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PRZESTRZE  SPO ECZNA W DOBIE INTERNETU: 

GLOBALNA SIE  KOMUNIKACYJNA, PRZESTRZE  WIRTUALNA 

CZY CZ  YCIA CODZIENNEGO?

Przestrze  spo eczna stanowi p aszczyzn , na której organizowane s  kontakty spo eczne. 

Dzi ki Internetowi ka dy cz owiek mo e si  skontaktowa  z ka dym innym niezale nie od 

dziel cego ich Þ zycznego dystansu. Przestrze  spo eczna przybiera wi c posta  aterytorialnej 

sieci, z o onej z aktów komunikacji i wymiany informacji pomi dzy rozproszonymi na wie-

cie podmiotami. Ten nowy rodzaj przestrzeni spo ecznej Manuel Castells nazwa  przestrzeni  

przep ywów. Pojawia si  równie  przekonanie, e po czenia internetowe kreuj  przestrze  

alternatywn  wobec przestrzeni Þ zycznej (okre la si  j  jako cyberprzestrze  lub przestrze  

wirtualn ). Wspó cze ni badacze postuluj  jednak, aby nie postrzega  Internetu w ten sposób 

i podkre laj , e Internet jest przede wszystkim narz dziem u ywanym przez ludzi w codzien-

nych praktykach. ycie codzienne jest za  zlokalizowane w przestrzeni Þ zycznej. Internet 

umo liwia zatem komunikacj  na skal  globaln , ale jest cz sto wykorzystywany w sprawach 

o charakterze lokalnym. Rozpatrywanie Internetu jako elementu codziennego ycia pozwala 

wi c na syntez  globalnego i lokalnego wymiaru Internetu.

G ówne poj cia: Internet; przestrze  spo eczna; przestrze  przep ywów; cyberprzestrze  

(przestrze  wirtualna); ycie codzienne.

Wst p

We wspó czesnym spo ecze stwie wiele zjawisk stanowi cych tradycyjny obszar 

zainteresowa  socjologii zmienia swoje w a ciwo ci. Tak te  dzieje si  z przestrze-

ni  spo eczn , która w warunkach kszta tuj cych si  pod przemo nym wp ywem 

Internetu i innych nowoczesnych technologii komunikacyjnych przestaje by  rozu-

miana g ównie w aspekcie terytorium, a zaczyna by  coraz cz ciej wi zana z ko-

munikacj , relacjami czy wi ziami spo ecznymi. Dzi ki Internetowi ka dy cz owiek 

mo e si  (przynajmniej teoretycznie) skontaktowa  z ka dym innym niezale nie od 

dziel cego ich Þ zycznego dystansu, a wiele informacji z zak tków odleg ych o setki 

tysi cy kilometrów staje si  dost pnych natychmiast dla ka dego mieszka ca globu. 

Nie bez powodu w a nie w dobie Internetu tak cz sto przywo uje si  poj cie „glo-

balnej wioski” zaproponowane przez Marshalla McLuhana na okre lenie globalnej 

wspólnoty ludzi, którzy mog  si  widzie  i s ysze  nawzajem dzi ki elektronicz-

nym mediom pozwalaj cym na rozci gni cie ludzkiej percepcji na globaln  skal . 

Te mo liwo ci, które McLuhan dostrzeg  ju  w latach sze dziesi tych XX wieku, 

w epoce Internetu uleg y znacznemu poszerzeniu i zwielokrotnieniu. Pojawia si  
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równie  wra enie, e Internet kszta tuje now  przestrze  spo eczn , alternatywn  

wobec przestrzeni Þ zycznej i opart  wy cznie na zapo redniczonej komunikacji; 

nazywa si  j  przestrzeni  wirtualn  lub cyberprzestrzeni 1. Opisuje si  j  cz sto 

u ywaj c porówna  do realnie istniej cych terytoriów (np. morza, miasta, agory, ba-

zaru) co sugeruje, e jest to terytorium, tyle e nie istniej ce w wymiarze Þ zycznym, 

a tylko w wyobra eniu ludzi; co oczywi cie dla socjologa musi by  niezwykle istot-

ne, bo jak g osi twierdzenie sformu owane przez Wiliama Thomasa: je li ludzie uwa-

aj  dan  sytuacj  za rzeczywist , to staje si  ona rzeczywista w swoich konsekwen-

cjach. Te dwie kwestie, które zarysowa y si  w pocz tkowej fazie upowszechnienia 

Internetu – globalny zasi g sieci komunikacyjnej oraz wizja tworz cej si  za jego 

po rednictwem alternatywnej przestrzeni spo ecznej – niemal zdominowa y dyskurs 

socjologiczny dotycz cy zwi zków pomi dzy Internetem a przestrzeni  spo eczn . 

Co charakterystyczne, dyskurs ten opiera  si  w znacz cym stopniu na metaforach, 

przy czym „globalna wioska” i alternatywna cyberprzestrze  by y jednymi z najpo-

pularniejszych, co implicite sugerowa o, e przestrze  spo eczna w dobie Internetu 

musi by  globalna i/lub wirtualna. 

Co wi cej, nadal te metafory i zwi zane z nimi perspektywy poznawcze wyzna-

czaj  w du ym stopniu sposób my lenia o Internecie. Tymczasem zmienia si  wiele 

okoliczno ci zwi zanych z Internetem: liczba u ytkowników, sposoby korzystania 

przez nich z Internetu, motywacje i cele, które im przy wiecaj , mo liwo ci komu-

nikacyjne, jakie Internet oferuje. Internet w coraz wi kszym stopniu staje si  obec-

nie znacz cym elementem codziennego ycia coraz wi kszej liczby ludzi na ca ym 

wiecie. Wydaje si , i  w tych warunkach nale y ponownie zastanowi  si  nad wp y-

wem Internetu na przestrze  spo eczn . Pojawiaj  si  pytania, czy „globalna wio-

ska” i alternatywna cyberprzetrze  nadal s  adekwatnymi metaforami opisuj cymi 

przestrze  spo eczn  w dobie Internetu, czy wyczerpuj  mo liwo ci jej postrzegania 

i czy w ogóle konieczne jest si ganie w tych rozwa aniach po metafory. Zwi zek 

Internetu z codziennym yciem – które z deÞ nicji jest zawsze zlokalizowane – pro-

wokuje z kolei pytanie o to, czy Internet mo e mie  tak e wymiar lokalny, a je li 

tak, to w jaki sposób si  to przejawia. Pojawia si  te  pytanie, czy dotychczasowe 

koncepcje przestrzeni spo ecznej w dobie Internetu mog  i powinny by  w czone 

w dyskurs analizuj cy zwi zki Internetu z yciem codziennym. Rozwa enie tych 

kwestii jest celem niniejszego artyku u.

Przestrze  spo eczna jako „naznaczone terytorium” 

i jako sie  komunikacyjna 

Wed ug Paw a Rybickiego (1979: 100) przestrze  spo eczna jest okre lona przez 

odniesienie do niej ludzkich zbiorowo ci. Tak  form  odniesienia jest zajmowanie 

1 Terminów „przestrze  wirtualna” i „cyberprzestrze ” u ywam wymiennie, poniewa  ich zakres 

poj ciowy jest niemal identyczny. Odmienne ród a tych terminów i nieco odmienne konotacje z nimi 

powi zane (do których si  odnosz  w dalszej cz ci artyku u) pozostaj  w a ciwie bez wp ywu na 

sposób ich u ywania zarówno w literaturze naukowej i popularnej, jak i w j zyku potocznym.
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i u ytkowanie terenu przez dan  zbiorowo  lub te  przypisywanie mu przez ludzi 

okre lonego znaczenia. Ludzie zamieszkuj cy dane terytorium zawsze odciskaj  na 

nim swoje pi tno, przetwarzaj  je i organizuj  na swój sposób, a tak e nadaj  okre-

lone znaczenie samemu obszarowi, jego fragmentom lub znajduj cym si  na nim 

elementom; zostaj  one zatem naznaczone przez ludzkie emocje i warto ci (por. Ja-

owiecki 2002). W ten sposób dokonuj  strukturyzacji przestrzeni, czyli wydzielaj  

w niej fragmenty ró ni ce si  mi dzy sob  funkcjami i znaczeniem, np. przestrze  

prywatn  i publiczn . Poj cie przestrzeni spo ecznej mo e by  te  niekiedy ode-

rwane od poj cia przestrzeni Þ zycznej. Jest ona wówczas pojmowana jako rodzaj 

kategorii symbolicznej, konstruowanej na skutek dzia a  spo ecznych2. 

Pos ugiwanie si  poj ciem przestrzeni spo ecznej w oderwaniu od Þ zycznego te-

rytorium ma w socjologii d ug  tradycj ; taka koncepcja skrystalizowa a si  w obr bie 

kierunku formalnego. S owo „przestrze ” oznacza w takim uj ciu sfer  komunikacji 

i kontaktów spo ecznych. Pojawiaj  si  w niej styczno ci i stosunki spo eczne, które 

mog  niekiedy przekszta ci  si  w trwa e wi zi. Wed ug Georga Simmela przestrze  

to mo liwo  bycia razem, bycia wobec siebie blisko lub daleko, a dzia ania ludzkie 

nadaj  jej okre lony sens (podaj  za: Ja owiecki 2002: 242). Zachodz  w niej zatem 

procesy zbli ania si  i oddalania, integracji i zró nicowania. Zdarza si , i  dokonuje 

si  to w obszarze, który nie jest okre lony przez adne Þ zyczne wymiary i odleg o-

ci. Przestrze  spo eczn  w tym rozumieniu mog  stanowi  subiektywne dystanse 

emocjonalne pomi dzy jednostkami, w przypadku których geograÞ czne odleg o ci 

nie maj  znaczenia. „Ludzie s  sobie bliscy lub dalecy w zale no ci od tego, co ich 

zbli a lub co ich dzieli w ich wzajemnym zrozumieniu i odniesieniu” – pisze Rybicki 

(1979: 101–102). Mog  odczuwa  blisko  mimo znacznego Þ zycznego oddalenia 

lub pozostawa  wzgl dem siebie obcy nawet w du ym przestrzennym zag szczeniu. 

Poj cie przestrzeni spo ecznej pe ni zatem funkcj  metafory s u cej okre leniu si y 

relacji spo ecznych. O takim rozumieniu przestrzeni spo ecznej wspomina równie  

Leszek Go dyka (1976), wed ug którego mo e ni  by  zarówno terytorium, któremu 

ludzie przypisuj  okre lone warto ci symboliczne, jak i bli ej nieokre lone uniwer-

sum, które powstaje w wyniku zawartej w komunikacji cyrkulacji znacze  i symboli. 

Nale y jednak pami ta , e – jak podkre la Kazimierz Krzysztofek (2008a: 71) – nie 

ma przestrzeni spo ecznej bez terytorium, a pos ugiwanie si  s owem „przestrze ” na 

okre lenie fenomenów nie zwi zanych z terytorium jest zabiegiem, który umo liwia 

opisanie zjawisk nietypowych, nowych, bez precedensu. S owo to pe ni jednak w ta-

kim wypadku wy cznie funkcj  metafory. Ta metaforyczno  mo e by  postrze-

gana jako wyraz bezradno ci badaczy (a tak e zwyk ych ludzi, którzy przestrzenie 

spo eczne kreuj ) wobec nowych zjawisk wymagaj cych nazwania, mo e by  kry-

tykowana przez zwolenników pozytywistycznej wizji nauki, dla której jednoznacz-

no  poj  jest podstaw , lecz z drugiej strony stanowi ona prób  oswojenia nowej 

rzeczywisto ci znanymi ju  poj ciami.

2 Przyk adem takiego uj cia jest te  cz ste w socjologii rozumienie przestrzeni spo ecznej jako 

uk adu pozycji spo ecznych i dystansów pomi dzy nimi.
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Cho  socjologiczne koncepcje przestrzeni spo ecznej przewidywa y nazywanie 

przestrzeni  zjawisk, które ni  w znaczeniu Þ zycznym nie s , to jednak by a to sytu-

acja rzadka. Obecnie poj cie przestrzeni spo ecznej coraz cz ciej bywa u ywane dla 

metaforycznego oznaczenia sieci komunikacji, kontaktów spo ecznych, wymiany in-

formacji i emocjonalnych wi zi pomi dzy jednostkami. By  mo e pos ugiwanie si  

s owem „przestrze ” w tym znaczeniu nawi zuje do czasów, gdy obieg informacji 

i wybór partnerów interakcji istotnie ograniczone by y do spo eczno ci lokalnej zaj-

muj cej okre lone, niewielkie terytorium. Z czasem jednak zacz  zachodzi  pro-

ces, który Jack Burgers (podaj  za: van Dijk 2010: 223) nazwa  „oddzielaniem si  

spo ecze stwa od geograÞ i”, co polega o na tym, e naturalne rodowisko lokalne 

stopniowo przestawa o by  dla ludzi wa nym punktem odniesienia. To, co jeszcze 

ca kiem niedawno musia o zmie ci  si  g ównie w obszarze stosunkowo niewielkie-

go terytorium, dzi  rozprzestrzenia si  na ca y wiat. W niematerialnej i aterytorial-

nej sferze zapo redniczonej przez media komunikacji zachodz  zjawiska i procesy, 

które dot d mog y pojawia  si  wy cznie w przestrzeni terytorialnej. St d wra e-

nie, e z jednej strony dochodzi do niebywa ego rozszerzenia przestrzeni spo ecznej, 

a z drugiej, e obok wiata Þ zycznego powstaje inny rodzaj tej przestrzeni zwany 

przestrzeni  wirtualn , w której zachodz  zapo redniczone przez media (g ównie 

Internet) kontakty spo eczne b d ce funkcjonalnym ekwiwalentem kontaktów bez-

po rednich. W obu tych przypadkach przestrze  spo eczna ca kowicie odrywa si  od 

terytorium, zmienia swoje charakterystyczne cechy i funkcje.

Internet a przestrze  spo eczna jako globalna sie  komunikacyjna

Pod koniec XX wieku, kiedy Internet zaczyna  by  coraz bardziej popularnym 

rodkiem komunikacji, panowa o do  powszechne przekonanie, e wraz z innymi 

elektronicznymi mediami i sieciami telekomunikacyjnymi przyczyni si  on do znie-

sienia ogranicze  czasu i przestrzeni. Odleg o ci pomi dzy ró nymi miejscami na 

wiecie wydaj  si  bowiem nieistotne, gdy mo na skontaktowa  si  z innymi oso-

bami tak szybko, jakby by y tu  obok; Paul Virilio (1991) pisa  wówczas, e w tej 

sytuacji podzia  na tu i tam nic ju  nie znaczy. W tej sytuacji pojawia si  pokusa, 

aby obwie ci  „ mier  odleg o ci” i nadej cie wiata, w którym przestrze  Þ zyczna 

przestanie mie  w ogóle spo eczne znaczenie (por. Cairncross 2001). Wielu badaczy 

(np. van Dijk 2010) podkre la, e zastosowanie Internetu i nowych mediów umo -

liwi o np. prac  i nauk  na odleg o  czy zarz dzanie organizacjami, które sk adaj  

si  z wielu o rodków rozrzuconych po ca ym wiecie. W ten sposób sta a si  mo -

liwa globalizacja przep ywów wszystkich warto ci, które mo na zakodowa  w po-

staci cyfrowej: informacji, technologii, obrazów, d wi ków i symboli, a tak e, co 

mo e najwa niejsze, kapita u. Jest to tym istotniejsze, e najcenniejsze zasoby we 

wspó czesnym spo ecze stwie (informacje, wiedza, know-how) maj  charakter nie-

materialny i daj  si  atwo zakodowa  w postaci cyfrowej. Na skutek swobodnych 

przep ywów tych zakodowanych cyfrowo informacji tworz  si  sieci kontaktów, 

powi za  i wp ywów. Chodzi tu o sieci maj ce charakter biznesowy czy handlowy, 

ale równie  o nieformalne sieci wspó pracy (tak  sie  tworz  np. twórcy oprogra-
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mowania Open Source) czy dzielenia si  zasobami i informacjami. Jednostki, grupy 

i instytucje z ró nych rejonów wiata s  coraz silniej ze sob  powi zane i coraz 

bardziej uzale nione od siebie nawzajem. Wydawa o si  zatem, e ponad Þ zyczn  

przestrzeni  nadbudowuje si  aterytorialna, p aska sie  z o ona z aktów komunikacji 

i wymiany informacji pomi dzy rozproszonymi na wiecie podmiotami. Przenika 

ona wszelkie przestrzenne granice, tak e narodowe i pa stwowe (por. Castells 2007). 

Przestrze  spo eczna zdaje si  w tej sytuacji ulega  jednocze nie rozszerzeniu 

(bo obejmuje coraz wi ksze obszary, niemal e ca y wiat; co zreszt  wydaje si  od-

powiedzialne za renesans poj cia „globalnej wioski”) i zmniejszeniu (bo wszystkie 

miejsca wydaj  si  by  równie blisko w sytuacji, gdy z ka dym mo na si  b yska-

wicznie skontaktowa  niezale nie od jego Þ zycznego usytuowania). Na oznaczenie 

tego nowego podej cia do przestrzeni Manuel Castells (2007) wprowadza poj cie 

„przestrzeni przep ywów” (space of ß ows). Zdaniem tego autora „przestrze  jest ma-

terialnym wsparciem wspó czasowych praktyk spo ecznych” (Castells 2007: 412). 

czy ona te praktyki, które s  jednoczesne, co tradycyjnie implikowa o ich Þ zycz-

n  wspó obecno . Pod wp ywem Internetu ta jednoczesno  mo e zosta  jednak 

oddzielona od Þ zycznej styczno ci, co stanowi novum charakterystyczne dla Wieku 

Informacji. W tej sytuacji kszta tuje si  nowa forma przestrzenna charakterystyczna 

dla dominuj cych obecnie praktyk spo ecznych, czyli takich, które dzia aj  przez 

„przep ywy”. Poj cie to okre la ró ne „celowe, powtarzalne, programowalne se-

kwencje wymiany i interakcji mi dzy Þ zycznie roz czonymi pozycjami zajmowa-

nymi przez aktorów spo ecznych w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych 

strukturach spo ecze stwa” (Castells 2007: 412). Przestrze  przep ywów z o ona 

z bezliku przesy anych codziennie komunikatów musi z konieczno ci by  chaotycz-

na, dynamicznie zmienna, niestabilna, nieuporz dkowana. Nie bez powodu Kazi-

mierz Krzysztofek (2008a: 81) nazywa j  „burz  magnetyczn ”.

Zdaniem Castellsa (2007: 413–418) przestrze  przep ywów sk ada si  z trzech 

powi zanych ze sob  warstw. Pierwsz  z nich stanowi  ró ne urz dzenia elektro-

niczne i telekomunikacyjne, które kszta tuj  materialn  baz  dla procesów odgry-

waj cych kluczow  rol  w sieci spo ecze stwa. Ta techniczna infrastruktura jest 

ekspresj  sieci przep ywów, chocia  niekoniecznie tre ci w niej zawartych. Drug  

warstw  stanowi  w z y (Þ zycznie istniej ce miejsca, gdzie ulokowane s  strate-

gicznie wa ne dla sieci funkcje) i koncentratory (koordynuj ce interakcj  wszystkich 

elementów zintegrowanych w sie ). S  one uporz dkowane hierarchicznie wed ug 

ich wzgl dnej wa no ci w sieci. Wszystkie wa ne w spo ecze stwie procesy s  bo-

wiem po czone w sieci, które cz  ró ne miejsca i przypisuj  im okre lone funk-

cje i warto . Sieci te podlegaj  dynamicznym zmianom, pewne miejsca mog  by  

w czane do sieci b d  z niej wy czane. Jak pisze Castells (2003: 299): „Zdolno  

gospodarki i systemu informacyjnego opartego na Internecie do czenia w sie  ró -

nych grup spo ecznych na ca ym wiecie czyni z jej g ównych w z ów dynamiczny, 

ogólno wiatowy system, zarazem zostawiaj c poza nawiasem te grupy spo eczne, 

miejsca i ca e pa stwa, które s  ma o interesuj ce z punktu widzenia ich mo li-

wo ci tworzenia warto ci”. Jednostki, grupy i narody, które przestaj  by  pod tym 

wzgl dem interesuj ce mog  zosta  atwo od czone od tego sieciowego systemu, co 
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skazuje je na nieodwo aln  degradacj , na zostanie – jak to okre la Zygmunt Bau-

man (2004: 6) – „odpadem globalizacji”.

Trzecia warstwa przestrzeni przep ywów odnosi si  do organizacji przestrzen-

nej elit technokratycznych, Þ nansowych czy mened erskich zajmuj cych wiod ce 

pozycje w spo ecze stwach. Okazuje si , e przestrze  przep ywów jest w istocie 

zorganizowana wokó  interesów i praktyk dominuj cych aktorów spo ecznych. Elity 

korzystaj c z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i transportowych tworz  

ponadnarodowe sieci kooperacji, co zarazem zdawa o si  prowadzi  do zepchni cia 

mas na lokalny margines. „Elity s  kosmopolityczne, ludzie s  lokalni” – ujmowa  

to krótko Castells (2007: 416). Ta nabieraj ca charakteru globalnego polaryzacja 

spo eczna w wiecie zdominowanym przez sieciowe struktury budzi a niepokój tak-

e innych my licieli. Bauman (2000) pisa  wr cz o dwóch wiatach spo ecznych: 

pierwszym – eksterytorialnym – zamieszkanym przez kosmopolityczne elity poru-

szaj ce si  bez trudu po ca ej planecie i kontaktuj ce si  ze sob  bez ogranicze  

przestrzennych poprzez Internet oraz drugim – lokalnym – zamieszkanym przez 

biedniejszych ludzi, przywi zanych do w asnego miejsca (cho by przez restrykcyjne 

ustawodawstwo imigracyjne bogatszych krajów). Decyzje zapadaj ce w „przestrze-

ni przep ywów”, czy te  w „niebie cyberprzestrzeni”, jak okre la  ten nowy wy-

miar rzeczywisto ci Bauman, maj  jednak wi cy wp yw na ycie tych wszystkich, 

którzy pozostali przywi zani do materialnej przestrzeni. Podobne obawy wyra ali 

równie  Michael Hardt i Antonio Negri (2005), zdaniem których elity w tej sytuacji 

w a ciwie nie ponosz  odpowiedzialno ci za swoje decyzje. Nad globalnymi siecia-

mi elektronicznych przep ywów, w których ukryta jest prawdziwa w adza, nie ma 

bowiem demokratycznej (a tak e etycznej i prawnej) kontroli. Hardt i Negri okre lili 

ten nowy sieciowy ad spo eczny jako „Imperium”; poj cie to odnosi o si  zarówno 

do wszechw adzy globalnych sieci, jak i do braku kontroli nad nimi. Wed ug auto-

rów „Imperium” jest bezosobowe, lepo kieruje si  wy cznie ekonomiczn  racjo-

nalno ci , pozostaj c zarazem oboj tne na etyk , prawo mi dzynarodowe i opini  

wiatow .

Co ciekawe, powy sze rozwa ania nie wskazuj  bynajmniej na „uniewa nie-

nie” przestrzeni. Przeciwnie, przestrzenny (w terytorialnym rozumieniu tego s o-

wa) wymiar ycia spo ecznego mo e mie  znaczenie nawet wi ksze ni  dotychczas. 

Umiejscowienie urz dze  elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz lokalizacja 

oddzia ów mi dzynarodowych korporacji i w z ów sieci komputerowej okazuje si  

bowiem spraw  wielkiej wagi (por. te  van Dijk 2010). Techniczna infrastruktu-

ra o kluczowym znaczeniu oraz najwa niejsze w z y sieci s  zwykle umieszczane 

w obszarach najbardziej rozwini tych gospodarczo. Na tych obszarach najszybciej 

te  przybywa o pocz tkowo u ytkowników Internetu. Przestrze  w wymiarze te-

rytorialnym okaza a si  zatem niezwykle istotnym wymiarem ycia spo ecznego. 

Podzia y spo eczne, które ujawni y si  w castellsowskim Wieku Informacji, okaza y 

si  za  bardzo podobne do opisywanego przez Immanuela Wallersteina (2006) po-

dzia u na dominuj ce ekonomicznie pa stwa rdzenia i zale ne od nich obszary pery-

feryjne, a poj cie przestrzeni przep ywów wydaje si  bliskie wprowadzonemu przez 

tego autora poj ciu systemu- wiata. Zale no ci i nierówno ci obecne w przestrzeni 
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opartej na Internecie i elektronicznych przep ywach okaza y si  za  podobne do tych 

w a ciwych dla przestrzeni terytorialnej. 

Wydawa o si , e Internet wr cz umocni  dominuj c  pozycj  pa stw rdzenia 

i nasili  globalne nierówno ci. Mo na mie  jednak w tpliwo ci co do tego, czy tego 

typu obawy nadal znajduj  uzasadnienie w rzeczywisto ci. Stwierdzenie Castellsa, 

i  elity s  kosmopolityczne, a masy s  lokalne, nadal wydaje si  prawdziwe, jed-

nak obecnie Internetu u ywaj  i elity, i masy. Mieszka cy krajów rozwijaj cych si  

stanowi  ju  ponad po ow  wszystkich u ytkowników Internetu. Trudno w tej sy-

tuacji utrzyma  przekonanie o cyfrowym wykluczeniu krajów peryferyjnych. Istot-

nie, Internet mo e wzmacnia  budow  „Imperium” i przejmowanie przeze  kontro-

li nad „ca  globaln  domen ” (Hardt, Negri 2005: 9), jednak mieszka cy krajów 

peryferyjnych nie wydaj  si  ju  tak bezbronni wobec jego dyktatu. Co wi cej, to 

w a nie Internet mo e wspiera  emancypacj  „mas”. U atwia im bowiem oddoln  

samoorganizacj  i mobilizacj  (tak e polityczn ), umo liwia wymian  informacji 

i zasobów na skal  globaln , daje te  mo liwo  poinformowania ró nych podmio-

tów na wiecie o swojej sytuacji. Wiele wskazuje równie  na to, e pa stwa rdzenia 

trac  swoj  monopolistyczn  pozycj  dostarczyciela technologii informatycznych 

dla reszty wiata: powstaj  lokalne serwisy spo eczno ciowe (np. w Nigerii 2Go, 

popularniejszy w tym kraju ni  Facebook), platformy blogowe (np. kenijski ser-

wis AfriGadget skupiaj cy dziennikarzy obywatelskich), innowacyjne projekty (np. 

równie  kenijski system zbierania informacji Ushahidi). Powstaj  równie  inicja-

tywy biznesowe oparte na nowoczesnych technologiach, które odpowiadaj  na po-

trzeby mieszka ców ubo szych regionów; przyk adem mo e by  bankowo  przez 

telefoni  komórkow , popularna cho by w Indiach i w Afryce. Uzyskanie w ten spo-

sób kontroli nad komunikacj , mo liwo  przekszta cania sieci komunikacyjnych 

zgodnie z w asnymi potrzebami i interesami, atwo  wprowadzania do masowego 

obiegu w asnych komunikatów zwi kszaj  stopie  autonomii jednostek oraz otwie-

raj  nowe perspektywy dokonywania przez nie zmian spo ecznych (por. Castells 

2013). Je li najwa niejszym ród em w adzy s  procesy komunikacyjne zachodz ce 

w sieciach, to trzeba zauwa y , e t  w adz  w coraz wi kszym stopniu zyskuj  

mieszka cy regionów, które przywyk o si  uwa a  za pozostaj ce na marginesie 

wiatowych przemian. Nie musi to by  w adza rozci gaj ca si  na skal  globaln , 

wykorzystuje ona jednak t  sam  pot g  sieci komunikacyjnych, co opisywane przez 

Hardta i Negriego Imperium.

Przestrze  wirtualna (cyberprzestrze ) jako przestrze  spo eczna

Nie bez powodu przestrze  spo eczna postrzegana jako globalna sie  komunika-

cyjna bywa niekiedy nazywana przestrzeni  wirtualn  i uto samiana z Internetem 

(por. np. Krzysztofek 2008a), bo to on przede wszystkim tworzy materialne warun-

ki dla powstania takiej sieci. Jednak poj cie przestrzeni wirtualnej zak ada raczej 

ca kowite oderwanie od jakichkolwiek zwi zków z przestrzeni  Þ zyczn  i wykre-

owanie alternatywnego wiata, w którym dokonuje si  mi dzyludzka komunikacja. 

Chocia  przestrze  wirtualna jest poj ciem niejako „dy urnym”, przywo ywanym 
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przy wszelkich rozwa aniach zwi zanych z Internetem, to rzadko bywa deÞ niowa-

na expressis verbis. Przyjmuje si  jednak intuicyjnie, e jest to rodzaj przestrzeni 

spo ecznej, poniewa  jest ona wytwarzana w wyniku aktów komunikacji mi dzy-

ludzkiej. Popularno  tego poj cia mo e wynika  równie  z tego, e brakuje innego, 

u ytecznego terminu, który pozwoli by oswoi  znanymi poj ciami now , cyfrow  

rzeczywisto  (por. Krzysztofek 2008a, 2008b). Na t  okoliczno  zwraca równie  

uwag  Eric Davis (2002: 245), zdaniem którego poj cie cyberprzestrzeni u atwia o 

zrozumienie wy aniaj cej si  hiperprzestrzeni komunikacji cyfrowej. 

Dodatkow  trudno  w doprecyzowaniu terminu przestrzeni wirtualnej stanowi 

fakt, e ró ne znaczenia mo e mie  zarówno poj cie przestrzeni spo ecznej, jak i po-

j cie wirtualno ci. Wydaje si , e u podstaw konceptualizacji przestrzeni wirtualnej 

jako przestrzeni spo ecznej le  te koncepcje przestrzeni spo ecznej, które k ad  na-

cisk na komunikacj  pomi dzy lud mi oraz na okre lanie si y cz cych ich relacji. 

Z kolei wirtualno  wydaje si  by  tu rozumiana jako potencjalno  poprzedzaj ca 

konkretyzacj . W odniesieniu do Internetu oznacza to, i  dana informacja lub osoba 

jest Þ zycznie obecna tylko w jednym okre lonym miejscu, ale wirtualnie jest obec-

na (czyli potencjalnie dost pna) w ka dym punkcie sieci. Mo na powiedzie , e 

jest „jednocze nie wsz dzie i nigdzie”. Mówi c za Pierre’em Lévym (2005: 378): 

„Wirtualn  jest jednostka "zdeterytorializowana", zdolna do wielu konkretnych prze-

jawów w ró nych momentach i w okre lonych miejscach, nie uzale niona od kon-

kretnego miejsca lub chwili”.

Przestrze  wirtualna mo e by  rozumiana jako podzielana przez wielu ludzi sy-

mulacja rzeczywisto ci. Pierwowzorem dla takiego uj cia jest cyberprzestrze  – po-

j cie stworzone przez cyberpunkowego pisarza Wiliama Gibsona. który w powie ci 

science Þ ction „Neuromancer” opisywa  za pomoc  tego okre lenia wykreowan  

przez komputery zbiorow  halucynacj . Poj cie to zosta o szybko zaadaptowane 

przez pierwszych u ytkowników Internetu na oznaczenie nowego sposobu komuni-

kowania i wywar o ogromny wp yw na sposób my lenia o spo ecznej stronie Inter-

netu. U ycie poj cia zawieraj cego w sobie konotacje zbiorowej iluzji wydawa o si  

pocz tkowo przejawem nadziei na to, e w przysz o ci Internet nabierze cech opisy-

wanej przez Gibsona cyberprzestrzeni, w której mo liwe by oby pe ne uczestnictwo 

jednostek. Tak rozumiana cyberprzestrze  by aby po czeniem Internetu i techniki 

wirtualnej rzeczywisto ci (st d prawdopodobnie okre lenie „przestrze  wirtualna”). 

Technika ta zosta a stworzona w 1989 r. przez Jarona Laniera i polega a na stworze-

niu wra enia pe nego uczestnictwa w sztucznie wykreowanym wiecie. Osoba ko-

rzystaj ca z urz dze  do odbioru wirtualnej rzeczywisto ci mog a widzie  wygene-

rowane komputerowo trójwymiarowe obrazy zmieniaj ce si  wraz z ruchami g owy, 

a tak e dotyka  ich poszczególnych elementów. Mimo e ta technika, a zw aszcza 

jej ewentualne po czenie z Internetem, rozbudza a du e nadzieje na ca kowit  prze-

mian  sfery ludzkiej komunikacji (a tak e prowokowa a Þ lozoÞ czne pytania o real-

no  otaczaj cego ludzi wiata), to jej rozwój napotka  na wiele przeszkód. Okaza-

a si  bowiem kosztowna, niewygodna i szkodliwa dla zdrowia, a jako  obrazów 

cyfrowych daleka by a od idea u – sztucznego rodowiska sprawiaj cego wra enie 

tak realne, i  u ytkownik nie by by w stanie odró ni  rzeczywisto ci od symulacji. 
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Wej cie w zbiorow  iluzj  – czyli w cyberprzestrze  w rozumieniu Gibsona – jest 

dzi  rozwa ane raczej w obr bie futurologii i twórczo ci z gatunku science Þ ction 

(warto wspomnie  tu cho by s ynnego „Matrixa”) ni  w dziedzinie empirycznej 

nauki.

Obecne u ycia tego poj cia raczej nie zak adaj  faktycznego istnienia jakiej  

zbiorowej iluzji, która wywo ywa aby wra enie Þ zycznego uczestnictwa w sztucz-

nym wiecie. Poj cie to bywa u ywane raczej na okre lenie wyobra enia „niema-

terialnego wiata”, który „rozci ga si ” „po drugiej stronie ekranu”, do którego 

u ytkownicy „wchodz ”, w którym „poruszaj  si ” i „spotykaj ” innych. Powy sze 

cudzys owy wskazuj  na trudno ci w konceptualizacji „tego czego ”, gdzie sk ado-

wane s  informacje i gdzie dochodzi do zapo redniczonych przez Internet kontaktów 

spo ecznych, i na do  powszechn  sk onno  do u ywania w tej sytuacji metafor 

nawi zuj cych do realnie istniej cych terytoriów przestrzennych. By  mo e te meta-

fory narzuci o stworzone przez Gibsona poj cie cyberprzestrzeni (które w powie ci 

oznacza o co  jednak innego), a mo e fakt, e wszystko, co mo e dokonywa  si  

za po rednictwem Internetu, musia o si  przedtem odbywa  w ramach przestrzeni 

terytorialnej. By  mo e przynajmniej wyobra enie terytorium, które mo na w jaki  

sposób oznakowa , jest niezb dne, aby mo na by o mówi  o przestrzeni spo ecznej.

Tak czy inaczej, Internet cz sto bywa  porównywany do istniej cych Þ zycznie 

miejsc. Jedn  z bardziej popularnych metafor by o porównanie przestrzeni wirtu-

alnej do miasta. Jako jeden z pierwszych u y  tego porównania Wiliam J. Mitchell 

(1997), który opisa  Internet jako „miasto z bitów”, gdzie znajduj  si  miejsca pu-

bliczne i prywatne: obszary publicznie dost pne (np. witryny Þ rm i publicznych in-

stytucji), dzielnice mieszkaniowe (wype nione stronami prywatnymi), pasa e han-

dlowe ze sklepami on-line, dzielnice rozrywkowe, miejsca spotka  towarzyskich 

(np. czaty, fora), wirtualne uczelnie i instytucje naukowe, biblioteki, a tak e obszary 

opanowane przez rodowiska przest pcze czy obszary zamkni te (do których do-

st p maj  tylko osoby upowa nione). Poszczególnym elementom tego „wirtualne-

go miasta” by yby wi c nadawane funkcje i znaczenia, podobnie jak dzieje si  to 

z fragmentami Þ zycznie istniej cych terytoriów. Takie porównanie sugeruje te , e 

Internet – podobnie jak miasto – powinien zawiera  obszerne przestrzenie publiczne, 

dost pne dla wszystkich i b d ce wspóln  w asno ci  szerszej zbiorowo ci3. Warto 

zreszt  przypomnie , e Internet powstawa  w a nie jako commons, dobro wspólne, 

powi zane ze wspólnot  korzystaj cych z niego ludzi (por. Hofmokl 2009). 

Przestrze  wirtualna kojarzy a si  te  cz sto z bezkresnym oceanem, na co zwra-

ca  uwag  Tomasz Goban-Klas (2001: 12) pisz c: „U ytkownicy Internetu bywaj  

najcz ciej okre lani mianem internautów, co wyra nie odnosi si  do eglowania 

i nawigacji. Metaforyka morska dominuje w Internecie, bo mówimy o ‘ eglowaniu’, 

‘serfowaniu’, o programach ‘nawigacyjnych’, o ‘morzu’ informacji”. Tak  metafo-

ryk  pos u y  si  tak e Castells tworz c wspomniane wcze niej poj cie przestrzeni 

3 W tym uj ciu komercjalizacja ró nych form komunikacji internetowej (np. przez takie podmioty 

jak Facebook) by aby odpowiednikiem zaw aszczania przestrzeni publicznej przez prywatne Þ rmy 

(np. centra handlowe).
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przep ywów, cho  jest kwesti  dyskusyjn , czy to poj cie jest dok adnym synoni-

mem poj cia przestrzeni wirtualnej.

Porównania takie pozwalaj  oswoi  now  sytuacj  komunikacyjn  za pomoc  

znanych ju  poj , lecz ich u yteczno  wyczerpuje si , gdy okazuje si , e prze-

strze  wirtualna rz dzi si  jednak zupe nie innymi prawami ni  znana ju  przestrze  

Þ zyczna. W tej przestrzeni nie obowi zuj  prawa Þ zyki, nie maj  znaczenia odleg o-

ci, „poruszania si ” w niej nie ogranicza czas. Zrywa ona równie  z logik  linear-

no ci: korzystaj c z hipertekstu mo na przemieszcza  si  bezpo rednio z dowolnego 

miejsca w sieci w ka de inne. Z tego wzgl du bywa ona porównywana tak e do 

labiryntu, przy czym ten labirynt ma – jak ujmuje to Krzysztofek (2008b: 395) – 

zmienn  geometri , mobilne cianki dzia owe i niesta y plan architektoniczny.

Idea przestrzeni wirtualnej jako stworzonego przez komputery nowego wiata 

budzi a wiele obaw (bo „wirtualne miasto” rych o mog o okaza  si  opanowane 

przez przest pczy pó wiatek, a „informacyjne morze” przez gro nych piratów; nie 

wspominaj c ju  o niebezpiecznym z za o enia labiryncie o zmiennej geometrii) , 

ale te  wiele nadziei. Mog a ona bowiem kreowa  alternatywny (i w domy le: lep-

szy) obszar komunikacji, w wyniku której wytwarza aby si  wspólnota znacze  po-

dzielanych przez wszystkich uczestników. W toku komunikacji mog yby powstawa  

nowe zasady post powania, nowe wzory zachowa , nowy system kontroli spo ecz-

nej, nowe tre ci, symbole, znaczenia, a nawet obyczaje – innymi s owy: nowa kul-

tura cz ca zbiorowo  internautów, któr  w zwi zku z tym nale a oby raczej na-

zywa  spo eczno ci 4. W taki w a nie sposób postrzega o te kwestie wielu badaczy 

zajmuj cych si  wczesnym okresem upowszechnienia Internetu: jego u ytkownicy 

byli wówczas postrzegani jako spo eczno  posiadaj ca swoist  (cyber)kultur  i y-

j ca w cyberprzestrzeni oderwanej od zwyk ego, realnego ycia (por. np. Jastrz bska 

2001; Zawojski 2002). 

Ta cyberprzestrze  mia a by  alternatywna równie  w tym sensie, e mog a pozo-

stawa  poza wp ywami polityki, w adzy pa stwowej, oÞ cjalnych ideologii, mediów 

masowych i biznesu. Wyrazem tego sposobu my lenia sta a si  napisana w 1996 r. 

„Deklaracja niepodleg o ci cyberprzestrzeni” (A Declaration of the Independence 

of Cyberspace)5 autorstwa Johna Perry`ego Barlowa, za o yciela organizacji Elec-

tronic Frontier Foundation, której celem by a walka z ró nymi przejawami ograni-

czania wolno ci w Internecie. Zdaniem Barlowa u ytkownik w Internecie zdobywa 

now  to samo  zyskuj c miano obywatela Sieci, porzuca Þ zykalne ograniczenia 

oraz przynale no  do tradycyjnych spo eczno ci, mo e natomiast w nieskr powany 

sposób uczestniczy  w kontaktach z innymi lud mi i wspólnie z nimi tworzy  nowe 

dzie a. W uj ciu Barlowa pobrzmiewaj  echa ideologii kontrkulturowej, która mia-

a znacz cy wp yw na kszta towanie si  spo eczno ci sieciowych w pocz tkowym 

4 Wed ug Paw a Rybickiego (1979: 162–167) spo eczno  to zbiorowo  charakteryzuj ca si  

wspólno ci  kulturowych tre ci, wyra aj ca t  wspólno  w czynnych zachowaniach i dzia aniach 

oraz cechuj ca si  obiektywn  i subiektywn  wi zi  pomi dzy cz onkami.
5 Jej tekst znajduje si  pod adresem: https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 

[dost p 05.06.2013].
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okresie upowszechnienia Internetu (por. Castells 2003: 66). Wed ug zwolenników 

kontrkultury komputer i sieci komputerowe mog y stanowi  alternatyw  i dawa  

szans  na wzajemne porozumienie, czego nie sposób by o oczekiwa  od tradycyj-

nych rodków masowego przekazu. Mog y zatem pomóc zrealizowa  marzenia 

o egalitarnym spo ecze stwie, w którym jednostka mo e swobodnie rozwija  swoj  

osobowo  i uczestniczy  we wspólnotach opartych na autentycznych wi ziach (por. 

Davis 2002: 115). 

Poj cie przestrzeni wirtualnej by o i jest nacechowane pewn  dwuznaczno ci . 

Z jednej strony u ytkownicy mieli ca kowit  wiadomo  nieistnienia wiata, któ-

ry mia by si  jakoby rozci ga  za ich ekranami. Nikt raczej nie s dzi  na serio, e 

„wchodz c do Internetu” wkracza do innego, sztucznego wiata. Rzeczywisto  

pozainternetowa do tej pory okre lana bywa cz sto jako IRL – In Real Life, czy-

li „prawdziwe ycie”, co sugeruje nieprawdziwo  ycia w przestrzeni wirtualnej. 

Poj cie wirtualno ci tak e kojarzy si  tu bardziej ze sztuczno ci  ni  z potencjal-

n  obecno ci . Z drugiej strony wszystkie te metafory morza, miejsc, miast, dróg 

zdaj  si  wiadczy  o tym, e u ytkownicy wyobra aj  sobie przestrze  wirtualn  

na podobie stwo obiektywnie istniej cej przestrzeni Þ zycznej. Wirtualny wiat by -

by wówczas kolejnym ze sztucznych wiatów, o których pisze Wolfgang Welsch 

(2005): nie ca kowicie prawdziwym, ale i nie do ko ca sztucznym. Ponadto, w tej 

„sztucznej” przestrzeni rodzi y si  prawdziwe emocje, relacje i wi zi spo eczne, cz -

sto postrzegane jako jako ciowo lepsze, bardziej szczere ni  te nawi zywane poza 

Internetem. By  mo e wiadczy to o t sknocie za równolegle istniej c  bajkow  

krain , w której obowi zuj  inne (lepsze?) zasady.

Internet, ycie codzienne, przestrze  spo eczna – wzajemne zale no ci

Podej cie badaczy spo ecznych do kwestii Internetu zacz o zmienia  si  

w pierwszych latach XXI wieku, kiedy to coraz powszechniej zacz to zwraca  uwa-

g  na zwi zki cz ce Internet z yciem codziennym (por. np. Miller i Slater 2000; 

DiMaggio i inni 2001; Wellman i Haythornthwaite 2002). Oznacza to, e u ywa-

nie Internetu staje si  dla coraz wi kszej liczby ludzi czynno ci  zwyczajn , ruty-

now , powtarzaln , niemal automatyczn  i wr cz banaln . Internet sta  si  przede 

wszystkim wygodnym narz dziem, które ludzie wykorzystuj  zgodnie ze swoimi 

codziennymi potrzebami. U ytkownicy poszukuj  wi c w sieci informacji, których 

potrzebuj  w zwi zku z prac , nauk , rozrywk , zainteresowaniami czy yciem to-

warzyskim; utrzymuj  kontakty spo eczne; korzystaj  z dóbr kultury (w tym tak e 

umieszczanych w sieci nielegalnie); wykorzystuj  Internet w organizacji codzien-

nych praktyk; pracuj  i ucz  si ; robi  zakupy; korzystaj  z banku6. U ywanie In-

ternetu nie jest obecnie zastrze one dla w skiego grona (globalnych) elit ani dla 

6 W warunkach polskich potwierdzaj  to regularnie kolejne badania Internetu, ostatnio m. in. 

„Diagnoza spo eczna. Warunki i jako  ycia Polaków” z 2013 r., „Korzystanie z Internetu” prze-

prowadzone przez CBOS w V 2012 r., „World Internet Project. Poland” przeprowadzone przez Þ rmy 

Agora SA i Orange Polska w 2013 r.
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„cyfrowej awangardy” spo ecze stwa; nie jest te  ucieczk  od zwyk ego ycia w al-

ternatywny wiat cyberprzestrzeni, do którego u ytkownik wchodzi po odprawieniu 

magicznych rytua ów, aby sta  si  „obywatelem Sieci” i cz onkiem „spo eczno ci 

Internetu”. Sytuacja ta jest spowodowana przez kilka czynników: wzrost liczby 

u ytkowników Internetu (w 2012 r. Mi dzynarodowy Zwi zek Telekomunikacyjny 

szacowa  ich liczb  na 2,3 mld), polepszenie jako ci po cze  z Internetem (wi ksza 

dost pno  Internetu szerokopasmowego), upowszechnienie Internetu mobilnego za 

spraw  coraz popularniejszych na ca ym wiecie smartfonów (których u ywa ju  

ponad miliard ludzi), ale i wi ksza dost pno  Internetu w domach, a tak e sukce-

sywny pojawianie si  w Internecie kolejnych atrakcyjnych mo liwo ci, ofert, infor-

macji i us ug komunikacyjnych dost pnych dla wszystkich u ytkowników7. W ta-

kim uj ciu Internet nie kreuje odr bnej przestrzeni spo ecznej, ale jest elementem 

powszechnego, codziennego do wiadczenia, narz dziem wykorzystywanym przez 

ludzi w swoich codziennych praktykach, które – co wi cej – w du ej mierze maj  

charakter zlokalizowany. 

ycie codzienne ludzi jest bowiem zlokalizowane, pozostaje wci  uwik ane 

w ograniczony czasowo i przestrzennie kontekst, gdy  taki charakter ma po prostu 

ludzka egzystencja. Jak zauwa a Piotr Sztompka (2008: 25) – jest ono „zlokali-

zowane w przestrzeni, toczy si  w okre lonych miejscach [...] i ta jego lokaliza-

cja decyduje o jego tre ci i charakterze”. Ludzie ze swej natury nie s  wirtualni. 

Wprawdzie Internet – zw aszcza u ywany za po rednictwem coraz popularniejszych 

urz dze  mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów8 – u atwia ludziom mobil-

no , która wspó cze nie jest by  mo e bardziej konieczno ci  ni  mo liwo ci  (por. 

Urry 2009), jednak z pewno ci  ludzie nie mog  Þ zycznie przemieszcza  si  z tak  

pr dko ci , z jak  przy u yciu sieci komputerowej mog  by  przesy ane informacje. 

Wci  jeste my skr powani ograniczeniami, jakie przestrze  narzuca naszym cia om 

i nale y przypuszcza , e b dzie tak dopóty, dopóki teleportacja czy ca kowite prze-

niesienie wiadomo ci w komputerowe rodowisko pozostan  w kr gu fantastyki. 

Internet umo liwia wprawdzie komunikacj  na nieograniczon  skal , ludzie mog  

istotnie za pomoc  Internetu poszukiwa  informacji i kontaktów na ca ym wiecie, 

jednak Þ zycznie nadal yj  lokalnie i nadal podlegaj  tym, wci  jednak wa kim, 

uwarunkowaniom kulturowym czy politycznym, które s  zwi zane z okre lonym 

terytorium. Z tego wzgl du informacje dotycz ce spraw lokalnych czy regionalnych 

(np. politycznych, ekonomicznych czy kulturowych) s  dla wielu u ytkowników 

bardzo istotne.

ycie codzienne to tak e ycie z innymi lud mi, cho  niekoniecznie w bezpo-

rednich interakcjach z nimi (Sztompka 2008: 24–25). Tymczasem jednym z najwa -

niejszych zastosowa  Internetu jest u ywanie go do komunikacji z innymi lud mi. 

7 Wszystkie te zmiany te mo emy obserwowa  tak e w Polsce (por. Batorski 2013).
8 Z bada  „World Internet Project Poland” z 2013 r. wynika, e polscy internauci cz  si  z sie-

ci  najcz ciej za po rednictwem laptopa (67%), przez telefon czy si  za  28%, a przez tablet 

6%. Z drugiej strony te same badania wskazuj , e z urz dze  mobilnych u ytkownicy korzystaj  

najcz ciej w domu.
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Okazuje si  te , e znaczna cz  internetowej komunikacji to kontakty z osobami 

znanymi z codziennego ycia, np. z cz onkami rodziny, przyjació mi, wspó pracow-

nikami. Internet sprzyja przede wszystkim podtrzymywaniu relacji spo ecznych, 

co wydaje si  mie  nawet wi ksze znaczenie ni  zawieranie nowych znajomo ci. 

Kontakty te s  podtrzymywane nie tylko przez Internet, ale równie  w inny sposób 

np. telefonicznie czy face-to-face. Co wi cej, Internet mo e by  wykorzystywany 

do aran owania spotka  w przestrzeni Þ zycznej, s u y zatem temu, co jest jednym 

z najwa niejszych elementów codziennego ycia (por. Urry 2009). Korzystanie z In-

ternetu dodaje si  raczej do innych sposobów podtrzymywanych relacji spo ecznych, 

a nie zast puje ycie towarzyskie (por. te  Castells 2003: 141; Wellman i Haythorn-

thwaite 2002). Wynika z tego, e rozdzielanie relacji spo ecznych na internetowe 

i pozainternetowe jest pozbawione sensu, poniewa  s  to najcz ciej te same relacje 

istniej ce w tym samym obszarze ycia codziennego. 

Internet przyczynia si  natomiast do powstania i upowszechnienia nowego spo-

sobu uspo ecznienia, który Barry Wellman nazwa  spo eczno ciami spersonalizowa-

nymi (Wellman i Potter 1999), a Castells (2003) okre li  mianem indywidualizmu 

sieciowego. Polega on na tym, e ka da jednostka tworzy w asn  indywidualn  sie  

kontaktów, które cz  j  z innymi lud mi. W budowaniu tej sieci i zarz dzaniu ni  

jednostki wykorzystuj  tak e (cho  nie tylko) Internet. Nie ma raczej w tpliwo ci co 

do tego, e zjawisko indywidualizacji jest trwale wpisane w charakterystyk  wspó -

czesnego spo ecze stwa, jednak nie musi ono oznacza  wyobcowania cz owieka, 

a jedynie wi ksze mo liwo ci dokonywania przez niego wyborów w sferze kon-

taktów z innymi lud mi. Obecno  w tych samych miejscach (np. zamieszkiwanie 

na tym samym terenie) w coraz mniejszym stopniu decyduje o tym, z kim cz owiek 

wchodzi w relacje; coraz wi ksze znaczenie zyskuje natomiast mo liwo  utrzymy-

wania kontaktów za po rednictwem Internetu (por. Wellman i Rainie 2012). Kontak-

ty utrzymywane w ten sposób nie musz  by  p ytsze czy ubo sze od kontaktów pod-

trzymywanych poprzez bezpo rednie interakcje, zw aszcza e wspó czesne techniki 

komunikacji internetowej umo liwiaj  porozumiewanie si  na wielu poziomach; na 

znaczeniu ponownie zyskuje wygl d, d wi k g osu, komunikacja niewerbalna, eks-

presja emocji (por. Baym 2010). Z drugiej jednak strony techniki komunikacyjne nie 

tylko cz  ludzi, s  tak e czym , co oddziela ich od siebie; oferuj  one jedynie iluzj  

prawdziwych wi zi i w efekcie pot guj  samotno  jednostki (por. Turkle 2013). 

Warto jednak pami ta , e poj cie indywidualizmu sieciowego zak ada, e jednost-

k  cz  ró nego typu zwi zki z innymi lud mi: mog  to by  istotnie relacje s abe9 

i powierzchowne, cz sto traktowane wr cz instrumentalnie, ale tak e wi zi silne, po-

strzegane przez jednostk  jako najwa niejsze, podtrzymywane na wiele sposobów, 

w tym tak e poza Internetem. Nowy sposób uporz dkowania spo ecznego nie ozna-

cza (a w ka dym razie nie musi oznacza ) powszechnej atroÞ i wi zi spo ecznych; 

9 Jak zauwa a Castells (2003: 148), Internet sprzyja podtrzymywaniu s abych wi zi, które bez 

niego uleg yby zapewne zanikowi. Jednak jak wiadomo, s abe zwi zki pe ni  bardzo istotn  rol  

w posiadanym przez jednostk  kapitale spo ecznym, poniewa  pozwalaj  jej wej  w posiadanie 

nowego rodzaju zasobów (Granovetter 1973).
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wiele wci  zale y od tego, jak jednostki chc  kszta towa  swoje relacje z innymi 

lud mi i jak u ywaj  w tym celu technologii.

Mo na przypuszcza , e indywidualna sie  relacji, jak  tworzy sobie ka da jed-

nostka, b dzie w znacznej mierze z o ona z kontaktów z osobami pochodz cymi 

z tych samych kr gów kulturowych i j zykowych, co w wielu przypadkach oznacza 

tak e blisko  terytorialn . Podobie stwo, w tym tak e podobie stwo pochodze-

nia, jest bowiem wa n  determinant  nawi zywania znajomo ci (Aronson, Wilson 

i Akert 1997: 418). Osoby, które mieszkaj  w tym samym regionie, mog  wydawa  

si  ludziom bli sze, poniewa  stykaj  si  zwykle z podobnymi problemami, maj  

podobne do wiadczenia, uczestnicz  w tym samym kr gu kulturowym, u ywaj  po-

dobnej odmiany j zyka (np. dialektu regionalnego lub gwary), znaj  te same sym-

bole czy kody komunikacyjne. Utrzymywanie bliskich relacji mimo geograÞ cznego 

dystansu jest oczywi cie mo liwe, lecz jest to raczej wyj tek ni  regu a (por. Tuan 

2005: 168).

W tej sytuacji okazuje si , e postrzeganie przestrzeni spo ecznej kszta tuj cej si  

pod wp ywem Internetu wy cznie jako przestrzeni wirtualnej (czy rozumie  j  jako 

globaln  przestrze  przep ywów czy jako aterytorialn  cyberprzestrze ) przestaje 

odpowiada  rzeczywisto ci. Ludzie bowiem wykorzystuj  Internet po to, eby lepiej 

funkcjonowa  w codziennym yciu, nie za  po to, aby uczestniczy  w rzeczywi-

sto ci od niego oderwanej. Dlatego te  Barry Wellman i Caroline Haythornthwaite 

(2002) w pracy pod znamiennym tytu em The Internet in Everyday Life postuluj , 

aby „zabra  Internet z cyberprzestrzeni” (move the Internet out of Cyberspace), aby 

to poj cie przesta o okre la  sposób, w jaki my limy o Internecie i jego miejscu 

w spo ecze stwie. Mog o ono mie  zastosowanie we wczesnym okresie istnienia 

Internetu, gdy u ytkowników by o niewielu, rekrutowali si  oni g ównie spo ród elit 

i rzeczywi cie starali si  podkre la  swoj  odmienno . Obecnie nale y jednak prze-

sta  koncentrowa  si  na tym, co dzieje si  „w Internecie”, a zacz  postrzega  In-

ternet jako jedno z wielu narz dzi u ywanych przez ludzi w ramach ich codziennych 

praktyk. Ich zdaniem u ywanie poj cia cyberprzestrzeni, a tak e zwi zane z tym 

poj ciem analityczne rozdzielanie ycia spo ecznego na internetowe i pozainterneto-

we, raczej zaciemnia rzeczywisto  i przynosi w spo ecznych badaniach nad Interne-

tem wi cej szkody ni  po ytku. Jak pisz  Dominik Batorski i Krzysztof Olechnicki 

(2007: 7): „Podzia  na cyberprzestrze  i ‘real’, wiat online i ofß ine, cho  j zykowo 

b yskotliwy i medialnie atrakcyjny, stawia nas wobec fa szywej dychotomii i nie 

pozwala na zrozumienie natury nowego medium.” Dlatego aby zrozumie  spo eczne 

aspekty Internetu, nale y przede wszystkim przyjrze  si  spo ecze stwu, w którym 

jest on u ywany, a nie tylko temu, co dzieje si  w „cyberprzestrzeni”. 

Perspektywa zaproponowana przez Wellmana i Haythornthwaite pozwala na 

uj cie kwestii przestrzeni spo ecznej w dobie Internetu w nowym wietle. Przede 

wszystkim postuluj  oni zerwanie z dyskursem cyberprzestrzeni jako alternatywnej 

przestrzeni spo ecznej, do której u ytkownicy Internetu „wchodz ” i w której na-

st pnie funkcjonuj . Proponuj  te , aby traktowa  Internet jako po prostu narz dzie 

komunikacyjne, cho  o szczególnych mo liwo ciach. Przypominaj  wreszcie, e 

cz owiek jest z natury swojej „zlokalizowany”. Podobne podej cie proponuje Nancy 
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Baym (2010), która nazywa cyberprzestrze  „mitem” i podkre la, e Internet nie jest 

przestrzeni , ale narz dziem u ywanym przez ludzi w celu porozumienia si ; cz o-

wiek za  podlega ograniczeniom narzucanym przez cia o i przez realia codziennego 

ycia (Baym 2010: 150–155).

Takie uj cie pozwala na syntez  globalnego i lokalnego wymiaru Internetu, prze-

zwyci enie paradoksu polegaj cego na wykorzystywaniu medium o globalnym 

zasi gu w kwestiach uwik anych w kontekst lokalny, zwi zany z miejscem, w któ-

rym mieszka lub aktualnie przebywa dany u ytkownik. Internet umo liwia bowiem 

komunikacj  na skal  globaln , ale u ywaj  go ludzie, którzy yj  w okre lonych 

miejscach i s  zainteresowani przede wszystkim sprawami, które maj  bezpo red-

nie prze o enie na ich codzienne ycie. By  mo e, w tej sytuacji nale a oby raczej 

okre li  Internet jako medium glokalne; oznacza to, e mimo swego globalnego po-

tencja u, ma on wi ksze znaczenie raczej w kontek cie lokalnym (por. Krzysztofek 

2008b: 405).

Jak zauwa a Krzysztofek (2008b: 397), po okresie fascynacji globalnym zasi -

giem komunikacji, coraz wi cej ludzi szuka za po rednictwem Internetu kontaktu 

z w asn  lokalno ci . Wyrazem tej tendencji jest zmniejszanie si  ilo ci zasobów 

informacyjnych w j zyku angielskim, na rzecz innych j zyków narodowych. Ten 

zwrot ku swojskiej i bezpiecznej lokalno ci mo na te  rozpatrywa  jako reakcj  

na globalizacj , która wch ania, rozmywa i zniekszta ca elementy kultur lokalnych. 

Mimo e apologeci Internetu podkre laj , e otwiera on dost p do informacji i ludzi 

z ca ego wiata, to w praktyce okazuje si , e ludzie potrzebuj  kontaktów przede 

wszystkim z najbli szym otoczeniem. W a nie dlatego cz ciej wykorzystuj  Inter-

net po to, aby sprawdzi  prognoz  pogody dla swojego miasta i napisa  e-mail do ko-

le anki z pracy; a zamiast uczestniczy  w mi dzynarodowych spo eczno ciach wir-

tualnych bior  raczej udzia  w dyskusjach na internetowym forum swojego osiedla. 

Co ciekawe, Internet mo e bowiem s u y  tak e integracji spo eczno ci lokal-

nych. Zwracaj  na to uwag  Wellman i Hampton (2003) w swoim studium „Ne-

tville”. Zauwa aj  oni, e Internet nie tylko nie os abia wspólnot terytorialnych, ale 

mobilizuje je do dyskusji na temat spraw lokalnych. Obecnie nie nale  do rzadko ci 

sytuacje, w których Internet wspomaga integracj  ludzi zamieszkuj cych nowo zbu-

dowane osiedle czy innego rodzaju spo eczno ci lokalnych. Okazuje si  równie , 

e Internet mo e by  wykorzystywany, aby wzmacnia  grupow  to samo  opart  

na wspólnej identyÞ kacji z okre lonym terytorium (por. Cichocki 2012: 135–142). 

W tym przypadku komunikacja zapo redniczona komputerowo dodaje si  do bez-

po rednich kontaktów, na których opiera si  istnienie spo eczno ci lokalnej10. Nie 

znaczy to jednak oczywi cie, e pod wp ywem Internetu dochodzi do swoistego 

odrodzenia tradycyjnej Gemeinschaft. Wi zi spo eczne we wspólnocie lokalnej, 

10 Internet mo e by  te  dodatkowym sposobem porozumiewania si  ludzi zgromadzonych 

w miejscu publicznym. Przyk adem mo e by  Spotted, czyli za o one na Facebooku podstrony okre-

lonych miejsc (np. kawiarni, biblioteki). Spotted s u y przede wszystkim komunikacji pomi dzy 

osobami, które s  w tym miejscu obecne (chocia  oczywi cie ta komunikacja mog aby si  odbywa  

tak e w sposób bezpo redni).
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która podtrzymuje swoje trwanie równie  za pomoc  Internetu, s  jednak do  lu ne. 

Takie utrzymywanie kontaktów s u y bowiem nie tyle zacie nianiu wi zi, ile wy-

mianie informacji i podejmowaniu dzia a  istotnych dla spo eczno ci (Krzysztofek 

2006: 27). 

Wykorzystanie Internetu w wymiarze lokalnym nie zmienia jednak faktu, e 

czyni on mo liwym porozumiewanie si  ponad przestrzennymi barierami i ograni-

czeniami, nawet je li w praktyce znaczna cz  ludzi nie korzysta z tej mo liwo ci, 

b d  te  korzysta z niej w ograniczonym stopniu (np. podtrzymuj c w ten sposób 

kontakt z bliskimi, którzy wyemigrowali). Jednak ka da interakcja, ka da informa-

cja pojawiaj ca si  w Internecie, cho by najbardziej lokalna, mo e zyska  wymiar 

globalny. T  w a ciwo  Internetu wykorzystuj  ró ne ruchy buntu i protestu. Jed-

nym z pierwszych takich ruchów, które korzysta y z Internetu, aby poinformowa  

wiatow  opini  publiczn  o swojej sytuacji i swoich celach, by o powstanie zapa-

tystów w meksyka skim stanie Chiapas w latach dziewi dziesi tych XX wieku. 

Obecnie w a ciwie wszystkie ruchy protestuj cych11 przeciwko lokalnym w adzom 

czy warunkom wykorzystuj  w ten sposób Internet, zw aszcza je li nie mog  li-

czy  na wsparcie lokalnych mediów masowych. Tym, co czy tak ró ni ce si  od 

siebie ruchy jak np. Arabska Wiosna w krajach Afryki Pó nocnej na pocz tku 2011 

r., demonstracje „Oburzonych” w Europie, akcja Occupy Wall Street w USA czy 

zamieszki w Turcji w po owie 2013 r., jest kluczowa rola Internetu w ich formo-

waniu, koordynacji i ekspresji (por. Castells 2012). Rozruchy w ramach Arabskiej 

Wiosny nazywano zreszt  czasami „twitterowymi rewolucjami” dla podkre lenia ich 

zwi zków z Internetem. Sie  stanowi te  p aszczyzn  organizowania ró nych akcji 

(np. demonstracji) w Þ zycznej przestrzeni; zdarza o si  to zreszt  ju  du o wcze niej 

(por. Rheingold 2002), ale w ostatnich latach zyska o na znaczeniu i popularno ci, 

prawdopodobnie w zwi zku z pojawieniem si  w Internecie wygodnych narz dzi 

komunikacyjnych, które mog  by  w tym celu wykorzystane (przede wszystkim 

tzw. media spo eczno ciowe). Wspomniane ruchy protestu s  przyk adem tego, jak 

globalny wymiar Internetu czy si  z jego wykorzystaniem w sprawach ci le lokal-

nych; ich symbolem s  tyle  plac Tahrir czy Taksim, co Facebook i Twitter. 

Perspektywa zaproponowana przez Wellmana i Haythornthwaite pozwala rów-

nie  na dokonanie syntezy lokalnego i wirtualnego wymiaru Internetu. Ludzie, któ-

rzy yj  lokalnie, mog  poszukiwa  kontaktów z osobami o podobnych zaintereso-

waniach czy w podobnej sytuacji yciowej, w celu otrzymania ró nych informacji, 

porad czy wsparcia, a niekiedy (cho  nie zawsze) tak e po to, aby spotka  si  z nimi 

face-to-face. Mo na takich kontaktów poszukiwa  w ród osób z ca ego wiata, ale 

cz sto ograniczenia narzucane przez j zyk, kontekst kulturowy i lokalne warunki 

11 Na pocz tku drugiej dekady XXI wieku jest takich ruchów do  du o (by  mo e ma to zwi -

zek z kryzysem ekonomicznym). Przypominaj  one pod pewnymi wzgl dami tradycyjnie rozumiane 

w socjologii ruchy spo eczne, ale zarazem znacznie si  od nich ró ni . Podobnie jak tradycyjne ruchy 

spo eczne artyku uj  one zazwyczaj niezadowolenie spo eczne wywo ane niekorzystnymi warunkami 

ekonomicznymi czy politycznymi i nie s  (w pe ni) zinstytucjonalizowane ani sformalizowane. Zara-

zem jednak nie zawsze formu uj  wyra nie swoje cele, ideologie i projekty zmian spo ecznych. Jest 

to jednak temat na osobne opracowanie.
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ekonomiczne czy polityczne sprawiaj , e u ytkownicy nawi zuj  relacje w ród 

osób z tego samego kraju lub regionu. Wiele zale y bowiem od motywacji i mo li-

wo ci osób, które poszukuj  kontaktów z innymi. Dla przyk adu: fani, którzy chc  

porozmawia  z innymi fanami na temat przedmiotu swoich zainteresowa  mog  

ich poszukiwa  na ca ym wiecie (je li tylko znaj  j zyki obce), ale ju  matka au-

tystycznego dziecka, która chcia aby porozmawia  z inn  podobn  matk  na temat 

dost pnych w kraju sposobów leczenia i rehabilitacji, zaw zi kr g poszukiwa  do 

osób z tego kraju. Takie kontakty mog  (cho  nie musz ) prowadzi  do wy onie-

nia si  wspólnot osób, które porozumiewaj  si  tylko przez Internet i które maj  

poczucie, e czy je jaki  wspólny aspekt to samo ci. Howard Rheingold (1993) 

nazwa  je spo eczno ciami wirtualnymi i okre li  jako samodeÞ niuj ce si  sieci in-

teraktywnej komunikacji zorganizowane wokó  poszczególnych zainteresowa  b d  

celów. W Internecie organizuj  si  zbiorowo ci skupione wokó  takich wspólnych 

tematów jak np. seriale, polityka, religia, nowe technologie, gry komputerowe, ma-

cierzy stwo, wychowywanie dzieci, choroby itd. Mo na takie zbiorowo ci nazwa  

za Michelem Maffesolim (2008) nowoplemionami. Powstaj  one spontanicznie 

w odpowiedzi na instynktown  potrzeb  bycia z innymi lud mi, a Internet znacznie 

u atwia ich formowanie si  i wspomaga ich funkcjonowanie. Mog  one stanowi  dla 

swoich cz onków ród o wsparcia, informacji, poczucia przynale no ci i to samo ci 

spo ecznej. 

Nie wydaje si  jednak, aby opisanie funkcjonowania tego rodzaju wspólnot 

wymaga o koniecznie przywo ywania poj cia cyberprzestrzeni. S  to bowiem sie-

ci komunikacyjne, a komunikuj cymi si  podmiotami s  jednostki umiejscowione 

w Þ zycznej przestrzeni, które z tych okre lonych miejsc wysy aj  swoje komunikaty. 

Niektórzy u ytkownicy mog  wprawdzie wyobra a  sobie, e komunikuj  si  z in-

nymi osobami w „innym wiecie”, ale nie wszyscy musz  to wyobra enie podziela . 

Co wi cej, nasilaj cy si  pragmatyzm u ytkowania Internetu oraz powi zanie tego 

u ytkowania z yciem codziennym pozwalaj  przypuszcza , e nie jest to wyobra e-

nie powszechne. Wiele z tych aktów komunikacyjnych ma bowiem na celu efektyw-

ne funkcjonowanie w yciu codziennym, zlokalizowanym i nie maj cym zwi zku 

z Internetem (odwo uj c si  ponownie do przywo anego wy ej przyk adu: dla matki 

autystycznego dziecka dyskusje na forum przeznaczonym dla takich matek maj  

na celu uzyskanie informacji pomocnych w zorganizowaniu terapii nie maj cej nic 

wspólnego z Internetem). 

Poj cie przestrzeni wirtualnej mo e natomiast by  (i bywa) u ywane jako syno-

nim globalnej sieci komunikacyjnej. Nie ulega bowiem w tpliwo ci, e ka dy u yt-

kownik Internetu mo e si  teoretycznie skontaktowa  z ka dym innym, w wyniku 

czego powstaje ogólno wiatowa sie  komunikacyjna; cho  w praktyce ulega ona 

zag szczeniom, tam, gdzie kontakty mi dzy jednostkami s  szczególnie bliskie i in-

tensywne, a mo na przypuszcza , e s  to w szczególno ci kontakty pomi dzy jed-

nostkami pochodz cymi z podobnych stron. Internet staje si  w ten sposób sposobem 

na utrzymywanie si  wielu sieci spo ecznych o ró nej sile i zasi gu. U ycie poj cia 

przestrzeni wirtualnej w takim sensie nie poci ga za sob  metafor nawi zuj cych do 

przestrzeni materialnej, jest to zatem uj cie bardziej realistyczne. Takie uj cie jest 
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jednak bardzo bliskie koncepcji przestrzeni przep ywów i mo na mie  w tpliwo ci, 

czy przywo ywanie tu tak e poj cia przestrzeni wirtualnej nie jest mno eniem by-

tów ponad miar . Poj cie przestrzeni przep ywów jest tu tak e bardziej u yteczne, 

poniewa  – w przeciwie stwie do chronicznie niejasnego poj cia przestrzeni wir-

tualnej – zosta o do  precyzyjnie sformu owane i skonceptualizowane, nawet je li 

wci  zachowuje pewne cechy metafory. 

Wydaje si  natomiast, e poj cie przestrzeni wirtualnej zachowuje najwi ksz  

u yteczno  w odniesieniu do zasobów informacyjnych Internetu. S  one wpraw-

dzie zlokalizowane na okre lonych serwerach umieszczonych w okre lonych miej-

scach, zosta y tam wprowadzone przez ludzi i wykorzystywane s  przez ludzi, a lu-

dzie – przypomnijmy – nie s  wirtualni. Wirtualne – czyli potencjalnie dost pne – s  

natomiast informacje. Mo na wi c postrzega  Internet tak e jako zbiór informacji 

i wiedzy, które zosta y przez ludzi zgromadzone i które s  dost pne na danie u yt-

kownika. Takie uj cie przestrzeni wirtualnej nawi zuje do stworzonej przez ksi dza 

Pierre`a Teilharda de Chardin w Dwudziestoleciu Mi dzywojennym koncepcji no-

osfery, czyli wspólnej wszystkim ludziom sfery duchowej otaczaj cej Ziemi , a tak-

e do koncepcji „pow oki kultury” i „inteligencji otwartej” sformu owanych przez 

Derricka de Kerckhove’a. Obecnie coraz cz ciej zdarza si , e Þ rmy udost pniaj  

mo liwo  przechowywania na ich sprz cie danych umieszczanych tam przez u yt-

kowników (przyk adem mog  by  Þ lmy umieszczane w serwisie YouTube). Internet 

w tym uj ciu jawi si  jako superkomputer, z którego mocy obliczeniowych mog  

korzysta  wszyscy u ytkownicy; tak postrzegany Internet okre la si  niekiedy jako 

„chmur ” (cloud computing), Nicholas Carr (2008) nazywa go natomiast World 

Wide Computer. Nale y przy tym zauwa y , e u ywane w ten sposób infrastruk-

tura i oprogramowanie nale  zazwyczaj do instytucji komercyjnych, co zwi ksza 

zakres ich kontroli nad Internetem. Im bardziej World Wide Web staje si  World 

Wide Computer, tym bardziej nieadekwatna staje si  wizja Internetu jako medium 

wolno ci czy cyfrowego commons.

Takie uj cie przestrzeni wirtualnej nie stoi natomiast w sprzeczno ci z perspek-

tyw  Internetu jako cz ci ycia codziennego, poniewa  informacje uzyskane za 

po rednictwem Internetu cz sto wspomagaj  efektywne funkcjonowanie ludzi w ich 

codziennym yciu (przyk adem mo e by  korzystanie z serwisu Google Earth w celu 

obejrzenia miejsc przysz ych wakacji, dokonywanie za granic  zakupów produktów 

potrzebnych w pracy lub w domu lub umieszczanie w serwisie spo eczno ciowym 

fotograÞ i, które mog  by  ogl dane przez ludzi z dowolnego miejsca na wiecie).

Podsumowanie i wnioski

W czasach, gdy Internet zyskuje coraz wi kszy wp yw na ycie jednostek i spo-

ecze stw, zmienia si  postrzeganie przestrzeni spo ecznej. Dzi ki natychmiastowej 

komunikacji wszystkie miejsca maj ce po czenie z globaln  sieci  wydaj  si  by  

równie blisko, niezale nie od tego, jaki dzieli je rzeczywisty dystans geograÞ czny. 

Daje to u ytkownikom Internetu mo liwo ci pozyskiwania informacji i utrzymywa-

nia kontaktów spo ecznych w sposób niemal nieograniczony przestrzeni  Þ zyczn . 
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W czasach, gdy Internet zaczyna  si  upowszechnia , popularne sta o si  te  poj cie 

cyberprzestrzeni, które mia o okre la  alternatywn  przestrze  spo eczn , która po-

wstaje na skutek zapo redniczonych przez Internet kontaktów. W cyberprzestrzeni 

nie obowi zuj  prawa Þ zyki, odleg o ci nie maj  znaczenia, a jedyne dystanse po-

mi dzy lud mi to dystanse emocjonalne.

Przestrze  spo eczn  w pocz tkowej fazie upowszechnienia Internetu opisywano 

zatem jako przestrze  globaln , „rozszerzon ”, pozbawion  Þ zycznych odleg o ci. 

Uczestnicz ce w niej elity (gospodarcze, kulturowe i polityczne) mog y za po red-

nictwem Internetu wymienia  informacje i utrzymywa  mi dzy sob  kontakty, dzi -

ki czemu podwy sza y swoj  i tak ju  wysok  pozycj  w globalnych hierarchiach 

bogactwa, w adzy czy presti u. Z drugiej jednak strony Internet postrzegano jedno-

cze nie jako „przestrze ”, do której u ytkownicy mog  uciec przed realnym wia-

tem zdominowanym przez ideologie, polityk  i biznes. Internet wydawa  si  zatem 

jednocze nie „terenem” zdominowanym przez globalne elity i „miejscem” ucieczki 

przed nimi. 

Postrzeganie przestrzeni spo ecznej konceptualizowanej w kontek cie Internetu 

zacz o si  zmienia  wraz z dalszym upowszechnianiem si  Internetu na ca ym wie-

cie i wzrostem liczby jego u ytkowników rekrutuj cych si  nie tylko z ró nych stron 

wiata, ale i z ró nych klas spo ecznych. Okaza o si  przy tym, e znaczna cz  

u ytkowników traktuje Internet jako narz dzie umo liwiaj ce pozyskiwanie infor-

macji i utrzymywanie kontaktów spo ecznych, co jest cz ci  ich ycia codziennego, 

które nie rozgrywa si  w bli ej nieokre lonej przestrzeni globalnej ani tym bardziej 

w „innym wiecie” wykreowanym przez Internet, ale jest zawsze zlokalizowane, po-

wi zane z okre lonym miejscem. Nasuwa si  zatem wniosek, e przestrze  spo eczna 

w dobie Internetu to dzi  raczej realne terytorium, na którym aktualnie przebywaj  

ludzie u ywaj cy Internetu w ró ny sposób i w ró nych celach: korzystaj cy niekie-

dy z oferowanej przeze  mo liwo ci szybkiego komunikowania si  na du e odleg o-

ci, ale te  poszukuj cy za jego po rednictwem kontaktu z w asn  lokalno ci . Takie 

uj cie pozwala na syntez  ró nych wymiarów Internetu: globalnego, wirtualnego 

i lokalnego. Internet jest bowiem i taki, i taki. Warto o tym pami ta , zw aszcza e 

w dyskursie naukowym i medialnym podkre la si  g ównie globalny czy wirtualny 

wymiar Internetu pomijaj c cz sto jego znaczenie w yciu codziennym. 

Takie uj cie pozwala równie  – cho by roboczo – ukierunkowa  dyskurs do-

tycz cy spo ecznych aspektów Internetu, nada  mu pewne ramy koncepcyjne. Po-

zwala bowiem uchwyci  sprzeczne trendy w spo ecznym rozwoju Internetu, czego 

wyrazem jest specyÞ czny j zyk rozwa a : pe en metafor (przestrze  wirtualna), 

oksymoronów (glokalizacja) i poj  próbuj cych uchwyci  przeciwstawne tenden-

cje (indywidualizm sieciowy); i przynajmniej tymczasowo przezwyci y  trudno-

ci wynikaj ce z braku kategorii analitycznych pozwalaj cych uczonym uchwyci  

analizowan  rzeczywisto . By  mo e socjologia wypracuje z czasem j zyk analizy 

adekwatny do zmieniaj cych si  realiów, bez konieczno ci przywo ywania i prze-

kszta cania poj  dostosowanych do nieaktualnych ju  modeli i paradygmatów, co 

owocuje w a nie j zykiem pe nym metafor i oksymoronów. Jest to jednak osobny 

temat, dalece wykraczaj cy poza niniejsze opracowanie.



MARTA JUZA122

Literatura

Aronson, Eliot, Timothy D. Wilson i Robin Akert. 1997. Psychologia spo eczna – serce i umys . 

Warszawa: Zysk i S-ka.

Batorski, Dominik. 2013. Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dost pno-

ci i sposobów korzystania, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4#art316 [dost p: 

09.11.2013].

Batorski, Dominik i Krzysztof Olechnicki K. 2007. Wprowadzenie do socjologii Internetu. „Stu-

dia Socjologiczne” 3: 5–14.

Bauman, Zygmunt. 2000. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.

Bauman, Zygmunt. 2004. Wiek k amstwa. Rozmowa z Zygmuntem Baumanem. „Polityka”.

„Niezb dnik Inteligenta” 50: 4–9.

Baym, Nancy. 2010. Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: Polity Press.

Caincross, Francis. 2001. The Death of Distance. How the Communications Revolutions is 

Changing Our Lives. Boston: Harvard Business School Press.

Carr, Nicholas. 2008. The Big Switch. Rewiring the World, from Edison to Google. New York: 

W. W. Norton & Company.

Castells, Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Reß eksje nad biznesem, Internetem i spo ecze -

stwem. Pozna : Rebis.

Castells, Manuel. 2007. Spo ecze stwo sieci. Warszawa: WN PWN.

Castells, Manuel. 2012. Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, 

Cambridge.

Castells, Manuel. 2013. W adza komunikacji. Warszawa: WN PWN.

Cichocki, Piotr. 2012. Sie  przyjació . Serwis spo eczno ciowy oczami etnografa. Warszawa: 

WUW.

Dijk, Jan van. 2010. Spo eczne aspekty nowych mediów. Warszawa: WN PWN.

DiMaggio, Paul, Eszter Hargittai, W. Russel Nueman i John P. Robinson. 2001. Social Implica-

tions of the Internet. „Annual Review of Sociology” 27: 307–336.

Davis, Eric. 2002. TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji. Pozna : Rebis.

Goban-Klas, Tomasz. 2001. Panta rei, czyli teoria komunikowania w erze Wodnika. „Studia 

Medioznawcze” 4: 11–18.

Go dyka, Leszek. 1976. W sprawie poj cia przestrzeni spo ecznej. „Kultura i Spo ecze stwo” 

2: 193–201.

Granovetter, Marc S. 1973. The Strength of Weak Ties. „American Journal of Sociology” 78: 

1360–1380.

Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Warszawa: WAB.

Hofmokl, Justyna. 2009. Internet jako nowe dobro wspólne. Warszawa: WAiP.

Ja owiecki, Bohdan. 2002. Przestrze  spo eczna. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: OÞ -

cyna Naukowa.

Jastrz bska, Daria. 2001. Spo eczno  cyberprzestrzeni – rozwa ania nad socjologicznymi 

aspektami Internetu. „Studia Medioznawcze” 4: 25–38.

Krzysztofek, Kazimierz. 2006. Okno na e- wiat. W: J. Kurczewski (red.). Wielka sie . E-seje 

z socjologii Internetu. Warszawa: Trio, s. 23–73.

Krzysztofek, Kazimierz. 2008a. wiat wirtualny jako przestrze  spo eczna. W: Z. Rykiel (red.). 

Nowa przestrze  spo eczna w badaniach socjologicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego, s. 71–83.

Krzysztofek, Kazimierz. 2008b. Wirtualna reterytorializacja: czy istnieje lokalno  w cyber-

przestrzeni? W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalno ci. Ku nowym formom ycia lokalne-

go. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 392–414.



PRZESTRZE  SPO ECZNA W DOBIE INTERNETU: GLOBALNA SIE  KOMUNIKACYJNA... 123

Maffesoli, Michel. 2008. Czas plemion. Schy ek indywidualizmu w spo ecze stwach ponowo-

czesnych. Warszawa: WN PWN.

Miller, Daniel i Don Slater. 2000. The Internet: an ethnographic approach. Oxford: Berg.

Mitchell, Wiliam J. 1997. City of Bits. Space, place and infobahn. Massachussets: MIT Press.

Lévy, Pierre. 2005. Drugi potop. W: M. HopÞ nger (red.). Nowe media w komunikacji spo ecznej 

w XX wieku. Warszawa: OÞ cyna Naukowa, s. 375–390.

Rheingold, Howard. 1993. The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. 

Cambridge.

Rheingold, Howard. 2002. Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and 

Communities in the Age of Instant Access. Cambridge: Basic Books

Rybicki, Pawe . 1979. Struktura spo ecznego wiata. Studia z teorii spo ecznej. Warszawa: 

PWN.

Sztompka, Piotr. 2008. ycie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka i M. Bo-

gunia-Borowska (red.). Socjologia codzienno ci. Kraków: Znak, s. 15–52.

Tuan, Yi-Fu. 2005. Cia o, relacje mi dzyludzkie i warto ci przestrzenne. W: G. Godlewski, 

L. Kolankiewicz, A. Mencwel i P. Rodak (red.). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór 

tekstów. Warszawa: WUW, s. 158–168.

Turkle, Sherry. 2013. Samotni razem. Dlaczego oczekujemy wi cej od zdobyczy techniki, a mniej 

od siebie nawzajem. Kraków: WUJ.

Urry, John. Socjologia mobilno ci. Warszawa: PWN.

Virilio, Paul. 1991. Lost Dimension. New York.

Wallerstein, Immanuel. 2006. Nowoczesny system- wiat, W: A. Jasi ska-Kania, L. Nijakow-

ski, J. Szacki i M. Zió kowski (red.). Wspó czesne teorie socjologiczne. T. 2. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 747–753.

Wellman, Barry i Keith Hampton. 2003. Neighboring in Netville: How the Internet supports 

Community and Social Capital in a Wired Suburb. „City & Community” 4 (2), 277–311.

Wellman, Barry i Catherine Haythornthwaite. 2002. Moving the Internet out of Cyberspace. W: 

B. Wellman i C. Haythornthwaite (red.). The Internet in Everyday Life. Oxford: Blackwell, 

s. 3–45.

Wellman, Barry i Stephanie Potter. 1999. The Elements of Personal Communities. W: B. Wellman 

(red.). Networks in the Global Village. Life in contemporary communities. Boulder: West-

view Press, s. 49–81.

Wellman, Barry i Lee Rainie. 2012. Networked. The New Social Operating System. Massachu-

setts: The MIT Press.

Welsch, Wolfgang. 2005. Sztuczne raje? Rozwa ania o wiecie mediów elektronicznych i o in-

nych wiatach. W: M. HopÞ nger (red.). Nowe media w komunikacji spo ecznej w XX wieku. 

Warszawa: OÞ cyna Naukowa, s. 461–478.

Zawojski, Piotr. 2002. Monitory mi dzy nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni. W: 

A. Gwó d  i P. Zawojski (red.). Wiek ekranów. Przestrzenie komunikacyjne mediów. Kra-

ków: Rabid, s. 423–431.



MARTA JUZA124

Social Space in the Age of Internet: Global Communicational Network, 

Virtual Space or a Part of Everyday Life?

Summary

Social space is a platform for interpersonal contacts. Internet offers a new possibility of 

creating social space because each user might contact with any other despite geographical 

distance between them. Then, social space in the Internet age may be an aterritorial network 

composed of people’s communication and exchange of digital values. Manuel Castells named 

it ‘space of ß ows’. Moreover, Internet connections seem to create an alternative kind of space, 

called cyberspace or virtual space. Some contemporary social researchers suggest, however, 

to ‘move the Internet out of cyberspace’ because it is not an alternative space but merely an 

instrument used by people in their everyday practices. The people’s everyday life is always lived 

in a speciÞ c material place. Then the Internet makes possible global communication but at once 

is used in local activities. Considering the Internet as a part of everyday life provides a synthesis 

global and local aspects of the Internet.

Key words: Internet; social space; space of ß ows; cyberspace (virtual space); everyday life.


