagie lub prawie nagie zdjęcia, video [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].

Wyk. 6. Reakcja na otrzymanie treści sextingowych [N=653] (dane w proc.)
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ról zdobywców. Konsekwencją tego jest, zdaniem Kurzępy, seks osierocony, a więc taki, który jest 
oddzielony od prokreacji, wyprany z emocji i odpowiedzialności za drugiego człowieka (2007). 
Dziewczyny zwalniają chłopców ze zdobywania ich. Prezentując się w wyuzdanych pozach i stro-
jach rodem z agencji towarzyskich, zdają się mówić: „Nie musisz wykonywać żadnego wysiłku. 
Jestem gotowa. Bierz mnie, jak tylko chcesz”.

Młodzi ludzie są świadomi negatywnych konsekwencji sextingu. 83% uważa, że może w przy-
szłości żałować tego, że wysyłała takie zdjęcia lub video, 77% twierdzi, że może odczuwać zażeno-
wanie, 74% – że takie działania mogą zniszczyć jego reputację, 68% jest przekonanych, że może 
w ten sposób rozczarować rodzinę, a 63% twierdzi, że może to w przyszłości zniszczyć jego/jej 
relacje lub w ogóle zniweczyć szanse na udany związek. Karol Wojtyła pisał, że „wstyd stanowi 
jakby naturalną samoobronę osoby przed zejściem lub też zepchnięciem jej na pozycję przedmiotu 
użycia seksualnego” (1986). Jeżeli ów wstyd zostaje świadomie wyeliminowany, traktowany jako 
element zbędny, utrudniający relacje z partnerem, jaką tarczą przeciwko nieuczciwym partnerom 
dysponuje dziewczyna? W jaki sposób może się obronić, jeżeli od samego początku odsłoni przed 
partnerem wszystko, pokonując wszelkie sfery tabu, tłumiąc w sobie wszelkie głosy moralne? Nie-
stety jak wskazują badacze, mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety uważają, że seks bez uczucia 
to coś zupełnie naturalnego (Izdebski, Ostrowska 2003: 131). Z drugiej strony, jakiego szacunku 
ze strony chłopaka może oczekiwać dziewczyna, której problemy sprowadzają się do dylematów 
związanych z wyborem koloru tipsów i opalaniem w solarium?

Wyk. 7. Konsekwencje rozsyłania erotycznych wiadomości oraz zdjęć i video [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].

Wyk. 8. Ocena sextingu w opinii adolescentów [N=653] (dane w%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Sex and Tech: Results from a Survey of Teens and Young Adults. The National Campaign 
to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. www.thenationalcampaign.org/sextech/…/sextech_summary.pdf, [dostęp: 21.06.2010].



62

Magdalena Szpunar

Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że erotyczne zdjęcia, pliki video lub wiadomości mogą dostać 
się w niepowołane ręce (79%), 75% uważa, że rozpowszechnianie takich materiałów może mieć 
naprawdę negatywne konsekwencje. Ankietowani są zdania, że szczególnie dziewczęta powinny 
być ostrożne, jeśli chodzi o publikowanie erotycznych materiałów, bowiem stanowić to może 
poważne zagrożenie dla ich prywatności (63%). Niemal połowa respondentów twierdziła, że wśród 
młodych ludzi istnieje swoista presja, by publikować takie materiały na własnych profilach w ser-
wisach społecznościowych (43%), a 38% badanych jest przekonanych, że osoby, które wymieniają 
się takimi materiałami częściej umawiają się na randki (Sex and Tech 2010). Choć ryzykują wiele, 
bezrefleksyjnie przesyłają sobie obsceniczne materiały.

Warto podkreślić, że niemal co drugi nastolatek jest przekonany, że istnieje wręcz presja oto-
czenia, by publikować takie materiały w sieci. Dziewczęta przestały traktować dziewictwo jako coś 
cennego. Na internetowych forach dziewczęta pytają, jak profesjonalnie zrobić chłopakowi „loda”, 
czy jaką pozycję seksualną zaproponować, by go zaskoczyć. Seks, nagość dawno przestały przyna-
leżeć do sfery tabu. Chwalenie się ilością „zaliczonych” parterów seksualnych czy wyrafinowanymi 
pozycjami nie jest dzisiaj substytutem zepsucia i braku moralności. Relacje między partnerami 
sprowadzają się do seksu i technikaliów z nim związanych. Nie ma tu miejsca na uczucia, króluje 
hedonizm, a brak norm staje się normą obowiązującą. Sfera seksualności zostaje poważnie zabu-
rzona. Wyeliminowane zostaje stopniowe poznawanie się, nieśmiałe uśmiechy, subtelne dotknięcia 
rąk i pierwsze pieszczoty. Swój pierwszy raz dziewczyny coraz częściej chcą mieć na pierwszej 
randce i to najlepiej od razu w stylu słynnych gwiazd porno. Józefowska, pracująca na co dzień 
w Pontonie, pisze: „14 – letnia dziewczynka pyta nas, czy powinna zrobić chłopakowi loda, bo inaczej 
on ją rzuci, a ona już kiedyś próbowała i ma odruch wymiotny, więc pyta, co zrobić, żeby pozbyć się 
obrzydzenia” (Kłopocka-Marcjasz 2010). Dziewczyny nie potrafią mówić „nie”, nie potrafią w spra-
wach seksu być asertywne, uznając, że wzorce rodem z filmów XXX są tymi, które wyznaczają 
kanony i powinny je powielać w swoich relacjach intymnych. Nikt im nie mówi, że nie muszą robić 
tego, na co nie mają ochoty, a jeżeli partner traktuje seks oralny jako przysłowiowy dowód miłości, 
mimo wyraźnych oporów dziewczyny, nie jest to prawdopodobnie partner dla niej. 

Niektóre nastolatki, które odrzucają tak silnie zseksualizowane podejście do życia, żalą się, 
że te, które nie mogą się pochwalić licznymi stosunkami uznawane są za mało atrakcyjne. Wiele 
z nich po pewnym czasie ulega presji otoczenia, pod wpływem alkoholu uprawia seks z przypadko-
wym partnerem na dyskotece, byleby mieć „to za sobą”. I tu niestety czai się największe zagrożenie. 
Jak zauważa Józef Augustyn, „jeżeli inicjacja seksualna podjęta jest w sposób przypadkowy pozostaje 
(…) bolesnym wspomnieniem (…) przykrym doświadczeniem. Im więcej nieprawdy jest w pierwszym 
współżyciu seksualnym, tym wstydliwiej i boleśniej się je wspomina” (Augustyn 1999: 155). Wielu 
seksuologów podkreśla, że pierwsze doświadczenia seksualne są tymi, które najmocniej rzutują na 
nasze życie seksualne, określając nasze preferencje i stosunek do seksu.

W USA w 2010 roku została zainicjowana kampania „Let Girls be Girls”. Jej celem jest ograni-
czenie przedwczesnej seksualizacji dzieci. Autorzy kampanii zwracają uwagę, że coraz więcej zaba-
wek, odzieży zachęca dzieci do wejścia w świat seksualności dorosłych, podczas gdy są to niedoj-
rzałe dzieci. Na koszulkach dla dziewcząt znaleźć można napisy „Sexy” czy bardziej prowokacyjne: 
„Tak wielu chłopców, tak mało czasu”, a coraz więcej akcesoriów dziecięcych sygnowanych jest 
marką Playboya. Kampania zwraca uwagę, że niesłusznie wmawia się dziewczętom, że najważniej-
szą wartością w ich życiu jest seksapil oraz wywiera się na nie presję wczesnej aktywności seksual-
nej. Jak podaje American Psychological Association, seksualizacja ma negatywny wpływ na dziew-
częta i młode kobiety w różnych dziedzinach życia, powodując m.in. uprzedmiotowienie osoby 
oraz podważenie zaufania i szacunku do własnego ciała. Nadmierna seksualizacja prowadzić może 
do zaburzeń jedzenia, niskiej samooceny, depresji lub obniżenia nastroju. Badacze podkreślają, 
jak istotną i ważną rolę ochronną i edukacyjną mogą pełnić w tym procesie rodzice. Podkreślają, 
by zamiast zseksualizowanych obrazów dziewcząt, promować takie, na których są one ukazywane 
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jako kompetentne w jakiejś dziedzinie i niepowtarzalne (Zurbriggen 2007). Inaczej mówiąc, celem 
kampanii jest m.in. to, by dziewczęta przestały być pokazywane wyłącznie instrumentalnie, jako 
narzędzia seksualnego zaspokojenia mężczyzn.

Źródło: http://www.telegraph.co.uk Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/9/5305/z5305829O.jpg

Rys. 4. Koszulka dziewczęca Tak wielu chłopców,  
             tak mało czasu

Rys. 5. Buty na obcasie dla niemowląt

Epatowanie silnie rozerotyzowanymi obrazami sprawia, że dziewczęta w okresie adolescencji 
porównują się z prezentowanymi obrazami, a w takiej konfrontacji wypadają zawsze gorzej. Chcąc 
dorównać celebrytkom czy gwiazdom filmowym, prezentują się w przerysowanych, wulgarnych 
pozach rodem z filmów XXX, byleby tylko przyciągnąć uwagę płci przeciwnej. Są przekonane, że 
ociekające seksem zdjęcie czy niemal pornograficzny film jest jedyną szansą by zainicjować kontakt 
z chłopakiem. Jeżeli dziewczyna nie wykształciła w sobie szacunku do własnego ciała, jak może 
oczekiwać takiego szacunku ze strony nabuzowanego hormonami chłopaka? Seksualnie nacecho-
wanego trendu medialnego z pewnością nikt z nas nie zatrzyma, jednakże każdy z nas może i powi-
nien wskazywać osobom w okresie adolescencji, które tak bardzo podatne są na wpływy kultury 
masowej i środowiska rówieśniczego, że seks jest tylko jednym z elementów życia i bynajmniej nie 
najważniejszym.
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„wejDźmy Do internetu” – 
młoDzież pomięDzy realem a wirtualem

6

W rozpoczętej niedawno kampanii reklamowej kont internetowych ING Banku Śląskiego, 
występujący w spotach prof. Andrzej Blikle i aktor Marek Kondrat „wchodzą” do wnętrza moni-
tora komputerowego, przekraczając niejako granicę między tym, co rzeczywiste a tym, co „interne-
towe”, wychwalając ekonomiczne zalety tego drugiego1. Chociaż „życie w Internecie” coraz częściej 
kojarzy się ze sferą życia codziennego, to jednak badacze nauk społecznych nadal wskazują na fakt, 
iż jest ono jednak inne, specyficzne, a sam Internet stanowi odmienną w sensie znaczeniowym 
i symbolicznym przestrzeń społeczną (por. Korab 2010b, Kubiński 2008, Ostrowicki 2006, Szpunar 
2008).

Niniejszy artykuł zapewne nie wyczerpie głębi ontologicznych, semiotycznych i socjologicz-
nych zagadnień związanych z naturą rzeczywistości wirtualnej, nie jest to zresztą jego celem. 
Będzie on oparty na paradygmacie interakcjonistycznym, czerpie również inspiracje z socjologii 
przestrzeni. Po krótkim omówieniu podstawowych pojęć używanych w pracy, skoncentruję się na 
jednym, najważniejszym dla mnie zjawisku, do którego analizy zainspirowało mnie hasło grupy 
tematycznej „Pomiędzy realnością a wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codzien-
nym” zorganizowanej na Zjeździe Socjologicznym w Krakowie w 2010 roku. Mam na myśli odpo-
wiedź na pytanie, co jest „pomiędzy” i w jaki sposób młodzi ludzie interpretują owo przenikanie 
czy przechodzenie między wyróżnionymi światami społecznymi.

Na początku należy przyjąć założenie, że „ontologiczne postacie wirtualu można przedstawić 
w formie kontinuum, rozciągającego się między wirtualem, jako instrumentem realnego świata 
a wirtualem, jako rzeczywistością odrębną” (Korab 2010a: 15). Rozważania na temat wirtualności 
rzeczywistości i rzeczywistości wirtualności prowadziła również Mirosława Marody i chociaż nie 
jest celem tego artykułu dyskusja na ten temat, warto przypomnieć, że współcześnie nawet „samo 
wyobrażanie sobie staje się tworzeniem rzeczywistości” (Marody 2010: 46, por. Kubiński 2008: 
115 – 141, Ostrowicki 2006: 15 – 60; 75 – 100).

Analizę przeprowadzę na podstawie dwóch celowo wybranych prac plastycznych nadesłanych 
na zorganizowane przeze mnie wzorem Floriana Znanieckiego konkursy socjologiczne, które zor-

1 http://www.youtube.com/watch?v=p8QuILe_59c, [dostęp 20.03.2011].
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ganizowałam w 2007 i 2008 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pierwszy taki konkurs 
przeprowadzony został przez Znanieckiego w 1921 roku w Instytucie Socjologicznym w Poznaniu. 
Jak twierdzi Józef Chałasiński w artykule „Polonia Amerykańska”, będącym wprowadzeniem do 
dzieła Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego: „wszystkie zbiory autobiografii w Polsce, które 
ukazały się w latach międzywojennych i po wojnie w wyniku różnych konkursów mają początek 
w inicjatywie Znanieckiego” (Chałasiński 1976: 24). Łącznie w dwóch turach konkursu w 2007 roku 
spłynęły 82, a w 2008 roku 104 prace z całej Polski. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wysyłali swoje tekstowe oraz wizualne interpretacje hasła 
„Życie w Internecie”. Na wstępie należy wspomnieć, że wybór prac do niniejszej analizy zależał 
od prezentowanych na nich prób definiowania konkretnej sytuacji społecznej, rozumianej przeze 
mnie jako naturalny i spontaniczny przejaw negocjowania przez młodych ludzi porządku interak-
cyjnego na styku dwóch światów społecznych. Wybrane prace są niezwykłym, bardzo odkrywczym 
przykładem na interpretację momentu rozpoczęcia korzystania z Internetu jako swoistego rytuału, 
który oznacza wkroczenie w inną rzeczywistość przez bramę, którą jest ekran (rys. 1, rys. 2).

Niniejsza analiza pro-
wadzona będzie jako próba 
interpretacji semiologicz-
nej, która jest według Pio-
tra Sztompki „sięganiem 
w dziedzinę kultury, wspól-
nych dla całej zbiorowości 
reguł sensu (…) Podsta-
wowa idea interpretacji 
semiologicznej zakłada, 
że obraz fotograficzny 
jest znakiem lub układem 
znaków, za którymi kryją 
się znaczenia kulturowe” 
(2005: 81). Jej celem wedle 
Pierre’a Bourdieu jest „nie 
tylko odtworzyć znaczenia 
(…), ale także rozszyfro-
wać nadwyżkę znacze-
nia, poprzez którą obraz 
zdradza symbolizm grupy 
wiekowej, klasy czy kręgu 
artystycznego” (1990: 6, 
za: Sztompka 2005: 81).

Przykłady przekra-
czania podwojów światów 
społecznych, rzeczywisto-
ści duchowych i baśnio-
wo-magicznych znamy 
z tekstów kultury, litera-
tury pięknej i wytworów 
popkultury. Czytając naj-
bardziej znane starożytne 
teksty, myśląc o bramie do innego świata kojarzymy Bramę do Raju z „Biblii” lub Bramę do Snów 
opisaną przez Homera w „Odysei”. Najbardziej znany tego typu przykład w literaturze współczesnej 

Rys. 1.

Rys. 2.
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ostatnich lat to Harry Potter, przekraczający granicę pomiędzy światem Mugoli a krainą magii, 
wchodząc w mur na peronie 9 i ¾. Podobne zjawiska miały miejsce w utworach „Alicja po dru-
giej stronie lustra” (przejście do innej rzeczywistości znajdującej się za lustrem) czy „Opowieści 
z Narni”, czyli niezwykłej krainy czarów, do której prowadzi, jak brama – stara szafa. Inne, być 
może nie tak klasyczne przykłady, to: teleportacja w znanej serii „Star Trek”, telefon przenoszący 
w inny wymiar ukazany w trylogii braci Wachowskich „Matrix” oraz przenikanie wielopiętrowych 
rzeczywistości (snów) w ostatnim, filmowym ujęciu tego typu, zatytułowanym „Incepcja” wg Chri-
stophera Nolana.

Celem niniejszego artykułu będzie interpretacja momentu wnikania w cyberprzestrzeń jako 
wydarzenia o charakterze interakcji symbolicznej oraz namysł nad definiowaniem specyficznej 
definicji sytuacji „przekraczania”, a jednocześnie przebywania w dwóch światach społecznych: 
realu i wirtualu. Opis takiego stanu znajduje się w książce – zapisie internetowego nałogu autor-
stwa J. C. Herz: „Po naciśnięciu trzech klawiszy trafiłam na indeks Usenetu i w tym momencie 
mój monitor zaczyna cudownie przedrzeźniać Heather O’Rourke’a z Ducha (Oni tuu są). (…) 
Wylądowałam w korytarzu z trzema tysiącami drzwi. Otwieram jedne z nich i znajduję rząd 
krzeseł, które otaczają całą planetę: biegnie przez Australię, Oakland, Toronto, Austin, Karolinę 
Północną, Anglię, Szwecję. Uczestnicy napadają na siebie bez żadnych oporów. Przez chwilę 
mam wrażenie, że opluwanie stało się dyscypliną olimpijską. Otwieram drugie drzwi i wpadam 
na konferencję fizyki lotu bumerangów i prędko się wycofuję, bo kręci mi się w głowie. Znowu 
naciskam parę klawiszy (…). Przeskakuję przez grupy etniczne jak żarłok na międzynarodowych 
targach żywności. (…) Zaczynam myśleć o tym czymś, co szumi nad światem w przewodach 
dzień i noc. To coś jest tuż i jest niewidzialne. Jak Narnia albo Magritte, albo Star Trek – calu-
sieńki świat. Tyle, że to coś nie istnieje fizycznie. Jest tylko zbiorową świadomością wszystkich 
ludzi, którzy w tym są” (Herz 1994: 11 – 12).

Społeczny świat w toku codziennych interakcji staje się dla jednostek „organizatorem indywidu-
alnych zobowiązań i głównym mechanizmem afiliacyjnym, przez który organizują życie społeczne” 
(Kacperczyk 2005: 167). Shibutani definiuje go jako „kulturowy obszar, granice którego nie są wyzna-
czone ani przez terytorium, ani przez formalne członkostwo, ale przez granice efektywnej komunika-
cji” (Shibutani 1955: 562 – 569, za: Kacperczyk 2005: 167). Celem niniejszego artykułu jest koncentra-
cja właśnie na tej granicy, a nie – wyjątkowo – na naturze społecznego świata Internetu. 

Anna Kacperczyk, opisując koncepcję społecznych światów, wskazuje na najważniejsze jego 
komponenty. Są to: podstawowe działanie, technologia, areny oraz, najciekawsze z punktu widze-
nia analizowanych prac, granice. Warto już w tym miejscu zauważyć, że na obu rysunkach, chociaż 
mają one różnych autorów, granica między światami przebiega niemal w połowie, co może ozna-
czać, że uczniowie nadali im takie same wagi w sensie jakościowym.

Powołując się na Anselma Straussa, Anna Kacperczyk podkreśla, że „jedną z podstawowych 
właściwości społecznych światów jest właśnie relatywna płynność granic” (2005: 173 – 174). Każda 
przestrzeń społeczna ma szczególną cechę, jaką jest podzielność: „przestrzeń zgodnie z naszymi 
praktycznymi potrzebami, dzieli się na części, z których każda tworzy pewną jedność, w czym 
upatrujemy zarówno przyczynę, jak i skutek tego, że wyodrębniona jest granicami. (…) Owe gra-
nice, zamknięta linia obwodu, ma dla grupy społecznej podobne znaczenie jak rama dla dzieła 
sztuki. (…) Rama obwieszcza, że w jej obrębie mieści się świat podległy tylko własnym normom. 
(…) Wyraziste granice, zamykające przestrzeń życiową społeczeństwa, jednoczą je wewnętrznie 
i odwrotnie: wewnętrzny związek wzajemnych oddziaływań, funkcjonalne relacje między wła-
snymi elementami, znajdują przestrzenny wyraz z obwodzie granic” (Simmel 2008: 370). Inter-
netowi nałogowcy piszą czasem, że nie widzą tych granic: „świat Sieci i świat poza nią nie chcą 
siedzieć w swoich przegródkach, jak im kazałam. Zlewają się” (Herz 1994: 247).

Jak można zaobserwować w wybranych do analizy pracach – bariery między realem a wirtu-
alem są półprzenikalne, płynne, podobnie jak żel, który stanowi granicę, jednak dość przepusz-
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czalną. Przekraczanie granicy wymaga podjęcia decyzji, wykonania symbolicznego, ikonicznego 
gestu2, nie dzieje się samo przez się, automatycznie (rys. 1). „Gesty, które McNeill nazywał gestami 
ikonicznymi, nie są bierno-naśladowczymi kopiami rzeczywistości, ale znakami twórczej z nią 
relacji podmiotu ludzkiego” (Antas 2006: 192). 

Palec dotykający przenikalnej granicy przekroczy napotkaną barierę w przypadku, gdy jed-
nostka użyje pewnej siły, określi swoją wolę, przekroczy bramę3 na poziomie jaźni rozumianej 
(wedle ujęcia George‘a Herberta Meada) jako symboliczny proces (Hałas 2005: 25). Należy pamię-
tać, że źródeł tego procesu należy upatrywać w procesie socjalizacji, co, jak powiadają Peter L. Ber-
ger i Hansfried Kellner, oznacza, że znaczenia istnieją „poza indywidualnym światem jednostki” 
(2006: 70) i, podobnie jak interpretacje, zostały wytworzone wcześniej, stanowią część kultury. 
Alfred Schütz nazywał takie społecznie utworzone mapy „typizacjami”, dzięki którym jednostki 
swobodnie funkcjonują w życiu codziennym i wiedzą, „co jest czym” (Berger, Kellner 2006: 70). 
Świat społeczny dany jest jednostce w zorganizowanej postaci i potwierdza się dzięki jej działaniu 
społecznemu oraz doświadczeniom innych osób, posiadających wspólną wiedzę społeczną, a także 
podobnie interpretujących znaczenia.

Wydaje się, że drugi z rysunków (rys. 2) można w sensie narracyjnym rozumieć jako kon-
tynuację rysunku pierwszego. Chociaż obie prace wykonali różni uczniowie, to opisywane przez 
J. C. Herz doświadczenie funkcjonowania w Internecie pokazuje, że wiele osób przechodziło taki 
proces, który można skrótowo ująć w następujący sposób: od zaciekawienia przez pochłonięcie 
(por. Szmigielska 2008, Kochan 2007), po opamiętanie i chęć wyrwania się z tego nowego, fascynu-
jącego, choć niebezpiecznego świata społecznego (por. Szlendak 2009: 212 – 241). Jednostka, którą 
przedstawia rysunek 1 na razie bada to, co może dotknąć – niemal jak dziecko. Nieśmiało próbuje 
doświadczyć tego, co jest za płynną powłoką. Postać z rysunku drugiego znajduje się w innej sytu-
acji. Wygląda, jakby była wciągana w cyberprzestrzeń, a na jej twarzy rysuje się niepokój i być może 
chęć pozostania w realu. Można również domniemywać, że traci równowagę. Czy ilość godzin 
spędzanych przez młodych ludzi w Internecie mogła być inspiracją dla autora tej pracy?

W tych okolicznościach aktor społeczny musi prowadzić wewnętrzny dyskurs, dotyczący okre-
ślenia, gdzie i w jaki sposób przebywa, negocjuje statusy, nieustannie samookreśla się. Ten inte-
rakcyjny proces do określania tożsamości nie znika, przeciwnie, „ożywiona staje się debata nad 
kryteriami lokalizowania siebie i innych w społecznym świecie” (Kacperczyk 2005: 175).

Rysunek 1 podpisany jest: „Życie w Internecie. Sięgnij dalej”. Wydaje się początkowo, że stanowi 
wyłącznie prostą zachętę, wręcz slogan reklamowy. Z punktu widzenia określania znaczeń obrazu 
kluczowe jest jednak słowo „dalej”. Ono umieszcza niejako aktora w pewnej przestrzeni, która 
posiada strukturę. Istnieją w niej płaszczyzny bliższe i dalsze. Granica, ten „niby żel”, to dopiero 
początek. Perspektywa „dalej” jest niezwykle inspirująca z punktu widzenia socjologii przestrzeni, 
zważywszy na węzłowy charakter Internetu; jest wręcz paradoksalna. 

Oba rysunki pokazują, co ich autorzy widzą za „żelowym” lustrem. Na pierwszym z nich widać 
symboliczną kulę ziemską, którą wokół otaczają z każdej strony świetlne obłoki/powłoki. Być może 
to komety? Zapewne te obiekty symbolizują Internet otaczający cały świat, jednocześnie łącząc 

2 „Gdy przypatrzymy się nawet najprostszym gestom ikonicznym, czyli takim, które w swej bezpośredniej 
formie nawiązują do tego, co przedstawiają i odnoszą się bezpośrednio do świata rzeczywistego (fizycz-
nych rzeczy czy «stanów rzeczy»), okazuje się, że nie są one nigdy prostym kopiowaniem tej rzeczywistości, 
ale pewnym kreatywnym jej ujęciem. Rozumiem to tak, że gesty tego rodzaju nie przywołują konkretnego 
obiektu czy działania, nie próbują odtworzyć tego działania dosłownie, lecz oddać je przez jakieś jego prze-
obrażenie – pewną reprezentację mentalną” (Antas 2006: 187).

3 Warto przypomnieć, że w przeszłości moment ten sygnalizowany był nie tylko gestem, ale i charaktery-
stycznym, niezapomnianym dźwiękiem łączenia się modemu z Internetem. Powstał nawet filmik, w którym 
sławny dźwięk stał się inspiracją do jednej ze scen satyrycznej kreskówki prezentowanej w BBC: http://www.
youtube.com/watch?v=AgqEIp2YmtE.
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go w nową strukturę, wytwarzając nowe węzłowo powiązane ze sobą społeczeństwo, czy innymi 
słowy, pozostającą za granicą ekranów grupę o charakterze globalnym. 

Rysunek drugi cytuje wizję cyberprzestrzeni ukazaną graficznie w filmie „Matrix” braci 
Wachowskich, którzy wykorzystali klasyczną wizję zaproponowaną przez Wiliama Gibsona 
w książce „Neuromancer”: „To jest cyberprzestrzeń. Konsensualna halucynacja, doświadczana 
każdego dnia przez miliardy uprawnionych użytkowników we wszystkich krajach, przez dzieci 
nauczane pojęć matematycznych… Graficzne odwzorowanie danych pobieranych z banków 
wszystkich komputerów świata. Niewyobrażalna złożoność…” (Gibson 1996: 53). Za bramą 
Internetu widzimy symbol wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox, która będąc w powszech-
nym użytku, umożliwia znalezienie każdej informacji czy strony internetowej, jakiej jednostka 
poszukuje i stała się niemal metaforyczno-metonimicznym obrazem całego Internetu. Wydaje 
się, że wyraża go zgodnie z zasadą pars pro toto. Z jednej strony pozwala wyszukać internetowe 
„miejsca”, z drugiej, dzięki pogłębionej refleksji, Internet bywa zaliczany jest przez teoretyków do 
kategorii „nie-miejsca”, które przypomina raczej przestrzeń podróżnika, odwiedzającego anoni-
mowe miejsca, będącego w nieustannym tranzycie, bez szansy na tworzenie tożsamości. Michel 
de Certeau czyni wręcz aluzję dotyczącą „nieobecności miejsca w nim samym” (Augé 2010: 58), 
a Remigiusz Szczechowicz pisze o „nieumiejscowionych miejscach”, do których zalicza Internet 
(Szczechowicz 2003: 182 – 187).

Barierą między światem wirtualnym a realnym, która mimo coraz to nowych urządzeń „potra-
fiących” być internetowymi terminalami, pozostaje ekran. Występuje on w obu badanych pracach 
plastycznych. Staje się on „oknem na świat” lub „bramą do innego wymiaru”. Można się także 
spotkać z metaforą Internetu jako cyfrowego lustra, w którym, jak wynika z badań danah boyd 
z Uniwersytetu Kalifornijskiego, odbija się społeczeństwo, reprodukując na przykład znane, trwałe 
podziały klasowe (Chudziński 2007). Podobną metaforę zastosował Remigiusz Szczechowicz 
w swoim artykule „Po drugiej stronie lustra, czyli w cyberprzestrzeni” (2003: 176 – 190). W związku 
z takimi odniesieniami, warto przypomnieć najważniejsze symboliczne odczytania tych niezwykle 
ważnych przedmiotów, które dla socjologów, np. Ervinga Goffmana czy Georga Simmla pełniły nie 
tylko użytkowe, ale wybitnie społeczne znaczenie.

Swoją analizę rozpocznę od opisu symbolicznego rozumienia ekranu jako drzwi do innego 
wymiaru. Władysław Kopaliński w „Słowniku symboli” pisze, że drzwi są „symbolem przejścia 
między jednym światem albo stanem a drugim, między światłem a ciemnością, między znanym 
a nieznanym, codziennością a krainą tajemnic, światem świeckim i sakralnym, biedą i bogactwem, 
a zarazem stanowią zaproszenie lub wezwanie do przejścia przez ich próg” (2006: 70). W staro-
żytnej Italii wierzono, że istnieje Iannus, bóg drzwi, który pełni funkcję oddźwiernego. Symbolika 
drzwi w judaizmie i chrześcijaństwie jest bardzo bogata. To odrzwia smarowano krwią, by ocalić 
domostwo przed aniołami mającymi wymordować pierworodnych synów Egipcjan. Jezus mówi 
w Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drzwiami” (Ew. J, 10, 9). Kopaliński wskazuje bardzo wiele przy-
kładów symbolicznego znaczenia drzwi w Piśmie Świętym: w Księdze Rodzaju, Księdze Mądrości, 
Księdze Przysłów, Księdze Sędziów i Apokalipsie wg św. Jana (Kopaliński 2006: 71). 

Mostom i drzwiom, a przede wszystkim ich społecznemu znaczeniu, swój esej poświęcił Georg 
Simmel. Warto przytoczyć jego socjologiczną analizę, tak przydatną do zrozumienia prac, które 
poddaję analizie w niniejszym artykule. „Drzwi natomiast demonstrują, że rozdział i połączenie to 
tylko dwa aspekty tego samego aktu (…) drzwi, które są niejako przegubem między przestrzenią 
człowieka a wszystkim, co znajduje się na zewnątrz, znoszą rozdział między wnętrzem i zewnętrz-
nością. Drzwi można otworzyć i dlatego właśnie, gdy są zamknięte, dają wyraźniej niż zwykła 
gładka ściana poczucie odgrodzenia od wszystkiego, co jest poza tą przestrzenią. Ściana jest niema, 
a drzwi przemawiają. Do najgłębszej istoty człowieka należy to, że stawia sam sobie granice, ale 
pozostaje wolny, tj. może znieść to ograniczenie, wykroczyć poza nie (…). Człowiek jest istotą 
łączącą, która zawsze musi rozdzielać, aby móc łączyć” (2006: 251 – 255). Niewątpliwie ekran stał 
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się swego rodzaju drzwiami do wymiaru cyberprzestrzennego, co ukazuje rysunek drugi.
Kolejnym symbolem, który warto omówić z punktu widzenia kulturowych odniesień jest lustro. 

Ekran komputera, za którym (jak przyjmujemy) znajduje się rzeczywistość wirtualna, rozumiany 
bywa jako zwierciadło, które można przenikać w obie strony. „Perspektywę, o której tu mowa, 
można wszelako odwrócić. Internet jest ekranem poniekąd przezroczystym, dostępnym z obu 
stron. Z jednej stron pozwala zajrzeć «w głąb Sieci», natomiast z drugiej strony, «z wnętrza Sieci», 
potrafi pokazać dowolny element naszej rzeczywistości” (Szczechowicz 2003: 178). Z powyższego 
rozważania wynika, że w Internecie widzimy lustrzane odbicie realnej rzeczywistości. 

Lustro ma w kulturze bardzo wiele znaczeń. Najbardziej istotne z punktu widzenia omawia-
nych prac są następujące: świat, życie, przeznaczenie, objawienie, wizja, wyobrażenie, odbicie, 
myśl, kontemplacja, świadomość, wiedza, prawda. Motyw zwierciadła zarówno w mitologii grec-
kiej, bajkach, legendach, literaturze pięknej, jak i folklorze wielu krajów wykorzystywany był, by 
symbolizować prawdę („zwierciadło nie kłamie”), kruchość, satyrę, a nawet cały świat: „Świat jest 
zwierciadłem, z którego każdemu wydziera się jego własna twarz” (Wiliam M. Thackeray). Zwier-
ciadlany świat w książce „Alicja po drugiej stronie lustra” jest dziwny, urojony, fantastyczny, ale 
przede wszystkim wszystko w nim dzieje się na opak.

Czy przenikanie granicy między światami społecznymi jest rytuałem? Być może w począt-
kach istnienia Internetu był to nawet rytuał przejścia w rozumieniu Arnolda van Gennepa, gdzie 
moment przenikania na potrzeby niniejszego artykułu rozumiany byłby jako faza liminalna rytu-
ału (w dużym uproszczeniu). Współcześnie wydaje się, że jest to rytuał, który na stałe wniknął 
w życie codzienne milionów ludzi i sprowadzony został do takich nieuświadamianych, codzien-
nych, oczywistych czynności jak przekraczanie progu miejsca pracy, domu, sklepu. „Codzienność 
jest praktykowana i nie potrzebuje definicji” (Sulima 2000: 7). Moment „wkraczania” w rzeczywi-
stość wirtualną może współcześnie znaleźć się w polu zainteresowań antropologów i socjologów 
codzienności obok prowadzących do tej pory swoje rozważania filozofów, socjologów lub teorety-
ków kultury. Niewątpliwie młodzi ludzie mają świadomość momentu przenikania przez granice 
wytwarzane przez kulturę między społecznymi światami, czego dowodem są dwa, omawiane w tej 
pracy rysunki nadesłane na socjologiczny konkurs.

Tomasz Szlendak w swoim artykule: „Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju 
i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował”, pisze o całkiem prawdopodobnym 
świecie tak oplątanym, ogarniętym przez Sieć, gdzie opisywane granice już dawno się rozpuściły 
i wszystko jest Internetem. Każde nasze poczynanie jest kontrolowane przez „siecio-smycze”: „żeby 
w przyszłości odpocząć, trzeba się będzie umieścić w nieprzewodzącej puszce. Jak grzyby po desz-
czu wrosną w przestrzeni publicznej takie puszki-znikalne. Będą równie popularne jak dzisiaj 
restauracje. Puszka nieprzewodząca odcina wchodzącego od sygnałów, proponuje cieszę w pakie-
cie z odłączeniem od innych ludzi, rzeczy, zgiełku, sieci” (2009: 213 – 214). Być może ta wizja najle-
piej ukazuje społeczne znaczenie tego, czym tak naprawdę dla ludzkości jest to, co jeszcze dla wielu 
zaznacza się pomiędzy realnością a wirtualnością, czyli granice.
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bartosz miKa

własność osobista i prywatna 
w epoce meDiów eleKtronicznych

7

Inspiracją dla poniższych uwag jest tocząca się na naszych oczach dyskusja wokół naruszeń 
praw własności intelektualnej, do którego dochodzi przy wykorzystaniu technik cyfrowych. Dys-
kusja owa przebiega w salach wykładowych, na łamach naukowych pism, w prasie, w ławach par-
lamentów. Unikając zarzutu o gołosłowność, możemy tu wskazać na fakt zainteresowania tym 
tematem opiniotwórczego, brytyjskiego The Economist, który na swoich stronach internetowych 
oddał miejsce dyskutującym na wspomniany temat. Tytuł panelu brzmiał: „Copyright and wrongs” 
i dotyczył pytania, które można sformułować następująco: czy dzisiejszy reżim praw autorskich 
powoduje więcej szkód czy korzyści (patrz: economist.com/debate/days/view/310)? Podobnych 
przykładów jest wiele, poczynając od blogosfery, a na monografiach naukowych kończąc. 

Przyznajmy od razu, że użyte tu określenie „dyskusja” nie jest w tym kontekście do końca ade-
kwatne, ponieważ problem nie sprowadza się jedynie do akademickich polemik i teoretycznych 
ustaleń; ma on bardzo wyraźne przejawy w codziennej praktyce politycznej, gospodarczej i praw-
nej. Ponownie, aby nie być gołosłownym, wskazać możemy na fakt, że zarówno w USA, jak i w UE 
problem przestrzegania praw autorskich stał się jednym z głównych tematów debaty legislacyjnej. 
Wystarczy przypomnieć przykłady antypirackich ustaw wprowadzonych w Szwecji, Francji i Fin-
landii. Również uchwalona przez Parlament Europejski regulacja dotycząca komunikacji zawierała 
sformułowania, których celem jest ograniczenie nielegalnego pobierania plików z sieci. Doniosłe 
znaczenie naruszania praw własności intelektualnej dla codziennej aktywności gospodarczej i poli-
tycznej powoduje, że dyskusję na ten temat – szczególnie w Stanach Zjednoczonych – zdomino-
wali prawnicy. Proklamowana przez koncerny medialne i organizacje twórców wojna z piractwem 
toczona jest przede wszystkim w salach sądowych. Przykładowo fińskie sądy na początku lat 90. 
kilkakrotnie zasądziły wysokie odszkodowania na rzecz właścicieli praw autorskich, do których 
wypłacenia zobowiązano operatorów BSS. Od kwietnia 2009 roku obowiązuje w Szwecji ustawa 
antypiracka przewidująca wysokie kary dla osób dzielących się w Internecie plikami. Pierwszy 
kwartał obowiązywania tej ustawy spowodował, że „ruch” w szwedzkiej części Internetu zmalał 
o trzydzieści procent (di.com.pl, [dostęp: 23.11.2009]).

Dyskurs publiczny związany z takimi zjawiskami, jak pobieranie muzyki lub materiałów wideo 
z Internetu opiera się na prawnych interpretacjach praw własności. Oczywiście taki stan rzeczy nie 
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pozostaje bez wpływu na kształt toczonej debaty, a z punktu widzenia naukowej refleksji nad spo-
łeczeństwem powstaje obraz zniekształcony przez doktrynę prawną. Poniżej postaram się wykazać, 
że naukowy opis empirycznych faktów związanych z prawami własności intelektualnej nie tylko 
powinien, ale wręcz musi wyjść poza ramy, w których obecnie się toczy. Narzędziem pozwalającym 
podjąć taką próbę będzie reinterpretacja najważniejszych kategorii w tej debacie w oparciu o socjo-
ekonomiczną kategorię własności. 

Nie ulega wątpliwości, że to właśnie własność, konkretnie własność intelektualna, jest tu 
pojęciem centralnym. Według najprostszej definicji oznacza ona dobra niematerialne występu-
jące w obrocie cywilnoprawnym, nieposiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik twór-
czości artystycznej, naukowej i wynalazczej, a zatem zaliczają się do nich również programy 
komputerowe (por. wikipedia.pl, hasło: własność intelektualna [dostęp: 23.05.2010]). Jak się 
przekonamy, prawne, zbliżone do powyższego, ujęcia tego problemu są dalece niewystarczające, 
co więcej, powodują, że przy interpretacji omawianych zjawisk dochodzi do konstruowania fikcji 
myślowych nieprzystających do empirycznych faktów. Na gruncie polskiej socjologii podjęto już 
– niezupełnie udaną – próbę wyjścia poza prawnicze kategorie analizy własności w Internecie. 
Mam tu na myśli książkę Justyny Hofmokl „Internet jako nowe dobro wspólne” (2009), w której 
autorka, posługując się ustaleniami nowej ekonomii instytucjonalnej, przedstawia uniwersum 
Internetu w kategoriach dobra wspólnego (ang. commons). Do kategorii dóbr wspólnych jeszcze 
wrócimy, w tym miejscu wystarczy wspomnieć, że ambitne przedsięwzięcie Justyny Hofmokl 
nie zakończyło się w odczuciu autora sukcesem z tego samego powodu, z jakiego prawnicze 
interpretacje własności intelektualnej nie przystają do naukowej analizy. Autorce zabrakło teo-
retycznego narzędzia analizy samej własności, która zarówno w przypadku dóbr wspólnych, jak 
i piractwa powinna stanowić kategorię centralną1.

W niniejszym opracowaniu posługuję się znaną od lat i wciąż rozwijaną w środowisku poznań-
skich socjologów donacyjną koncepcją własności. Wyczerpujący wykład na ten temat, stanowiący 
podsumowanie wieloletnich prac teoretycznych, znaleźć można w książce Stanisława Kozyra-Ko-
walskiego „Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo” (2004). W tym miejscu odniosę się 
jedynie do najważniejszych w omawianym kontekście wątków tej koncepcji.

Zacznijmy od definicji: „własność można określić jako taki zespół stosunków ekonomiczno-spo-
łecznych, w których pojawia się – trwale, okresowo lub tylko sporadycznie – gratisowe, darowe, bez-
względnie lub względnie niezależne od własnej pracy lub pracy ludzkiej w ogóle, uzyskiwanie dóbr 
materialnych i duchowych, które jest najczęściej związane z jakąś postacią rzeczywistego monopolu 
ekonomicznego i społecznego. Własność jest darem przyrody, historii ludzkiej i szczególnych okolicz-
ności ekonomiczno-społecznych. Stanowi ona jakościowo różny od pracy czynnik produkcji, gospo-
darki, życia społecznego i działań pozagospodarczych. Występuje w każdym społeczeństwie jako inne 
niż aktualna praca ludzka źródło bogactwa oraz jako odrębny od pracy sposób uzyskiwania środków 
egzystencji biologicznej i społecznej” (tamże: 225). Istotą tego stanowiska jest więc położenie nacisku 
na nadwyżkę ekonomiczną, powstającą w wyniku konkretnego stosunku własnościowego. Musimy 
jednak – by w pełni oddać specyfikę referowanego pojęcia – przyjąć pewne zastrzeżenie. Otóż 
w ściśle ekonomicznym sensie rzeczywista treść stosunku własnościowego jest istotna z powodu 
znaczenia, jakie przywiązuje się w nim do związku między różnymi formami własności a efek-
tywnością (por. Suwalski 2004). Na gruncie ekonomii powszechne jest stanowisko, wedle którego 
najbardziej efektywną formą własności jest własność prywatna pozwalająca na ekskluzywne korzy-
stanie przez właściciela z obiektu własności, co daje możliwość, z jednej strony, uniknięcia nad-
miernej eksploatacji obiektu własności, a z drugiej, na optymalne inwestowanie.

1 W bardziej usystematyzowany sposób prezentuje swoje spostrzeżenia wobec książki J. Hofmokl na łamach 
kwartalnika „Kultura i społeczeństwo” nr 2/2010.
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Stanowisko Kozyra-Kowalskiego i jego następców (szczególnie Jacka Tittenbruna) wydaje się 
być szersze. Przede wszystkim stara się ono wychodzić poza samo pojęcie efektywności i opisywać 
stosunki własnościowe w ścisłym związku z szerszym kontekstem społecznym (między innymi 
uwzględnia ich doniosłość dla podziałów klasowych). Po drugie, w stanowisku tym, osobnym bar-
dzo mocno akcentowanym obiektem własności jest siła robocza pracownika najemnego. Reifikacja 
tego specyficznego obiektu własności jest szczególnie widoczna w podejściu formalno-prawnym, 
ale nie jest od niego wolna również doktryna ekonomiczna. Po trzecie, społeczno-ekonomiczna 
koncepcja własności zwraca uwagę na – często pomijane w analizach ekonomicznych – stosunki 
własnościowe, przebiegające na marginesie życia społecznego. Poza domeną społecznego podziału 
pracy można bowiem odnaleźć odpowiedniki większości klas funkcjonujących w obrębie legalnej 
gospodarki; począwszy od lumpenproletariatu (rozumianego nieco inaczej niż tradycyjne), 
poprzez lumpendrobnomieszczaństwo po lumpenburżuazję (por. Tittenbrun 2009). „W sferze (…) 
tak zwanego marginesu społecznego występują nie tylko stosunki własności siły lumpenroboczej, 
ale również stosunki własności środków lumpenpracy (np. narzędzi służących do włamań, 
znaczonych kart do gry wykorzystywanych przez szulera, różnego rodzaju pomocniczych środków 
lumpenpracy takich jak składy towaru pochodzącego z kradzieży lub przemytu)” (Tittenbrun 
1986: 123). Innymi słowy, obok stosunków własnościowych w legalnej gospodarce socjolog może 
równie skutecznie zastosować prezentowany aparat pojęciowy do analiz gospodarki ukrytej (por. 
Mika 2010). Po czwarte wreszcie, ekonomiczno-socjologiczna analiza dzieli poszczególne obiekty 
własności w zależności od stosunku, w jakim one pozostają do wymiany towarowo-pieniężnej 
i społecznego podziału pracy. Nazywa własnością osobistą te dobra konsumpcyjne, które służą 
wyłącznie potrzebom danej jednostki i nie są w danych stosunkach gospodarczych i społecznych 
przedmiotem wymiany towarowo-pieniężnej. Te same dobra konsumpcyjne przekształcają się 
natomiast w obiekty własności prywatnej, gdy mogą w każdej chwili być sprzedane. Środki produk-
cji są obiektami prywatnego posiadania wtedy, gdy produkują dobra dla właściciela i jego rodziny, 
gdy nie można ani ich produktów, ani samych środków produkcji sprzedać (por. Kozyr-Kowalski, 
za: staff.amu.edu.pl/~kozyr/, [dostęp 01.06.2010]).

Ostatnie rozróżnienie jest o tyle ważne, że, jak się przekonamy, może mieć zasadnicze zna-
czenie dla opisu problemu pobierania z Internetu treści objętych prawami autorskimi. Powyższy 
podział na obiekty własności osobistej, prywatnej oraz środki produkcji staje się szczególnie 
istotny, kiedy spróbujemy zdefiniować, czym jest obiekt własności intelektualnej nazywany w kla-
sycznej doktrynie prawnej rzeczą niezmysłową. Wspomniana fikcja prawnicza określa terminem 
rzeczy niezmysłowej takie przykładowe przedmioty, jak: rysunki techniczne, programy kompu-
terowe, instrukcje obsługi maszyn, technologie obróbki surowców, procedury tworzenia związ-
ków chemicznych (przykładowo leków) i wiele innych. Zdaniem Kozyra-Kowalskiego (2004), 
obiekty te niczego bezpośrednio nie wytwarzają, ale bez nich wytwarzanie coraz większej ilości 
produktów staje się niemożliwe. Obecność wymienionych obiektów własności jest warunkiem 
niezbędnym przekształceń świata nieożywionego. W istocie więc są one niematerialnymi środ-
kami produkcji i pracy, bez których powstanie dóbr materialnych nie byłoby możliwe. W tym 
miejscu dochodzimy do pierwszej – w moim przekonaniu – doniosłej teoretycznie uwagi na 
temat własności intelektualnej.

Kategoria ta w ujęciu formalnoprawnym obejmuje jakościowo odmienne obiekty własności. 
Patenty, procedury produkcji są w istocie środkami produkcji, natomiast wytwory kultury, miesz-
czące się w tej samej kategorii prawnej, mogą mieć dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, same sta-
nowią rodzaj dobra finalnego, to znaczy produkt końcowy pracy koncepcyjnej. Co więcej, obiekt 
taki może zostać wykorzystany w dwojaki sposób. Może zostać sprzedany na rynku i w ten sposób 
przekształcić się w obiekt własności prywatnej. Współcześnie najczęściej (choć dzięki nowym 
technologiom nie wyłącznie) sprzedaż dóbr kultury odbywa się za pośrednictwem firm fonogra-
ficznych, wytwórni filmowych, dystrybutorów, sklepów detalicznych. Odwołując się do donacyj-
nego pojmowania własności, prawa autorskie tworzą w tym przypadku rodzaj monopolowego 



75

7. Własność osobista i prywatna w epoce mediów elektronicznych

korzystania z danego dobra. Najbardziej znanym chyba przykładem takiego monopolu jest moż-
liwość wyłącznego korzystania przez korporację Disneya z wizerunku Myszki Miki. Z drugiej jed-
nak strony, powstały w utalentowanym umyśle utwór wcale nie musi stać się obiektem wymiany 
rynkowej. Powodów może być kilka – brak wartości rynkowej, niechęć do komercjalizacji efektów 
pracy twórczej itp. Istnieje jeszcze trzecia możliwość – dany obiekt własności intelektualnej może 
stać się dobrem rynkowym, ale stosunkowo szybko zostać z tego rynku wypartym. Wszystkie trzy 
scharakteryzowane sytuacje realnie różnią się od siebie, natomiast na gruncie prawa stanowią 
jeden i ten sam stosunek własnościowy. Do tego samego stosunku prawnik zaliczy również sytu-
ację, w której dobro kultury staje się intelektualnym środkiem pracy, wtedy gdy stanowi na przy-
kład punkt odniesienia przy powstania utworu pochodnego. Jak się przekonamy w dalszej części 
opracowania, przyczyną traktowania wszystkich scharakteryzowanych tu sytuacji jednakowo jest 
tradycja prawnego rozumienia własności wywodząca się jeszcze z czasów rzymskich. 

W formalnoprawnym pojmowaniu własności ta ostatnia jest opisywana jako zbiór stosunków 
o charakterze majątkowo-dominacyjnym. Dla prawnika własność to prawo osoby do swobodnego 
i wyłącznego posiadania, korzystania i dysponowania rzeczą. Hasłowo bywa ona również określana 
po prostu jako pełne władztwo prawne osoby nad rzeczą. Te tradycyjne – dodajmy powszechne 
w zachodnich naukach o prawie – sposoby ujmowania własności wywodzą się z legislacji starożyt-
nego Rzymu. Odnoszący się do tej samej tradycji teoretycy praw własności, Furubotn i Pejovich 
(1974) stwierdzali, że prawo własności obiektu składa się z trzech komponentów, tj. prawa użytko-
wania, prawa przekształcenia formy i/lub substancji oraz prawa przyswajania korzyści płynących 
z obiektu. Dwa pierwsze typy praw wyrażają stosunki dominacyjne, gdzie własność oznacza władzę 
rozporządzania obiektem własności. Ostatni typ prawa mówi o własności jako majątku, który staje 
się udziałem właściciela poprzez jego posiadanie i użytkowanie. Warto w tym miejscu dodać, że 
obiekt lub, mówiąc inaczej, przedmiot własności ujmowany jest tu najczęściej jako rzecz materialna 
(zmysłowa, choć, jak wspomnieliśmy powyżej, prawnicy posługują się również pojęciem rzeczy 
niezmysłowej). Ponieważ ujęcie to jest wspólne teorii praw własności oraz prawu, wynika z niego 
skłonność do reifikacji świata obecna w normach prawnych, która zaciemnia obraz w obliczu pro-
blemów związanych z pozbawionymi materialnej postaci programami komputerowymi lub zdygi-
talizowanymi obiektami własności intelektualnej.

Socjoekonomiczna koncepcja własności pozwala uniknąć pułapek perspektywy formalno-
prawnej. Naczelną – niezwykle cenną z przyjętego tu punktu widzenia – regułą tego stanowiska 
teoretyczno-metodologicznego jest samo, zapoczątkowane i wyjątkowo mocno podkreślane przez 
Ralfa Dahrendorfa (1959 [2008]), odróżnienie własności w ujęciu formalnoprawnym i ekonomicz-
no-socjologicznym. „Dla prawnika własność istnieje tylko wtedy gdy istnieje w prawie pojęcie wła-
sności, gdy wykonane zostały określone procedury i czynności prawne związane z jej uzyskaniem, 
gdy jest ona chroniona przez prawo i władzę państwową” (Kozyr-Kowalski 2004: 106). Natomiast 
dla socjologa, ekonomisty czy innego badacza rzeczywistości społecznej tak wąski i abstrakcyjny 
sposób pojmowania własności jest dalece niewystarczający. Własność została prawnie uregulo-
wana znacznie później niż zaistniały jej społeczno-ekonomiczne przejawy. Przykładowo w prawie 
polskim termin ten funkcjonuje dopiero od XVI wieku, co nie oznacza przecież, że własność w sen-
sie społecznym nie istniała na ziemiach polskich wcześniej. „Wedle ekonomiczno-socjologicznego 
pojmowania świata, własność jest takim rzeczywistym stanem rzeczy, który może nie być rejestro-
wany, ani sankcjonowany, ani chroniony przez prawo” (tamże: 107). Stosunki własności bywały 
i nadal są chronione przez obyczaj, religię, tradycję, interesy materialne i idealne.

Problemy, jakie powoduje wąskie, formalnoprawne ujęcie własności doskonale widać na przy-
kładzie proponowanego w niektórych krajach Europy systemu kar, któremu mają być poddani 
użytkownicy, pobierający z Internetu nielegalne kopie utworów objętych ochroną. Proponuje się 
na przykład zablokowanie dostępu do sieci dla abonenta, który wykorzystuje ją, aby pozyskać nie-
legalne materiały. Problem stanowi tu pewien rodzaj mikroodpowiedzialności zbiorowej. Miesz-
kańcami takiego odciętego od Internetu mieszkania lub domu mogą być przecież – obok pirata – 
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osoby niemające z piractwem nic wspólnego. W polskich warunkach najczęściej umowa z dostawcą 
Internetu obliguje właściciela mieszkania, natomiast piratem może być jego najemca. W innej sytu-
acji osobą naruszającą prawa autorskie może być osoba niepełnoletnia, np. dziecko abonenta. Taki 
młody człowiek może popełniać przestępstwo pobierania nielegalnych kopii bez wiedzy rodziców 
lub nawet wbrew ich wyraźnym zakazom. Powyższy przykład można przywołać w wielu postaciach, 
zaś jego sednem jest pokazanie, jak nieprzydatne bywają reguły prawne opisujące własność. Równie 
ważna jest w tym kontekście uwaga dotycząca utylitarnej funkcji prawa. O ile dla prawnika powyż-
szy dylemat ma znaczenie praktyczne, o tyle w naukowym języku socjoekonomicznego pojmowania 
własności, wystarczającym rozstrzygnięciem epistemologicznym jest rozróżnienie właściciela for-
malnego od realnego danego dobra (w tym przypadku podłączenia do sieci). W naszym przykładzie 
realnym właścicielem jest użytkownik sieci, który pobierał za jej pośrednictwem określone treści 
natomiast formalnym właścicielem jest osoba, która spisała umowę z dostawcą Internetu. 

Kolejnym problemem, na jaki natrafimy, posługując się jedynie formalnoprawnym rozumie-
niem własności, jest fakt, że dany tytuł do własności może mieć różną treść ekonomiczną. Istnieje 
zasadnicza różnica między posiadaniem przedsiębiorstwa zyskownego i takiego, które notuje straty, 
będąc właściwie niezbywalnym. Sytuację tę można odwrócić i powiedzieć, że często pojedynczy 
w sensie ekonomicznym stosunek własności znajduje wyraz w różnych formach prawnych. Na 
przykład posiadanie akcji bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego stanowią 
inne stosunki prawne, jednak według ujęcia ekonomiczno-socjologicznego właściciel jest ten sam 
– beneficjant dywidendy i zysków kapitałowych (por. Tittenbrun 1995). Odnosząc tę zasadę do 
debaty związanej z ochroną własności intelektualnej, możemy powiedzieć, że istnieje zasadnicza 
różnica między posiadaniem praw do piosenki, która jest uwielbianym przez liczne grono słuchaczy 
przebojem, a piosenki nikomu nieznanej. Doskonale tę sytuację oddaje historia filmowego bohatera 
komedii obyczajowej „Był sobie chłopiec” (oryg. „About a boy”). Postać, w którą wcielił się w tym 
filmie Hugh Grant może sobie pozwolić na rozrzutne życie lekkoducha, ponieważ jego ojciec był 
autorem jednego z największych przebojów świątecznych w historii Wysp Brytyjskich. Tantiemy 
otrzymywane przez bohatera pozwalają mu na dostatnie życie bez konieczności podejmowania 
pracy. Jakże inaczej wyglądałaby jego sytuacja, gdyby przebój napisany przez przodka był mniej 
popularny lub okres obowiązywania praw własności był krótszy. Różnicę tę dostrzega również 
Lawrence Lessig (2005), choć nie nazywa jej w ten sposób. Na marginesie można dodać, że jest to 
jeden z tych nielicznych prawników, którzy w sporze wokół praw własności intelektualnej intuicyj-
nie dostrzega różnice między własnością w sensie formalnoprawnym i ekonomiczno-socjologicz-
nym. Zauważa on, że obowiązująca w USA doktryna praw własności intelektualnej automatycznie 
obejmuje ochroną wszystkie utwory niezależnie od tego czy ich autorzy poprosili o taką ochronę; 
„prawo autorskie jest teraz automatyczne” (2005: 165). Obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych 
i części państw Unii Europejskiej właściciel prawa autorskiego posiada wyłączne prawo zarówno do 
publikowania, jak i kopiowania swojego dzieła. Dysponuje on również uprawnieniami pozwalają-
cymi na powstanie „utworów zależnych”. Prowadzi to do sytuacji, w której niemal wszystkie dzieła 
kultury, bez względu na ich realną wartość, są objęte tą samą ochroną. Jest to fakt o tyle doniosły, 
że jedynie niewielki odsetek utworów realnie generuje wartość ekonomiczną, przynosząc przy tym 
właścicielom praw zysk. Pozostałe „nierentowne” dzieła, pomimo, że nie mają wartości ekonomicz-
nej, i tak są chronione. Tym samym jakiekolwiek wykorzystanie dzieła objętego ochroną wiąże się 
z koniecznością uregulowania kwestii dostępu. W prawie europejskim sytuacja jest jeszcze bar-
dziej skomplikowana, ponieważ tytuł własności do twórczości jest ujmowany jako prawo naturalne 
i automatycznie przyzwany każdemu „kawałkowi” twórczości. W odniesieniu do piractwa oznacza 
to tyle, że nie można pobrać z Internetu, przykładowo, odcinka ulubionego serialu z dzieciństwa, 
ponieważ jest on objęty ochroną. Nie ma przy tym znaczenia, że podobnych do nas entuzjastów tej 
historii jest na tyle niewielu, że nie opłaca się go wydawać w formacie DVD lub blu-ray, lecz na tyle 
dużo, by komuś chciało się udostępnić plik z serialem innym użytkownikiem sieci. Innymi słowy, 
nasz ulubiony program, nieposiadający wartości rynkowej i tak jest chroniony prawem. 
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Można by stwierdzić, że takie postawienie sprawy wskazuje jedynie na różne rozłożenie akcen-
tów w prawie i naukach społecznych. Wydaje się jednak, że sytuacja ta ma bardziej doniosłe, prak-
tyczne konsekwencje. Generuje ona sytuację, którą Michael Heller w swojej fascynującej książce 
„GridLock Economy” (2008) nazwał impasem. Charakteryzuje się ona rozproszonymi prawami 
własności do danego obiektu i powoduje, że na skutek nadmiernej ilości pretendentów do zysku 
własność nie może osiągnąć rentowności. Ujmując rzecz nieco prościej, chodzi o sytuację, w której 
wielu prywatnych właścicieli posiada część jakiegoś dobra i może skutecznie blokować innych, 
którzy chcieliby dane dobro wykorzystać w sposób produktywny. Przykładem takiej sytuacji są 
właśnie prawa autorskie obejmujące pojedyncze dobra kultury. Zarówno Lessig, jak i Heller przy-
taczają przykłady trudności, na jakie natrafiają twórcy, chcący sięgnąć do dorobku poprzedzają-
cych ich artystów. Najbardziej obrazową ilustracją opisywanego problemu, który Heller nazywa 
dylematem anty-wspólnot (ang. anticommons), są procedury towarzyszące powstawaniu filmów 
dokumentalnych o tematyce biograficznej lub społecznej. Tego typu obrazy wymagają sięgnięcia 
do wielu istniejących źródeł – muzyki z epoki, obrazów telewizyjnych, wizerunków publicznych 
portretowanych osób itp. Obaj cytowani tu autorzy przytaczają przykłady takich obrazów.

Heller opisuje epopeję (trwającą dokładnie 20 lat) prowadzącą do wydania w formacie DVD 
filmu dokumentalnego o doktorze Martinie Lutherze Kingu pod tytułem „Eyes of the Prize”. Ory-
ginalny film zawierał materiały video z ponad 82 różnych archiwów, fotografie zgromadzone w 92 
archiwach oraz ponad 120 utworów muzycznych. Autorzy wszystkich tych dzieł (lub zaledwie dzie-
łek), dokumentujących poszczególne chwile z życia dr Kinga, byli jednocześnie właścicielami praw 
autorskich do nich. Udzielili pozwoleń na ich wykorzystanie w filmie telewizyjnym, jednak wiele 
z tych licencji stosunkowo szybko wygasło lub zwyczajnie nie obejmowało nośników cyfrowych 
(które w momencie powstania filmu jeszcze nie istniały). Twórcy zmierzający do ponownego wyda-
nia filmu musieli podjąć się trudu tak zwanego „czyszczenia praw”, czyli wyjaśnienia wszystkich 
wątpliwości co do praw autorskich dotyczących dokumentu. Wysiłki zmierzające do ponownego 
ukazania się filmu trwały dwie dekady i pochłonęły setki tysięcy dolarów. Sama Fundacja Forda 
skierowała na ten cel 600 tys. dolarów (por. Heller 2008: 10 – 11). 

Podobną historię opowiada Lessig, przytaczając perypetie na jakie natrafił Jon Else, tworząc doku-
ment opowiadający o operze „Pierścień Nibelunga” Wagnera. Ważnym elementem historii tworzo-
nej przez dokumentalistę była codzienna praca techników opery w San Francisco. W jednym z ujęć 
widać pracowników grających w warcaby, w pokoju stoi telewizor, a na jego ekranie utrwalony został 
fragment serialu animowanego Simpsonowie (oryg. The Simpsons). Po kilku latach, kiedy Else otrzy-
mał środki na dokończenie filmu, chciał wyjaśnić kwestię praw autorskich do tego, stanowiącego tło 
sceny, fragmentu serialu. Wykonawszy kilka telefonów, dowiedział się od przedstawiciela wytwórni 
Fox, dysponującej prawami autorskimi do kreskówki, że będzie musiał zapłacić za wykorzystany 
fragment serialu 10 tys. dolarów. Dokumentalista zrezygnował uznając, że to cena nieco wygórowana 
za kilka sekund obrazu niestanowiącego dodatkowo głównej treści filmu (techniką cyfrową zastąpił 
obraz Simpsonów fragmentem innego, własnego filmu) (por. Lessig 2005: 122 – 124). 

W obu przytoczonych przypadkach artyści, chcący sięgnąć po materiały objęte ochroną praw 
autorskich, przeznaczyli (lub mieli przeznaczyć) na ten cel olbrzymie nakłady czasu i pieniędzy. 
Zapamiętajmy te przykłady, bowiem argumenty przedstawione przez Lessiga i Hellera okażą się 
przydatne w dalszej części opracowania.

W tym miejscu warto zająć się jeszcze dwiema cechami formalnoprawnego pojmowania wła-
sności, które z punktu widzenia autora tekstu są istotne. Mam tu na myśli abstrakcyjność podmio-
tów prawa oraz skłonność do wskazywania wyłącznego właściciela danego obiektu. 

Nadmierna abstrakcyjność formuł prawnych przejawia się współcześnie nade wszystko w poję-
ciu osoby prawnej. „Tylko w prawie ma sens mówienie o korporacji jako mogącej posiadać własność, 
pozywać do sądu i być pozywaną itp. (…) na gruncie ekonomiczno-socjologicznym o właścicielach 
można mówić jedynie w wypadku osób fizycznych, czyli konkretnych jednostek ludzkich lub ich zbio-
rowości” (Tittenbrun 1995: 25). Przyjęcie takiego założenia staje się możliwe, jeśli odrzucimy znak 
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równości – stawiany niekiedy przez ekonomistów i prawników – między własnością w ogóle a wła-
snością prywatną. Socjoekonomiczna koncepcja własności dostrzega, obok indywidualnej wła-
sności prywatnej, również własność zbiorową, kolektywną, jak również szereg stosunków współ-
własności. Szczególnie ten ostatni przypadek został dokładnie opisany przez Kozyra-Kowalskiego 
w artykułach z 1984 i 1985 roku, w których autor ten opisuje stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako 
przykład krzyżujących się relacji współwłasnościowych. 

Podążając za myślą cytowanego autora powiemy, że – w sensie ekonomicznym – właściciel 
banku musi często uczynić realno-ekonomicznymi jego współwłaścicielami tych wszystkich kapita-
listów przemysłowych, handlowych, managerów, farmerów i rzemieślników, a nawet pracowników 
najemnych, którzy złożyli w banku pieniądz przynoszący procent. „Wyłączny właściciel prawny 
dopuszcza też do współwłasności ekonomicznej banku właściciela tej ziemi, na której budynki 
banku zostały wzniesione wtedy, gdy płaci mu czynsz dzierżawny. Ten sam bank staje się realno-
ekonomicznym współwłaścicielem środków bezpośredniej i pośredniej produkcji, które formalnie 
stanowią wyłączną własność kapitalistów przemysłowych, handlowych, rzemieślników i drobnych 
kupców wtedy, gdy staje się ich wierzycielem, gdy otrzymuje od nich procent od wypożyczonego 
kapitału. Stosunki dzierżawy ustanawiają ekonomiczną współwłasność ziemi dwóch lub trzech 
osób tam, gdzie dla prawa istnieje jeden tylko podmiot własności. Dzierżawca może być nawet 
ekonomicznym właścicielem ziemi w większym stopniu niż jego wyłączny właściciel prawny” 
(Kozyr-Kowalski, za: staff.amu.edu.pl/~kozyr/, patrz również Kozyr-Kowalski 1984, 1985). Tak 
więc możemy stwierdzić, że nowoczesna własność materialnych czynników produkcji, szczególnie 
własność akcyjna oraz powstająca w oparciu o dług, pozwala dostrzec fikcyjną naturę formalno-
prawnego pojęcia wyłącznego właściciela. 

Pojęcie to staje się również nieprzydatne, kiedy zechcemy opisać realne stosunki własno-
ściowe zapośredniczone przez państwo. Posługując się argumentami socjologiczno-ekonomicznej 
teorii własności, możemy stwierdzić, że podatki są wyrazem współwłasności wspólnoty narodo-
wej we własności prywatnej poszczególnych podatników. Dla socjologa państwo – w dziedzinie 
własności – to nic innego jak zbiór poszczególnych jednostek dysponujących własnością wspólną. 
Tylko prawnik może ujmować państwo jako właściciela (podobnie jak inne, tak zwane podmioty 
prawne). Socjolog widzi w tym miejscu konkretne jednostki posiadające taki, a nie inny dostęp 
do dobra, korzystające z niego w określonym zakresie. Przenosząc tę argumentację na grunt 
wspólnot internetowych, możemy powiedzieć, że również w tym obszarze odnajdujemy relacje 
współwłasności. Witryna internetowa tak długo jest przecież dochodowa, jak długo użytkownicy 
są skłonni ją odwiedzać. Stąd też możemy, poprzez pewną analogię powiedzieć, że użytkownicy 
są realnymi współwłaścicielami strony internetowej. Najbardziej jaskrawym tego przykładem są 
witryny oferujące możliwość handlu za ich pośrednictwem. W takiej sytuacji właściciel strony może 
liczyć na pokaźne zyski jedynie w przypadku dużego zainteresowania internautów. Liczne grono 
użytkowników gwarantuje wysokie zyski z prowizji, ale jednocześnie daje szansę skuteczniejszej 
sprzedaży samym handlującym. Podobnie możemy zinterpretować działania giganta na rynku 
księgarskim, jakim jest Amazon, który wprowadził mechanizmy pozwalające współpracownikom 
i użytkownikom partycypować w zyskach ze sprzedaży książek lub płyt. Wystarczy, że użytkownik 
poleci na własnej stronie internetowej lub blogu pozycję dostępną na Amazonie, a następnie ktoś, 
dzięki tej rekomendacji, nabędzie przykładową książkę – w efekcie użytkownik otrzyma prowizję 
(por. Tapscott i Williams 2008). W ten sposób Amazon staje się współwłaścicielem majątku 
własnych użytkowników, ale jednocześnie uzależnia się od prowadzonego przez nich marketingu. 

Przytoczone przykłady można uznać za racjonalne, mniej przekonywująco brzmi argument 
mówiący o tym, że współwłaścicielami witryn internetowych mogą być ich użytkownicy, którzy 
nic na tym nie zarabiają. Jednakże, jak dowodzi przykład Wikipedii, właściciele tego serwisu 
mogliby zgromadzić wielki majątek, gdyby tylko zgodzili się na umieszczanie reklam na stronach 
poszczególnych haseł (Lessig podaje, że roczna wartość reklam na Wikipedii mogłaby wynieść około 
100 milionów dolarów – porównaj Lessig 2009). Nie robią tego jednak, ponieważ straciliby coś więcej 
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niż pieniądze; staliby się niewiarygodni jako źródło obiektywnej wiedzy. Odwołując się do definicji 
własności przytoczonej powyżej, możemy powiedzieć, że pewien monopol korzystania z własności 
nie zostaje w tej sytuacji wykorzystany. Istnieje obiektywna okoliczność uwłaszczenia, jednak do 
niego nie dochodzi, stąd możemy nazwać społeczność Wikipedii współwłaścicielami serwisu.

Wszystkie przytoczone przykłady obrazują relacje współwłasności – ktoś powie, że jest to 
własność iluzoryczna, bowiem relacja między użytkownikiem a właścicielem formalnym danej 
strony ma charakter niesymetryczny a współwłasność jest minimalna. To oczywiście prawda, 
nie zmienia to jednak faktu, że relacje współwłasności zachodzą. Jeśli kogoś to nie przekonuje, 
niech spróbuje przypomnieć sobie, jaki portal społecznościowy był najbardziej popularny przed 
obecnie obserwowaną dominacją Facebooka. Niezależnie od jakości naszej pamięci, portal ten 
stracił wiele ze swej wartości tylko z tego powodu, że nie jest już numerem pierwszym wśród 
najchętniej odwiedzanych witryn w sieci. Odpływ użytkowników wydatnie wpłynął na jego pozycję 
ekonomiczną, co dowodzi opisywanych wyżej relacji współwłasności. Fakt, że z punktu widzenia 
odwiedzającego stronę, ta współwłasność ma najczęściej formę drobnej własności osobistej, nie 
przekreśla istoty samej relacji. 

Dochodzimy w tym miejscu do doniosłego problemu oddzielenia w refleksji naukowej obszaru 
gospodarki oraz zjawisk gospodarką niebędących. Problem ten jest o tyle istotny, że Internet 
stanowi środowisko powstawania niezwykle złożonych relacji własnościowych, w ramach których 
nierzadko trudno odróżnić aktywność zarobkową od niezarobkowej. Dodatkowo, sytuacji nie 
ułatwia obserwowana od wielu lat kolonizacja języka socjologii i innych nauk społecznych przez 
pojęcia zaczerpnięte z ekonomii. Nie jest celem niniejszego artykułu odnieść się szczegółowo do tego 
problemu, jednak z przyjętego tu punktu widzenia taka ekonomizacja wszelkich relacji społecznych 
jest szkodliwa teoretycznie i prowadzi najczęściej do uproszczonego obrazu rzeczywistości społecznej, 
sprowadzanego do relacji wymiany podejmowanych przez racjonalnych aktorów życia społecznego. 
Błąd tego typu popełnia również cytowany powyżej Lessig, który w książce „Remiks” wprowadza 
typologię gospodarek internetowych. Wyróżnia gospodarki dzielenia się, gospodarki komercyjne 
oraz stanowiące ich połączenie gospodarki hybrydowe. Do pierwszego typu przywoływany autor 
zalicza komercyjne przedsięwzięcia zlokalizowane w Internecie lub prowadzone za pośrednictwem 
sieci. Przykładami są dla niego Netflix, Amazon oraz Google. Szukając gospodarek komercyjnych 
w polskim Internecie, możemy wskazać na przykład komunikator Gadau-Gadu czy portal 
aukcyjny Allegro. Internetową gospodarką komercyjną jest więc przedsięwzięcie zarobkowe, które 
prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę Internetu. Firmy działające w ten sposób różnią się od 
przedsiębiorstw prowadzących działalność poza siecią, lecz ich główna cecha pozostaje ta sama: 
działalność zarobkowa w oparciu o własność prywatną. 

Inaczej sprawy się mają w przypadku przedsięwzięć nazywanych przez Lessiga gospodarkami 
dzielenia się. Są to organizacje powstałe w oparciu o narzędzia sieciowe Internetu, w których 
uczestnicy przekazują część własnych zasobów (przykładowo wiedzy, czasu, mocy obliczeniowej 
komputerów itp.) na rzecz projektu, w którym uczestniczą. Sam projekt również – w modelowych 
przypadkach – ma charakter niekomercyjny. Przykładem takiego projektu jest zdaniem Lessiga 
Wikipedia. Internetowa encyklopedia opiera się na aktywności wolontariuszy edytujących hasła, 
pozostając jednocześnie przedsięwzięciem darmowym dla wszystkich użytkowników sieci WWW 
i niekomercyjnym. Oprócz Wikipedii, do gospodarek dzielenia możemy zaliczyć przedsięwzięcia 
polegające na przekazywaniu mocy obliczeniowych własnych komputerów na potrzeby badań 
naukowych, aktywność polegającą na darmowej korekcie książek, liczne internetowe archiwa 
i wiele innych (por. Lessig 2008). Trzecią kategorią stworzoną przez amerykańskiego prawnika 
są gospodarki hybrydowe, które łączą cechy dwóch poprzednich modeli. „Hybrydą jest albo 
podmiot komercyjny, którego celem jest uzyskanie wartości [finansowej – przyp. aut.] z gospodarki 
dzielenia się, albo gospodarka dzielenia, która powołuje podmiot komercyjny, żeby lepiej 
realizować dzielenie się” (tamże: 179). Hybrydą jest więc przedsięwzięcie, które częściowo opiera 
się na zasadach komercyjnych, a częściowo na dobrowolnym poświęcaniu czasu przez uczestników 
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projektu. Przykładami takich aktywności są niektóre projekty oprogramowania o otwartym kodzie 
źródłowym, które powstają w oparciu o dobrowolną aktywność programistów, jednak w pewnym 
momencie ulegają komercjalizacji i trafiają na rynek. Tak działa firma Red Hat, której podstawą jest 
„otwarty” system operacyjny Linux (ponownie po szczegóły odsyłam do samego Lessiga, a także 
do S. Webera [2004]). Podobne przedsięwzięcia hybrydowe to portale społecznościowe, platformy 
prezentacji własnej twórczości, strony oferujące możliwość samoorganizacji i współpracy. Wszystkie 
one stanowią czyjąś własność i ktoś w oparciu o ich istnienie zarabia, ale jednocześnie tworzą one 
wirtualną przestrzeń współpracy dla użytkowników Internetu. Do hybryd za chwilę wrócimy, 
najpierw jednak musimy zająć się wątkiem, który rozpoczął tę enumerację typów gospodarek. 
Lessig, podobnie jak wielu innych komentatorów rzeczywistości społecznej, nie dostrzega różnicy 
między relacjami społecznymi o charakterze ekonomicznym oraz pozaekonomicznym. 

Jeżeli przyjmiemy, że stosunki gospodarcze zawsze zakładają istnienie relacji własnościowych, 
możemy mówić o ich trzech rodzajach. Po pierwsze, istnieją same stosunki własnościowe. Po drugie, 
stosunki uwarunkowane własnościowo, czyli będące skutkami własności w pozawłasnościowych 
obszarach życia społecznego, ekonomicznego itp. Po trzecie, stosunki doniosłe własnościowo, czyli 
takie, na które własność wywiera wpływ (por. Kozyr-Kowalski 2004). Przykładowo norma oby-
czajowa lub religijna zakazująca pożyczania na procent nie jest stosunkiem własnościowym, choć 
bez wątpienia wpływa na kształt stosunków gospodarczych, choćby przez to, że poważnie utrudnia 
rozwój sektora bakowego, a pośrednio także alokację kapitału. Do stosunków uwarunkowanych 
własnościowo (czy ujmując rzecz szerzej – gospodarczo) zaliczymy na przykład elitarny charak-
ter określonych sportów, których uprawianie wymaga znacznych nakładów pieniężnych. Szukając 
przykładów ze świata Internetu, możemy powiedzieć, że pozamaterialna motywacja programistów 
pracujących w ponadnarodowych zespołach przy projektach free software nie jest stosunkiem wła-
snościowym, a dopiero potencjalnie doniosłym własnościowo. Podobnie obyczaj dzielenia się pli-
kami z innymi użytkownikami sieci może wpłynąć na kondycję finansową wytwórni muzycznych, 
ale sam w sobie nie jest stosunkiem własnościowym. Natomiast bez wątpienia do stosunków wła-
snościowych zaliczymy dochody uzyskiwane przez właścicieli stron www z tytułu reklam zamiesz-
czonych w ich witrynach, które są tym większe, im więcej użytkowników odsłania stronę. Podobnie 
stosunkiem własnościowym jest omawiane powyżej dzielenie się przez Amazon swoimi zyskami 
z użytkownikami portalu. Wszystkie te typy stosunków mają charakter pozawłasnościowy, donio-
sły lub uwarunkowany przez własność, a rozróżnienie tych trzech typów stosunków wydaje się być 
kluczowe dla właściwego opisu naruszeń praw własności intelektualnej.

Wracając do typologii zaproponowanej przez Lessiga, stwierdzimy, że z pewnością ma on rację, 
wyszczególniając gospodarki komercyjne, myli się jednak przypisując niekomercyjnym systemom 
współpracy miano gospodarek dzielenia się. Argumentacja cytowanego autora jest w tym miejscu 
zupełnie błędna, wszak porównuje on niezarobkowe wymiany zapośredniczone przez sieć www 
do relacji emocjonalnych między przyjaciółmi. Sama analogia jest już dyskusyjna, ale tak czy ina-
czej, ani jedno ani drugie nie jest gospodarką. Fakt, że w jakimś stosunku społecznym dochodzi 
do wymiany, nie oznacza, że jest to stosunek ekonomiczny. Jeśli pożyczę sąsiadowi młotek lub 
znajomemu książkę, nie wchodzę z nimi w relacje gospodarcze, realizuję jedynie rudymentarną 
aktywność społeczną, na którą składa się cały złożony zestaw norm, najczęściej bardzo odległy od 
reguł dotyczących wymiany w sensie ekonomicznym. Należy więc stwierdzić, że relacje opisywane 
przez Lessiga pod pojęciem gospodarek dzielenia się nie należą do aktywności ekonomicznych 
i nie możemy ich z nimi mylić. 

Znacznie więcej pola do teoretycznych ustaleń pozostawia trzecia zaproponowana przez oma-
wianego autora kategoria, to znaczy gospodarki hybrydowe. Don Tapscott i Anthony D. Williams 
poświęcili owym hybrydom całą książkę zatytułowaną „Wikinomia”. Z przyjętego tu punktu widze-
nia, to tytułowe określenie wydaje się być terminem lepszym od gospodarki hybrydowej Lessiga, 
przede wszystkim dlatego, że owa hybryda zawiera w sobie odrzuconą powyżej gospodarkę dziele-
nia się, stąd sama również musi być pojęciem niedoskonałym. Niezależnie jednak od terminologii, 
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nie ulega wątpliwości, że bogaty świat sieci dostarcza licznych przykładów przedsięwzięć o komer-
cyjnym charakterze, ale opierających się na masowej, woluntarystycznej aktywności użytkowników 
sieci. Wprawdzie jest to temat na osobną rozprawę, ale warto w tym miejscu przywołać dwa opra-
cowania szczegółowo podejmujące ten problem. Pierwsze to wspomniana już dwukrotnie „Wiki-
nomia”. Autorzy tej publikacji szczegółowo omawiają kilka wyszczególnionych przez nich typów 
przedsięwzięć, łączących woluntarystyczną aktywność użytkowników sieci z przedsięwzięciami 
typowo biznesowymi. Przykładowo, pod – zaczerpniętym od Tofflera – pojęciem prosumpcji rozu-
mieją połączenie biernej konsumpcji oraz aktywnej produkcji. Prosument to zdaniem Tapscotta 
i Williamsa osoba, która nie zadowala się produktem oferowanym przez dostawcę i sama zaczyna 
ten produkt zmieniać, dostosowując go do własnych potrzeb. W skrajnych przypadkach – stano-
wiących zdaniem autorów esencję wikinomicznego świata – dostawca i producent sam stwarza 
dobro konsumpcyjne, łatwo poddające się zmianom (robią tak autorzy gry Second Life). Duńska 
firma produkująca klocki Lego oferuje na przykład klientom możliwość zaprojektowania własnego 
zestawu i deklaruje, że jeśli taki projekt zostanie upubliczniony (trafi do bazy projektów), firma 
przygotuje niepowtarzalny zestaw dla jego pomysłodawcy. Lego jest, zdaniem autorów Wikinomii, 
jednym z dominujących podmiotów w przyswajaniu prosumpcji do modelu biznesowego. Firma 
ta wypuściła na rynek całą linię klocków zachęcających klientów do tworzenia własnych projektów 
i chwalenia się nimi przed innymi pasjonatami (por. Tapscott, Williams 2008). Prosumpcja to tylko 
jeden z przykładów zmian, jakie powoduje powstanie wikinomicznego świata. Hybryda pozwala-
jąca łączyć spontaniczną i dobrowolną aktywność jednostek (mogą to być klienci lub partnerzy 
danej firmy, lecz również zupełnie niezwiązani z nią użytkownicy sieci) z działalnością zarobkową 
będzie zdaniem autorów omawianej książki miała decydujące znaczenie dla kształtującego się na 
naszych oczach modelu biznesowego.

Nieco inaczej na poruszane przez Tapscotta i Williamsona kwestie patrzy redaktor naczelny 
magazynu Wired, Chris Anderson, autor książki pod tytułem „Free”. Jego zdaniem kluczową rolę 
w produkcji i dystrybucji informacji odegra zjawisko, które możemy nazwać ekonomią darmo-
chy. Zdaniem Andersona, konsumenci dóbr kultury przyzwyczaili się już do darmowego korzysta-
nia z bogactwa informacyjnego, jakie oferuje Internet i nie zechcą z tego przywileju rezygnować. 
Anderson utrzymuje, że darmocha wcale nie działa na niekorzyść autorów treści. Wręcz przeciw-
nie, kiedy odrzucimy tradycyjny model biznesowy związany z produkcją dóbr kultury, może się 
okazać, że dobra dostępne za darmo będą podstawą utrzymania – posłużę się w tym miejscu kate-
gorią Richarda Floridy – klasy kreatywnej. Anderson proponuje termin freemium, dla określenia 
sytuacji, w której 99% odbiorców treści nic za nią nie płaci. Te 99% – przywołując nową ekonomię 
instytucjonalną – gapowiczów będzie utrzymywanych przez jeden procent konsumentów, chcą-
cych zapłacić za konto premium. We wstępie do swej książki Anderson przytacza przykład legen-
darnej grupy Monty Pythona, której żyjący członkowie postanowili udostępnić swoją twórczość za 
darmo, tworząc własny kanał na YouTube. W jaki sposób tworząca przed 30 laty grupa komików 
mogła zarobić, upubliczniając swoje skecze i filmy w sieci? Anderson podaje, że w ciągu pierwszego 
miesiąca działania kanału Monty Pythona na youtube.com sprzedaż filmów i seriali z udziałem 
grupy skoczył o 23 tysiące procent, windując tym samym twórczość grupy na drugie miejsce na 
liście bestsellerów Amazona (por. Anderson 2009). Podobnie zaczyna postępować coraz większa 
liczba twórców i producentów (w Polsce na przykład Gaba Kulka), a ekonomia ceny zerowej ma 
szansę, zgodnie ze słowami redaktora naczelnego Wired, stać się przyszłością biznesu. 

Przytoczone przykłady stanowią wyzwanie dla teoretycznych ujęć gospodarki, i to zarówno 
przy przyjęciu perspektywy ekonomicznej, jak i socjologicznej. Jak zostało powiedziane, problem 
ten wymaga rozbudowanego opracowania, dlatego w tym miejscu ograniczymy się jedynie do kon-
statacji stwierdzającej, że w tym kontekście prawne pojęcie wyłącznego właściciela pozostaje fik-
cją. Najlepiej świadczy o tym skala naruszeń praw własności intelektualnej w Chinach. Oficjalnie 
prawo Chińskiej Republiki Ludowej oraz władze odpowiadające za jego egzekwowanie nie apro-
bują piractwa. Realnie pozostaje powszechnie znanym faktem, że w każdym chińskim mieście, 
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cieszącym się choć minimalnym zainteresowaniem turystów, można za półdarmo kupić odzież, 
obuwie, galanterię, perfumy, biżuterię czy zegarki najdroższych światowych marek. Oczywiście 
niższa cena oznacza, że przedmiot jest podrobiony, a użycie zastrzeżonego prawem znaku towa-
rowego przestępstwem, w praktyce jednak niewielu to przeszkadza. Jedna z anegdot mówi o tym, 
że Giorgio Armani po wizycie w Chinach przerażony był nie tyle skalą piractwa, ile jego wysoką 
jakością. Również władze, poza okazjonalnymi nalotami policji, nie walczą systemowo z podrób-
kami. Powszechność tego zjawiska wpłynęła także na jego społeczny odbiór. Ponieważ wielu stać 
na podrabianą torebkę lub buty, realnymi wskaźnikami wysokiego statusu społecznego są tylko 
dobra oryginalne (choć są prawnie nie do odróżnienia). Tym samym znów działa – zmodyfiko-
wana – zasada freemium: nieliczni bogaci utrzymują producentów dóbr luksusowych po to, aby 
mniej zamożni mogli korzystać z dóbr podobnej jakości za znacznie niższą cenę. Zasada ta jest 
jeszcze bardziej widoczna w przypadku piractwa fonograficznego. Jedna z najbardziej popularnych 
chińskich piosenkarek pop Shan-Shan2 sprzedała 4 miliony płyt, z czego jedynie 20% w obiegu 
rynkowym. Pozostałe 80% to płyty pirackie. W Chinach sytuacja ta nikogo nie dziwi, dzięki maso-
wemu dostępowi do muzyki Shan-Shan może ona zarabiać na sprzedaży gadżetów z jej podobizną, 
dzwonków na telefony, na koncertach (tamże). Wspomniany Armani – lub mówiąc precyzyjniej 
jego firma – jest dla prawnika wyłącznym właścicielem zarówno marki Armani, jak i produktów 
wytwarzanych w jego fabrykach. Jednakże, jak pokazuje – w sposób jaskrawy, ale i czytelny – przy-
kład Chin, realnymi współwłaścicielami (dokładnie mówiąc lumpenwłaścicielami) majątku firmy 
są również piraci podrabiający jego produkty. Shan-Shan również jest wyłączną właścicielką swo-
ich piosenek, jednak realnie w jej własności partycypują także wytwórnie fonograficzne, operatorzy 
sieci komórkowych, producenci i dystrybutorzy gadżetów, korporacje zapraszające ją na firmowe 
spotkania i wreszcie piraci, sprzedający jej płyty na bazarach oraz internauci ściągający jej piosenki 
z sieci. Z tym wszakże zastrzeżeniem, że ostatni z nich nie sprzedają pirackich płyt, tak więc pio-
senka jest dla nich obiektem jedynie własności osobistej. 

Znając to zastrzeżenie, możemy przejść do meritum niniejszego opracowania, czyli ujęcia 
piractwa, szczególnie tego dokonywanego za pośrednictwem Internetu, w kategoriach socjoekono-
micznego pojmowania własności. Znamy już rozróżnienie między własnością osobistą i prywatną, 
co jednak ono w praktyce oznacza dla naukowego opisu naruszeń praw własności intelektualnej? 
Skupmy się na piractwie fonograficznym i filmowym, a z uwagi na malejące znaczenie bezpośred-
niego kopiowania utworów z płyty na płytę, odniesiemy się do wymiany plików w sieciach peer to 
peer (p2p). Tabela 1 wskazuje proponowane odpowiedzi na dwa pytania: czy utwór został pobrany 
w celu jego dalszej sprzedaży oraz czy pobranie utworu naruszyło prawa autorskie? (tab. 1).

Pierwszą grupę stanowią działania naruszające prawa autorskie, polegające na pobieraniu tre-
ści objętych ochroną w celu ich dalszego komercyjnego rozpowszechniania. Jest to więc sytuacja 
klasycznego piractwa, w wyniku której powstaje własność prywatna. Osoba naruszająca prawo 

2 Pisownia ze słuchu. Książkę Andersona posiadam jedynie w formie audiobooka pobranego darmowo z Internetu.

Tabela 1. Typologia naruszeń praw własności intelektualnej dokonywanych za pośrednictwem sieci wymiany plików

Wymiana utworów w sieciach p2p
Komercyjne

TAK NIE

Naruszające 
prawa autorskie

TAK Pobieranie utworów w celu dalszego, 
odpłatnego rozpowszechniania

Pobieranie utworów w celu osobistej 
konsumpcji

NIE
Pobranie utworów dostępnych legalnie i bez 
opłat a następnie rozpowszechnianie ich za 
opłatą

Pobieranie treści udostępnionych  
przez autorów

Źródło: Opracowanie własne
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autorskie pobiera utwór muzyczny lub filmowy z sieci i rozpowszechnia go w celach zarobkowych. 
Możemy sobie wyobrazić, że proces ten przebiega albo poprzez zapis pobranych treści na nośni-
kach fizycznych albo ponownie poprzez sieć. Bardziej prawdopodobny jest pierwszy scenariusz, 
bowiem trudniej sprzedać nielegalną kopię w formie niematerialnej, choćby z tego powodu, że 
potencjalny nabywca dysponujący dostępem do Internetu ma możliwość pobrania tych samych 
treści bez ponoszenia kosztów.

Druga grupa działań związana jest z pobieraniem utworów objętych ochroną praw autorskich, 
ale nie zmierza do ich komercyjnego wykorzystania. W wyniku tego typu aktywności powstaje 
typowa własność osobista. Warto tu podkreślić również, na co słusznie zwracali uwagę zarówno 
Justyna Hofmokl (2009), jak i Lewrence Lessig (2005), że obiekty własności intelektualnej nie mają 
formy materialnej. Dlatego też ich konsumpcja ma charakter nierywalizacyjny, czyli przykładowo 
korzystanie z danej strony internetowej przez osobę X w żaden sposób nie ogranicza dostępu do niej 
przez osobę Y. Niewłaściwy jest zatem argument obrońców praw własności intelektualnej mówiący 
o tym, że pobranie piosenki z sieci jest taką samą kradzieżą, jak wyniesienie płyty ze sklepu. Przy-
padek tradycyjnej kradzieży odbiera możliwość zakupu płyty uczciwym klientom, podczas gdy 
pobranie piosenki z Internetu nie. Ponadto naraża na straty właściciela sklepu. Można powiedzieć 
więcej: przesłuchanie muzyki ściągniętej z sieci lub otrzymanej od znajomego może spowodować 
wzrost jej sprzedaży. Na słuszność tego ostatniego argumentu wskazuje chociażby aktywność firm 
fonograficznych, które na postawie popularności piosenek w sieciach p2p wybierały potajemnie 
single promujące danego artystę. 

Kolejne dwie grupy aktywności związane są z rozpowszechnianiem za pomocą sieci wymiany 
plików treści nie objętych prawami autorskimi. Jak powiedzieliśmy wcześniej, zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w większości krajów Europy prawo własności intelektualnej obejmuje niemal 
wszystkie rodzaje twórczości, stąd precyzyjniej powinniśmy powiedzieć, że wymiana nienaruszająca 
praw autorskich dotyczy treści, które znajdują się w domenie publicznej lub których autorzy zde-
cydowali się na alternatywny zakres ochrony (najczęściej taki ograniczony zakres ochrony ujmuje 
się za pomocą sloganu „niektóre prawa zastrzeżone”). Sieć wymiany plików jest w tym przypadku 
wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym szybko przekazać treści od twórcy do odbiorcy oraz 
pomiędzy odbiorcami. Zdarza się również, że – najczęściej wykorzystując niewiedzę potencjalnych 
klientów – treści udostępniane za darmo są następnie komercjalizowane przez osoby mające do 
nich dostęp poprzez sieci p2p. Przykładowo, darmowy ebook Chrisa Andersona zostanie pobrany 
za pomocą tego typu sieci, a następnie wydrukowany i sprzedany za cenę niższą niż jego papierowa 
wersja (Anderson rozprowadzał swoją książkę „Free” na kilka sposobów). 

Podsumowując, spośród czterech opisanych typów aktywności dwie obrazują przekształce-
nie pozyskanych za pomocą Internetu treści we własność prywatną (pierwsza kolumna z lewej). 
Pozostałe dwie diagnozują powstanie drobnej własności osobistej. Konstatacja ta ostro kontrastuje 
z zakresem obowiązywania praw własności intelektualnej w zachodnim świecie. Panujące obecnie 
w omawianej dziedzinie prawo przedstawia w formie diagramu Lawrence Lessig (tab. 2). Jego pro-
pozycja nie pokrywa się zakresowo z wcześniej analizowaną tabelą. Widać jednak wyraźny kon-
trast pomiędzy obowiązującą doktryną prawną, a stanem faktycznym, wynikającym z zastosowa-
nia precyzyjnej teorii własności. 

Tabela 2. Zakres regulacji prawa autorskiego w odniesieniu do dóbr kultury według L. Lessiga

Sposób wykorzystania treści  
objętych prawem autorskim Publikacja / Udostępnienie Przetwarzanie / Adaptacja

Komercyjne Zastrzeżone Zastrzeżone

Niekomercyjne Zastrzeżone Zastrzeżone

Źródło: Lessig 2005
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Zaprezentowane rozważania skłaniają do wniosku, że przyjęcie w perspektywie naukowej 
stanowiska prawnego zakłóca epistemologię rzeczywistości empirycznej. Formalnoprawne poj-
mowanie własności najczęściej pociąga za sobą konieczność opisu – na przykład – zjawiska 
piractwa za pomocą języka normatywnego. Rzecz jasna, takie stanowisko w rozważaniach stricte 
naukowych nie może być przyjęte. Stąd nawet prawnicy opisujący zmiany zachodzące w świe-
cie społecznym, na skutek upowszechnienia nowych technologii uciekają od wąskiego gorsetu 
języka prawnego. Do najbardziej znanych autorów, postępujących w ten sposób możemy zaliczyć 
często cytowanego powyżej Lessiga, ale również Yochaia Benklera oraz Ebena Moglena. Wszy-
scy oni, z wykształcenia prawnicy, w swoich rozważaniach wychodzą daleko poza język prawny. 
Wynika z tego, że nawet prawnikom formalnoprawne pojmowanie własności nie wystarcza. 
Oczywiście żaden z przywołanych autorów nie posługuje się kategoriami własności osobistej 
i prywatnej, jednak w ich rozważaniach widać zgodność sensową z tymi pojęciami. W jednej ze 
swoich książek Lessig sformułował przewrotne pytanie o to, czy nasze dzieci są przestępcami? 
Autor nawiązywał w ten sposób do całego pokolenia amerykańskiej młodzieży (choć oczywiście 
problem wykracza daleko poza Stany Zjednoczone), ściągającej z Internetu treści objęte ochroną 
praw autorskich. Stojąc na gruncie prawa, możemy odpowiedzieć na tak postawione pytanie 
jedynie twierdząco. Podobnie, jak amerykańskiego prawnika, tak i nas taka odpowiedź nie może 
satysfakcjonować. Sięgając po aparat pojęciowy, nawiązujący do dorobku klasyków socjologii, 
możemy – za Kozyrem-Kowalskim i jego następcami – poszukać dużo bardziej satysfakcjonują-
cej odpowiedzi i wskazać szereg problemów szczegółowych, jakie to pytanie generuje. Zapytamy 
zatem, w jakim celu dany podmiot pobiera treści objęte ochroną z Internetu, czy przekształca je 
następnie w środki pracy, własność osobistą a może prywatną, czy utrzymuje się z tego zajęcia, 
kto jest formalnym, a kto realnym właścicielem łącza internetowego, itd. Już samo rozróżnie-
nie własności osobistej i prywatnej daje socjologowi szansę przekroczenia horyzontu przyjętego 
przez prawnika. Tam, gdzie prawnik lub badacz, opierający swe rozważania na formalnopraw-
nym rozumieniu własności widzi jednolitą zbiorowość piratów, działających na szkodę właścicieli 
praw autorskich, socjolog zobaczy znacznie więcej. Istnieje zasadnicza różnica między sprzedażą 
nielegalnie skopiowanych płyt na miejskim targowisku a pobraniem z Internetu pojedynczych 
piosenek z tejże, objętej prawną ochroną, płyty. Podobnie, nie są tym samym pobieranie filmów 
z Internetu i wyświetlanie ich za opłatą w domowym zaimprowizowanym kinie oraz oglądanie 
tego samego dzieła w gronie rodziny. Czym innym wreszcie jest miksowanie ulubionych utwo-
rów muzycznych lub przetwarzanie motywów z ukochanego filmu w celu podzielenia się swoją 
twórczością z przyjaciółmi i znajomymi, a czym innym sprzedawanie tak powstałej twórczości. 
Przykłady te obrazują różnicę między własnością osobistą, używaną jedynie w wąskim gronie 
rodziny i przyjaciół a własnością prywatną powstałą w celu zarobkowania.
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cybernetyczna twórczość luDowa
Komputerowe gry fabularne – rozrywKa 
czy współczesna forma sztuKi?

8

wstęp

Przemiany we współczesnej kulturze napędzane przez rozwój mediów elektronicznych poddają 
w wątpliwość kategorie, które były dotychczas używane do opisu społeczeństwa oraz jego wytwo-
rów, a w szczególności sztuki. Tematem podejmowanym w tekście będzie zbliżenie się kategorii 
nieformalnej grupy społecznej, gry oraz sztuki, które jest zauważalne w kontekście formujących 
się nowych społeczności internetowych. Zbliżenie to jest charakterystyczne dla społeczności tra-
dycyjnych, jednak związane z nowoczesnymi mediami rozpatrywane będzie na przykładzie użyt-
kowników MMORPG. Skrót ten oznacza Massively Multiplayer Online Role Playing Games i odnosi 
się do wirtualnych, fantastycznych światów, dostępnych za pośrednictwem Internetu, w których 
wchodzą w interakcję między sobą oraz z sztucznie wytworzonym środowiskiem ludzie za pośred-
nictwem stworzonych według reguł programu postaci – awatarów. Specyfika świata gry sprawia, że 
pewne zjawiska pojawiające się w świecie rzeczywistym ujawniają się w nim szczególnie intensyw-
nie. Zostanie dokonana analiza nieformalnych grup społecznych z naciskiem na ukazanie tych ich 
cech, które badacze łączą ze społecznościami tradycyjnymi, plemionami, by następnie przedsta-
wić przemiany zachodzące w sztuce, które również z tymi strukturami społecznymi są kojarzone. 
Wszystko to ma na celu wskazanie, że gry sieciowe oprócz elementów ludycznych i ewazyjnych 
posiadają także aspekty społeczne oraz estetyczne. W tekście pojawiać się będą odniesienia do RPG 
– Role Playing Games, w Polsce funkcjonującymi pod nazwą gier fabularnych, które są rozrywką 
opierającą się na wspólnej interakcji osoby prowadzącej – arbitra, spełniającego rolę narratora, 
budującego rodzaj opowiadania w wyobrażonym świecie, którego bohaterami są wyimaginowane 
postacie, których poczynaniami kierują gracze. Ponieważ MMORPG powstało na bazie tych gier, 
w odniesieniu do nich będę często używał sformułowania „klasyczne gry fabularne”. 

młodzi dzicy

Podejmując próby opisu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, badacze coraz częściej 
odnoszą się do terminologii stosowanej początkowo przez etnografów czy antropologów w odnie-
sieniu do społeczności tradycyjnych. Można się zastanawiać, czy jest to przejaw istnienia we współ-
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czesnym społeczeństwie zjawisk, występujących również we wspomnianych strukturach lub też 
jedynie z braku odpowiednich terminów zapożycza się tę terminologię do opisu grup specyficz-
nych dla kultury euroamerykańskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku, różnych jednak 
od desygnatów przypisanych tym tradycyjnym pojęciom. Jednym z tych zapożyczonych pojęć jest 
plemię. Odwołując się do przytaczanej przez Jamesa Clifforda sytuacji indiańskiej społeczności, 
Mashpee Wampanoag i problemów z uznaniem jej przez władze federalne za plemię można stwier-
dzić, że nawet tak zakorzenione w naukach społecznych pojęcia mogą stawiać problemy w przy-
padku posługiwania się nimi, w odniesieniu do tradycyjnie przypisanego desygnatu. Jak stwier-
dza Clifford, historycznie pojęcie plemienia używane było tendencyjne i zawartość jego zmieniała 
się w zależności od potrzeb (2000: 363). Pojęcie było sformułowane przez białych i służyło raczej 
ich interesom. Jak się zdaje, istotniejsza jest świadomość członków danej kultury uczestniczenia 
w jakiejś wyodrębnionej wspólnocie (tamże: 369).

Mashpee to plemię, którego odtwarzana na podstawie dokumentów historia sięga przynajmniej 
XVII wieku (stąd zainteresowanie antropologa takiego, jak Clifford nie jest niczym niestosownym). 
Jednak, jak pisze Barbara Fatyga, ponieważ tradycyjnych, marginalizowanych plemion już w zasa-
dzie nie ma, antropologowie zaczęli szukać ich odpowiedników w społeczeństwach współczesnych 
(1996). Stwierdza ona, że za takich współczesnych dzikich można uznać młodzież, o czym świad-
czą cechy takie, jak społeczna marginalizacja, izolacja oraz pewna egzotyka przede wszystkim 
odnosząca się do subkultur. Problem polega na tym, że takie ujęcie było adekwatne do momentu 
pojawienia się w Polsce i dalszego rozwoju Internetu. Prawdą jest, że młodzież przed ukończeniem 
18. roku życia nie ma pełni praw – jest izolowana, ale może w pełni funkcjonować w środowi-
sku wirtualnym (często nielegalnie). Postrzeganie zachowania ludzi młodych jako egzotycznego 
jest z kolei wytłumaczalne z perspektywy rodzica niechcącego bądź niebędącego w stanie nauczyć 
się obsługi komputera czy Internetu. Ponieważ takie jednostki istnieją, z pewnymi zastrzeżeniami 
można propozycje Fatygi przyjąć. Pytanie jednak, czy dychotomizacja społeczeństwa na starych 
i młodych jest nadal uprawniona? Autorka stwierdza, że przede wszystkim subkultury można trak-
tować jako plemiona, odróżniające się symbolami, terytorium, itd. Ma ona wiele racji, jednak inni 
badacze zwracają uwagę na przemiany, które w ostatnich latach w subkulturach zaszły.

Można się tutaj odnieść do terminów „nowoplemienność” wprowadzonego przez Michela 
Maffesolego oraz „postsubkultura” sformułowanego przez Davida Muggletona. Pierwsze z nich 
miało na celu opisanie współczesnych grup społecznych, godzących nowoczesną potrzebę indy-
widualności z jednoczesną realizacją potrzeby przynależności. Jednostka bytuje w luźno powią-
zanej strukturze, „mgławicy uczuciowej”. O przynależności do grupy stanowi po prostu czerpanie 
przyjemności z bycia razem,. Potwierdzeniem swojego uczestnictwa w społeczności są również 
symbole, na przykład ubiór, przy czym stanowi on raczej kostium sceniczny – człowiek może go 
zmienić w miarę potrzeby. Współcześnie, jednostka przeskakuje z jednej grupy do drugiej, jeśli 
tylko ma na to ochotę (Maffesoli 2008: 122–123). Pomimo, że grupy powstają w jakimś celu, to staje 
się on drugorzędny, wręcz niepożądany, bowiem jego osiągnięcie może zakończyć funkcjonowanie 
grupy i przyjemność czerpaną ze wspólnej interakcji. Pomysł na grupę, jej stwarzanie jest sprawą 
najdonioślejszą, jest przejawem potencjału twórczego ludzi (tamże: 151).

Zygmunt Bauman, przeciwstawiając tradycyjne plemiona tym nowoczesnym, zwraca uwagę 
na ścisłe kryteria przynależności do tych pierwszych, określane przez odpowiednie struktury (star-
szyzna, rytuał). Bycie członkiem nowoplemienia zaczyna się w momencie stwierdzenia przez jed-
nostkę, że się w nim po prostu jest. Jego istnienie jest związane z demonstrowaniem przez pewną 
grupę osób symboli plemiennych (ubiór, muzyka, granie w tę samą grę), a kończy wraz z zanie-
chaniem tego (1995: 283 – 285). Jedyną strukturą regulującą to, czy ktoś do nowoplemienia będzie 
należał, jest rynek (1996: 117). Po prostu kogoś może nie być stać na zdobycie symboli plemien-
nych. Odnosząc się do stwierdzenia najwyższego wodza Wampanoag, że nikt nie będzie dyktował, 
czy Mashpee jest plemieniem, czy nie (Clifford: 369), być może samo poczucie wspólnoty i posia-
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danie symboli, wokół których członkowie się gromadzą wystarczy, by osoby grające w MMORPG 
uznać za swoiste nowe plemię. Stawanie się członkiem „plemienia” World of Warcraft jest dość łatwe 
– wystarczy zakupić grę i opłacić miesięczny abonament, jest to symboliczne ukazanie swojego 
członkostwa. W tym momencie zauważa się specyfikę baumanowskiego „plemienia rynkowego” 
– nie każdy jest w stanie te pieniądze wyłożyć. Do tego kwestia przynależności jest stopniowalna. 
Funkcjonując w świecie gry, można stać się członkiem jednego z klanów zrzeszających graczy, tutaj 
jednak regulacje uczestnictwa prowadzą przywódcy (worldofwarcraft.com…: 2010), czyli nastę-
puje zbliżenie do klasycznie ujmowanego plemienia. Wygląda na to, że istnieje pewne kontinuum, 
którego stopniowalność jest równoznaczna ze zwiększaniem mocy neotrybalizmu.

Przytaczając ten przykład należy stwierdzić, że na powstawanie takich efemerycznych tworów, 
mgławic uczuciowych bez wątpienia wpływ ma rozwój mediów. Powszechny dostęp do telewizji, 
a przede wszystkim Internetu daje możliwość wyboru wielu wariantów uczestnictwa w kulturze, 
przynależności do jednej bądź wielu spośród tysięcy grup, bądź stworzenia własnej. David Muggle-
ton opisuje to zjawisko w odniesieniu do przemian zachodzących w klasycznych subkulturach mło-
dzieżowych. Płynna rzeczywistość przełomu wieków odzwierciedla się w rozmyciu granic w ostro 
niegdyś zarysowanych różnicach między skinheadami, punkami czy metalami. Mając dostęp do 
wielu źródeł danych, można zaadaptować wzory kulturowe do swoich potrzeb, dokonać bricolage’u, 
uszczknąć z każdego z nich tyle, ile potrzeba, by zaakcentować swój indywidualizm, a jednocześnie 
ukazać przynależność do którejś z grup (2004). Pojawianie się sezonowych mód na dany rodzaj 
muzyki, a co za tym idzie, tymczasowe zwiększanie się szeregów danej subkultury, może być tego 
przejawem. Dla młodych ludzi, którzy stają się na chwilę punkami czy hip-hopowcami nie jest ważna 
historia ruchu czy jego ideologia, lecz wyłącznie zewnętrzne atrybuty, takie jak strój i muzyka.

Efemeryczne grupy rozrastające się na fali popularności danej gry komputerowej i zanika-
jące wraz z jej dezaktualizacją bądź pojawieniem się nowego hitu są również dobrym przykła-
dem. Potrzeba uczestnictwa, bycia członkiem jakiejś grupy jest zauważalna. Obok osób auten-
tycznie zainteresowanych danym programem pojawiają się osoby, które grają z ciekawości, bądź 
dla towarzystwa, czy też ze względu na to, że inni grają. Tworzenie się i rozrastanie w Internecie 
takiej społeczności przypomina zaproponowane przez Erica Zimmermana, a dalej analizowane 
przez Ryszarda Kluszczyńskiego, typy interaktywności, a w szczególności jeden z jej typów nazy-
wany meta-interaktywnością (Kluszczyński 2010: 173 – 174). Termin ten odnosi się do praktyk 
interaktywnych realizowanych w sferze publicznej. Kluszczyński zwrócił uwagę na jej powiązanie 
z rozbudowującymi się sieciami, skupiającymi wokół siebie zróżnicowane grupy uczestników oraz 
rozwijającymi rozmaite praktyki partycypacyjne. Sferę kultury popularnej, którą ta meta-interak-
tywność obejmuje nazywa się „kulturą uczestnictwa”. Henry Jenkins określa ją mianem współ-
czesnej, opierającej się na nowych technologiach medialnych, wersji kultury ludowej (tamże). 
Pomimo pewnych różnic związanych z istotą tej działalności, grupy zawiązywane w ramach portali 
społecznościowych, pasjonaci kina, klany skupiające graczy World of Warcraft czy grupy realizu-
jące działania artystyczne funkcjonują w sieci bardzo podobnie. Kultura partycypacji jest zatarciem 
granicy między głównym nurtem kultury i kulturą alternatywną. W Japonii to zjawisko widoczne 
jest od dawna. Wytwory fanów mogą być formą nacisku, zachęty czy aluzji adresowanej do twór-
ców kultury popularnej (Filiciak 2006: 172).

Przystępując do opisu gier MMORPG, zetknąć się można z podstawowym problemem: jak okre-
ślić zbiorowość osób zaangażowanych w ten typ działalności. Gary Alan Fine, badając na początku 
lat 80. grupy graczy gier fabularnych, określił ich jako „miejską subkulturę rozrywkową” (2002: 
1), zaś Daniel Mackay jako „subkulturę festiwalową” w odniesieniu do zwyczaju organizowania 
konwentów (2001: 69). Moim zdaniem nazwy te jednak są nieadekwatne do zjawiska, które opi-
sują. Pomimo, że samo pojęcie subkultury odnosi się po prostu do pewnego fragmentu społeczeń-
stwa wraz z jego kulturą, kojarzy się ono przede wszystkim z grupami kontestacyjnymi i zawiera 
w sobie element ideologii tych grup (Pęczak 1994: 4). Stąd najczęściej odnosi się je do „klasycznych” 
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subkultur młodzieżowych, takich jak skinheadzi czy punki. Jednak, jak to było wcześniej napisane, 
przemiany we współczesnej kulturze doprowadziły także do przewartościowania pojęcia subkultury 
i w świadomości wielu osób przynależność opiera się tylko na manifestowaniu pewnych elemen-
tów ubioru i słuchaniu konkretnych gatunków muzyki. Uczestnictwo w grze jest przede wszystkim 
czerpaniem przyjemności z niej i obcowaniem z ludźmi o podobnych odczuciach. Wytwarza się 
więź emocjonalna. Oparcie się na relacjach uczuciowych jest bliskie pojęciu wspólnoty analizowa-
nemu przez Tönniesa (1988). Globalna wioska wytwarza sytuacje specyficzne, w których bardziej 
intymną więź można rozwijać z osobą z drugiej półkuli niż z sąsiadem w bloku. W sieciowej grze 
fabularnej można stworzyć grupę, w której uczestnicy będą się poruszać. U jej podstaw może leżeć 
pragmatyzm bądź sympatia. W takiej zbiorowości interakcje mogą być luźne lub zażyłe, ale jed-
nostka może równocześnie utrzymywać luźny kontakt z dziesiątkami innych osób i w końcu przejść 
do innej grupy bądź stworzyć nową. Na większości oficjalnych stron poświęconych grom znajduje 
się zakładka „Społeczność”, która ukazuje, jak rozbudowaną strukturą jest gra wraz z wszystkimi 
aspektami jej dotyczącymi. Na tę społeczność składa się wiele milionów graczy – 11,5 mln osób 
grających w World of Warcraft (WoW) (us.blizzard.com…: 2010) – twórcy, dziennikarze, handlowcy 
oraz wiele innych osób szukających inspiracji do swojej działalności w sferach związanych z grą.

Staje się tym samym widoczne, że badanie MMORPG może być prowadzone na różnych płasz-
czyznach, społecznościowej – makro, gdzie kontakt między poszczególnymi graczami jest znikomy 
i płaszczyźnie mikro, gdzie możemy zauważyć faktyczne oznaki neotrybalizmu.

sztuka ludowa

Analizując grupy wyodrębniające się we współczesnym społeczeństwie, badacze odnoszą się 
często do kategorii estetycznych. Maffesoli pisze o przejawie twórczości odzwierciedlającym się 
w powoływaniu kolejnych grup. Przyrównuje on proces tworzenia formy społecznej do powstawa-
nia formy artystycznej. Zarówno pierwsza, jak i druga powstaje z pewnych fragmentów, wycinków, 
pierwsza – faktów bieżącego życia, druga – zjawisk rzeczywistych i fantastycznych. Maffesoli pod-
sumowuje ten proces stwierdzając, iż można przyjąć, że życie jest wielkim, zbiorowym dziełem 
sztuki (2008: 129). Muggleton zajmował się estetyką, analizując ubiór członków subkultur, który 
stanowi środek wyrazu, ekspresji indywidualności (2004: 75). Ponieważ warstwa ideologiczna nie 
odgrywa takiej roli, jak kiedyś i dana jest możliwość wyboru grupy przynależności z szerokiego ich 
wachlarza, to wyborem tym kieruje uczucie. Jednostka wybiera grupę, która jej odpowiada pod 
względem estetycznym, emocjonalnym, hedonistycznym. 

Elementy symboliczne będące wytworami tych grup można rozpatrywać w kategoriach este-
tycznych (bądź anty-estetycznych). Nieraz potrzeba ekspresji rozwija się w autentyczną sztukę. 
W największym stopniu było to widoczne w subkulturze hippisów. Ideologię tej grupy cechowała 
potrzeba wolności, nieskrępowanej ekspresji, która widoczna była także w ubiorze, zachowaniu 
oraz wytworach materialnych oraz symbolicznych. Podążając za postulatem artysty awangardo-
wego Josepha Beuysa twierdzącego, że każdy jest artystą, hippisi własnoręcznie przyozdabiali swoje 
rzeczy, ubrania, samochody (Volkswagen Transporter pomalowany w kwiaty jest swoistym symbo-
lem tego okresu, zaraz obok pacyfki). Jaskrawe, zawiłe wzory będące przywołaniem narkotycznych 
wizji, wszechobecne w artefaktach związanych z tą subkulturą, widoczne były na strojach, plaka-
tach oraz okładkach płyt. W obrębie tej subkultury zatracony został podział na artystę i odbior-
ców, bo twórcą mógł być każdy. Takie zbliżenie tych dwóch kategorii zaczyna przypominać pewne 
zależności charakterystyczne dla kultury ludowej. 

Ksawery Piwocki zwraca uwagę na różnice w pozycji artysty w obrębie kultur tradycyjnych 
i rozbudowanych struktur polityczno-gospodarczych. Jednolita sztuka przypisywana była tym 
pierwszym, zaś w miarę powstawania coraz bardziej skomplikowanych społeczeństw, pojawienia 
się klas i warstw, sztuka ulegała specjalizacji (1980: 5). W społecznościach tradycyjnych „twórca, 
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wykonawca i odbiorca są bardzo do siebie zbliżeni i rzadko powstają konflikty między «artystą» i jego 
klientelą, czy to będzie pisankarka, wycinankarka, czy hafciarz góralskich portek” (tamże: 17). Czło-
wiek wzrastał w ściśle określonej estetyce, trwałej i niezmiennej. Co więcej, każdy mógł wykony-
wać piękne przedmioty w zależności od potrzeby, a ich realizacja była związana z kwestią uczucia – 
sprawiało przyjemność (tamże; Jackowski 2002: 279 – 280). Pojęcie sztuki ludowej zawiera w sobie 
w zasadzie wszystkie artefakty tworzone przez ludzi dla siebie, a także wyroby przytaczanych „spe-
cjalistów”, przy czym jeszcze w początkach XX wieku nawet najbardziej utalentowane jednostki nie 
były uważane za artystów (tamże: 278). Sztuka społeczności tradycyjnych bardzo długo za sztukę 
nie była uważana i dopiero zainteresowanie ze strony artystów awangardowych na początku XX 
wieku zmieniło ten fakt (Clifford: 215). 

Dzieło sztuki jest silnie związane z formacją kulturową, w której powstaje, stąd kluczem do 
jego interpretacji jest kontekst autorstwa (Geertz 2005: 124). Wracając do przykładu hippisów, ich 
kolorowe faliste linie nie są niczym innym, jak odniesieniem do halucynacji spowodowanych LSD, 
istotnym składnikiem ich kultury. Czy więc coraz bardziej powszechne stosowanie komputerów, 
urządzeń elektronicznych w twórczości również symbolizuje cechy kultury współczesnej? Sztuka 
bez wątpienia reaguje na nowe zjawiska społeczne i z nich czerpie inspiracje. Projekty takich arty-
stów jak Paul Sermon czy grupy Blast Theory są niewątpliwie komentarzem, dotyczącym rozwoju 
społeczności internetowych (Kluszczyński: 290). Opierając się na masowych grach sieciowych, 
wciągają w wydarzenie dziesiątki osób. Liberate Your Avatar (2009) Paula Sermona miało na celu 
stworzenie sytuacji, w której prawdziwi ludzie oraz ich wirtualne awatary z gry Second Life mogą 
spotkać się we wspólnej przestrzeni. Rider Spoke (2007) Blast Theory to gra miejska rozgrywana 
z pomocą roweru, przenośnego komputera oraz Internetu. Zdaje się, że stwierdzenie Marshalla 
McLuhana, że gry to zbiorowa i popularna forma sztuki jest jak najbardziej uzasadnione (2004: 
309). Autor ten stwierdza również, że charakter gry jest ściśle powiązany ze środowiskiem, w jakim 
powstała, co w pewnym stopniu koresponduje z przytaczaną wyżej, kilkanaście lat młodszą teorią 
Geertza o odzwierciedlaniu specyfiki danej kultury w jej wytworach artystycznych. Uczestniczyć 
w grze może w zasadzie każdy. W efekcie przemian kulturowych oraz dzięki postępowi technolo-
gicznemu w sieci każdy może być artystą. Czy wobec tego są podstawy, by fabularne gry sieciowe 
uznać za rodzaj działalności artystycznej?

gry mmorpg jako sztuka, gracze jako twórcy

Specyfiką wielu współczesnych dzieł sztuki jest wzrost ich interaktywności. W coraz większym 
stopniu odbiorca może wpływać na dzieło sztuki, które niegdyś przeznaczone było wyłącznie do 
oglądania. Można się upierać, że tak naprawdę każde dzieło jest interaktywne. Roman Ingarden 
zwracał uwagę, że proces tworzenia dzieła nie kończy się na działalności autora, lecz widz, wcho-
dząc w interakcje z obiektem estetycznym, dokonuje jego rekonstrukcji, a także uzupełnia o wła-
sne przeżycia (2005: 4), jednak prawdziwa, zauważalna interaktywność zauważalna jest dopiero 
w dobie mediów cyfrowych (Kluszczyński: 173 – 175). Charakterystyczna dla sztuki interaktywnej 
jest zmiana roli artysty i odbiorcy. Ten pierwszy jest nie tyle twórcą obiektu estetycznego, lecz jego 
zadanie polega na stworzeniu środowiska, w którym będzie on stworzony przez przystosowanego 
do wymagań współczesnej sztuki odbiorcę. Przypomina to tezę zawartą w eseju Rolanda Barthesa 
pt. Śmierć autora (1999). Przypisuje on istotną rolę czytelnikom jako ostatecznym interpretato-
rom tekstu. Widoczna jest tutaj cecha wspólna z interaktywnym dziełem sztuki: odbiorca w trakcie 
interakcji sam staje się poniekąd twórcą. To zbliżenie dwóch biegunów doznania estetycznego jest 
nawrotem do sposobu funkcjonowania sztuki w społecznościach tradycyjnych, jednak u podstawy 
kontekstu, w którym do tego zdarzenia dochodzi stoi nie kultura (lasowiacka, Jorubów czy Abela-
mów), lecz projekt artysty. W grze MMORPG graficy, programiści, projektanci stwarzają środowi-
sko, które jest punktem wyjścia do działań odbiorców – graczy. Już sam stworzony wirtualny świat 
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może być przedmiotem badań estetyki. Strona wizualna, muzyka oraz scenariusz są elementami, 
które od lat są analizowane w obrębie innych dziedzin sztuki. Świat gry Daniel Mackay nazywa 
w odniesieniu do klasycznych gier fabularnych „wyobrażonym środowiskiem rozrywkowym” i jest 
to „fikcyjna przestrzeń, zmienna w czasie podobnie jak realnie istniejące miejsca, o której informacje 
upowszechniane są za pośrednictwem wielu mediów (…), z których każde w relacji do innych skła-
dają się na rozwój, historię oraz stan tej przestrzeni” (2001: 27).

Na świat gry składają się terytoria, osady oraz sterowane przez komputer postacie – niektóre 
przyjazne bądź neutralne (NPC – Non Player Character), niektóre wrogie. Wszystko to jest punk-
tem wyjścia do działań gracza. Poprzez interfejs, gra MMORPG daje możliwość interakcji z kompu-
terem oraz innymi ludźmi, umożliwiając stworzenie dzieła sztuki performatywnej analogicznej do 
happeningu, performance’u czy przedstawienia teatralnego. Jak pisał Huizinga, to przede wszyst-
kim sztuki performatywne mają cechy wspólne z grą czy zabawą (1985: 236).

Uczestnictwo w ramach powszechnie uznanej estetyki jest cechą wspólną z kulturą ludową. 
Istnieje możliwość wyboru świata gry i jest to cecha neotrybalizmu, jednak wstępując do świata, 
osoba godzi się na funkcjonowanie w ramach zasad ustalonych przez twórców. Wybiera postać, 
którą będzie reprezentować, ale tylko taką, jaką przewidują twórcy. Alternatywą jest zmiana gry. Jeśli 
komuś nie odpowiada komiksowa sceneria World of Warcraft bądź chciałby grać mrocznym elfem 
(przekształcenie wprowadzonego przez Tolkiena do kultury popularnej elfa: czarnoskóry i zły), nie-
istniejącym w wyobrażonym środowisku rozrywkowym tej gry, może zacząć grać w Lineage 2.

Działanie za pośrednictwem swojego awatara w świecie gry daje możliwość stworzenia pewnej 
krótkiej opowieści. Punktem wyjściowym mogą być questy, czyli zadania do wykonania zlecane przez 
NPC, najczęściej trywialne, ale akceptowane przez większość graczy (Filiciak 2006: 59). Zaangażo-
wanie w tworzenie historii swojej postaci i świata gry staje się namiastką sztuki performatywnej oraz 
(gdyby oczywiście spisywać na bieżąco wszystkie wydarzenia, w których bierze się udział) literatury. 
Według Jerzego Szeji gra fabularna jest rodzajem interaktywnej opowieści – częściowo odtwarzanej 
z przygotowanego scenariusza, częściowo powstającej na sesji (2004: 13). Elementy tej definicji, takie 
jak „opowieść” oraz „scenariusz” znowu przybliżają gry fabularne do dziedzin sztuk performatyw-
nych oraz literatury. Jakkolwiek można się zgodzić na to w odniesieniu do klasycznej gry fabularnej, 
to w przypadku MMORPG należy przyjąć ją z pewnymi zastrzeżeniami. Jak na razie, elektroniczna 
wersja takiej gry nie posiada możliwości wpływania na świat, jak tradycyjna. Przykładowo, w obawie 
przed graczami nieprzestrzegającymi niektórych zasad w miastach istniejących w świecie gry twórcy 
wyłączyli możliwość posługiwania się bronią (Lineage 2). Ma to przeciwdziałać zabijaniu w tych miej-
scach graczy, a zwłaszcza sterowanych przez komputer NPC, ważnych ze względu na przebieg zabawy. 
W tradycyjnym RPG byłoby to niemożliwe. Jakkolwiek zaatakowanie niewinnej osoby byłoby nie-
moralne, to prowadzący rozgrywkę, który jednak wprowadziłby takie obostrzenie, naraziłby się na 
ostracyzm. Wynika z tego, że nie-elektroniczna gra fabularna z jednej strony może być bardziej reali-
styczna, zaś z drugiej daje o wiele większe możliwości związane z fabułą.

Aspektem twórczym w MMORPG jest niewątpliwie proces tworzenia postaci, swojego awa-
tara, wybór jego wyglądu, profesji oraz cech. W klasycznych grach fabularnych wygląd należy opi-
sać werbalnie, niektórzy postać rysują, czasami adaptują obrazek stworzony przez jakiegoś artystę 
i mówią „tak wygląda moja postać”. Przewagą gier komputerowych jest możliwość zobaczenia swo-
jej postaci, obserwowanie jej działań, jednak, jak to było wspomniane, ich wygląd zawęża się do 
typów ustalonych przez grafików.

Rozwój postaci, będący efektem zdobywania doświadczenia w świecie gry, jest również aspek-
tem twórczym, który jednak nosi cechę kompromisu między zamierzeniami gracza a możliwo-
ściami oferowanymi przez program. Przykładowo, w Lineage 2, analizując dostępne rasy postaci, 
którymi możemy grać, spośród ludzi, krasnoludów, elfów, orków i kamaeli, decydujemy się na grę 
człowiekiem. Następnie możemy zdecydować się na postać dobrze rozwiniętą fizycznie, walczącą 
bronią, bądź posiadającą zdolności magicznie. Życie postaci w świecie gry polega na wykonywaniu 
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różnych zadań, walce z potworami, sukcesy są umownie nagradzane „punktami doświadczenia” 
i czasami pieniędzmi lub przedmiotami. Można kierować postępowaniem awatara tak, by począt-
kujący ludzki mag (Human Mystic), po wykonaniu trudnego zadania udowodnił swoją gotowość 
awansu na wyższy szczebel hierarchii i stania się czarodziejem (Wizard) bądź klerykiem. O ile ten 
pierwszy specjalizuje się w rzucaniu zaklęć ofensywnych, niszczących przeciwników, to ten drugi 
leczy rany i jest chętnie widziany w każdej drużynie. Po jakimś czasie i zdobyciu dużej ilości doświad-
czenia, jeśli gracz zdecydował się grać czarodziejem, może zostać nekromantą, czarownikiem (Sor-
cerer) lub czarnoksiężnikiem. W ten proces jest wpisana jakaś historia, wszystkie działania mające 
na celu osiągnięcie zamierzonych korzyści trwają dziesiątki godzin. W tym czasie gracz wykonuje 
ogromną ilość czynności i zwiedza duże połacie świata gry. Jak się będzie w tym czasie zachowywał 
czy ulegnie immersji, będzie postępował zgodnie z regulaminem i niepisanymi zasadami wirtual-
nego savoir-vivre, zależy tylko od niego. Istnieją tzw. serwery RPG, na których sposób gry jest pod-
dany pewnym ustaleniom, zaczyna on przypominać tworzenie opowiadania, w którym uczestniczą 
wszyscy gracze i zbliża się do klasycznego odpowiednika MMORPG. Postać jest nie tylko tworzona 
zgodnie z mechaniką programu, ale uczestnik jest zobowiązany do wymyślenia jej historii, życio-
rysu, tego, co domyślnie robiła przed włączeniem się do rozgrywki (murloc.fora.pl…: 2010).

Do wyglądu postaci przywiązuje się istotną uwagę, jest w końcu reprezentacją gracza w świe-
cie wirtualnym. Na witrynie internetowej www.lineage2.com znajdujemy coś w rodzaju wirtual-
nej przymierzalni. Można zorientować się, jak awatar wyglądać będzie w danym kostiumie/zbroi. 
W grze World of Warcraft istnieje możliwość pójścia do fryzjera i ułożenia dowolnej fryzury (oczy-
wiście spośród zaprojektowanych przez grafików).

Na jednym z forów Rzezim (pseudonim) pisze: „ja jestem strasznie wrażliwy na wygląd mojej 
postaci, często nawet jak wiem że ta zbroja jest lepsza a brzydka, to wezmę gorszą, ale ładniejszą. 
Często tworząc postacie, po ich stworzeniu mam wyrzuty że wybrałem zły kolor włosów, że oczy 
są jakieś sztuczne itp.” (pisownia oryginalna) (forum.lineage2.com.pl…: 2010). Tak jak w rzeczy-
wistości ubiór jest środkiem ekspresji własnej osobowości, tak tę samą funkcję spełnia w grze, 
przy czym w środowisku wirtualnym można dostosować także budowę ciała, kolor włosów, oczu, 
a także rasę w sensie fantastycznym – postać może być człowiekiem, elfem, orkiem, itd. Jest to wir-
tualna realizacja potrzeby przeskoczenia swojego człowieczeństwa, stania się herosem, zbliżenia się 
do boskości poprzez uzyskanie wyidealizowanego wyglądu oraz mitycznych mocy. To, co dotych-
czas można było sobie tylko wyobrażać, co pojawiało się w literaturze fantastycznej i komiksach 
(Garreau 2005), można zrealizować w sytuacji zbliżonej do rzeczywistości. Jeśli przyznać zaś rację 
McLuhanowi, że gra odzwierciedla charakter społeczeństwa, to elementy agonu, współzawodnic-
twa, dążenia do tego, by postać stawała się potężniejsza, są tego przejawem. Nie chodzi przecież 
o samo uczestnictwo w grze, gracze chcą mieć wyższy poziom doświadczenia, rzucać potężniejsze 
zaklęcia, posiadać jak najlepszą broń, itd. Parcie na sukces, wyścig szczurów – te epitety są przyda-
wane współczesnemu, kapitalistycznemu społeczeństwu. Posiadanie potężnej zbroi budzi respekt, 
a o to też chodzi. W towarzyskiej grze gracze nawzajem się wspierają, zależy im na utrzymaniu 
przy życiu towarzyszy (w swoim własnym również interesie), chcą by wszyscy się rozwijali, ale 
równocześnie chcą być choć trochę lepsi od swoich kolegów. Jackowski przytacza sytuację rozwoju 
sztuki ludowej w drugiej połowie XIX wieku, w której coraz bardziej chodziło o pokazanie własnej 
pozycji materialnej, co przekładało się na wzbogacenie ubioru. W przyjętym systemie kulturowym 
chodziło o pokazanie się, że jest się takim jak inni, tylko lepszym (2007: 23).

Na wygląd przekładają się również kompleksy i uprzedzenia przeniesione ze świata rzeczywi-
stego. W wątku rozpoczętym przez Rzezima, dotyczącym wyglądu postaci, dyskutanci wyrażają 
opinie o tym, kim lubią grać, jakie awatary im się podobają, a jakie nie i dlaczego: „faceci human 
mistic mają strasznie pedalskie gęby czy krasnale – tylko i wyłącznie kobieta, w zasadzie dziewczynka 
tylko mi tu od pedofili nie wymyślać” (pisownia oryginalna) (forum.lineage2.com.pl…: 2010). Line-
age 2 jest utrzymany w estetyce japońskiego anime. Postacie są wyidealizowane, piękne i młode, 
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co też spotyka się z krytyką osób mających inne koncepcje postaci: „jestem rozczarowany, że mój 
groźny elfi mistyk wygląda jak wystraszony chórzysta i z tego co słyszałem, zawsze będzie tak źle”, pisze 
gracz posługujący się nickiem Macros the Black. Trochę dalej stwierdza, że gra w początkowej fazie 
jest nudna, dopóki przez przypadek nie dociera do ogromnego miasta: „pomyślałem, że to miasto 
wygląda świetnie! Pomimo opóźnień spowodowanych nawałem tych wszystkich osób próbujących coś 
sprzedać, tak, że ledwie da się chodzić ulicami…” (pisownia oryginalna) (boards.lineage2.com…: 
2010). Na pierwszy rzut oka wydaje się, że atmosfera gry jest podniosła, jednak im więcej czasu 
się nad nią spędza, tym więcej widać rozładowujących napięcie akcentów. Przykładem są rzeczone 
krasnoludzkie kobiety, które w przeciwieństwie do innych postaci mają zdecydowanie bajkowy 
wygląd. Przypadkowe spotkania czy znaleziska ubarwiają rozgrywkę i skłaniają graczy do realiza-
cji czegoś, co można nazwać happeningami w wirtualnym świecie. Bardzo często występują grote-
skowe sytuacje: na przykład mroczne elfy w czerwonych czapkach św. Mikołaja walczą na śmierć 
i życie z potworami (prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji zwiększa się w okolicach świąt 
Bożego Narodzenia). Wygląd i wyjątkowość jest tak ważna, że gracze w celu zdobycia wyróżniają-
cych ich wirtualnych artefaktów podejmują ryzykowne (oczywiście w świecie gry) przedsięwzięcia.

Wcielanie się w fantastyczną postać jest związane z chęcią realizacji swoich potrzeb niemożli-
wych w świecie rzeczywistym. Może to mieć cechy katarktyczne. Sztuka prymitywna jest bardzo 
często ucieczką od przytłaczającej rzeczywistości w wymyślone światy. Zamiast przekształcać przy-
ziemną rzeczywistość, daje możliwość chwilowego od niej wytchnienia (Piwocki 1980: 12). Bau-
man stwierdza, że sztuka w epoce ponowoczesnej daje możliwość chwilowego bytowania w świecie 
zrozumiałym jednostce w przeciwieństwie do zagmatwanej rzeczywistości (2000: 240). W istocie 
świat wirtualny daję się dość szybko ogarnąć. Pomimo skomplikowanej często strony mechanicz-
nej związanej z rozwojem postaci, jego aspekt społeczny jest łatwy do zrozumienia. Wiemy, kto jest 
naszym sojusznikiem, kto wrogiem, co można robić, a czego nie należy. Socjalizacja, zwłaszcza po 
zaprzyjaźnieniu się z bardziej doświadczonymi graczami postępuje szybko.

Jednym z elementów składających się na strukturę społeczną wirtualnego środowiska są gil-
die zrzeszające od kilku do kilkudziesięciu postaci, posiadające swoją hierarchię, siedzibę oraz 
symbole. Oprócz faktu posiadania odpowiedniej nazwy jest także możliwość (a nawet koniecz-
ność) zaprojektowania jej herbu. W ten sposób powstaje wizualny wyznacznik przynależności. 
W Lineage 2 herb jest widoczny pod statusem postaci – jej imieniem i oznaczeniem kondycji, 
który wyświetla się nad awatarem. W WoW jest zaś nawet możliwość zaprojektowania szaty (rodzaj 
średniowiecznej tuniki herbowej noszonej przez krzyżowców na pancerzu) z herbem, którą noszą 
postacie będące członkami gildii. Jest to, zdaje się, dobry element definicji nowoplemienia przyta-
czany przez Baumana. 

Opisane dotychczas przykłady sytuacji, w których można dopatrzeć się przejawów działania 
zmysłu estetycznego bądź ekspresji artystycznej w MMORPG ukazują ten rodzaj rozrywki jako coś 
więcej niż zwykłą grę, jednak nie można stwierdzić wprost, że jest to stricte gatunek sztuki. Mimo 
wszystko możliwości niepohamowanej ekspresji są ograniczone. Z innych działań umożliwia-
nych przez program można przytoczyć jeszcze możliwość tańczenia, jaką posiadają poszczególne 
postaci. Na same ruchy postaci jednak człowiek nie ma wpływu – odbywa się to na zasadzie klik-
nięcia przez gracza w ikonkę symbolizującą taniec, po czym wyświetlona zostaje animacja tańczą-
cego awatara. Świat gry nie daje więc możliwości ekspresji takiej, jaką by chciały niektóre jednostki. 
Poza pewien schemat nie da się wyjść, co jest poniekąd wspólne z twórczością ludową. W każdej 
dziedzinie sztuki istnieją ograniczenia związane choćby z medium, którym posługuje się artysta.

Ponieważ funkcjonowanie społeczności graczy nie realizuje się wyłącznie w interakcjach 
zachodzących podczas gry, można na MMORPG spojrzeć jako na sztukę w szerszym ujęciu. Świat 
gry, wydarzenia w nim zachodzące mają bezpośredni wpływ na twórczość ludzi w świecie rzeczy-
wistym. W tym przejawia się między innymi istnienie określonej społeczności. Wchodząc na ofi-
cjalną stronę WoW, mamy dostęp do zakładki Community (społeczność), w której zamieszczane są 
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rysunki, komiksy i opowiadania nadsyłane przez fanów gry, podobnie jest w przypadku Lineage 2. 
Mało tego – w serwisie YouTube zamieszczane są filmy powstałe z połączenia pochodzącej z gry 
animacji z muzyką, przez co tworzą się zabawne wideoklipy, na przykład stworzona przez gra-
czy Lineage parodia Cotton Eye Joe zespołu Rednex (liczba odsłon tego wideoklipu od 16 sierpnia 
2006 wynosi ponad 18,5 mln). Należy zaznaczyć, że do powstania takiej animacji konieczna była 
współpraca dużej ilości graczy i zgrania poczynań swoich awatarów. Jest to niewątpliwie przykład 
sztuki interaktywnej. Oczywiście nie jest ona wysokich lotów, ale odzwierciedla zarówno potrzebę 
wspólnoty, jak i ekspresji artystycznej wśród użytkowników Internetu.

zakończenie

Rozwój globalnej sieci spowodował daleko idące modyfikacje w kulturze. Wytworzyły się nowe 
rodzaje więzi społecznych, a także nastąpił rozwój niespotykanych dotąd dziedzin sztuki. W przy-
taczanych przykładach zauważalne jest wymieszanie tradycji i nowoczesności, przekształcenia 
tradycyjnie definiowanych struktur, takich jak plemię, których cechy można odnaleźć w grupach 
społecznych wytworzonych w obrębie społeczeństwa ponowoczesnego. Przekształcenia te można 
opisać jako z jednej strony powrót do tradycyjnych społeczności, w których bliskość i uczuciowość 
są sprawami istotnymi, jednak z drugiej strony brak im takiej trwałości. Współuczestnictwo w tych 
grupach opiera się na podzielaniu wspólnych sympatii i zainteresowań oraz jest podstawowym 
czynnikiem integrującym. Istotnym o tyle, że nawet żart powstały w Internecie może spowodować 
utworzenie społeczności manifestującej swoje istnienie w świecie rzeczywistym, co można przyta-
czać w kategoriach artystycznych happeningu czy performance’u (vide złożenie talerzy z makaro-
nem pod krzyżem smoleńskim przez członków kościoła Latającego Potwora Spaghetti).

Zbliżenie życia społecznego i sztuki sprawia wrażenie również wytworzenia się w kulturze 
euroamerykańskiej układów charakterystycznych dla kultur tradycyjnych, jednak pociąga za sobą 
rozmycie kategorii dzieła sztuki. Tłumaczenie przez takich autorów, jak McLuhan czy Maffesoli 
zjawisk społecznych w kategoriach artystycznych, jest więc w dużej mierze uzasadnione. Popularne 
ujmowanie gier komputerowych jako działalności ewazyjnej jest nacechowane składnikiem war-
tościującym i nie obejmuje złożoności tego zjawiska. Uczestnictwo w MMORPG może obejmować 
nie tylko aspekty ludyczne, lecz także może być tworzeniem społeczności, zacieśnianiem więzów 
społecznych i działalnością paraartystyczną. W obrębie tego zjawiska następuje zatarcie granic 
między życiem społecznym, grą i sztuką.

Istnieje wiele sposobów podchodzenia do uczestnictwa w grze – jedne będą się skupiać jedynie 
na rozwoju postaci, zdobywania wirtualnych pieniędzy i coraz potężniejszej broni, inne zaś raczej 
szukaniem inspiracji do nawiązywania więzi społecznych (Filiciak: 109 – 110) i realizacji swoich 
potrzeb estetycznych. Stwierdzenie Maffesolego, że samo tworzenie wspólnoty, a nie osiąganie 
zamierzonego przez nią celu jest atrakcyjne, idealnie wpasowuje się w specyfikę MMORPG. Te 
gry po prostu nie mają celu, nie mają końca. Przyjemność czerpie się z bytowania w wirtualnym 
świecie, z wchodzenia w interakcje z podzielającymi to pragnienie ludźmi. Gra, rozszerzając się na 
świat rzeczywisty, nie dąży do pewnego punktu, lecz rozrasta się horyzontalnie. Pojawiają się nowe 
wątki, tworzą się nowe klany, gildie. Powstają kolejne rysunki, komiksy z nią powiązane. Przypusz-
czalnie jej kres także tego nie zmieni. Wiele gier o liniowym scenariuszu, z wyraźnie zaznaczonym 
końcem nadal funkcjonuje. Przykładem jest Baldur’s Gate 2 czy opisywany przez Filiciaka Doom. 
Gracze dodają nowe wątki, nowe moduły niezależnie od twórców. Jest to niewątpliwie odniesienie 
do opisanej przez Barthesa śmierci autora. Odbiorcy stają się zarazem twórcami, a społeczeństwo 
wbrew pozorom nie utraciło wrażliwości estetycznej, zmienił się tylko model konsumpcji kultu-
ralnej. Nigdy wcześniej nie było tylu uczelni artystycznych i osób zajmujących się sztuką. Nigdy 
wcześniej także nie było tylu zjawisk składających się na jej istotę.
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wirtualny teatr. Koncepcje ervinga  
goffmana w świecie gier sieciowych

9

wstęp

Erving Goffman jest uważany za jednego z prekursorów socjologii jakościowej, w wersji, jaką 
znamy dzisiaj. Autor takich dzieł, jak „Piętno”, „Człowiek w teatrze życia codziennego” czy „Rytuał 
interakcyjny” prezentował wizję socjologii w perspektywie symbolicznego interakcjonizmu. Ukuł 
m.in. pojęcie „instytucji totalnej”, która stawia wyraźne granice między swoim obszarem wewnętrz-
nym, a światem zewnętrznym. Obserwacje prowadzone na pacjentach zakładu psychiatrycznego, 
a także jego pracownikach nasunęły wiele konkluzji i fundamentów do kolejnych badań, które 
w efekcie koncepcje Goffmana mogły rozwijać. Należy jednak nadmienić, iż socjolog ten, pisząc owe 
książki, nie miał styczności ze światem wirtualnym. Nie znał fenomenu społeczności wirtualnych, 
ani świata, który istnieje w odbiorze jedynie w formie symbolicznej, będąc tylko kodem programu. 
Świata takiego, jakim jest świat masowych gier sieciowych. Próbując więc przełożyć wybrane kon-
cepcje prezentowane przez Goffmana zarówno w „Rytuale interakcyjnym”, jak i w ogólnie pojętej 
perspektywie dramaturgicznej, zastanowić by się można czy nadal, w tym właśnie świecie, są one 
aktualne i mogą pozostawać w swojej niezmienionej formie.

Na wstępie należy wskazać niektóre trudności związane z badaniem społeczności gier siecio-
wych. Głównym czynnikiem utrudniającym tego typu obserwacje jest zapośredniczenie komputera 
do obserwacji. Nie jest ono obecne zawsze (na przykład w wypadku, gdy obserwujemy zachowania 
społeczności, które jedynie zawiązały znajomość przez Internet, a dalsze obserwacje są prowa-
dzone w świecie realnym). Maszyna może mieć awarie, może mieć różne typy i wiele ograniczeń. 
Tak samo jak ludzkie oczy, które służą obserwowaniu, niekiedy mogą wymagać wsparcia w postaci 
okularów, a nawet lornetki. Podejmując tego typu badania, należy o tych ograniczeniach pamiętać. 
Inna trudność wiąże się z odczytywaniem kontekstu. W poniższej pracy1 badana była społeczność 

1 Sam artykuł powstał na bazie pracy licencjackiej pt. „Rytuał interakcyjny i perspektywa dramaturgiczna Ervinga 
Goffmana w grach typu Multi Massive Online” pisanej pod kierownictwem dr hab. Doroty Rancew-Sikory w Insty-
tucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Zagadnienia zostały wybrane tak, aby 
odzwierciedlały poszczególne pojęcia przedstawiane przez Goffmana w książkach „Człowiek w teatrze życia 
codziennego” i „Rytuał interakcyjny”, jednak na potrzeby artykułu zostały odpowiednio zmodyfikowane.
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graczy w samym świecie gry. Nie odnosiłem się do świata realnego, jeśli nie było takiej konieczno-
ści. Kontekst ów w tym wypadku jest jednym z fundamentów opisu społeczności i działań, jakie jej 
członkowie podejmują. Jednak w wypadku porównań zachowań jednostek w sieci i poza siecią, pro-
blem kontekstu może urosnąć do rangi czynnika zniekształcającego obserwację i w efekcie badanie, 
o ile odpowiednio wcześniej nie weźmie się tego czynnika pod uwagę. Trzecią poważną trudnością 
był problem zaangażowania się w daną społeczność. Obserwacja, którą prowadziłem, była obserwa-
cją uczestniczącą ukrytą. O mojej roli jako badacza wiedziały nieliczne osoby, które nie ujawniały 
nikomu tej informacji. Jednak, żeby być pośród graczy w świecie gry, trzeba z nimi grać. I owa 
gra może w takim stopniu zaangażować badacza (często nawet wbrew jego woli), że obserwacja 
może zostać znacząco utrudniona. Najprościej to ujmując – jak można jednocześnie trzymać ręce na 
myszce i klawiaturze, uczestnicząc w grze, w której ułamek sekundy może zadecydować o grupowej 
porażce lub sukcesie jakiegoś zadania, robiąc jednocześnie notatki z obserwacji? I czy na pewno 
pisemna forma owych notatek jest tą właściwą? To rodzi wiele kolejnych problemów, z którymi musi 
się liczyć badacz próbujący wejść w świat gier MMO i chcący je obserwować.

Jedną z takich przeszkód w przypadku gier RPG (ang. Role Playing Game) jest immersja. Pró-
bując zdefiniować to określenie, Mirosław Filiciak odnosi się do słów Janet Murray, która „definiuje 
immersję jako wrażenie otoczenia przez inną rzeczywistość, która angażuje zmysły i uwagę osoby 
ulegającej temu zjawisku. Płynąca z tego doświadczenia przyjemność sprawia, że pomimo niedo-
skonałości – w warstwie audialnej, wizualnej, czy też w oddziaływaniu na inne zmysły użytkownika 
– osoba ulegająca immersji potrafi podświadomie zastosować mechanizm «czasowego zawieszenia 
niewiary», podobny do tego, jakiemu ulega czytelnik książki podczas głębokiego zaangażowania 
w lekturę” (2006: 62–63). Według Alison McMahan dla zaistnienia immersji muszą być spełnione 
następujące warunki: oczekiwania gracza wobec gry muszą być zbieżne z jej konwencjami, gracz 
musi mieć znaczący wpływ na środowisko, a konwencja środowiska gry, nawet jeżeli różna od 
świata realnego, musi być spójna (ibidem). W przypadku odnoszenia się do perspektywy drama-
turgicznej, immersja będzie miała duże znaczenie w wyznaczaniu roli i fasady aktorów, ponieważ 
będzie decydowała, na ile dana osoba jest w stanie oddać się swojej roli.

Koncepcja „ja” w grach i wchodzenie w rolę

Pojęciem, które balansuje na krawędzi socjologii i psychologii jest odnoszenie się do koncepcji 
„ja”. Uważam jednak, że jest to w tym przypadku ważne zagadnienie, ponieważ determinuje ono 
zarówno scenę i kulisy odgrywania danej roli, jak i samą rolę. Michał Podgórski odwołuje się do 
koncepcji „ja” prezentowanej przez Goffmana i próbuje ją dalej rozwinąć, wysuwając założenie, że 
„gdyby doprowadzić teorię Goffmana do ostateczności, można by stwierdzić, że w ogóle nie ma 
czegoś takiego jak osobowość danego człowieka, a są tylko zupełnie niepowiązane osobowości 
«cząstkowe», występujące w poszczególnych interakcjach lub grupach interakcji, w jakie ten czło-
wiek wchodzi” (2006: 180). Podtrzymaniu koncepcji „ja” pomaga również dzielenie publiczności, 
dzięki czemu aktor może sprawnie odgrywać swoje różne role i wywoływać określone wrażenie. 
Jednak jak wspomina Podgórski, praktyka pokazuje, że całkowite i w stu procentach skuteczne 
podzielenie publiczności nie jest możliwe, dlatego wymagane jest od aktora minimum spójności 
i konsekwencji podczas odgrywania ról.

W prowadzonych badaniach, oprócz obserwacji próbowałem przeprowadzać różnego rodzaju 
eksperymenty, aby sprawdzić, jak teorie Goffmana odnoszą się do świata masowych gier sieciowych. 
Jednym z takich eksperymentów było naprzemienne wcielenie się w rolę Elfa i Krasnoluda. Są to 
dwie rasy, których geneza sięga mitologii germańskiej, gdzie Elfy miały być pięknymi i mądrymi 
stworzeniami, żyjącymi między Midgardem (Ziemią), a Asgardem (krainą bogów germańskich), 
Krasnoludy zaś (zwane oryginalnie „mrocznymi elfami”) były pierwszą, nieudaną próbą stworze-
nia rasy Elfów i zamieszkały podziemia, lubując się w obróbce metalu (Szrejter 2006: 57–59). Prze-
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niesienie tej właśnie mitologii na świat fantasy było tylko kwestią czasu i jednym z pierwszych 
pisarzy, którzy tego dokonali, był John Ronald Reuel Tolkien. W grze MMO World of Warcraft, 
która stała się głównym polem moich badań, nie narzuca się w żaden sposób nienawiści między 
tymi dwiema rasami, a nawet, z uwagi na to, że są w jednej frakcji (krasnoludy i nocne elfy), sta-
wia się na ich współpracę. Jednakże – jeśli chodzi o spójność odgrywanych ról – spróbowałem 
odnieść się do oryginalnego założenia walki między rasami i grając elfem obrażałem krasnoludy, 
a grając krasnoludem obrażałem elfy (będzie to dokładniej wytłumaczone w dalszej części na przy-
kładzie idealizacji roli). Moją publicznością była gildia, w której się znajdowałem, w której każdy 
niemal członek wiedział o tym, że obiema postaciami gram właśnie ja. Mimo iż pierwszym wraże-
niem graczy było zmieszanie i oskarżanie mnie o nadmierną immersję w stosunku do świata gry 
i odgrywanych postaci, to szybko okazało się, że graczom podoba się ta nowa koncepcja i mimo, 
iż odgrywane przeze mnie role były całkowicie niespójne i sprzeczne, to sami gracze uznali mnie 
za osobę, która buduje pewien rodzaj „klimatu” w grze. Właśnie dzięki owej niespójności udało 
mi się uzyskać poparcie i sympatię wielu członków gildii. Pokazuje to więc, że założenie Goffmana 
o tym, iż bardziej szanowane i lubiane są osoby, które zachowują spójność odgrywanych ról i dzielą 
publiczność w celu uniknięcia posądzenia o dwulicowość, w tym przypadku się nie sprawdziły. 
Niezwykle ważny jest przy tym kontekst odgrywania owych ról i scena, na której takie przedstawie-
nia są odgrywane. Warto dodać, że serwer, na którym grałem należał do typu PvP, gdzie immersja 
i stawianie na „klimat” gry mają drugorzędne znaczenie.

Podgórski wypomina Goffmanowi, iż pisząc o fasadzie, nie wspomniał o tak ważnej kwestii, 
jak imię, które jest przecież składnikiem naszej osobowości i niewątpliwie jednym ze składni-
ków naszej roli czy dokładniej rzecz ujmując – fasady. Nie raz w naszej kulturze używa się pojęcia 
„obrona dobrego imienia”, a naruszenie tegoż może być ścigane prawnie. O imionach w plemio-
nach indiańskich i ich dużej roli społecznej pisał Marcel Mauss (1973: 366–370). Pokazywał, że 
imiona nie były czymś przypisanym do danej osoby, ale określały pewną strukturę, odpowiadały 
funkcjom i statusom społecznym. W masowych grach sieciowych imię zastępuje jednak nick (ang. 
nickname). Haya Bechar-Israeli pisze, że nicki w świecie wirtualnym stają się niekiedy jeszcze bar-
dziej reprezentacyjne niż imiona w świecie rzeczywistym: „W sytuacji, w której fizyczna egzysten-
cja oraz tożsamość osoby muszą zostać zredukowane do jednej linijki tekstu, z której składa się nick 
(…), ludzie starają się uczynić ten element możliwie najbardziej znaczącym. (…) Gdy jednostki 
nie mogą uzyskać nawet podstawowych informacji o swoim interlokutorze – takich jak płeć, wiek, 
kolor skóry itp. – nick staje się podstawowym środkiem prezentacji ludzkiej jaźni” (1995: online).

Mimo iż modyfikacja nicku jest z technicznego punktu widzenia łatwa, to jednak niekiedy jest 
on tak mocno związany z osobą, która go używa, że w praktyce jego zmiana jest niemal tak trudna, 
jak zmiana imienia. W rozumieniu Goffmana, jest to niewątpliwie element autoprezentacji. Tak jak 
imię jest pierwszym – poza wizualnym wyglądem, który w grze istnieje tylko na poziomie odwzo-
rowania w postaci awatara – czynnikiem określającym człowieka, tak w świecie wirtualnym tę rolę 
przejmuje nick. Co ciekawe, kłóci się to nieco z poglądem prezentowanym przez Goffmana, że to 
uczestnicy interakcji przypisują pewne cechy konkretnym osobom – w formie przezwiska wyni-
kającego z jakiejś cechy charakteru czy też wyglądu. W grze natomiast używa się tylko i wyłącznie 
nicka, który w pewnym sensie sam staje się przezwiskiem gracza, jednak wybranym właśnie przez 
niego, a nie narzuconym przez innych uczestników interakcji.

W gildii, której byłem członkiem w World of Warcraft, dowódca grał postacią nazwaną Mor-
thimer. Mechanika i zasady gry nie pozwalają na nazywanie różnych postaci tym samym nickiem, 
więc przy zakładaniu każdej kolejnej trzeba go zmieniać. Następnie Morthimer zaczął zakładać 
inne postacie o innych imionach (czyli nickach), jednak niezależnie od tego, jaką postacią grał, 
to i tak każdy członek gildii zwracał się do niego Morthimer, ze względu na to, że tak nazywała 
się jego pierwsza postać i tą właśnie postacią grał najdłużej. On sam zresztą prosił, żeby właśnie 
w ten sposób się do niego odnosić – nick, który miał być zarezerwowany tylko dla jednej postaci 
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gracza, stał się jego własnym nickiem, który był jego wizytówką w świecie gry. Wydaje się jednak, 
że to czas grania daną postacią i rodzaj utożsamiania się z nią decydują o tym, który nick stanie się 
głównym. Moja pierwsza postać w gildii nazywała się Gallim. Grałem nią krótko, aczkolwiek pod 
takim nickiem właśnie mnie poznano. Następna postać, którą grałem o wiele dłużej, i która o wiele 
lepiej wpisała się w zasługi gildii, był Slyther. Okazało się, że członkowie gildii zapomnieli o moim 
starym nicku i postaci i obecnie, nieważne, jakim charakterem gram i jakie nadaje mu imię, zawsze 
przez członków gildii jestem nazywany Slyther, lub zdrobniale, Sly/Slyth. Główny nick został więc 
stworzony nie na polu pierwszej styczności i zapoznania się, ale na płaszczyźnie zasług i osiągnięć 
w świecie gry, a także czasu posługiwania się tym właśnie nickiem.

Kolejny aspekt tworzenia roli w grze to sam wybór postaci, jaką będziemy grać. World of War-
craft (z dodatkiem Burning Crusade) oferuje nam pod tym względem naprawdę szeroki wybór. 
Zaczynamy od określenia, w jakiej frakcji chcemy grać. Frakcje są dwie – Horda (Horde) i Sprzy-
mierzeni (Ally). Są to frakcje przeciwstawne, a reguły gry narzucają graczom walkę między nimi. 
Następny wybór to płeć, rasa i klasa naszej postaci. Każda z frakcji dysponuje pięcioma rasami. 
W przypadku Hordy są to orkowie, trolle, taureni, nieumarli i krwawe elfy, a w przypadku Sprzy-
mierzonych – ludzie, nocne elfy, krasnoludy, gnomy i draenei. Ostatnim wyborem jest klasa postaci 
(predeterminowana wyborem rasy, ponieważ niektóre z ras nie mogą grać poszczególnymi kla-
sami), a są nimi: wojownik, łotr, mag, kapłan, warlock, paladyn, szaman i druid. Wymieniłem tylko 
rasy i klasy, aczkolwiek w dalszej części pracy dokładniej odwołam się do jednej z klas (rys. 1).
Rysunek 1. Ekran tworzenia postaci, po lewej widzimy frakcje, rasy, klasy, płeć i pasek modyfikacji wyglądu awatara, na dole 
jest miejsce na wpisanie nicka.

Ciekawym zjawiskiem jest granie postacią o płci przeciwnej do płci samego gracza. W świecie 
gry możemy zaobserwować, że jest mniej więcej tyle samo postaci płci męskiej, jak i żeńskiej. Jed-
nak Filiciak, opierając się na badaniach Griffithsa, Davisa i Chapella, a także badaniu na stronie 
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Evelore, pisze, że 84–86% graczy to mężczyźni (2006: 106), więc oczywiste staje się, że część z nich 
gra postacią żeńską. Sam na krótko taką postać założyłem, aby sprawdzić, jakie będą reakcje innych 
graczy. Tym, co mnie zaciekawiło, było zwracanie się do mnie w rodzaju męskim. Mimo że grałem 
postacią żeńską, to gracze, którzy mnie nie znali, zwracali się do mnie „zrobiłeś”, „poszedłeś” czy 
„byłeś”, z góry zakładając, że mają do czynienia z męskim graczem. Nie zwracając się do mojego 
awatara, który przecież miał być moją maską w przedstawieniu i rolą do odegrania, zwracali się do 
mnie jako gracza.

Kolejne ciekawe zjawisko zaobserwowałem w wypowiadaniu się wielu osób na temat klasy 
postaci typu łotr (rogue). Jest to klasa, której główne zalety to możliwość stania się niewidzialnym, 
atakowanie z zaskoczenia, oszukiwanie i dezorientowanie wrogów, a także ogromna zwinność. 
Można przyjąć, że pierwowzorem takiej postaci był japoński ninja. Poniżej przedstawiam kilka 
fragmentów rozmów odbywających się na czatach, zarówno w gildii, jak i na kanale obejmującym 
cały świat gry:

„Rogal [potoczna nazwa łotra w WoW – przyp. aut.] to klasa dla tchórzy i kobiet”.

„Człowieku, jak ja bym miał grać rogalem, to najpierw musiałbym w sobie zabić sumienie 
gracza fair play”.

„Weź idź w ch… z rogalem. Spokojnie sobie gram, a tu nagle taki wieśniak z zza pleców mi 
wyskakuje, pełno stunów [ataki ogłuszające – przyp. aut.], potem backstaba [cios w plecy 
z zaskoczenia – przyp. aut.] w plecy i leżysz. A nawet jeśli uda Ci się to przeżyć, to ten 
pajac Ci znika i zanim zdążysz się wyleczyć, to znów się pojawia, żeby Cię dobić, no co za 
porażka…”.

Widać więc, że gracze niechętnie odnoszą się do tej klasy, uważając, że w walce jest ona po pro-
stu nieuczciwa, odnosząc się do niezwykle szybkiego odbierania innym postaciom życia i uważając 
ją za bardzo niebezpieczną. Jednak program gry i sama jej koncepcja zakłada istnienie klasy łotra 
i wykorzystywanie jej możliwości, co powoduje, że wiele osób tak czyni, uznając łotra za świetnego 
zabójcę (bardzo często są to gracze typu killers – stawiający na jak największą liczbę eliminacji prze-
ciwnika) i bardzo skuteczną postać. Przyjęcie niektórych ról w świecie gry już od samego początku, 
niezależnie od tego, co w tym świecie zrobiliśmy, może być nacechowane negatywnie, co wynika 
z kolei z uprzedzeń graczy, często popartych doświadczeniem w grze. Ponadto wybór konkretnej 
postaci może rzutować na osobę jako gracza. Jeśli bowiem na przykład uważa się, że łotrem gra 
tchórz, to tak właśnie może być postrzegany – jako osoba, która boi się stanąć do uczciwej walki. 

anonimowość w świecie wirtualnym

Doskonałą taktyką obronną w przypadkach określania gracza przez wzgląd na jego zachowa-
nia w grze i wybór postaci jest jego anonimowość. Można się w tym wypadku odnieść do oma-
wianej przez Goffmana rozwagi dramaturgicznej (1981: 283). Odgrywając naszą rolę w świecie 
wirtualnym musimy mieć świadomość, ile publiczność może wiedzieć o nas samych spoza roli, tj. 
jakie informacje nabyła niezależnie od interakcji w grze. Niejeden raz spotykałem się z próbami 
definiowania osoby poprzez jej działania w świecie gry, jednak niemal zawsze wiązało się to z tłu-
maczeniem, że to tylko gra, a w rzeczywistości dana osoba miała prezentować inne cechy.

Pełniąc funkcję w gildii (byłem w niej jednym z pięciu oficerów i skarbnikiem), uwydatniamy 
konkretne cechy. Jeśli jako skarbnik w banku gildii (gdzie oprócz pieniędzy, trzyma się różno-
rakie przedmioty) utrzymywałem bałagan, to niemal natychmiast pojawiał się zarzut, że jestem 
bałaganiarzem, zarówno w odniesieniu do świata wirtualnego, jak i realnego. Jako przywódca gil-
dii, Morthimer często był określany jako liberał – tworząc zasady gildii dał jej członkom bardzo 
dużą wolność, z wyłączeniem kilku zakazów odnoszących się do obrażania innych ze względu na 
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płeć, rasę czy orientację seksualną. Mimo iż mamy do czynienia z grą, zostają do niej przeniesione 
pewne realne cechy aktorów, których nie da się ukryć. Gra imituje sytuacje codzienne – podejmo-
wanie decyzji, określanie granic, sprzątanie, rozmowy czy wspólne działania i z tego względu ano-
nimowość w świecie gry pozostaje jedynie umowna. Poprzez podejmowane interakcje i działania 
nienakierowane na innych (np. sprzątanie skarbca) aktorzy ujawniają fragmenty swojej osobowo-
ści. Wpływ na to może mieć również immersja, gdzie gracz stara się jak najlepiej funkcjonować 
w świecie gry i doświadczenie ze świata realnego przenosi do świata wirtualnego.

Odgrywając swoją postać, gra jeden z wariantów swojej osobowości. Jeżeli więc aktor pod 
wpływem immersji wchodzi w świat gry, niezapominając jednocześnie o tym, że cały czas jest sobą 
i próbuje się w wirtualnej społeczności wyrazić, jego zaufanie do roli rośnie do takiego stopnia, 
że owa anonimowość sprowadza się do utajnienia przez niego wyglądu, imienia czy płci. Jednak 
cechy charakteru i ogólny styl zachowania nierzadko są faktycznie zgodne z tymi prezentowanymi 
w świecie rzeczywistym. Jest to więc sprzeczne z zacytowanym poniżej poglądem prezentowanym 
przez Podgórskiego: „osobowość prezentowana w środowiskach sieciowych jest na ogół zupełnie 
odmienna od osobowości prezentowanej w świecie rzeczywistym (…). Internet może być miej-
scem, w którym «ja» uzyskuje zupełnie nowe możliwości, polegające na tym, że internauta wyraża 
siebie bez ograniczeń narzuconych przez społeczne konwencje” (2006: 191).

Komunikacja i interakcja w grach mmo

W grach MMO niezwykle ważną rolę odgrywa komunikacja pomiędzy graczami. Odbywa się 
ona głównie na polu tekstowym, rzadziej zdarza się komunikacja werbalna poprzez komunikatory 
głosowe (chociaż są gildie, gdzie takie porozumiewanie się jest w określonych sytuacjach obowiąz-
kiem). W grze World of Warcraft rodzajem komunikacji narzuconej przez mechanikę gry są kanały 
komunikacji tekstowej (nie uwzględniam tutaj programów pomocnych w komunikacji, które nie są 
częścią jej samej). Jest ich kilka, ale najczęściej używanymi przez graczy kanałami są whisp (komu-
nikacja pojedynczych graczy), guild channel (kanał wewnątrz gildii), world (kanał odnoszący się do 
rozmów wewnątrz danej frakcji) i trade (kanał służący wyłącznie do informacji handlowych).

Znakami często używanymi przez internautów (także w grach) są emotikony. W grze spróbo-
wałem przeprowadzić eksperyment. W celu rozpoczęcia interakcji używałem słowa „cześć” i wyra-
żającego sympatię emotikona „:)”. Każdą z tych wiadomości wysłałem do dwudziestu losowych, 
nieznanych mi graczy, chcąc sprawdzić, jak skuteczne przy rozpoczęciu interakcji w grze okaże 
się słowo, a na ile skuteczne będzie wyrażenie emocji poprzez emotikon. Okazało się, że spośród 
dwudziestu osób, do których wysłałem słowo „cześć”, tylko sześciu odpowiedziało, reszta zbyła 
moje powitanie. Jednak w przypadku użycia emotikonu „:)” aż siedemnaście osób było zaintereso-
wanych wejściem w interakcję, zazwyczaj odpowiadali innym emotikonem lub znakiem zapytania. 
Ważne jest jednak to, iż zareagowali na wysłany im przekaz, co pokazało, że emotikon okazał się 
lepszym środkiem do zwrócenia na siebie uwagi niż słowo – skupiając uwagę innego gracza, stał się 
pretekstem do rozpoczęcia potencjalnej rozmowy.

Istotną kwestią wartą odrębnej analizy jest poruszone przez Goffmana w „Rytuale interak-
cyjnym” Goffman poczucie wyobcowania. Zastanawiając się, czy w masowych grach sieciowych 
takie zjawisko może występować, opierałem się na uczestniczeniu w różnych rozmowach i akcjach 
podejmowanych przez członków gildii. Interakcja rozumiana jest przez Goffmana głównie jako 
rozmowa, zaś odstępstwem od niej – „pseudorozmowa”. W World of Warcraft gracze często podej-
mują tak zwane „rajdy”. Polegają one na tym, że zbiera się drużynę składającą z około dziesięciu 
graczy (zazwyczaj członkowie jednej gildii) i wchodzi do specjalnie przygotowanej lokacji, w której 
współpraca pomiędzy graczami jest najważniejszym zadaniem, potrzebnym na przykład przy eli-
minowaniu najsilniejszych przeciwników (bossów). Z uwagi na fakt, że rajdy są dość długie (mogą 
trwać od dwóch do nawet pięciu godzin), gracze muszą zaangażować się w rozgrywkę, skupiać 



102

Paweł Olejniczak

na swoich zadaniach i, co najważniejsze, nie rozpraszać uwagi. Istnieje między nimi współpraca; 
wiedzą, co mają robić i komu pomóc. Mamy więc tutaj do czynienia ze swoistym rodzajem inte-
rakcji, która często odbywa się bez słów. W ferworze walki z wieloma przeciwnikami, komunika-
cja pisemna jest bardzo utrudniona, dlatego też gracze korzystają ze specjalnych skrótów, które 
przyspieszają napisanie wiadomości, a jednocześnie zaangażowanym w grę pozwalają zrozumieć 
przekaz. Przykładami takich skrótów są:

OOM (ang. out of mana) – gracz komunikuje, że skończyła mu się energia (energia jest w grze 
poziomem mocy przeliczanym na punkty, potrzebnym do rzucania zaklęć, odrębnym od życia 
i nazywanym potocznie maną) potrzebna do rzucania zaklęć, co powoduje, że drużyna stara się 
wycofać z bitwy, aby ów gracz mógł uzupełnić niezbędną energię;

AGGRO – oznacza poziom skupienia się przeciwników (botów – nie graczy) na graczu, który 
popularnie zwany jest tankiem (gracz, który skupia na sobie ataki wszystkich wrogów, jest wytrzy-
mały; ci, którzy potrafią leczyć, próbują utrzymać go przy życiu, tak aby pozostali gracze mogli 
zabijać wrogów bez odwracania ich uwagi od tanka).

HEAL – gracz komunikuje, że życie (odwrotnie jak w przypadku many, spadnięcie poziomu 
życia do zera oznacza śmierć; życie również przeliczane jest systemem punktowym) jego postaci 
zbliża się do niebezpiecznie niskiego poziomu i prosi, aby ktoś, kto umie leczyć postacie (podnosić 
ich poziom życia), pomógł mu.

Wskazane skróty są najczęściej spotykane podczas rajdów. Sama interakcja jest w tym przy-
padku zespołowym działaniem w celu osiągnięcia zwycięstwa. Dzięki mechanice gry każdy z gra-
czy może widzieć, ile kto posiada życia i energii, a także, w którym miejscu się znajduje. Ze względu 
jednak na to, iż rajdy są niekiedy bardzo długie, drużyny często robią sobie krótkie przerwy, stojąc 
w miejscu i rozmawiając ze sobą. W takim wypadku interakcja przechodzi z niewerbalnej na wer-
balną. Rodzi się przy tym pytanie: co właściwie można tutaj uznać za wyobcowanie? Zależy to bez 
wątpienia od sytuacji w danym momencie. Jeżeli gracze walczą, a jeden z nich podejmuje rozmowę 
kierowaną do całej grupy, choć niezwiązaną z samym rajdem, wszyscy każą mu przestać ich roz-
praszać. Tak więc próba podjęcia interakcji słownej podczas walki, w której nie ma czasu na pisanie 
ze sobą, jest uważana właśnie za wyobcowanie, które z kolei, bazując na teorii Goffmana, można 
zaklasyfikować do kategorii zajęć pobocznych. Jednakże w chwilach odpoczynku cała sytuacja dia-
metralnie się zmienia i jeśli któryś z graczy wyrwie się do walki, podczas gdy inni tego nie robią, 
ponownie mamy do czynienia z wyobcowaniem – gracz skupia się z przymusu na samej walce, 
a w rozmowie uczestniczy tylko w małym stopniu, przy okazji stwarzając zagrożenie dla spójności 
drużyny (bo sam naraża życie swojej postaci). 

Ciekawe aspekty interakcji można zaobserwować w wirtualnych miastach umieszczonych 
w grze. Są to miejsca stosunkowo bezpieczne (gdzie nie atakują boty, ale od czasu do czasu gracze 
wrogich frakcji, przybywając dużymi grupami i rozpoczynając bitwy), skupiające w jednym miejscu 
dużą ilość postaci graczy. Ważne są tam dla nich lokacje, takie jak bank czy dom aukcyjny, a także 
fakt, że są to popularne przestrzenie dla spotkań, których celem jest np. wymiana przedmiotów czy 
stoczenie honorowego pojedynku. W takich miejscach najczęstszym rodzajem interakcji jest roz-
mowa graczy na kanale „say”, który jest słyszany tylko w określonej przestrzeni lub poprzez kanał 
„whisp”, pozwalający na komunikowanie się dwóch graczy prywatnym kanałem, tak, by nikt nie 
ujrzał treści samej wiadomości.

Mechanika gry pozwala komunikować się graczom ze sobą niezależnie od tego, w jakim miej-
scu w świecie gry się znajdują, co jest oczywistym odstępstwem od świata rzeczywistego. W mia-
stach jednak postacie graczy są stosunkowo blisko siebie i mogą się spotkać. Wspólne działania są 
podejmowane przede wszystkim, jeśli gracz chce sprzedać coś bezpośrednio innemu graczowi lub 
czymś się z nim wymienić. Zauważyłem przy tym, że gracze, którzy ze sobą rozmawiają, kierują 
postacie twarzą do swoich rozmówców, choć mechanika gry takiego zachowania nie wymaga, a gra-
cze nie uczestniczą w świecie gry fizycznie. Goffman wspomina, że skierowanie swojego wzroku 
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i słuchu na uczestnika interakcji jest niezwykle ważnym elementem rozmowy. Jednak w przypadku 
rozmowy dwóch graczy w świecie gry, żaden z nich nie widzi drugiego, lecz nawiązuje kontakt 
poprzez swojego awatara, którego stworzył w wirtualnym świecie. Ciało awatara może postrzegane 
jako własne, mimo że postać jest tylko graficzną wizualizacją, stworzoną przez kod gry i istniejącą 
wyłącznie w jej świecie. Stanowi symboliczną prezentację osoby, w tej formie występuje w grze 
i poprzez nią się wyraża. Z tego między innymi względu, jako symboliczny przedstawia się cały 
świat gry, także z uwagi na fakt, że w grze mamy do wyboru przedmioty, które istnieją tylko dzięki 
kodzie gry, a w samym świecie gry dzięki nadanemu im znaczeniu (rys. 2).

Rysunek 2. Główny plac miasta Stormwind – popularne miejsce spotkań graczy frakcji sprzymierzonych (Ally). Świat 
niemający przestrzennego odniesienia, istniejący poprzez kod programu, jednak symbolicznie odwzorowujący miasto

problem twarzy w przypadku gier mmo

Postać nie ma możliwości „życia” w grze bez gracza o konkretnej twarzy. Jedyną metodą, aby 
tak się stało, są oszustwa, błędy gry czy też wizualne przedstawienie kodu programu jako niezależ-
nych postaci, czyli botów. W pozostałych przypadkach to gracz kieruje swoją postacią i to on jest 
za nią odpowiedzialny. Wymówki, takie jak: „to nie byłem ja, tylko moja postać” mają miejsce nie-
zwykle rzadko i zazwyczaj przybierają formę żartu. Gracze nigdy nie mówią „moja postać zrobiła” 
lub „moja postać była”, lecz „zrobiłem”, „byłem”, „znalazłem”. Taki stan rzeczy nasuwa pytanie o to, 
na jakim poziomie należy rozpatrywać komunikację pomiędzy graczami. Czy rozmawiają oni ze 
sobą jako awatar z awatarem czy może raczej jako gracz z graczem? (rys. 3) (tab. 1).

Istnieje szereg wariantów interakcji w świecie gier sieciowych. Kiedy jednak chcemy odnosić się 
do twarzy gracza, musimy brać pod uwagę przede wszystkim trzy możliwości – człowieka, gracza 
i człowieka w roli. Nie uwzględniam tutaj awatara, który ujmowany jest wyłącznie jako graficzna 
prezentacja obecności gracza w świecie gry, zaś cechy prezentowane przez niego przedstawiane 
są w kategorii gracza w roli. Ponieważ Goffman traktuje twarz jako element osobowości, któremu 
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Człowiek 1 Awatar gracza 1 Człowiek 1 
jako gracz Człowiek 1 w roli  Bot 1

Człowiek 2 A X B C X1

Awatar gracza 2 X D X X H

Człowiek 2 jako gracz B X E F X1

Człowiek 2 w roli C X F G X1

Bot 2 X1 H X1 X1 X

Tabela 1. Tabela macierzowa możliwości komunikacji w grze online między parą graczy z uwzględnieniem botów

Źródło: Szeja 2004: 113

Legenda:

Awatar gracza – w najprostszym ujęciu jest to bohater w grze, postać którą w świecie gry kierujemy

Człowiek jako gracz – osoba kierująca postacią, w tym ujęciu jest postrzegany jako osoba nieulegająca immersji, obsłu-
gująca interfejs.

Człowiek w roli – uczestnik gry, jest członkiem interakcji, nawiązuje kontakt z innymi osobami w świecie gry, ale nie 
prezentuje siebie, lecz inną postać (na przykład swojego awatara).

Bot – podprogram zawiadujący pojedynczą jednostką (w World of Warcraft jest to postać, którą nie kieruje gracz, lecz 
program gry).

A – zapośredniczony kontakt pomiędzy prawdziwymi ludźmi.

B – rzadko występujący typ, mamy z nim do czynienia, gdy gracz ulega silnej immersji i odmawia innego kontaktu 
niż ten, w którym występuje on w swojej roli (awatara), i neguje typ kontaktu inny niż prezentowany przez siebie 
(odnoszący się do aspektów wykraczających poza jego rolę). Występuje również, gdy ktoś ze świata realnego próbuje 
odciągnąć gracza od świata gry.

C – Kontakt między prawdziwą osobą, a kimś, kto udaje kogoś innego niż rzeczywiście jest.

D – Kontakt między graczami, którzy odtwarzają postacie ze świata gry.

E – Kontakt pomiędzy graczami narzucony przez techniczne okoliczności grania (nie jest to wyjście z roli!)

F – Podobnie do B, lecz w tym wypadku jest to kontakt osoby podległej immersji i udającej kogoś innego i gracza, który 
nie jest zainteresowany światem wykraczającym poza ramy gry.

G – kontakt osób, które udają kogoś innego niż są w rzeczywistości.

H – kontakt pomiędzy awatarem (nie graczem!), a botem w świecie gry.

X – kontakt niemożliwy/nieskuteczny

X1 – jak wyżej, lecz istnieją sytuacje, w których mechanika gry pozwala na przejęcie kontroli nad botem i zarządzania 
nim (bot jest wtedy trudny do odróżnienia od postaci kierowanej przez gracza w czasie rzeczywistym); gra zamiast 
prawdziwego człowieka. 

mogą zagrażać skutki symboliczne, to biorąc pod uwagę, iż gra jest światem symbolicznym, atak 
na twarz może mieć poważne konsekwencje także w świecie wirtualnym. Poniżej kilka cytatów 
z kanału gildii, o tym, jak w grze postrzega się twarz:

„Masz słaby sprzęt, nie dasz rady dotrzymać nam kroku i będziesz ciągle ginął – więc ogólnie 
rzecz biorąc idź sobie do Zang i tam podexp [podnieść poziom postaci – przyp. aut.]”.

„Cholerny mag, zaatakował mnie frost novą [jeden z czarów – przyp. aut.] i potem tylko 
dobijał, jak stałem w miejscu, nienawidzę go, co za zj…”.

„No skoro tak wszystkim rozdajesz kasę, jak cię proszą, to nie widzę powodu żeby nie nazy-
wać Cię komunistą”.
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Rysunek 3. Dwaj rozmawiający ze sobą w mieście gracze zwróceni ku sobie twarzami awatarów

Rysunek 5. 
Jeden z GM-ów sugeruje 

niezadowolonemu 
graczowi złożenie pozwu 

na innego GM-a (co jest 
zabronione). Mimo że 

można uznać to za żart, 
to takie zachowanie 

wydaje się kłócić 
z „przedstawieniem” 

odgrywanym przez zespół 
GM-ów

Rysunek 4. Typowy 
przykład ataku na twarz
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„Ty chodzisz drutem [Druid – przyp. aut.], masz 67 lvl i kupiłeś sobie flying mounta, jak od 
68 masz flying form??? Nie no, jesteś większym idiotą niż przypuszczałem”

Bazując na przytoczonych wypowiedziach, trudno jednoznacznie wskazać, co jest atakiem na 
twarz – a dokładniej, na czyją twarz. Dwa pierwsze cytaty podkreślają atak, lecz jest to atak w więk-
szej mierze na postać, na awatara gracza. Dwa następne natomiast pokazują już atak bezpośrednio 
na twarz gracza. Trudność w zdefiniowaniu, kiedy która twarz jest atakowana, wynika z powszech-
nego utożsamiania się z postacią. „Ja” jest tutaj pojmowane w różnych aspektach, a wyznacze-
nie celu ataku może być naprawdę trudnym zadaniem. Po przypuszczeniu ataku, nie zauważyłem 
większych odstępstw od reguły naprawy prezentowanej przez Goffmana, chociaż bardzo często 
brakowało ostatniego elementu – podziękowania, które jeżeli się pojawiało, to najczęściej w formie 
skrótu thx (ang. thank you). Ataki na twarz są w świecie gry bardzo częste i ogólnie akceptowane. 
W pewnym sensie stały się nawet regułą komunikacji, a z uwagi na fakt, że bycie w wirtualnym 
świecie opiera się zarówno na współpracy, jak i rywalizacji, wyścig do zwycięstwa nierzadko prze-
nosi się na pole interakcji werbalnej (rys. 4).

szacunek w grze, reguły unikania i obdarowywania

W swoich pracach Goffman wskazywał, że szacunek można wyrażać wobec osoby, jej osiągnięć 
lub stanowisk. Jak wygląda ta rzeczywistość w świecie gry? Najwyższe stanowiska zajmują w niej 
GM (ang. Game Master), czyli ludzie zarządzający serwerem gry i pilnujący na nim porządku, 
mający prawo pozbawić kogoś dostępu do jego postaci. Za następne osoby w łańcuchu dowodze-
nia można uznać Mistrzów Gildii. Zarządzają oni własną gildią, są jej opiekunami i mają prawo 
zarówno wyrzucać członków organizacji, jak i rozwiązać ją samą. Niżej w hierarchii są oficerowie 
gildii – osoby posiadające postacie na wysokich poziomach lub takie, które są odpowiedzialne 
np. za rekrutację, opiekę nad skarbcem gildii, pilnowanie kultury słownej, itd.

Przypadek GM-ów jest specyficzny, ponieważ są to osoby, które w całej rozgrywce uczestni-
czą tylko na płaszczyźnie werbalnej. To oznacza, że wgrane w system gry gesty postaci, takie jak 
chociażby ukłon, nie mogą zostać w tym wypadku użyte. Warto zaznaczyć, że wiele osób odnosi 
się do GM-ów negatywnie, wytykając im błędy w funkcjonowaniu gry, a niekiedy wręcz obrażając. 
Wiąże się to z konsekwencjami, do których zaliczyć można uciszenie postaci na jakiś czas (gracz 
nie może wtedy do nikogo pisać), a także czasowe lub permanentne zablokowanie dostępu do 
postaci. Pomimo to, funkcja GM-a nie wiąże się z szacunkiem, który wynikać mógłby z umiej-
scowienia w hierarchii gry. Inaczej prezentuje się sytuacja z Mistrzami Gildii. Na całym serwerze 
jest ich bardzo wielu, a gracz może wybrać taką gildię, która w największym stopniu będzie mu 
odpowiadać, o ile jej Mistrz oraz członkowie gildii wyrażą na to zgodę. Wybierając gildię, doko-
nuje się jednocześnie wyboru osoby, która sprawuje nad graczem władzę. Jest to inna sytuacja 
niż w przypadku GM-ów, którzy zarządzają całością serwera i podlega im każdy gracz. Wydaje 
się, że rzeczywisty szacunek do pełnionej funkcji jest w tego typu grach albo wypaczony albo nie 
istnieje w ogóle. Może to być spowodowane tym, że funkcje te nie są nadawane, lecz z góry przypi-
sane. Zakładając serwer, osoba automatycznie przypisuje sobie funkcję GM-a. Zakładając gildię, jej 
mistrz przypisuje sobie najwyższe w niej stanowisko. Aktualne pozostaje pytanie o to, czy szacunek 
do funkcji nie jest mylony z szacunkiem do osoby i jej osiągnięć. O możliwości wystąpienia takiej 
sytuacji świadczyć może fakt, że GM-owie, jeśli są szanowani, to z uwagi na fakt, że „odwalają kawał 
dobrej roboty”.

Okazywanie szacunku odbywa się nie tylko przez zwroty grzecznościowe i słuchanie poleceń 
osoby o wyższym stanowisku czy umiejętnościach, ale także poprzez gesty wykonywane awatarem 
gracza, o ile awatar, któremu chcemy okazać szacunek, jest w polu widzenia w świecie gry. W sys-
tem wbudowane są takie gesty, jak ukłon, machanie ręką, salutowanie czy klęknięcie. Jest to co 
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prawda ograniczona liczba możliwości, jednak daje awatarowi gracza podstawowe umiejętności 
komunikacji symbolicznej. Ten typ okazywania szacunku lub też jego braku (istnieją gesty analo-
giczne, którymi można kogoś obrażać i przedrzeźniać) jest niezwykle ważny w przypadku spotka-
nia się dwóch graczy wrogich frakcji. Nie mają oni możliwości komunikacji werbalnej, więc cała 
sztuka szukania nici porozumienia polega na posługiwaniu się właśnie gestami awatara, wbudo-
wanymi w system gry. Bardzo często zdarza się, że trafiamy na gracza z innej frakcji, który według 
systemu gry powinien nas zaatakować, a tego nie robi. Zdarza się, że gracze nie chcą się nawzajem 
atakować lub jeden gracz o bardzo wysokim poziomie nie chce atakować tego o niskim, gdyż nie 
przyniosłoby mu to żadnych korzyści poza satysfakcją z zabicia awatara i zdenerwowania gracza 
z przeciwnej frakcji. Blokada komunikacji werbalnej zmusza więc do korzystania z gestów, które 
mają ułatwić pokazanie, że nie ma się wrogich zamiarów. Niekiedy jednak zdarza się, że gracze 
o wyższych poziomach nie atakują tych mniej doświadczonych, jedynie przedrzeźniając ich i poka-
zując, że nimi gardzą. W takim wypadku słabszy gracz ma do wyboru nic nie robić, uciekać albo 
starać się okazywać i tak przyjazne gesty. Ta sytuacja ma bezpośredni związek z regułami unikania 
i obdarowywania. Gracz o niższym poziomie musi stosować regułę unikania wobec wrogiego gra-
cza o wyższym poziomie, jeżeli sam nie chce „zginąć”. Trudno jednoznacznie określić, czy takie 
zachowanie jest wyrazem szacunku, czy raczej chłodną kalkulacją pozwalającą przetrwać.

W przypadku graczy o wyższych poziomach, pochodzących z tej samej frakcji, reguła uni-
kania nie jest stosowana. Co zatem wyznacza pozycję w grze – funkcja, zdobyty poziom czy też 
inny czynnik? W moim odczuciu, większą wagę przy okazywaniu szacunku przypisuje się mimo 
wszystko stylowi gry i temu, jaką ktoś jest osobą, czyli, inaczej ujmując, cechom przenoszonym ze 
świata rzeczywistego na wirtualną postać, która jednak wciąż symbolizuje żywego człowieka – gra-
cza. Wysoki poziom postaci tej samej frakcji zmusza do okazywania szacunku najczęściej poprzez 
możliwość zaproponowania osobie, która atakuje twarz danego gracza (czyli nie okazuje mu sza-
cunku) konfrontacji, na którą muszą zgodzić się obaj gracze. Postać z niższym poziomem najpraw-
dopodobniej przegra, dlatego woli okazać szacunek, unikając jednocześnie kompromitacji – jest 
to jedno z zastosowań reguły unikania. W ten sam sposób sprawdza się reguła obdarowywania, 
ponieważ często gracze – również ci wrogich frakcji – na przyjazne powitanie odpowiadają tym 
samym, chociaż część z nich następnie i tak przystępuje do ataku. Czują się zmuszeni odwzajemnić 
pozdrowienie, wskazując na zachowanie dobrych relacji, ale jednocześnie zaatakować, dowodząc 
wierności zasadom i fabule gry.

idealizacja w mmo

Z przywołanym wcześniej pojęciem immersji wiąże się opisywana przez Goffmana idealizacja. 
W World of Warcraft obserwowałem osoby, które grały kilkoma postaciami. Moją uwagę przycią-
gnęło zjawisko zmiany ich zachowania w zależności od wybranej postaci. Czasem były to zmiany 
delikatne, czasem zaś, nieposiadając wiedzy o tożsamości graczy, nie było możliwości, by odgad-
nąć, że obiema postaciami gra ten sam człowiek.

Porównajmy dwie pary klas postaci, które stanowią swoje przeciwieństwa. Łotr korzysta z zasa-
dzek, dywersji, niewidzialności, atakowania zza pleców i generalnie czegoś, co można by określić 
jako nieczysta walka, paladyn zaś – jego przeciwieństwo – jest przedstawiany jako wojownik szla-
chetny, walczący otwarcie, nieukrywający się i przeciwstawiający złu (co również odwzorowuje się 
w jego umiejętnościach). Drugą parę stanowią warlock i kapłan. Ten pierwszy, za pomocą magii, 
przede wszystkim odbiera życie, rzuca klątwy i dezorganizuje. Drugi natomiast leczy, chroni, 
pomaga i rzuca błogosławieństwa. Wypowiedź jednego z graczy odnosiła się do łotra i była obraź-
liwa, podczas gdy sam gracz grał paladynem. Po tej wypowiedzi rozgorzała dyskusja wewnątrz 
gildii na temat technik i stylu gry stosowanego właśnie przez łotrów, gdzie liczba sympatyków 
i przeciwników tej klasy była dość zbliżona. Co ciekawe, ta sama osoba, która wyklęła łotra, wyko-
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rzystała tę klasę postaci w innej gildii, rzucając obelgami i krytykując paladynów (głównie za ich 
ciężkie pancerze i umiejętności leczące).

Postanowiłem przeprowadzić eksperyment, którego jednym z celów była możliwość zweryfi-
kowania znaczenia idealizacji w odgrywaniu roli. W wielu pozycjach fantasy – czy to w grach, fil-
mie czy literaturze – elfy niechętnie odnoszą się do krasnoludów. W World of Warcraft krasnoludy 
i nocne elfy są w tej samej frakcji, stoją zatem po jednej stronie. Mechanika i zasady gry w żaden 
sposób nie narzucają, ani nie dają pretekstów do waśni między obiema rasami. Chcąc sprawdzić, 
czy uda mi się je wywołać, grałem dwiema postaciami – raz byłem krasnoludem, innym razem 
elfem. Nie zastosowałem żadnego podziału publiczności, ponieważ to mogłoby zniekształcić efekt 
prowokacji. Zależało mi na stestowaniu sytuacji, czy mimo idealizacji ról, poniekąd fałszywej pre-
zentacji i nielojalności dramaturgicznej uda mi się osiągnąć zamierzony efekt w postaci wprowa-
dzenia wątku waśni pomiędzy krasnoludami i elfami wewnątrz gildii. Wynik był zaskakujący, gdyż 
przy początkowym ostracyzmie i niechęci do takiego działania ze strony innych graczy, po pewnym 
czasie osoby grające krasnoludami zaczęły ubliżać elfom i vice versa. Dodam, że próbowałem prze-
bywać w świecie gry jak najdłużej w ciągu doby, żeby działaniem objąć dużą liczbę graczy, zarówno 
tych grających w ciągu dnia, jak i preferujących rozgrywkę w nocy. W późniejszym czasie doszło 
nawet do sytuacji, w której niektórzy gracze wewnątrz gildii nie chcieli się nawzajem wspierać, 
właśnie ze względu na wybraną w grze rasę. Eksperyment został szybko przerwany przez dowódcę 
gildii, gdy ta zaczęła się rozpadać z powodu nieporozumień pomiędzy jej członkami.

Idealizacja znalazła tutaj odzwierciedlenie w prosty sposób. Na zasadzie negacji, jako elf poczu-
wałem się w obowiązku do ubliżania krasnoludom, jako krasnolud zaś – do ubliżania elfom. Sam 
ten fakt stanowił już zalążek idealizacji, którego nie musiałem dalej rozwijać, widząc jego efekty. 
Mimo że nie jestem negatywnie nastawiony do żadnej z ras, to wpływ idealizacji (która w tym 
wypadku była także fałszywą prezentacją) okazał się silniejszy niż racjonalne i logiczne podejście 
do gry, jej zasad i założeń fabularnych, co pokazuje wagę i siłę tego aspektu wcielania się w rolę 
i wrażenie, jakie można za jego pomocą wywrzeć na publiczność.

Dramatyzacja działalności gracza

W World of Warcraft istnieją narzędzia pozwalające graczowi na dramatyzację działalności. 
Jednym z nich są opcjonalne tytuły – można mieć je aktywne, ale w każdej chwili także dezaktywo-
wać. Tytuły są również dostępne w takich grach, jak Guild Wars czy Lineage i wiążą się z różnymi 
aspektami gry. Po odkryciu i zwiedzeniu określonej części lądu (ok. 90%) gracz otrzymuje tytuł 
odkrywcy, który widnieje zaraz pod nickiem postaci gracza (nad głową awatara). Innymi tytułami 
są m.in. ambasador, dyplomata, mistrz bitew, szaleniec i nieśmiertelny. Za ich pomocą, gracz może 
pokazać innym, jak wiele do tej pory osiągnął. Dla dramatyzacji roli znaczące jest również ujaw-
nienie posiadania wielu postaci na wysokich poziomach, co prowadzi do konkluzji, że taka osoba 
musiała spędzić dużo czasu na grze, skoro udało jej się tyle osiągnąć. Analogicznie sytuacja przed-
stawia się z pewnymi częściami uzbrojenia awatara. Mimo że gracz mógłby je zastąpić lepszymi, 
stale je nosi, traktując niczym trofea dowodzące, że uczestniczył w trudnych misjach. 

Zdarza się, że dramatyzacja posuwa się zbyt daleko, czego przykładem może być wspominane 
używanie slangu. Spotkałem osoby, które świetnie nim operowały i na tej podstawie można było 
stwierdzić, że muszą być bardzo dobrymi graczami. Szybko jednak okazywało się, że w działaniach 
związanych choćby z walką radzili sobie gorzej. Tak dalece wcielili się w rolę profesjonalisty, który 
operuje specyficznym dla gry językiem, że zapomnieli o rozwijaniu umiejętności wymaganych do 
tego, by rozwijać się w grze. Do nich odnosi się cytat z Goffmana: „Podobnie modelka z Vogue swoim 
strojem, postawą, wyrazem twarzy musi wyrazić że rozumie książkę, z którą pozuje. Jednakże model-
kom, które muszą namęczyć się nad znalezieniem w takich sytuacjach właściwego wyrazu, pozostaje 
zazwyczaj mało czasu na lektury. (…) Jednostki często więc stają wobec dylematu: robić wrażenie, 
czy działać” (1981: 72).
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podsumowanie

Można by zadać jedno z podstawowych pytań dla sensu tej pracy – dlaczego akurat perspek-
tywa dramaturgiczna i rytuał interakcyjny Goffmana zostały użyte do przedstawienia świata gier 
MMO w ujęciu socjologicznym? Otóż pierwszym, i chyba jednym z ważniejszych powodów, jest 
to, że badacze gier nie odnoszą się zwykle do perspektyw teoretycznych z pozoru oddalonych od 
świata gry i zabawy i stworzonych do opisu lub/i wyjaśnienia odległych sfer ludzkiej aktywności. 
Przeglądając teksty i prace ludologiczne, tylko jednokrotnie udało mi się znaleźć bezpośrednie 
nawiązanie do prac Ervinga Goffmana. Gry MMO są zjawiskiem stosunkowo nowym, a jako że 
przez swoją strukturę budują specyficzny wewnętrzny świat społeczny, to naturalnym wydaje się, 
aby tym tematem zainteresować się właśnie z perspektywy socjologicznej.

Pierwsze wydanie książki „Człowiek w teatrze życia codziennego” ukazało się w 1959 r., nato-
miast „Rytuał interakcyjny” został opublikowany 8 lat później. Oczywistym jest więc fakt, iż Goff-
man nie mógł odnieść koncepcji prezentowanych w obu dziełach do świata wirtualnego, przez co 
ich uniwersalność mogłaby dziś zostać podważona, a niektóre z prezentowanych w tych dziełach 
zagadnień uznane za przestarzałe. Tymczasem gry MMO dają możliwość bardzo dogłębnego wej-
ścia w zupełnie nową koncepcję roli, poprzez swoją interaktywność, dowolność kreacji nowej roli, 
wykreowany świat, a także zaobserwowaną zdolność wywoływania u graczy immersji. Ponowne 
zastanowienie się nad koncepcjami Goffmana na tej właśnie płaszczyźnie wydało mi się więc nie-
banalnym i jednocześnie ważnym zagadnieniem.

Można odnieść wrażenie, że przy próbie przeniesienia wielu zagadnień opisanych przez Gof-
fmana na rzeczywistość wirtualną, a dokładniej świat gier MMO, mamy do czynienia z pewnymi 
„niedociągnięciami”. Jednym z najbardziej rzucających się w oczy niedopatrzeń Goffmana jest cho-
ciażby nieuwzględnienie roli imion w budowaniu własnej tożsamości, czy też dokładniej własnego 
„ja”. Autor nie mógł w czasie pisania swoich dzieł uwzględnić możliwości nadawania sobie nowych 
imion, którą to ewentualność daje nam rzeczywistość wirtualna. Nicki, które są elementem skła-
dowym internetowej tożsamości, są przecież jednocześnie niejako pierwszym „identyfikatorem” 
osoby poruszającej się w wirtualnym świecie i, co przedstawia Haya Bechar Israeli (1995: online), 
nie są jedynie zabawką, a faktycznym wirtualnym imieniem, do którego jest się nierzadko bardzo 
przywiązanym.

Ważną kwestią wydaje się również odnoszenie się Goffmana do kwestii ryzykowania ciałem. 
W wypadku środowiska wirtualnego gracze nie podejmują takiego ryzyka, gdyż nie uczestniczą 
w tym świecie fizycznie. To z kolei nasuwa pewne trudności w rozumieniu, kim lub czym właściwie 
jest człowiek w sieci, skoro nie może go być tam fizycznie. Otóż, na podstawie analizy środowiska 
gry, a także opierając się na stwierdzeniach ludologów (Filiciak, Szeja), można dojść do wniosku, 
że człowiek w rzeczywistości wirtualnej istnieje tylko w charakterze symbolicznym. Prezentowane 
zatem przez Goffmana podejście umieszczające ciało w charakterze „narzędzia”, które wszędzie 
musimy ze sobą zabierać, staje się nieadekwatne. Opisana w „Rytuale interakcyjnym” twarz jest 
z kolei zagadnieniem, które w przypadku gier MMO staje się mocno skomplikowane. W świecie 
realnym spotykamy się z rolami, w które wchodzą jednostki, ale ich fasada, w tym wypadku trakto-
wana jako ciało, nie ulega zmianie; może zostać tylko odpowiednio przerobiona i ucharakteryzo-
wana. W grach natomiast dostajemy całkowicie nowe „ciało”, które jednak istnieje tylko w znacze-
niu symbolicznym, będąc w rzeczywistości jedynie kodem programu. Ta symbolika nowej powłoki 
nastręcza jednak trudności w definiowaniu twarzy aktora, ponieważ awatar jest bytem całkowi-
cie od człowieka odrębnym, a jedynie przezeń sterowanym. Jednocześnie jednak awatar nie może 
„żyć” w świecie gry bez osoby, która nim kieruje, co w efekcie daje graczowi motywację do silnej 
identyfikacji ze swoim wirtualnym alter ego.
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Poza kilkoma wskazanymi różnicami, nie dostrzegam istotnych sprzeczności pomiędzy tym, 
co prezentuje Goffman, a zaobserwowaną w grach MMO rzeczywistością. Mimo nieznacznych 
odstępstw, wiele reguł rytuału interakcyjnego i perspektywy dramaturgicznej sprawdza się również 
w grach MMO. Klasyczne koncepcje autora „Rytuał interakcyjnego” i „Człowieka w teatrze życia 
codziennego” mogą być odpowiednio redefiniowane, aktualizowane i przenoszone na płaszczyznę 
świata wirtualnego. Rozwinięcie kluczowych pojęć twarzy, ryzykowania ciałem, czy koncepcji „ja” 
pozwoliłoby na lepsze zrozumienie późnonowoczesnego świata, w którym społeczności wirtualne, 
gry komputerowe i Internet w coraz większym stopniu kształtują obowiązujące style życia.
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społeczeństwo informacyjne 
wojewóDztw polsKi wschoDniej

10

Celem rozdziału jest przedstawienie stanu społeczeństwa informacyjnego województw Pol-
ski Wschodniej. Powszechnie uważa się, że rozwój technologii teleinformatycznych i wspieranie 
społeczeństwa informacyjnego stanowią obecnie ważny czynnik rozwoju, szczególnie w regionach, 
które później niż pozostałe poddane zostały procesom modernizacyjnym i restrukturyzacyjnym.

Wpływ społeczeństwa informacyjnego na przemiany gospodarczo-społeczne jest bezsprzeczny. 
Manuel Castells w trylogii poświęconej społeczeństwu informacyjnemu The Informational Age: 
Economy, Society and Culture dowodzi, że Internet jest podstawowym motorem zmian cywilizacyj-
nych we współczesnym świecie (1996 – 1998). Coraz więcej pisze się również o wpływie Internetu 
na przemiany przestrzeni społecznych (por. Bargh, McKenna 2004: 1 – 23). W kontekście woje-
wództw Polski Wschodniej, zarówno z racji ich peryferyjnego położenia, jak i niższego poziomu 
rozwoju gospodarczego, problematyka społeczeństwa informacyjnego wydaje się kluczowa.

Pojęcie Polski Wschodniej zostało zdefiniowane na potrzeby Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej (PO RPW) podpisanego do realizacji przez Danutę Hübner 2 października 
2007 roku. Program ten ma na celu wsparcie dodatkowe (poza funduszami strukturalnymi) nastę-
pujących województw Polski: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego. Ogólnym celem PO RPW jest „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju” (PO RPW 2010: 
online). Wśród celów szczegółowych Programu znalazły się:

stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,•	
zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,•	
rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,•	
poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,•	
zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,•	
optymalizacja procesu realizacji •	 PO Rozwój Polski Wschodniej.

Z punktu widzenia podejmowanej tu problematyki najważniejszy wydaje się drugi punkt na 
powyższej liście. Ma on być zrealizowany poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego 
Internetu mieszkańcom województw Polski Wschodniej dzięki budowie osi szkieletowej „Sieć Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej”. Obecnie przygotowywane jest Studium Wykonalności projektu, 
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który do końca 2013 roku ma zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu 90% gospodarstw 
domowych i 100% przedsiębiorstw Polski Wschodniej.

Rewolucja informacyjna, której świadkami jesteśmy zarówno w kontekście globalnym, narodo-
wym, jak i lokalnym, cechuje się niezwykłą dynamiką. Dotyczy to również Polski, w której w ciągu 
ostatnich pięciu lat (2005 – 2009) liczba osób korzystających z Internetu wzrosła z około 1 miliona 
w roku 2005 do niespełna 16 milionów w końcu roku 2008 (wśród osób w wieku 7 lat i więcej) 
(Pelc, Karbowski 2009). Według autorów Diagnozy Społecznej – panelowego badania warunków 
i jakości życia Polaków – w 2003 roku dostęp do Internetu posiadało 16,9% gospodarstw domo-
wych. W kolejnych latach wskaźnik ten rośnie, aby w 2009 roku osiągnąć 51,4%. Oznacza to, że 
obecnie więcej niż połowa gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do Internetu (Batorski 
2009) (wyk. 1).

P o w y ż s z e 
dane potwier-
dzają regu-
larne badania 
społeczeństwa 
informacyjnego 
p r o w a d z o n e 
przez Główny 
Urząd Staty-
styczny. Według 
nich, pomiędzy 
rokiem 2004 
a 2007 odsetek 
g o s p o d a r s t w 
d o m o w y c h 
z dostępem do 

Internetu wzrósł z 26% w 2004 roku do 41% w roku 2007. Porównując to z wynikami innych kra-
jów europejskich, okazuje się, że wskaźnik Polski wyniósł w 2007 roku ¾ średniej Unii Europej-
skiej, wynoszącej 54% (GUS 2008).

W niniejszym tekście szczególną uwagę poświęcamy województwom Polski Wschodniej. Pod-
dajemy próbie weryfikacji hipotezę o tym, iż, po pierwsze, województwa te cechuje na tyle duża 
spójność, by w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego traktować je jako całość, i, 
po drugie, iż są one na znacząco wcześniejszym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w porównaniu z resztą kraju.

Podstawowym punktem odniesienia są wyniki Diagnozy Społecznej 2009, która stanowi obec-
nie najbardziej aktualny obraz interesującego nas tu wycinka rzeczywistości społecznej. Biorąc na 
wstępie najbardziej podstawowy wskaźnik – odsetek korzystających z Internetu w poszczególnych 
województwach – okazuje się, że pomiędzy poszczególnymi województwami Polski Wschodniej 
istnieją znaczące różnice. Najniższą wartość wskaźnik ten przyjmuje w województwie świętokrzy-
skim – 39,3%, zaś najwyższą – w województwie podlaskim – 50,2% (wyk. 2).

Dla ogółu ludności Polski wskaźnik ten wynosi 50,9%. Porównując te dane z innymi woje-
wództwami w Polsce, województwo podlaskie zajmuje w tym „rankingu” dziewiąte miejsce. Z kolei 
województwo świętokrzyskie jest jedynym w Polsce, gdzie odsetek korzystających z Internetu 
wynosi poniżej 40%. Pozostałe województwa Polski Wschodniej, poza wymienionym podlaskim, 
plasują się – tak jak świętokrzyskie – na ostatnich miejscach w kraju: warmińsko-mazurskie na 
trzynastym, podkarpackie – na czternastym, a lubelskie – na piętnastym.

Intensywne korzystanie z Internetu mieszkańców województwa podlaskiego potwierdzają 
zarówno wyniki poprzednich edycji Diagnozy Społecznej, jak i Diagnoza Internetu 2009 (Krejtz 

Wykres 1. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce posiadających i nieposiadających 
dostępu do Internetu

Źródło: Diagnoza Społeczna 2009 [http://www.diagnoza.com]
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2009). Z tego ostatniego badania wynika, że intensywni użytkownicy Internetu z województwa 
podlaskiego cechują się najwyższymi w Polsce współczynnikami wykorzystania Internetu i cyfro-
wego potencjału (ibidem: 36).

Jednocześnie trzeba zauważyć, że odsetek osób niekorzystających z technologii cyfrowych 
(brane były pod uwagę komputer, Internet i komórka), jest prawie równie wysoki we wszystkich 
województwach Polski Wschodniej. Najwyższy jest w województwie świętokrzyskimi (26,3%), 
następnie – w województwie podkarpackim (25,3%), podlaskim (24,4%), lubelskim (24,2%) i war-
mińsko-mazurskim (19%).

Autorzy Diagnozy Społecznej i Diagnozy Internetu nie dostarczają odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego województwo podlaskie cechuje się innymi wskaźnikami intensywności wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii. Z jednej strony, intensywność korzystania z nowych technologii 
w województwie podlaskim jest na pewno wyższa niż w pozostałych częściach Polski Wschodniej. 
Z drugiej jednak strony, grupa wykluczonych cyfrowo jest tam podobna. W województwie pod-
laskim najbardziej aktywną w Internecie grupą są osoby zamieszkujące duże i średnie miasta, jed-
nak problem wykluczonych cyfrowo mieszkańców wsi jest we wszystkich województwach Polski 
Wschodniej podobny.

Analizując dynamikę wzrostu liczby użytkowników Internetu w województwach Polski 
Wschodniej pomiędzy rokiem 2007 a 2009, zauważymy, że najwyższy przyrost odsetka korzysta-
jących zanotowano w województwie świętokrzyskim (o 22 punkty procentowe). Województwo 
warmińsko-mazurskie cechuje o wiele niższa dynamika przyrostu korzystających (tylko 7 punk-
tów procentowych). Natomiast w województwie podlaskim utrzymany został dość wysoki przyrost 
użytkowników, pomimo przekroczenia granicy 50% korzystających (wyk. 3). Podlaskie jest jed-
nym z niewielu województw w kraju, w którym zaobserwowano wysoki wzrost współwystępujący 
z wysokim odsetkiem korzystających.

Województwa Polski Wschodniej są też zróżnicowane pod względem sposobu łączenia się 
z Internetem. W województwach świętokrzyskim i lubelskim najpopularniejszym sposobem jest 
łączenie się za pośrednictwem Neostrady (odpowiednio 36,5% oraz 36,1%). W województwie 
podkarpackim prawie połowa użytkowników (48,5%) łączy się z Internetem za pośrednictwem 
sieci osiedlowych, łączy lokalnego dostawcy Internetu bądź łącz współdzielonych (w wojewódz-
twie podlaskim – 37%). W województwie warmińsko-mazurskim najpopularniejszym sposobem 
łączenia się z Internetem (37,9%) jest stałe łącze u operatora sieci kablowej. Tam również najpo-

Wykres 2. Odsetek osób posiadających dostęp 
do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza 
Społeczna 2009 [http://www.diagnoza.com]

Wykres 3. Wzrost odsetka osób korzystających 
z Internetu w województwach Polski Wschodniej 
w latach 2007 – 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza 
Społeczna 2007, Diagnoza Społeczna 2009 [http://www.
diagnoza.com]
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pularniejszy spośród analizowanych województw jest stały dostęp przez sieć komórkową (14,1%). 
Widoczne jest duże zróżnicowanie województw Polski Wschodniej pod tym względem (wyk. 4).

Nieco mniej zróżnicowana regionalnie jest szybkość posiadanego łącza. We wszystkich woje-
wództwach, poza warmińsko-mazurskim, około 27 – 28% użytkowników korzysta z łącza o szyb-
kości 512 kb/s. W województwie warmińsko-mazurskim aż 45,3% badanych wskazało na łącze 
o szybkości 1 Mb/s.

Wśród powodów niekorzystania z Internetu wskazywanych przez mieszkańców Polski Wschod-
niej zdecydowanie najczęstszym, we wszystkich województwach, był brak takiej potrzeby (od 42% 
odpowiedzi w świętokrzyskim do 50% w podlaskim). Rzadko wskazywano na brak możliwości 
podłączenia (9% odpowiedzi we wszystkich województwach poza świętokrzyskim). Interesujące, 
że na brak odpowiedniego sprzętu wskazuje aż 47% niekorzystających mieszkańców podlaskiego. 
Z kolei aż 51% mieszkańców świętokrzyskiego stwierdza, że barierą są wysokie koszty dostępu (tab. 
1). Należy zaznaczyć, że respondenci udzielający odpowiedzi w Diagnozie Społecznej 2009 mogli 
wskazać na więcej niż jeden powód.

W przypadku osób korzystających z Internetu można zaobserwować pewne różnice regionalne 
ze względu na cel korzystania z sieci. Mieszkańcy południowej części Polski Wschodniej (szcze-
gólnie podkarpackiego) częściej korzystają z Internetu w celach zawodowych. Z kolei mieszkańcy 
województwa podlaskiego częściej niż pozostałych województw używają Internetu do pozyskiwania 
informacji i kontaktu ze znajomymi i rodziną, zaś w województwach warmińsko-mazurskim i świę-
tokrzyskim Inter-
net częściej służy 
celom rozrywko-
wym (tab. 2).

P o w y ż s z e 
dane pokazują, 
że w przypadku 
m i e s z k a ń c ó w 
Polski Wschod-
niej mamy do czy-
nienia z sytuacją, 
w której obiek-
tywne bariery 
u t r u d n i a j ą c e 
pełne uczestnic-
two w społeczeń-
stwie informacyj-
nym są mniejsze, 
niż by się mogło 
zdawać. Czynni-
kiem wyklucza-
jącym nie jest już 
brak możliwości 
podłączenia do 
Internetu, a coraz 
rzadziej są nimi 
wysokie koszty 
dostępu czy też 
brak odpowied-
niego sprzętu. 

Wykres 4. Sposoby łączenia się z Internetem w województwach Polski Wschodniej 
                  w latach 2007 – 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza Społeczna 2009 [http://www.diagnoza.com]

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza Społeczna 2009 [http://www.diagnoza.com]

Tabela 1. Powody niekorzystania z Internetu wśród mieszkańców Polski Wschodniej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza Społeczna 2009 [http://www.diagnoza.com]

Tabela 2. Cele korzystania z Internetu wśród mieszkańców Polski Wschodniej w procentach
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Przyczyny wykluczenia tkwią w większym stopniu na poziomie motywacji i uświadomienia 
potrzeb, które mogą być zaspokajane poprzez uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

Naszkicowany powyżej obraz województw Polski Wschodniej z perspektywy najważniejszych 
wskaźników zaawansowania społeczeństwa informacyjnego pozwala stwierdzić, że nie różnią się 
one istotnie od stanu rzeczy obserwowanego w skali całego kraju. Oddzielny program niwelowa-
nia tzw. „białych plam” w dostępie do Internetu dedykowany tym województwom, przewidywany 
między innymi w Programie Rozwój Polski Wschodniej, nie znajduje więc poparcia w danych gro-
madzonych w Diagnozie Społecznej 2009. Program taki powinien wspierać niwelowanie barier 
motywacyjnych szczególnie w grupach społecznych, które nie korzystają z Internetu dlatego, że 
nie odczuwają takiej potrzeby, jak również pokazywać tym grupom wpływ korzystania z Internetu 
na jakość życia. W ramach takiego programu powinno znaleźć się więcej działań o charakterze 
„miękkim”: informacyjnym, propagandowym, przełamującym bariery o charakterze mentalnym, 
gdyż takie bariery identyfikują badania społeczne.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że terytorium Polski Wschodniej jest zróżnicowane wewnętrznie 
pod względem intensywności korzystania z narzędzi teleinformatycznych, jak również celów i potrzeb 
zaspokajanych przez te narzędzia. W związku z tym jednolity program dla całej Polski Wschodniej 
może okazać się niedopasowany do problemów i potrzeb poszczególnych województw.
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wyKorzystanie internetu wśróD młoDych 
mieszKańców wiejsKiej gminy.  
stuDium przypaDKu gminy raniżów

11

W niniejszym artykule przedstawiona została próba eksplikacji formy społecznej – społeczno-
ści wirtualnej na przykładzie młodych mieszkańców wiejskiej gminy. Praca stanowi próbę odpo-
wiedzi na pytanie: Czy możliwe jest formowanie się i funkcjonowanie społeczności wirtualnych, 
analogicznych do społeczności w świecie rzeczywistym oraz jaki jest zakres wykorzystania Inter-
netu? Na podstawie badań przeprowadzonych w kwietniu 2010 roku na grupie dzieci i młodzieży 
z gminy Raniżów w województwie podkarpackim (N=410) określono wpływ Internetu na aktyw-
ność społeczną w świecie wirtualnym. W referacie autor konfrontuje także różnorodne prace empi-
ryczne, by uzyskany obraz był kompleksowy i obiektywny, a tym samym daleki od jednostronności 
i schematycznych uproszczeń. Z przeprowadzonych badań wynika, że hamulcem w rozwoju kon-
taktów wirtualnych jest problem dostępu do Internetu na terenie analizowanej gminy. Sieć staje się 
powszechnym kanałem dostępu do dóbr i usług, ale młodzi użytkownicy Internetu nie dbają o wła-
sne bezpieczeństwo, gdyż ujawniają informacje związane z profilem internauty. Badanie wykonane 
jako diagnoza stanu zastanego do działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion) wskazuje także na zagadnienia związane 
z niezwykle ważną kwestią, jaką jest funkcjonowanie wykluczenia cyfrowego spowodowanego 
w gminie wiejskiej m.in. brakiem środków na opłacenie abonamentu internetowego.

wstęp

Technologiami informacyjno-komunikacyjnymi od kilkunastu lat nie są zainteresowane 
wyłącznie osoby dorosłe. Wiek inicjacji internetowej obniża się. Dzisiaj już kilkuletnie dzieci za 
pomocą komputera poznają litery, uczą się czytać i liczyć. Korzystanie z komputera podłączonego 
do Internetu jest jedną z tych umiejętności, bez których coraz trudniej funkcjonować w społeczeń-
stwie. Internetowa przestrzeń stanowi dla niektórych tak samo ważny aspekt, jak ta „rzeczywista”, 
gdyż odbywają się w niej ważne transakcje. Coraz więcej czynności z przestrzeni realnej przenosi 
się do przestrzeni wirtualnej. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym zmienia się 
styl życia – zaczynamy mówić o e-stylu życia. Jednak jak zauważa Marian Niezgoda, „być może 
rozwój infrastruktury informatycznej, szersza dostępność Internetu (także niższe koszty) spowodują, 
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że stanie się on bardziej powszechnym i obejmie znacznie liczniejsze kategorie społeczne. Jednak nie 
wydaje się, aby cyberprzestrzeń stała się jedyną płaszczyzną kontaktów międzyludzkich, podobnie 
jak trudno sobie wyobrazić, aby Internet zagroził Luwrowi, Teatrowi Staremu, Covent Garden czy La 
Scali (…)” (Niezgoda 2006: 113). 

Celowe wydaje się postawienie pytania: Czy i jaki wpływ mają technologie informacyjno-ko-
munikacyjne na sferę zachowań młodych ludzi na terenie wiejskiej gminy? Zaprezentowane w arty-
kule wyniki są częścią materiału badawczego pochodzącego z badań przeprowadzonych w kwietniu 
2010 r. na terenie gminy Raniżów. Badania stanowiły diagnozę dla gminy Raniżów, która przygoto-
wywała wniosek aplikacyjny do działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclu-
sion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Badaniami zostali objęci wszyscy 
uczniowie gimnazjów oraz ostatnich klas szkoły podstawowej (N=410 osób). Kwestionariusz ankiety 
został rozdysponowany do poszczególnych klas, odpowiedzialnymi za zebranie materiału byli nauczy-
ciele. Po analizie zebranego materiału do obliczeń wykorzystano próbę N=400 kwestionariuszy.

Dostępność i wykorzystanie internetu

W ramach badania pytano, czy gospodarstwa domowe uczniów wyposażone są w sprzęt kom-
puterowy. Z danych wynika, że 83% ankietowanych posiada w swoim domu komputer. Powodami 
braku komputera w 68% gospodarstw domowych uczniów były wysokie ceny i dostęp w innym 
miejscu. Jeżeli jednak skonfrontujemy posiadanie komputera z dostępem do Internetu, to wyraźnie 
widać, że zmieniają się proporcje. W gminie Raniżów dostęp do sieci posiada 41%, natomiast braki 
deklaruje 59% badanych. Jak wskazują badania „Kompetencje cyfrowe mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego z punktu widzenia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym” ważnym czynnikiem 
wpływającym na dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych jest przebywanie w nich osób 
w wieku edukacyjnym (do 25 roku życia). Powyższą zależność należy uznać za właściwą, gdyż 
prawdopodobieństwo wyposażenia gospodarstw domowych respondentów w komputer i dostęp 
do Internetu jest tym większe, im są oni młodsi, lepiej wykształceni, a także im lepsza jest ich sytu-
acja materialna (Batorski 2009, Feliksiak 2010).

Wykres 1. Powody braku Internetu (N=236)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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Najczęstszym powodem braku Internetu w gminie Raniżów w opinii respondentów jest 
brak technicznej możliwości podłączenia Internetu (60%), zbyt wysokie ceny (20%) oraz dostęp 
w innym miejscu (10%) [wyk. 1]. Wśród powodów braku dostępu do Internetu stosunkowo nisko 
akcentowano brak potrzeby korzystania z Internetu (3%), niechęć do Internetu (2%) oraz brak 
umiejętności korzystania (1%). Udzielone odpowiedzi świadczą o wiedzy na temat możliwości 
wykorzystania Internetu w codziennym życiu. Grupa respondentów wychowana jest w środowi-
sku, w którym Internet odgrywa znaczącą rolę, stąd też opory przed korzystaniem z zasobów Inter-
netu są nieznaczne. „Sama bowiem budowa sieci komputerowych i zapewnienie fizycznego dostępu 
do Internetu osobom, które z różnych względów są go pozbawione, nie wystarczy do zapewnienia 
im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Problem dostępu do nowych technologii 
powinien być rozważany w nie kategoriach posiadania lub nieposiadania pewnego typu urządzeń, ale 
w kategoriach legitymizowania się określonymi umiejętnościami” (Drabowicz 2006: 291). W niniej-
szym przypadku młodzi internauci posiadają umiejętności, ale problemem jest jednak dostęp do 
Internetu, co potwierdza inwentaryzacja przygotowana do projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej, w której gmina Raniżów została oznaczona jako biała plama.

Analizując miejsce korzystania, należy stwierdzić, że najczęściej jest nim dom (54%). Duża 
jest grupa, która korzysta w szkole (30%) oraz poza szkołą, tzn. w kafejce (10%) i u znajomych 
(6%). Dostęp do Internetu, jak również miejsce korzystania z Internetu, może determinować wiele 
czynników. Jednym z istotnych w niniejszym badaniu jest poziom dochodów – największy odsetek 
wśród badanych, posiadających dostęp do Internetu stanowi grupa o poziomie dochodów od 501 
do 1000 zł (54%). Podkreślenia wymaga fakt, że na terenie gminy Raniżów młodzież może skorzy-
stać z sprzętu komputerowego zlokalizowanego w szkolnych pracowniach komputerowych oraz 
w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym na Wsi prowadzonym przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Raniżowie. Dzieci z domów o najniższych dochodach (ok. 20% badanej zbioro-
wości) nie posiadają dostępu do Internetu i w dużej mierze korzystają z sieci Internet w szkole, 
stąd tak ważne staje się zapewnienie takiej możliwości, gdyż pozwala ona eliminować różnice 
w dostępie do wiedzy wśród dzieci z najbiedniejszych rodzin. Należy maksymalnie wykorzy-
stywać istniejące pracownie komputerowe, aby wspierać rozwój dzieci. Sposobem zwiększenia 

Wykres 2. Cele korzystania z Internetu (N=400)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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dostępu do nowych technologii, a przez to dążeniem do poprawy bytowej będzie realizowany 
w gminie projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów” z działania 8.3 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem projektu jest udostępnienie 
osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu 
gminy Raniżów dostępu do Internetu. Projekt zakłada dostawę anten do odbioru Internetu oraz 
abonamentu internetowego, dzięki czemu 200 uczniów (gospodarstw domowych) będzie miało 
zapewniony Internet. Dostęp do Internetu będzie zapewniony do 2018 roku, dzięki funkcjonują-
cym na terenie gminy operatorom.

Jak wynika z badań, młodzież z gminy Raniżów najczęściej wykorzystuje Internet do rozrywki 
(89%), szukania informacji potrzebnych do szkoły (80%), pozyskiwania bieżących wiadomości 
(60%), utrzymywania kontaktów i komunikację z innymi (40%) oraz inne (30%) [wyk. 2]. Zasoby 
Internetu są dużym bankiem różnorodnej i najbardziej aktualnej wiedzy. Korzystanie z sieci staje 
się nawykiem i w tym miejscu uwidacznia się ważna rola nauczycieli i rodziców, aby ukierunkowy-
wać młodzież do korzystania z wartościowych informacji. Do efektywnego korzystania z Internetu 
konieczne są też doświadczenie oraz umiejętność selekcji przeszukiwanych informacji.

Ilość czasu spędzanego na surfowaniu w Internecie pozwala określać czy występuje zagrożenie 
uzależnieniem od komputera i Internetu. Przy wzroście czasu poświęconego na surfowanie w Inter-
necie słabnie kontakt z przyjaciółmi i rodziną, wzrasta poczucie oderwania od świata zewnętrz-
nego oraz osamotnienie (Braun – Gałkowska 2003, Adamczyk 2010: 16). W niniejszym badaniu 
optymizmem napawa fakt, że respondenci w zdecydowanej większości spędzają do dwóch godzin 
w Internecie – mniej niż jedną godzinę (21%) oraz jedną godzinę (43%). Podkreślenia wymaga fakt 
korzystania przed dzieci z komputerem dwie godzin dziennie (23%) oraz powyżej trzech godzin 
dziennie (13%). Deklaracje odnoszące się do czasu spędzanego przed komputerem są zróżnico-
wane statystycznie ze względu na płeć. Dziewczęta znacznie częściej deklarują, że spędzają przed 
komputerem mniej czasu niż chłopcy. Powyższe wyniki korespondują z badaniem „Rodzice wobec 
zagrożeń w Internecie” w którym „najczęściej dzieci spędzają w sieci nie więcej niż godzinę dziennie 
(52%), 28% – od godziny do dwóch, a niepokojąco duża grupa młodych internautów poświęca na 
Internet od dwóch do czterech godzin (15%) lub nawet więcej (4%)” (Wojtasik 2008: 2).

Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby wirtualność nie przysłoniła rzeczywistości. 
Podczas korzystania z sieci zniekształca się perspektywa czasu – w stanie „zalogowania” o wiele 
łatwiej pozostać dużej niż się planowało. Dlatego dla każdego, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, ist-

Jak często wykonujesz poniższe czynności 
korzystając z komputera? Codziennie Przynajmniej raz 

w tygodniu
Przynajmniej raz 
w miesiącu

Rzadziej niż raz 
w miesiącu Nigdy

Korzystanie z komputera 82% 18% 0% 0% 0%

Korzystanie z edytora tekstu 45% 36% 4% 0% 0%

Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego 3% 15% 40% 42% 0%

Korzystanie z programu do tworzenia pre-
zentacji 5% 10% 55% 30% 0%

Korzystanie z oprogramowania do rozrywki 
– gry, odtwarzanie filmów i muzyki 80% 10% 8% 2% 0%

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia 
i obróbki plików multimedialnych 6% 12% 32% 28% 22%

Korzystanie z oprogramowania do obróbki 
graficznej 0% 10% 25% 45% 20%

Korzystanie z innego oprogramowania 10% 10% 10% 10% 60%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Tabela 1. Częstotliwość w korzystaniu z komputera i oprogramowania (N=400)
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nieje potrzeba ustalenia granic czasowych w korzystaniu z Internetu, a tym samym ograniczenie 
możliwości uzależnienia. Bez kontroli rodzica, dziecko bardzo łatwo i szybko zostaje wchłonięte 
przez atrakcyjny świat wirtualnej rzeczywistości. Rodzice, którzy traktują komputer i Internet jako 
media, które uwalniają ich od części obowiązków, a co jeszcze bardziej niepokojące, czasu spędza-
nego z dzieckiem, postępują nierozważnie.

Ważnym miernikiem aktywności jest wykorzystywanie komputera oraz oprogramowania 
(tab. 1). Codziennie korzysta z komputera 82% młodzieży, przynajmniej raz w tygodniu – 18%. 
Internauci równie często także wykorzystują programy do rozrywki, odtwarzania filmów i muzyki 
– codziennie 80%, przynajmniej raz w tygodniu 10%, przynajmniej raz w miesiącu 8% oraz rzadziej 
niż raz w miesiącu 2%. Należy zwrócić uwagę na różnice występujące w deklaracjach, dotyczących 
częstotliwości korzystania ze względu na płeć. Dziewczęta znacznie częściej niż chłopcy wybierały 
odpowiedzi wskazujące na bardziej intensywnie wykorzystanie edytora tekstu, użytkowania pro-
gramu do tworzenia prezentacji. Chłopcy natomiast wskazywali, że ich częstotliwość w korzysta-
niu z komputera, oprogramowania do tworzenia i obróbki plików multimedialnych oraz obróbki 
graficznej jest znacznie większa niż w przypadku dziewcząt. 

Internet posiada wielki potencjał, gdyż jest zbiorem informacji i kanałów komunikowania się. 
Przejawia się w możliwościach nawiązywania kontaktu, szybkości i łatwości przekazywania infor-
macji oraz w całym wachlarzu dostępnych elektronicznych usług i rozrywki. Należy zwrócić uwagę 
na częstotliwość wykorzystania Internetu [tab. 2]. Najczęstszymi czynnościami wykonywanymi 
przez młodzież z gminy Raniżów jest przeglądanie stron internetowych, granie w gry sieciowe, 
korzystanie z komunikatorów internetowych, a także ściąganie darmowej muzyki lub filmów i słu-
chanie radia przez Internet. Powyższe wyniki korespondują z badaniami prowadzonymi przez 
Monikę Górczyńską, z których płynie wniosek, że młodzież wykonuje przede wszystkim czynno-
ści związane z rozrywką (2008). Internet oferuje nieskrępowany wybór aktywności i to, co wybie-
rzemy zależy od indywidualnych preferencji korzystających z wirtualnych zasobów.

Jak często wykonujesz poniższe czynności 
korzystając z Internetu? Codziennie Przynajmniej 

raz w tygodniu
Przynajmniej 
raz w miesiącu

Rzadziej niż 
raz w miesiącu Nigdy

Sprawdzanie i wysyłanie poczty 58% 32% 10% 0% 0%

Korzystanie z komunikatorów 80% 10% 5% 3% 2%

Uczestnictwo w czatach 10% 10% 15% 10% 55

Uczestnictwo w grupach i forach 
dyskusyjnych 3% 5% 10% 2% 80

Przeglądanie stron www 90% 10% 0% 0% 0%

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach 
przez Internet 0% 0% 0% 0% 0%

Granie w gry sieciowe przez Internet 88% 3% 2% 3% 4%

Ściąganie darmowego oprogramowania 5% 15% 10% 40% 30%

Ściąganie darmowej muzyki lub filmów 70% 21% 3% 3% 3%

Prowadzenie własnej strony lub bloga 5% 11% 15% 15% 54%

Słuchanie radia przez Internet 70% 14% 4% 4% 8%

Zamieszczanie zdjęć w Internecie 30% 50% 5% 5% 10%

Szukanie materiałów do lekcji 61% 25% 11% 3% 0%

Inne 18% 7% 10% 15% 50%

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Tabela 2. Częstotliwość w korzystaniu z Internetu (N=400)
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Istotne jest pytanie, czy możliwości jakie oferuje Internet powodują, że uczniowie korzystają 
z zasobów sieci w celach nauki? Codziennie do nauki wykorzystuje Internet 61% badanych, przy-
najmniej raz w tygodniu 25%, przynajmniej raz w miesiącu 11%, a rzadziej niż raz w miesiącu 3%. 
W sposób istotny szukanie materiałów do lekcji różnicuje płeć respondentów. Dziewczęta znacznie 
częściej deklarują, że spędzają przed komputerem więcej czasu niż chłopcy. Uzyskane wyniki mogą 
świadczyć o przyzwyczajeniach respondentów do korzystania z zasobów sieci m.in. przy odrabianiu 
zadań domowych. Nadmierne korzystanie z Internetu w celach pogłębiania wiedzy, przygotowania 
się do lekcji itp. może powodować zmniejszenie wykorzystania innych źródeł informacji w postaci 
książek i czasopism. Internet stanowi źródło pomocy naukowych, gdyż zawiera m.in. atrakcyjne 
i multimedialne materiały. Duża ilość materiału stawia przed młodzieżą konieczność biegłego 
Wykres 3. Udostępnianie informacji i profilu internauty (N=400)

Wykres 4. Stosowanie ograniczeń związanych z danymi w profilu internauty (N=400)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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przeszukiwania informacji oraz umiejętność oceny zebranego materiału zamieszczonego w witry-
nach internetowych. Umiejętność selekcji informacji oraz krytycznego myślenia są konieczne do 
właściwego wyboru przydatnych informacji. Na rodzicach i wychowawcach spoczywa obowiązek 
wychowania do odpowiedzialnego poszukiwania, gromadzenia, filtrowania i wykorzystywania 
informacji zawartych w sieci. Dorośli powinni przekazywać dzieciom i młodzieży podstawową 
wiedzę na temat multimediów, tj. ich struktury i podstawowych mechanizmów funkcjonowania. 
Ważne jest także, aby rodzice wytłumaczyli dzieciom, że oni także są lub niedługo będą podmio-
tami prawa autorskiego i mogą świadomie zarządzać swoją i cudzą własnością intelektualną, przez 
co powinna zmienić się skala przypadków plagiatów prac innych osób.

(nie)bezpieczny internet

Internet stał się przestrzenią publiczną, a pełna anonimowość w sieci jest mitem. Korzystanie 
np. z serwisów społecznościowych nie jest możliwe bez podania podstawowych danych o sobie. Jakie 
informacje o sobie publikują młodzi mieszkańcy gminy Raniżów? Najczęściej publikowanymi w sieci 
jest imię i nazwisko (90%), zdjęcie (85%) oraz miejsce zamieszkania (80%). Tylko 4% respondentów 
nie pozostawiało żadnych informacji o sobie w Internecie [wyk. 3]. Jak wynika z badań PBI przepro-
wadzonych w dniach 11 – 16.09.2009 r. wśród internautów w wieku 18 – 54 lata (N = 1063), dorośli 
użytkownicy również na pierwszym miejscu ujawniają swoje imię i nazwisko (88%), następnie miej-
sce zamieszkania (85%), datę urodzenia (80%) i zdjęcie (72%) (Garapich 2010).

Respondenci zamieszczali w Internecie także zdjęcia innych osób. Najczęściej byli to znajomi/
przyjaciele (54%), rodzeństwo (34%), rodzice (16%), osoby przypadkowo poznane (5%) i inne 
(3%). Należy zaznaczyć, że tylko 28% badanych nie zamieszcza zdjęć innych osób w sieci. Zgodnie 
z polskim prawem rozpowszechnianie wizerunku osoby, która nie jest powszechnie znana w Inter-
necie, prasie, mediach, etc. wymaga jej zgody. Wśród młodych internautów z Raniżowa powinno 
się przeprowadzić akcję informacyjną, która uświadomiłaby możliwości prezentacji wizerunku 
innych osób w Internecie.

Co czwarty młody mieszkaniec gminy Raniżów (27%) natrafił w Internecie na materiały doty-
czące jego osoby, będące wynikiem zamieszczenia informacji przez innych internautów. Najczęst-
szymi materiałami spotykanymi w sieci były zdjęcia (81%), filmy (60%), cytowanie wypowiedzi 
(30%), dane kontaktowe (24%), odwołanie się do wpisu na blogu lub stronie internetowej (5%).

Jak wygląda ograniczanie ilości informacji o swoim profilu internetowym w serwisach społeczno-
ściowych wśród młodzieży z gminy Raniżów? Zebrany materiał badawczy wskazuje, że tylko 35% inter-
nautów stosuje ograniczenia, dotyczące zamieszczanych danych, pozwalających zidentyfikować osobę 

korzystającą z sieci [wyk. 4]. Naj-
częstszym sposobem ograniczania 
informacji o sobie jest niepodawa-
nie danych, które nie są wymagane 
(70%). Kolejnym jest nie dodawanie 
do znajomych osób, których inter-
nauta nie zna (40%), a 30% odpowie-
dzi przypada na ograniczenia profilu 
dla zarejestrowanych użytkowników, 
dostęp dla znajomych oraz, co cie-
kawe, wpisywanie fałszywych danych 
przez młodzież. Młodzi internauci 
w przeciągu ostatniego roku w zde-
cydowanej większości nie spotykali 
się z materiałami nawołującymi do 
przemocy lub nietolerancji wobec 
ludzi innej rasy, narodowości lub 
wyznania (84%).

Wykres 5. Zainteresowanie rodziców czynnościami dziecka (N=400)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych
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11. Wykorzystanie Internetu wśród młodych mieszkańców wiejskiej gminy… 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, czynności wykonywane w Internecie powinny być 
kontrolowane przez rodziców. Jak wynika z badań, aż 50% rodziców bardzo rzadko interesuje się 
tym, z jakich zasobów i jakie czynności wykonuje online dziecko [wyk. 5]. Wypada zadać pytanie czy 
rodzice są świadomi zagrożeń, jakie niesie korzystanie z Internetu przez dzieci? Wyniki badania „Dzieci 
on-line w oczach rodziców” pokazują, że zdecydowana większość rodziców jako niebezpieczne oce-
nia przede wszystkim te formy aktywności online, które wiążą się z ujawnieniem adresu zamieszkania 
(85%) i numeru telefonu (79%). Natomiast 75% rodziców za niebezpieczne uważa spotkanie się dziecka 
z osobą poznaną przez Internet. Udostępnianie swojego adresu e-mail osobie poznanej przez Internet 
oraz umieszczanie swoich zdjęć w Internecie jest traktowane jako niebezpieczne przez odpowiednio 
55% i 48% rodziców. Jednocześnie relatywnie duża grupa rodziców nie jest w stanie ocenić, jakie formy 
internetowej aktywności najmłodszych internautów mogą nieść ze sobą zagrożenie.

Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na to, czym interesuje się ich dziecko, z jakich por-
tali internetowych korzysta, jakie gry instaluje na komputerze. Same zakazy jednak nie wystarczą, 
gdyż potrzebne są rzeczowe rozmowy na temat doświadczeń w korzystaniu z komputera i Inter-
netu. Dzięki rozmowie istnieje możliwość określenia hierarchii wartości oraz ewentualnych reakcji 
na możliwości kontaktu dziecka z pedofilią czy cyberprzemocą. Z dzieckiem należy ustalić ramy 
korzystania z komputera i Internetu, w których zostaną określone reguły, kiedy i na jakich zasadach 
ma z nich korzystać. Jak wskazują badania „Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie”, „niemal 
wszyscy rodzice (98%) prawidłowo definiują swoją rolę stwierdzając, że to rodzice właśnie ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w Internecie, ale 28% wskazuje również na odpowiedzial-
ność w tym zakresie dostawców usług internetowych. Respondenci zdecydowanie nie docenili roli, 
jaką w tym obszarze powinna pełnić szkoła – jedynie 16% z nich umieściło ją wśród najważniejszych 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci w tym medium” (Wojtasik 2008: 4). Ważne 
jest, aby szkoła nie uczyła tylko obsługi komputera, czy też korzystania z zasobów sieci. Placówki 
edukacyjne powinny wspierać rodziców w edukacji medialnej poprzez przekazywanie wiedzy na 
temat natury i specyfiki Internetu oraz zagrożeń, na jakie narażeni są młodzi internauci. 

Jednym ze sposobów zabezpieczenia dziecka jest zainstalowania programów śledzących histo-
rię stron internetowych lub programów filtrujących, które rozpoznają takie słowa jak: porno, seks 
itp. Jak wynika z badań, tylko 5% dzieci deklaruje, że na domowym komputerze zainstalowane są 
blokady na strony zakazane dzieciom. Rodzice w gminie Raniżów powinni uczestniczyć w specja-
listycznych kursach, seminariach itp., które uwrażliwiałyby na omawianą tematykę. Tym bardziej 
spotkania takie powinny się odbyć, gdyż, jak deklarują młodzi mieszkańcy gminy Raniżów, 20% 
dzieci weszło na strony pornograficzne, przy czym kontaktu z nimi nie miało 60%, a odpowiedzi 
„nie wiem” udzieliło 20% respondentów.

wnioski 

Internet stanowi ważny czynnik zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Przy-
czyn tej sytuacji należy upatrywać w szybko postępujących zmianach w sieci oraz w szerszym jej 
udostępnieniu.

W świetle przedstawionych wyników badań widać, że młodzi mieszkańcy gminy Raniżów posia-
dają umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, dzięki czemu mogą 
tworzyć wirtualne społeczności. Duża grupa osób nie może jednak w pełni uczestniczyć w funk-
cjonowaniu społeczeństwa informacyjnego z uwagi na cyfrowe nierówności związane z fizycznym 
brakiem dostępu do sieci. Analiza zebranego materiału wskazuje na konieczność podjęcia działań 
zarówno dla dzieci, jak i rodziców na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu. 

Należy oczekiwać na realizację projektu z działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, który zapewni dostęp do Internetu oraz szeroki wachlarz szkoleń. Kursy w formie stacjo-
narnej oraz e-learningu ukierunkowane powinny być na ukazanie niebezpieczeństw, związanych z nad-
miernym i nieostrożnym korzystaniem z Internetu. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie 
przez okres 3 lat badań panelowych na próbie 200 osób, określając sposoby wykorzystania Internetu.
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