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Społeczne konsekwencje walki informacyjnej.  
Wybrane problemy

Streszczenie
Powszechna informatyzacja rozrasta się w niezwykle dynamicznym tempie. Dotyczy 

to rozbudowy sieci informacyjnych i systematycznie zwiększanej informatyzacji naszych 
domów, życia rodzinnego i społecznego. Rośnie liczba dyskusji wokół coraz łatwiej dostęp-
nych informacji. Nie ulega wątpliwości, że powszechna informatyzacja naszego życia 
jest w dużym stopniu zjawiskiem jakościowo nowym. Znacząca część społeczeństwa nie 
jest przygotowana na zagrożenia, które wraz z nią pojawiły się, tj.: walka informacyjna, 
manipulacja informacją czy cyberterroryzm. Powstaje, zatem uzasadnione pytanie o ocenę 
rzeczywistej skali związanej z głębokością zmian jakościowych, jakie wprowadza ona 
w życie społeczne. W artykule przedstawiono kilka problemów dotyczących zagrożeń 
świadomego zaburzania prawidłowego przepływu informacji w społeczeństwie i jego 
wpływu na zmiany w postępowaniu ludzi i ich zachowania społeczne. Należy podkreślić, 
że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem technologii 
informacyjnych powstają coraz nowsze. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, walka informacyjna, przewaga informa-
cyjna, zagrożenia osobowe, zagrożenia społeczne, przeciążenie informacyjne, manipulacja 
informacją, cyberterroryzm, agresja internetowa

Informacja jest zasobem, który wraz ze wzrostem udziału technologii infor-
macyjnych w życiu człowieka klasyfikuje się jako zasób strategiczny. Zdecydowały 
o tym, takie czynniki jak: liczba źródeł informacji ich dostępność, szybkość przekazu 
i rosnąca konkurencja między podmiotami. Informacja posiada swoją wartość, jest 
istotnym składnikiem procesu zarządzania i dowodzenia. Przerwanie lub zafałszo-
wanie przepływu informacji może skutkować stratami lub bankructwem firmy, 
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a dla państwa zaburzeniami w gospodarce lub niepokojami społecznymi. Infor-
macja przesądza także o klęsce lub zwycięstwie na współczesnym polu walki. Bez 
dostępu do informacji nie jest możliwe bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw.

W codziennym działaniu doświadczamy przesytu informacji, a brak możliwo-
ści kontroli ich natłoku sprawia, że doświadczamy syndromu zmęczenia informacją. 
Liczba informacji rośnie szybciej niż zdolność ich przetwarzania. Nie nadążając z ich 
analizą, nie jesteśmy w stanie ustalić, które są ważne, a które są mylące. Zjawisko 
to zdiagnozował psycholog David Lewis: „nie jesteśmy w stanie przyswoić nowych 
wiadomości, mamy problem ze zrozumieniem prostych komunikatów, nie mówiąc 
już o ich selekcji”1. Dlatego też nie jest najważniejsza sama informacja, ale umiejęt-
ność jej selekcji, analizy i interpretacji, co w konsekwencji dopiero daje możliwość 
prawidłowego prognozowania, określenia bieżących i przyszłych konsekwencji. 
A to prowadzi skutecznie do tak pożądanej współcześnie – przewagi informacyjnej2.

Dzięki możliwościom, jakie dają nowoczesne rozwiązania telekomunika-
cyjne, uzyskanie przewagi informacyjnej nad konkurentem lub przeciwnikiem 
nabrało formy walki informacyjnej3. Przekazywane informacje mogą być celowo 
deformowane i zniekształcane, wówczas mamy do czynienia z dezinformacją4. Przy 
czym należy mieć na uwadze, że dezinformacja nie jest zwykłym kłamstwem. Jest 
podstępem. Rozpoznanie dezinformacji nie jest prostym zabiegiem, należy ocenić 
daną informacji w różnych kontekstach, ale zawsze istnieją wątpliwości, czy nasze 
wnioski są całkowicie słuszne5. 

Walka informacyjna w obliczu możliwości współczesnych środków teleko-
munikacji zmieniła charakter konfliktów społecznych w takim stopniu, że eksperci 

1 D. Kaźmierczak, Walka informacyjna we współczesnych konfliktach i jej społeczne konse‑
kwencje, „Studia de Securitate et Educatione Civili” 2017, nr 7 , s. 125.

2 Przewaga informacyjna to zdolność do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji 
informacji, utrzymania nieprzerwanego strumienia ich przepływu oraz pełnego jej wykorzy-
stania, przy jednoczesnym posiadaniu możliwości wzbraniania przeciwnikowi prowadzenia 
podobnej działalności informacyjnej. JP3 ‑13 Joint Doctrine for Information Operations,  
Department of Defense, Washington 1998, [w:] Podstawy walki informacyjnej, T. R. Aleksan-
drowicz, Warszawa 2016, s. 107.

3 Walka informacyjna to działania podjęte w celu osiągnięcia dominacji informacyjnej poprzez 
wpływ na informację przeciwnika, jego procesy oparte na informacji, systemy informacyjne 
i sieci komputerowe. K. Gilles, Handbook of Russian Information Warfare, NATO 2016, s. 7.

4 Dezinformacja – zamierzona i konsekwentna formuła przekazu informacji (w tym fałszywych 
lub zmanipulowanych) i fabrykowanie takiego przekazu poprzez tworzenie różnego rodzaju 
fałszywych dokumentów, organizacji itd., które wprowadzają w błąd (powodują powstanie ob-
razu świata niezgodnego z rzeczywistością) i wywołują określone efekty w postaci: podejmo-
wania przez odbiorcę błędnych decyzji, wytworzenia poglądu, działania lub jego braku, zgod-
nych z założeniem podmiotu dezinformującego. https://pl.wikipedia.org/ [dostęp 31.01.2020].

5 T. R. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016, s. 84 -88.
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dostrzegli problem w ich definiowaniu i kategoryzacji. „Zamazany został czytelny 
podział między tym, co cywilne, i tym, co wojskowe […] granice między trzema 
podstawowymi typami przemocy zorganizowanej: wojną, przestępczością między-
narodową i gwałceniem praw człowieka, zdają się ostatnio coraz bardziej zacierać6. 
Taki kształt współczesnej walki informacyjnej jest konsekwencją nie tylko rozwoju 
technologii informacyjnych, ale także – kształtowanej od lat 60. i 70. ubiegłego 
stulecia – koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Jednym z czołowych twórców 
koncepcji społeczeństwa informacyjnego jest amerykański socjolog Daniel Bell7. 
Tworzył ją w odpowiedzi na potrzebę określenia kierunku współczesnych prze-
mian społecznych, wskazując tym samym Stanom Zjednoczonym drogę wzrostu 
i dobrobytu na długi okres. Propagandowy sukces tez Bella zapewnili jego znani 
popularyzatorzy, głównie Alvin Toffleri Johne Naisbitte. Nie bez znaczenia dla 
popularyzacji koncepcji Bella była promocja nowej klasy – profesjonalistów infor-
macji, obejmująca wykładowców wyższych uczelni, nauczycieli, intelektualistów, 
menedżerów, urzędników oraz dziennikarzy. Jej popularyzacja była skuteczna, 
ponieważ społeczeństwo informacyjne przedstawiano jako kolejną fazę rozwoju 
społeczeństwa dobrobytu i szybkiego wzrostu opartego na rozwoju technologii 
informacyjnej. Jego koncepcję można nazwać filozofią społeczną dla każdego, 
filozofią optymistyczną i utylitarną.

Dzisiaj, z perspektywy kilkudziesięciu minionych lat, od kiedy Bell w swojej 
książce The Coming of Post ‑industrial Society przedstawił koncepcję i postawił tezę 
o nadejściu nowej formacji – społeczeństwa postindustrialnego8, możemy skłonić się 
do refleksji, zwłaszcza, że tezy Bella wywarły poważny wpływ na wszystkich badaczy 
konfliktów i przemian społecznych ery informacyjnej. Współcześnie poszukujący 
szerszego społecznego kontekstu konfliktów społecznych, niemal zawsze odnoszą 
się do koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Mimo że Bell częściej używał 
innej metafory, a więc „społeczeństwa postindustrialnego”, to w istocie uważał ją za 
synonim „społeczeństwa informacyjnego” 9. Termin „społeczeństwo informacyjne”, 
prawdopodobnie jako pierwszy zaproponował w 1963 r. Japończyk Tadeo Umesao10, 
spopularyzował je Kenichi Koyama, do badań zaś zastosował Yuji Maruda11.

6 Ibidem, s. 133
7 F. Webster, Theories of the Information Society, London−New York 2002, s. 14.
8 D. Bell, The Coming of Post ‑industrial Society, A Venture In Social Forecasting, New York 

1973, s. 507. 
9 F. Webster, Theories of the Information Society…, op. cit., s. 114.
10 Właściwie użył on określenia jahoka shakai – czyli „społeczeństwo informujące się przez 

komputer”.
11 M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjo-

logiczny 2005 (XL -VII), z. 4, s. 255.
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Uznać trzeba, że wszystkie społeczeństwa – nawet te najdawniejsze –  
aby mogły skutecznie funkcjonować muszą być społeczeństwami w jakiejś mierze 
informacyjnymi12. Zawsze potrzebne do istnienia i przetrwania były informacje np.: 
o miejscu grupowania się zwierząt, kierunkach ich przemieszczania, o zakusach 
sąsiednich plemion, o stanie zdrowia wodza czy szamana, o tym, jak rozpala się 
ogień czy zabija mamuta. Nie sposób dzisiaj wyobrazić sobie społeczności, która 
nie byłaby jednocześnie zbiorowością komunikującą się na różne sposoby. 

We współczesnej literaturze społeczeństwo informacyjne jest rozumiane 
jako takie, którego produkcja, gromadzenie i obieg informacji uznawane jest za 
podstawowy warunek funkcjonowania, a dla jego członków – komputer, Internet 
i wszelkie inne techniki informacyjne stają się jednym z najważniejszych aspektów 
życia i pracy. Informacje są traktowane jako produkt, który staje się główną siłą 
napędową współczesnej cywilizacji, kreując istotną część dochodu narodowego 
państw. Mianem „społeczeństwo informacyjne” określa się system społeczny, 
w ramach którego występuje wysoki poziom rozwoju technologii, a kluczowym 
elementem wszelkiej działalności jest informacja13.

Życie, codzienne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo w środowisku społe-
czeństwa informacyjnego dla członków tego społeczeństwa jest dzisiaj poważnym 
wyzwaniem. Przeciętny człowiek wciągnięty w konflikt w charakterze ofiary 
krwawego ataku, ofiary manipulacji psychologiczno -medialnej lub dywersji ideolo-
gicznej nie posiada wypracowanych sposobów obrony i samoobrony. Ich brak jest 
skrzętnie wykorzystywany przez współczesnych animatorów walki informacyjnej. 

W państwach demokratycznych procesy informacyjne stanowią podstawę 
bezpiecznego funkcjonowania. Według Mariana Mazura prawidłowe procesy 
informacyjne składają się z dwóch łączących się ze sobą podprocesów – poznaw-
czego i decyzyjnego14. Ich istotą jest poznawanie i interpretacja świata poprzez 
poszukiwanie informacji oryginalnych – „oryginałów”, na podstawie informacji 
wtórnych – „obrazów”, i odwrotnie15. W ramach walki informacyjnej do zakłócenia 
prawidłowych procesów komunikacyjnych „społeczności informacyjnej” wykorzy-
stuje się głównie tzw. informację „niszczącą” jako czynnik niszczący „oryginał”. 
Zakłóca się poprzez to poznawanie rzeczywistości prawidłową interpretację zjawisk 
we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Informacja niszcząca 
jest narzędziem walki informacyjnej i spełnia dwojakie funkcje: 

12 T. H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, 
Warszawa 2003, s. 30. 

13 J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2007, s. 136.
14  M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976, s. 95 -97.
15 A. Gronowska -Starzeńska, Walka informacyjna – wybrane problemy w ujęciu cybernetycz‑

nym, „Zeszyty ASzWoj” 2017, nr 4(109), s. 37.
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 – osłabia strukturę przeciwnika – przede wszystkim utrudniając przekaz 
informacji między jego kierownictwem i wykonawcami; 

 – inspiruje błędne decyzje kierownictwa i błędne działania wykonawców 
przeciwnika – inaczej mówiąc wprowadza do systemu przeciwnika błędne 
algorytmy decyzyjne i takież algorytmy działania, które go osłabiają, a nawet 
w pewnych wypadkach mogą go doprowadzić do samozniszczenia16.

W myśl teorii Mariana Mazura w sformułowanej przez niego jakościo-
wej teorii informacji uogólnionej przez Józefa Kosseckiego można powiedzieć,  
że informacja niszcząca atakuje proces przetwarzania komunikatów podczas komu-
nikowania między ludźmi, doprowadzając do informowania zniekształconego17. 
Ze względu na sposób zniekształcenia informacji możemy mieć do czynienia 
z informowaniem pozornym (pseudoinformowaniem) lub fałszywym.

Szkoła rosyjska, którą reprezentuje Igor Panarin, wojnę informacyjną określa 
jako operacje polegające na: sterowaniu społecznym, manewrowaniu społecznym, czyli 
celowym sterowaniu społeczeństwem tak, by osiągnąć wyznaczony cel; manipulowaniu 
informacją, czyli wykorzystywaniu prawdziwych informacji w sposób wywołujący 
fałszywe implikacje; fabrykowaniu, czyli produkowaniu fałszywych informacji, 
dezinformacja, czyli rozpowszechnianiu informacji prawdziwych oraz fałszywych 
w różnych kombinacjach; i wymuszaniu pożądanej informacji, lobbing, szantaż18.

Walka informacyjna nie pojawiła się w dobie społeczeństwa informacyjnego, 
znana jest już od czasów starożytnych19 pod postacią socjotechniki, czyli umie-
jętności skutecznego oddziaływania na ludzi20. Współcześnie walka informacyjna 
ma miejsce w sferze militarnej i niemilitarnej. Ma zastosowanie także w polityce, 
kulturze, gospodarce w formie: 

 – kampanii informacyjnych i propagandowych partii politycznych, 
 – wyłudzania, kradzieży danych niezbędnych do posługiwania się kontem 

bankowym ofiary,
 – aktywizmu, haktywizmu,
 – fizycznego zniszczenia central telefonicznych i sterowni21. 

Do specyficznego zasobu metod i technik wywierania wpływu na społeczeń-
stwo, ukierunkowujące jego działania jest manipulacja informacją. Manipulacja 

16 J. Kossecki, Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997, s. 2.
17 M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970, s. 16 -17.
18 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjne. Operacja krymska – studium przy‑

padku, „Punkt widzenia” 2014, nr 42, s. 14 -16.
19 Por. S. Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.
20 J. Kossecki, Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, socjocyber‑

netyka, psychocybernetyka, Kielce 2001, s. 3.
21 T. R. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej…, op. cit., s. 131.



56

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 8/2020

jest jedną z podstawowych metod stosowanych w walce informacyjnej. Natomiast 
jednym z głównych narzędzi tej walki jest propaganda rozumiana jako planowe 
oddziaływanie na psychikę ludzi za pomocą rozpowszechnianych w skali masowej 
bodźców o charakterze informacyjnym, zmierzające do ukształtowania u nich odpo-
wiednich norm społecznych lub spowodowania odpowiednich działań22. Ludzie 
poddani manipulacji mogą sobie wyobrażać, że walczą o swe własne interesy lub 
realizują jakieś wzniosłe cele (np. budują nowy ustrój społeczny, w którym żyć się 
im będzie lepiej), podczas gdy w rzeczywistości zmierzają w zupełnie innym kie-
runku. Bardzo często manipulacja polega na tym, że ludzi inspiruje się do działania 
w sposób ukryty, tak, aby wyobrażali sobie, że działają samodzielnie i niezależnie23.

Walka informacyjna to działania na masową świadomość społeczeństwa lub 
wybranych grup społecznych, wykorzystujące szczególne sposoby kontroli nad 
zasobami informacyjnymi, które mogą być stosowane jako swoista „broń informa-
cyjna”. Działania takie skierowane na społeczeństwo, mają na celu narzucić własny 
porządek. Działania podejmuje się według ściśle określonych etapów. W tym celu 
„infoagresor” zaszczepia swoistą ideologię państwu, społeczeństwu. Poprzez odpo-
wiednie działania informacyjne i narzucenie nowopowstałych ideologii temperuje 
charakter narodu. Chodzi o to, by ludność była bierna i posłuszna nowo powstałej 
idei24, aby bez żadnych refleksji przyjmowane były nowe prawa – wówczas taki 
naród zatraca swoją indywidualność25. Kiedy manewr wszczepiania się uda, to na 
zasadzie reakcji łańcuchowej rozwija się automatyzm aparatu władzy. Wszystko, 
co jest danej strukturze przeciwstawne, musi być zniszczone26. 

Jednym z najważniejszych uczestników walki informacyjnej w oddziały-
waniu na masową świadomość społeczeństwa lub wybranych grup społecznych są 
media. Media jako bezpośredni uczestnicy walki informacyjnej, gdzie informacja 
stanowi towar, który można kupić i sprzedać. W procesie poszukiwania informacji 
znajdujących się w ich zainteresowaniu mogą wejść w ich posiadanie i po zmani-
pulowaniu skutecznie zakłócić percepcję określonego adresata.

Istotą walki informacyjnej w działaniach mediów stanowi nie tylko przeka-
zywanie informacji o zjawiskach, zdarzeniach i osobach, ale i stwarzanie sytuacji 
utrudniających szeroko rozumianemu przeciwnikowi poznanie stanu faktycznego 
o zjawiskach, zdarzeniach i osobach, co w konsekwencji ma utrudniać jemu 

22 J. Kossecki, Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi…, op. cit., s. 5.
23 Ibidem.
24 R. Brzeski, Wojna informacyjna (skrypt), Warszawa 2006, https://naizdw.files.wordpress.com 

[dostęp 17.06.2018].
25 A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 2012, s. 31 -58.
26 Ibidem, s. 35 -36.
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poznanie prawdy i podejmowanie trafnych decyzji. Ukierunkowanie się na jego 
dezorientowanie co do sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej, naukowej, 
a nawet wojskowej. Oznacza to, że na walkę informacyjną składają się działania, 
które służą ochronie, wykorzystaniu, uszkodzeniu, zniszczeniu informacji lub jej 
zasobów albo też zaprzeczenie im po to, aby osiągnąć znaczne korzyści, jakiś cel 
lub zwycięstwo nad przeciwnikiem27.W trakcie walki informacyjnej, media mogą 
kontrolować i oddziaływać na zasoby informacyjne całego społeczeństwa lub 
wybrane grupy społeczne, na przykład manipulować (zniekształcać i okłamywać, 
nękać, rzucać oszczerstwa, stosować cenzurę i reklamę), a środkami wojny psycho-
logicznej oddziaływać między innymi na społeczeństwo (własne i przeciwnika)28.  
Na przykład […] kłamstwa i zniekształcenia są narzędziem manipulowania percepcją, 
które powodują zmniejszenie integralności środka przekazu głoszącego nieprawdę. 
Tracą ci, którym zależy na dokładności przekazywanych informacji. Są to ludzie 
mający zaufanie do danego medium jako źródła informacji lub osoby, których 
interesom szkodzi publikowanie fałszywych informacji29. Należy mieć na uwadze 
również i to, że współczesna technika cyfrowa pozwala na łatwe fabrykowanie 
fałszowanych informacji lub fałszować prawdziwe. Wydawcy i montażyści mogą 
tworzyć dokumenty i nimi manipulować. Taśmy można ciąć i sklejać. Cyfrowe 
obrazy można zmieniać tak, by wydawały się prawdziwe, mimo że całkowicie 
odmienne są od oryginału. […] O ile w środkach przekazu łatwo coś zmienić, o tyle 
to, co się widzi i słyszy w swoim otoczeniu fizycznym jest dla większości ludzi 
rzeczą bezsporną. W przyszłości jednak nawet tym będzie można manipulować30.

Media podporządkowane regułom wolnego rynku działają na zasadach kon-
kurencyjności, a informacja utożsamiana jest z towarem, na który istnieje społeczne 
zapotrzebowanie. Analizując zachowania społeczne, można z pewnością stwierdzić, 
że największym popytem cieszą się informacje o tragediach, dramatach, eksponujące 
ofiary, przemoc i krew. Zgodnie z takim zapotrzebowaniem, media dobierają infor-
macje oraz sposób ich prezentowania, a kierunek działania wyznacza reguła: good 
news is no news, no news is bad news, bad news is good news. To stara dziennikarska 
prawda, że nic tak nie ożywia gazety, jak trup31. Wyniki badań K. Witkowskiej trzeba 
przy tym rozpatrywać w kontekście stwierdzenia, iż współczesne środki masowego 

27 W. Schwartau, Information Warfare, 2nd ed., Thunder’s Mouth Press, 1996, s. 12.
28 A. Żebrowski, M. Żmigrodzka, Media uczestnikami walki informacyjnej, „Doctrina Studia 

społeczno -polityczne” 2012, nr 9, s. 372.
29 D. E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 117.
30 Ibidem, s. 118.
31 Por. K. Witkowska, Informacja o przestępczości w środkach masowego przekazu [w:] Znacze‑

nie informacji w społeczeństwie obywatelskim, red. J. Marszałek -Kawa, B. Chludziński, Toruń 
2007, s. 149 -155.
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przekazu odgrywają istotną rolę w kształtowaniu poglądów opinii publicznej na 
temat negatywnych zjawisk społecznych32, w tym także terroryzmu.

Istotą współczesnego terroryzmu jest zastraszenie, a celem aktu terrorystycz-
nego nie jest śmierć kolejnej ofiary, lecz wywołanie odpowiedniej reakcji opinii 
publicznej, będącej świadkiem i właściwym adresatem przesłania, jakie niesie ze 
sobą dany akt terrorystyczny33. Cechy społeczeństwa informacyjnego bez wątpienia 
ułatwiają terrorystom osiągnięcie zakładanych celów, a media – będące dla terrory-
zmu najlepszym nośnikiem – pozwalają śledzić już nie tylko skutki, lecz wręcz sam 
przebieg aktu terrorystycznego niemal w czasie rzeczywistym. Zagrożenie, tutaj się 
pojawia to przyzwyczajenie społeczeństw do terroryzmu medialnego, spowodowane 
powszedniością tego zjawiska, gdzie śmierć pojedynczego człowieka czy nawet 
grupy ludzi nie wzbudza większych emocji. Przy czym należy mieć na uwadze,  
że sam akt terrorystyczny jest jedynie środkiem wyrazu, a istotny jest przekaz, jaki 
za sobą niesie użycie przemocy. W sytuacji powszechnej informatyzacji osiągnięcie 
zakładanego przez terrorystów celu możliwe jest bez dokonania jakiegokolwiek 
zamachu. W wielu przypadkach do jego osiągnięcia wystarcza przekazanie mediom 
informacji fałszywej lub prawdziwej, np. planowanym ataku lub pozoracja ataku 
czy podłożeniu ładunków wybuchowych. Zdarzenia takie wyczerpują w całości 
znamiona walki informacyjnej.

Negatywnym zjawiskiem społeczeństwa informacyjnego jest wykształcenie 
się nowego proletariatu, najniższej i średniej klasy społeczeństwa informacyjnego. 
Duża część społeczeństwa albo nie zauważa kształtowania się nowej informacyjnej 
rzeczywistości, albo, z przyczyn obiektywnych, nie może odnaleźć się w jego ramach. 
Przyczyn nieprzystosowania się do nowej rzeczywistości jest kilka. Jedną z nich 
jest naturalna niechęć ludzi do zmian, szczególnie wtedy, gdy wymuszają zmianę 
poglądów lub utartą przez lata wizję świata. Nowe idee i koncepcje przyczyniają 
się do powstania dyskomfortu psychicznego i zwiększają poczucie zagubienia 
w świecie. Niestety wraz ze zmianą społeczeństwa industrialnego na informacyjne, 
zmieniają się także wartości zapewniające sukces. W kapitalistycznych państwach był 
to kapitał, w społeczeństwie informacyjnym miejsce to zajmuje wiedza i posiadane 
informacje, a znaczenie kapitału ulega zmniejszeniu. W państwach demokratycznych 
podstawę demokratyzacji w dostępie do informacji stanowi szeroko rozumiana 
informacja ogólnodostępna. Prawdziwą jednak wartość dla odniesienia sukcesu 
społecznego przedstawiać będzie informacja dostępna tylko dla tych, którzy 

32 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999, s. 414.
33 T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm jako walka informacyjna, [w:] Zarządzanie informacją 

i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010, s. 346.
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potrafią do niej dotrzeć. I nie najważniejszym będzie zdobycie informacji, ale jej 
zinterpretowanie oraz czas, miejsce i kontekst, w których można ją wykorzystać. 
Umiejętność dotarcia do niej i wykorzystania w sprzyjających warunkach cechować 
będzie najwyższą klasę społeczeństwa informacyjnego – w terminologii stworzonej 
przez Umberto Eco, zwanej digitariatem34. Klasa ta, wykorzystując możliwości 
technologii informacyjnej, może skutecznie manipulować informacją, a poprzez 
to ukierunkowywać działania klas niższych.

Obiektem manipulacji informacją, która jest jedną z podstawowych metod 
stosowanych w walce informacyjnej, może być praktycznie każda dziedzina życia 
społecznego. Podstawowym jej celem jest zazwyczaj osłabienie atakowanego 
społeczeństwa, aż do wprowadzenia go w stan uległości. Najczęściej atakowane 
są: materiał ludzki, struktury społeczne, gospodarka, nauka i kultura35.

Kiedy atakowani są ludzie stanowiący zorganizowaną społeczność,  
to potencjał oddziaływania informacyjnego kierowany jest na dotarcie do róż-
nych pokładów ludzkiej wyobraźni, wzbudzającej nadzieje oraz lęki. Głównymi 
receptorami odbioru informacji jest wzrok i słuch, których kompilacja w różnym 
stopniu pobudza wyobraźnię, stanowiącą ośrodek manipulacji u człowieka. Skala 
oddziaływania zawiera się pomiędzy strachem a entuzjazmem36. Rezultatem może 
być np. biologiczne osłabienie atakowanego społeczeństwa poprzez uruchomienie 
mechanizmu instynktu samozachowawczego nakazującego podporządkować się 
posłusznie w imię przetrwania narodu.

Atak na struktury społeczne obliczony jest na rozbicie, zaburzenie porządku 
społecznego. Podstawowe techniki to dezawuowanie uznanych autorytetów i podsu-
wanie w zamian wykreowanych przez siebie, rozbijanie i niszczenie wpływowych 
środowisk, niezależnych stowarzyszeń, grup i organizacji profesjonalnych. Celem 
tych działań jest spacyfikowanie społeczeństwa lub określonej grupy społecznej 
w stopniu wykluczającym spontaniczne zorganizowanie oporu.

Atak na gospodarkę ma na celu wprowadzenie w niej chaosu, który zwiększa 
skuteczność działań informacyjnych. Zubożone społeczeństwo jest podatniejsze 

34 U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komuni‑
kacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 537 -545.

 Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca 
się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariartem i proletariatem). Tworzona jest 
przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania  
danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umieją dokonywać selekcji danych.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digitariat [dostęp: 10.02.2010].

35 Por. R. Brzeski, Wojna informacyjna (skrypt), Warszawa 2006, s. 14. 
36 S. Newcourt -Nowodworski, Czarna propaganda. Polska. Niemcy. Wielka Brytania. Tajemni‑

ce największych oszustw II wojny światowej, Kraków 2008, s. 22 -26.
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na manipulacje, gdyż dotarcie do informacji prawdziwej wymaga czasu, wysiłku 
i pieniędzy, a tego brak ludziom goniącym za chlebem37. 

Sytuacja powyższa ma miejsce, kiedy pozyskanie informacji przemysłowych, 
finansowych, technologicznych oraz wojskowych jest istotnym elementem życia 
społeczeństwa informacyjnego. W sytuacji, kiedy w kręgach politycznych, bizne-
sowych czy militarnych mamy do czynienia z asymetrią informacji – uczestniczą 
w nich zarówno „dobrze poinformowani”, jak i „niepoinformowani”. W sytuacji, 
kiedy także globalizacja ma istotny wpływ na pogłębienie zjawiska asymetrii 
w dostępie do różnych dóbr, zasobów informacji i wiedzy. 

Wraz z powszechną informatyzacją i niepodważalnymi korzyściami, które ona 
niesie pojawiła się groźna strona techniki informacyjnej, między innymi cyberterroryzm. 
Problem ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego i konkurencyjności 
podmiotów gospodarczych. Ataki na powszechnie wykorzystywane serwery orga-
nów państwowych, także państw wysoko rozwiniętych wskazują, że zagrożenia te 
mają znaczenie dla ogólnie rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Poza pod-
miotami państwowymi są atakowane podmioty niepaństwowymi, takie jak: wielkie 
międzynarodowe koncerny czy transnarodowe korporacje wpływające na działania 
rządów. Zorganizowane grupy przestępcze i organizacje terrorystyczne wykorzystują 
umiędzynarodowienie gospodarki, brak granic, mobilność celów oraz anonimowość 
użytkownika w cybernetycznej przestrzeni walki. Sytuacja taka praktycznie unie-
możliwia skuteczną ochronę przed ich przestępczymi działaniami w cyberprzestrzeni.

Podsumowanie

Z przedstawionych w opracowaniu zjawisk zachodzących w społeczeństwie infor-
macyjnym wynika, że zakres walki informacyjnej jest bardzo szeroki. Współcześnie 
obejmuje sferę militarną i pozamilitarną. Jesteśmy świadkami galopującej świa-
domej dezinformacji i manipulacji społeczeństwami, którą prowadzi się w sposób 
oficjalny i niejawny zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie kryzysu oraz wojny. 
Niewątpliwie naruszony został prawidłowy przepływem informacji w biosystemach, 
włącznie z człowiekiem, społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie psychiczne, 
fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanie odpowiednich metodologii mających 
na celu kształtowanie środowiska informacyjnego38. Świadomie zaburzone zostały 
działania w takich obszarach jak: proces informacyjny, jakość informacji, rozwój 

37 R. Brzeski, Wojna informacyjna…, op. cit., s. 15.
38 Por. W. Babik, Infoekologia w tradycyjnej przestrzeni Bibliotecznej, Białystok 2015, s. 72
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środowiska informacyjnego człowieka (antropoinfosfery), kultura informacyjna oraz 
bariery informacyjne, zagrożenia, choroby i profilaktyka informacyjna. Podstawową 
przyczyną zaburzenia prawidłowego przepływu informacji w społeczeństwie są takie 
zagrożenia jak: zła jakość informacji, sztucznie tworzone informacje (toksyczne dla 
jednostki i społeczeństwa) oraz pluralizm informacyjny39. W walce informacyjnej 
największą wartość mają myśli, które są wyrażane słowami, obrazami i na końcu 
czynami. Zła jakość informacji, zmanipulowana i toksyczna informacja staje się 
narzędziem, dzięki któremu poprzez odpowiednie działania można wpływać na 
reakcje danej społeczności i wywołać pożądane postępowanie, zgodne z oczeki-
waniami sterującego.
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Social consequences of the information struggle. Selected problems

Abstract
Universal computerization is growing at an extremely dynamic pace. This applies 

to the development of information networks and systematically increased computerization 
of our home, family and social life. There is a growing number of discussions around incre-
asingly accessible information. There is no doubt that the widespread computerization of 
our lives is largely a qualitatively new phenomenon. A significant part of the society is not 
prepared for the threats that have arisen with it, such as information struggle, information 
manipulation and cyber terrorism. Therefore, a justified question arises about the assessment 
of the real scale related to the depth of qualitative changes that it introduces into social life 
now and in the coming years. Historical experience shows that permanent social changes 
can not always be easily distinguished from the often spectacular, but as it turns out tran-
sient fascination with technological innovations. This text is an attempt to ask a few more 
detailed questions about the significance and impact of information warfare on changes in 
people's behavior and social behavior.

Keywords: information society, information struggle, information advantage, personal 
threats, social threats, information overload, information manipulation, cyber terrorism, 
internet aggression


