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Wstęp

Odczarowanie świata to jedna z najchętniej wykorzystywanych metafor oddających stan

wyobrażeń na temat nowoczesności, a nawet kondycję i światopogląd współczesnego człowieka.

Opisywana przy pomocy tej  metafory racjonalizacja miała ułatwić ogląd świata społecznego,

którego  rozpoznanie  stało  się  misją  socjologii.  Dziś  mowa  jednak  o  tak  znaczącym

przeobrażeniu społeczeństwa, że kolejne generacje badaczy w coraz większym stopniu poddają

się poznawczemu zwątpieniu. Trudno o jednoznaczne określenie, czy obecny stan rzeczy jest

odbiciem  kondycji  ponowoczesnej,  o  której  raportował  jeden  z  bardziej  skrajnych

postmodernistów  J.  F.  Lyotard1,  stwierdzonym  przez  A.  Giddensa  rezultatem  radykalizacji

nowoczesności oczyszczającej się ostatecznie z pozostałości oświeceniowego światopoglądu2,

czy może opisywaną przez A. Zybertowicz i  jego zespół badawczy sytuacją,  w której  nadal

obecne  ideowo  oświecenie,  stopniowo  doprowadza  do  samozagłady,  popadając  w  pułapkę

całkowitej ufności pokładanej w postępie naukowym3.

Czy  tego  chcemy,  czy  nie,  postmodernistyczne  i  konstruktywistyczne  tąpnięcie,

spowodowało kryzys epistemologii  i  pęknięcie  w oświeceniowym obrazie świata,  który były

podstawą socjologii.  Zabieg zdystansowania się od stanowiska,  zgodnie z którym nauka jest

poznawczo nieporadna lub jest jednym z wielu konkurujących ze sobą dyskursów, nie uchroni

od trudności  rozeznania  w  skomplikowanym  i  dynamicznym  środowisku  teoretycznego

pluralizmu  oraz  paradygmatycznych  wojen.  Trudna  do  zdefiniowania  późna  nowoczesność

to jedynie wierzchołek góry lodowej, o którą rozbijali się uczeni. Chcący dotrzeć do spokojnego

portu  wiedzy  pewnej,  kolejni  badacze  zdają  się  raz  nieznacznie  przybliżać,  a  innym razem

na powrót oddalać od zamierzonego celu swoich wypraw.

Każda  kolejna  generacja  teoretyków  po  części  przejmuje  dziedzictwo  poprzedników,

po części  zaś  zmaga  się  z  nowymi  wyzwaniami  niesionymi  przez  zmianę  społeczną.

Współczesna teoria nie jest jednoznaczna, jeśli chodzi o stosunek do oświeceniowego projektu

1. Cf. J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja
Aletheia, Warszawa 1997.

2. Cf. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 36.
3. Założenie to stanowi główną tezę opracowania, w ramach którego, autorzy sformułowali i przeanalizowali dwie

prognozy  ostrzegawcze  odnoszące  się  do  dalszego  przebiegu  obecnych  trajektorii  zmian  społecznych.
Cf.  A. Zybertowicz, M. Gurtowski,  K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski,  Samobójstwo Oświecenia?
Jak neuronauki i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, s. 14.
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rozwoju4. Nie można jej z uproszczeniem przedstawiać ani jako prostego  continuum, ani jako

przykładu radykalnego zwrotu czy przerwania ciągłości schematów eksplanacyjnych. Szkodliwa

w tej sprawie jest zarówno nadmierna ufność pokładana w linearności i ciągłości, którą oferuje

myślenie historyczne (również w kwestii powstawania i kumulowania wiedzy), jak i próba ujęcia

wszystkiego  na  nowo,  która  zawsze  jest  rodzajem  naukowej  utopii.  Obecny  etap  rozwoju,

w swojej warstwie ideowej i poznawczej przypomina przeciąganie liny lub przesuwanie granic

pomiędzy  nowoczesnością  a  ponowoczesnością,  paradygmatem  pozytywistycznym

a humanistycznym,  oświeceniem  i  negacją  jego  programu.  Uznanie  jednoznacznej  diagnozy

przemian stanowiłoby nadmierne uproszczenie sprawy, ale z pewnością istnieją obszary, które

utrzymują status quo nowoczesnego porządku, oraz takie, które dobrze rezonują w idei rewolucji

technologicznej oraz nowymi koncepcjami, w pierwszym odruchu budzącymi dość powszechną

niechęć  szerszej  społeczności  badaczy  społecznych  przywiązanych  do  znanych  modeli

naukowych.

Teorie  rozwoju  można  uznać  za  istotny  wskaźnik  tak  stanu  społeczeństw,  w których

żyjemy,  jak  i  nauk,  które  próbują  ten  stan  zdiagnozować.  Z  tej  przyczyny  stanowią

one nieustannie  atrakcyjny  i  wartościowy przedmiot  badań.  Opracowanie  teorii  rozwoju  jest

zadaniem  trudnym,  a  rezultat  takiej  pracy  zawsze  będzie  obciążony  wysokim  ryzykiem

niepowodzenia.  Jednocześnie stan teorii  rozwoju można uznać za papierek lakmusowy stanu

socjologii i  z tej przyczyny jest to temat szczególnie ważny dla całej dyscypliny. Przemawia

za tym  wiele  kwestii.  Po  pierwsze,  teorie  rozwoju  towarzyszą  socjologii  od  jej  początków,

a nawet od tzw. prehistorii dyscypliny i jako takie mają długą tradycję naznaczoną sukcesami,

ale też wieloma niepowodzeniami oraz kilkoma spektakularnymi porażkami. Teoretycy zmagali

się z koniecznością scharakteryzowania ,,ducha czasu”5, który na poziomie pracy konceptualnej

okazywał się trudny do wyrażenia zgodnie z zasadami rzemiosła naukowego. Po drugie, teorie

rozwoju  podlegają  wymogowi  adaptacji  do  stanu  danego  społeczeństwa,  a  z  czasem  tracą

na użyteczności eksplanacyjnej. W praktyce oznacza to rodzaj syzyfowej pracy, gdzie zmiana

społeczna  jest  zawsze  o  krok  przed  teorią.  Po  trzecie,  teorie  rozwoju,  swoją  rację  bytu

4. U. Beck,  Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2002, s. 16.

5. Pojęcie ducha czasów lub ducha epoki jest często wykorzystywanym terminem, który służy zasygnalizowaniu
odmienności poszczególnych okresów historycznych. Socjologia chętnie podchwyciła kategorię ducha czasów,
która stała się podstawą dla objaśnienia specyfiki zmian społecznych na poszczególnych etapach rozwojowych.
Kanonicznym  opracowaniem  tego  typu  jest  dzieło  M.  Webera,  ale  idę  tę  rozwijają  również  współcześni
socjolodzy.
Cf. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. B. Baran, P. Miziński, Wydawnictwo Aletheia,
Warszawa 2011.
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zawdzięczają żywotności i społecznej randze podejmowanej problematyki. Być może z tej racji

teoretycy rozwoju nie raz ugięli się pod ciężarem olbrzymich oczekiwań wobec rezultatów ich

pracy. Wielka epistemologiczna obietnica A. Comte’a6 nie zrealizowała się w stopniu i zakresie,

który satysfakcjonowałby pierwszych przedstawicieli  socjologii.  Nie zrealizowała jej  również

socjologia humanistyczna, która przyczyniła się do głębszego zrozumienia postaw społecznych

i stojących za nimi motywów, ale nie stała się programem scalającym socjologię. Po czwarte

teorii uwzględniającej specyfikę czasu i miejsca trudno spełnić wymogi, takie jak abstrakcyjność

czy uniwersalność. Rodzi to podstawowe pytanie o prawomocność teorii w socjologii, którą nie

raz odnoszono do naukowych rygorów przyrodoznawstwa. Po piąte teoria, która wymaga bardzo

szerokiej  wiedzy kontekstowej,  zawsze  napotka  na  zarzut  niewłaściwego  postawienia  granic

oglądu,  a  więc  zarzut  arbitralnego zarysowania  konturów  explanandum i  explanans.  Wąskie

ujęcie  nie  wyczerpuje  problematyki,  a  szerokie  powoduje  utratę  tak  pożądanej  spójności,

narażając  na  powrót  do  budowania  teorii  społecznych.  Dodatkowo zorientowanie  na  holizm

nie stanowi najpopularniejszego kierunku teoretyzowania w momencie, gdy socjologia przeżywa

wyraźny  zwrot  ku  teoriom  mikrostrukturalnym.  Klasyfikacja  struktur  może  się  wydawać

umowna, na co zwrócił uwagę J. Turowski7, ale teoretyczne konsekwencje odejścia od analizy

makrostrukturalnej są już bardzo realne, gdyż społeczeństwo jako całość staje się coraz bardziej

symbolicznym przedmiotem badań socjologicznych.

W odpowiedzi na ledwie zasygnalizowane narracje kryzysowe oraz szeroko dyskutowaną

tezę o wyczerpaniu programu socjologii teoretycznej, w klimacie intelektualnym końca XX w.,

w świecie  zmodernizowanego Zachodu, przyśpieszenia postępu techniki,  pośród niepewności

toczącej się zimnej wojny i nieprzewidywalnej w swych konsekwencjach globalizacji, wyłoniła

się  koncepcja  społeczeństwa sieci.  Z jednej  strony powstała  w okolicznościach  częściowego

zwątpienia w pomyślny rozwój całych społeczeństw, z drugiej została zbudowana na wzroście

gospodarczym i niekwestionowanej wierze w postęp technologiczny. Wizja społeczeństwa sieci

jako diagnoza,  a  zarazem scenariusz  rozwoju  społecznego miała  na  celu  usystematyzowanie

naukowego  myśleniu  o  teraźniejszym i  przyszłym ładzie  społeczeństw.  Stanowi  ona  bardzo

ciekawy przykład koncepcji oddającej specyfikę ostatnich dekad XX w., która pomimo wielu

6. A. Comte (jako twórca francuskiego pozytywizmu) sprowadził  filozofię do problematyki teoriopoznawczej.
Oznaczało to poważny ,,awans” poznania naukowego. Jednocześnie w stworzonej przez niego klasyfikacji nauk
socjologia (rozumiana jako nauka o faktach społecznych) znajdowała się na jej hierarchii nauk jako dyscyplina
zawierająca w sobie pozostałe dziedziny naukowego poznania. 
Cf.  P.  Grzymała,  Bez  metafizyki...:  koncepcja  filozofii  według  Auguste’a  Comte’a,  [w:]  ,,Seminare.
Poszukiwania naukowe”, 17, 2001: 249-262, ss. 249, 258.

7. Cf. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 5.

5



ograniczeń,  pozytywnie  przeszła  liczne  próby  weryfikacji,  utrzymując  swoje  miejsce

w dyskursie naukowym dwóch pierwszych dekad XXI w.

Przedmiotem rozprawy jest rozwój społeczny w wybranych koncepcjach społeczeństwa

sieciowego. Socjologiczne pojęcie rozwoju wraz z jego różnorodnością definicyjną oraz bogatą

tradycją  teoretyczną  wymagało  dokonania  selekcji  mającej  na  celu  wybór  najbardziej

adekwatnych i użytecznych poznawczo ram teoretycznych. Kryteria ograniczające zakres pola

problemowego  miały  charakter  czasowy,  gdyż  za  przedmiot  analiz  wybrano  etap  rozwoju

zapoczątkowany przejściem społeczeństw z fazy industrialnej do fazy postindustrialnej, która

datowana jest na drugą połowę XX w.8 Pole problemowe analizy ograniczono ponadto do skali

makrospołecznej oraz globalnej. Trzecim kryterium była względna zgodność koncepcji rozwoju

z  przyjętym  modelem  sieci  jako  centralnej  kategorii,  wokół  której  oscylowały  kategorie

objaśniane i  objaśniające  wykorzystane w rozprawie.  Z  uwagi  na temat  pracy,  za  przedmiot

analizy  obrano  te  spośród  zagadnień  z  zakresu  rozwoju,  które  stanowią  część podejścia

teoretycznego  M.  Castellsa  oraz  podejścia  teoretycznego  J.  van  Dijka,  lub  zagadnienia

stanowiące niezbędne uzupełnienie wobec ich programów. Wybrany przedmiot został pomimo

to ulokowany  w  szerszej  tradycji  teoretycznej,  w  celu  zidentyfikowania  elementów

wskazujących na ciągłość, a także przeobrażenia w sposobie rozumienia rozwoju w zmieniającej

się dyscyplinie socjologicznej.

Opracowania M. Castellsa oraz J. van Dijka nie zawierają wprost sformułowanej definicji

rozwoju  społecznego,  która  stanowiłaby  oczywisty  wybór  służący  wprowadzeniu  zarysu

konceptualnego dla  pracy.  Z  tej  przyczyny w funkcji  definicji  roboczej,  wystąpiła  kategoria

zmian rozwojowych  autorstwa J.  Turowskiego.  Za  autorem przyjęto,  że  ,,[...]  są  to  zmiany:

niepowtarzalne, tzw. formacyjne, zachodzące w tzw. czasie historycznym, zmiany strukturalne,

zachodzące  w  wewnętrznej  budowie  danego  zjawiska  społecznego,  zmiany  kierunkowe,

stanowiące  przejście  danego zjawiska  od odmiennego stanu w porównaniu  ze  stanem przed

zmianą, zmiany skali, tzn. obejmujące nie tylko dane zjawisko, ulegające zmianie, ale również

szerszy  kontekst  społeczny”9.  Wstępny  przegląd  literatury  przedmiotowej  pozwolił  wskazać

na ten sposób konceptualizacji z uwagi na jej dużą ogólność, plastyczność oraz wysoki potencjał

eksplanacyjny (dokładniejsze uzasadnienie wyboru w zakresie definicji zostało przedstawione

w pierwszej części rozdziału pierwszego dysertacji).

8. Cf. R. Cooper, The Postmodern State and the Word Order, II Edition, Demos, London 2000, pp. 21-22. 
9.  J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 75. 
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Za cel naukowy badań przyjęto zidentyfikowanie i opisanie założeń na temat rozwoju

społecznego  leżących  u  podstaw  analizowanych  koncepcji  społeczeństwa  sieci,  a  także

wyjaśnienie  konsekwencji  stosowania  tych  założeń  dla  opisu  socjologicznego.  Do  celów

szczegółowych  należy  zaliczyć:  (1)  Wyodrębnienie  i  wyjaśnienie  najważniejszych  założeń

leżących  u  podstaw  teorii  rozwoju  społecznego  oraz  teorii  stawania  się  społeczeństwa;

(2) Wyjaśnienie  podstawowych  założeń  leżących  u  podstaw  podejścia  sieciowego  w  nauce;

(3) Opis  i  wyjaśnienie  kontekstu  powstania  koncepcji  społeczeństwa  sieci  w  socjologii;

(4) Przyporządkowanie  koncepcjom  społeczeństwa  sieci  najważniejszych  założeń  na  temat

rozwoju  społecznego,  które  je  charakteryzują;  (5)  Wyodrębnienie  sposobów konceptualizacji

społeczeństwa  sieci  pod  kątem  przyjętej  przez  autora  perspektywy  rozwoju;  (6)  Próbę

opracowania modelu sieciowego rozwoju społecznego wynikającego z analizowanej literatury

przedmiotowej;  (7)  Wskazanie  najważniejszych  konsekwencji  przyjęcia  sieciowego  modelu

rozwoju społecznego w opisie socjologicznym.

W konsekwencji  obranego  celu  postawiono  następująco  brzmiące  pytanie  badawcze

(problem badawczy): Jakie założenia na temat rozwoju społecznego leżą u podstaw badanych

koncepcji  społeczeństwa  sieci  oraz  w  jaki  sposób  założenia  te  przekładają  się  na  opis

socjologiczny społeczeństwa i  jego rozwoju? Etapowe rozwiązywanie  problemu badawczego

przebiegało poprzez rozwiązywanie pytań szczegółowych. Należą do nich: (1) Jakie są główne

założenia  na  temat  rozwoju  społecznego  w  teoriach  socjologicznych?;  (2)  Co  składa  się

na kontekst  powstania  społeczeństwa  sieci  i  na  jakich  założeniach  została  zbudowana

ta koncepcja? (3)  Jakie  założenia składają  się  na ogólnonaukowe podejście  sieciowe,  a jakie

na podejście  sieciowe  w socjologii?;  (4)  Czy  istnieje  sieciowy  model  rozwoju  społecznego,

a jeśli tak, to czym się charakteryzuje? (5) Czym różni się sieciowy model rozwoju społecznego

od modeli wcześniejszych?; (6) Czy koncepcje społeczeństwa sieci różnicują się pod względem

prezentowanej  w  nich  wizji  rozwoju  społecznego,  a  jeśli  tak,  to  w  jaki  sposób?  (7)  Jakie

są zalety  podejścia  sieciowego  w  opisie  społeczeństwa,  zmiany  społecznej  oraz  rozwoju

społecznego?;  (8)  Jakie  są  wady  i  ograniczenia  stosowania  podejścia  sieciowego  w  opisie

społeczeństwa, zmiany społecznej oraz rozwoju społecznego?

Uzyskanie odpowiedzi na główne oraz szczegółowe pytania badawcze osiągnięto przy

wykorzystaniu metody analityczno-syntetycznej10. Metoda miała służyć krytycznej analizie treści

10. Jak podał J. Apanowicz, ,,Analiza (gr. analysys = rozbiór) to proces myślowy polegający na rozłożeniu pewnej
całości na jej części składowe i rozpatrywanie, każdej z nich osobno. [...] Stosując analizę przy rozwiązywaniu
danego problemu naukowego należy dążyć do rozłożenia go na tyle części (tez, struktur, zjawisk, faktów), na ile
jest  to  możliwe,  dopuszczalne  i  niezbędne,  by można było zgłębić (ustalić)  istotę,  związki  przyczynowo -
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opracowań naukowych na temat  rozwoju w społeczeństwie sieci,  a także dokonaniu syntezy

najistotniejszych  treści.  Zakładanym  rezultatem  pracy  było  syntetyczne,  przekrojowe

i holistyczne opracowanie na temat  rozwoju społecznego w koncepcjach społeczeństwa sieci

oraz  próba  opracowania  modelu  sieciowego  rozwoju  społecznego  wyłaniającego  się

z poddawanego analizie piśmiennictwa. Zakładanym rezultatem było również przeprowadzenie

continuum,  na  którym  społeczeństwo  sieci  lokalizowałoby  się  pomiędzy  podstawami

paradygmatycznymi  i  teoretycznymi  a  konsekwencjami  jego użycia  do  objaśniania  rozwoju,

tak w warstwie teoretycznej, jak i etycznej.

Poddana  analizie  literatura  przedmiotowa  bazuje  w  większości  na  dorobku  jednego

teoretyka  –  M.  Castellsa.  Ten  kataloński  socjolog  jest  jednym  z  najpopularniejszych

współczesnych autorów prac z zakresu nauk społecznych. Działalność naukową autora można

wyraźnie podzielić na dwa okresy. Pierwszy był związany z silnym zainteresowaniem badacza

socjologią miasta. Wtedy też powstała szeroko znana socjologii polskiej książka pt.:  Kwestia

miejska11. Pierwszy okres twórczości był silnie inspirowany działalnością L. Althussera i opierała

się na analizie strukturalnych determinantów zmiany dokonywanej w duchu neomarksowskim.

Drugi okres cechowało zerwanie z uprawianą (zgodnie z wykładnią marksistowską) socjologią

miasta. Kataloński socjolog zmienił swój stosunek do samej teorii socjologicznej, wykorzystując

ją jako narzędzie organizowania badań empirycznych. Dodatkowo zajął się obszarami zmiany

i rozwoju w duchu informacjonizmu12.

Kluczową  w  kontekście  rozprawy  problematykę  usieciowienia  M.  Castells  zawarł

w swojej  trylogii  pt.:  Wiek informacji:  ekonomia,  społeczeństwo,  kultura,  którą  tworzą  tomy

pt.: Społeczeństwo sieci13, Siła tożsamości14 oraz Koniec tysiąclecia15. Zasadniczy dla rozumienia

idei sieciowości  jest  tom pierwszy,  gdyż to tam autor  zawarł koncepcję społeczeństwa sieci.

skutkowe  i  właściwości”.  Z  kolei  ,,Synteza  (gr.  synthesis  =  zestawienie)  to  łączenie  wyodrębnionych
czynników,  elementów,  części,  cech,  relacji,  danego  problemu,  procesu,  struktury  lub  organizacji.  Jest
to całościowe  poznawcze  potraktowanie  danego  zjawiska  lub  struktury  w  procesie  myślowego  poznania
i działalności ludzkiej. Jako proces myślowy synteza polega na łączeniu w całość wyodrębnionych przez analizę
czynników, parametrów, części, elementów składowych badanej struktury lub organizacji. Synteza przy pomocy
takich  operacji  myślowych  jak  porównywanie,  abstrahowanie  i  uogólnianie  zmierza  do  wykrywania
w połączonej, nowej całości istotnych właściwości i zależności (związków). Powyższe przesądza, że synteza
stanowi swoistą jedność z analizą, a proces analizy i syntezy jest zamkniętą całością”.
J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002, ss. 24-25.

11. Cf. M. Castells, Kwestia miejska, przeł. J. Piątkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
12. Cf. F. Stalder,  Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, przeł. M. Król, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012,

ss. 17-21.
13. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010.
14. Cf. M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
15. Cf. M. Castells, Koniec tysiąclecia, przeł. J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2009.
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Jednocześnie  chcąc  ją  traktować  jako  element  większej  teoretycznej  całości  (szerokiej  wizji

zmian społecznych,  kulturowych,  gospodarczych i  politycznych,  rozgrywających się  w skali

globalnej na skutek przeobrażeń strukturalnych i postępu technologicznego) należy skorzystać

zarówno  z  wątków poruszonych  w całej  trylogii,  jak  i  licznych  publikacji  poprzedzających

jej wydanie,  oraz  prac  późniejszych.  Do  pierwszej  grupy  opracowań  należy  zaliczyć  przede

wszystkim książkę Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem16.

Do  nowszych  publikacji,  stanowiących  ważny  przejaw  aktualizacji  i  domykania  schematów

eksplanacyjnych,  warto  zaliczyć  m.in.  Władzę  komunikacji17 czy  Sieci  oburzenia  i  nadziei.

Ruchy społeczne w erze internetu18.

Często  pomijanym  teoretykiem  społeczeństwa  sieci  jest  z  kolei  holenderski  badacz

J.  van  Dijk.  Jego  książka  pt.:  Społeczne  aspekty  nowych  mediów19 została  zbudowana

na podstawie  kluczowych tezy  M.  Castellsa,  ale  dzięki  swojej  uporządkowanej  formie  oraz

polemice  wobec  poprzednika,  przedstawił  równie  ciekawą  perspektywę  procesów

usieciowienia20. Z tego względu, teoretyczną bazą dla rozprawy jest zarówno społeczeństwo sieci

M.  Castellsa,  jak  i  społeczeństwo  sieci  J.  van  Dijka.  Stanowią  one  dwie  bardzo  podobne,

ale miejscami  uzupełniające  się,  perspektywy  wykorzystywane  dla  opisu  i  wyjaśniania

rozmaitych aspektów współczesności.  J.  van Dijk został  potraktowany jak swoisty ,,teoretyk

pomocniczy”,  zwłaszcza  w  tych  kwestiach,  gdzie  przedstawia  konstruktywną  względem

adwersarza krytykę lub rozwija wątki jedynie rozpoczęte przez M. Castellsa. Jednocześnie jest

to autor mniej dostrzeżony w świecie socjologicznym, o czym świadczy m.in.  znikoma ilość

przekładów jego opracowań.

Pokaźna  część  dorobku  J.  van  Dijka  objawia  się  w  wynikach  badań  i  publikacjach

z zakresu  podziału  cyfrowego  (digital  divide).  Holenderski  socjolog,  często  pracując

w zespołach  badawczych,  rozwinął  koncepcję  nowych  form  podziałów  społecznych

16. Cf.  M.  Castells,  Galaktyka  internetu:  Refleksje  nad  Internetem,  biznesem  i  społeczeństwem,  przeł.
T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

17. Cf. M. Castells, Władza komunikacji, przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013.

18. Cf.  Castells,  Sieci  oburzenia  i  nadziei.  Ruchy  społeczne  w  erze  internetu,  przeł.  O.  Siara,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

19. Cf.  J.  van  Dijk,  Społeczne  aspekty  nowych  mediów,  przeł.  J.  Konieczny,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2010. 

20. Autorstwo pojęcia społeczeństwa sieci przypisuje się J. van Dijkowi. Jak zauważyli B. Przybylska-Czajkowska
i W Czajkowski,  u J.  van Dijka termin pojawił  się po raz pierwszy w 1991 r.  zaś u M. Castellsa dopiero
w 1995 r. Jeżeli zaś chodzi o całościowy program teoretyczny, pierwszeństwo nadal należy się M. Castellsowi. 
Cf. B. Przybylska-Czajkowska, W. Czajkowski,  Koncepcja ,,społeczeństwa sieciowego” w sieci pojęć i teorii,
[w:]  Społeczeństwo  sieci.  Gospodarka  sieciowa  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej,  pod  red.  S.  Partycki,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, Tom I, s. 47.
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i społecznego  zróżnicowania.  Wśród  publikacji  wyróżnia  się  m.in.:  The  Deepening  Divide:

Inequality  in  the  Information  Society21 oraz  liczne  artykuły  i  książki  napisane

we współautorstwie, które zostały przywoływane w rozprawie.

Fakt, że mamy do czynienia z opracowaniami rozległymi, jeśli chodzi o zakres i ambicje

poznawcze autorów,  kazał  zająć  się  kwestią  ich  teoretycznej  tożsamości,  zidentyfikowaniem

źródeł, na których autorzy oparli swoje programy. Nie jest to kwestia jednoznaczna, zwłaszcza

w przypadku  M.  Castellsa,  który  niechętnie  powoływał  się  na  konkretne  teorie  jako  bazę

dostarczającą kompleksowych wyjaśnień. Niewiele też mamy przekrojowych i wyczerpujących

opracowań  na  temat  jego  twórczości,  które  przedstawiałyby  próbę  systematyzacji  użyteczną

dla postawionego w rozprawie problemu badawczego. W przypadku J. van Dijka sprawa była

o tyle  prostsza,  że  cała  interesująca  nas  wizja  społeczeństwa  sieci  zawiera  się  w  jednym

opracowaniu, a sam autor – zgodnie z dobrą tradycją pisarstwa naukowego – wyraźnie wymienił,

co składa się na teoretyczne zaplecze jego pracy.

Niezależnie od tego, czy analizowano pracę katalońskiego, czy holenderskiego socjologa,

wyjściowe  było  stwierdzenie,  że  społeczeństwo  sieci  to  dość  szeroki  program  teoretyczny.

M. Castells napisał: ,,metodologia, do jakiej stosuję się w tej książce, a której implikacje będą

rozważane  w  każdym  rozdziale,  jest  podporządkowana  nadrzędnemu  celowi  podejmowanej

w niej  intelektualnej  próby zaproponowania pewnych elementów wstępnej,  międzykulturowej

teorii gospodarki i społeczeństwa w Wieku Informacji, rozumianym jako wyłanianie się nowej

struktury  społecznej.  Szeroki  zakres  mojej  analizy  jest  niezbędny  ze  względu

na wszechobecność  przedmiotu  takiej  analizy  (informacjonizm)  w  różnych  społecznych

obszarach i kulturowych ekspresjach”22.

J. van Dijk wyszedł z podobnych założeń, chcąc uchwycić w swoich analizach bardzo

szeroki zbiór zjawisk na rozmaitych poziomach organizacji społecznych struktur.  Dodatkowo

w swoim  programie  odniósł  się  do  interdyscyplinarności  jako  wymogu  metodologicznego

wymuszonego  przez  samą  rzeczywistość.  Autor  napisał:  ,,moim  celem  była  maksymalnie

interdyscyplinarna analiza społecznych aspektów mediów. Jak wyjaśnię, w społeczeństwie sieci

poziomy  mikro,  mezo  i  makro  są  ze  sobą  blisko  powiązane,  a  granice  oddzielające  różne

dyscypliny naukowe w wielu miejscach po prostu zanikają”23.

21. Cf. J. van Dijk,  The Deepening Divide: Inequality in the Information Society, Sage Publication, London-New
Delhi 2005. 

22. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 65.
23. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 31.
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Przedstawiona  rozprawa,  poza  niniejszym  wstępem  oraz  zakończeniem,  składa  się

z pięciu  komplementarnych  względem  siebie  rozdziałów.  Treść  każdego  z  nich  została

uporządkowana tak, by przedstawić zidentyfikowane w wyniku badań związki przyczynowo-

skutkowe, a także zaprezentować ścieżkę eksplanacyjną wiodącą od wprowadzenia do ogólnej

problematyki  rozwoju,  przez  zagadnienia  bardziej  szczegółowe,  aż  do  wypracowania

zamierzonej syntezy (sieciowej wizji rozwoju społecznego). Przedstawione w poszczególnych

rozdziałach pojęcia czy koncepcje można ponadto traktować jako zbiór narzędzi teoretycznych.

Wiele z omawianych tam kwestii jest natury ogólnej, a przez to może stanowić punkt wyjścia

dla stawiania  i  rozstrzygania  kolejnych  pytań  badawczych.  Obecne  tu  przeplecenia  poziomu

metateoretycznego  i  teoretycznego,  socjologii  z  filozofią  oraz  nauk  społecznych  z  naukami

ścisłymi i przyrodniczymi, służą ukazaniu zależności teorii rozwoju od zachodzących przemian

społecznych, ale i niezmiernie istotnych zmian w socjologicznym i ogólnonaukowym oglądzie

świata.

Zatytułowany  jako  Wprowadzenie  do  problematyki  rozwoju  społecznego rozdział

pierwszy  składa  się  z  czterech  następujących  podrozdziałów:  Pojęcie  rozwoju  społecznego,

Czynniki  zmiany  i  rozwoju  współczesnych  społeczeństw, Przeobrażenia  teorii  rozwoju

społecznego: zerwania i kontynuacje oraz Dwie płaszczyzny sporu o rozwój i postęp społeczny.

Rozdział  ma  charakter  przeglądowy  i  wprowadzający.  Treść  poszczególnych  podrozdziałów

oddają  podstawowe  zagadnienia  poruszane  w  opracowaniach  naukowych  związanych

z problematyką zmiany i  rozwoju  społecznego.  Jego celem jest  położenie  gruntu pod dalsze

analizy,  a  także  wskazanie  obszarów  możliwej  dezaktualizacji  dotychczasowych  dokonań

teoretycznych.  Części  zostały  uporządkowane  kluczem  zwiększającej  się  szczegółowości

i w swoim całokształcie budują uogólniony obraz problematyki zmiany i rozwoju w socjologii

teoretycznej.

Wprowadzający  i  oparty  na  powtórzeniu  struktury  analogicznych  opracowań rozdział

pierwszy  stanowi  szerokie  pole,  w  którym  umiejscowiono  problematykę  społeczeństwa

sieciowego,  opisaną  w  rozdziale  drugim.  Teoretyczny  status  społeczeństwa  sieci to  rozdział

charakteryzujący  orientacje  teoretyczne  oraz  ideowe,  będące  podstawą  wyłonienia  się

analizowanej koncepcji. W skład rozdziału wchodzą cztery części, zatytułowane jako:  Źródła

społeczeństwa sieci i jego afiliacje teoretyczne, Podstawy krytyki społeczeństwa sieci, Synteza

podejść  sieciowych  i  ich  potencjał  poznawczy oraz  Społeczeństwo  sieci  –  od  ogólnej  teorii

zmiany do tez na temat rozwoju społecznego.  Rozdział  ma na celu stopniowe wprowadzanie

do idei  sieci  i  sieciowości  wykorzystywanej  jako  explanandum i  explanans podejść

teoretycznych  reprezentowanych  przez  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka.  Przedstawiono  w  nim
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niezbędną charakterystykę  społeczeństwa sieciowego.  Ukazano tam podstawowe zagadnienia

wynikające z przyjęcia modelu sieci, a także wstępnie wykazano, w czym model ten może być

przydatny podczas formułowania socjologicznej teorii zmiany i rozwoju społeczeństw. 

Na bazie objaśnienia problemu szerokiego pola operacyjnego sieci i związanego z tym

potencjalnego bogactwa objaśnień rozwoju, przygotowano rozdział będący istotną konkretyzacją

ogólnej  koncepcji  sieci  i  usieciowienia.  W  rozdziale  Rozwój  jako  transformacja  struktur

społeczeństwa rozwinięto  zagadnienie  przeobrażeń  strukturalnych.  Zmiany  tego  typu

to podstawowy  przejaw  rozwoju  społecznego,  ale  również  centralny  punkt  całej  koncepcji.

Z tego względu zagadnienie podzielono na trzy części, które oddają specyfikę ustrukturyzowania

społeczeństwa  sieciowego,  a  mianowicie:  Przeobrażenia  struktur, morfologii  i  przestrzeni

społecznej, Rozwój  społeczny  w kontekście  postępującej  złożoności  struktur, Technologia

a zmiana  –  od  czynnika  strukturyzującego  do  aktora  sieciowego.  Dobór  zagadnień  wynikał

z potrzeby  ukazania  specyfiki  nowych  form  organizacji  społecznej,  która  ma przełożenie

na całokształt  warunków  strukturalnych  i  przebiegających  w  nim  procesów  społecznych,

również zmian rozwojowych.

Rozdział  czwarty  – Geometria  sieci  a  dynamika  rozwoju  społecznego został  wsparty

na założeniu,  że podstawowym celem rozpoznania własności  strukturalnej  społeczeństwa jest

objaśnienie zachodzących w nim zmian społecznych. Stosując szerokie rozumienie transformacji

struktur, w rozdziale objaśniono najważniejsze spośród wątków dotyczących rozwoju w skali

globalnej  i  makrospołecznej.  Rozdział  składa  się  z  trzech  następujących  po  sobie  części:

Przestrzeń  przepływów  jako  nowa  geometria  i  geografia  rozwoju, Rozwój  w  kontekście

integracji i dezintegracji społecznej, Aktorzy sieci jako podmioty i agenci rozwoju. Jego celem

jest ukazanie w jaki sposób zależności powstałe pomiędzy aktorami społecznymi, strukturami

i technologią,  kształtują  dominujący  nurt  zmian  społecznych,  gospodarczych  i  kulturowych

współczesnych społeczeństw, które podlegają tzw. logice sieci. Rozdział przedstawia się jako

globalna  i  makrostrukturalna  diagnoza  efektów  transformacji  strukturalnej,  oddziałujących

na dalszy  przebieg  zmian  o  charakterze  rozwojowym,  a  także  i  zmian  o  charakterze

regresywnym.

Rozdział Rozwój społeczny w ujęciu sieciowym ma charakter syntetyczny i stanowi próbę

przedstawienia  koncepcji  rozwoju  społecznego  wyłaniającej  się  z  opracowań  naczelnych

teoretyków  społeczeństwa  sieciowego.  Rozdział  składa  się  z  trzech  części  zatytułowanych

kolejno:  Próba syntezy: sieciowy model rozwoju czy domykanie schematów eksplanacyjnych?,

Narracje i strategie kryzysowe a przyszłość sieciowej koncepcji rozwoju, Rozwój społeczeństwa

sieci w kontekście wybranych zagadnień etycznych. Zawiera on ocenę społeczeństwa sieci pod
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kątem  jego  teoretycznej  kondycji,  ale  i  przyszłego  potencjału  eksplikatywnego,  który  jest

odpowiedzią  na przemiany  w  ramach  socjologii  jako  dyscypliny  naukowej.  Na  podstawie

dostrzeżonego oddziaływania samej koncepcji na praktyki społeczne i gospodarcze, poruszono

z kolei  wybrane  wątki  z  zakresu  etyki  społecznej.  Celem  rozdziału  było  przedstawienie

rezultatów dokonanej syntezy, ale również powrotne ulokowanie koncepcji społeczeństwa sieci

w szerokim polu problemowym, na które składa się  m.in.  zagadnienie żywotności  sieciowej

koncepcji rozwoju i związanych z jej formułowaniem sensów aksjo-normatywnych.
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Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki rozwoju społecznego

Rozwój  społeczny  jako  przedmiot  zainteresowań  naukowych  co  chwila  znikał

z horyzontu socjologicznego, by po przerwie odnowić się w kolejnym podejściu teoretycznym.

Był  i  pozostaje  nieuchwytnym  i  złożonym  fenomenem,  który  nastręczał  badaczom  wielu

trudności, każąc zmagać się z eksplanacyjną niewystarczalnością pojęć, modeli i całych teorii

naukowych.  Z jakiegoś jednak powodu badacze nadal  poszukują formuły,  która pozwoliłaby

rozpoznać źródła, mechanizmy oraz następstwa zmian rozwojowych. Ciągłe wysiłki teoretyków

skierowane na wyjaśnienie rozwoju świadczą, że jest to zagadnienie społecznie istotne i warte

wysiłku intelektualnego. Nawet jeśli  teoretycy modernizacji,  teoretycy zależności czy twórcy

najnowszych typologii społeczeństw zrezygnowali z pojęcia rozwoju na rzecz pojęcia zmiany

społecznej,  to  w  wielu  przypadkach  dokonali  jedynie  częściowego  przeformułowania

dawniejszych  schematów.  Ponadto  wielu  z  nich  utrzymało  zainteresowanie  kierunkowymi

zmianami, dokonując bilansu szans i kosztów społecznych będących następstwem tychże zmian.

Prześledzenie  dziejów rozwoju  w jego  teoretycznym i  ideowym wymiarze  ma  swoje

poparcie w pogłębionym rozumieniu współczesności,  a wielu badaczy skutecznie przekonało

o użyteczności  służącej  temu  analizy  historycznej.  Jako  metoda  oparta  na  uporządkowanym

oglądzie  retrospektywnym,  pozwala  dotrzeć  do  warstwy  ideowej,  która  w  przeszłości

wyznaczyła tory myślenia o rozwoju społeczeństw i znalazła swoje przełożenie na dzisiejszy

kształt  socjologii1.  Pisząc o pożytkach płynących z  rozważań nad historią  całokształtu  teorii

socjologicznej, J. Szacki wymienił związane z tym budowanie szerokiej świadomości badacza

jako istotnej  kompetencji  łączącej  się  z odejściem od pierwotnego pozytywizmu w kierunku

paradygmatu  antypozytywistycznego  (humanistycznego).  Zwrot  w  stronę  humanizmu

nie pomógł  w  obronieniu  tezy  o  niezależności  ,,czystych”  faktów  naukowych  od  teorii,

co skłoniło  kolejnych  badaczy  do  lepszego  wglądu  w samą  praktykę  poznania  naukowego2.

Tendencję tę wzmocnił paradygmat konstruktywistyczny, który opiera się na tezie o społecznym

konstruowaniu  sensów3 lub  definiowaniu  wiedzy  jako  społecznej  instytucji4.  O  potrzebie

1. Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 14.
2. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 5.
3. Cf.  J.  W.  Creswell,  Projektowanie  badań  naukowych.  Metody  jakościowe,  ilościowe  i  mieszane,  przeł.

J. Gilewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 33-34. 
4. Cf. A. Zybertowicz,  Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, [w:] ,,ASK”,

8, 1999: 7-28, s. 17.
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poszerzonego  oglądu  rzeczywistości  teoretycznej  świadczą  również  nowe  obszary  poznania

naukowego i subdyscypliny, takie jak socjologia wiedzy, czy społeczne studia nad nauką5. 

Celem  rozdziału  jest  wstępne  przygotowanie  gruntu  pod  wpisanie  koncepcji

społeczeństwa sieci  w szeroką  problematykę  zmiany  i  rozwoju  społecznego.  Została  w nim

nakreślona  historia  pojęć  wraz  z  ich  kluczowymi  ramami  teoretycznymi.  Ukazano  ponadto

przejście  od  klasycznych  wizji  dziejów  do  ujęć  bardziej  współczesnych.  Przywołanie

klasycznych teorii rozwoju nie posłużyło jedynie przytoczeniu najsłabszych punktów i tak już

nadszarpniętych poważną polemiką opracowań. Zgodnie ze wskazaniem J. H. Turnera, wojny

wokół  epistemologii  nie  powinny  całkowicie  przysłaniać  wartości  wielu  aspektów  teorii

poddawanych  ogólnej  krytyce6.  Rozdział  nie  zawiera  syntezy  całego  dorobku  myśli

socjologicznej w zakresie rozwoju społecznego. Interesująca nas problematyka została jednak

przywołana w takim zakresie, by przytoczyć podstawowe kwestie natury ogólnej. Dodatkowo

posłużyła  objaśnieniom  zagadnień  użytecznych  dla  rozwiązywania  postawionego  problemu

badawczego,  lokując  (opisane  w  kolejnych  rozdziałach)  zagadnienie  społeczeństwa  sieci

w szerszym kontekście teoretycznym.

1.1. Pojęcie rozwoju społecznego

Niewiele jest pojęć socjologicznych o tak ciekawej historii, co interesujące nas pojęcie

rozwoju  społecznego.  Stosunek  badaczy  wobec  niego  jest  z  pewnością  ambiwalentny

i kłopotliwy.  Stoi  za  nim  pokaźny  dorobek  myślicieli  okresu  presocjologicznego

oraz późniejszych  badaczy  działających  już  w  ramach  dyscypliny  zinstytucjonalizowanej.

Początki  teorii  socjologicznej  były  bliskie  kategorii  rozwoju,  która  dała  silny  impuls

do regularnie  rozwijanej  myśli  społecznej  oraz  jej  stopniowej  systematyzacji.  Drugą  istotną

kwestią jest  jego nadużycie przez ideologów i polityków XX w.,  którzy zdewaluowali  wiele

wartości zachodniej cywilizacji. Wątpliwości, o których mowa, powstały zarówno w kwestiach

teoretycznych i metodologicznych, jak i wokół całego wachlarza sensów aksjonormatywnych,

na których wspiera się szeroka problematyka rozwoju.

5. Drugi  z  wymienionych  obszarów  znajduje  się  na  obrzeżach  analizy  socjologicznej  głównego  nurtu.  Jest
on rozwijany w obrębie tzw. mocnego programu socjologii wiedzy Szkoły Edynburskiej.
Cf. R. Sojak,  Pozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami
nad nauką, [w:] ,,Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne”, 3, 2015: 209-222; E. Bińczyk,
A. Derra,  Studia  nad  nauką  i  technologią:  tradycje,  usytuowanie  oraz  ilustracje,  [w:]  Studia  nad  nauką
i technologią. Wybór tekstów, pod red. E. Bińczyk, A. Derra, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, s. 7.

6. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. XXIII. 
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Pomimo  zasygnalizowanych  trudności  związanych  z  wyborem  na  przedmiot  analiz

kategorii  rozwoju  społecznego  przeważającym  szalę  argumentem  okazała  się  wartość

operowania  pojęciem  o  znaczącej  tradycji  teoretycznej.  Niezliczone  pozycje  literatury

przedmiotowej  oscylują  wokół  problematyki  rozwoju,  ale  poprzez  wybór  nowego  pojęcia

oddającego tę samą klasę zjawisk, autorzy próbowali odnieść sukces w całym przedsięwzięciu

badawczym. W takich sytuacjach powstająca  wiedza  nie  pozwala na podtrzymanie ciągłości

refleksji nad przedmiotem badań, co ma duże znaczenie dla komunikowalności całej socjologii.

Problemem nie jest tylko i wyłącznie zastępowanie pojęcia rozwoju nowszymi pojęciami.

Chodzi  raczej  o  nieuzasadnione  przeświadczenie,  że  trafnie  dobrane  pojęcie  ,,załatwi  całą

resztę”,  prowadząc  proces  objaśniania  w odpowiednim kierunku.  W niektórych przypadkach

wprowadzenie nowego pojęcia faktycznie ustaliło korzystną perspektywę badawczą. W bardzo

wielu  przypadkach  zabieg  taki  nie  dał  oczekiwanych  korzyści,  przyczyniając  się  jedynie

do odtworzenia istniejących już ścieżek argumentacji lub ich nieznacznego przeformułowania.

Trudno powiedzieć, jak historycy socjologii ocenią współczesne spory teoretyczne i czy w ogóle

niektóre z głosów zostaną odnotowane. Trudno w tej sprawie oceniać dyscyplinę jako całość,

ale pewne  jest,  że  nadprodukcja  konstrukcji  teoretycznych,  oplatających  jedno  zjawisko,

nie w każdym przypadku jest dobrą reakcją na złożoność i dynamikę świata społecznego. Należy

zatem  dostrzec  dysproporcje  pomiędzy  dynamiką  rozwoju  języka  naukowego  a  dynamiką

samych  odkryć  tejże  nauki7.  Wydaje  się  również,  że  zamysł  zastępowania  paradygmatów

naukowych – opisany przez T. S. Kuhna8 – stanowi błędnie interpretowaną formę legitymizacji

takich praktyk. Dodatkowo tempo obserwowanych przemian zdaje się skracać cykle życiowe

paradygmatów, modeli i pojęć do tak krótkich etapów, że kolejne propozycje nie mają szansy

na osadzenie  w  praktyce  teoretyzowania,  nigdy  nie  osiągając  statusu  nauki  normalnej

(w rozumieniu przywołanego T. S. Kuhna). W kontrze znajdzie się głos o wyczerpaniu słownika

socjologii i jej narzędzi badawczych. Stanowisko to pojawia się szczególnie często w kontekście

zwrotu  cyfrowego9.  Ma  on  swoje  uzasadnienie,  gdyż  coraz  częściej  zwraca  się  uwagę

na trudność  rozpoznania  rzeczywistości  społecznej  poszerzonej  o  cyberprzestrzeń

oraz rzeczywistości  wysoce  utechnicznionej10.  Jak zwykle w takich przypadkach bywa,  złoty

7. Cf. J. J. Parysek, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, [w:] ,,Studia KPZK”,
183, 2018: 37-55, s. 38.

8. Cf. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011.
9. Cf.  K.  Krzysztofek,  Zmiana permanentna? Refleksje  o  zmianie  społecznej  w epoce  technologii  cyfrowych ,

[w:] ,,Studia Socjologiczne”, 4 (207), 2012: 7-39, ss. 7-9.
10. Cf.  L.  W.  Zacher,  Człowiek  utechniczniony  i  zwirtualizowany  w  hybrydowym  świecie, [w:]  Wirtualizacja.

Problemy,  wyzwania,  skutki,  pod  red.  L.  W.  Zacher,  Wydawnictwo  Poltext,  Warszawa  2013,  ss.  117-118;
M. Szpunar,  Humanistyka  cyfrowa  a  socjologia  cyfrowa.  Nowy  paradygmat  badań  naukowych,
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środek  ma  nie  tyle  pogodzić  różne  stanowiska,  ile  utrzymać  komunikowalność  teorii

oraz powstrzymać  utratę  cennego  rezerwuaru  nadal  użytecznych  pojęć  i  perspektyw

badawczych11. 

Podkreślenie  wagi pojęcia  rozwoju nie  jest  równoznaczne z powrotem do wszystkich

jego dawnych sensów i interpretacji. Użytecznym jest jednak rozpoznanie ciągłości w myśleniu

na  temat  rozwoju  oraz  określenie,  co  w  myśleniu  tym  stanowi  novum.  Wybrane  pojęcie

pozwoliło  zachować  stały  punkt  odniesienia  dla  analiz  przedstawionych  w  rozprawie,

a dodatkowo zakreśliło  potrzebne dla  niej  pole  problemowe.  Wybór pojęcia  wyznaczającego

azymut  nie  jest  równoznaczny  z  obraniem  drogi  na  skróty,  gdyż  niemal  każdy  tak  silnie

zakorzeniony  w  naukach  społecznych  termin  cechuje  się  wieloznacznością  sensów  będącą

swoistym osadem powstającym w wyniku wpływu kolejnych teoretyków. Niemal każdy z nich

wprowadził w tej sprawie własne modyfikacje sprawiając, że kolejne opracowania przyczyniały

się  do  namnażania  znaczeń.  Wyjście  od  bazowych  definicji  należy  uznać  za  konieczne,

ale i niewystarczające dla oceny potencjału eksplanacyjnego zrealizowanego przez teoretyków

rozwoju.

U podstaw zagadnienia zmiany leży dostrzegalna różnica w stanie danego społeczeństwa.

Jak objaśnili M. Szczepański oraz K. Krzysztofek, pojęcie różnicy społecznej jest najbardziej

podstawowe, ale ujmuje rzeczywistość w kategoriach statycznych. Jego ograniczeniem jest to,

że nie prowadzi do ujawnienia przyczyn oraz uwarunkowań zaistniałego stanu rzeczy12. Z tego

względu teoretycy dużo częściej wychodzą od pojęcia zmiany społecznej (social change), które

pojawiło  się  w  postaci  bardzo  różnych  terminów,  takich  jak:  ,,rozwój  społeczny”  (social

development), ,,ewolucja społeczna” (social evolution), ,,postęp społeczny” (social progress)13.

Do terminów z tej grupy zalicza się ,,transformacja społeczna” (social transformation).

Zasadniczo  pojęcie  transformacji  ma  zastosowanie  wobec  problematyki  zmian  ustrojowych

w wymiarze  politycznym,  gospodarczym  i  kulturowym14.  E.  Wnuk-Lipiński,  transformację

scharakteryzował jako sekwencyjny proces wyłaniania się nowego systemu społecznego przy

[w:] ,,Zarządzanie w Kulturze”, 17 (4), 2016: 355–369, s. 356.
11. Z  drugiej  strony  dynamikę  zmian  w  socjologii  można  również  łączyć  z  wysoką  kulturą  filozoficzną

i metodologiczną, zniuansowaniem oraz doskonaleniem warsztatu naukowego. Tak interpretowana dynamika
jest zjawiskiem pozytywnym dla samej socjologii.
Cf.  A.  Manterys,  J.  Mucha,  Nowe  perspektywy  teorii  socjologicznej.  Punkt  widzenia  2009  r.,  [w:]  Nowe
perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, pod red. A. Manterys, J. Mucha, Zakład Wydawniczy Nomos,
Kraków 2009, s. VIII-IX.

12. Cf.  K.  Krzysztofek,  M.  Szczepański,  Zrozumieć  rozwój.  Od społeczeństw tradycyjnych  do  informacyjnych,
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, s. 11.

13. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 73.
14. Cf. S. Partycki, Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 226.
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udziale czynników endogennych i globalnych15. W literaturze przedmiotowej pojawia się także

w kontekście  szerokich  zmian globalnych oraz przejścia  od tradycyjności  do nowoczesności,

czy też  przechodzenia  do  coraz  wyższych  stadiów  społecznego  rozwoju16.  Z  pewnością

najpowszechniejsza jest klasyfikacja uwzględniająca trzy kategorie związane z teoriami rozwoju,

a mianowicie: zmianę, rozwój oraz postęp społeczny. Wokół trzech wymienionych pojęć zostało

przeprowadzone wstępne rozpoznanie etapu rozwoju, dokonującego się w Wieku Informacji.

Najszerszym z wymienionej trójki jest pojęcie zmiany społecznej. Do socjologii weszło

w 1922 r. za sprawą W. F. Ogburna17. Zainteresowanie problematyką zmiany oraz związane z nią

próby socjologicznego opisu zjawiska, pojawiły się już w XIX w. na skutek dwóch fal przemian

społeczeństw  europejskich.  Pierwszą  z  nich  było  uprzemysłowienie,  a  drugą  związane

z rewolucją  francuską  i  amerykańską  upowszechnianie  praw  człowieka  oraz  rozwój

demokracji18.  Od tego momentu rozpoczął  się okres systematycznego rozwijania  zagadnienia

w obrębie zinstytucjonalizowanej socjologii. Wymienione rewolucje polityczne oraz rewolucja

przemysłowa nie tylko zapoczątkowały zainteresowanie zmianami i rozwojem, ale przyczyniły

się do rozwoju samej socjologii19.

Za  P.  Sztompką  można  przyjąć,  że  zmiana  społeczna  to  ,,różnica  pomiędzy  stanem

systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie i stanem tego samego systemu

w innym momencie”20. Nie chodzi jednak o zmianę jakąkolwiek, ale o przekształcenie trwałe

i znaczące,  które  wyraźnie  odróżnia  się  od  stanu  poprzedniego21.  Taka  wymiana  elementów

porządku społecznego może dokonywać się drogą ewolucyjną (proces spontanicznej zmiany)

lub drogą reform (poprzez planowe i zamierzone działania)22.

Z  racji,  że  pojęcie  zmiany  przez  bardzo  długi  czas  było  budowane  na  myśleniu

systemowym,  to  właśnie  poprzez  model  systemu  najdokładniej  objaśniono  i  rozwinięto

towarzyszące  nam  do  dziś  rozumienie  tego  terminu.  Tam  też  ujawniono  różnicę  pomiędzy

zmianą  a  różnymi  odmianami  cyklicznych  procesów  społecznych  czy  zwykłą  dynamiką

15. Cf. E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy,
pod red. E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
2001, ss. 53-65. 

16. Cf. S. Castles,  Studying Social Transformation, [in:] ,,International Political Science Review”, 22 (1), January
2001: 13-32, p. 13.

17. Cf. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój (...), op. cit., s. 11.
18. Cf. J. Stawiński, [hasło:] Zmiana społeczna, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 441.
19. Cf. G. Ritzer, Sociological Theory, VIII Edition, McGraw-Hill, New York 2011, pp. 5-6. 
20. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 453.
21. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 73.
22. Cf. B. Olszewska-Dyoniziak,  Rozwój, zmiana i postęp społeczny. Zarys problematyki, Wydawnictwo Atla 2,

Wrocław 2008, s. 7. 
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społeczną23. I tak należy powiedzieć, że zmiana społeczna jest wynikiem przeobrażeń w ramach

takich komponentów systemu jak: (1) podstawowe elementy; (2) relacje pomiędzy elementami;

(3) funkcje elementów systemu jako całości; (4) granice; (5) podsystemy; (6) środowisko24. Jest

to  koncepcja  uwzględniająca  różne  elementy  systemu,  ale  i  mająca  na  uwadze  istotną

dla socjologii kwestię relacyjności, zwłaszcza gdy mowa o zależnościach pomiędzy elementem

a elementem, czy też systemem a otoczeniem systemu.

W  oparciu  o  przytoczoną  klasyfikację  wyróżnia  się  sześć  możliwych  typów  zmian

społecznych,  a  mianowicie:  (1)  zmianę  składu  systemu;  (2)  zmianę  w  strukturze  systemu;

(3) zmianę w obrębie funkcji systemu; (4) zmianę granic systemu; (5) zmianę relacji pomiędzy

podsystemami; (6) zmianę w środowisku systemu25.  Jeżeli przyjąć,  że społeczeństwo nie jest

całkowicie zintegrowane, konsekwentne należy uznać, że zmiana w jednym obszarze nie musi

pociągać za sobą zmiany w obszarach pozostałych26. W przypadku nowych typów społecznych

przyjęło się zakładać w miarę kompleksowy charakter diagnozowanych przemian, choć i w tym

przypadku integracja współwystępuje ze znaczącą fragmentaryzacją. 

Inną perspektywą definiowania zmiany jest uwzględnianie przeobrażeń form oraz treści,

na  których  zbudowane  jest  społeczeństwo.  W  tym  kontekście  można  wyróżnić  zmianę

w obszarze struktur, która polega na przeobrażeniu sposobów organizacji oraz zmianę kulturową

polegającą  na  wyłonieniu  się  nowej  jakości  materialnej  i  symbolicznej  kultury  danego

społeczeństwa27. Klasyfikacja ta znacząco rozszerza perspektywę systemową – zwłaszcza jeśli

rozumieć  ją  formalnie  –  ustępując  miejsca  kulturowym  czynnikom  rozwoju,  które  zostały

omówione  w  kolejnej  części  rozdziału.  Kulturę  można  co  prawda  traktować  jako  jeden

z systemów społecznych,  co czyniłoby wcześniejsze klasyfikacje  wystarczającymi.  Jeżeli  zaś

brać  pod  uwagę  zależności  pomiędzy  treścią  kultury  a  rozwojem społecznym,  ujęcia  ściśle

formalne okażą się niewystarczające. Na kulturowych czynnikach zmiany oparta jest bowiem

duża gałąź socjologii oraz antropologii społecznej.

Kategorią  znacznie  węższą  od  zmiany,  ale  również  występującą  w  wielu  obszarach

wiedzy, jest rozwój. W ogólnonaukowym ujęciu rozwój to po prostu zmiana stanu lub formy

23. Dynamika i statyka należą do podstawowych pojęć socjologii, a samo rozróżnienie wprowadzone przez obie
kategorie  ma  swoje  znaczenie  logiczne,  metodologiczne  i  pedagogiczne.  Jednocześnie,  jak  argumentował
A. W. Small, kategorie te służą także manipulowaniu obiektami poznania naukowego.
Cf. A. W. Small, Static and Dynamic Sociology, [in:] ,,American Journal of Sociology”, 1 (2), September 1895:
195-209, pp. 195-196. 

24. Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., s. 21. 
25. Ibid.
26. Cf. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój (…), op. cit., s. 12.
27. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 74. 
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na stan lub formę bardziej rozwiniętą, zaawansowaną, pod wybranym względem doskonalszą.

Biorąc  pod  uwagę  bardzo  uniwersalne  podejście  do  tej  kategorii,  należy  wyróżnić  rozwój

ilościowy oraz  jakościowy.  Pierwszy przejawia  się  rozrostem jakiegoś  obiektu,  który  można

zidentyfikować,  używając  wybranej  miary  (np.  opisać  poprzez  liczby  czy  natężenie  jakiejś

cechy). Drugi, a więc rozwój jakościowy, oznacza przeobrażenie struktury obiektu, jego cech

oraz wyłaniających się zależności pomiędzy tymi cechami. Może dochodzić do sytuacji, w której

rozwój jakościowy jest bezpośrednim następstwem rozwoju ilościowego28.

J.  Turowski  zauważył że,  w socjologii  zidentyfikowanie zmiany zawsze jest  punktem

wyjścia  do  debaty  nad  rozwojem.  Społeczeństwo  zmienienia  się  nieustannie,  ale  mówienie

o rozwoju jest dla badacza pytaniem o wyższym poziomie trudności29. W momencie przejścia

od zmiany do rozwoju ujawniają się znaczące różnice w rozumieniu pojęć,  które dodatkowo

wyzwalają spory o kryterium kwalifikowania zmian do grupy tych rozwojowych. Na tym etapie

analizy wyłania się rozwidlenie, które rozdziela socjologiczną teorię zmiany od jej podzbioru

w postaci  teorii  rozwoju.  Ilość  możliwych  sposobów definiowania  rozwoju  społecznego  jest

w dalszym  ciągu  bardzo  duża.  Na  potrzeby  rozprawy  wystarczające  okazało  się  wybranie

definicji rozwoju niezawierającej twierdzeń nadmiernie obciążonych systemowością.

Jak ustalono we wstępie, w centrum rozprawy znajduje się pojęcie rozwoju społecznego.

W bardzo podstawowym sensie przez rozwój należy rozumieć ,,proces kierunkowy napędzany

czynnikami endogennymi, w którym poziom pewnych istotnych zmiennych jest stale rosnący”30.

Do innych bazowych definicji rozwoju można zaliczyć tę autorstwa J. Szczepańskiego, który

objaśnił,  że:  ,,Jeśli  zmiany  zachodzą  w  danym  systemie,  prowadzą  do  zróżnicowania

i wzbogacenia  jego  elementów składowych  i  (lub)  zachodzących  pomiędzy  nimi  stosunków,

wtedy mówimy, że system się rozwija”31.

Definicje  zdają  się  sugerować,  że  należy  uwzględnić  różnice  pomiędzy  zmianą

rozwojową  a  zmianą  społeczną  innego  typu.  Do  takich  wyznaczników  zalicza  się  m.in.:

wystąpienie  zmiany systemowej;  długookresowy charakter  zmiany (long-run changes),  którą

można  opisać  jako  okres  historyczny;  niepowtarzalność  zmiany  czy  wyłonienie  się  nowych

znaczeń  i  wartości32.  Do  innych  przejawów  rozwojowości  zmian  zalicza  się  również

ich kierunkowość  czy  ich  stały  wzrost33.  Na  potrzeby  rozstrzygania  problemu  badawczego

28. Cf. J. J. Parysek, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, op. cit., s. 38. 
29. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., ss. 73-74. 
30. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 453.
31. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970, s. 505. 
32. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., ss. 74-75.
33. Cf. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 453. 
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założono (za wskazaniem J. Turowskiego), że ,,W określaniu zmian rozwojowych przyjmowane

są więc kryteria stwierdzające, że są to zmiany: niepowtarzalne, tzw. formacyjne, zachodzące

w tzw. czasie historycznym, zmiany strukturalne, zachodzące w wewnętrznej budowie danego

zjawiska  społecznego,  zmiany  kierunkowe,  stanowiące  przejście  danego  zjawiska

od odmiennego stanu w porównaniu ze stanem przed zmianą,  zmiany skali,  tzn.  obejmujące

nie tylko dane zjawisko, ulegające zmianie, ale również szerszy kontekst społeczny”34.

Wyznaczniki  zmiany  rozwojowej  cechują  się  dużo  większą  precyzją  niż  większość

słownikowych  definicji  rozwoju,  nie  wskazujących  wyraźnie  obszarów  podlegających

przeobrażeniu  oraz  identyfikowalnych  kryteriów  ich  oceny.  Dodatkowo  przytoczona

perspektywa  nie  wymaga  ścisłego  trzymania  się  modelu  systemu  ze  wszystkimi  jego

ograniczeniami, które są trudne do konceptualnego połączenia z przyjętą perspektywą sieciową.

Wybór odpowiedniej  definicji  roboczej z  zewnątrz  okazał  się konieczny, gdyż jak to zostało

objaśnione  w  kolejnych  częściach  pracy,  teoretycy  społeczeństwa  sieci  takiej  definicji

nie sformułowali pomimo, że podjęli problematykę rozwoju społecznego35.

Warto nadmienić, że przyjęte rozumienie rozwoju nie zawiera elementu oceny. Występuje

ono w niektórych definicjach, ale w większości interpretacji zakłada się, że pojęcie rozwoju jest

czysto  opisowe,  a  pojawienie  się  komponentu  wartościującego  oznacza  wkroczenie  w  pole

pojęcia  postępu społecznego36.  Z tej  przyczyny pod pojęciem postępu P.  Sztompka rozumiał

,,proces przybliżający nieustannie do takiego stanu społeczeństwa, w którym realizują się jakieś

ważne społecznie wartości; stanu uważanego za dobry, słuszny, sprawiedliwy, szczęśliwy, godny

itd.”37.  Podobne  ujęcie  występuje  u  J.  Turowskiego,  który  postęp  zdefiniował

jako: ,, [...] te zmiany jakościowe, strukturalne danego zjawiska, czy systemu społecznego, które

z  punktu  widzenia  określonego  kryterium  oceny  stanowią  udoskonalenie  danego  zjawiska

w porównaniu z jego stanem przed zmianą”38.

Obecności  pojęcia  postępu  doszukiwano  się  już  w  filozofii  platońskiej39.  Chcąc

zrozumieć  współczesność,  rzadko  sięga  się  aż  do  dorobku  starożytnej  cywilizacji  Greków,

ale młodszej  i  bliższej  nam  filozofii  oświecenia.  Trzeba  powiedzieć,  że  współczesna  teoria

34. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 75. 
35. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo

Naukowe  PWN,  Warszawa  2010;  J.  van  Dijk,  Społeczne  aspekty  nowych  mediów,  przeł.  J.  Konieczny,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

36. Cf. B. Olszewska-Dyoniziak, Rozwój, zmiana i postęp społeczny (...), op. cit., s. 11.
37. P. Sztompka, Socjologia. Analiza Społeczeństwa, op. cit., s. 452.
38. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 76
39. Cf. E. O. Bassett,  Plato’s Theory of Social Progress, [in:] ,,International Journal of Ethics”, 38 (4) July 1928:

467-477, p. 467.
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socjologiczna z reguły cechuje się odejściem od pojęcia postępu. Funkcjonują jednak i  takie

obszary  nauki,  w  których  kryterium  wartościujące  to  sine  qua  non  ich  istnienia.  Mowa

tu o naukach normatywnych, ale i stosowanych naukach społecznych. Jak objaśnił S. Nowak,

pojęcie  rozwoju  posiada  w  sobie  komponent  oceniający.  Zdaniem autora  jest  on  niezbędny

do oszacowania,  czy  empirycznie  stwierdzona  zmiana  kierunkowa jest  progresywna.  W tym

sensie konieczne jest pojęcie o charakterze deskryptywno-oceniającym, a więc pojęcie postępu40.

Na drugim biegunie pojęcia rozwoju znajduje się pojęcie regresu. Jest ono również ważną

kategorią odnoszącą się do zmiany społecznej, zwłaszcza jeśli chcemy sformułować wyważone

i realne  stanowisko  na  temat  kondycji  współczesnych  społeczeństw.  Jak  przeczytamy

u J. Szczepańskiego:  ,,Jeśli  zmiany  zachodzące  w  pewnym  systemie  prowadzą  do  zaniku

systemu lub  jego składników i  elementów,  i  (lub)  zachodzących pomiędzy  nimi  stosunków,

wtedy mówimy, że system ulega regresji”41. K. Krzysztofek i M. Szczepański objaśnili z kolei,

że  regres  polega  na  kumulowaniu  zmian  o  charakterze  regresywnym  i  charakteryzuje  się

pogłębieniem  zacofania,  zarówno  społeczeństwa  jako  całości,  jak  i  jego  poszczególnych

podsystemów42. Wiele współczesnych opracowań z zakresu zamiany równoważy obie kategorie,

uznając, że realny stan społeczeństwa szacować należy jako kombinację równoczesnego rozwoju

i regresu objawiającego się na różnych płaszczyznach życia społecznego i ocenianych w różny

sposób przez podmioty społeczne.

Zależności  opisywane  w  ramach  pojęć:  zmiana  społeczna,  rozwój  społeczny,  postęp

społeczny należy postrzegać poprzez zwykłe przejście od pojęcia neutralnego do pojęć coraz

silniej nacechowanych wartościująco. Jako narządzie heurystyczne służy uzyskaniu klarowności

opisów naukowych  i  pomaga  w  procesie  objaśniania  różnych  rodzajów zmian  społecznych.

Podział każe traktować kategorię zmiany jako najszerszą, pojęcie rozwoju jako zawierające się

w jej zbiorze, a pojęcie postępu jako wyrzucone poza margines teorii socjologicznej. Jednakże

biorąc pod uwagę potrzebę zrozumienia współczesnych podejść teoretycznych na temat zmiany

społecznej,  należy  uznać,  że  w  dyskursie  naukowym  pomiędzy  kategoriami  zachodzą

przeplecenia,  a  ostre  granice  uległy  zatarciu.  Poza  utrudniającym  ogląd  faktem  traktowania

zmiany i rozwoju oraz rozwoju i postępu jako kategorii zamiennych, uzyskanie wyrazistości tych

pojęć  często  dokonuje  się  każdorazowo,  a  więc  przy  analizowaniu  specyfiki  konkretnej

koncepcji czy teorii naukowej.

40. S. Nowak,  Modele zmiany kierunkowej a ludzkie wartości: teoria postępu jako stosowana nauka społeczna,
[w:] Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, ss. 639-640.

41. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, op. cit., s. 505.
42. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój (…), op. cit., s. 18.
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Jak  już  zasygnalizowano,  w  opracowaniach  na  temat  społeczeństwa  sieci  nie  można

znaleźć  jednoznacznej  definicji  rozwoju  społecznego.  Podejście  zapoczątkowane  przez

M. Castellsa  wymaga  nie  tylko  pracy  analitycznej  na  gotowym  materiale  teoretycznym,

ale i wcześniejszej  rekonstrukcji  źródeł  tego  materiału,  swoistego  ,,uszczelnienia”  niektórych

koncepcji  oraz  sformułowania  niezbędnych dopowiedzeń na  poziomie  teoretycznym.  Pojęcie

rozwoju jest zawsze interpretowane w kontekście szeroko opisywanej zmiany społecznej i w tym

sensie  wymaga  każdorazowego  określania  typu  zmiany.  Przy  tej  ocenie  należy  uwzględniać

perspektywę  konkretnego  podmiotu,  wpisanego  w  relacyjną  przestrzeń  społeczną.  Należy

uwzględnić  nie  tylko  jedność  interesów  i  dobro  wspólne,  ale  też  różne  formy  rywalizacji

i konfliktu  będące  nieodłącznym  elementem  każdego  układu  relacji  społecznych,

ekonomicznych i władzy, składających się na struktury społeczeństwa sieciowego.

1.2. Czynniki zmiany i rozwoju współczesnych społeczeństw

Zidentyfikowanie  zmiany  społecznej  nie  należy  do  prostych  zadań.  Trudno  ocenić,

czy zaobserwowana zmiana faktycznie ma charakter rozwojowy i jakich kryteriów należy użyć,

by  uzyskać  obiektywną  ocenę  zaistniałych  przeobrażeń.  Fundamentalna  jest  jednak  kwestia

czynników zmiany, gdyż to one dają lepsze rozumienie zjawisk społecznych, przyczyniając się

do udoskonalania teorii rozwoju. Z pragmatycznego punktu widzenia określenie tych czynników

daje możliwość sterowania trajektoriami zmian społecznych. Upraszczając można powiedzieć,

że  w tym obszarze  powstaje  pomost  pomiędzy socjologią  teoretyczną  a  jej  wykorzystaniem

praktycznym.  Działanie  na  ,,tkance społeczeństwa” może się  odbywać poprzez  wzmacnianie

czynników zmiany i rozwoju oraz zapobieganie czynnikom regresu.

Samo określenie ,,czynnik” sugeruje, że mamy do czynienia z elementem aktywującym

system społeczny do całej sekwencji reakcji, których rezultatem jest zmiana tego systemu. Przez

czynnik należy zatem rozumieć przyczynę danego zjawiska. Do synonimów pojęcia zalicza się

m.in. powód, impuls, bodziec czy determinant. Czynnik jest za każdym razem rozumiany jako

element posiadający moc sprawczą, co każe odróżnić go od zwykłego uwarunkowania. W tym

kontekście czynnikiem rozwoju społecznego jest przyczyna powodująca konkretny skutek, a nie

jest  nim  tylko  element  towarzyszący  zmianie43.  Oczywiście  trudno  zakładać,  że  nauka  zna

lub jest  w  stanie  dotrzeć  do  przyczyn  pierwszych  zjawisk,  wiedzieli  o  tym  już  ojcowie

43. Cf. J. J. Parysek, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, op. cit., s. 44.
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dyscypliny tacy, jak E. Durkheim44. Przez czynnik rozwoju należy zatem rozumieć uogólnioną

kategorię całych zbiorów pomniejszych czynników, którym nadano etykiety. 

Współcześni teoretycy są w zasadzie zgodni, że zmiana społeczna dokonuje się na skutek

wielu powiązanych ze sobą czynników. Tak więc, zarówno rozwój przebiegający ewolucyjnie,

jak  i  ten  dokonujący  się  na  drodze  reform  jest  rezultatem  bardzo  różnych  elementów

dynamizujących kierunkowe przekształcenia systemu. W literaturze przedmiotowej funkcjonują

zatem  różne,  oparte  na  dychotomiach,  klasyfikacje  takich  czynników.  Wyróżnia  się  m.in.

czynniki  materialne  (np.  presja  środowiska  naturalnego,  zmiany  demograficzne,  innowacje

technologiczne) oraz czynniki ideowe (np. ideologia, religia, tradycja)45. Czynniki rozwoju dzieli

się  też  ze  względu  na  charakter  ich  oddziaływania  na  czynniki  endogenne  (wewnętrzne)

i czynniki egzogenne (zewnętrzne)46. Na czynnikach endogennych bazują takie koncepcje jak:

rozwój lokalny, rozwój oddolny czy koncepcja liczenia na własne siły, natomiast na czynnikach

egzogennych  teorie  modernizacji  czy  teorie  rozwoju  zależnego47.  Z  uwagi  na  sposób

oddziaływania  wymienia  się  czynniki  bezpośrednie  i  czynniki  pośrednie48.  Traktowanie

czynników zmiany ulegało przekształceniu wraz z ewoluowaniem samej teorii rozwoju. Analiza

dokonana w kluczu chronologicznym pozwoliła wykazać różnicę pomiędzy ich rozumieniem

przez pierwsze oraz kolejne – współczesne teorie rozwoju.

Pośród pierwszych, opisywanych w literaturze przedmiotu, czynników zmiany i rozwoju

społecznego  uwzględniano  środowisko  fizyczne.  Jest  to  nie  tylko  kategoria  stosowana

w socjologii,  ale  i  w  innych  dyscyplinach  zorientowanych  na  badanie  zmiany.  Jak  objaśnił

A. Giddens, takie elementy jak lokalizacja,  dostępność szlaków komunikacyjnych, czy nawet

klimat,  warunkowały  zwyczaje  i  praktyki  społeczne  już  w  obrębie  pierwszych  wspólnot

ludzkich. Każda społeczność pierwotna musiała zaadaptować się do warunków środowiskowych

i uznaje się, że na takiej podstawie powstawały pierwsze społeczności łowieckie, pasterskie oraz

rolnicze49.  Uwzględnianie czynników środowiskowych jest  szczególnie ważne dla pierwszych

stadiów  rozwoju,  gdzie  lokalizacja  oraz  dostępność  bogactw  naturalnych  stanowiły  znaczną

przewagę rozwojową jednych społeczności i grup nad drugimi. 

44. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 386. 
45. Cf.  K.  Matuszek,  [hasło:]  Zmiana społeczna,  [w:]  Słownik  społeczny,  pod red.  B.  Szlachta,  Wydawnictwo

WAM, Kraków 2004, s. 1615.
46. Cf. J. Parysek, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, op. cit., s. 48. 
47. Cf. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój (…), op. cit, s. 13. 
48. Cf. J. J. Parysek, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, op. cit., s. 48. 
49. Cf. A. Giddens, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 65-66. 
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Do kolejnej grupy czynników należy zaliczyć organizacje polityczne. Analizy historyczne

wykazały, że pierwsze społeczności łowieckie i zbierackie nie miały struktur politycznych, które

nadawałyby kierunki zmianom. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się pierwsze instytucje o tym

charakterze,  np.  instytucja  wodza,  króla  czy  rządu.  Ewolucja  w  tym zakresie  doprowadziła

do powstania  rządów państwowych i  złożonych form sprawowania  władzy i  kontroli50.  Tego

rodzaju  czynniki  należy  łączyć  z  kierunkowym  kształtowaniem  zmian,  przy  wykorzystaniu

narzędzi związanych ze sprawowaniem nadzoru i władzy w danej zbiorowości społecznej. 

Do trzeciej grupy czynników zaliczane są kulturowe determinanty zmiany. W pierwszych

fazach rozwoju systemy kulturowe były bardzo silnie zintegrowane z wierzeniami religijnymi.

Do  pozareligijnych  źródeł  kulturowych  zmiany  zalicza  się  również  systemy  komunikacyjne

i systemy przywództwa, a także wszystkie przełomowe wynalazki człowieka (np. pismo), które

stanowiły  kamienie  milowe  na  drodze  rozwoju  społeczeństw51.  Jednocześnie,  gdy  mowa

o kulturze  w  społeczeństwie  tradycyjnym,  to  trzeba  mieć  na  względzie  wyraźną  dominację

jej religijnego wymiaru i związku z wierzeniami. Religia oddziałuje na zmiany społeczne m.in.

poprzez kształtowanie postaw moralnych w danym społeczeństwie52.

Współczesne teorie rozwoju noszą pewne znamiona kumulatywnego charakteru nauki,

ale  zarówno  metoda  hierarchizacji  czynników  rozwoju,  jak  i  rozumienie  sposobu

ich oddziaływania,  uległy  znaczącej  zmianie.  ,,Socjologiczne  ujęcie  rozwoju  uwolniło  się

też spod różnych XVIII- i XIX-wiecznych koncepcji, traktujących społeczeństwo i rodzaj jego

kultury za rezultat długotrwałego oddziaływania właściwości geograficznych i przyrodniczych

środowiska geofizycznego czy właściwości somatycznych, biologicznych osobników ludzkich,

z których ono się składa (teoria rasowo-antropologiczna), czy też ilości i gęstości zaludnienia

(teoria determinizmu demograficznego)” – objaśnił J. Turowski53. Opisany przez autora odwrót

od  dominującej  optyki  pierwszych  teorii  zaowocował  poważnym  przeformułowaniem

podstawowych  punktów  odniesienia  w  opisywaniu  rozwoju  społecznego.  Z  tego  względu

najbardziej  wpływowe  dziś  teorie  opierają  się  na  objaśnianiu  trzech  czynników  rozwoju,

do których  cytowany  autor  zaliczył:  postęp  technologiczny,  dyfuzję  kultury  oraz  ruchy

społeczne54. 

50. Ibid., s. 66. 
51. Ibid., ss. 66-67.
52. Cf. B. Olszewska-Dyoniziak, Rozwój, zmiana i postęp społeczny (...), op. cit., s. 47.
53. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 94. 
54. Ibid., s. 94. 
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Objaśnianie  rozwoju  społecznego  przez  pryzmat  postępu  w  zakresie  wynalazczości

i wprowadzania  innowacji  technologicznej  to  bardzo  wyraźna  cecha  współczesnych  teorii

socjologicznych55.  Jest  ona  na  tyle  widoczna,  że  przyjęła  się  w  sposobie  klasyfikowania

społeczeństw  ze  względu  na  dominujące  w  nim  metody  produkcji  wsparte  na  technice.

Na podstawie sposobów panowania człowieka nad światem ożywionym, materią, komunikacją

oraz zachowaniem drugiego człowieka,  kolejne epoki techniczne wyodrębnił  m.in.  P.  Levy56.

Szeroko znanym opracowaniem opartym o ten sposób dzielenia czasu historycznego jest Trzecia

fala A. Tofflera57. Najczęstszy sposób periodyzacji z uwagi na kryterium technologiczne polega

na wyodrębnieniu fazy preindustrialnej,  industrialnej i  postindustrialnej.  Nawet w pobieżnych

interpretacjach tych etapów rozwojowych technika wysuwa się na pierwszy plan jako podstawa

zwiększonej  wytwórczości  odnotowanej  na  przestrzeni  dziejów.  Jednocześnie,  kiedy  mowa

o technice jako czynniku rozwoju, chodzi o szerokie jej rozumienie obejmujące zarówno ogół

narzędzi,  jak  i  całokształt  procedur  oraz  wiedzy  aktywowanej  w  działalności  wytwórczej

człowieka58.

Biorąc  pod  uwagę  technologiczne  podstawy  rozwoju,  należy  uwzględnić  szerokie

rozumienie  techniki,  jak  i  decydującą  rolę  technologii  definiujących.  J.  D.  Bolter  objaśnił,

że jeśli mówimy o kolejnych społeczeństwach technologicznych, najczęściej nie mamy na myśli

wszystkich  technologii  używanych  w  danej  zbiorowości,  ale  kilka  technik  i  urządzeń

definiujących.  Są  to  urządzenia  zmuszające  do  redefinicji  stosunku  człowieka  do  świata

przyrody  oraz  do  przesunięcia  granic  pomiędzy  porządkiem  naturalnym  a  porządkiem

sztucznym59. Pojęcie technologii definiującej posiada dwie istotne analitycznie cechy. Pierwsza

dotyczy hierarchizacji  oddziaływania  konkretnych  technologii  na  zmiany  społeczne,  a  druga

wiąże się z identyfikacją okresów przełomu, do których – zgodnie z Bolterowską perspektywą –

przyczyniają  się  jedynie  nieliczne  innowacje.  Z  drugiej  strony  perspektywa  ta  nie  pozwala

dostrzec  udziału  starszych  technologicznie  sił  napędowych  rozwoju,  które  w dalszym ciągu

mogą zasilać system produkcji i powodować wzrost gospodarczy. 

55. Innowacyjność w charakterze kategorii naukowej występuje jako explanandum i explanans zmiany społecznej,
choć jednoczesna obecność w tych dwóch funkcjach wydaje się oparta na sprzeczności.
Cf. M. Zdun, Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej. O dychotomicznej naturze pojęcia,
[w:] ,,Studia Socjologiczne”, 2 (221), 2016: 163-185, s. 164.

56. Cf. R. Maciąg, Pragmatyka Internetu: Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 144.
57. Cf. A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006. 
58. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 94.
59. Cf. J. D. Bolter,  Komputer: maszyna i narzędzie,  [w:]  Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku.

Antologia, pod red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 359.
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W odmienny sposób do omówienia czynnika technologicznego podszedł  J.  Turowski.

Autor wymienił dwa teoretyczne ujęcia związku pomiędzy technologią a rozwojem społecznym.

Pierwsze pochodzi od K. Marksa oraz F. Engelsa i polega na zaznaczaniu roli sił wytwórczych.

Nowy  wynalazek  techniczny  przekłada  się  na  rozwój  z  chwilą  włączenia  go  do  procesów

produkcji celem zwiększenia powstających nadwyżek, a siły wytwórcze pełnią w tym procesie

rolę pośrednika. Marksowska orientacja to m.in. założenie, że postęp technologiczny oddziałuje

na przekształcenia nie tylko stosunków produkcji, ale i całokształtu stosunków społecznych60.

Jest  to  perspektywa,  w  której  technologia  jest  istotnym  czynnikiem  kształtowania  ładu

społecznego. 

Stanowisko  W.  F.  Ogburna  i  M.  F.  Nimkoffa  (drugie  spośród  wymienionych  przez

J. Turowskiego  stanowisk)  opiera  się  na  założeniu,  że  istnieje  wiele  mechanizmów

oddziaływania technologii na rozwój społeczeństw. Autorzy (m.in. na przykładzie radia) ujęli

aż jedenaście  kategorii  pozwalających  sklasyfikować  różnorodne  przejawy  społecznego

oddziaływania takiego narzędzia. Opisali m.in. mechanizm łańcuchowy, gdzie określony czynnik

techniki wywołuje zmiany społeczne jedna po drugiej czy mechanizm skumulowany pośredni,

gdzie  kilka czynników technologicznych przyczynia się  do jednej  zmiany społecznej61.  Ilość

możliwych zależności opisanych przez autorów jest duża, jednak ich stanowisko dość rzadko

pojawia się jako bezpośredni punkt odniesienia dla uogólnionej perspektywy makrospołecznej62.

W dalszej części pracy wykazano, że objaśnianie rozwoju społecznego poprzez rozwój

technologiczny  rozgrywa  się  gdzieś  pomiędzy  twardym  a  miękkim  determinizmem

technologicznym,  a  także  pomiędzy  determinizmem  technologicznym  a  technologicznym

konstruktywizmem.  W  jeszcze  innym  scenariuszu  ukazanie  zależności  na  linii  technika

– społeczeństwo  może  się  opierać  o  rozbicie  problematyki  uogólnionego  oddziaływania

technologii  na  mniejsze  pola  semantyczne,  znosząc  ograniczenia  związane  z  uogólnionym

myśleniem  deterministycznym63.  W  najnowszych  interpretacjach  rozwoju  dokonującego  się

poprzez  postęp  technologiczny,  mamy  również  do  czynienia  z  porzuceniem  perspektywy

60. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 95. 
61. Ibid., ss. 95-97.
62. Rozbicie problematyki oddziaływania technologii na zjawiska społeczne nie oznacza w przypadku tego badacza

pozbycia  się  perspektywy  deterministycznej.  W.  F.  Ogburn reprezentował  determinizm  technologiczny
i w ramach tej orientacji rozwijał problematykę zmiany społecznej.Trzeba jednocześnie dodać, że był to badacz
bardzo znaczący dla socjologii z uwagi na swoje prace (m.in. On Culture and Social Change) oraz zajmowane
stanowiska (m.in. Prezydenta American Sociological Association).    
Cf. T. E. Huff,  Theoretical Innovation in Science: The Case of William F. Ogburn,  [in:] ,,American Journal
of Sociology”, 79 (2), September 1973: 261-277; J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 314. 

63. Cf.  R.  Maciąg,  Deus ex  machina.  Nowe media i  ich projekt  poznawczy,  Wydawnictwo UJ,  Kraków 2012,
ss. 130-131. 
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marksistowskiej  na  rzecz  neomarksizmu  lub  całkowitej  rezygnacji  ze  schematu  wspartego

na założeniach  materializmu  historycznego,  jako  koncepcji  wadliwej  poznawczo

i skompromitowanej praktycznie.

Bardzo  często  technologiczne  czynniki  rozwoju  idą  w  parze  z  czynnikami

ekonomicznymi.  Oba  typy  wpisują  się  w  schemat  objaśniania  rozwoju  poprzez  wzrost

gospodarczy  osiągany  zwiększoną  produkcją  wspomaganą  przez  innowacje  w  obszarze

technologii.  Jak  objaśnił  A.  Giddens,  czynniki  ekonomiczne  wybiły  się  –  jako  ważny

determinant  zmiany  społecznej  –  z  chwilą  powstania  systemów  kapitalistycznych  typowych

dla nowoczesnych  społeczeństw.  Społeczeństwa  tradycyjne  funkcjonowały  dzięki  produkcji,

ale produkcji  zorientowanej  na  systemową  samowystarczalność.  Społeczeństwa  nowoczesne

wyspecjalizowały swoje gospodarki i zmodernizowały je technologicznie i jako takie rozpoczęły

produkcję masową64.  Jednocześnie  wyodrębnianie  czynników ekonomicznych nieco  różni  się

od zagadnienia samej tylko technologii, gdyż pozwala ukazać gospodarkę jako istotny, wysoce

autonomiczny system, który ma zdolność oddziaływania na rzeczywistość społeczną. Dzieje się

to nie tylko przez wygenerowane nadwyżki będącej w dyspozycji wybranych warstw lub grup

społecznych,  ale  także  dzięki  możliwościom  sterowania  instrumentami  finansami

oraz mechanizmami  rynkowymi.  Trajektorie  rozwoju  technologicznego  są  zależne

od istniejących  już  struktur  społecznych,  ale  także  od  potencjału  urynkowienia  wynalazku,

a co za tym idzie, również jego upowszechniania.

Drugim  czynnikiem  wymienionym  przez  J.  Turowskiego  jest  dyfuzja  kultury65.

Socjologiczne  rozumienie  kultury  jest  bardzo  szerokie  i  odbiega  od  potocznego,  zgodnie

z którym jest ona synonimem sztuki. W naukach społecznych kultura jest definiowana poprzez

opozycję  względem natury  i  oznacza  całokształt  symbolicznych  oraz  wyuczonych  aspektów

społeczeństw ludzkich. W dość powszechnej klasyfikacji uwzględnia się podział na materialne

i niematerialne  wytwory,  które  składają  się  na  całokształt  kultury  danego  społeczeństwa66.

Z uwagi  na  trzy  główne wartości,  na jakie  zorientowana jest  kultura,  a  więc  prawdę,  dobro

i piękno,  wyróżnia  się  kolejno  kulturę  poznawczą,  kulturę  moralną  oraz  kulturę  estetyczną

danego społeczeństwa67.

64. Cf. A. Giddens, Socjologia, op. cit., s. 67.
65. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 99.
66. Cf. A. Kapciak, [hasło:] Kultura, [w:]  Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red.  G. Marshall, op. cit.,

s. 165. 
67. Cf. P. Sztompka, O pojęciu kultury raz jeszcze, [w:] ,,Studia Socjologiczne”, 1 (232), 2019: 7-23, s. 7. 

28



Kulturowe czynniki zmiany leżące u podstaw epoki nowoczesnej, zasadniczo różnią się

od tych  tradycyjnych,  gdzie  –  jak  już  ustalono –  dominowały  wierzenia  oraz  cechujące  się

większym  wewnętrznym  uporządkowaniem  systemy  religijne.  U  podstaw  ostatnich  etapów

rozwoju leży poznanie naukowe i sekularyzacja myślenia68. Dwa wymienione aspekty to główne

punkty  programowe  oświecenia  i  to  właśnie  od  tej  epoki,  rozpoczęło  się  ustawiczne

przeformułowywanie  podstawowych  punktów  odniesienia,  które  organizowały  procesy

poznawcze oraz wsparte na nich strategie ustalania trajektorii rozwoju. Jeżeli zaś chodzi o sam

mechanizm  upowszechniania  się  kultury  w  strukturach  społecznych,  najczęściej  odnosi  się

go do mechanizmu dyfuzji.

Termin  ,,dyfuzja”  pochodzi  od  łacińskiego  diffusio  i  oznacza  tyle,  co  ,,rozlanie”69.

Dyfuzjonizm to pogląd,  zgodnie z którym zmiany dokonują się poprzez przejmowanie przez

dane społeczeństwo określonych rozwiązań, wzorów postępowania czy wynalazków od innych

społeczeństw. Przyjęte elementy są adaptowane w warunkach panujących w danej społeczności.

Dyfuzja przebiega w warunkach sąsiedztwa, co oznacza,  że dane społeczeństwa muszą mieć

ze sobą styczność, by przejmować od siebie elementy będące czynnikami rozwoju. W rezultacie

podatność  na  dyfuzję  zależy  od  otwartości  danego  systemu70.  W  ujęciu  socjologicznym

i antropologicznym  mechanizm  dyfuzji  dotyczy  rozprzestrzeniania  się  cech  kulturowych71.

Zgodnie  z  koncepcją  dyfuzji  wszystkie  wytwory  mogą  przenikać  pomiędzy  systemami

kulturowymi.  Dyfuzjonizm funkcjonował  zwłaszcza  w kręgu antropologów,  którzy  budowali

antyorganicystyczne  i  antyewolucjonistyczne  teorie  rozwoju  bazujące  na  kulturze72.

Współczesne  teorie  objaśniają  głównie  wewnątrzsystemowe  procesy  rozwoju.  Pomimo  tego

dyfuzja nadal oddziałuje na rozwój przez: (1) skracanie historycznej drogi naturalnego rozwoju

poprzez przeniesienie wytworu kultury z jednego społeczeństwa do drugiego; (2) stymulowanie

własnej twórczości; (3) tworzenie syntez i wzbogacanie kultury własnej73.

Tak  pojmowany  dyfuzjonizm  pozwala  na  opisanie  przenikania  elementów  kultury

na bardzo  różnych  poziomach  organizacji  społecznej,  łącząc  płaszczyzny  mikrostrukturalne

z makrostrukturalnymi.  Jest  to  dość  istotne,  biorąc  pod  uwagę  specyfikę  współczesnych

68. Cf. A. Giddens, Socjologia, op. cit., s. 67.
69. Cf.  W.  Kopaliński,  [hasło:]  Dyfuzja,  dyfuzjonizm, [w:]  Słownik  wyrazów obcych  i  zwrotów obcojęzycznych

z almanachem, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2007, s. 145. 
70. Cf. A. W. Jelonek, K. Tyszka,  Koncepcje rozwoju społecznego,  Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Warszawa

2001, s. 11.
71. Cf. A. Kopciak, [hasło:] Dyfuzja, [w:]  Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit.,

s. 65. 
72. Cf. J. Szacki, Historia myśli społecznej, op. cit., s. 631. 
73. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 99. 
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procesów upowszechniania innowacji74.  Sposób oddziaływania dyfuzji na struktury społeczne

nie zawsze jest jednoznaczny, co wykazano na przykładzie dwóch modeli dyfuzji technologii

opisanych w rozdziale czwartym. W ramach koncepcji społeczeństwa sieciowego przewiduje się

również inne mechanizmy upowszechniania wytworów kultury. Należą do nich m.in. przepływy

cechujące się własną dynamiką oraz odmiennym sposobem oddziaływania na zmianę społeczną.

Układy  socjotechniczne  oraz  układy  socjoekonomiczne  są  coraz  częściej  definiowane  jako

systemy  przepływowe,  w  obrębie  których  występują  ruchy  innowacji,  wiedzy,  ludzi

oraz społecznie cenionych zasobów, do których zaliczają się również materialne i niematerialne

wytwory kultury75. 

Trzecim  istotnym  czynnikiem  rozwoju,  uwzględnianym  we  współczesnej  literaturze

przedmiotu,  są  ruchy  społeczne.  Jak  przekonywał  J.  Turowski  ,,Ruchy  społeczne

to najdonioślejszy  czynnik  przemian,  gdyż  stanowią  one  rodzaj  działań  zbiorowych,  które

zmierzają  bezpośrednio  do  przeprowadzenia  określonych  zmian  w  strukturze  lub  kulturze

społeczeństwa”76.  Jak  objaśnili  A.  Giddens  i  P.  H.  Sutton,  przez  ruchy  społeczne  można

określić ,,Zbiorowe starania o realizację wspólnego interesu lub celu,  podejmowane w dużej

mierze poza sferą formalnych, ugruntowanych instytucji politycznych”77. Z definicji P. Sztompki

wiemy  natomiast,  że  ruchy  społeczne  to  ,,akcje  zbiorowe  zmierzające  do  wywołania

lub powstrzymania zmiany społecznej”78.

Uwzględnianie ruchów społecznych w problematyce zmiany i rozwoju jest zagadnieniem

stosunkowo nowym. Przez długi czas socjolodzy uznawali takie zjawiska jak ruchy społeczne,

zamieszki czy rewolucje za zjawiska incydentalne, nietypowe, a wręcz nieracjonalne. Wyraźny

awans tego zagadnienia dokonał się m.in. za sprawą szkoły chicagowskiej i H. Blumera, którego

badania były podwaliną dla powstania osobnej subdyscypliny socjologicznej79. Teorie ruchów

społecznych stanowią ważną gałąź najnowszej teorii socjologicznej, umacniając swoją pozycję

wśród  istotnych  orientacji  teoretycznych  ostatnich  dekad.  Wzmocnił  ją  zapewne  pogląd,

że początek XXI w. to okres kolejnej (drugiej po w. XX) fali buntu i niezgody społecznej. Wielu

74. Ibid., s. 101. 
75. Cf. Cz. Cempel, Nowe prawo konstruktalne w złożonych systemach naturalnych i socjotechnicznych: przegląd

problematyki  i  zastosowań,  [w:]  Potencjał  i  relacje  sił  w  cyfrowym  społeczeństwie  wiedzy,  pod  red.
L. W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, s. 19.

76. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 102. 
77. A. Giddens, P. H. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, przeł. O. Siara, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2014, s. 286. 
78. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., s. 176. 
79. Cf. A. Giddens, P. H. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op. cit., s. 286. 
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współczesnych  badaczy  połączyło  wyjątkowy  urodzaj  ruchów  społecznych  z  kryzysem

gospodarczym zapoczątkowanym w pierwszej dekadzie naszego wieku80. 

Różnorodność  tak  zdefiniowanych  ruchów  społecznych  jest  bardzo  duża.  Można

je pogrupować  na:  (1)  ruchy  rewolucje  mające  na  celu  uzyskanie  zmiany  systemowej

lub kulturowej  przy  wykorzystaniu  przemocy  i  walki  fizycznej;  (2)  ruchy  reformatorskie

posługujące  się  legalnymi  środkami  perswazji,  jak  organizowanie  się  w związki  zawodowe,

partie  polityczne,  organizacje  pozarządowe;  (3)  ruchy  ekspresywne  zorientowane

na wprowadzenie zmian w systemach kulturowych czy postawach społecznych,  jak rozmaite

ruchy religijne czy umysłowe81. 

T.  Paleczny  wyróżnił  natomiast  cztery  kategorie  analityczne,  w  obrębie  których

identyfikowane są ruchy społeczne.  Zaliczają  się  do nich:  (1) rodzaj  podmiotu i  bazy ruchu

społecznego  (np.  ruchy  biednych,  bogatych,  kobiet);  (2)  cele  działania  ruchu  społecznego

(np. ruchy nacjonalistyczne, pacyfistyczne); (3) orientacja członków ruchu na zmianę (np. ruchy

reformatorskie, rewolucyjne); (4) zakres planowanych zmian (np. ruchy totalne, jednostkowe,

częściowe)82.

Powracając  do  dynamiki  ruchów  społecznych,  warto  dodać,  że  funkcjonują  one

w pewnych ,,cyklach życiowych”. Etapy te określa się jako: ,,ferment społeczny”, ,,powszechne

wzburzenie”,  powstanie  organizacji  formalnej  oraz  instytucjonalizację  ruchu83.  Przytoczony

powyżej  podział  świadczy  o  różnorodności  strategii  nacisku  na  systemy  społeczne.  Ogólna

zasada  tego oddziaływania  oraz  dynamika  procesu  jest  bardzo  podobna i  za  każdym razem

zorientowana  na  wybrany  obszar  wymagający  ulepszenia  albo  zachowania  w  stanie

niezmienionym.  Główne  płaszczyzny  oddziaływania  współczesnych  ruchów  społecznych

to: systemy ekonomiczne, rola państwa narodowego oraz szeroko rozumiana sfera kultury84.

Duże  znaczenie  dla  przeformułowania  myślenia  socjologicznego  miała  koncepcja

konfliktu  jako  czynnika  rozwoju.  Jest  ona  zakresowo  szersza,  niż  problematyka  ruchów

społecznych,  gdyż  konflikt  społeczny  cechuje  się  bardziej  zróżnicowanym  przebiegiem

niż działalność  ruchów  społecznych.  Zdaniem  L.  A.  Cosera  konflikt  oddziałuje  na  system

społeczny i łączy się z takim zjawiskiem jak innowacyjność. W wyniku konfliktu w obrębie

80. Cf. G. Cardoso, G. Accormero, T. Lapa, J. Azevedo,  Social Movements, Participation and Crisis in Europe,
[in:] Europe’s  Crises, eds.  O.  Bouin,  J.  Caraça,  G.  Cardoso,  J.  B.  Thompson,  M. Wieviorka,  Polity  Press,
Cambridge 2017, p. 405.

81. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., ss. 102-103.
82. Cf. T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, ss. 20-21. 
83. Cf. A. Giddens, P. H. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op. cit., s. 287. 
84. Cf. D. D. Porta, M. Diani, Social Movements. An Introduction, II Edition, Blackwell Publishing, 2006, p. 36.
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systemu  społecznego  powstają  nie  tylko  nowe normy  czy  instytucje,  ale  też  nowe kierunki

dla zwiększania wzrostu ekonomicznego i technologicznego postępu85. Funkcjonalne znaczenie

konfliktu stanowi bardzo istotny punkt zwrotny dla teorii socjologicznej.

Wymienione czynniki rozwoju, a więc: postęp technologiczny, dyfuzja kultury oraz ruchy

społeczne  stały  się  przedmiotem  dalszych  dociekań  na  drodze  objaśniania  rozwoju

w społeczeństwie sieci. Jednocześnie każdy z czynników obecny w koncepcji oddziaływał w niej

na innej zasadzie. Dodatkowo pojawiły się tu czynniki towarzyszące, jak środowisko fizyczne

czy organizacje polityczne, które w przyjętym przez teoretyków społeczeństwa sieci kontekście

historycznym stanowią  istotne  warunki  dla  wyłonienia  obecnej  formacji  opartej  na  sieciach

organizacyjnych i technologicznych. 

1.3. Przeobrażenia teorii rozwoju społecznego: zerwania i kontynuacje

Scharakteryzowanie czynników rozwoju społecznego pomogło w bardzo uogólnionym

rozeznaniu  tematu.  Kolejnym krokiem jest  przybliżenie  teorii,  które  jako systemy twierdzeń

dostarczają  bardziej  kompleksowych  i  powiązanych  ze  sobą  objaśnień.  Celem  tej  części

rozdziału nie jest systematyzacja większości kluczowych dla historii myśli socjologicznej teorii

rozwoju.  Jest  nim  raczej  ukazanie  bazowych  kierunków  myślenia  o  tym  fenomenie

oraz objaśnienie  podstawowych  przyczyn  zmienności  perspektyw  teoretycznych.  Zabieg

ten pozwolił  na  ulokowanie  myślenia  o  rozwoju  (reprezentowanego  przez  autorów

społeczeństwa  sieci)  w  szerszej  tradycji  socjologicznej,  a  także  zidentyfikowanie  wątków

kontynuowanych przez M. Castellsa i J. van Dijka jako eksplanacyjnie silnych i z tej przyczyny

użytecznych w dalszej analizie.

Śledząc  literaturę  przedmiotową,  można  dostrzec,  że  różni  autorzy  stosują  odmienne

sposoby  porządkowania  dostępnego  materiału  teoretycznego.  Najpopularniejsze  jest  ujęcie

chronologicznie,  gdzie  wyróżnione  zostały  teorie  społeczne  pochodzące  z  okresu

presocjologicznego oraz teorie socjologiczne typowe dla ukształtowanej i zinstytucjonalizowanej

dyscypliny socjologicznej. Tym sposobem klasyfikacji posłużył się m.in. P. Sztompka. Pierwszy

okres  należałoby łączyć z teoriami społecznymi.  Za dojrzałe  uznaje się  z  kolei  współczesne

socjologiczne teorie zmiany wyrosłe na krytyce historycyzmu i wsparte na koncepcji dualności

struktur oraz koncepcji stawania się społeczeństwa86. Jest to istotny sposób rozróżniania teorii

85. Cf. L. A. Coser, Social Conflict and the Theory of social Change, [in:] ,,The British Journal of Sociology”, 8 (3),
September 1957: 197-207, pp. 197-198. 

86. Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., s. 103. 
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wskazujący,  że  zainteresowanie  rozwojem  społecznym  i  chęć  usystematyzowania

tej problematyki były wcześniejsze niż sama socjologia, a także dużo trwalsze niż poszczególne

nurty czy szkoły podejmujące ten temat.

Równie częstym sposobem klasyfikowania teorii rozwoju jest zidentyfikowany sposób

przebiegu zmian rozwojowych. Tym kluczem najczęściej wyróżnia się teorie linearne, cykliczne

oraz dychotomiczne. Teorie linearne są oparte na założeniu, że rozwój przebiega kierunkowo

i ma  charakter  deterministyczny.  Specyfiką  tych  teorii  jest  ukazywanie  etapów  przejścia

od mniej zaawansowanej fazy do kolejnych faz przenoszących społeczeństwa na wyższy poziom

rozwoju.  Linearność  jest  założeniem  występującym  m.in.  u  A.  Comte’a,  H.  Spencera

czy K. Marksa.  Teorie  cykliczne  są  dla  odmiany  oparte  na  założeniu  o  odtwarzaniu  cykli

rozwojowych – społeczności wychodzą od jednej fazy, przechodzą przez kolejne, by finalnie

powrócić do stanu wyjściowego. Do tej grupy zalicza się m.in. teorię G. Vico, ale i koncepcję

krążenia  elit  V.  Pareto  czy  koncepcję  rozwoju  cywilizacji  zachodniej  P.  Sorokina.  Teorie

dychotomiczne to równie szeroki zbiór teorii i koncepcji, które łączy założenie o transformacji

strukturalnej społeczeństw polegającej na przejściu od form pierwotnych i  prostych, do form

organizacyjnie  złożonych.  Najbardziej  znaną  spośród  tej  grupy  jest  koncepcja  wspólnoty

(Gemeinschaft) i stowarzyszenia (Gesellschaft) F. Tönniesa87.

Współcześni  autorzy  unikają  ujmowania  dynamiki  zmian  rozwojowych  za  pomocą

uproszczonych schematów opartych na cykliczności czy linearności. Przemawia za tym zarówno

wielość  trajektorii,  jak  i  fakt  nieciągłości  zmian  społecznych.  Problem  ten  omówił  m.in.

A. Giddens, którego diagnoza nowoczesności, jako stadium rozwoju, jest oparta na przełamaniu

wielu  schematów  myślowych,  zakorzenionych  w  socjologicznym  oglądzie  świata.  Na  czele

krytykowanych przez brytyjskiego socjologa uproszczeń plasuje się linearność w rozumieniu

historii  społeczeństw88.  Odwrót  od  linearności  jest  szerszym  zjawiskiem  ogólnonaukowym.

Wynika  m.in.  z  nowych  ujęć  temporalności  powstałych  jako  konsekwencja  przejścia

od Newtonowkiej  do  Eisteinowskiej  koncepcji  czasu  i  związanego  z  tym  przeformułowania

postulatów badawczych89.

Gdyby  przyjrzeć  się  strukturom  przeglądowych  opracowań  można  zauważyć,

że odtwarzany jest dość prosty, ale na nasze potrzeby wystarczający, podział na klasyczne teorie

rozwoju  (marksizm  i  ewolucjonizm),  typologie  społeczeństw  (tradycyjne,  przemysłowe

87. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., ss. 76-84. 
88. Cf. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, ss. 3-4.
89. Cf. K. Konecki, Czas a badania socjologiczne,  [w:] ,,Acta Universitatis Lodziensis.  Folia Sociologica”, 27,

1998: 179-195, s. 180. 
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i poprzemysłowe)  oraz  będące  w  ostatniej  grupie  teorie  modernizacji,  konwergencji

i zależności90. Klasyfikacja ta z jednej strony dość dobrze ukazuje zmianę kluczowych orientacji

teoretycznych. Z drugiej strony pozwala uniknąć poświęcenia nieproporcjonalnie dużej uwagi

teoriom, które nie mają odniesienia do współczesności i jako takie stanowiłyby jedynie walor

,,dekoracyjny” lub dobry pretekst dla wytoczenia dział krytyki, których już dawno wobec nich

użyto.  Z tego też względu ilość miejsca poświęconego konkretnej teorii została dostosowana

do tego, jak duży ślad pozostawiła po sobie we współczesnym dyskursie naukowym.

Do klasycznych teorii,  mających przełożenie na dzisiejsze myślenie o społeczeństwie,

należy  marksizm.  Teoria  marksistowska  zachowuje  dość  dużą  żywotność,  również

we współczesnej  nam  socjologii.  Trzeba  zgodzić  się  z  J.  Szackim,  który  nie  jest  w  swym

poglądzie  odosobniony,  że  wśród  współczesnych  nam  socjologów  ,,nie  ma  już  comtystów

czy spencerysów, wciąż jednak zdarzają się marksiści”91. Jak przekonywał dalej jest to orientacja

obecna, ale i kłopotliwa, gdyż stała się pożywką dla polityki komunistycznej. Marksizm ma dwie

osobne  płaszczyzny  istnienia:  funkcjonuje  w  roli  teorii  naukowej  oraz  świeckiej  religii.

O ile socjolodzy bardzo chętnie toczą spory o swoich wczesnych teoretyków z przedstawicielami

innych nauk, o tyle (z racji wspomnianych przyczyn) stosunek do K. Marksa jest co najmniej

ambiwalentny.  Jednocześnie  samego  autora  trudno  poddawać takim ocenom jak  pozostałych

teoretyków rozwoju, gdyż nigdy nie aspirował on do bycia socjologiem, wyrażając jednoznaczną

niechęć wobec tej dziedziny poznania naukowego92.

Bazowym problemem marksizmu było odkrycie, co dokładnie rządzi zmianą społeczną

(na  tej  podstawie  teorię  nazwano  materializmem  historycznym).  W  swych  założeniach

scjentystyczna, makrospołeczna i holistyczna teoria ma kilka istotnych wyróżników, jeśli chodzi

o  rozumienie  problematyki  zmiany  społecznej.  Do  bazowych  założeń  teorii  należy  zaliczyć

m.in.: (1) badanie zmiany jako procesu historycznego; (2) objaśnianie procesów historycznych

poprzez  budowanie  analogii  względem  procesów  opisywanych  w  naukach  przyrodniczych;

(3) operowanie kategorią ,,formacji społecznej” rozumianej dwojako – jako typ społeczeństwa

oraz jako etap rozwoju; (4) definiowanie formacji społecznej przez dominujący w niej sposób

produkcji  zależny  od  dostępności  materialnych  sił  wytwórczych;  (5)  operowanie  kategorią

stosunków produkcji w celu wyjaśnienia następstw oddziaływania sił wytwórczych i sposobów

produkcji  oraz powstałej  w związku z tym bazy i  nadbudowy; (6) uznanie bazy za element

90. Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, ss. 96-111.
91. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 212.
92. Ibid., ss. 212-214. 
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dynamizujący  procesy  społeczne;  (7)  wyłanianie  się  sprzeczności  (prowadzących

do powstawania nowych stadiów rozwoju) pomiędzy bazą a nadbudową93.

Co  istotne,  słabo  sprecyzowana  koncepcja  formacji  społecznej,  od  której  wyszedł

K. Marks,  doprowadziła  do  tego,  że  materializm historyczny  objawił  się  bardzo  nietypowo,

bo jako dwie teorie. J. Szacki określił je jako: (1) teorię przyczynowego uwarunkowania zjawisk

społecznych przez ekonomiczną ,,bazę” oraz (2) teorię strukturalnego związku pomiędzy bazą

a pozostałymi  elementami  społeczeństwa  jako  całości.  Oznacza  to,  że  w  jednym przypadku

nacisk  jest  kładziony  na  problem  ekonomii,  w  drugiej  na  kwestię  społecznej  całości94.

Konsekwentnie należy uznać, że pojmowana całościowo myśl marksistowska rozwój społeczny

określa  ze względu na podstawę materialną  (perspektywa ekonomiczna)  oraz prymat całości

społecznej nad jednostką (perspektywa kolektywistyczna). 

Niezależnie od nadużyć, które po części sprowokowała, a po części legitymizowała teoria

marksistowska,  od  socjologów  wymagana  jest  umiejętność  rozpoznania  jej  podstawowych

założeń. Po pierwsze dlatego, że nadal jest obecna we współczesnym dyskursie socjologicznym

jako  teoria  podejmująca  tematy  społecznie  istotne.  W  większości  wypadków,  gdy  mowa

o socjologii  zaangażowanej  lub  krytycznej,  pojawia  się  głos  będący  jakąś  pochodną  myśli

marksistowskiej  lub  neomarksistowskiej.  Po  drugie,  z  uwagi  na  liczne  jej  reinterpretacje

i uwspółcześnione formy utrzymuje się jej rdzeń oraz bazowe schematy objaśniające. Marksizm

z całą  pewnością  wpłynął  na  sposoby myślenia  o  wielu  zjawiskach  społecznych,  takich  jak

proces  produkcji  czy  stratyfikacja  społeczna.  Z  teorii  korzysta  bardzo  wielu  autorów

dokonujących  diagnozy  współczesnych  systemów  kapitalistycznych  czy  globalizacji.  Myśl

K. Marksa  uwidacznia  się  w  sposobie  interpretacji  kolejnych  stadiów  przeobrażającego  się

kapitalizmu. W bardzo dużym zakresie czerpał z niej m.in. Ch. Fuchs, którego tekst o bardzo

znamiennym tytule  Karl  Marx  in  the  Age  of  Big  Data  Capitalism,  opiera  się  na  założeniu

o aktualności  wielu  bazowych  twierdzeń  marksizmu,  m.in.  twierdzenia  o  stale  rosnącym

utowarowieniu,  niesymetryczności  stosunków  pracy,  globalizacji  kapitalizmu,

utrzymującej status  quo roli  komunikacji  w  społeczeństwie,  czy  postulatu  praktycznego

humanizmu i wypracowania alternatywy dla kapitalizmu95. Drugim przykładem przyjmowania

tej  optyki  jest  opracowanie  K.  X.  Faucher’a,  którego  zdaniem  korporacyjne  media

93. Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, op. cit., ss. 96-98.
94. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 221.
95. Cf.  Ch.  Fuchs,  Karl  Marx  in  the  Age  of  Big  Data  Capitalism,  [in:]  Digital  Objects,  Digital  Subjects.

Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data , eds. D. Chandler,
Ch. Fuchs, University of Westminster Press, London 2019, pp. 53-57. 
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społecznościowe  (poprzez  wyrafinowane  algorytmy)  zdobywają  wiedzę  o  naszej

codzienności, ,,wychowując” sobie wzorowego konsumenta96. 

Do klasycznych teorii  rozwoju zalicza się również ewolucjonizm, który święcił  swoje

triumfy przez około trzy dekady XIX w. (1860-1890 r.) i był ogólnie przyjmowaną orientacją

pozytywistycznej  socjologii.  Rodząca  się  dyscyplina  powstawała  poprzez  budowanie

(początkowo  wyłącznie  w  celach  hermeneutycznych),  analogii  do  przyrodoznawstwa,  które

z czasem  rozwinięto  jako  bardziej  dosłowne  porównania  społeczeństwa  do  organizmu

biologicznego97.  Jak  zauważył  M.  Granovetter,  idea  ewolucji  będąca  rdzeniem tej  teorii  jest

najbardziej  trwałą  z  idei  w całej  historii  teoretyzowania  stworzonej  przez  socjologów98.  Jest

to dość istotny fakt, który ukazuje rangę tej orientacji kształtującej całą socjologię praktycznie

do początków XX w. 

Ewolucjonizm  w  socjologii  można  rozumieć  w  sposób  wąski  lub  szeroki.  Pierwszy

polega na uwzględnieniu koncepcji polegających na rozwijaniu praw ewolucyjnych w kluczu

bardzo zbliżonym do darwinowskiego. Drugie rozumienie odnosi się do ogólnego budowania

praw  rozwoju  społecznego.  W  tym  kontekście  trzeba  mówić  nie  tylko  o  twórczości,

przychodzącego  w  pierwszej  kolejności  na  myśl  H.  Spencera,  ale  całego  niemal  pocztu

pierwszych teoretyków i filozofów społecznych. Jednocześnie ujęcie  zbyt szerokie powoduje

utratę  pierwotnych  sensów  ewolucjonizmu,  zatracając  przy  tym  wyrazistość  samego  nurtu

i jednoznaczność używanych w nim pojęć99.

Biorąc  pod  uwagę  bardzo  uogólnioną  charakterystykę  ewolucjonizmu,  należy

powiedzieć,  że  jest  on  naturalistyczny  i  zorientowany  na  formułowanie  ogólnych

oraz uniwersalnych praw rozwojowych niezależnych od kontekstu historycznego100. Teoretyczne

założenia ewolucjonizmu nie są jednolite dla wszystkich jego przedstawicieli,  ale w dalszym

ciągu  można  przytoczyć  kilka  charakterystycznych  dla  niego  cech.  Należą  do  nich:

(1) programowy  pozytywizm  wyrażający  się  respektowaniem  ogólnych  zasad  ,,metody

pozytywnej”;  (2)  formułowanie  praw  rozwoju  społecznego  na  wzór  nauk  przyrodniczych

i uznanie  społeczeństwa  za  obiekt  podlegający  ogólnym  prawom  przyrodniczym;

(3) poszukiwanie  genetycznych  zależności  rządzących  rozwojem  społecznym;  (4)  założenie

96. Cf.  K.  X.  Faucher,  Social  Capital  Online.  Alienation  and Accumulation,  University  of  Westminster  Press,
London 2018, p. 110.

97. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 280.
98. Cf.  M.  Granovetter,  The  Idea  of  "Advancement"  in  Theories  of  Social  Evolution  and  Development ,

[in:] ,,American Journal of Sociology”, 85 (3), November 1979: 489-515, p. 485.
99. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 280.
100.Ibid., ss. 281-282.
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o stałości i jednolitości natury ludzkiej zdolnej do przekształceń tylko w pewnych granicach;

(5) badanie kierunków i mechanizmów zmiany (mniej  natomiast  jej  przyczyn);  (6) założenie

o podleganiu  prawom  rozwoju  różnych  obszarów  i  instytucji  życia  społecznego;

(7) utożsamianie  zmian  kierunkowych  z  postępem;  (8)  uniwersalność  praw  rozwoju  przy

jednoczesnym  zróżnicowaniu  jego  tępa  i  równomierności  w  odniesieniu  do  konkretnych

społeczeństw; (9) założenie o stopniowym i ewolucyjnym przechodzeniu do kolejnych stadiów

rozwoju; (10) tłumaczenie rozwoju czynnikami wewnętrznymi przy jednoczesnym lekceważeniu

rangi  zewnętrznych  czynników  zmiany101.  Interpretacje  obecności  ewolucjonizmu

we współczesnej  socjologii  zależą  od  sposobu  rozumienia  samego  nurtu  (wąskiego

lub szerokiego),  ale  też  od  rejestrowania  symptomów  ciągłości  myślenia  schematami

charakterystycznymi dla tego kierunku. 

Drugą  grupę  teorii  tworzą  typologie  społeczeństw.  W tym wypadku  jeszcze  trudniej

mówić  o  jednej  szkole  czy  nurcie  socjologicznym.  Po  pierwsze  dlatego,  że  charakterystyki

społeczeństw  mogą  zawierać  się  w  innych  zbiorach  teorii  (ewolucjonistycznych,

marksistowskich, itd.). Po drugie, wyodrębnianie typów społeczeństw jest współcześnie bardzo

chętnie praktykowanym sposobem teoretyzowania102. Powstające w wyniku takich działań typy

mają  bardzo  różne  podłoże  teoretyczne  oraz  tworzą  bardzo  wiele  rozgałęzień.  Liniowość

objawiająca  się  w  przejściach  od  społeczeństwa  preindustrialnego  do  industrialnego,

od wspólnoty  do  stowarzyszenia,  uległa  teoretycznej  dezaktualizacji.  Trudno  obecnie

o consensus w  sprawie  współczesnych  trajektorii  przeobrażeń  strukturalnych,  ustalenia

ich momentu początkowego oraz jednolitej oceny stanu teraźniejszego. 

Chcąc  odwołać  się  do  powszechnie  funkcjonującej  w  literaturze  przedmiotu

generalizacji, należy uwzględnić teorie ukazujące dwojakiego rodzaju transformację. Pierwsza

z nich  to  przejście  od  tradycyjnego  społeczeństwa  preindustrialnego  opartego  na  produkcji

rolniczej do nowoczesnego społeczeństwa industrialnego opartego na produkcji przemysłowej.

Drugie zaś to przejście od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa postindustrialnego,

którego  podstawą  jest  produkcja  usług103.  Dla  zrozumienia  specyfiki  społeczeństwa  sieci,

101.Ibid., ss. 283- 287.
102.Wielu autorów podejmuje się próby zebrania nazw koncepcji, które oddałyby specyfikę społeczeństw XXI w.

Wśród  nich  znajduje  się  m.in.  K.  Krzysztofek,  który  wymienił  społeczeństwo:  technologiczne,  masowe,
mobilne,  nomadyczne,  transhumanistyczne,  transparentne,  algorytmiczne,  postprywatne,  okablowane,
skomputeryzowane.  
Cf. K. Krzysztofek,  Kierunki ewolucji technologii cyfrowych w działaniu społecznym. Próba systematyzacji,
[w:] ,,Studia Socjologiczne”, 1 (224), 2017: 192-224, s. 197. 

103.Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, op. cit., ss. 100-104.
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wiążące jest  to drugie przejście, gdyż koncepcja ta stanowi jedną z propozycji  opisania fazy

postindustrialnej oraz zjawisk jej towarzyszących, takich jak globalizacja czy utechnicznienie.

W  trzeciej  grupie  teorii  rozwoju  znajduje  się  modernizacja.  Zainteresowanie

modernizacją w nauce było szczególnie żywe w latach 50. i 60. XX w., kiedy to wydarzenia

polityczne  wygenerowały,  ale  i  umocniły  wiele  spośród  istniejących  podziałów światowych.

Linie  demarkacyjne  wyznaczały  nie  tylko  ustroje  militarno-polityczne,  ale  również  ustroje

gospodarcze  danych  społeczeństw  i  ich  zdolność  do  wzajemnego  konkurowania.  W ramach

teorii zaczęto wyróżniać trzy kategorie krajów różniących się poziomem rozwoju. I tak dla celów

analitycznych wyróżniano: (1) Pierwszy Świat, a więc wysoko rozwinięte państwa Zachodniej

Europy  oraz  Stany  Zjednoczone  opierające  się  na  demokracji  i  systemie  kapitalistycznym;

(2) Drugi Świat, który budowały m.in. kraje komunistyczne ze swoimi centralnie sterowanymi

gospodarkami;  (3)  Trzeci  Świat,  na  który  składają  się  najmniej  rozwinięte  państwa

postkolonialne. Są one często określane jako zbiorowości zmuszone do wyboru demokratycznej

lub socjalistycznej ścieżki rozwojowej104.

Teoria  modernizacji  jest  częściowym spadkobiercą ewolucjonizmu,  co uwidacznia się

w następujących założeniach: (1) kraje postkolonialne znajdują się na początku tej samej ścieżki

rozwojowej,  którą  wcześniej  przeszły  kraje  najbardziej  rozwinięte;  (2)  rozwój  społeczny

ma charakter typowy i liniowy, a więc konkretne etapy rozwoju (od tradycyjności przez formy

pośrednie  do  nowoczesności)  dotyczą  wszystkich  społeczeństw;  (3)  niwelowanie  zapóźnień

rozwojowych państw Trzeciego Świata względem Pierwszego jest wymogiem urzeczywistnienia

realnego  rozwoju;  (4)  modernizacja  dokonuje  się  poprzez  różnicowanie  struktur  i  funkcji

społeczeństw przy  zachowaniu  ich  koordynacji  i  integracji  elementów systemu społecznego.

Nowe  w  stosunku  do  klasycznego  ewolucjonizmu  jest  natomiast  założenie,  że  rozwój  jest

procesem, którym można sterować poprzez czynniki zewnętrzne. W teorii modernizacji nacisk

kładzie  się  na  zjawisko  naśladownictwa  oraz  konieczność  wspomagania  zapóźnionych  pod

różnymi względami części świata przez państwa wysoko rozwinięte105. 

Jedno  z  ciekawszych  rozwinięć  perspektywy  modernizacyjnej  przedstawił

S. N. Eisenstadt, który na bazie porównawczej analizy cywilizacji wskazał, że w rzeczywistości

postkolonialnej  mamy  do  czynienia  z  wieloma  odmianami  nowoczesności  (multiple

modernities). Ukształtowały się one w wyniku tarć pomiędzy projektem rozwoju, oferowanym

przez  świat  zachodni,  a  kulturami  lokalnymi.  Jak  objaśnił  S.  N.  Eisenstadt,  Zachód

104.Ibid., ss. 104-105. 
105.Cf. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., ss. 507-508.
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nie zaoferował  jedynej,  autentycznej  wizji  nowoczesności  rozwijającym się  społeczeństwom,

ale z  pewnością  jako pierwszy się  zmodernizował106.  Modernizacja  nie  zniknęła z  horyzontu

teoretycznego współczesnych badaczy, choć niewątpliwie uświadomienie sobie dynamiki zmian

globalnych, spowodowało odejście od orientacji zachodnio-centrycznej. Wyłonienie się nowych

potęg gospodarczych na dobre ujawniło fakt przełamania monopolu dawnych centrów rozwoju.

Wśród współczesnych podejść, mających swoje źródła w ewolucjonizmie, znajduje się

teoria konwergencji.  Sam termin ,,konwergencja” oznacza ,,upodabnianie” i  jako taki oddaje

założenie teorii,  zgodnie z którym postępująca industrializacja prowadzi do upodabniania się

do siebie  społeczeństw.  O  ile  teoria  modernizacji  była  zorientowana  na  problemy  krajów

Trzeciego Świata,  o  tyle  powstała  w podobnym czasie  teoria  konwergencji,  dotyczy państw

Pierwszego  i Drugiego  Świata  oraz  relacji  pomiędzy  nimi.  Zgodnie  z  teorią  ustrój

komunistyczny z centralnie sterowaną gospodarką oraz ustrój demokratyczny z jego gospodarką

kapitalistyczną uznaje się za odmienne jakościowo systemy, realizujące tę samą (bo industrialną)

linię rozwojową107. 

Jeżeli  chodzi o ślady marksistowskiego myślenia o rozwoju, są obecne m.in. w teorii

systemu światowego I. Wallersteina. Autor teorii zrezygnował z samego pojęcia rozwoju, które

wśród  przedstawicieli  teorii  modernizacji  miało  jeszcze  kilku  zwolenników.  W  tym  sensie

interesowały go przede wszystkim zmiany globalne i związane z nimi zależności powstające

na mapie  świata108.  Zmiana  w  teorii  systemu  światowego  cechuje  się:  (1)  globalną  skalą;

(2) powstawaniem  zależności  między  systemami  społecznymi;  (3)  wyłonieniem  światowego

systemu  gospodarczego  generującego  nierówności  i  wyzysk;  (4)  asymetrią  relacji  pomiędzy

centrami, półperyferiami i peryferiami109. 

Powtarzające się w literaturze przedmiotowej na temat rozwoju społecznego schematy,

odtwarzanie  struktury  wywodu,  wynika  ze  współdzielenia  tradycji  konstruowania  tekstu

naukowego oraz strukturyzowania elementów objaśnianych i objaśniających. Często dochodzi

do przyjęcia klucza stworzonego przez historyków teorii, gdzie dychotomiczny, chronologiczny,

liniowy układ jest najbardziej sprzyjającym do wykazania kontynuacji i przeciwstawności myśli

reprezentowanych przez wyłaniające się szkoły socjologiczne. Schematy poznawcze przylgnęły

do procesu badawczego w tak silny sposób, że nawet ogłaszane jako ,,rewolucyjne” podejście

106.Cf. S. N. Eisenstadt, Multiple Modernities, [in:] ,,Daedalus”, 129 (1), Winter 2000: 1-29, pp. 1-8.
107.Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, op. cit., ss. 106-107. 
108.Cf. A. Osiecka-Kajda,  Zmiana społeczna w perspektywie teorii systemu światowego Immanuela Wallerstaina ,

[w:] ,,Studia Socjologiczne”, 2 (193), 2009: 77-108, ss. 78, 103-104.
109.Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, op. cit., ss. 107-108.

39



badawcze zawsze  za  punkt  odniesienia,  nawet  jeśli  krytyczny,  ma  wypracowane  już  ścieżki

eksplanacyjne. 

W bogactwie  dawnych  sporów  teoretycznych,  w  jakich  lokowano  pojęcie  rozwoju,

można po części przeoczyć to, co wyłania się ze specyfiki współczesnego dyskursu naukowego.

We  współczesnych  teoriach  pojawiło  się  wiele  nowych  dychotomii,  ale  też  z  większym

lub mniejszym  sukcesem  teoretycy  wypracowali  propozycje  przełamania  tych  dawnych.

Właściwe  proporcje  pomiędzy  wykorzystaniem osiągnięć  myśli  społecznej  a  rejestrowaniem

zmian w aktualnym dyskursie naukowym jest bardzo istotne, gdyż to ten współczesny dyskurs

jest  odbiciem  kondycji  intelektualnej  wspólnoty  uczonych,  ale  również  lustrem

dla współczesnych społeczeństw.

Na  kanwie  szeroko  zakrojonej  krytyki  teorii  rozwoju  powstało  wiele  nowych,

antydeterministycznych  uwzględniających  podmiotowość  i  dualność  struktur,  teorii  zmian

społecznych. Jednocześnie dzięki sposobowi objaśniania społecznej dynamiki rzuciły one nowe

światło na przebieg interesujących nas procesów rozwoju. W pierwszej grupie znajdują się teorie

polegające na próbie syntezy myślenia systemowego z kategorią sprawczości i podmiotowości.

Pierwszą  jest  tu  teoria  W.  Buckley'a,  który  połączył  strukturalny  funkcjonalizm  z  teorią

wymiany, interakcjonizmem symbolicznym, teorią gier oraz modelami zachowania zbiorowego.

Chociaż  teoria  cechuje  się  dowartościowaniem  dynamiki  systemowej,  to  jak  zauważył

P. Sztompka, nadal obecny jest tu automatyzm, który przejawia się w założeniach o wyłanianiu

się i samoregulacji systemu. Drugą teorią z tej grupy jest społeczeństwo aktywne, której autor –

A. Etzioni – wykorzystując elementy teorii systemów i cybernetyki z większym powodzeniem

pozbył  się  automatyzmu.  A.  Etzini'ego  interesowało  nie  tylko  kształtowanie  struktur  przez

aktorów  społecznych,  ale  również  sposób  kształtowania  i  podtrzymywania  struktur

społeczeństwa.  W  objaśnianiu  tych  zależności  autor  posługiwał  się  określeniem

,,samowyzwalającej się transformatywności” oraz określeniem ,,twórczej reaktywności”110.

Drugą grupę teorii należy powiązać z takimi nazwiskami jak A. Touraine, M. Crozier czy

E.  Freidberg.  Wpisujący  teoretyków  do  jednej  kategorii  P.  Sztompka  nie  przedstawił  silnie

łączącego  ich  założenia.  Autor  wskazał  jednak  na  wspólny  kierunek  myślenia  w  socjologii

francuskiej,  który  cechował  się  wyraźnym  odejściem  od  progresywizmu,  determinizmu

i strukturalizmu w kierunku podmiotowości. I tak u A. Touraine'a przejawia się ono w założeniu,

że historia jest wytworem człowieka i nie ma w niej żadnych praw czy tendencji kierunkowych.

Zmiany  w  historii  dokonują  się  poprzez  ruchy  społeczne,  które  są  zdolne  do  mobilizacji

110.Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., ss. 185-186.
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zbiorowej i przekształcania kultury. Z kolei M. Crozier oraz E. Friedberg na zmianę społeczną

patrzyli jak na rezultat strukturalizacji i restrukturyzacji systemu, który służy realizacji interesów

różnych podmiotów społecznych. Perspektywa ta uwzględnia zdolność do zbiorowego uczenia

się,  co  niejako  awansowało  aktorów  społecznych  do  kategorii  podmiotów  i  aktywnych

twórców111.

W trzeciej grupie teorii zmiany lokalizują się te oparte na koncepcji dualnych struktur.

Mianem dualizmu określa się każdą z teorii, która stwierdza nieredukowalność podziału na dwie

klasy rzeczy112. Zasadę takiej nieredukowalności struktur i sprawczości w socjologii rozwijali

m.in. M. Archer, A. Giddens, N. Elias czy P. Bourdieu113. W teorii A. Giddensa dualność struktur

przejawia się mechanizmem strukturacji polegającym na tworzeniu struktur społecznych przez

wyposażonych  w refleksyjność  aktorów  społecznych.  Struktury  będące  punktem odniesienia

dla działających  podmiotów  stanowią  jednocześnie  rezultat  ich  działań.  Społeczeństwo  jako

całość  nie  jest  czymś  stałym  i  niezależnym  od  jednostek,  ale  rezultatem  aktywności

podtrzymujących jego struktury w trwaniu. Na bazie krytyki Giddensowskiej koncepcji powstała

z kolei teoria M. Archer. Autorka zamieniła zasadę dualności na zasadę analitycznego dualizmu

dowodząc,  że  na  poziomie  objaśniania  należy  rozgraniczyć  sprawczość  i  strukturę,  gdyż

w przeciwnym  razie  oba  te  elementy  tracą  swoją  autonomię.  Założenie  to  ma  swój  sens

metodologiczny,  gdyż  poprzednie  propozycje  teoretyczne  utrudniały  zbadanie  wzajemnego

wpływu  dwóch  elementów,  a  także  ontologiczny,  gdyż  realnie  działania  są  czymś  innym

niż struktury.  W  dalszych  rozprawach  M.  Archer  wypracowała  koncepcję  morfogenezy

podmiotowości,  która  głosi,  że podmiotowość  prowadzi  do  przekształceń  społeczeństwa

oraz do rozbudowania  jego  kultury  i struktur  przy  jednoczesnym  rozbudowywaniu  samej

podmiotowości114.

Przedstawiony przegląd świadczy o tym, że teorie zmiany nie tylko były udoskonalane

z uwagi na nieścisłości i wadliwość swoich poprzedniczek, ale również ze zwykłej konieczności

aktualizacji, czyli wyczerpania oferowanych przez autorów schematów i modeli. Podstawowym

symptomem  dezaktualizacji  paradygmatu  jest  sytuacja,  gdy  ilość  pytań  przekracza  ilość

odpowiedzi,  które  uzyskujemy  przy  jego  zastosowaniu.  Problem ten  dość  często  podejmuje

K. Krzysztofek, który postulował, by nie rezygnować ze wszystkich osiągnięć starej socjologii,

111.Ibid., ss. 186-187.
112. Cf. J. Stawiński, [hasło:] Dualizm, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit.,

s. 63. 
113.Cf. A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op. cit., s. 40.
114.Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., ss. 188, 190-191. 
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która  w  wielu  przypadkach  jest  nadal  wysoce  użyteczna115.  Jednocześnie  stanowisko  autora

wcale  nie  jest  tak  oczywiste,  biorąc  pod  uwagę  spory  wokół  rozwoju,  który  nie  tylko

doprowadził do krytyki błędnych i wadliwych teorii postępu, ale położył się cieniem na całej

problematyce rozwoju, zniechęcając wielu badaczy do zajęcia się tak istotnym społecznie, ale

i trudnym zagadnieniem. 

1.4. Dwie płaszczyzny sporu o rozwój i postęp społeczny

Olbrzymia wiara w zdolności rozumu ludzkiego oraz nieograniczone możliwości rozwoju

społeczeństw były charakterystycznym rysem epoki oświecenia. Nie przez przypadek nadano jej

miano ,,wieku filozofów”, choć jak wyjaśnił W. Tatarkiewicz, filozofię tamtych czasów nie tyle

rozwinięto, ile w znaczący sposób upowszechniono116. Z racji rozkwitu nauki i reformatorskich

zapędów  samej  filozofii,  upowszechniono  również  rozmaite  i  obrazowe  wizje  postępu

społecznego.  Projekty  reform  opierały  się  na  ufności  pokładanej  w  człowieku  i  jego

zdolnościach  poznawczych.  Drugim  filarem  epoki  było  poskramianie  mitów  i  zabobonów,

a także krytyka religii i religijności117. Ten wyjątkowy rodzaj uwielbienia dla zdolności rozumu

ma miejsce do dnia dzisiejszego. W generalnym rozrachunku oświecenie dało ideowy impuls dla

rozwoju,  choć  niektóre  jego  aspekty  okazały  się  zgubne,  tak  dla  samego  człowieka,  jak

i wspólnot,  w  których  żyje.  Pozornie  słuszne  projekty  filozoficzne,  naukowe  i  polityczne

nie tylko  przestały  służyć  człowiekowi,  ale  w niektórych przypadkach zaczęły  mu zagrażać.

Postęp i rozwój popadły w niesławę, gdyż stały się obosieczną bronią w walce o pomyślność

społeczeństw. Wizja ta zyskała swoją słabszą, a nawet mroczną stronę i zajęła wysokie miejsce

w rankingu  ,,skompromitowanych”  idei  współczesnego  świata.  Jej  słabości  objawiły  się

na co najmniej  dwóch  poziomach  –  w  problemach  epistemologicznych,  które  bezpośrednio

rzutują na jakość teorii naukowej oraz w problemach natury etycznej, które wynikały z błędnych

założeń ontologicznych i przyjętej za ich śladem argumentacji w polu aksjonormatywnym.

Jak  już  ustalono,  problemem  węzłowym  dla  pierwszej  płaszczyzny  krytyki  rozwoju

i postępu jest epistemologia. Wadliwość dotyczy zatem samego rdzenia teorii naukowych oraz

metodologii jako sposobów wyjaśniania oraz badania zmian prowadzących do doskonalenia się

społeczeństw.  Poważnej  krytyki  interesujących  nas  teorii  dokonał  m.in.  F.  Nietzsche,

115.Cf. K. Krzysztofek, Zmiana permanentna? (…), op. cit., ss. 8-10. 
116.Cf. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, Tom III, s. 144.
117.Cf. M. Uliński, [hasło:] Oświecenie, [w:] Słownik filozofii, pod red.  J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa,

Kraków 2006, s. 162.
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S. Kierkegaard oraz K. Popper118. Na gruncie samej socjologii wymienia się często R. Nisbeta,

Ch.  Tilly’ego  oraz  I.  Wallersteina.  Traktując  prace  tych  autorów  przez  pryzmat  ogólnych

punktów krytyki, za P. Sztompką warto omówić błąd historycyzmu, problem metafory wzrostu,

kwestię szkodliwych postulatów oraz wymóg wymazania z pamięci socjologów XIX-wiecznych

teorii rozwoju119.

Jednym z poważniejszych błędów klasycznych teorii rozwoju jest historycyzm, zgodnie

z którym nauka jest w stanie opracować trafne prognozy historyczne, a także formułować prawa

i schematy składające się na teorię rozwoju historycznego. Tak rozumiany pogląd leży u podstaw

ewolucjonizmu  oraz  marksizmu.  Obie  teorie  zakładają  istnienie  jakiegoś  rodzaju  dziejowej

konieczności,  którą zdeterminowane są społeczeństwa dążące do wewnętrznie wyznaczonego

etapu  rozwoju.  Drugim  członem  tego  poglądu  jest  przekonanie,  że  nauka  ma  być

,,dostarczycielem proroctw”, a  więc powinna wyposażać społeczeństwo w prognozy rozwoju

poparte prawami przebiegu historii120. 

Głównym krytykiem tego poglądu był filozof nauki i filozof społeczny K. R. Popper.

Autor  wskazał,  że  słabość  historycyzmu  objawia  się  na  poziomie  przyjętej  ontologii,

epistemologii  oraz  metodologii121.  Jak  objaśnił  w  przedmowie  do  słynnego  opracowania

pt.: Nędza historycyzmu, niemożliwym jest mówienie o historii jako nauce teoretycznej, gdyż

nauka ta nie ma jakichkolwiek podstaw do przewidywania przyszłości. Metodę historycyzmu

nazwał  nieporozumieniem,  gdyż takowa nie  jest  w stanie  zrealizować swojego celu,  a  więc

formułowania prognoz przyszłości122.

Drugą, równie krytykowaną wadą klasycznych wizji dziejów, jest rozwijana w ramach

ewolucjonizmu  metafora  wzrostu.  Przeprowadzający  jej  krytykę  R.  Nisbet  dowodził,

że socjologia  budująca  swój  program  poprzez  analogię  do  nauk  przyrodniczych,  działa

w nieuprawniony  sposób.  Metafora  ta  zakładała,  że  zmiana  społeczna  jest  zjawiskiem

naturalnym i normalnym, a ponadto ma charakter kierunkowy, immanentny, endogenny, ciągły,

kumulatywny oraz  konieczny.  R.  Nisbet  zanegował  wszystkie  z  tych  przekonań,  wskazując,

że rzeczywistość  społeczna  cechuje  się  współwystępowaniem elementów dynamiki  i  statyki,

a zatem,  tak  samo  jak  zmiana  jest  jej  naturalnym  stanem,  tak  też  jest  nim  występowanie

118.Cf. R. Nisbet, Postęp zagrożony, [w:] Socjologia. Teksty, pod red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2005, s. 620.

119.Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., ss. 174-182.
120.Cf.  P.  Świeboda,  [hasło:]  Historycyzm,  [w:]  Słownik  socjologii  i  nauk społecznych,  pod  red.  G.  Marshall,

op. cit., ss. 118-119.
121.Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., s. 174.
122.Cf. K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 10.
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elementów  stałych,  a  nawet  elementów  hamujących  ciągły  wzrost  ku  nowoczesności

(np. tradycja  i  zwyczaje).  Przeciw  progresywizmowi  społecznemu  przemawiała  również

nielinearność  procesów  rozwojowych  (proces  przerywany),  występowanie  czynników

egzogennych i  endogennych,  występowanie  zwrotów w procesie  rozwoju oraz  odwracalność

trentów, a także realne oddziaływanie wielu czynników prowadzących do rozwoju123.

Trzecia poważna fala krytyki popłynęła od Ch. Tilly’ego, który również był przekonany,

że  socjologia  niesłusznie  odtwarza  XIX-wieczne  modele  rozwoju.  Autor  zidentyfikował

i krytycznie  odniósł  się  do  ośmiu  założeń  teorii  rozwoju  tego  okresu.  Należą  do  nich:

(1) przeświadczenie, że społeczeństwo jest bytem osobnym i istnieje obiektywnie jako całość;

(2)  założenie,  że  zachowania  społeczne  zawsze  zależą  od  czynników zewnętrznych,  a  więc

od szeroko  pojmowanej  struktury;  (3)  przeświadczenie,  że  zmiana  społeczna  dotyczy

społeczeństwa jako całości  i  tak  powinna być badana;  (4)  założenie  progresywizmu,  a  więc

przechodzenia  społeczeństw  od  mniej  do  bardziej  zaawansowanych  stadiów  rozwojowych;

(5) założenie,  że  rozwój  oznacza  różnicowanie  się  społeczeństw  (jego  funkcji  i  struktur);

(6) założenie, że porządek społeczny powstaje poprzez osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy

zróżnicowaniem a integracją;  (7) postrzeganie patologii,  dewiacji  i  wszelkich odstępstw tego

typu jako rezultatu zbyt szybkiego tempa zmian; (8) założenie,  że konflikt i przymus należy

uznać za wynik zmiany i nieładu, a integrację i kontrolę jako własności sprzyjające wyłanianiu

się prawomocnych form społeczeństwa124.

Również i te postulaty łączą się z nadmiernie uproszczoną i zredukowaną wizją zmiany

społecznej.  R.  Nisbet  argumentował,  że  każdy  z  nich  jest  wadliwy,  gdyż:  (1)  całościowe

postrzeganie społeczeństwa nie uwzględnia jego faktycznej płynności, złożoności, krzyżowania

się  procesów i  stosunków społecznych;  (2)  zewnętrzne  struktury  społeczne  nie  są  jedynymi

determinantami  zachowań  społecznych;  (3)  zmiana  może  być  postrzegana  całościowo,

ale w większości  przypadków jest  ona  fragmentaryczna lub przebiega równolegle w różnych

obszarach społeczeństwa; (4) procesu dziejowego nie da się opisać w postaci stadiów, a już tym

bardziej w postaci samych tylko stadiów rozwojowych; (5) różnicowanie się społeczeństwa nie

jest jedynym wskaźnikiem zachodzenia zmiany społecznej, gdyż temu procesowi może również

towarzyszyć ujednolicanie czy rozmaite odmiany dezintegracji i regresu; (6) porządek społeczny

powstaje na skutek integracji,  ale również dzięki rywalizacji oraz różnym formom konfliktu;

(7) patologia społeczna i dewiacje nie muszą powstawać jako rezultat napięcia strukturalnego;

123.Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., ss. 177-178.
124. Ibid., s. 179.
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(8)  niektóre  przejawy  przymusu  państwowego  mogą  być  trudno  odróżnialne  od  działań

nie legitymowanych, które zakłócają porządek społeczny125.

Równie  radykalny  w  krytyce  był  I.  Wallerstein,  którego  teorie  systemu  światowego

i rozwoju  zależnego  opisano  w  poprzednim  podrozdziale.  Autor  obstawał  przy  założeniu,

że klasyczne  wizje  dziejów  są  błędne  oraz,  że  błędy  te  nadal  mają  swoje  reperkusje,  gdyż

mentalnie  ukształtowały  badaczy  społecznych126.  Początki  kapitalizmu  nazywane  ,,rewolucją

przemysłową” były  opisywane jako proces  rozwoju  organicznego i  postępowego zwiastując,

że społeczeństwa  znajdują  się  w  przededniu  osiągnięcia  ostatecznego,  najwyższego  stadium

rozwoju.  W  tym  sensie  I.  Wallerstein  teorię  K.  Marksa  uznał  za  wartościową  z  uwagi

na jej krytyczną odpowiedź na tę postępową narrację. Jednocześnie uznał, że i marksizm może

podzielić los oficjalnych doktryn, wpadając w ślepy zaułek dogmatyzmu127.

Chociaż  późniejsi  teoretycy  zrezygnowali  z  wielu  błędnych  założeń  wielkich  wizji

dziejów,  to  krytyka  względem samego  pojęcia  rozwoju  utrzymuje  się  jako  dominanta  wielu

współczesnych podejść nazywanych od tego momentu teoriami zmiany społecznej.  Z drugiej

strony wiele spośród nich funkcjonuje do dziś, składając się na zestaw przekonań zasilających

refleksję naukową oraz społeczne praxis.

Równie  poważna  krytyka  idei  postępu  dokonała  się  w  obrębie  drugiej  płaszczyzny,

a mianowicie  wokół  kwestii  etycznych.  Na  tym polu  najpełniej  ujawniła  się  podatność  idei

na nadużycia  i  manipulacje.  Niewłaściwa  interpretacja  postępu  pod  kątem wartości  stała  się

przedmiotem szerokiej debaty, a nawet sporu. Wypaczona wizja postępu polega na zanegowaniu

wielości  i  komplementarności  płaszczyzn  rozwoju  na  rzecz  wizji  bardziej  uproszczonych.

Redukcja, o której mowa, polegała m.in. na wybiórczym i rozłącznym traktowaniu ontologii,

aksjologii i etyki społecznej. Postęp społeczny jako idea zatraciła ponadto swą głębię i osadzenie

w prawie naturalnym128.  W swojej zniekształconej formie stał się przedmiotem nie tyle teorii

naukowych, ile jedną z atrakcyjnych ofert politycznych i komercyjnych129. Zatracił przez to swój

rys powinnościowy wobec człowieka i przeobraził się w swoją karykaturę.

125.Ibid., ss. 179-180.
126.Ibid., s. 180.
127.Cf. I. Wallerstein, Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis ,

[in:] ,,Comparative Studies in Society and History”, 16 (4), September 1974: 387-415, pp. 387- 388.
128.Idea  postępu  społecznego  uznawana  jest  tylko  za  jedną  z  przyczyn  klęski  nowoczesności.  Równie  często

podawaną przyczyną wyłonienia się zbrodniczych ideologii trawiących Europę XX w. jest niezgodność prawa
pozytywnego z prawem naturalnym.
Cf.  G.  Radbruch,  Ustawowe  bezprawie  i  ponadustawowe  prawo,  [w:]  Filozofia  prawa,  przeł.  E.  Nowak,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 251.

129.Cf. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa 1991.
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O ,,linii zdegenerowanej” w teoriach rozwoju napisał J. C. Alexander. Wypaczenie idei

postępu i traktowanie jej jako naczelnego celu realizowanego za pomocą dowolnych środków

stoi za potężnym zwątpieniem w rozwój oraz zwątpieniem w człowieka jako istotę rozumną

i moralną130.  W  idei  postępu  upatrywano  źródła  legitymizacji  wszelkich  zbrodni,  które

przeprowadzono  pod  płaszczykiem  tworzenia  społeczeństwa  idealnego.  W  tym  kontekście

należy uznać trafność spostrzeżenia R. Nisbeta, dla którego krytyka i spektakularny upadek idei

postępu jest zjawiskiem pozytywnym131.

Wśród wielu teoretyków myśli społecznej funkcjonuje przeświadczenie, że to koncepcja

społeczeństwa  jako  bytu,  jest  pierwszą  kostką,  która  poruszona  wyzwoliła  efekt  domina

(za ontologią podąża epistemologia, aksjologia, a w końcu społeczna etyka). Historia ideologii

pokazuje,  że  koncepcja  społeczeństwa  jest  fundamentem  położonym  pod  budowę

wizji społecznego  ładu  wraz  ze  wskazaniami,  jak  ten  ład  urządzić.  Wśród  najbardziej

widocznych w XX w. pomysłów na społeczeństwo znajduje się indywidualistyczny liberalizm

oraz marksistowski kolektywizm132. To te dwie opcje znacząco kształtują obraz nowoczesnego

świata,  czego apogeum przypadło na XX w. Dwie koncepcje społeczeństwa,  a więc wsparta

na metaforze  organizmu  koncepcja  kolektywistyczna  i  zbudowana  na  metaforze  atomu

koncepcja  indywidualistyczna,  stanowią  nie  tylko  podstawę  dla  rozwoju  myśli  społecznej,

o czym przekonywał m.in. P. Sztompka, ale również bazę realnych sporów o preferowaną wizję

społecznego postępu133. 

W gronie  teoretyków socjologii  i  filozofów społecznych  nierzadkie  jest  przekonanie,

że fundamentem  tragicznych  wydarzeń  XX  w.  jest  przyjęta  w  punkcie  wyjścia  ontologia.

S. Kowalczyk, który nie jest odosobniony w swej opinii, zauważył, że zarówno kolektywizm, jak

i  skrajny  indywidualizm zniekształciły  właściwy ogląd rzeczywistości  społecznej  –  pierwszy

poprzez  prymat  całości  społecznych  nad  osobą,  drugi  poprzez  zredukowanie  społeczeństwa

do zwykłego agregatu jednostek.  Jednocześnie,  jako trzecią  drogę integralnego kształtowania

ładu społecznego, autor zaproponował koncepcję osoby ludzkiej pochodzącą z chrześcijańskiego

130.Cf.  J.  C.  Alexander,  Między  postępem  a  apokalipsą:  teoria  społeczna  i  sen  o  rozumie  w  XX  wieku,
[w:] Socjologia. Teksty, pod red. P. Sztompka, M. Kucia, op. cit., s. 620.

131.Cf. R. Nisbet, Postęp zagrożony, op. cit., s. 619.
132.Cf. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczności. Zarys filozofii społecznej, RW KUL, Lublin 1994, s. 181-188.
133.Cf.  P.  Sztompka,  Kapitał  społeczny.  Teoria przestrzeni  międzyludzkiej,  Wydawnictwo Znak,  Kraków 2016,

ss. 21-27.
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personalizmu134(nurt  ten  nie  przeciwstawia  sobie  życia  jednostkowego  i  życia  społecznego,

ale traktuje te wymiary integralnie135). 

Utrzymanie badań w tym obszarze jest istotne, gdyż poprzez całkowitą negację tej wiary

dokonało się potoczne ,,wylanie dziecka z kąpielą”, a ustosunkowanie się myślicieli społecznych

do idei postępu uległo polaryzacji. W rezultacie czego powstał biegun utopijnej i nie popartej

faktami entuzjastycznej wiary (którą K. Gergen nazwał ,,wielką narracją postępu”136) oraz biegun

zwątpienia nie tylko w rozwój, ale i w samego człowieka. Jeśli chodzi o stosunek socjologów

do tego pojęcia,  ujawnia się  tu  – obecny również  w wielu  innych zagadnieniach  – wyraźny

podział  na  socjologię  amerykańską  i  socjologię  europejską137.  Przedstawiciele  socjologii

amerykańskiej nie doznali osobiście negatywnych następstw wielu ideologii, które były z kolei

częścią codziennego doświadczenia licznych badaczy europejskich. Z tego to względu na Starym

Kontynencie odwrót od idei postępu był bardziej jednoznaczny i zdecydowany, niż w Stanach

Zjednoczonych, gdzie zachowano pozytywne podejście do tej kategorii138. 

Rodzaj rozważnego i umiarkowanego podejścia do idei postępu prezentuje wymieniony

już J. C. Alexander.  Autor objaśnił,  że nasze rozumienie XX stulecia musi być subtelniejsze

i bardziej złożone. Rozpoznanie tragicznych konsekwencji ideologii nie powinno zdaniem autora

przysłaniać rzeczywistych osiągnięć społeczeństw139.

Warto  nadmienić,  że  teoria  socjologiczna  może  w  ciekawy  sposób  korespondować

z ogólnym społecznym nastawieniem do zmiany społecznej oraz z realizowanymi strategiami

rozwoju.  Jak objaśnia  L.  W. Zacher,  możemy zaobserwować trzy stadia  myślenia o zmianie

społecznej.  Pierwsze  to  myślenie  optymistyczne,  które  cechuje  się  m.in.  niedostrzeganiem

przeszkód, automatyzmem, wiarą w powodzenie, naiwnością prognoz, nie dostrzeganiem ryzyka

oraz brakiem strategii na radzenie sobie z przyszłym kryzysem. Drugim etapem jest myślenie

pesymistyczne,  które  stanowi  biegun  tego  pierwszego.  Przejawia  się  wyolbrzymianiem

trudności,  dostrzeganiem  przeszkód,  ostrożnością  decyzyjną  i  ogólną  narracją  kryzysową

(zwątpieniem,  demobilizacją,  biernością).  Pomiędzy  skrajnościami  znajduje  się  otwarty

134.Cf. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność (...), op. cit., ss. 184-191.
135.Cf.  R.  A.  Podgórski,  Homo sociologicus w strukturze wartości,  Wydawnictwo Oświatowe Fosze,  Rzeszów

2008, s. 11.
136.Cf. K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Marody, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 59.
137.Całokształt  współczesnej  teorii  społecznej  nadal  wyraźnie  oddaje  podział  na  zbudowaną  na  kantyzmie,

neokantyzmie  i  fenomenologii  socjologii  europejskiej  oraz  powstała  poprzez  wpływy  pragmatyzmu
i behawioryzmu na socjologię amerykańską. 
Cf. P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, op. cit., s. 41.

138.Cf. J. C. Alexander,  Między postępem a apokalipsą: teoria społeczna i sen o rozumie w XX wieku , op. cit.,
s. 638.

139.Ibid., s. 626. 
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posybilizm,  który polega  na racjonalnym szacowaniu szans  i  zagrożeń związanych z danym

stanem rzeczy.  Polega  też  na  monitorowaniu,  opracowywaniu  wielu  scenariuszy  i  postawie

proaktywnej140.  L.  W.  Zacher  opisał  typy  myślenia  i  postawy polityków oraz  ludzi  biznesu,

jednakże są one ważną składową ogólnego dyskursu wokół zmiany i rozwoju, które przyjmuje

świat  nauki,  czego  przykłady  wskazano  w  licznych  fragmentach  rozprawy,  a  zwłaszcza

w ostatnim rozdziale zawierającym sposoby konceptualizacji społeczeństwa sieciowego. Trzecie

stanowisko, jako najbardziej konstruktywne, stało się ogólnym założeniem dla niniejszej pracy.

140.Cf.  L.  W.  Zacher,  Społeczeństwo postinformacyjne  w kontekście  ewolucji  społeczeństw  i  wizji  przyszłości,
[w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i  dysfunkcjonalne,  pod red.  L. Haber,  M. Niezgoda,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 77.
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Rozdział 2. Teoretyczny status społeczeństwa sieci

O  ile  w  rozdziale  pierwszym  w  dość  łatwy  sposób  można  było  wspiąć  się

na metaforyczne  barki  olbrzymów  –  i  z  tej  perspektywy  podejmować  próby  rozeznania

w przedmiocie badań – to kolejne części rozprawy takich szans nie stwarzają. Większy nakład

pracy  koncepcyjnej  wymusiła  zarówno przyjęta  struktura  rozprawy,  jak  i  fakt  teoretycznego

niezagospodarowania niektórych obszarów, którymi zajęto się w tym i w kolejnych rozdziałach.

Klucze czytania klasycznych teorii rozwoju są dość znane, ale jeśli chodzi o ich kolejne wersje,

sprawa  się  komplikuje.  Problemem  jest  wyraźny  deficyt  opracowań,  które  wiązałyby  się

z nazywaniem, definiowaniem i porządkowaniem wątków, zawierających się w szerokim zbiorze

interesujących  nas  fenomenów  teoretycznych.  Jednocześnie  jest  to  niezbędny  wstęp

do ostatecznego objaśnienia rozwój w ujęciu sieciowym.

Bardzo  szerokim kontekstem dla  całości  zagadnienia  jest  zawiłość  sporu  o  definicję

współczesnej  teorii  socjologicznej  oraz  miejsca  samej  socjologii  wśród  pozostałych  nauk.

Najpierw nastąpiło  jej  oderwanie  od  filozofii  jako  odrębnej  programowo i  metodologicznie

dziedziny poznania1. Oparta na modelu naukowym socjologia przestała mieścić się w schemacie

poznania  racjonalnego  i  wiedzy  apriorycznej2.  Ustanawiający  się  status  nauk  społecznych

zapoczątkował  dyskurs  pośród  całkiem  licznej  zbiorowości  uczonych.  Przez  K. R. Poppera

został zidentyfikowany jako metodologiczne następstwo sporu o uniwersalia, gdzie rywalizujące

ze sobą esencjalizm i nominalizm (poza oczywistym znaczeniem dla metafizyki) przełożyły się

na dwa różne sposoby naukowego oglądu rzeczywistości3. Często przywoływany punkt zapalny

to  wprowadzenie  przez  W.  Diltheya  podziału  na  nauki  przyrodnicze  (Naturwissenschaften)

i nauki humanistyczne (Geisteswissenschaften), który dał początek zawiłemu sporowi o metodę

naukową i  jej  rozróżnianie  dla  obu  typów nauk4.  Zmierzenie  się  z  tym rozłamem stało  się

poważnym punktem odniesienia  dla tożsamości  dyscypliny  socjologicznej,  czego przykładem

jest opracowanie S. Ossowskiego pt.: O osobliwości nauk społecznych5. Nie mnożąc nadmiernie

przykładów podejmowania tego wątku w literaturze przedmiotu, trzeba stwierdzić, że rozdział

ujawnił aktualność tego problemu wraz z jego kolejnymi reperkusjami. Najbardziej wyrazistą

1. Cf.  E.  Mokrzycki,  Socjologia  w  filozoficznym kontekście, Wydawnictwo IFiS  PAN,  Warszawa  1990,  s.  5;
M. Krąpiec,  Koncepcje  nauki  i  filozofia,  [w:]  Wprowadzenie  do  filozofii,  M.  Krąpiec,  S.  Kamiński,
Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 18.

2. Cf. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias,  Metody badawcze w naukach społecznych, przeł. E. Hornowska,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, ss. 18-21.

3. Cf. K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ss. 36-37.
4. Cf. A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus - Znak, Kraków 2006, s. 222.
5. Cf. S. Ossowski, O osobliwości nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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jest zwrot socjologii sieciowej ku przyrodoznawstwu oraz naukom ścisłym, którego rezultatem

jest wyłonienie się socjofizyki6.

Warto dodać, co jest ogólnym wnioskiem płynącym np. z lektury książki pt.: Arystokraci

i rzemieślnicy. O synergii  stylów badawczych,  że obecny kształt  socjologii  nie jest  wynikiem

samych tylko poszukiwań uniwersalnych praw naukowych, ale rezultatem historycznego procesu

wyłaniania  się  i  łączenia  różnych  stylów  badawczych  reprezentowanych  przez  rozmaite

wspólnoty intelektualne. To z kolei kazałoby uznać, że sama socjologia nadal jest dyscypliną

w budowie,  nie  tylko  z  uwagi  na  nowe  obszary  badawcze,  ale  fakt  konstruowania  wiedzy

w konkretnym kontekście kulturowym7. W swych założeniach konstruktywistyczna wizja nauki

powstającej  w  socjologicznie  scharakteryzowanych  środowiskach  naukowych  jest  istotną

równoważnią  dla  pozytywizmu  i empiryzmu  naukowego  kształtującego  model  wiedzy

zbudowanej  na ,,czystych” faktach społecznych8.  Chociaż trudno mówić o jednolitości  nurtu

konstruktywistycznego  w  socjologii9,  to poczynione  w  jego  ramach  obserwacje,  pozwalają

zrozumieć szeroki kontekst kształtowania się myśli  społecznej,  jej  ciekawe związki z kulturą

technokratyzmu oraz innymi prądami intelektualnymi późnej nowoczesności. 

2.1. Źródła społeczeństwa sieci i jego afiliacje teoretyczne

Ważnego klucza  interpretacyjnego w kwestii  rozumienia  podstaw społeczeństwa sieci

dostarczył D. Barney, który swoje opracowanie poświęcił koncepcji M. Castellsa. D. Barney nie

zastosował odniesień do pracy J. van Dijka, ale pisząc o klimacie intelektualnym ostatnich dekad

XX w., dostarczył szerokiej wiedzy na temat przodujących w tamtym czasie teorii oraz prądów

myślowych skupionych wokół problematyki zmiany społecznej i przemian gospodarczych. Fakt,

że obaj  autorzy  społeczeństwa  sieci  należą  do  mainstreamu socjologii,  wynika  z  tego,

że w swojej  działalności  uwzględniali,  krytykowali  i  twórczo  przekształcali  najważniejsze

podejścia  teoretyczne  swoich  czasów.  Na  interesujący  nas  kontekst  złożyły  się  kolejno:

6. Cf. A. Jarynowski, A. Buda, P. Nyczka,  Obliczeniowe nauki społeczne w praktyce. Współczesna socjofizyka
i ekstrakcja  wiedzy,  Wydawnictwo  Niezależne,  Głogów-Wrocław  2014,  s.  2;  K.  Winkowska-Nowak,
D. Batorski,  H.  O.  Peitgen,  Wprowadzenie  do  dynamiki  społecznej, Wydawnictwo  SWPS  „Academica”,
Warszawa 2003.

7. Cf. Ł. Afeltowicz, R. Sojak, Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, Wydawnictwo Naukowe
UMK, Toruń 2015. 

8. Cf. A. Zybertowicz,  Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, [w:] ,,ASK”,
8, 1999: 7-28, ss. 14-15.

9. Cf.  E.  Bińczyk,  (Post)konstruktywizm na temat  technonauki, [w:]  ,,Zagadnienia  Naukoznawstwa”,  2  (184),
2010: 232-251, ss. 232-233. 
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postindustrializm,  społeczeństwo  informacyjne,  postfordyzm,  postmodernizm

oraz globalizacja10.

Pięć dyskursów nadających kształt naszym interpretacjom przełomu XX i XXI w. zazębia

się i przenika, tak w dysputach, jak i w praktykach społecznych. Pewne własności określonego

dyskursu  pojawiają  się  również  w  kolejnym.  Z  jednej  strony  utrudniło  to  identyfikację

ich konstytutywnych cech i naczelnych tez, a z drugiej zaświadczyło o żywotności debaty oraz

silnych tarciach między ideami, które dopiero z próbą czasu okazują swój poznawczy potencjał

lub jego brak. Wszystkie wymagały przybliżenia, gdyż składają się na interesującą nas koncepcję

społeczeństwa sieci oraz oscylują wokół problematyki zmiany i rozwoju społecznego. Dzięki

temu zabiegowi  uzyskano lepszy wgląd  w rozmaite  strumienie  narracji  będących  nośnikami

treści, które kształtują opisową i normatywną wizję społeczeństwa sieci.

Pierwszym  nurtem  wpływającym  na  myślenie  społeczne  drugiej  połowy  XX  w.,

jest postindustrializm. Poprzedzający go industrializm, rozwijając się przez trzy niemal stulecia

(od XVIII w. do XX w.), powołał do życia kapitalizm i jako element szeroko rozumianej kultury

zachodniej, miał u swego boku również zinstytucjonalizowaną socjologię o pokaźnym dorobku

teoretycznym  i  metodologicznym.  Końcowym  dekadom  XX  w.  towarzyszył  jednak  coraz

silniejszy  nacisk  na  przekształcenie  paradygmatu  industrialnego11.  Tłem  tych  nacisków  był

również  rozwój  ruchów  społecznych  zorientowanych  na  przemiany  polityczne12.  Nowy,

postprzemysłowy ład,  przynajmniej  w ujęciu  jego naczelnego teoretyka  –  D.  Bella  –  został

połączony  z  wyraźną  dominacją  rynku  usług,  kodyfikacją  wiedzy  oraz  opracowaniem

technologii wspomagających procesy decyzyjne13.

Nie ulega wątpliwości fakt, że przekształcenia w obrębie produkcji oraz nacisk na usługi

stały się asumptem do mówienia o przemianie zauważalnej m.in. w zmianie struktur zatrudnienia

czy powstaniu  nowych kategorii  pracowników – białych kołnierzyków14.  Wraz  ze  zmianami

w obrębie  modeli  i  praktyk  gospodarczych  podążały  idee  społeczne,  gdyż  postindustrializm

10. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, ss. 12-37.
11. Ibid., ss. 12-13.
12. Cf. J. Manza, The Politics of Post-Industrial Society, [in:] ,,Berkeley Journal of Sociology”, 33, 1988: 173-179,

p. 173. 
13. Cf.  D.  Bell,  The  social  framework  of  the  information  society, [in:]  The  Microelectronics  Revolution:

The Complete Guide of the New Technology and Its Impact on Society, ed. T. Forester, TIM, Cambridge 1990,
pp. 500-501.

14. Pojęcie ,, białe kołnierzyki” zostało użyte w tytule jednej z książek Ch. Milla, który w drugiej połowie XIX w.
dokonał  charakterystyki  amerykańskiej  klasy  średniej.  Sam  termin  odnosi  się  do  grupy  pracowników
niezwiązanych z pracą fizyczną,  np. pracowników administracji  publicznej,  których znaczenie w strukturze
zatrudnienia wzrosło, ale i stało się bardziej cenione w strukturach nowego społeczeństwa.
Cf. Ch. Mills, Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, przeł. P. Graff, Wydawnictwo Książka i Wiedza,
Warszawa 1965.
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obudowano  narracją,  która  ,,uwiodła”  elity  intelektualne,  oferując  im  atrakcyjną  wizję

przyszłości związaną z przesunięciem w górę hierarchii społecznej. Zwiększenie roli informacji

i wiedzy  miało  nadać  przyśpieszenia  społecznemu  awansowi,  nie  niebieskim,  ale  białym

oraz różowym  kołnierzykom.  Krytyka  postindustrializmu  oparta  była  na  dostrzeżonych

aspektach ideologiczności, która posiłkując się kategorią ,,rewolucji”, próbowała przeforsować

projekt społeczeństwa nowego typu, podczas gdy w wielu interpretacjach była to jedynie kolejna

faza znanego wcześniej industrializmu15.

Idea wkraczania w fazę postindustrialną lekko zbladła, ale pojawiła się w nieco innej

formie – społeczeństwa informacyjnego. Duch informacjonizmu zrodził się co prawda w innych

szerokościach geograficznych, bo w Japonii16, lecz bardzo szybko zyskał popularność w Stanach

Zjednoczonych,  a  następnie  w  pozostałych  częściach  świata  zachodniego.  To w warunkach

japońskich w pierwszej kolejności doszło do stadium technologicznego nasycenia (zwłaszcza

powszechności komputerów osobistych i zaawansowanej elektroniki)17. Dzięki temu mówienie

o komputeryzacji jako zjawisku społecznym uzyskało najlepszą z możliwych form legitymizacji

– poparcie w rzeczywistości empirycznej.

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, dla którego kluczowe znaczenie przybrała

informacja  oraz  procesy  z  nią  związane,  czyli  jej  produkowanie,  gromadzenie

oraz przetwarzanie.  Informacja  stała  się  produktem  samym  w  sobie,  a  nie  tylko  środkiem

do produkcji18.  Informacja  oraz  wiedza  były  bardzo  istotnymi  czynnikami  wzrostu

produktywności  i  innowacyjności  jeszcze  w społeczeństwie  postindustrialnym19.  Prawdziwy

awans tych kategorii dokonał się jednak wraz z jej kolejnym ,,teoretycznym wcieleniem” i jak

się  wydaje,  trwa do dzisiaj  jako istotna podstawa dla  zarządzania w ramach kolejnych form

systemów kapitalistycznych, które udoskonalają technologie informacyjne dla własnych celów20.

Tak  zdefiniowane  społeczeństwo  informacyjne,  jest  ważne  dla  zrozumienia

społeczeństwa sieci, gdyż jako koncepcje funkcjonują na zasadzie dwóch równoległych torów

interpretacyjnych.  W zależności  od potrzebnego zbioru wyjaśnień  wykorzystywane są silniej

kwestie  związane  z usieciowieniem  lub  rolą  informacji  i  wiedzy,  ale  nigdy  nie  da  się  ich

15. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., ss. 14-15.
16. Cf. Y. Masuda,  The Information Society in Post-Industrial Society, World Future Society, Washington 1983,

p. 3.
17. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 15.
18. Cf. M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?, [w:] ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,

LXVII 4, 2005: 253-265, s. 254.
19. Cf. S. Partycki, Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 154.
20. Cf.  Ch.  Fuchs,  Karl  Marx  in  the  Age  of  Big  Data  Capitalism,  [in:]  Digital  Objects,  Digital  Subjects.

Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data , eds. D. Chandler,
Ch. Fuchs, University of Westminster Press, 2019, p. 53.
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traktować całkowicie rozłącznie. Paradygmat technologii informacyjnej (jako baza dla dorobku

katalońskiego  socjologa)  łączy  w  sobie  sieć  i  informację  przyjmując,  że  są  wobec  siebie

kategoriami  komplementarnymi21.  Podobny  program  dla  swojej  socjologii  sformułował

J. van Dijk,  objaśniając,  że  ,,Koncepcja  społeczeństwa  informacyjnego  kładzie  nacisk

na zmieniającą  się  treść działań  i  procesów  w  obrębie  tych  społeczeństw.  W  koncepcji

społeczeństwa  sieci  uwaga  przenosi  się  na  zmieniające  się formy  organizacyjne

oraz (infra)strukturę tych społeczeństw [kursywa oryginału]”22. 

Warto zauważyć, że informacjonizm uwypuklił jeden bardzo istotny aspekt w rozumieniu

społeczeństwa  sieci,  którego  nie  wniósł  jeszcze  postindustrializm.  Chodzi  o  technologie

komunikacyjne,  wśród  których  komputer  osobisty  to  symboliczne  narzędzie  umożliwiające

wpisanie  nowych,  interaktywnych  technologii  w  praktyki  społeczne  naszej  codzienności.

Ten jakościowy przeskok w zakresie komunikacji dzięki upowszechnianiu się stale zwiększał

potencjał  i  wartość  analiz  M.  Castellsa,  co  autor  argumentował,  odwołując  się  do  statystyk

dostępności do technologii komunikacyjnych23.

Trzecim podejściem, którego elementów dopatrzył się w społeczeństwie sieci D. Barney,

jest  postfordyzm. Sam fordyzm to termin stworzony przez A. Gramsciego w celu określenia

kapitalistycznej  formy  produkcji,  dla  której  pierwowzorem  były  fabryki  H.  Forda24.  Skala

społecznego oddziaływania fordyzmu polegała m.in. na tym, że jako system o dużej wydajności

potrzebował dla swego funkcjonowania odpowiedniej ilości odbiorców oferowanych przez niego

dóbr. Masowy przemysł, symbolizowany przez fordowską taśmę, był wspomagany metodami

zarządzania  naukowego,  zyskującymi  na  sile  mediami  oraz  badaniami  rynku.  Z czasem siły

te wykreowały  współczesnego  konsumenta,  którego  ,,zadaniem”  było  zwiększenie  własnych

możliwości nabywczych i ciągłe odpowiadanie na generowane potrzeby konsumenckie25.

Postfordyzm  wyłonił  się  wraz  z  kryzysem  ekonomicznym  lat  70.  i  80.  XX  w.26,

a w innych  interpretacjach  nieco  wcześniej,  bo  z  ruchami  kontestującymi  kulturę  masową,

których  działalność  przypadała  na  lata  60.  XX  w.27 Miał  on  przynieść  nowe  strategie  dla

gospodarki,  choć  w ekonomicznej  teorii  regulacji  fordyzm  i  postfordyzm  to  dwa  sposoby

21. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., ss. 102-108.
22. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 35.
23. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 17.
24. J. Stawiński, [hasło:] Fordyzm, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit., s. 95.
25. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 23.
26. Cf. J. Stawiński, [hasło:]  Fordyzm, [w:]  Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit.,

s. 95.
27. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 21. 
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funkcjonowania tego samego dwudziestowiecznego kapitalizmu28. Postfordyzm sprostał jednak

wymogowi adaptacji do zmiennych warunków rynkowych i dzięki elastyczności był w stanie

funkcjonować  w  tych  obszarach,  w  których  fordyzm  przestał  być  optymalnym  systemem.

Obie strategie służą żywotności systemu kapitalistycznego, utrzymując produkcję i konsumpcję

w stopniu podtrzymującym wzrost gospodarczy.

Czwarty dyskurs to postmodernizm. Trudno go jednoznacznie scharakteryzować, gdyż

nie  jest  to  nurt  jednolity  ani  nawet  przypisany  jednej  dyscyplinie  naukowej.  Powstał  jako

kierunek w sztuce, by następnie znaleźć przełożenie w filozofii oraz w naukach społecznych29.

D. Barney przekonywał, że w przypadku prac M. Castellsa chodzi szczególnie o postmodernizm

francuski.  Kierunek  ten  podważył  klasyczne  koncepcje  prawdy,  czyniąc  z  niej  kategorię

dyskursywną  i narracyjną.  Tym  samym  pośrednio  uderzył  w  ontologię  i  epistemologię

nowoczesności, będących trwałym fundamentem obrazu świata oraz podstawy paradygmatów

naukowych.  Postmodernizm  objawił  się  także  w  M.  Castellsa  diagnozie  na  temat  kultury

i tożsamości30.

Jak dowiedziono w kolejnych częściach rozprawy, specyfika opracowań M. Castellsa,

nie pozwala całkowicie zgodzić się z D. Barneyem. Już sam prolog do trylogii Wiek informacji

jest zapowiedzią polemiki M. Castellsa wobec postmodernistycznej koncepcji wiedzy naukowej.

Kataloński  socjolog  program  poznawczy  wsparł  na  tezie  o  zasadności  formułowania  teorii

socjologicznych  jako  ogólnych  systemów  objaśniania  rzeczywistości  społecznej.  W  opinii

drugiego autora F. Staldera teoria M. Castellsa należy do nielicznych przypadków przełamania

dyktatu  postmodernizmu  w  kwestii  znaczenia  teorii  socjologicznej31.  Podobnie  na  sprawę

zapatrywał się A. Giddens, który siebie samego, J. Habermasa, U. Becka i właśnie M. Castellsa

postawił  w  gronie  współczesnych  socjologów  podtrzymujących  przekonanie  o  potrzebie

formułowania ogólnych teorii społeczeństwa32.

W  określeniu  postmodernizmu  jako  bazy  dla  analizowanej  koncepcji  pomocne

jest usystematyzowanie dokonane przez J. H. Turnera. Autor opracowania pt.:  Struktura teorii

socjologicznej wyraźnie  rozdzielił  oraz  scharakteryzował  postmodernizm  filozoficzny,

postmodernizm  ekonomiczny  oraz  postmodernizm  kulturowy33.  Przyjmując  Turnerowską

28. J. Stawiński, [hasło:] Teoria regulacji, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit.,
s. 391.

29. Cf. M. Kowalska, [hasło:] Postmodernizm, [w:] Słownik filozofii, pod red. J. Hartman, op. cit., s. 172. 
30. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 28.
31. Cf. F. Stalder,  Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, przeł. M. Król, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012,

s. 9.
32. Cf. A. Giddens, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 695-696.
33. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., ss. 692-715.
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klasyfikację, należy stwierdzić, że dla opracowań M. Castellsa charakterystyczna jest przewaga

tez  pochodzących  z  postmodernizmu  ekonomicznego.  W  społeczeństwie  sieci  znajduje  się

więcej analogii do D. Harveya, S. Lasha i J. Urego podejmujących problemy gospodarki czy

przeobrażeń  globalnych,  niż  do  R.  Rorty'ego  czy  J.  Derridy  związanych  z  filozoficznie

rozpatrywanym  problemem poznania naukowego. Dla całokształtu opracowań istotny okazał

się również postmodernizm kulturowy, który pozwolił  zidentyfikować tarcia pomiędzy logiką

kapitalizmu (uosobioną przez społeczeństwo sieci) a kulturową ,,resztą” (zmuszoną do adaptacji

do wymogów ponowoczesności). Ogólnie rzecz ujmując, wobec każdej z wymienionych odmian

postmodernizmu  kataloński  socjolog  ujawnił  nieco  inny  stosunek,  a  przez  to  każda  z  nich

przejawia inne oddziaływanie na całokształt jego pracy.

Kończącym klasyfikację, a zarazem bardzo szerokim punktem odniesienia, teoretycznego

jest globalizacja. Ostatnie dekady XX w. odznaczyły się tak silnym połączeniem wymienionych

płaszczyzn, że perspektywa ta została odnotowana przez M. Castellsa oraz J. van Dijka, którzy

na fali zainteresowania tym zjawiskiem zaproponowali koncepcję społeczeństwa korespondującą

z podstawowymi  potrzebami  poznawczymi  swoich  czasów.W  społeczeństwie  sieci  istotne

są przede  wszystkim związane z  tym zjawiskiem mechanizmy redukcji  i  poszerzania  skali34.

Kluczowym  wątkiem  jest  również  powiązanie  pomiędzy  nowym  porządkiem

czasoprzestrzennym  a  koordynacją  aktywności  społecznych,  które  objawiło  się  nowym

globalnym  porządkiem  społecznym,  gospodarczym,  a  nawet  politycznym.  Szczególnie

podnoszona jest kwestia: (1) deterytorializacji objawiającej się w sferze działań ekonomicznych;

(2) obniżonej zdolności sprawowania realnej władzy przez państwa narodowe; (3) szerokiego

spektrum praktyk  społecznych o  zwiększonym zasięgu oddziaływania35.  Społeczeństwo  sieci

zostało osadzone w realiach globalnych powiązań i zależności. 

Rozumienie zamysłu teoretycznego prac M. Castellsa opiera się na rozumieniu specyfiki

dyskursów końca  XX w.,  rozumieniu  ich  ciekawych  spleceń  i  wzajemnego  przenikania  się.

Żadne  z wymienionych  źródeł  nie  jest  koncepcyjnie  domknięte  przez  badacza,  ale

co istotniejsze, sensy każdego z nich ujawniają się z chwilą omawiania w kolejnych rozdziałach

poszczególnych  zagadnień  związanych  ze  zmianą  i  rozwojem.  Opisane  tło  intelektualne

i teoretyczne  społeczeństwa  sieci  należy  odnieść  do  drugiego  interesującego  nas  teoretyka,

a więc do J. van Dijka. Obaj autorzy opracowywali swoje książki w podobnym czasie, a sam

34. Cf. J. Urry,  ,,Społeczeństwa” i wymiar globalny, [w:]  Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompka, M. Kucia,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, ss. 697, 702.

35. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 29.
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J. van Dijk zadeklarował we wstępie, że jego praca jest próbą polemicznej i twórczej analizy

Społeczeństwa  sieci M.  Castellsa36.  Opisane  nurty  nie  oddają  jeszcze  całego  zamysłu

teoretycznego, jaki stoi za społeczeństwem sieci, nie pozwalają dookreślić jego specyfiki ani

przez  wyróżnienie  cech  konstytutywnych  samego  pojęcia,  ani  poprzez  odróżnienie

społeczeństwa sieci od innych typów społeczeństw, których w tamtym czasie opracowano dość

wiele. Ilość nawiązań teoretycznych i podejmowanych wątków pokierowała analizę w bardzo

różne obszary wiedzy socjologicznej i poza socjologicznej.

Bardzo  podobną  (zarówno  jeśli  chodzi  o  strukturę,  jak  i  ogólny  przekaz)  pracę

zaproponował J. van Dijk. W odróżnieniu od M. Castellsa, autor ten dość jasno określił ramy

teoretyczne  społeczeństwa  sieci,  prezentując  je  jako  wynikową analizy  w  obszarze  czterech

kluczowych  podejść.  Składają  się  na  nie  kolejno:  teoria  sieci,  teoria  (adaptacyjnej)

strukturalizacji,  teorie  mediów  oraz  teorie  modernizacji37.  Te  cztery  sprecyzowane  teorie

są czytelniejsze  od klasyfikacji  D.  Barneya.  Pierwszym  i  najważniejszym  powodem  jest  to,

że J. van  Dijk  odwołał  się  do  samej  kategorii  sieci  oraz  związanych  z  siecią  podejść

teoretycznych.  Po  drugie  holenderski  socjolog  poszerzył  analizę  o  użyteczną  eksplanacyjnie

perspektywę dualnych struktur, którą można uznać za jedną z ciekawszych współczesnych teorii

nauk społecznych wpisanych w paradygmat antypozytywistyczny.

Społeczeństwo sieci,  niejako z samej  swej  nazwy, sugeruje  odwołanie do teorii  sieci.

Co ciekawe,  J.  van  Dijk  bardzo  jednoznacznie  określił  swój  program  jako.  ,,umiarkowaną

perspektywę sieciową”,  przez którą rozumiał  syntezę nurtu sieciowego z bardziej  tradycyjną

perspektywą w socjologii38.  Choć program M. Castellsa  nie  ma w sobie takiej  wyrazistości,

to również  i  on  odniósł  się  do  kategorii  kontekstu  kulturowego  danego  społeczeństwa,

sprzeciwiając  się  koncentracji  tylko  i  wyłącznie  na  formalnej  analizie  struktur  sieciowych

i dyktacie sfery ekonomicznej. Co ciekawe podejścia sieciowe wprowadzające kategorię struktur

dynamicznych  stworzyły  szansę  na  utworzenie  teoretycznego  pomostu  do  objaśniania

mechanizmu  powstawania  struktur,  ale  w  zupełnie  innym  kluczu,  niż  ma  to  miejsce

w perspektywie strukturalizmu.

Teoria  strukturacji  A.  Giddensa  jest  zdecydowanie  humanistyczna  w  przeciwieństwie

do pozytywistycznych nurtów sieciowych pochodzących z matematyki i nauk przyrodniczych,

ale buduje z nimi ciekawą perspektywę. Obie teorie zostały użyte do stworzenia charakterystyk

36. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., ss. 30-33.
37. Ibid., ss. 31-32. 
38. Ibid., ss. 47-48.
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struktur  społecznych,  objaśniania  mechanizmów  ich  powstania  oraz  dociekania  specyfiki

dynamiki  społecznej.  Potencjał  teorii  strukturacji  tkwi  w  założeniu  o  dualności  struktur

społecznych.  Objaśnił  to  J.  H.  Turner,  pisząc,  że:  ,,[…]  podmioty  działające  czynią  użytek

ze struktury,  wykorzystując  właściwości  struktury,  przekształcają  one  bądź  reprodukują

tę strukturę.  Zatem proces  strukturacji  wymaga  konceptualizacji  istoty  struktury,  podmiotów

działających, które posługują się strukturą, oraz sposobów, w jakie te dwa elementy są ze sobą

wzajemnie powiązane w wytwarzaniu różnorodnych wzorów organizacji ludzkich”39.

Trzeba  stwierdzić,  że  dzięki  założeniu  o  strukturacji,  J.  van  Dijk  i  M.  Castells,  byli

w stanie  uniknąć  dwojakiego  rodzaju  determinizmu.  Pierwszy  to  determinizm  sieciowy

rozumiany jako całkowita zależność aktorów społecznych od zewnętrznie narzuconych im ram

działania.  Drugi  to skrajny  determinizm  technologiczny.  Założenie  o  strukturacji

korespondowało z przyjętą przez nich umiarkowaną perspektywą sieciową, a także otworzyło

drogę do korzystania z rezerwuaru wyjaśnień typowo socjologicznych, których – jak objaśniono

w kolejnych częściach pracy – w żaden sposób nie oferuje twardy nurt analizy sieci.

Trzecim  fundamentem  dla  społeczeństwa  sieci  są  teorie  mediów.  U  J.  van  Dijka

to nawiązanie przejawia się w stwierdzeniu,  że media wytwarzają nowe przestrzenie działań

społecznych,  a  także  przekładają  się  na  formę  tych  działań40.  Nacisk  na  analizę  mediów

przekształcających  rzeczywistość  społeczną  to  zagadnienie,  którego  najbardziej  znanym

reprezentantem  jest  M.  McLuhan.  Jego  książka  pt.:  Galaktyka  Gutenberga bardzo  silnie

ukierunkowała myślenie na temat związku medium z kształtem komunikatu i jego oddziaływania

na tkankę społeczeństwa41. Obaj autorzy oparli swoje koncepcje na tezie o rewolucji wywołanej

przez  technologie  komunikacyjne,  silnie  inspirując  się  badaniami  całej  grupy  kanadyjskich

uczonych  z  Uniwersytetu  w  Toronto.  Zdaniem  J.  van  Dijka  kod  binarny,  integracja

oraz interaktywność nie tylko zrewolucjonizowały komunikację międzyludzką, ale doprowadziły

do stopniowej transformacji struktur społecznych42. Znacząca część analiz na temat związków

technologia  –  społeczeństwo,  technologia  –  człowiek  oparta  jest  na  teoriach  mediów.  Sama

konceptualizacja społeczeństwa sieci opiera się na założeniu o nakładaniu się na siebie struktur

społecznych i  infrastruktury medialnej (na koncepcji technologicznie zapośredniczonych sieci

ludzkich  i  organizacyjnych).  Z  tego  powodu  przyjęło  się  zakładać,  że  społeczeństwo

39. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 573.
40. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 32.
41. Cf.  M.  McLuhan,  The  Gutenberg  Galaxy:  The  Making  of  Typographic  Man,  University  of  Toronto  Press,

Toronto 1962.
42. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., ss. 16-24.
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kwalifikowane jako sieciowe, musi spełniać dwa kryteria. Pierwszym jest obecność cyfrowych

technologii  komunikacji  sieciowej.  Drugim jest  zauważalna  reprodukcja  i  instytucjonalizacja

sieciowych  form  organizacji  społecznej.  Zaistnienie  obu  tych  elementów  jest  możliwe

przy udziale mediów43.

Ostatnim,  ale  równie  ważnym  fundamentem  społeczeństwa  sieci,  jest  omówiona

w rozdziale pierwszym teoria modernizacji. Teoria jest obecna chociażby w wątkach na temat

konfliktu cywilizacji, dla których punktem odniesienia jest świat Zachodu. Drugą kwestią jest,

bardzo ciekawe i coraz częściej podejmowane w literaturze przedmiotowej, zagadnienie łączenia

perspektywy lokalnej i globalnej44. To za przyczyną perspektywy modernizacyjnej posiadamy

mocne  przesłanki  do  definiowania  społeczeństwa  sieci  jako  wizji  społecznego  rozwoju.

Modernizacja jest zagadnieniem węzłowym w opracowaniach obu autorów i jako taka pojawia

się w wielu miejscach rozprawy.

Fakt, że u M. Castellsa i J. van Dijka mamy do czynienia z wielowątkowymi opisami

transformacji w skali globalnej, czyni z nich nie tylko teoretyków sieci czy teoretyków mediów,

ale również  teoretyków  zmiany  społecznej  oraz  teoretyków  rozwoju  społecznego.  Sposób

rozwijania założeń przyjętych przez M. Castellsa i J. van Dijka nie jest jednak wolny od błędów

czy nieścisłości. To właśnie one są powodem, dla którego społeczeństwo sieci jest poddawane

krytyce.  Chcąc  efektywnie  wykorzystać  społeczeństwo  sieci  jako  teoretyczną  perspektywę

wyjaśniania współczesnej zmiany społecznej i rozwoju społecznego, w kolejnej części rozdziału

przeprowadzono  wstępny  przegląd  potencjalnych  trudności  wynikających  z  przyjętej

perspektywy teoretycznej. Kolejny podrozdział stanowi jedynie preludium to takiej krytyki, a nie

zamknięty w wyraźnych ramach zabieg  analityczny.  Część z  wyłożonych w nim problemów

implikowało  kolejne,  w  miarę  jak  przeprowadzana  analiza  treści  dotykała  coraz  bardziej

szczegółowych  zagadnień.  Uczynienie  wstępu  okazało  się  jednak  pomocne  w  późniejszej

systematyzacji pojawiających się wątków.

43. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., ss. 36-37. 
44. Cf.  J.  van  Dijk,  Społeczne  aspekty  nowych  mediów,  op.  cit.,  s.  23-33;  K.  Miszczak, Proces  glokalizacji

w rozwoju nowoczesnego terytorium,  [w:]  ,,Acta  Universitatis  Lodziensis.  Folia  Oeconomica”,  289,  2013:  
19-32, s. 20. 
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2.2. Podstawy krytyki społeczeństwa sieci

Dość znamienny jest fakt, że większość współczesnych opracowań teoretycznych musi

otwierać wyraźnie wyartykułowane przez autora stwierdzenie, iż przyszło mu tworzyć w dobie

kryzysu socjologii. Ten rodzaj uprzednio wypowiedzianego zdania nie stanowi jednak asekuracji

–  a  przynajmniej  nie  powinno  jej  stanowić  –  przed  zarzutem  niedoskonałości  warsztatu

badawczego.  Zabiegowi  temu  podporządkowali  się  również  J.  van  Dijk  oraz  M.  Castells

i od tezy  o  socjologii  nieporadnej  poznawczo  rozpoczęli  swoje  opracowania,  przekonując,

że remedium  jest  zaproponowana  przez  nich  perspektywa  sieciowa.  Jednocześnie  część

z komentatorów  prac,  zwłaszcza  katalońskiego  socjologa  –  M.  Castellsa  –  właśnie  w  nich

dopatrzyło  się  przejawów  takiego  kryzysu.  W  oferowanej  perspektywie  teoretycznej

społeczeństwa sieci istnieje kilka słabych punktów, które należy zidentyfikować jeszcze przed

rozstrzygnięciem bardziej szczegółowych zagadnień.

Chcąc przyjąć pewne ramy analityczne dla problemu, dostrzeżono, że dyskurs naukowy

na temat  społeczeństwa sieci  intensyfikuje  się  wokół  dwóch osi,  czy  też  punktów spornych.

Pierwszym z nich jest problem zdefiniowania samej sieci w socjologii. Drugi problem to zakres

i moc wyjaśniająca społeczeństwa sieci. Poprzez ukazanie i ocenę elementów składowych tego

sporu w dalszej kolejności odrzucono to, co nie wpływa pozytywnie na potencjał wyjaśniający

społeczeństwa sieci oraz to, co jest poprawne i użyteczne poznawczo i jako takie jest w stanie

posłużyć do rozwiązania problemu badawczego.

Sieć i jej szerokie pole operacyjne

Należy wyjść od stwierdzenia, że nazbyt swobodne używanie pojęć, w każdym niemal

przypadku,  powoduje pewne ,,spustoszenie teoretyczne”.  Wszędzie tam, gdzie jednej  nazwie

przypisywane są różnorodne desygnaty,  musi się pojawić nieporozumienie co do przedmiotu

badań. Problem nieostrości pojęcia sieci w naukach społecznych i samej teorii socjologicznej jest

zauważalnym  zagadnieniem.  K.  Pietrowicz  pisał  o  wszechobecności  i  różnorodności

konceptualizacji pojęcia, którym oznacza się układy technologiczne oraz struktury społeczne45.

W opracowaniu R. Maciąga można przeczytać o problemie szerokiego pola operacyjnego sieci46.

45. Cf.  K.  Pietrowicz,  Podejścia  sieciowe  w  socjologii.  Przyczółki,  splecenia  i  przeobrażenia  dyscypliny,
Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz 2016, s. 12.

46. R. Maciąg, Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei, [w:] ,,Zarządzanie mediami”, 2 (4),
2014: 157-167, s. 157.
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Z kolei przemyślane używanie pojęć wstępnie chroni badaczy przed powierzchownością opisu

naukowego47.

Zestawiając  rozmaite  podejścia  teoretyczne  użyte  w pracy,  wstępnie  zidentyfikowano

i uporządkowano tę wielość. Upraszczając znacząco całą kwestię, w piśmiennictwie naukowym

można spotkać się z dwoma głównymi użyciami pojęcia sieci. Pierwszym z nich jest  użycie

w kontekście  epistemologicznym  lub  metodologicznym  –  chodzi  tu  o  przyjętą  strategię

wyjaśniania  rzeczywistości  społecznej.  W  tę  kategorię  można  wpisać  model,  metamodel,

paradygmat, a także metaforę sieci. Druga, równie istotna grupa pojęć, powstała wokół założeń

ontologicznych, a więc tego, co myślimy o naturze rzeczywistości społecznej. W tym sensie sieć

może  być  postrzegana  jako  struktura  społeczna,  sposób  organizacji  społecznej,  wzór  relacji

międzyludzkich,  ale  też infrastruktura  sieci  informatycznych  czy  technologia.  W  tę  grupę

wpisuje  się  niezapośredniczone  i  zapośredniczone  technologicznie  sieci

społeczne48.W niektórych koncepcjach związek pomiędzy ontologią i  epistemologią przybiera

nierozerwalny  charakter,  ale  wykazanie,  które  z  założeń  jest  wyjściowe  w  konkretnym

przypadku, stanowi cenną informację dla zrozumienia dalszego przebiegu ścieżki eksplanacyjnej

danego podejścia teoretycznego.

Pomimo wspomnianej różnorodności,  reguła,  jeśli  chodzi o różne nurty sieciowe, jest

taka, iż każdy z nich opiera się na względnie ostrym pojęciu sieci. W przypadku społeczeństwa

sieci M. Castellsa i J. van Dijka tak nie jest, gdyż w opracowaniach ich autorstwa nie da się

zauważyć ścisłego respektowania jednej, uprzednio zadeklarowanej definicji. Ten sposób użycia

pojęcia  sieci z jego znaczeniowym bogactwem wydaje się świadczyć nie  tyle  o przeoczonej

niekonsekwencji,  ile o  osobliwym  sposobie  teoretyzowania  –  wskazywania  złożoności

i zróżnicowania  zjawisk  sieciowych.  Strategią  jest  przyjęcie  ogólnej  i  szerokiej  tezy

o usieciowieniu, która przejawia się na poziomie infrastrukturalnym, w obszarze zorganizowania

struktur społecznych, ale i programem poznawczym przyjętym przez obu autorów.

Wydaje się zatem, że dominującym, czy nadrzędnym, sposobem rozumienia sieci jest

jej metafora. Wyjście od kwestii użycia języka figuratywnego (przy omawianiu interesujących

nas  teorii)  nie  jest  oryginalnym  rozwiązaniem,  wręcz  przeciwnie  –  jest  to  widoczny  trop

47. Cf.  M.  Bal,  Wędrujące  pojęcia  w  naukach  humanistycznych.  Krótki  przewodnik,  przeł.  M.  Bucholc,
Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 358. 

48. Cf. M. Baranowski, Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich
sieci, [w:]  Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem,  pod red.  M. Baranowski,  B. Mika,
Wyższa  Szkoła  Nauk  Humanistycznych  i  Dziennikarstwa,  Poznań  2012,  s.  20;  B.  Wellman,  J.  Salaff,
D. Dimitrova, L. Garton, M. Gulia, C. Haythornthwaite, Computer Networks as Social Networks, Collaborative
Work, Telework, and Virtual Community, [in:] ,,Annual Review of Sociology”, 22, 1996: 213-238, p. 214. 
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analityczny. Z drugiej  strony dbałość o rangę teorii  socjologicznej i  jej  naukowy status każe

zastanowić  się,  czy  teoretyzowanie  oparte  na  metaforze  nie  świadczy  o  jej  nienaukowości,

o pomieszaniu stylu formalnego języka (przynależnego teorii) ze stylem literackim.

Warto wyjść od wyjaśnienia, że metafora jest terminem pochodzącym od greckiego słowa

metaphora znaczącego  tyle,  co  ,,przeniesienie”,  ,,przenośnia”.  Jest  to  ,,figura  stylistyczna,

w której  jeden  przynajmniej  wyraz  ukazuje  inne,  obrazowe,  ale  pokrewne  znaczenie”,

zaś ,,metaforyczny  to obrazowy,  wyrażony  za  pomocą  przenośni”49.  Metafora  jest  dość

powszechna  na  poziomie  mowy potocznej.  Jak  objaśniła  filozof  H.  Arendt,  wśród  ludzkich

czynności zorientowanych na poznanie dominuje patrzenie. Z tej przyczyny myślenie za pomocą

obrazów jest tak bliskie człowiekowi i jego sposobowi postrzegania rzeczywistości50. Metafora

polaryzuje stanowiska badaczy, a związany z nią problem reprezentacji rzeczywistości jest dość

zawiły.  Jak  przekonywał  M. Erickson,  nie  jest  to  wystarczająca  przesłanka  do  ignorowania

znaczenia metafory w nauce czy zaniechania refleksji na temat jej obecności w samej socjologii.

Jednocześnie  należy  zdawać  sobie  sprawę,  że  metafora  obrazuje  tylko  jeden  wymiar

rzeczywistości społecznej z pominięciem innych jej aspektów51.

Krytyka  obecności  metafor  w  całej  nauce  wywodzi  się  jeszcze  z  nowożytnego

empiryzmu i dokładnie uwidacznia się w twórczości takich filozofów jak: F. Bacon, J. Locke

czy J. S. Mill. Używanie metafor zostało utożsamione z zagrożeniem dla poznania naukowego –

dla ,,prawdy literalnej”. Jedynymi wyjątkami dla zastosowania tej figury były cele heurystyczne

oraz cele edukacyjne52.  Biorąc pod uwagę kryteria  naukowe pierwszych empirystów i usilne

starania socjologów o uznanie naukowości ich dyscypliny, wydaje się, że należy unikać języka

zacierającego ostre granice pomiędzy dyskursem naukowym a stylem literackim. 

Użycie  sieci  jako metafory  przez  M. Castellsa  czy  J.  van  Dijka  dokonało  się  jednak

z powodu postulatu aktualizacji języka teorii do radykalnej transformacji społeczeństw u progu

XXI w.  Bardzo ciekawy mechanizm został  opisany w artykule  A.  Betlej  pt.:  Metafora  sieci

a nauki społeczne – w kierunku zmiany paradygmatu struktur. Autorka zinterpretowała sieci jako

podstawę  dla  wielu  programów  teoretycznych.  Ustanawiając  naczelną  metaforę

49. W. Kopaliński,  [hasło:]  Metafora,  [w:] Słownik wyrazów obcych i  zwrotów obcojęzycznych  z  almanachem,
op. cit., s. 361.

50. Cf. H. Arendt, Filozofia i metafora, [w:] ,,Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 47 (5), 1979:167-187,
s. 170.

51. Cf. M. Erickson, Network as Metaphor, [in:] ,,International Journal of Criminology and Sociological Theory”,
5 (2), August 2012: 912-921, pp. 912-913.

52. Cf. P. Zeidler,  Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity,
[w:] ,,Filo – Sofija”, 1 (12), 2011: 129-144, s. 129.
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ponowoczesności, autorzy próbowali przedstawić nowy sposób organizacji społeczeństwa z jego

nową gospodarką i specyfiką procesów komunikacji53.

Fakt  radykalnej  przemiany,  wkroczenia  społeczeństwa  w  nowe  stadium  rozwoju

– w stadium społeczeństwa sieci – nie musi być powodem do opracowania wyjaśnień w języku

figuratywnym. Z drugiej strony, śledząc historię nauki, szybko okazuje się, że metaforyzacja jest

dość częstym zabiegiem stosowanym również przez przedstawicieli nauk ścisłych. W większości

znanych  przypadków  użycie  metafory  jest  poparte  tezą  o  swoistym  wyczerpaniu

czy dezaktualizacji  danej  teorii  wraz,  z  jej  aparatem  pojęciowym.  W  ramach  filozofii

zagadnienie rozwinął  m.in.  R. Harré,  który teorię  metafory  łączył  z  kryzysem słownikowym

nauk  teoretycznych.  Metafory  są szczególnie  użyteczne  tam,  gdzie  nie  możemy  mówić

o doświadczeniu popierającym istnienie przedmiotu nie poddającego się obserwacji54.

Z perspektywy socjologicznej metafora opisywana jest w postaci problemu adekwatności

języka naukowego do zmian w obrębie rzeczywistości społecznej. Tendencję do tych zabiegów

zauważył  K.  Krzysztofek,  który  na  łamach  kwartalnika  pt.:  ,,Studia  Socjologiczne”  zwrócił

uwagę na zjawisko używania metafor oraz oksymoronów55. W taki sposób argumentował użycie

pojęcia  sieci  w  przedmowie  do  swojej  najbardziej  znanej  książki  M.  Castells,  pisząc:

,,Jak to często  bywa  w okresach  historycznego  przejścia  pomiędzy  odmiennymi  formami

społeczeństwa, żyjemy w kłopotliwych czasach.  Dzieje  się tak dlatego, że niektóre kategorie

intelektualne, które wykorzystywaliśmy do zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas, zostały

stworzone  w innych  okolicznościach  i  nie  mogą  uchwycić  tego,  co  nowe,  przez  odwołanie

do przeszłości”56.

O  metaforyzacji  mówią  niektóre  koncepcje  z  zakresu  filozofii,  naukoznawstwa

oraz kognitywistyki. Pierwsza płynąca z ich analizy konkluzja jest taka, że należy znaleźć balans

pomiędzy  ludzką  zdolnością  do  myślenia  za  pomocą  obrazów,  porównywania  nieznanego

do znanego a rygorami  systematyzacji  czy  respektowania  realizmu poznawczego.  Połączenie

tych dwóch kwestii uwidacznia się na przykład u J. Kmity, który w swojej koncepcji metafory

eksplikatywnej  wyjaśnił,  że  model  naukowy  jest  formą  systematycznie  rozwijanej

i uporządkowanej  metafory57.  W  filozofii  nauki  funkcjonuje  nawet  pojęcie  modeli

53. Cf.  A.  Betlej,  Metafora  sieci  a  nauki  społeczne  –  w  kierunku  zmiany  paradygmatu  struktur,
[w:] ,,Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, 1-4 (51-55), 2007 i 1-2 (56-57), 2008, 2009: 98-116, s. 99. 

54. Cf. M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, [w:] ,,Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1 (191), 2012: 5-26,
s. 16.

55. Cf. K. Krzysztofek, Zmiana permanentna?(…), op. cit., s. 8. 
56. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 9. 
57. Cf. P. Zeidler,  Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity,

op. cit., s. 130.
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metaforycznych opartych na analogii strukturalnej lub na podobieństwie cech58. Można by zatem

uznać, że społeczeństwo sieci jako koncepcja (wsparta na takiej metaforze) znajduje się jeszcze

w stadium niedojrzałości teoretycznej.

W  omawianym  przypadku  zagadnienie  metaforyzacji  ma  jeszcze  jeden,  dodatkowy

aspekt.  Rzecz  w  tym,  że  liczne  modele  sieci  powstawały  wcześniej  lub  równolegle

do monumentalnych  opracowań  M.  Castellsa  i  książki  J.  van  Dijka.  Warto  wspomnieć,

że niektóre wpisują się w kanon teoretyczno-metodologicznej socjologii jak chociażby opisana

przez L. Freemana socjometria, która jako dojrzałe podejście istniała już w latach 30. XX w.59

Nie  można  zatem powiedzieć,  że metafora  ta  wymaga  krystalizacji,  systematyzacji,  jakiegoś

rodzaju analitycznej obróbki. Trudno mówić też o ,,wprawce do teoretyzowania”, gdyż zasady

użycia konkretnych modeli sieci określono już w obrębie nurtu formalnego.

Drugi  przychodzący  na  myśl  powód  metaforyzacji  może  wydawać  się  bardziej

prozaiczny i z pewnością niechlubny dla samej socjologii. Chodzi tu o zjawisko nadprodukcji

naukowej  gdzie  wartość  danej  rzeczy,  również  koncepcji,  zależny  od  tego,  czy  jest  czymś

nowym i modnym. D. Barney pisał o ,,Erze nazywania” dowodząc, że współczesna humanistyka

usilnie  poszukuje  nowych  definicji  czasów,  która  oddałaby  ich  ducha,  zaświadczyła  o  ich

wyjątkowości  i odmienności  względem  minionych  etapów  rozwoju60.  Innym  głosem  jest

przeobrażenie  dyskursu  naukowego,  który  coraz  częściej  dopuszcza  jednoaspektowe

czy jednoczynnikowe  objaśnienia  zmiany  społecznej,  mogących  stanowić  idealną  formułę

wyjaśniającą wiele zjawisk społecznych61.

Znalezienie  balansu  pomiędzy  faktycznym  niedoborem  pojęć  czy  modeli

a nieuzasadnionym tworzeniem bytów, jest szczególnie ważne, gdyż pozwala na opracowanie

adekwatnych  kategorii  analitycznych,  przy  zachowaniu  ważnych  teoretycznie  punktów

odniesienia.  Pomijając  dwa  omówione  problemy,  a  więc  wykluczając  przypadki  wtórnej

metaforyzacji  oraz przypadki nieuzasadnionej  nadprodukcji  konstrukcji  teoretycznych, należy

uwzględnić korzyści płynące z usystematyzowanego rozwijania metafory sieci. Z drugiej strony

(zgodnie z interakcyjną koncepcją metafory M. Blacka) poza funkcją heurystyczną, metafora

poprzez wprowadzenie nowego oglądu rzeczy, przyczynia się do gromadzenia nowej wiedzy.

58. Cf. M. Mazurek,  Dwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji, [w:] ,,Filozofia
i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne”, 5, 2017: 271-288, s. 277.

59. Cf.  L.  C.  Freeman,  The Development  of  Social  Network  Analysis  — with an Emphasis  on  Recent  Events,
[in:] The Sage Handbook of Social Media Analysis, eds. J. Scott, P. J. Carrington, Sage Publications, London
2011, p. 26. 

60. Cf. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 12.
61. Cf. M. Graszczewicz, D. Lewański, Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje? , [w:] ,,Nowe

Media. Studia i Rozprawy”, 1, 2010: 13-21, s. 16.
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Dodatkowo tłumaczenie metafory na język literalny może powodować utratę  znaczeniowego

naddatku, pochodzącego z jej zastosowania62.

Społeczeństwo sieci – pomiędzy koncepcją socjologiczną a teorią społeczną

O  ile  problem  szerokiego  pola  operacyjnego  pojęcia  sieci  jest  widoczny  nawet

po pobieżnym zapoznaniu się z podstawową literaturą przedmiotu, o tyle drugi bazowy problem,

a więc status teoretyczny wymaga przyjęcia odpowiedniego wzorca teorii, co do której możliwy

jest  pewien  consensus pośród uczonych. Zgodnie z definicją  teoria w nauce to  ,,zbiór  praw,

definicji  i hipotez  rzeczowo  i  logicznie  powiązanych  w  całość;  wiedza  tłumacząca  jakąś

dziedzinę zjawisk, w odróżnieniu od praktyki, z którą jednak pozostaje w związku”63. Definicja

zawarta w Słowniku socjologii i nauk społecznych podaje, że teoria ,,jest formą przedstawienia

świata  wykraczającą  poza  to,  co  możemy  zobaczyć  i  zmierzyć.  Obejmuje  zbiór  wzajemnie

powiązanych  definicji  i związków,  który  organizuje  pojęcia  dotyczące  świata  empirycznego

i sposób rozumienia”64.  Dzięki  teorii  intelektualnej  strukturyzacji  podlegają  pojedyncze  fakty

i obserwacje65.

Choć  istnieją  pewne  rozbieżności  stanowisk  co  do  naukowego  statusu  teorii

socjologicznych,  a  nawet  dość poważne obawy co do zatracenia rdzenia samej  dyscypliny66,

to w dalszym ciągu teoretyków obowiązują określone kryteria naukowości. J. H. Turner podał,

że teorie powinny, wykraczając poza pojedyncze przypadki, ukazywać to, co w danym aspekcie

rzeczywistości ogólne, fundamentalne, uniwersalne i ponadczasowe. Kryterium uniwersalności

i abstrakcyjności  wzbogacono  o  wymóg  formalności  językowej  oraz  weryfikowalność

twierdzeń, z których dana teoria jest zbudowana67. Spełnienie tych kryteriów jest trudne, biorąc

pod uwagę niedeterministyczną naturę zjawisk społecznych, ale mimo wszystko twórca teorii nie

powinien znacząco oddalać się od wymienionych wymogów.

Przytoczona definicja teorii sugeruje, że jej treść jest uogólnionym, złożonym systemem

powiązanych ze sobą twierdzeń. Z kolei koncepcja obejmuje swym zakresem nieco mniejszy

wycinek rzeczywistości. Względem społeczeństwa sieci (nazwanego w tytule koncepcją), można

62. Cf. M. Czarnocka, M. Mazurek, Metafory w nauce, op. cit., ss. 8-12.
63. Cf. W. Kopaliński, [hasło:] Teoria, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, 

op. cit., s. 572.
64. P. Świeboda, [hasło:] Teoria, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall, op. cit., s. 384. 
65. Cf. J. B. Rule, Theory and Progress in Social Science, Cambridge University Press, Cambridge 1997, p. 25.
66. Cf. J. H. Goldthorpe, O socjologii. Integracja badań i teorii, przeł. J. Słomczyńska, Wydawnictwo IFiS PAN,

Warszawa 2012, s. 35. 
67. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 2.
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odnosić  obie kategorie,  na co wskazują przytaczane w rozprawie opracowania.  Oba sposoby

rozumienia  są  prawomocne,  choć  ich  użycia  generują  nieco  inne  ścieżki  objaśnień.

Społeczeństwo sieci można rozumieć w sposób wąski,  gdy mowa o samej formie zaistniałej

transformacji struktury. Rozumienie szersze polega na uwzględnianiu koncepcji sieciowości jako

jednego  z  wielu  elementów  szerszej  konstrukcji  teoretycznej.  W tym  przypadku  w  zakres

społeczeństwa  sieci  włączone  są  m.in.  równoległa  do  niego  koncepcja  społeczeństwa

informacyjnego, elementy teorii zmiany społecznej, czy różne odmiany podjeść sieciowych.

Interpretując  społeczeństwo  sieci  w  sposób  szeroki,  trzeba  przyznać,  że  równie

adekwatnym terminem jest  teoria  społeczna  czy  wielka  narracja,  gdyż  z  nieco  innej  strony

uwypuklają  specyfikę  interesujących  nas  prac,  uwzględniając  proponowany  przez  autorów

holizm  oglądu68.  Dokonując  analizy  społeczeństwa  sieciowego  jako  elementu  większej

analitycznie całości,  dość szybko można zauważyć,  że stanowi ono znamiona wielkich wizji

dziejów, które są rozbudowaną opowieścią na temat zmiany społecznej. Wielka narracja posiada

swoje źródła i inspiracje, ale nie stanowi ich jedna czy kilka teorii socjologicznych, z których

autor utworzył syntetyczne opracowanie noszące znamiona spójnego zbioru pojęć i twierdzeń,

a także wskazując na zależności między nimi.  Drugie z ujęć społeczeństwa sieci obejmuje tak

szeroki zakres zmian, że należałoby przeanalizować znaczenie więcej niż dominującą ścieżkę

rozwoju społecznego typową dla Wieku Informacji.

To,  co  nazywa  się  społeczeństwem  sieci  w  przypadku  J.  van  Dijka,  zostało

skoncentrowane w jednym opracowaniu, które w polskim wydaniu nosi tytuł: Społeczne aspekty

nowych mediów. Wydaje się, że tytułowe ,,aspekty” trafnie obrazują dość swobodne powiązanie

wątków teoretycznych,  ale  już wstęp do książki  i  jej  cała  struktura ujawniają  dużo większe

aspiracje teoretyczne autora.  Również M. Castells  przyjął  podobny styl teoretyzowania,  choć

dodatkowo dokonał zabiegu osobliwego, rozbijając wiele kluczowych tez na kilka opracowań,

przez  co zatraciły  one  pewną  spójność  i  wyrazistość  uchwytną  jeszcze  u  J.  van  Dijka.

Nie oznacza to, że J. van Dijk nie uprawia wielkiej narracji o zmianie, ale mimo wszystko jego

teoria  jest  wyłożona  w  jednym  opracowaniu.  Nawet  mało  wnikliwa  analiza,  bo  oparta

na oglądzie struktury książki, świadczy o pewnej wielowątkowości, holistycznej orientacji oraz

imperatywie  zaakcentowania  złożoności  świata  na  etapie  transformacji  w  kierunku  sieci.

Zamysłom  teoretycznym  obu  autorów  daleko  do  postulatu  formułowania  teorii  średniego

68. Wielka narracja (w rozumieniu Lyotardowskim) ma za zadanie usankcjonować określony porządek społeczny
rozumiany jako ogólnie przyjęty sposób życia.
Cf.  T.  S.  Markiewka,  Ścielenie  łóżka  w  polskim  kapitalizmie.  Narracja  indywidualistyczna  i  jej  krytycy,
[w:] ,,Przegląd Socjologii Jakościowej”, XIV (4), 2018: 88-102, s. 89.
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zasięgu.  Zbudowana  na  urealnionym oglądzie  rzeczywistości  społecznej  i  możliwości  samej

nauki, koncepcja R. Mertona jest jednym z ważniejszych kierunków myślenia o współczesnej

socjologii,  gdzie  odchodzi  się  od  próby  ujęcia  w  ramy  teoretyczne  społeczeństwa  jako

funkcjonalnej całości69.

Radzenie sobie ze złożonością oraz zakresem zmian społecznych w wielu przypadkach

kończy się niepowodzeniem. Aspiracją autorów, nawet tych zajmujących się makrosocjologią

i zjawiskami  globalnymi,  nie  jest  już  holistyczny  i  wielowymiarowy  opis  świata,  co  raczej

badanie wybranych aspektów zjawisk w skali makrospołecznej czy globalnej. Konstruowanie

wielkich  teorii  społecznych  jest  charakterystyczne  dla  początków  dyscypliny70.  W  opinii

F. Staldera  zatoczenie  takiego  koła  w  tradycji  teoretyzowania  jest  jakimś  potwierdzeniem

aspiracji autorów do budowania holistycznych wizji społecznych71.

Trzeba zauważyć, że wielowątkowość i szerokie ujęcie tematu zmiany i rozwoju sprawia

problem  w  postaci  wymogu   uwzględnienia  bardzo  obszernej  wiedzy  kontekstowej.  Chcąc

wyjaśnić  całość  przemian  społecznych  na  rozmaitych  poziomach  społecznej  organizacji

(od problemów  mikrosocjologicznych,  jak  tożsamość,  po  globalne,  jak  podział  cyfrowy),

teoretycy  byli  zmuszeni  do  przedstawienia  jednych  aspektów  i  pominięcia  innych,

zasygnalizowania  wielu  kwestii  i pozostawienia  ich  niedokończonymi.  Można  zatem  czytać

prace J. van Dijka i M. Castellsa jako dzieła otwarte i zapraszające do dyskursu, ale nie zawsze

jako teoretyczny konkret.

Z  równie  dużą  ostrożnością  do  określania  statusu  teoretycznego  społeczeństwa  sieci

podszedł K. Pietrowicz, pisząc nie o ,,teorii”, lecz o ,,podejściu teoretycznym”, a także zaliczając

M. Castellsa do tzw. teoretyków społecznych. Zasadniczą różnicą pomiędzy teorią społeczną

a teorią socjologiczną jest to, że ta pierwsza obok wykrywania prawidłowości, wedle których

toczy  się  życie  społeczne,  może  na  nie  wpływać72.  W tym  przypadku  nie  rzecz  w  samym

wyjaśnianiu  rzeczywistości,  ale  w  zamierzeniu,  aby  tę  rzeczywistość  wykreować.

To rozróżnienie prowadzi z kolei do jeszcze jednego wątku, a mianowicie do ideologiczności,

która polega na próbie przedstawienia charakterystyki preferowanego stanu rzeczy73. Odwołując

się  do  klasyfikacji  dyskursów  opisanych  przez  D.  Barneya,  można  spostrzec,

69. Cf. R. K. Merton,  Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. J. Wertenstein-Żuławski, E. Morawska,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 61-89. 

70. Cf. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., s. 103. 
71. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 12.
72. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit, s. 29.
73. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 2. 
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że na społeczeństwo  sieci  składają  się  teoretyczne  oraz  ideologiczne  elementy  rozmaitych

narracji prezentujących model społeczeństwa preferowanego.

Kataloński  socjolog,  nazywany  niekiedy  ,,ideologiem  sieci”,  propagował  tezę

o rewolucyjnym charakterze przemian społecznych wywołanych rozwojem technologicznym74.

Czynił to również J. van Dijk, pisząc o rewolucji technologicznej i strukturalnej75. Wzmocnienie

opisu przeświadczeniem o radykalności zmiany społecznej musiało pociągnąć za sobą postulat

opracowania  nowych  narzędzi  badania  tej  rzeczywistości,  a  zwłaszcza  zbudowania  nowego

języka oddającego jej  odmienność. To znamienne, że usieciowienie jest  traktowane nie tylko

jako  fakt,  co i pewien  postulat,  wielki  projekt  społeczny,  gospodarczy  i  polityczny.

W przeciwnym razie, tak M. Castells, jak i J. van Dijk, nie odważyliby się nazywać dopiero

rozpoczętego  stulecia  sieciowym.  Tymczasem  we  wprowadzeniu  do  książki  pt.:  Społeczne

aspekty nowych mediów czytamy:

,,Nie będzie wielką przesadą nazwanie XXI wieku epoką sieci. Coraz bardziej zaczynają one pełnić funkcję

układu  nerwowego  naszego  społeczeństwa.  Można  przypuszczać,  że  tego  rodzaju  infostrada  wywrze  większy

wpływ na nasze życie społeczne i osobiste niż budowa dróg służących transportowi towarów w przeszłości”76.

W jednym  z  dość  szeroko  znanych  opracowań  na  temat  społeczeństwa  sieciowego,

D. Barney  w  ciekawy  sposób  ustosunkował  się  do  kwestii  nazywania  okresów  rozwoju

społecznego jeszcze przed ich zakończeniem, a dokładniej u samego ich początku. Autor napisał:

,,w niektórych przypadkach nazwy nadawane epokom są ideologiczne o tyle, o ile opisują świat

jako  taki,  jakim nadawane  nazwy chciałyby go widzieć,  odnosząc  to  do  swoich  najbardziej

naiwnych wyobrażeń”77.

Wsparcie  teorii  na  tezie  o  rewolucyjnym  charakterze  przemian  nie  tylko  dodaje

tak poszukiwanej  dziś  wyrazistości  opracowań,  ale  i  pozornie  uprawomocnia  każde  kolejne

novum zaproponowane  przez  autora.  Poprzez  zniesienie  wymogu  polemiki  względem

poprzedników,  można  opracować  własną  strategię  teoretyzowania.  Nie  musi  ona  stanowić

krytycznego continuum dotychczasowej myśli, ale przybrać formę bardziej eklektyczną. Dlatego

dyskusje  wokół  statusu  społeczeństwa  sieci  są  tak  żywe.  Problemem  jest  swoisty  dodatek

atrakcyjnych idei o walorze marketingowym, które stanowią niepotrzebny balast dla całej teorii.

74. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 74.
75. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 16.
76. Ibid., ss. 10-11.
77. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 11. 
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Ostateczne zajęcie się treścią teorii wymaga przywołania jeszcze jednego dyskutowanego

wątku.  W ustalaniu  statusu teoretycznego społeczeństwa sieci  należy  odwołać się  do rzadko

podnoszonej kwestii, ale zadeklarowanej przez samego M. Castellsa, a mianowicie do łączenia

społeczeństwa  sieci  z  teorią  ugruntowaną78.  Opracowywanie  teorii  katalońskiego  socjologa

faktycznie  można  porównać  do  analizy  rozmaitych  fenomenów  współczesnego  świata,

a dokładniej ery informacyjnej. W fenomenach tych badacz dostrzegł mniej lub bardziej wyraźne

znamiona sieciowości. Prawidłowości, które zaobserwował, okazały się odzwierciedlać porządek

sieciowy. M. Castells  ujawnił,  że rezultatem jego badań jest  dostrzeżenie pewnego porządku

i praw procesów w skali globalnej.

Teoria ugruntowana jest bardzo osobliwie traktowana przez M. Castellsa (nie ma wiele

wspólnego  z  praktyką  jej  konstruowania  przez  pozostałych  socjologów).  Teoria  tego  typu

powstaje na drodze indukcji, a więc obserwowania pojedynczych faktów czy fenomenów życia

społecznego, a następnie tworzenie generalizacji79. Jednocześnie przy dokładniejszej obserwacji

procedur związanych z tworzeniem teorii ugruntowanej bardzo szybko można spostrzec różnice

pomiędzy społeczeństwem sieci a innymi teoriami tego typu. Zasadniczą konkluzją wynikającą

z badawczych  zmagań  M.  Castellsa  jest  twierdzenie  o  wzroście  znaczenia  i  coraz  większej

powszechności usieciowienia wywołanego tak procesem globalizacji, jak i upowszechnieniem

rozmaitych technologii, zwłaszcza tych służących interaktywnemu komunikowaniu się. Podobny

sposób podejścia uwidacznia się u J. van Dijka, który również skoncentrował się na analizie

poszczególnych fenomenów, w których dostrzegł pewną regularność, a dokładniej dopatrzył się

sieciowej struktury oddającej złożoność świata społecznego.

Idąc  za  tym rodzajem interpretacji  teorii  społeczeństwa  sieci,  należałoby powiedzieć,

że autorzy nie stworzyli swoich opracowań na bazie typów idealnych, ale raczej na podstawie

tzw. typów  empirycznych.  Pierwszeństwo  miało  tu  bowiem  gromadzenie  materiału

empirycznego,  a dopiero  na  jego  podstawie  opracowano  rodzaj  uogólnień  i  zaproponowano

pewną  ideę  sieciowości,  będącą  postulatem  metodologicznym  i  teoretycznym.  Jednocześnie

można mieć pewne wątpliwości, czy w przypadku J. van Dijka i M. Castellsa faktycznie jest

to typ  empiryczny,  czy może  nadal  szeroka  metafora  sieci,  której  podporządkował  badania

empiryczne.

78. Cf.  M.  Castells,  Materials  for  an  Exploratory  Theory  of  the  Network  Society,  [in:]  ,,British  Journal
of Sociology”, 51 (1), 2000: 5-24, p. 5. 

79. J. Konieczna, [hasło:] Teoria ugruntowana, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall,
op. cit., s. 393.
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O  ile  istnieje  uprawomocnienie  dla  stosowania  podejść  sieciowych,  o  tyle  nie

legitymizuje  ono  całościowej  wizji  J.  van  Dijka  i  M.  Castellsa,  dla  których  sieć  to  wielka

narracja  dziejów, duch czasów i metafora współczesności.  Pewną szansą na przezwyciężenie

tych  ograniczeń  jest  skupienie  się  na  formalnej  definicji  sieci,  syntetyzowanie  podejść

sieciowych w socjologii, a także zamiana uogólnionej metafory sieci na metaforę eksplikatywną

oraz  empiryczne  modele  sieci.  Oszacowanie  szans  na  taką  systematyzację  jest  przedmiotem

kolejnej części pracy.

2.3. Synteza podejść sieciowych i ich potencjał poznawczy

Po wstępnym rozpoznaniu podstawy, na której zbudowana jest teoria społeczeństwa sieci

oraz  co  zagraża  potencjałowi  jej  siły  eksplanacyjnej,  w dalszym kroku określono jej  udział

w procesie  objaśniania  rozwoju  społecznego.  Pierwszym  zasadniczym  cięciem,  jakie

przeprowadzono, było zdystansowanie się tak od ogólnej metafory sieci, jak i obudowanej wokół

niej metanarracji oraz wszelkich związanych z nią słabości (na czele z ideologizacją). Pewna

redukcja  nie  obniżyła  znacząco  potencjału  wyjaśniającego,  ale  wsparła  go  na  silniej

sprecyzowanych założeniach  teoretycznych.  Zabieg  ten  ograniczył  pole  manewru w zakresie

wykorzystania  rozmaitych  wyjaśnień  (dostępnych  u  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka),  a  także

zmniejszył szansę na wykorzystanie Castellsowskiej strategii traktowania teorii jako dowolnie

stosowanej  ,,skrzynki  narzędziowej”.  Z  drugiej  strony  pozwolił  na  systematyzację  oraz

wykluczenie wielu poważniejszych nieścisłości.

Traktowanie sieci jako metafory (ogólnego rysu współczesności) oznacza oparcie analiz

na jednym  megatrendzie,  co  zawsze  skazuje  na  zarzut  redukcjonizmu,  jakiemu  podlegają

całkiem  liczne  ,,produkty”  nauk  społecznych.  To,  co  odróżnia  społeczeństwo  sieci

od społeczeństwa  ryzyka,  społeczeństwa  wiedzy,  czy  społeczeństwa  medialnego,  to  pewien

potencjał na wyklarowanie metafory i przekształcenie jej w model naukowy, o czym była mowa

w  poprzednim  podrozdziale.  Powiedziano  tam  co  prawda,  że  historia  podejść  sieciowych

pokazuje, iż modele sieci już istnieją, ale oznacza to tyle, że powrót do pierwotnego zamysłu

oraz jego udoskonalanie jest jeszcze realniejszym zamierzeniem. Metaforyzacja może okazać się

zjawiskiem wtórnym, które  rykoszetem odbiło się  na jednej  z  ważniejszych teorii  socjologii

współczesnej.

Definiowanie  sieci  jako  nowej  struktury  społecznej  jest  zgodne,  tak  z  zamysłem

teoretycznym M. Castellsa i J. van Dijka, jaki i programem metodologicznym oferowanym przez

współczesne  podejścia  sieciowe.  Potencjał  syntezy  społeczeństwa  sieci  i  innych  nurtów
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sieciowej teorii w socjologii wymagał jednak określenia, na jakich zasadach to połączenie może

się  dokonać.  Podejścia  sieciowe  stale  się  rozwijają,  a  sama  socjologia  poszukuje  ciekawej

formuły teoretycznej  dla  wyjaśnienia rozwoju.  Właśnie z  tego powodu warto obok wymogu

krytycyzmu,  spełnić  wymóg  opracowania  szkicu  proponowanego  rozwiązania.  Oszacowanie

szans  na  syntezę  oraz  wskazanie  mocnych  stron  perspektywy  sieciowej,  to  pierwszy  krok

do tego celu.

Realizacja  tego  zamierzenia  wymagała  uznania  wielości  porządków  teoretycznych,

z których wywodzą się rozmaite modele sieci. Dalszą tego konsekwencją była trudność godzenia

twierdzeń  różnego  pochodzenia  czy  ich  nazbyt  swobodnego  przekładania  z  podejścia

na podejście. Z pewnością wymagało to odejścia od nadmiernie rygorystycznej czystości stylów

badawczych  i zastosowania  zasady,  którą  (parafrazując  H.  S.  Beckera)  można  nazwać

,,prymatem poszukiwania prawdy nad wiernością afiliacji teoretycznej”80.

Pierwsze intuicje w zakresie podejścia sieciowego wiodą do dziedzictwa teoretycznego

G. Simmela.  Zaprezentowana przez autora geometria  społeczna stanowiła  istotny przyczynek

do myślenia o rzeczywistości społecznej jako pewnej konfiguracji zależności pomiędzy aktorami

społecznymi.  Za  metodologiczne  początki  nauki  o  sieciach  należy  uznać  rok  1925,  kiedy

to po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych J. Moreno opracował stosowany do dziś w naukach

społecznych socjogram81.

Ilość  współczesnych  podejść  sieciowych  jest  dość  duża,  ale  przyglądając  się

ich programom,  szybko można zauważyć,  że  nie  każde traktuje  o społeczeństwie  sieciowym

w ścisłym  sensie.  Istotne  wydaje  się  tu  rozróżnienie  na  sieci  społeczne  i  społeczeństwo

sieciowe82 oraz  pięć  podejść  teoretycznych  zbudowanych  wokół  pojęcia  sieci,  gdzie

społeczeństwo  sieci  (the  theory  of  the  network  society;  TNS)  występuje  jako  relatywnie

autonomiczna teoria, zaś pozostałe to: analiza sieci społecznych (social network analysis; SNA),

sieciowa teoria wymiany (network exchange theory;  NET), teoria aktora-sieci (actor-network

theory; ANT) oraz nowa nauka sieci (new science of networks; NSN)83.

Całe to bogactwo teorii wydaje się sugerować, że wpisują się one w swoisty paradygmat

sieci.  Gdyby  tak  było,  poruszanie  się  wśród  rozmaitych  podejść  sieciowych,  przechodzenie

od jednego  do  drugiego,  a  także  próby  syntezy  byłyby  możliwe,  a  nawet  pożądane.

Proponowanie  określenia  ,,paradygmat  sieci”  raczej  nie  wywołuje  entuzjastycznych  reakcji

80. Cf. H. S. Becker, Warsztat pisarski badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 51.
81. Cf. E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo WAB., Warszawa 2004, s. 264.
82. Cf. R. Maciąg, Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei, op. cit., s. 157.
83. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., ss. 12-13.
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wśród  badaczy,  gdyż  ze  zbyt  dużą  częstotliwością  świat  nauki  ogłasza  kolejne  rewolucyjne

programy poznawcze,  które w rzeczywistości takimi nie są84.  Pozostawiając nieco na uboczu

spór  o  istotę  paradygmatów,  warto  zauważyć  istotny  przełom w myśleniu  o  rzeczywistości

empirycznej. Dokonał się on, gdy obok ogólnonaukowego podejścia systemowego pojawiło się

podejście sieciowe. M. Muraszkiewicz pisał o zmianie w obrębie obowiązującego paradygmatu

czy metamodelu naukowego. Jednocześnie autor zauważył, że znane nam (i przyjmowane jako

coś  oczywistego)  myślenie  w  kategoriach  systemowych  jest  stosunkowo  nową  perspektywą

i że na naszych oczach dokonuje się kolejne epistemologiczne przejście85.

Ogólnonaukowy  paradygmat  sieci  jest  w  tym  kontekście  do  przyjęcia,  przy  czym

ogólność wniosków, wypracowanych za jego pomocą dla samej socjologii, jest niewystarczający,

gdy  chodzi  o  pogłębione  rozumienie  zjawisk  społecznych.  Można  oczywiście  założyć,

że wszystkie podejścia teoretyczne zajmujące się siecią i sieciowością wyszły z tego samego

rdzenia,  ale  przekładanie perspektyw poznawczych i  modeli  może dokonywać się  na bardzo

dużym  poziomie  ogólności  i abstrakcyjności.  Trudno  mówić  o  takim  socjologicznym

paradygmacie  sieci  w  ścisłym  sensie,  ale wymienione  podejścia  łączy  kilka  elementów

wspólnych. 

Pierwszym  z  nich  jest  operowanie  samym  pojęciem  sieci.  W  najbardziej  ogólnym

znaczeniu przez sieć (network) należy rozumieć:

,,warunki  strukturalne,  dzięki  którym  oddzielne  punkty  (zwane  często ‘węzłami’ lub  ‘punktami

węzłowymi’[nodes]) połączone są ze sobą dzięki powiązaniom (zwanymi często ‘więziami’ [ties]), które zazwyczaj

są wielorakie i złożone, krzyżujące się ze sobą oraz występujące w nadmiernych ilościach”86. 

 Na  tym  poziomie  definicja  łączy  niemal  wszystkie  nurty  podejść  sieciowych

w socjologii i przyjął ją nawet M. Castells. Dla tego katalońskiego socjologa wyjście od definicji

na tak wysokim poziomie ogólności służyło pomieszczeniu w obrębie jednej teorii olbrzymiego

bogactwa i różnorodności empirycznych przykładów procesów usieciowienia87.

84. O paradygmacie sieci dość powszechnie mówi się w naukach o zarządzaniu, chociaż specyfika tej dyscypliny –
zwłaszcza silne ukierunkowanie na pragmatykę i projektowanie modeli organizacyjnych – sugerowałoby inne
rozumienie tej kategorii w obrębie każdej z dziedzin.
Cf.  W.  Czakon,  Sieci  w  zarządzaniu  strategicznym,  Oficyna  Wolters  Kluwer  business,  Warszawa  2012,
ss. 13- 16;  S.  P.  Borgatti,  P.  C.  Foster,  The Network Paradigm in Organizational  Research:  A Review and
Typology, [in:] ,,Journal of Management”, 29 (6), 2003: 991–1013.

85. Cf.  M.  Muraszkiewicz,  Esej:  nowy  paradygmat,  czyli  od  systemu  do  sieci,  [w:]  Od  informacji  naukowej
do technologii  społeczeństwa wiedzy,  pod  red.  B.  Sosińska-Kalata,  M. Przystek-Samkowska,  Wydawnictwo
SBM, Warszawa 2005, s. 1.

86. D. Barney, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 9.
87. Cf. F. Stadler, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 196. 
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Wspólna  dla  tych  ujęć  jest  również  bazowa  nomenklatura.  Podejścia  sieciowe  łączy

formalny język i operowanie kategoriami opisującymi składowe sieci, takie jak: aktor, węzeł,

powiązanie, oraz procesualność, do których należą kategorie wymiany, przepływów, władzy itp.

Wspólny  słownik  konsoliduje  przede  wszystkim  nurty  formalne.  Przykładem  efektywnego

poruszania  się  pomiędzy  różnymi  słownikami,  są  prace  M.  S.  Granovettera.  Szeroko  znana

koncepcja  słabych  więzi  łączy  wyspecjalizowaną  nomenklaturę  służącą  opisowi  miar  sieci

z objaśnieniem  socjologicznym88.  Specyficznym  słownikiem  posługują  się  z  kolei

przedstawiciele teorii aktora-sieci, gdzie samo pojęcie  s i e ć  nie nawiązuje do analizy czystej

formy, ale do przebiegu procesów społecznych, w którym zachowania społeczne kształtują się

w interakcjach  z  czynnikami  nieludzkimi,  np.  technologią  czy  zwykłym przedmiotem89.  Sieć

przez pryzmat zestawienia aktorów oraz ich wzajemnego zachowania zdefiniowali S. Wasserman

oraz G. L. Robins90.

Kolejnym  elementem  łączącym  podejścia  sieciowe  jest  wątek  relacyjności.  Badanie

relacji  jest  założeniem  wywodzącym  się  jeszcze  ze  szkoły  marburskiej,  której  program

poznawczy opierał się na przeświadczeniu, że nie można powiedzieć nic o naturze bytu samego

w sobie.  Można jednak określić  to,  w jakim stosunku interesujący  nas  byt  pozostaje  wobec

innych  bytów.  Innymi  słowy,  możemy mówić  raczej  o  relacjach  pomiędzy  obiektami,  a  nie

o istocie  tych obiektów91.  Chociaż sama socjologia od swych początków jest  ukierunkowana

na badanie relacji, podejście to najściślej uwidacznia się dopiero w tzw. ,,trzeciej socjologii”.

Zdaniem  P.  Sztompki,  myśl  społeczna  ewoluowała,  przechodząc  przez  trzy  istotne

okresy, z których każdy wspierał się na odmiennej ontologii społecznej oraz własnym programie

teoretyczno-metodologicznym  (paradygmacie).  Pierwszy  okres  otworzył  spenceryzm  oparty

na metaforze  organizmu  biologicznego,  którego  metateoretycznym  fundamentem  jest

ontologiczny holizm i metodologiczny antyredukcjonizm oraz emergentyzm. Uwspółcześnioną

formułą tej myśli społecznej jest podejście systemowe reprezentowane m.in. przez T. Parsonsa

i szkołę  funkcjonalno-strukturalną.  To,  co  zawdzięczamy pierwszej  socjologii,  to  całościowy

ogląd  społeczeństwa,  wprowadzenie  kategorii  rozwoju,  ale  też  operowanie  pojęciem funkcji

oraz wykrystalizowanie się  wspomnianego już podejścia systemowego. Drugi okres w historii

88. Cf. M. S. Granovetter, The Strength of Weak Ties, [in:] ,,The American Journal of Sociology”, 78 (6), May 1973:
1360-1380.

89. Cf. B. Latour, Technology is society made durable, [in:] A sociology of Monsters Essays on Power, Technology
and Domination, ed. J. Low, ,,Sociological Review Monograph”, 38, 1991: 103-132.

90. Cf. S. Wasserman, G. L. Robins, An Introduction to Random Graphs. Dependence Graphs and p*, [in:] Models
and Methods in Social Network Analysis,  eds. P. Cargington, J. Scott, S. Wasserman, Cambridge University
Press, Cambridge 2005, p. 148. 

91. Cf. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, op. cit., s. 281.
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socjologii  można  datować  na koniec  XIX  w.  Łączony  jest  z  postacią  M.  Webera,  który

wprowadził  kategorię  aktora  społecznego.  Ten  etap  rozwoju  dyscypliny  charakteryzowała

metafora atomu, a towarzyszył mu ontologiczny indywidualizm, metodologiczny redukcjonizm

oraz posybilizm. Socjologię drugą można podsumować jako naukę, która dostrzegła znaczenie

pojedynczego człowieka i jako taka przywróciła jego racjonalność oraz podmiotowość. Trzecią

z kolei  jest  socjologia  zbudowana  na  metaforze  przestrzeni  międzyludzkiej,  która  ma  swe

początki  w  geometrii  G.  Simmela  i  wyraża  się  w  relacjonizmie  ontologicznym

i metodologicznym,  a  także  w  procesualizmie  przeciwstawianym  statyce  społecznej92.

Współczesna socjologia zawdzięcza tej generacji balans pomiędzy tym, co jednostkowe a tym,

co społeczne,  wpisując aktora (podmiot)  w bardzo ciekawą grę zależności  i interakcji,  które

strukturalizują świat społeczny i utrzymują go w trwaniu.

Usystematyzowaną metaforę sieci można dość dobrze powiązać z metaforą przestrzeni

międzyludzkiej P. Sztompki, gdyż łączy je ta sama intuicja teoretyczna skupiona na relacyjnym

wymiarze życia społecznego. W tym sensie tak sieć, jak i przestrzeń międzyludzka wpisują się

w program poznawczy podejść sieciowych w socjologii. Ten rodzaj myślenia to po części idea

przewodnia  teorii  A.  Giddensa,  zwłaszcza  jego  koncepcji  dualnych  struktur  społecznych

i koncepcji podmiotu refleksyjnego, które syntetyzują ze sobą wymiar jednostkowy i społeczny.

Szkoła marburska w filozofii, ale w jeszcze większym stopniu teoria grafów i algebra

macierzy  jako  matematyczne  podstawy  teorii  sieci,  bardzo  mocno  uwypukliły  nie  tylko

relacyjność, ale i formę, czyli kształt struktur tworzonych przez obiekty wpisane w sieć. Przez

sieciowość należy zatem rozumieć pewną własność strukturalną lub formę,  którą przybierają

obiekty zbudowane z większej  ilości  części  składowych.  W najbardziej  podstawowym ujęciu

sieciowość  jest  własnością  każdej  formy,  którą  można  opisać  jako  zbudowaną  z  węzłów

oraz powiązań  między  nimi  (interakcji,  relacji,  więzi  społecznych).  Koncentracja  na  formie,

czy też własnościach morfologicznych, jest istotnym postulatem socjologii sieciowej D. Wattsa,

dla którego działanie zawsze dokonuje się w określonej strukturze93.

Sieciowe podejście jest wynikiem odpowiedzi na dynamikę zmian społecznych, a także

potrzeby  opracowania  nowych  perspektyw  poznawczych  dla  znanych  już  zjawisk.  Chociaż

przywykliśmy do podziału  na  dynamikę i  statykę  społeczną,  to  perspektywa sieciowa znosi

jej radykalizm,  podobnie  jak  inne  dychotomie  będące  podstawą  naszych  schematów

poznawczych. Opór, jaki wywołuje to podejście, polega właśnie na nowej perspektywie, która

92. Cf. P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, op. cit., ss. 23-31.
93. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 199.
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podważa  np. wyrazisty  rozdział  na  mikro  i  makrostruktury,  neguje  linearność  czy  znaczenie

statusu ontologicznego węzłów. Problemem, na jaki odpowiada nowa perspektywa, jest ogólne

zachwianie,  jakie dokonało się w naukowym oglądzie świata.  Za ten stan rzeczy odpowiada

wiele zjawisk, takich jak rozszerzanie płaszczyzn poznawczych w nauce i zacieranie ich granic,

czy wielopoziomowość zjawisk94.

Potencjał  poznawczy,  wynikający  z  opracowania  ogólnego  modelu  sieci,  jest  wart

odnotowania, ale fakt, że łączy on rozmaite podejścia sieciowe nie oznacza jeszcze, że dowolny

szczegółowy  model  sieci  może  być  stosowany  dla  analizy  socjologicznej.  Najważniejszy

z powodów  jest  taki,  że  sieci  społeczne  znacznie  różnią  się,  pod  kątem  morfologicznym

i procesualnym,  od  sieci  przyrodniczych.  Sieci  powstają  zarówno  w  porządku  naturalnym,

jak i wporządku  sztucznym,  ale  różnicuje  je  całe  spektrum właściwości,  takich  jak:  poziom

elastyczności,  poziom  uporządkowania  czy  występowanie  lub  brak  specyficznych  struktur

sieciowych95.

Po  dokonanej  identyfikacji  założeń  teorii  M.  Castellsa  należy  stwierdzić,  że  sieci,

rozumiane  jako  struktury  społeczne  i  wzory  organizacji,  powstają  na  zasadzie  reprodukcji

dokonywanej  przez  świadome  tego  procesu  podmioty  (aktorów  sieci).  O  charakterze  sieci

w dużym stopniu decydują sami ludzie,  a  nie  deterministyczne prawa natury.  Castellsowskie

rozumienie  sieci  polega  na wzajemnym oddziaływaniu  na  siebie  sfery społecznej  oraz  sfery

technologicznej.  To założenie  jeszcze  dogłębniej  rozwinięto  w obrębie teorii  aktora-sieci,  ale

z racji, że nurt ten podążył jednoznacznie w kierunku badań etnometodologicznych i filozofii,

uczyniło jego poznawcze rezultaty mniej pomocnymi dla problematyki rozwoju, wspartej nie

tyle na studiach przypadków, ile na pewnych uzasadnionych generalizacjach i uogólnieniach96.

Zarzut oderwania się J. van Dijka i M. Castellsa od twardego nurtu badań nad sieciami

sformułował  m.in.  R.  Maciąg97.  Biorąc  pod  uwagę  ogólny  ogląd  teorii  obu  autorów,  zarzut

ten jest  zasadny tylko  po części  i  tylko  w ściśle  określonych kontekstach  metodologicznych

(np. w  postaci  problemu  konceptualizacji  i  operacjonalizacji  sieci).  Największym

,,przewinieniem”  M.  Castellsa  i J.  van  Dijka  jest  używanie  w  swoich  teoriach  języka

figuratywnego i  (obecne u tego pierwszego badacza)  ,,przeładowanie” empirią,  które zatarło

94. Cf.  S.  Partycki,  Kilka  uwag  o  nowej  socjologii,  [w:]  E-społeczeństwo  w  Europie  Środkowej  Wschodniej.
Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, pod red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 14.

95. Cf. M. J. Parzyszek, Morfologiczne podstawy społecznej funkcjonalności sieci bezskalowych, [w:] Perspektywy
rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej  i  Wschodniej,  pod red.  S.  Partycki,  Wydawnictwo
KUL, Lublin 2014, ss. 253-258.

96. Cf. G. Harman, Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka, przeł. G. Czemiel, M. Rychter, Fundacja Augusta 
Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2016. 

97. Cf. R. Maciąg, Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei, op. cit., s. 157.
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sedno wywodu, utrudniając odczytanie głównych założeń, a uwypuklając jedynie naczelną tezę

o usieciowieniu. Metafora sieci nie jest jednak tożsama z logiką sieci, która oddaje dynamikę

nowych  struktur  społecznych  i  jako  taka  jest  jedną  z  nielicznych  propozycji  teoretycznych

przełomu  wieku  powstałych  w  makrosocjologii.  Strategia  M. Castellsa  polega  na  tym,

że wychodząc  od  formalnej  definicji  sieci,  rozwinął  ideę  sieciowości  w dwóch  kierunkach.

Pierwszy, bardziej dostrzegalny przy pobieżnej analizie jego prac, to przytaczanie przykładów

świadczących  za  strukturalną  i  organizacyjną  przemianą  społeczeństw.  Drugi  to  strategia

wykorzystania  układu  złożonego  jako  perspektywy  poznawczej,  przełamującej  rozmaite

ograniczenia podejścia systemowego obecnego od początków socjologii.

Wydaje się, że tę drugą strategię zauważył i trafnie opisał wielokrotnie już przywoływany

F. Stalder.  Zdaniem  autora  M.  Castells  rzadko  odwołuje  się  do  miar  sieci  lub  do  różnic

topograficznych, ale dużo w swej pracy czerpie z badań nad złożonością. Przyjęcie perspektywy

nieliniowości,  zainteresowanie  zjawiskami  emergentnymi  oraz  rozstrzyganie  w  jaki  sposób

działanie ,,rozchodzi się” w określonej morfologicznie strukturze, pochodzi właśnie z tej teorii98.

To  oderwanie  zmiękczyło  twarde  podejście  do  badanych  sieci,  ale  jednocześnie

pozwoliło uwzględnić kontekst samych zjawisk oraz uznać podmiotowość aktorów społecznych.

Chociaż  rozmaite  koncepcje  utechnicznienia  (zwłaszcza  te  pochodzące  z  transhumanizmu)

stawiają  tezę  o zmniejszeniu  sprawczości  i  podmiotowości  człowieka  oraz  konieczności

współdzielenia przez niego tych własności z podmiotami nieludzkimi, to są to raczej scenariusze

przyszłości99. 

Szansy  na  interdyscyplinarną  syntezę  niesocjologicznych  i  socjologicznych  nurtów

badania sieci nie dostrzegł K. Pietrowicz. Pisząc o przyczółkach, autor postawił tezę, że nauki

społeczne  doświadczają  inwazji  ze  strony  przyrodoznawstwa.  Rola  przyczółków

przyrodoznawstwa  nie polega  na  świadomej  przebudowie  socjologii  teoretycznej,  ale

na empirycznej  działalności  na polach  badawczych  nauk  społecznych,  cechującej  się  dużą

badawczą efektywnością100. Sedno pozasocjologicznych podejść sieciowych nie polega na jakiejś

szczególnej trudności analizy społecznej wyników badań, ale na tym, że podejścia te pozwalają

sprawnie badać zjawiska społeczne bez sięgania do rezerwuaru wyjaśnień socjologii, psychologii

czy antropologii.  Doskonale widać to na przykładzie Big Data,  a więc na wielkich zbiorach

98. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., ss. 198-199.
99. Cf.  K.  Krzysztofek,  Człowiek  –  społeczeństwo  –  technologie.  Między  humanizmem  a  transhumanizmem

i posthumanizmem, [w:] ,,Ethos”, 28/3 (111), 2015: 191-213, ss. 193-196.
100.Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 45.
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danych i metodach ich przetwarzania, które pomimo olbrzymich epistemologicznych ,,obietnic”

oferują jedynie odpowiedzi na pytanie ,,co?”, bez wyjaśnienia ,,dlaczego?”101.

Kolejne  dekady  rozwoju  podejść  sieciowych  wydają  się  dogłębnie  przemawiać

za słusznością  intuicji  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka  o  stosowaniu  umiarkowanej  perspektywy

sieciowej. Aktualizacja teorii sformułowanej pod koniec XX w. powinna polegać, w głównej

mierze,  na  przyjęciu  i  rozwijaniu  założenia  o  łączeniu  podejść  sieciowych  z  innymi

perspektywami zmiany społecznej  oraz silniejszej  koncentracji  na modelu układu złożonego,

który z racji słabego wyartykułowania przez M. Castellsa i J. van Dijka, lub niegotowości teorii

socjologicznej  na  jego  zsyntetyzowanie,  jest  pomijanym  przez  wielu  badaczy  aspektem

analitycznym społeczeństwa sieci.

Program umiarkowanej perspektywy sieciowej, przyjęty dla rozstrzygania problematyki

rozwoju,  można  ująć  w kilku  założeniach.  Po  pierwsze,  należy  zrezygnować  z  odtwarzania

metanarracji na temat zmiany społecznej oraz z niewłaściwego używania języka figuratywnego.

Po drugie,  należy  uznać,  że  sieciowość  (w podstawowym sensie)  odnosi  się  do przeobrażeń

struktur  społecznych  i  form organizacji.  Po  trzecie,  trzeba  dostrzec  i  wykorzystać  potencjał

poznawczy wynikający z przejścia od analiz opartych na modelu systemu, do analiz opartych

na modelu  sieci  oraz  modelu  układu  złożonego.  Po  czwarte,  należy  wykorzystać  istniejący

już dorobek socjologii w zakresie zmiany i rozwoju społecznego. Oferowane przez teoretyków

socjologii wyjaśnienia są nadal użyteczne, gdyż zarówno zmiany społeczne, jak i sposoby ich

konceptualizacji  kumulują  się,  a  nie  definitywnie  wypierają.  Umiarkowana  perspektywa

sieciowa została w tym miejscu zaadaptowana do rozwiązywania zagadnienia zmiany i rozwoju,

które są tylko jednym z aspektów holistycznej i otwartej w formie teorii M. Castellsa, a także

podążającego jego śladami interpretacji rzeczywistości społecznej teorii J. van Dijka. Wyjście

od założenia  na  temat  logiki  sieci  można  uznać  za  ciekawą  perspektywę,  która  uaktualnia

i uzupełnia nasze postrzeganie zmiany i rozwoju społecznego. Formuła ta wymaga obrania kilku

centralnych punktów analizy oraz wykazania,  w jakiej  zależności  pozostają  względem siebie

te punkty.

101.Cf. R. Żulicki, Potencjał Big Data w badaniach społecznych, [w:] ,,Studia Socjologiczne”, 3 (226), 2017: 175-
207, ss. 175, 187.
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2.4. Społeczeństwo sieci – od ogólnej teorii zmiany do tez na temat rozwoju społecznego

Wcześniejsze  podrozdziały  nie  pozostawiają  wątpliwości,  że  teoretycy  społeczeństwa

sieci  zajmują  się  holistycznym  oraz  interdyscyplinarnym  diagnozowaniem,  opisywaniem

i wyjaśnianiem zmiany społecznej. Program poznawczy, w którym wyszli od bardzo formalnej

definicji sieci, nie jest wolny od błędów, ale jednocześnie na tyle elastyczny, że zmieścił w sobie

bogactwo wątków teoretycznych. Ustalono, że zmiana społeczna końca XX w., której rezultatem

jest  teoria  społeczeństwa  sieci,  była  opisywana  przez  pięć  głównych  dyskursów:

postindustrializm, społeczeństwo informacyjne, postfordyzm, postmodernizm oraz globalizację.

Dokładniejsze zaś rozumienie transformacji struktur i organizacji społecznej umożliwiają: teoria

złożoności,  a także będąca jej  konkretyzacją,  teoria  organizacji.  Obie dopełniają  perspektywę

sieciową  i w istocie  odróżniają  społeczeństwo  sieci  od  społeczeństw  innego  typu,

np. informacyjnego,  wiedz,  czy  ryzyka.  Udało  się  również  powiedzieć,  gdzie  tkwi  źródło

podstawowej  słabości  teorii  społeczeństwa  sieci.  Zabieg  ten  pozwolił  na  odrzucenie  tych

jej elementów,  które  nie  przekładają  się  na  efekty  poznawcze.  Metafora  sieci,  czy  wręcz

jej mitologizacja jako powtarzający się element narracji o społeczeństwie nowego typu, została

określona  jako  bardziej  szkodliwa,  niż  dostarczająca  wyjaśnień  spełniających  kryteria

naukowości.  W  podrozdziale  trzecim  dokonano  szacunków  co do możliwego  syntezowania

podejść sieciowych z teoriami społeczeństwa sieci oraz innymi teoriami dotyczącymi zmiany

i rozwoju społecznego. Tym samym powstało założenie, że rozwój społeczny najkorzystniej jest

rozpatrywać  w  obrębie  tzw.  ,,umiarkowanej  perspektywy  sieciowej”,  która  pozwala  sięgnąć

do rezerwuaru wyjaśnień oferowanych przez teorie socjologiczne.

Ostatnia  część  wymagała  zajęcia  się  samym  zjawiskiem  rozwoju  opisanym  przez

M. Castellsa. Punktem wyjścia dla tego teoretyka jest technika i technologia, która w pierwszej

kolejności przejawia się w produkcji  gospodarczej102.  Przyjęcie, że przemiany technologiczne

stoją  u  początku  zmiany  społecznej,  nie  oznacza  automatycznie,  że  technologia  oddziałuje

w sposób  deterministyczny  na  każdym  etapie  zmiany  i  że  za  każdym  razem  prowadzi

ona do rozwoju  społecznego.  Sama  technologia  nie  jest  tożsama  z  jedynym  determinantem

rozwoju.

Zrozumienie zależności powstałych na linii technologiczne przemiany produkcji – rozwój

społeczny  –  zmiana  społeczna,  dość  dobrze  objaśnia  jeden  z  cytatów.  M.  Castells  napisał,

102.Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 54.
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że: ,,sposoby rozwoju są technologicznymi aranżacjami,  przez które siła robocza pracuje nad

materią,  aby  wytworzyć  produkty,  wyznaczającymi  ostatecznie  poziom  i  jakość  nadwyżki.

Każdy sposób rozwoju jest definiowany przez element, który jest podstawowy dla podnoszenia

wydajności w procesie produkcji”103. Myślenie w kategoriach zmiany i rozwoju zawiera w sobie

odwołanie do historycznych przemian społecznych.

Obecny  etap  rozwoju  jest  wyjaśniony  przez  M.  Castellsa  jako  continuum przemian

w procesie  produkcji,  a  więc  następstwo  przejścia  od  preindustrialnych,  przez  industrialne,

po postindustrialne  modele  gospodarcze.  Autor  scharakteryzował  źródła  nadwyżek  w danym

typie  społeczeństwa,  które  to  nadwyżki  odpowiednio  wykorzystane  przyczyniają  się

do społecznego  wzrostu.  W  społeczeństwach  rolniczych  takim  źródłem  rozwoju  było

zwiększenie  siły  roboczej  oraz zasobów  naturalnych.  W  społeczeństwach  przemysłowych

wydajność zwiększano dzięki nowym źródłom energii. W społeczeństwie sieci, które rozwija się

ścieżką  informacjonizmu,  źródłem  tym  jest  technologicznie  wspomagane  wytwarzanie

informacji i wiedzy oraz komunikacja symboliczna104.

Istotne  jest,  że  nowy  sposób  konceptualizacji  społeczeństwa  –  społeczeństwo

informacyjne  i sieciowe  –  nie  unieważnia  ani  nie  znosi  poprzednich  typów  społeczeństw.

Oznacza  to  nic  innego  jak  fakt,  że  na  globalnej  mapie  społecznych  i  gospodarczych

transformacji  nadal  funkcjonują  preindustrialne  i  industrialne  modele  produkcji.  Bardzo

ciekawie,  do  kwestii  klasyfikowania  społeczeństw,  odnosił  się  J.  Turowski.  Zdaniem  tego

badacza identyfikacja pewnych typów społeczeństw pozwala na uchwycenie zmiany, poprzez

porównywanie  określonych  elementów  w czasie.  J.  Turowski  zwrócił  jednocześnie  uwagę,

że posługując się typologiami, należy mieć na względzie fakt, że operujemy typami idealnymi,

a po drugie, że rzeczywiste społeczeństwo zawsze jest ich mieszaniną105.

Teza  M.  Castellsa  radykalnej  przemianie  społeczeństw,  nie  opiera  się  na  naiwnym

poznawczo  przeświadczeniu  o  zaniku  poprzednich  metod  produkcji  ani  o  zaniku  dawnych

ścieżek rozwoju. Faza postindustrialna oznacza natomiast, że informacjonizm jest dominujący,

gdyż przekształcił  układ sił  gospodarczych i  społecznych,  podporządkowując  je  logice sieci.

Nowe  sposoby  organizacji  niejako  wchłaniają  starsze  struktury  społeczne  i  gospodarcze

i po części je modyfikują poprzez wpisanie ich w większy i silniejszy układ zależności.

103.Ibid., s. 56. 
104.Ibid., ss. 56-57. 
105.Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 86. 
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Nieuzasadniony  jest  również  zarzut,  jakoby  przedstawiciele  informacjonizmu

przekonywali, że w poprzednich fazach rozwoju informacja i wiedza nie były wykorzystywane

w procesie produkcji. Z pewnością sformułowali oni jednak tezę, że na obecnym etapie elementy

te są podstawowym  źródłem  wydajności.  Informacja  jest  tu  wielokrotnie  przekształcana,

a wiedza  oddziałuje  na  wiedzę.  W  procesie  tym  kluczowy  jest  wzrost  znaczenia  zasobów

niematerialnych, choć zasoby materialne nadal pozostają istotne106.

Technologia jest uznana przez M. Castellsa za materialną podstawę nie tylko procesów

produkcji,  ale  przyczynę  szerokich  zmian  społecznych  w  skali  globalnej.  Nowe  techniczne

możliwości przetwarzania informacji i komunikacji są jednak postrzegane jako kamienie milowe

na drodze do zmiany. Autor napisał:

,,tym, co cechuje obecną rewolucję technologiczną nie jest rola wiedzy i informacji, lecz zastosowanie

takiej  informacji  i  wiedzy  do  generowania  wiedzy  oraz  urządzeń  do przetwarzania/komunikowania  informacji,

sprzęgnięte w kumulatywne, zwrotne oddziaływania między innowacją i jej użyciem”107.

W  koncepcji  tej  wyraźnie  uwidacznia  się  zerwanie  M.  Castellsa  z  myśleniem

w kategoriach  jednoznacznej  przyczyny  i  jej  skutku,  co  każe  odciąć  go  od  skrajnego

determinizmu  technologicznego  i  skierować  ku  konstruktywizmowi.  W  dużo  szerszym

kontekście zmiana  dotyczy także zmiany myślenia o rozwoju z ujęcia systemowego na myślenie

sieciowe oraz związane z nim wyjaśniania oparte  na koncepcji  układu złożonego. Wzajemne

oddziaływania mają miejsce w warunkach dynamicznych struktur, które w skomplikowany, ale

i selektywny sposób reagują na zmiany płynące z otoczenia.  Oznacza to,  że informacja oraz

wiedza same w sobie nie mają mocy sprawczej. Ich potencjał oddziaływania ujawnia się dopiero

w strukturalnych warunkach sieci. Zasoby te są aktywowane przez podmioty życia społecznego,

w warunkach  odpowiedniej  architektury  komunikacyjnej.  W tym miejscu  teorii  pojawia  się

właśnie  koncepcja  sieci  jako  nowej  struktury  i  formy  organizacji  społecznej.  Naznaczenie

współczesności  logiką  sieci  w  jakimś  stopniu  domyka  teorię  oraz  pozwala  uargumentować,

z jakiego  powodu  społeczeństwo  sieci  jest  wartościowszym  sposobem  objaśniania  zmiany

i rozwoju od swojego poprzednika, a więc społeczeństwa informacyjnego.

Logika sieci nie tylko nie jest tożsama z metaforą sieci, ale nie jest również tradycyjnie

pojmowanym prawem rozwoju. Nie zrodziła się na skutek dziejowej konieczności, ale w wyniku

106.Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 57.
107.Ibid., s. 69. 
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przypadkowej  koincydencji108 trzech  trendów:  rewolucji  technologicznej  rozpoczętej

wynalezieniem  w  1971  r.  mikroprocesora,  kryzysu  industrializmu  z  lat  70.  XX  w.

oraz działalności  ruchów  kontrkulturowych  w  latach  60.  XX  w.109 Trudno  zatem  mówić

o odkryciu prawa rozwoju w duchu historycyzmu. Trudno nawet przypuszczać, że M. Castells

naraziłby  się  świadomie  na powtórzenie  w  swojej  teorii  wszystkich  możliwych  błędów

klasycznych, wielkich wizji dziejów. Logika sieciowa nie jest prawidłowością historyczną, lecz

zasadą strukturalną. Dzięki niej M. Castells syntezuje informacjonizm i koncepcję przestrzeni

przepływów, które zdaniem F. Stadlera stanowią dwa przejawy (technologiczny i przestrzenny)

tej  samej  rzeczywistości  empirycznej110.  Dodatkowo  logika  ta  strukturalizuje

niestrukturalizowane  elementy  sieci,  przy zachowaniu  jej  elastyczności.  Fakt  wykładniczego

rozrostu  sieci  przemawia  zaś  za  tym,  że zasady  tej  logiki  staną  się  coraz  powszechniej

obowiązującymi regułami rządzącymi zmianą społeczną111.

Jakościowa zmiana wynika z przeobrażenia struktur, które podlegają tej nowej logice.

Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w bardzo szerokim zbiorze zjawisk, przekształcając nawet

percepcję wymiarów fizykalnych,  takich jak czas i  przestrzeń.  Sieć zniosła wiele ograniczeń

związanych z czasowo-przestrzennym usytuowaniem praktyk społecznych, kreując przestrzeń

przepływów  i  bezczasowy  czas.  Przestrzeń  przepływów  stanowi  materialną  formę  wsparcia

funkcji oraz procesów społecznych, na którą składają się trzy komponenty: (1) obieg wymian

elektronicznych,  a  więc  sieć  komunikacyjna;  (2)  węzły  i  koncentratory,  czyli  strategiczne

miejsca w przestrzeni; (3) przestrzeń organizacyjna dominujących elit zarządzających112.

Koncepcją komplementarną, jeśli chodzi o rozumienie specyfiki działań społecznych, jest

czas.  Czas  linearny,  nieodwracalny,  mierzalny  i  przewidywalny  został  uzupełniony  o  czas

w rozumieniu niecyklicznym, rozszerzającym się i nieodnoszącym się do siebie samego, a więc

o czas bezczasowy113. Zerwanie z sekwencją przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, nie odnosi

się  jedynie  do  wirtualności  i  cyberprzestrzeni,  ale  umożliwia  koordynację  działań

komunikacyjnych w wymiarze globalnym.

108.Koincydencja oznacza, że zjawiska nie są determinowane, ale też nie dzieją się całkowicie przypadkowo. Każde
składające się  na  nią zjawisko ma swoje uzasadnienie naukowe,  ale  już ich splot  (sposób przecinania  się)
jest trudny do objaśnienia.
Cf. H. S. Becker, Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badawczy nauk społecznych,
przeł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 46.

109.Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 11.
110.Ibid., s. 211. 
111.Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 103.
112.Ibid., ss. 437-439. 
113.Ibid., s. 456.
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Główne założenia teorii M. Castellsa nie opierają się na ogólnonaukowym paradygmacie

sieci.  Sieć  jako  model  pojawiła  się  dopiero  na  kolejnych  etapach  wyjaśniania,  a  więc

w momencie, gdy kataloński socjolog pisał o transformacji struktur. Punktem odniesienia jest

dla niego paradygmat technologii informacyjnych, w których model sieci ma jednak bardzo duże

znaczenie.  Na  istotę  tego  paradygmatu,  sformułowanego  przez  C.  Perez,  Ch.  Freemana

oraz G. Dasi,  składają  się  następujące  założenia:  (1)  ostatnia  rewolucja  technologiczna

zaowocowała odwróceniem roli informacji w procesie produkcji i ta stała się surowcem, na który

oddziałuje  się  przy  pomocy  technologii;  (2)  nowe  technologie  są  wszechobecne,  a  więc

oddziałują na wszelkie sfery działalności człowieka; (3) tam, gdzie obecne są nowe technologie,

tam obowiązuje  i rozpowszechnia  się  również  logika  sieci.  Podmioty  społeczne  na  zasadzie

racjonalnej  kalkulacji  przyłączają  się  do  sieci,  co  sprawia,  iż  sieci  przyrastają  wykładniczo,

a sama  logika  sieci  jako  zespół  reguł  zyskuje  na  znaczeniu;  (4)  własnością  takiej  stale

rozrastającej się sieci jest jej elastyczność, zdolność do konfiguracji, zmienność oraz płynność;

(5) sieci mają zdolność do łączenia się ze sobą, tworząc bardzo silnie zintegrowane systemy114.

Sumując wyjściowe założenia na temat rozwoju społecznego, należy powiedzieć, że jest

on integralną kategorią szerszego dorobku M. Castellsa, a także jednym z istotnych wątków jego

holistycznej  i  otwartej  teorii  dotyczącej  w  najgłębszym  sensie  nie  sieci,  modernizacji

czy globalizacji, ale właśnie zmiany społecznej. Punktem wyjścia jest tu paradygmat technologii

informacyjnych, który zawiera w sobie bardzo istotne założenia na temat usieciowienia. Sam

rozwój oparty jest na technologii przetwarzania informacji oraz technologii wiedzy, przebiega

natomiast  według  zasady  organizującej  procesy  produkcji.  Sposoby  rozwoju  zaś  wpływają

na cały zespół praktyk społecznych. Rozwój w formie informacjonizmu polega na wzajemnym

oddziaływaniu czynników materialnych i niematerialnych i jako taki prowadzi do wyłaniania się

nowych, dotąd nieznanych form integracji społecznej, kontroli społecznej i społecznej zmiany115.

Chociaż M. Castellsowi zarzuca się eklektyzm, to jego podstawowe rozumienie zmiany

i rozwoju społecznego jest relatywnie spójne i sytuuje się dość blisko tradycyjnych sposobów

uprawiania  socjologii  teoretycznej.  Sam  rozwój  jako  jeden  z  wątków  narracji  o  zmianie

zapoczątkowanej  rewolucją  technologiczną,  jest  dość  przekonujący,  ale  z  racji  holizmu

i otwartości teoretycznej wręcz prosi się uszczegółowienie i uzupełnienie niektórych tez. W tym

sensie  schemat  rozwoju,  konstruowany  na  podstawie  podejścia  sieciowego,  wymaga

doprecyzowania oraz rozwinięcia niektórych wątków.

114.Ibid., ss. 103-104. 
115.Ibid., ss. 57-58.
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Bardzo  ciekawego  klucza  do  interpretacji  współczesnych  wizji  rozwoju  dostarczył

K. Krzysztofek.  Autor sformułował siedem punktów takiej  oceny, do których należą kolejno:

(1) charakter  prognozy  –  czy  zmiany  są  opisywane  w  klimacie  utopii  czy  dystopii;

(2) ulokowanie źródła przemian – czy są one raczej odgórne czy może mają charakter działań

oddolnych; (3) stosunek do przyczynowości – czy dominuje determinizm, czy konstruktywizm

społeczny;  (4) definiowanie  roli  technologii  i  jej  zdolności  oddziaływania  społecznego

– czy technologia  jest  tylko  narzędziem,  czy  jest  ,,substancją  socjoaktywną”;  (5)  ocena

charakteru  przemian – czy   są  to przemiany o charakterze rewolucyjnym, czy  ewolucyjnym;

(6) status  ontologiczny  rzeczywistości  cyfrowej  –  czy  obowiązują  w  niej  prawidłowości

rzeczywistości  naturalnej,  czy prawa  o  zupełnie  nowej  specyfice;  (7)  stosunek

do aksjonormatywnego wymiaru przemian społecznych – czy koncepcji bliżej jest od diagnozy

postępu, czy diagnozy regresu,  a także czy autor diagnozy jest  aksjologicznie zaangażowany,

czy definiuje się jako neutralny obserwator116.

Wątki  interpretacyjne  przedstawione  przez  K.  Krzysztofka  dostarczają  dość

kompleksowego  klucza  do  czytania  nie  tylko  teorii  społeczeństwa  sieci,  ale  i  dyskursów

z których teoria wyrosła oraz rozmaitych jej  kontynuacji  i  polemik.  Z drugiej  strony analiza

treści opracowań wykazała, że teoria społeczeństwa sieci wyłamuje się spod dychotomicznych

kryteriów K. Krzysztofka,  chociażby w tym, że ujęcie sieciowe umożliwia godzenie ze sobą

diagnozy  postępu  i  regresu  jako  dwóch  wymiarów  tej  samej  rzeczywistości.  Podobnie  jest

z ogólnie przypisywaną temu katalońskiemu socjologowi tendencją do prezentowania dystopii117.

Odniesienie się do rezultatów zmiany i określenie ich jako pozytywne lub negatywne, dokonuje

się zawsze z perspektywy konkretnego człowieka, grupy, organizacji118. Myślenie w kategoriach

jednoznacznego regresu to nietrafna ocena, gdyż społeczeństwo sieci odróżnia się tym spośród

społeczeństw  wcześniejszego  typu,  że  posiada  dość  dużą  zdolność  do  zmiany  wektorów,

a aktorzy  społeczni  mogą  swoimi  działaniami  odwrócić  niepokojące  tendencje.  Kryteria

wykorzystano  w  tym  miejscu  dość  pobieżnie,  jednak  w  całej  rozprawie  posłużyły

do umiejscowienia  społeczeństwa  sieci  na  długiej  i niezakończonej  jeszcze  linii  praktyki

teoretyzowania  w  zakresie  rozwoju  społecznego.  Po rozpoznaniu  podstaw  i  afiliacji

teoretycznych  oraz  ukazaniu  rdzenia  teorii,  kolejnym  krokiem  było  rozwinięcie

116. Cf.  K.  Krzysztofek,  Kierunki  ewaluacji  technologii  cyfrowych  w  działaniu  społecznym  (...),  op.  cit.,
ss. 200- 201.

117.Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 11. 
118.Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., ss. 10-11.
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oraz uaktualnianie najciekawszych założeń na temat samego rozwoju wynikających z różnych

rozwinięć koncepcji sieci.
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Rozdział 3. Rozwój jako transformacja struktur społeczeństwa

Przyjęcie jakiejkolwiek koncepcji naukowej wyznacza porządek formułowania objaśnień

rzeczywistości społecznej, dokonywanych na jej podstawie. W przypadku społeczeństwa sieci

autorzy wyznaczyli kolejność teoretyzowania poprzez postawienie tezy o prymacie morfologii

sieci  nad  działaniem  oraz  poprzez  położenie  punktu  ciężkości  analizy  na  własnościach

strukturalnych historycznie nowej formacji  społecznej.  Dlatego też,  chcąc dotrzeć do rdzenia

koncepcji M. Castellsa i J. van Dijka, w rozdziale zajęto się własnościami struktur społecznych,

a w dalszej kolejności określono, w jaki sposób powstały zespół warunków strukturalnych łączy

się z problematyką rozwoju.  Podtrzymanie założenia o prymacie struktur nie stanowiło w tym

wypadku bezkrytycznie powielanego schematu poznawczego. Zamierzeniem leżącym u podstaw

takiego wyboru była natomiast chęć zachowania tożsamości teoretycznej społeczeństwa sieci,

poprzez zbadanie  potencjału poznawczego kategorii  wykorzystanych przez  samych twórców,

a dopiero  w  dalszej  kolejności  podjęcie  próby  pewnej  polemiki  względem  zasadności

sformułowanych i rozwijanych przez nich założeń.

Wyjście  od  problematyki  struktur  pozwoliło  bazować  na  przyjętej  perspektywie

sieciowej,  a  tym  samym  stworzyło  możliwości  wyznaczenia  pola  problemowego  w  dość

zamkniętym zbiorze koncepcji  naukowych. W tym kontekście wyniki analizy przedstawionej

w rozdziale  nie  służyły  przeglądowi  dotychczas  opracowanych  koncepcji  struktur,

ale zaprezentowaniu tylko tych, które wpisują się w program socjologii M. Castellsa i socjologii

J. van Dijka, lub stanowią niezbędne uzupełnienie wobec tych programów. Warto zaznaczyć,

że przyjęty  porządek  jest  narzędziem  heurystycznym,  a  nie  wiernym  odwzorowaniem

rzeczywistości. Podział na struktury i procesy, a w innej wersji na struktury i sprawczość, jest

umowny i należy do tego rodzaju dualizmów konceptualnych, które współczesna teoria w coraz

bardziej  przekonywający  sposób  przełamuje1.  Przełamanie  to  uwidoczniło  się  podczas

objaśniania  mechanizmów  powstawania  i  podtrzymywania  społeczeństwa  sieci,  które  jest

rezultatem wielu sprzężeń zwrotnych pomiędzy strukturą,  technologią i  aktywnością aktorów

społecznych.

Obranie struktur za punkt wyjścia do analizy jest o tyle istotne, że kategoria ta występuje

jako  explanandum i  explanans  całego podejścia teoretycznego2. Z jednej strony jest to obszar,

1. Cf. A. Giddens, P. W. Sutton,  Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014,
s. 39.

2. Cf. J. Stawiński, [hasło:] Explanandum i explanans, Explicandum i explicanas, [w:] Słownik socjologii i nauk
społecznych, pod red. G. Marshall, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 87. 
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którego  objaśnienia  podjęli  się  obaj  autorzy,  próbując  zarysować  specyfikę  społeczeństwa

pod kątem  strukturalnym3.  Z  drugiej  zaś  strony  struktury  sieci  to  kategoria  poprzez  którą

scharakteryzowali  oni  całokształt  warunków  społecznych,  ekonomicznych  i  kulturowych

panujących w tym społeczeństwie.

Rozdział  nie  zawiera  streszczenia  wszystkich  podejść  socjologicznych

i pozasocjologiczynch,  które  do  tej  pory  wypracowano  w  kwestii  struktur.  Z  konieczności

zawiera  jednak  te,  które  są  wprost  używane  przez  autorów  oraz  te,  które  raz  na  zasadzie

uzupełnia,  a  innym  razem  na  zasadzie  pewnego  przeciwstawienia  pozwalają  doprecyzować

i lepiej  objaśnić  specyfikę  powstawania  wzorców  powtarzalnych  praktyk  społecznych

na różnych poziomach organizacji  (zwłaszcza na poziomie makrostrukturalnym i globalnym).

Zaprezentowany  w  niniejszym  rozdziale  przegląd  najważniejszych  założeń  w  zakresie

transformacji  struktur  społecznych  składa  się  na  ogólną  charakterystykę  perspektywy

makrosocjologicznej,  która  pozwala  powiedzieć  coś  o  rozwoju  społeczeństwa  jako  całości.

Poruszone  tu  kwestie  składają  się  na  zarys  strukturalnych  warunków  dla  działań  aktorów

społecznych,  które  w  ostatecznym rozrachunku  stanowią  podstawowe  źródło  zmian,  w  tym

zmian rozwojowych wstępnie scharakteryzowanych w rozdziale pierwszym.

3.1. Przeobrażenia struktur, morfologii i przestrzeni społecznej

Sieci to centralna kategoria podejścia reprezentowanego przez M. Castellsa i J. van Dijka,

która  wpisuje  się  w  szerszy  obszar  socjologii  zajmujący  się  badaniem  przeobrażeń

strukturalnych współczesnych społeczeństw. Większość wspomnianych w poprzednim rozdziale

podejść  sieciowych  opiera  się  na  badaniu  własności  strukturalnych  i  dlatego  też  wzmożone

zainteresowanie  kategorią  sieci  w  obrębie  rozmaitych  nurtów  badawczych  może  być

interpretowane jako pojawienie się nowego paradygmatu struktur4.

Zgodnie  z  założeniem  postawionym  i  rozwijanym  w  ramach  ewolucjonizmu

zidentyfikowanie  przemiany  podstawowych  struktur  w  obrębie  danego  systemu społecznego

uprawomocnia do mówienia o zmianie typu tego społeczeństwa, a więc nastania kolejnego etapu

3. Trzeba powiedzieć, że niekiedy utożsamianie ze sobą sieci i struktury jest oceniane jako błędne, chociaż same
sieci mają charakter strukturotwórczy. Wśród podstawowych różnic wymienia się m.in. odmienne koncepcje
czasu związane z powstawaniem każdego ze zjawisk oraz ich odmienną dynamikę.
Cf.  Ł.  Koniuszy,  Współczesne  koncepcje  sieci  społecznych  i  sieci  przedsiębiorstw  —  analiza  krytyczna ,
[w:] Przedsiębiorstwo  w  strukturach  sieci.  Doświadczenia  i  perspektywy  rozwoju  Europy  Środkowej
i Wschodniej, pod red. G. Główka, R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 75-76.

4. Cf.  A. Betlej,  Metafora  sieci  a  nauki  społeczne  –  w  kierunku  zmiany  paradygmatu  struktur,
[w:] ,,Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, 1-4 (51-55), 2007 i 1-2 (56-57) 2008, 2009: 98-116. 
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rozwoju. Pełniejsze objaśnienie specyfiki fazy rozwoju opartej na usieciowieniu można uzyskać

poprzez  odwołanie  się  do  nieco  szerszej  koncepcji  sieci  obecnej  tak  u  M.  Castellsa,

jak i J. van Dijka.  W tym  celu  sięgnięto  do  kategorii  struktury,  morfologii  oraz  przestrzeni.

Dopiero  taka  triada  nakreśliła  pole  problemowe,  w  obrębie  którego  objawiła  się  specyfika

opisywanych zmian. Jak zasygnalizowano we wcześniejszych częściach pracy, społeczeństwo

sieci wyróżnia się nie tylko charakterem struktur społecznych rozumianych formalnie, ale dużo

głębszymi  przeobrażeniami  pozastrukturalnych  komponentów  społeczeństwa,  które  ukazują

głęboką zdolność transformacyjną tzw. logiki sieci.

Przegląd interesujących nas kategorii otwiera struktura społeczna. Sam termin struktura

pochodzi  z  języka  łacińskiego  (structura)  i  jest  stosowany  na  oznaczenie  m.in.  budowy,

konstrukcji, ustroju, organizacji wewnętrznej, współzależności składników5. Bliską etymologii

słowa  definicję  zaproponował  P.  Sztompka,  dla  którego  struktura  społeczna  to  ,,czysta

konfiguracja,  forma wielokierunkowych stosunków społecznych,  niezależnie od tego,  między

kim  występują  i  czego  dotyczą”6.  W  Słowniku  socjologii  i  nauk  społecznych  przeczytamy,

że struktura to ,,termin w luźny sposób stosowany wobec powtarzających się wzorów zachowań

społecznych  lub,  bardziej  konkretnie,  do  uporządkowanych  związków  między  różnymi

elementami  systemu  społecznego  lub  społeczeństwa”7.  Struktura  stanowi  kategorię  służącą

do opisywania  powtarzalnych  wzorów  zachodzących  pomiędzy  podmiotami  społecznymi

na różnych poziomach organizacji społecznej. W tradycji socjologicznej ugruntowany jest już

podział  na  małe  i  wielkie  struktury  społeczne  oraz  zlokalizowany  pomiędzy  nimi  poziom

mezostrukturalny.  Jednocześnie  wyodrębnienie  tych  kategorii  stanowi  kluczowy  moment

w historii samej dyscypliny, która podzieliła się na makrosocjologię oraz dużo młodszą od niej

mikrosocjologię8. Przypomnienie tego faktu jest o tyle istotne, że wiele współczesnych koncepcji

struktur zmierza do przełamania tak prosto przeprowadzonego podziału.

Stosując  duże  uproszczenie,  należy  powiedzieć,  że  ranga  struktury  jako  kategorii

użytecznej poznawczo raczej słabnie wraz z kolejnymi jej konceptualizacjami. Wśród znawców

teorii  socjologicznej  dość  powszechne  jest  przekonanie,  że  ostatnim  silnym  bastionem

teoretycznym dla kategorii struktur społecznych było podejście wypracowane przez T. Parsonsa.

Ten amerykański  socjolog,  uznawany za największego spośród teoretyków XX w.,  ze swoją

5. Cf. W. Kopaliński, [hasło:] Struktura, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych a almanachem,
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007, s. 543. 

6. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 147. 
7. P. Świeboda, [hasło:]  Struktura społeczna, [w:]  Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall,

op. cit., s. 366. 
8. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 50. 
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propozycją całościowej i spójnej teorii społeczeństwa, przez długi czas nie miał poważniejszej

konkurencji9. Sytuację zmienił rozkwit mikrosocjologii, który osłabił zainteresowanie wielkimi

teoriami,  a  dodatkowo  spowodował  przesunięcie  wysiłku  badawczego  na  sprawczość

i podmiotowość,  umniejszając  nieco  eksplikatywną  funkcję  interesującej  nas  kategorii.

Prawdopodobnie nieco trudniejszy do zdeklasowania był strukturalizm o korzeniach francuskich.

Czołówka  socjologów  tworzących  nad  Sekwaną,  m.in.  P.  Bourdieu  oraz  A.  Touarin,

konstruowała,  dość  silnie  osadzone  w  czynnikach  strukturalnych,  opisy  rzeczywistości

społecznej. Jednocześnie w ich teoriach pojawiły się już znaczące próby równoważenia czynnika

strukturalnego  ze  sprawczością.  Ostatecznie  naznaczona  neomarksizmem  i  determinizmem

socjologia  francuska  utraciła  swój  monopol,  dzieląc  pole  wpływów  z  teoriami  bazującymi

na koncepcji aktora społecznego, czego przykładem są prace R. Boudona10.

Szerokie  rozumienie  kategorii  struktury  społecznej  w  socjologii  zależy  od  wybranej

orientacji  teoretycznej.  Zasadniczo  można  zidentyfikować  cztery  odróżniające  się  od  siebie

wymiary  struktur  przypisane  poszczególnym  nurtom  socjologii.  Pierwszy  to  wymiar

normatywny,  na  który  składają  się  połączone  w  sieć  normy,  wartości  oraz  instytucje.  Jest

to wymiar  szczególnie  obecny w myśli  E.  Durkheima oraz u funkcjonalistów,  gdzie  element

powinnościowy reguluje zachowania ludzi, a więc je strukturalizuje. Odmienny od niego jest

wymiar idealny. Nie ma on nic wspólnego z normatywnością, gdyż nie dotyczy tego, jak się

rzeczy mieć powinny, ale jak się mają w świadomości społecznej. Wymiar idealny wprowadzili

do socjologii fenomenolodzy, zwłaszcza M. Scheler oraz A. Schutz, dla których idee to ludzkie

sądy  na  temat  rzeczywistości  społecznej,  których  obiektywna  prawdziwość  i  fałszywość

nie mają takiego znaczenia jak faktyczne rozumienie świata społecznego. P. Sztompka określił

ten zbiór przekonań mianem ,,horyzontu myślowego” społeczeństwa, w którego obrębie działają

ludzie. Trzecim jest wymiar interakcyjny, nazywany również organizacyjnym. Jak nie trudno się

spodziewać, jest to socjologiczne dziedzictwo G. Simmela rozwijane w ramach behawioryzmu

społecznego oraz teorii wymiany. W tym nurcie przyjmuje się, że struktura to głównie układ

relacji,  społeczna  geometria  będąca  istotną  determinantą  zachowań  społecznych.  Ostatni

w klasyfikacji  jest  wymiar  interesów.  W jego obszar  wpisują  się  zróżnicowane i  wzajemnie

powiązane  interesy  oraz  zróżnicowanie  dostępu  do  społecznie  cenionych  dóbr.  Ważnymi

9. Cf. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 32. 
10. Cf.  R.  Pytka,  J.  Wódz,  Raymond  Boudon  we  współczesnej  socjologii  francuskiej,  [w:]  Logika  działania

społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, pod red. R. Boudon, przeł. K. Kowalski, Zakład Wydawniczy
Nomos, Kraków 2009, s. VIII. 
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teoretykami  wprowadzającymi  do  socjologii  takie  rozumienie  struktury  byli  K.  Marks

oraz M. Weber11.

Poszerzone rozumienie struktur pozwala dostrzec współistnienie różnych jej koncepcji

w ramach  konkretnej  konstrukcji  teoretycznej.  Jednocześnie  odnosząc  się  do  strukturalizmu

w węższym znaczeniu, należy stwierdzić, że tarcia na linii makrosocjologia – mikrosocjologia,

struktura  –  aktor  przyczyniły  się  do  urealnienia  jego  perspektywy.  Dokonano  tego  poprzez

pozbycie  się  wielu  błędnych  założeń  co  do  natury  rzeczywistości  społecznej  na  czele

z determinizmem strukturalnym. Tak zreformowana socjologia jest w dalszym ciągu wsparta na

różnych  konceptualizacjach  struktur  oddających regularności  i  wzory  powtarzalnych  praktyk

społecznych12.  Takiej  potrzebie  odpowiada  kategoria  struktur  sieci,  których  przeobrażeniu

M. Castells  i  J.  van  Dijk  poświęcili  dużo  wysiłku  analitycznego,  jednocześnie  czerpiąc

z interdyscyplinarności, która otworzyła dostęp do licznych narzędzi i technik badawczych spoza

socjologii.

Bazowaniem  na  koncepcji  struktur  cechuje  się  większość  opracowań  M.  Castellsa.

W książce pt.: Społeczeństwo sieci można przeczytać, że

,,Sieci są strukturami otwartymi, zdolnymi do rozprzestrzeniania się bez ograniczeń, integrującymi nowe

węzły tak długo, jak tylko są w stanie komunikować się w sieci, tzn. tak długo, jak są w stanie podzielać te same

kody  komunikacyjne  (np.  wartości  lub  cele  działania).  Oparta  na  sieci  struktura  społeczna  jest  wysoce

dynamicznym, otwartym systemem, podatnym na innowacje bez narażania na szwank swojej równowagi”13. 

Z kolei w książce pt.: Władza komunikacji autor napisał:

,,Przez  struktury  społeczne  rozumiem  uporządkowane  organizacje  ludzkie,  pozostające  w  relacjach

opartych  na produkcji,  konsumpcji,  reprodukcji,  doświadczaniu  i  władzy,  które  wyrażane  są  za  pośrednictwem

znaczących komunikatów zakodowanych w kulturze”14.

Struktury  nowego  typu  składają  się  z  czterech  poziomów.  Pierwszy  z  nich  tworzą

jednostki  budujące  sieci  indywidualne.  Drugi  to  poziom  sieci  grupowych,  organizacyjnych

oraz wspólnotowych.  Trzecim poziomem są  sieci  całych  społeczeństw.  Czwartym i  zarazem

11. Cf.  P.  Sztompka,  Pojęcie  struktury  społecznej:  próba  uogólnienia,  [w:]  Socjologia.  Lektury,  pod  red.
P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, ss. 173-174. 

12. Cf. A. Giddens, P. W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op. cit., ss. 39-43.
13. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 492. 
14. Cf. M. Castells, Władza komunikacji, przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2013, s. 36. 
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ostatnim  poziomem  jest  sieć  globalna  zbudowana  z  systemów  społecznych,  kulturowych,

politycznych i gospodarczych15. Tego typu charakterystyka ustrukturyzowania życia społecznego

nie  jest  jeszcze  cechą  wyróżniającą  obecną  fazę  rozwoju,  gdyż  każda  niemal  klasyczna

koncepcja  makrostrukturalna  dotyka  problemu  złożoności  i  przenikania  się  poziomów

organizacyjnych.

Wyłonienie  specyfiki  nowego  typu  społeczeństwa  ujawniło  się  jednak  z  chwilą

przeprowadzenia  analiz  porównawczych  względem formacji  poprzedniej.  J.  van  Dijk  swoją

charakterystykę  społeczeństwa  sieci  opracował  na  podstawie  czternastu  cech,  za  punkt

odniesienia  przyjmując  społeczeństwo  masowe.  Zmiana  w  obrębie  kluczowych  cech

społeczeństwa  przedstawia  się  w  postaci  następujących  przejść:  (1)  główne  składniki

– od zbiorowości  (grup,  organizacji,  wspólnot)  do  jednostek  połączonych  w sieć;  (2)  natura

składników  –  od  homogeniczności  do  heterogeniczności;  (3)  skala  –  od  skali  rozszerzonej

do skali  rozszerzonej  i  zredukowanej  jednocześnie;  (4)  zakres  – od lokalnego do połączenia

lokalnego z globalnym (glokalnego); (5) zdolność do tworzenia połączeń i liczba powstających

połączeń – od wysokiej w obrębie składników do wysokiej pomiędzy składnikami; (6) gęstość

– od  wyższej  do  niższej;  (7)  centralizacja  –  od  wysokiej  z  małą  ilością  centrów do  niskiej

i policentrycznej;  (8)  inkluzywność   od  wyższej  do  niższej;  (9)  dominujący  typ  wspólnoty

– od wspólnot  fizycznych  i  jednolitych  do  wspólnot  wirtualnych  i  zróżnicowanych;

(10) dominujący typ organizacji  – od wertykalnie zintegrowanej biurokracji  do horyzontalnie

zróżnicowanej infokracji; (11) typ gospodarstwa domowego – od dużych wielopokoleniowych

rodzin  do  rodzin  małych  ze  zróżnicowanymi  relacjami;  (12)  główny  typ  komunikacji

– od komunikacji  bezpośredniej  do  zwiększonej  ilości  komunikacji  zapośredniczonej

technologicznie;  (13)  rodzaj  mediów  –  od  mediów  masowych  skierowanych  do  masowego

odbiorcy  do  mediów  interaktywnych  skierowanych  do  wybranych  odbiorców;  (14)  liczba

mediów – od małej do dużej liczby mediów16.

Zestawienie  społeczeństwa  sieciowego  z  masowym  wskazało,  że  w  przypadku

J. van Dijka  istnieje  wyraźne  odniesienie  nie  tylko  do  teorii  ekonomicznych  obecnych

u M. Castellsa,  ale  również  do  teorii  mediów17.  Jednocześnie  finalna  charakterystyka

15. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktur społeczne, op. cit., ss. 44-45. 
16. Cf.  J.  van  Dijk,  Społeczne  aspekty  nowych  mediów,  przeł.  J.  Konieczny,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,

Warszawa 2010, s. 53. 
17. Teoria społeczeństwa masowego jest powiązana z teorią społeczeństwa industrialnego. Na podobnej zasadzie

powiązane są ze sobą społeczeństwo sieciowe i informacyjne. Jak to zostało objaśnione w rozdziale drugim,
masowe media były na ,,usługach” systemu fordowskiego i masowej produkcji m.in. poprzez kształtowanie
odpowiednich postaw konsumenckich. 
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transformacji  strukturalnej  zaprezentowana  przez  autora  jest  bardzo  bliska  koncepcji

Castellsowskiej,  dla  której  punktem  odniesienia  jest  przede  wszystkim  społeczeństwo

industrialne.  Specyfika  przeobrażeń  struktur  polega  zdaniem  J.  van  Dijka  na:  (1)  przejściu

od typu społeczeństwa masowego do społeczeństwa sieciowego; (2) wyłanianiu się sieciowej

formy organizacji  społecznej  na  skutek wzajemnego oddziaływania sieci  społecznych i  sieci

medialnych;  (3)  przenikaniem  struktur  sieciowych  przez  wszystkie  poziomy  organizacji

społecznej, jak również związane z tym zacieranie granic pomiędzy sferami życia; (4) dalszą

obecnością struktur, takich jak grupy czy warstwy społeczne; (5) podwójnością struktur, a więc

ich  społecznym  i  technologicznym  wymiarem;  (6)  powstawaniem  szeregu  przeciwstawnych

zjawisk wywołanych redukcją i  poszerzaniem skali,  jak np.  współwystępowanie centralizacji

i decentralizacji,  centralnej  kontroli  i  lokalnej  autonomii,  jedności  i  fragmentaryzacji,

uspołecznienia i indywidualizacji18.

Wymienione  własności  strukturalne  zostały  zidentyfikowane  również  u  M.  Castellsa,

ale ich  obecność  w  publikacjach  jest  bardziej  rozproszona.  Poszczególne  cechy  struktur

pojawiają  się  przy  omawianiu  konkretnych  zagadnień  z  wybranego  obszaru.  Zasadniczo

przytoczone punkty mają zastosowanie również do prac katalońskiego socjologa. Oczywiście

w grę wchodzi tu nieco inne rozłożenie akcentów, ale ostatecznie obaj autorzy mają w swoich

zasobach operacyjnych podobny zestaw teorii naukowych, a w rezultacie bardzo zbliżony obraz

następstw przeobrażeń strukturalnych i ich konsekwencji.

Rozszerzone i  przekraczające ramy sztywnego formalizmu ujęcie  sieci  oddaje pojęcie

morfologii. Sam termin ,,morfologia” pochodzący od greckiego słowa  morphe, oznaczającego

kształt  lub  formę.  Morfologia  jest  definiowana  jako  nauka  o  postaci  (pokroju)  i  budowie19.

Pierwsze  intuicje  w  zakresie  badania  morfologii  społecznej  wiodą  nas  do  programu

E. Durkheima. Osobnym działem dyscypliny socjologicznej była morfologia, w obrębie której

próbowano rozpoznawać podłoże świadomości zbiorowej,  a  także określić związek, w jakim

świadomość  ta  pozostaje  z  wyobrażeniami  i  zachowaniami  zbiorowymi.  Badacz  wliczał

do morfologii  m.in.  zagadnienia  z  obszaru  demografii,  antropologii,  ekonomii,  ale  również

charakterystyki  struktur  społecznych.  Uprawianie  tego  działu  socjologii  miało  posłużyć

opracowywaniu i klasyfikowaniu typów społecznych20.

18. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., ss. 334-335. 
19. W. Kopaliński, [hasło:]  Morfologia, [w:]  Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem,

Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2007, s. 381. 
20. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 387. 
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Morfologia społeczna w wydaniu Durkheimowskim nie sprowadza się tylko i wyłącznie

do  komponentu  strukturalnego,  ale  zawiera  dużo  więcej  elementów  charakteryzujących

społeczeństwa.  Służy  ona  badaniu  regularności  występujących  w  społeczeństwie,  jest

odpowiednia  do  prowadzenia  studiów  porównawczych,  których  teoretycznym  rezultatem

powinny  być  typy  społeczne.  Zdaniem  J.  Szackiego,  poszukiwanie  przyczyn  zjawisk

społecznych w formach grupowania się ludzi jest założeniem pochodzącym od K. Marksa, które

E. Durkheim rozwijał w swoim programie21. Dodatkowo nie sprawdzała się jako samodzielny

dział,  gdyż  poczynione  w  ramach  tego  obszaru  ustalenia,  służyły  objaśnianiu  dynamiki

społecznej.

Pierwotne założenia morfologii społecznej po części odnawiały się w ocenie M. Castellsa

co do zakresu przeobrażeń społecznych. Znaczenie morfologii jest dość podobne u obu autorów.

E.  Durkheima  interesowały  w  morfologii  zależności  funkcjonalne  elementów  system

społecznego22,  a  M.  Castellsa  holistyczne  ujęcie  rozmaitych  zależności  w  obrębie  sieci23.

Wspólne jest również uznanie znaczenia podstaw materialnych, które w klasycznej morfologii

obejmują  m.in.:  wielkość  terytorium,  jego  położenie  i  granice,  liczebność  czy  gęstość

zaludnienia24.  Natomiast  w  morfologii  społeczeństwa  sieci  podstawy  materialne  obejmują

w coraz  większym  stopniu  infrastrukturę  sieci  czy  wyłaniającą  się  przestrzeń  przepływów

pozostającą w dość istotnym związku z przestrzenią miejsc,  chociażby poprzez powstawanie

globalnych miast25. 

Również u J. van Dijka kategoria sieci odnosi się do czegoś więcej niż do przeobrażenia

struktur  w rozumieniu  wzorów czy  form różnorakich  relacji.  Holenderski  socjolog  operując

kategorią ,,infrastruktury społeczeństwa”, założył, że istnieje funkcjonalny i obustronny związek

pomiędzy strukturami  społecznymi powstałymi  w wyniku działań  społecznych,  a  zapleczem

technologicznym wspierającym dużą  część  aktywności  podmiotów społecznych.  J.  van  Dijk

napisał, że ,,[...] infrastruktura zmienia się pod wpływem sieci komunikacyjnych. Prawdziwe jest

również  stwierdzenie  odwrotne:  zmieniająca  się  infrastruktura  społeczeństwa  kształtuje

technologię komunikacyjną. Ten dwustronny proces doprowadził do powstania społeczeństwa

sieci”26.

21. Ibid., ss. 386-388. 
22. Ibid., s. 387.
23. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 222. 
24. Cf. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, op. cit., s. 387.
25. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., ss. 107-114.
26. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 219. 
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Można  zatem  powiedzieć,  że  o  ile  w  bardzo  uogólnionej  koncepcji  struktur  chodzi

o formę  czy  kształt  zależności  pomiędzy  podmiotami  społecznymi,  to  w  morfologii  chodzi

również o skład elementów tego społeczeństwa, jego wytworów (np. technologia) i otoczenia

(np.  uwarunkowania  przestrzenne).  Mówiąc  o  morfologii  społeczeństwa  sieci,  należy  mieć

na uwadze strukturalne oraz pozastrukturalne własności decydujące o tym, że warunki zaistniałe

w  społeczeństwach  nowego  typu  pozwalają  odróżnić  je  od  społeczeństw  industrialnych.

Elementy  te  łączą  się,  w  bezpośredni  lub  pośredni  sposób,  z  przeobrażeniem  struktur

społecznych, ale zbadanie samych tylko form i wzorów jest niewystarczające. Morfologia składa

się  co  najmniej  z  kilku  komponentów i  dopiero  jako  rozszerzona koncepcja  daje  pełniejsze

możliwości  do  objaśniania  takich  zjawisk  jak  rozlokowanie  kapitału  sieci  czy  wymiana

i przepływy informacji.

Rozróżnienie  pomiędzy  morfologią  a  strukturą  jest  z  punktu  widzenia  historii  teorii

socjologicznej dość czytelne. Podstawowym błędem jest porównywanie ze sobą koncepcji sieci,

która w jednym przypadku jest wielowymiarowa i zbudowana na pojęciu morfologii z koncepcją

sieci rozumianej przez jeden jej komponent – strukturę społeczną. Nieuzasadnionym jest zatem

traktowanie obu kategorii jako odnoszących się do tego samego desygnatu. Jednocześnie należy

dodać,  że faktycznie  w niektórych miejscach opracowania katalońskiego socjologa  kategorie

struktury i morfologii traktowane są jako synonimy, co może być spowodowane przynajmniej

dwiema  kwestiami.  Pierwsza  to  taka,  że  struktury  społeczne  są  strukturami  technologicznie

zapośredniczonymi,  co  utrudnia  ich  jednoznaczną  klasyfikację.  Drugim  powodem  jest  fakt,

że w obrębie  podejść  formalnych  dotyczących  sieci,  struktura  i  morfologia  faktycznie

są traktowane jako kategorie odnoszące się do tej samej klasy zjawisk, a fakt ten można łączyć

ze zorientowaną na formalizm konceptualizacją sieci społecznych w tych nurtach27.

Nieco na uboczu obu omawianych  pojęć wydaje się sytuować – dużo mocniej powiązana

z  przestrzenno-czasową  konceptualizacją  praktyk  społecznych  –  kategoria  przestrzeni

społecznej. W podejściu zapoczątkowanym przez M. Castellsa kategoria przestrzeni społecznej

została  uzupełniona  o  kategorię  przestrzeni  przepływów.  Nie  są  to  jednak  zmiany

wprowadzające  dychotomię  do opisu  naukowego,  ale  przyczyniające  się  do budowania  jego

wieloaspektowości.  Jak  wykazano  w  czwartym  rozdziale,  to  przestrzeń  przepływów  jest

27. Cf. M. J. Parzyszek, Morfologiczne podstawy społecznej funkcjonalności sieci bezskalowych, [w:] Perspektywy
rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej  i  Wschodniej,  pod red.  S.  Partycki,  Wydawnictwo
KUL, Lublin 2014, ss. 253-254.
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dominująca, gdyż zmienia geometrię rozwoju społecznego, kładąc nacisk na znaczenie procesów

usieciowienia i globalizacji jako kluczowych dróg przebiegu zmian społecznych.

Kategoria  przestrzeni  jest  bardzo  istotnym  punktem  odniesienia  dla  wielu  nauk,

a w socjologii  służy m.in.  wyznaczaniu zasięgu działań społecznych.  Wraz z kategorią  czasu

tworzą  nieodłączną  parę  pojęć  wykorzystywaną  w  wielu  obszarach  analiz  socjologicznych.

B. Jałowiecki  i  M.  S.  Szczepański  zdefiniowali  przestrzeń  społeczną  jako  ,,terytorium

zamieszkane  przez  grupę  społeczną  o  pewnych  określonych  cechach,  któremu  wyznaczyła

ona funkcję  i  nadała  znaczenie”28.  Przestrzeń  społeczna  jest  istotną  kategorią  m.in.

dla socjologów miasta.  Wysoka ranga analityczna tego pojęcia u M. Castellsa może wynikać

właśnie  z  zainteresowania  badacza  socjologiczną  problematyką  miasta  i  miejskości,  którą

zajmował się intensywnie w pierwszym etapie swojej działalności naukowej, a która to tematyka

jest stale odnawianym wątkiem jego kolejnych publikacji.

Castellsowska  przestrzeń  przepływów  jest  bardzo  silnie  powiązana  z  wymiarem

strukturalnym  i  na  dobrą  sprawę  jest  materialnym  wytworem  obowiązującej  logiki  sieci.

Przestrzeń  przepływów  jako  nowy  rodzaj  przestrzeni  społecznej  stanowi  utrwalony  wzór

globalnych  zależności,  których  zasięg  oddziaływania  dotyczy  również  niższych  poziomów

ustrukturyzowanych społeczeństw. W tym sensie przestrzeń przepływów jawi się jako model

przepływów  i  wymiany  społecznej,  a  logika  sieci  jako  zasada  strukturalizująca  globalne

zależności pomiędzy aktorami społecznymi.

Dość trafną ilustracją dla przestrzeni tego typu jest stwierdzenie F. Staldera, który jako

jeden z niewielu komentatorów myśli M. Castellsa dość wyraźnie rozgraniczył omówioną w tym

podrozdziale trójkę kategorii. We wprowadzeniu do interpretacji przestrzeni i miejsca napisał:

,,Stosunki  produkcji,  doświadczenia  i  władzy  to  materialne  procesy  łączące  ze  sobą  ludzi

i rzeczy  w  historycznie  określone  sposoby.  Składają  się  one  na  tkankę  społeczeństwa,

realizowaną i  kwestionowaną w przestrzeni.  Szczegółowe własności ich przestrzennych form

są nieprzypadkowe i pociągają za sobą określone konsekwencje. Stanowią one kluczowy aspekt

ogólnego charakteru społeczeństwa. Analiza złożonej interakcji między strukturalną logiką sieci

tych stosunków a ich konkretną, materialną realizacją w przestrzeni i poprzez przestrzeń stanowi

strukturę organizującą całe dzieło Castellsa. Ludzie, jak długo są bytami fizycznymi, nie mogą

28. B. Jałowiecki,  M. Szczepański,  Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,  Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2006, s. 316. 
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żyć i działać inaczej niż w przestrzeni, a przestrzenie, które tworzą, odzwierciedlają i kształtują

życie społeczne w jego całokształcie”29.

Obecność  kategorii  struktury  sieci,  morfologii  oraz  przestrzeni  jest  reprezentatywna

dla podejścia M. Castellsa i J.  van Dijka.  Dla obu teoretyków są one podstawą opracowania

koncepcji  nowego  etapu  rozwoju  społecznego.  Wymienieni  autorzy  w  mniejszym  stopniu,

niż jest  to  wśród  przedstawicieli  innych  nurtów  sieciowych,  przejawiają  zainteresowania

własnościami struktur pod kątem czysto formalnym. W tym sensie obu autorom bliska jest teza

obowiązująca w strukturalizmie, zgodnie z którą zidentyfikowanie zmiany typu społeczeństwa

dokonuje  się  poprzez  identyfikację  przemian fundamentalnych struktur30.  W tym kontekście,

prace M. Castellsa i  J.  van Dijka należałoby uznać za pionierskie,  gdyż jako nieliczni dotąd

podjęli  się  próby  (miejscami  nie  do  końca  udanego)  połączenia  omówionych  koncepcji,

syntezując je w model sieciowy.

Chociaż morfologia oraz przestrzeń przepływów nie stanowią samych tylko układów,

czystych form, ale raczej zespół warunków dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw,

to podejście  reprezentowane  przez  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka  cechuje  dowartościowanie

komponentu  strukturalnego.  Struktury  sieci  są  najbardziej  wyrazistym  przejawem  zmiany

społecznej i choć sam  rozwój opiera się na gospodarce opartej na informacjonizmie, to kluczem

dla  zrozumienia  jego  specyfiki  jest  forma.  Przewaga  czy  pierwszeństwo  komponentu

strukturalnego  jest  bardzo  istotne  dla  zrozumienia  całości  podejścia,  które  sięga  do  założeń

teorii, w obrębie których sieci są analizowane pod kątem własności wynikających z zaistniałej

konfiguracji węzłów.

Wyodrębnienie  struktury,  morfologii  oraz  przestrzeni  nie  służy  tylko  i  wyłącznie

sklasyfikowaniu  tych  kategorii,  ale  również  ukazaniu  ich  miejsca  w  szerszym  schemacie

wzajemnych  zależności.  Uchwycenie  związku  struktury  sieciowej  z  działaniem  społecznym

wymaga  rozumienia  nierozerwalności  tych  kategorii  –  ich  organicznej  współzależności

polegającej  na  wzajemnym  podtrzymywaniu  i  reprodukowaniu  tego,  co  nazywa  się

społeczeństwem.  Dodatkowo  łączenie  tych  kategorii  ujawniło  strukturalizujący  potencjał

technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych.  Infrastruktura  sieci,  w  odróżnieniu

od wcześniejszych  szlaków  komunikacyjnych  człowieka  (dróg,  szlaków  morskich,  a  nawet

mediów analogowych)  charakteryzuje  się  interaktywnością  i  powszechnością.  W tym sensie

29. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 165. 
30. Cf.  A.  Kapciak,  [hasło:]  Strukturalizm,  [w:]  Słownik  socjologii  i  nauk społecznych, pod red.  G.  Marshall,

op. cit., ss. 368-369. 
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oddziaływanie technologii nosi znamiona nie tylko powszechności, ale wręcz wszędobylskości.

Cyfrowa  nakładka  na  struktury  nie  oznacza  jedynie,  że  mamy  do  czynienia  z  technologią

wspomagającą procesy społeczne,  ale  również z technologią rozszerzającą przestrzeń działań

społecznych  o  nieistniejący  przedtem  wymiar  cyfrowy,  w  którym  również  realizowane

są działania społeczne31.

3.2. Rozwój społeczny w kontekście postępującej złożoności struktur

W poprzednim podrozdziale omówiono kategorie struktury, morfologii oraz przestrzeni,

ale  powiedziano  również,  że  z  wymienionej  trójki  pojęć  to  strukturze  sieci  przysługuje

najwyższa ranga, jeśli chodzi o potencjał eksplikatywny. Sprowadzona zaś do struktury kategoria

sieci jest wspólna (na bardzo ogólnym poziomie) dla różnych podejść sieciowych, z których

czerpali  M.  Castells  i  J.  van  Dijk.  Dodatkowo  sama  kategoria  sieci  –  oparta

na epistemologicznych podstawach relacjonizmu – jest bliska temu, co współczesna socjologia

ma do powiedzenia na temat powstawania różnych form społecznych. Zgodnie z przywołanym

wcześniej objaśnieniem P. Sztompki, społeczeństwo to ani twór organiczny, ani zwykły zbiór

atomów, ale rzeczywistość relacyjna32.

Łatwo zgodzić się z autorem programu tzw. trzeciej socjologii, że podejście to skutecznie

chroni  nas  przed  co  najmniej  dwiema  pułapkami  poznawczymi,  a  więc  przed  złudzeniem,

że społeczeństwo istnieje ponad jednostkami i od nich niezależnie oraz złudzeniem, że jednostki

żyją ponad i niezależnie od społeczeństwa33. Pomysł na przełamanie ontologicznych skrajności

indywidualizmu i kolektywizmu nie jest oczywiście niczym nowym. Jak wyjaśnił S. Kowalczyk,

interpretacji  społeczność  jako  zespołu  interpersonalnych  relacji  można  doszukać  się  m.in.

w filozofii tomistycznej34. Jednocześnie zagadnienie to wybrzmiewa w nowy sposób, objawiając

się  w  problemie  postępującej  złożoności,  która  utrudnia  odczytanie  wzajemnych  zależności

i oddziaływań elementów systemu społecznego. 

W  społeczeństwie  sieci  służy  temu  kategoria  sieciowych  struktur  społecznych.

Traktowana  jako  konceptualny  pomost  pomiędzy  tym,  co  jednostkowe  i  ponadjednostkowe

wymaga  jednak  rozwinięcia  i  dookreślenia.  Podobnie  jak  wiele  innych  pojęć  socjologii

funkcjonuje w bardzo różnych porządkach teoretycznych. Pierwotne założenia co do struktur

31. Cf.  A.  Asencio-Guillén,  J.  Navio-Marco,  Cyberspace  as  a  system and a social  environment:  a  theoretical
proposal based on Niklas Luhmann, [in:] ,,Communication & Society”, 31(1), 2018: 23-36, p. 23. 

32. Cf. P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, s. 31.
33. Ibid.
34. Cf. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, RW KUL, Lublin 1994, ss. 223-226. 
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są raczej  bliskie  socjologii  pierwszej  (organicystycznej),  ale  te  wymykające  się  nadmiernym

uproszczeniom wczesnej myśli społecznej, bliższe są już socjologii trzeciej35. Oznacza to tyle,

że pomimo  rezygnacji  z  deterministycznego  rozumienia  struktur  nieopłacalne  jest  całkowite

porzucenie poszukiwania strukturalnego wymiaru rzeczywistości społecznej – zwłaszcza kiedy

celem jest zbudowanie makroteorii.

Zmierzenie się ze złożonością jest konsekwencją podjęcia niemal dowolnej problematyki

makrosocjologicznej.  Wielkie  struktury  społeczne  cechują  się  skomplikowaną  organizacją

oraz wielopłaszczyznowymi  zależnościami  pomiędzy  swoimi  elementami36.  S.  Ossowski,

objaśnił, że złożoność jest rezultatem socjologicznego dziedzictwa A. Comte’ a. To ten teoretyk

posługiwał się założeniem, że nauka o społeczeństwie jest zlokalizowana najwyżej w hierarchii

nauk  i  jako  taka  kumuluje  złożoność  pochodzącą  z  niższych  szczebli  tego  układu

hierarchicznego37.  Jest  to istotny trop interpretacji,  ale współczesna teoria lokuje zagadnienie

złożoności  w  kolejnych  kontekstach.  Pierwszym  jest  teza  o  stałym  nasilaniu  złożoności,

a drugim  nowo  powstałe  założenia  teoretyczne  i  metodologiczne,  w  które  wpisuje  się

to zjawisko38.

Podstawowym wyzwaniem,  przed  którym stanęli  teoretycy  społeczeństwa  sieci,  było

nowe odczytanie złożoności. Wydaje się, że jej różne przejawy po części składają się na ogólny

fenomen  współczesnej  zmiany  społecznej.  Kategoria  rozwoju  społecznego  oraz  kategoria

złożoności  to  nierozłączna  para,  która  pojawiała  się  tak  w  klasycznych  wizjach  dziejów,

jak i współczesnych  opracowaniach.  Złożoność  jest  fenomenem,  którego  źródła  i  następstwa

dotyczą wielu obszarów, ale najpełniej przejawiają się w polu zagadnienia struktur. Niewątpliwie

jest  własnością  rzeczywistości  coraz  częściej  określaną  jako  metodologiczne  i  teoretyczne

wyzwanie,  a  czasem  wręcz  zagrożenie  dla  dyscyplin  naukowych,  których  procedury  dążą

do uogólnień  i  generalizacji  kosztem  redukcji  tak  kłopotliwej  w  swych  ,,poczynaniach”

złożoności.  Wiele  nurtów  teoretycznych  samej  socjologii  łączy  zgodność  co  do  tego,

że w świecie  społecznym  mamy  do  czynienia  ze  złożonością,  niemniej  samych  sposobów

na jej określenie  jest  już  wiele.  Własność  ta  jest  utożsamiana  m.in.  z  wielością  logik

35. Często  podawanymi  przykładami  twórców  nowych  ujęć  struktur  społecznych  są:  N.  Elias,  A.  Giddens,
M. Archer, P. Bourdieu.
Cf. A. Giddens, P. H. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, op. cit., s. 40.

36. Cf. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., s. 49.
37. Cf. S. Ossowski, O osobliwości nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 169.
38. Dobrym przykładem są teorie chaosu bazujące na równaniach nieliniowych, pozwalających wykazać, że tylko

jeden element wprowadzony do systemu może spowodować jego radykalną zmianę.  
Cf. K. Konecki,  Czas w badaniach socjologicznych, [w:] ,,Acta Universitatis Lodzenesis. Folia Sociologica”,
27, 1998:179-195, s. 182. 
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racjonalności, z komplikowaniem i gęstnieniem relacji społecznych, czy wielością czynników

warunkujących postawy społeczne39.

Jednym  z  częstszych  sposobów  rozumienia  złożoności  jest  utożsamianie

jej z postępującym  rozrostem  struktur  społecznych.  Jak  objaśniła  M.  Bucholc,  ,,Złożoność

nie oznacza  różnorodności  ani  rozmaitości  –  oznacza  jednak  wielość  tak  elementów,

jak i powiązań  między  nimi.  W  tym  sensie  jest  ona  przede  wszystkim  strukturalną  cechą

społeczeństw, której kulturowe korelaty klasycy tropili tak usilnie”. Dalej przeczytamy: 

,,Socjologiczna opowieść ostatnich kilkudziesięciu dekad skupia się na poszukiwaniu i analizie społecznej

złożoności. Miejsce tradycyjnych składników eksplanansu, takich jak podział pracy społecznej czy modernizacja,

zajęły przy tym nowe pojęcia. Ich zadanie pozostało wszakże niezmienione: powiązać złożoność świata społecznego

z jakimś zjawiskiem społecznym lub pozaspołecznym tak, by złożoność przestała zdumiewać, a zaczęła wynikać”40. 

Zasadnicza stawka w poznawczej grze to ,,wynikanie”, które powinno zaowocować spójną teorią

naukową.

Złożoność  w  swojej  współczesnej  odmianie  wyłania  się  za  sprawą  systemu

symboliczno- technologicznego,  którego  składowymi  są  język,  komunikacja,  nauka

oraz technika41. Castellsowska diagnoza przeobrażeń strukturalnych opiera się na analizie tych

składowych,  gdzie  wzajemne  powiązania  i  oddziaływanie  generują  wielowymiarową

i skomplikowaną  strukturę  sieci  na  różnych  poziomach  społecznej  organizacji.  Również

na tej samej  zasadzie  powstał  opis  wielopoziomowego  usieciowienia  struktur  społecznych

u J. van Dijka42.

Problematyka złożoności kryje się pod wieloma terminami i jest  rozwijana w ramach

różnych  nurtów,  takich  jak:  socjologia  obliczeniowa,  data  mining,  analiza  złożonych  sieci

społecznych,  teoria  systemu  N.  Luhmana  itp.  Każda  z  tych  odmian  świadczy  o  przemianie

orientacji  epistemologicznej  nazwanej  przez  J.  Urrego  jako  complexity turn43.  Taki  zwrot

ku złożoności  nie  jest  specyfiką  nauk  społecznych,  ale  szerszego  –  interdyscyplinarnego,

a niekiedy postdyscyplinarnego – zainteresowania tym zagadnieniem. W przypadku podejścia

39. Cf.  R.  Drozdowski,  T.  Szlendak,  Socjologia  wobec  złożoności  współczesnego  świata,  [w:]  ,,Studia
Socjologiczne”, 4 (211), 2013: 7-17, s. 7. 

40. M. Bucholc,  Złożoność  nie  do  udźwignięcia:  utopie jedności,  utopie  różnicy,  [w:]  ,,Studia  Socjologiczne”,
4 (211), 2013: 9-35, s. 22. 

41. Cf. R. Drozdowski, T. Szlendak, Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, op. cit., s. 9. 
42. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 44-47.
43. Cf.  M. Krajewski,  Przeciwzłożoność.  Polityka prostoty,  [w:]  ,,Studia Socjologiczne”, 4 (211),  2013:  37-50,

ss. 37-38. 
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wypracowanego w oderwaniu  od  specyfiki  pojedynczych nauk należy  powiedzieć  o  ogólnej

teorii  systemów. Dostarczyła  ona  wielu  użytecznych  kategorii,  których  obecności  można

doszukać się w ogólnej charakterystyce struktur społeczeństwa sieci.  Autorem, który dostrzegł

siłę  oddziaływania koncepcji  układu złożonego na teorię społeczeństwa sieci,  jest  F.  Stalder.

Doskonale znając rozmaite wątki naukowej biografii M. Castellsa, dostrzegł w niej niewątpliwe

oddziaływanie  innego  uczonego,  a  mianowicie  F.  Capra,  który  zajmował  się  badaniami

nad złożonością i samoregulacją44.

Do teorii złożoności odwołał się również J. van Dijk, który wykorzystał funkcjonującą

w niej  definicję sieci,  która głosi,  że ,,sieć to względnie otwarty system łączący co najmniej

trzy względnie zamknięte systemy”. Zdaniem tego holenderskiego badacza, zasada organizująca

współczesne społeczeństwa polega na procesie otwierania tych zamkniętych systemów45.

Pojęcie  podstawowe  dla  tej  teorii  to  ,,układ  złożony”  (complex  system).  A.  Nowak

objaśnił, że jest to ,,zbiór oddziałujących na siebie elementów”. Chociaż zacytowana definicja

wydaje się stosunkowo jasna, to zdaniem autora aplikacja modelu układu złożonego okazała się

przełomowa w wielu kwestiach, a najważniejsze można ująć w czterech punktach. Po pierwsze,

zastosowanie  tego  modelu  zaowocowało  zerwaniem  z  przeciwstawianiem  sobie  kategorii

złożoności i prostoty. Własności te nie tylko się nie wykluczają, ale mogą ze sobą współistnieć.

Wielość elementów układu nie jest synonimem jego złożoności, zaś budowa systemu z małej

ilości elementów nie oznacza jego prostoty. Po drugie, nawet systemy deterministyczne mogą

być nieprzewidywalne w swej dynamice. Wynika to z faktu, że proste elementy mogą pełnić

w nim bardzo złożone funkcje, jak również z tego, że elementy te mają charakter nieliniowy.

W naukach społecznych odrzucono co prawda determinizm, ale oznacza to tylko tyle, że układy

takie  jak  sieci  społeczne  cechują  się  jeszcze  większym  poziomem  nieprzewidywalności.

Po trzecie,  model  układu  złożonego  jest  odpowiedni  do  analizy  różnych  poziomów  relacji

między  elementami,  jak  również  do  analizy  relacji  pomiędzy  tymi  poziomami.  Po  czwarte,

model  układu złożonego jest  adekwatny do opisu zjawisk dynamicznych,  a  więc zmiennych

w czasie46.

W  nieco  inny  sposób  system  złożony  określiła  A.  Mrozińska.  Wśród  cech  takiego

systemu  wyróżniła  ona:  budowę  z  dużej  lub  bardzo  dużej  ilości  elementów;  hierarchiczną

44. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 196.
45. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., ss. 49-50.
46. A.  Nowak,  Wstęp.  Układy  złożone  w  naukach  społecznych,  [w:]  Układy  złożone  w  naukach  społecznych,

pod red. A. Nowak, W. Barkowski, K. Winkowska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009,
s. 9.
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i wielopłaszczyznową  strukturę;  zdolność  do  samoorganizacji;  zdolność  do  zapamiętywania

własnej  historii;  dużą  liczbę  powiązań i  relacji  między elementami;  niestabilność i  zdolność

do funkcjonowania  w stanie  dalekim od równowagi;  zmienność  i  niestabilność  wywoływaną

nieliniowością procesów w obrębie systemu i na zewnątrz47. Badaczka podkreśla, że podejście

systemowe uległo radykalnej zmianie z chwilą pojawienia się możliwości technicznych i badania

rzeczywistych układów48. Ten właśnie technologiczny przełom przysłużył się formalnej nauce

o sieciach  społecznych  i  wypracowaniu  koncepcji  sieci  złożonych.  Dzięki  nim  powstał

interdyscyplinarny  nurt  badań  z  pogranicza  socjologii,  matematyki,  informatyki

i przyrodoznawstwa, nazywany socjofizyką49.

W  kontekście  oddziaływania  teorii  złożoności  na  koncepcję  społeczeństwa  sieci

F. Stalder  zauważył  szansę  na  doprecyzowanie  nazbyt  ogólnej  i  abstrakcyjnej  definicji  sieci.

Szczególnie wskazał on na takie własności układu złożonego jak: (1) podkreślanie znaczenia

zjawisk  emergentnych;  (2)  zdolność  tego  systemu  do  wewnętrznego  samoodtwarzania

i transformacji; (3) selektywne i niedeterministyczne reagowanie systemu na bodźce zewnętrzne;

(4)  oddziaływanie  na  środowisko  zewnętrzne  poprzez  selekcję  przychodzących  z  tego

środowiska bodźców50.

Przeciwnicy wprowadzania modelu układu złożonego do objaśniania społeczeństwa sieci

mogą obstawać przy argumencie,  że konfiguracje  sieci  w ujęciu dynamicznym opisywał  już

G. Simmel, którego zajmowała geometria społeczna. Faktycznie Simmelowskie analizy można

odczytywać właśnie  w tym kluczu,  przy czym trzeba zastrzec,  że  wartość objaśniająca  jego

modeli była wysoka w przypadku struktur co najwyżej kilkuelementowych. Podstawową formą

dla tego teoretyka była diada, nie tylko poprzez fakt, że jest to najprostsza z możliwych struktur,

ale  również  dlatego,  że  umożliwia  opisywanie  zależności  pomiędzy  różnymi  podmiotami

społecznymi  (jednostkami,  grupami,  całymi  społecznościami).  Każdy  kolejny  element

wprowadzony do układu diadycznego (np. powstanie triady) zmienia samą strukturę i generuje

kolejne  wyzwania  pod  kątem  analizy  socjologicznej51.  Podejście  zaproponowane  przez

G. Simmela  dość  szybko  osiąga  swój  punkt  krytyczny,  gdyż  do  analizowanych  struktur

47. Cf.  A.  Mrozińska,  Trwałość  i  stabilność  w  społeczno-gospodarczych  systemach  złożonych,
[w:] Przedsiębiorstwo  w  strukturach  sieci.  Doświadczenia  i  perspektywy  rozwoju  w  Europie  Środkowej
i Wschodniej, pod red. G. Główka, R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 257-258.

48. Cf. A. Mrozińska, Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski (praca doktorska),
Poznań 2014, s. 13. 

49. Cf.  A.  Jarynowski,  Wykorzystanie  modelowania  matematycznego  wywodzącego  się  z  nauk  przyrodniczych
w socjologii analitycznej, 2015, s. 9.

50. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 210.
51. Cf.  G.  Simmel,  Struktury  proste.  Liczba  elementów  jako  jedyny  wyznacznik  ich  wzajemnych  stosunków ,

[w:] Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, ss. 88, 93. 
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nie można  dodawać  kolejnych  elementów  w  nieskończoność,  tak  aby  metoda  była  nadal

efektywna i  w ogóle  możliwa  do wykonania  przy  wykorzystaniu  narzędzi  dostępnych  temu

badaczowi.

Naukowa  eksploracja  struktury  sieci  i  zjawiska  złożoności  rozszerzyła  się  znacząco

w momencie, w którym zaczęto badać sieci rzeczywiste i opracowano ich empiryczne modele.

Stały  się  one  podwaliną  dla  współczesnych  badań  struktur  sieciowych,  które  przekroczyły

możliwości  klasycznej  socjometrii.  Teoria  wykorzystywana  początkowo  w  naukach  ścisłych

uległa znacznemu przeobrażeniu na skutek obserwacji, że złożone sieci rzadko są strukturami

powstającymi  losowo,  ale  istnieje  jakaś  zasada organizująca  poszczególne węzły.  W obrębie

nowej nauki sieci zaczęto badać układy złożone52. Specyficzne własności budowy sieci różnego

typu zaczęto dostrzegać na skutek trzech sprzyjających okoliczności. Pierwszą było powstanie

komputerowych baz danych o rzeczywistych sieciach. Drugą okoliczność stanowiły coraz lepsze

parametry  oprzyrządowania,  zwłaszcza  wysoka  moc  obliczeniowa  komputerów  służąca

przetwarzaniu  dużych zbiorów danych.  Trzecia  okoliczność  to  bardzo szerokie  zastosowanie

badań  nad  sieciami,  a  co  za  tym  idzie  również  przekraczanie  sztywnych  granic  dyscyplin

naukowych53.

Badania nad sieciami prowadzono dość intensywnie już od lat 50. XX w., ale opisywane

okoliczności sprzyjające odkryciu ich złożoności oraz dynamiki pojawiły się pod koniec wieku

XX.  Zaawansowanie  badań  zaowocowało  stopniowym odejściem od  modeli  sieci  losowych

(Random  Network),  jako  stosunkowo  rzadkich  odpowiedników  rzeczywistości  empirycznej,

w kierunku sieci złożonych (Complex Network), opartych na zjawisku małych światów (Small

Word), czy bezskalowości (Scale Free)54. Sieci jako struktury występujące w rzeczywistości nie

są  ani  całkowicie  uporządkowane,  ani  całkowicie  losowe,  ale  charakteryzuje  je  jakiś  rodzaj

kombinacji  obu  tych  własności55.  Na  bazie  badań  oraz  technologicznego  zaplecza

umożliwiającego  wizualizację  w  postaci  grafów,  analiza  sieciowa  stosowana  w  socjologii

i antropologii przeszła na kolejny poziom wyrafinowania metodologicznego, co można uznać

za przyczynę sformułowania określenia ,,nowa nauka sieci”56.

52. Cf.  K.  Pietrowicz, Podejścia  sieciowe  w  socjologii.  Przyczółki,  splecenia  i  przeobrażenia  dyscypliny,
Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz 2016, ss. 145, 147. 

53. Cf.  P.  Pluta,  Topologia  sieci  złożonych,  [w:]  ,,Zeszyty  Naukowe  Instytutu  Administracji  Jana  Długosza
w Częstochowie”, Seria: ,,Gubernaculum et Administratio”, 4, 2016: 55-66.

54. Cf. R. Kasprzycki,  Własności sieci złożonych posiadających cechy Small World i Scale Free, [w:] ,,Biuletyn
Instytutu Systemów Informatycznych”, 1, 2008: 25-30, s. 25.

55. Cf. D. J. Watts, Networks, Dynamics and the Small World Phenomenon, [in:] ,,American Journal Of Sociology”,
105 (2), 1999 September: 493-527.

56. Cf. D. J. Watts, The ”New”Science of Network, [in:] ,,Annual Review of Sociology”, 30, 2004: 243-270, p. 243.
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Dowolnej wielkości struktury opisuje się już nie tylko poprzez pryzmat całości, ale ich

specyficznych własności określanych jako miary sieci. Do podstawowych miar tego typu można

zaliczyć  liczbę  powiązań,  ukierunkowanie,  wzajemność  powiązań,  przechodniość  powiązań,

pomosty,  pośrednictwo,  centralność  oraz  równoważność57.  Każda  z  miar  sieci  służy

zobrazowaniu  cech  strukturalnych,  kształtujących  dynamikę  przebiegu  procesów,  takich  jak

wymiana informacji, kooperacja czy przepływy społecznie cenionych zasobów. 

Jednym z ważniejszych przedstawicieli  nowej nauki sieci jest  D. Watts.  Jego badania

zostały przeprowadzone na podstawie założenia, że dynamika społeczna, jaką chcemy zbadać,

jest  dynamiką  uchwytną  w  obrębie  struktur  i  to  te  struktury  generują  warunki,  w  jakich

przebiegają  procesy społeczne.  Podejście  D.  Wattsa  polega  na wykazaniu,  że  struktura  sieci

ma wpływ na przebieg zachowań indywidualnych (mikro) oraz zachowań zbiorowych (makro),

a także pozwala zbadać związki pomiędzy tym, co indywidualne i tym, co zbiorowe. Zależności

te  wykazano również  w obrębie  sieciowej  teorii  wymiany,  gdzie  zaangażowanie  podmiotów

w daną transakcję jest  uzależnione zarówno od ich indywidualnych preferencji,  jak i  wzorca

relacji, w jakim się znajdują 58.

Silne nawiązanie do kwestii złożoności nie świadczy o zerwaniu radykalnym, ale raczej

próbie  powiązania  problematyki  złożoności  z  objaśnieniami  socjologicznymi.  Interesujący

nas badacze  musieli  odnaleźć  furtkę,  która  pozwoliła  im  na  konceptualne  połączenie

odmiennych  ontologicznie  obiektów  jak  sieci  przyrodnicze  i  sieci  społeczne.  Takie

,,prześlizgnięcie się” modelu przyrodoznawstwa do socjologii  dokonało się poprzez przyjęcie

zasady  izomorfizmu.  Izomorficzny  oznacza  tyle  co  ,,równopostaciowy”,  ,,równokształtny”59,

a w interesującym  nas  przypadku  także  cechujący  się  ,,podobieństwem  strukturalnym”.

W następstwie czego oznacza, że pomimo wielości i różnorodności systemów, istnieją łączące

je prawa  formalne60.  Sieci  jako  formy  przynależą  zarówno  do  porządku  naturalnego,

jak i sztucznego. W katalogu układów badanych w nurcie formalnym znajdują się zatem sieci

fizyczne, organiczne, neuronowe, społeczne, technologiczne czy medialne61.

Kwestia  statusu  sieci  jest  kluczowa  dla  zrozumienia  specyfiki  struktur.  Wymaga

ona pytania: czy morfologia sieci różnicuje się w zależności od tego, jakiego rodzaju obiektami

są węzły? Podejścia pochodzące ze wspomnianego przyrodoznawstwa, takie jak nowa nauka

57. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 607.
58. Cf. D. Watts, The ”New”Science of Network, op. cit., p. 256. 
59. Cf. W. Kopaliński, [hasło:] Izomorfizm, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem,

op. cit., s. 266. 
60. Cf. A. Mrozińska, Trwałość i stabilność w społeczno-gospodarczych systemach złożonych, op. cit., s. 256.
61. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 43.
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sieci,  nie  opierają  się  na  zasadniczym  różnicowaniu  metodologii  badawczej  ze  względu

na substrat badanej struktury sieciowej. Informacja tego typu jest drugorzędna, i z perspektywy

niektórych przedstawicieli  nowej nauki sieci,  w gruncie rzeczy nieistotna62.  Wspominany już

D. J.  Watts  wskazał,  że  uogólnienia  powstające  na  skutek  opracowania  badań  nad  sieciami

są wykorzystywane jako modele  w bardzo różnych dziedzinach  wiedzy63.  Podobny stosunek

do ontologii sieci uwidacznia się w opracowaniu pt.  The Structure and Dynamics of Networks

redagowanym przez M. Newmana, A. L. Barabásiego oraz wspomnianego D. J. Wattsa. Książka

jawi  się  jako  praca  postdyscyplinarna  w  tym  sensie,  że  jej  formalizm  wydaje  się  znosić

zasadność  analiz  opartych  na  specyfice  samych  węzłów,  co  do  których  wiedzę  czerpiemy

z konkretnych dziedzin naukowych64. Zasada izomorfizmu jest pewną przepustką do szerokiego

zastosowania nauki o złożoności, przy czym tak rozumianej złożoności nie można utożsamiać

ze zorientowaną na holizm i antyredukcjonizm analizą socjologiczną.

W przypadku społeczeństwa sieci węzłami są aktorzy sieci, a więc pojedynczy ludzie,

grupy czy organizacje. Jednocześnie struktury społeczne rozumiane jako odtwarzane praktyki

społeczne  są  w  dużej  mierze  wspomagane  technologicznie.  Specyfika  tych  struktur  wynika

z tego, że składają się na nią relacje bezpośrednie oraz relacje zapośredniczone technologicznie.

Zaistnienie komponentu technologicznego znacznie przeobraziło  strukturę sieci,  a praktyczne

rozgraniczenia na sieci społeczne i infrastrukturę sieciową jest utrudnione. W tym kontekście

społeczeństwo  sieci  pod  względem  ontologii  węzłów  stanowi  swoistą  hybrydę,  gdyż

utechnicznienie i usieciowienie są elementami obecnymi w procesach kształtowania się nowych

form społecznych65.

Dodatkowo z racji  pragmatycznego i  empirycznego zwrotu nauk o sieciach pomijane

bywają  pewne istotne  założenia  ontologiczne,  czego przykładem jest  jednakowe traktowanie

własności sieci komputerowych z sieciami społecznymi. Nie znosi to jednak pytania, czy ogólne

modele sieci można prawomocnie przekładać z problemu na problem badawczy, z dziedziny

na dziedzinę,  by  nie  utracić  po  drodze  właściwego przedmiotu  poznania.  Warto  powiedzieć,

że nawet  sam  D.  Watts  nie  postrzega  nowej  nauki  sieci  jako  rozwiniętego  podejścia,  gdyż

badania zależności pomiędzy strukturą sieci a jakimś rodzajem kolektywnej dynamiki są jeszcze

62. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (…), op. cit., s. XX.
63. Cf. D. J. Watts, The ”New”Science of Network, op. cit., p. 244.
64. Cf. M. Newman, A. L. Barabássi, D. Watts,  The Structure and Dynamics of Networks, Princeton University

Press, Princeton-Oxford 2006. 
65. Cf. K. J. Frączek, Więź społeczna a procesy wirtualizacji i usieciowienia, [w:] Praca. Więź. Integracja, Tom I:

Praca,  przedsiębiorczość,  gospodarka  oparta  na  wiedzy,  pod  red.  U.  Swadźba,  B.  Pactwa,  M.  Żak,
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 344-346.
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w powijakach.  Na  chwilę  obecną  sprawdziły  się  przy  rozwiązywaniu  tylko  niektórych

problemów  badawczych  (np.  dotyczących  rozprzestrzeniania  się  chorób  czy  komunikacji)66.

Analizy  sieci  społecznych,  podobnie  jak  inne  przykłady  operowania  modelami

przyrodoznawstwa w badaniu zjawisk społecznych, posiadają tę zaletę, że faktycznie ukazują

prawidłowości  wynikające  z  działania  jakiegoś  układu,  ale  nie  wnoszą  znaczących  odkryć

do samej  socjologii.  Za  A.  Jarynowskim  należy  powiedzieć,  że  istnieją  co  najmniej  cztery

nierozwiązane  do  tej  pory  problemy  socjofizyki.  Należą  do  nich  kolejno:  brak  zdolności

predykcyjnej,  problem  pomiaru  i  przetwarzania  danych,  szerokie  zagadnienie  konsekwencji

wprowadzania modeli w życie oraz powierzchowność poznania tematu67.

Warto  dodać,  że  skrajny  formalizm  niektórych  podejść  sieciowych  implikuje

redukcjonizm  nie  tylko  w  spojrzeniu  na  społeczeństwo  jako  bardzo  złożony  fenomen,

ale również w rozumieniu samych tylko struktur społecznych. W tym kontekście nurt formalny

badań nad sieciami podlega zarzutowi fetyszyzmu metodologicznego, w obrębie którego dbałość

o procedury i narzędzia badawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci istotnego

odkrycia naukowego, ani nie służy badaniu problemów społecznie istotnych68. Bardzo ciekawe

spojrzenie  na  tę  kwestię  zaproponował  J.  H.  Turner.  Odnosząc  się  do  rozwoju  socjologii

sieciowej, autor dostrzegł duże ograniczenie poznawcze wynikające z opisywania struktur tylko

i wyłącznie poprzez miary sieci.  Odwoływanie się do takich własności jest  niewystarczające,

by zrozumieć specyfikę ustrukturalizowanych relacji społecznych69.

Trudno o  jednoznaczną  ocenę  potencjału  eksplikatywnego,  jaki  wniosła  do  podejścia

M. Castellsa  i  J.  van  Dijka  kategoria  złożoności  rozwijana  przez  nurty  formalne.  Z  analiz

J. H. Turnera wynika, że badanie sieci jest szansą na uchwycenie istoty struktur społecznych,

jaką  jest  system  powiązań  pomiędzy  aktorami  zajmującymi  różne  pozycje  społeczne.

Perspektywa  sieci  mogłaby  znacząco  wzbogacić  socjologiczną  teorię  struktur,  chociaż

na przeszkodzie  systematycznej  socjologii  sieciowej  stoi  kilka  problematycznych  kwestii.

Pierwszą jest rozwijanie analizy sieciowej jako narzędzia empirycznego opisu70. W przypadku

tego podejścia mamy do czynienia z wyraźnym empirycznym i pragmatycznym zwrotem nauki

66. Cf. D. Watts, The ”New”Science of Network, op. cit., p. 256. 
67. Cf.  A.  Jarynowski,  Wykorzystanie  modelowania  matematycznego  wywodzącego  się  z  nauk  przyrodniczych

w socjologii analitycznej, op. cit., ss. 12-13. 
68. Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2013, s. 85.
69. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 613.
70. Ibid., s. 614.

103



o sieciach  społecznych71.  Niewielu  badaczy  sieci  interesuje  rozwijanie  analizy  sieci  jako

podejścia  teoretycznego.  Potencjał  rynkowy  samej  metody  sprawia,  że  rozwija  się  w  dużej

mierze poza nurtem akademickim72. Drugim dowodem na niedostateczne rozwinięcie socjologii

sieci  jest  fakt,  że  badacze  dynamicznych  struktur  rzadko  formułują  jakieś  ogólne  prawa

czy twierdzenia naukowe (J. H. Turner jako wyjątek wymienił opracowania M. Granovettera).

Trzecią  kwestią  jest  brak  terminologii  –  słownika  socjologii  sieciowej  –  odpowiadającego

bogactwu zjawisk społecznych, które można opisać i objaśnić przyjmując taką perspektywę73.

Co  prawda  istnieje  potencjał  w  objaśnianiu  rozwoju  społecznego  z  perspektywy

formalnej,  ale  na razie  nie  można uznać  jej  za  jedyną.  Rozwijanie  metod,  formalizm,  słabe

uteoretyzowanie  oraz  niedoskonałość  języka  dotyczą  podejść  sieciowych,  którymi  można

operować  opisując  i  objaśniając  zagadnienia  makrostrukturalne.  Z  tego  powodu  kwestie

dotyczące  rozwoju  u  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka  zostały  objaśnione  poprzez  włączenie

perspektywy  sieciowej,  uczynienie  z  właściwości  struktur  społecznych  punktu  wyjścia,

ale i posiłkowanie  się  dość obszernym zbiorem założeń teoretycznych pochodzących z wielu

nauk społecznych. Teorie złożoności, do której odwołali się obaj badacze, tworzą rodzaj stelaża

konceptualnego, na którym zbudowali kolejne wątki. Dzięki temu społeczeństwo sieci w obu

wersjach  jawi  się  jako  rezultat  szerokiego  i  holistycznego  podejścia  teoretycznego.  Badanie

złożoności w rozmaitych naukach jest motywowane objaśnieniem zależności pomiędzy wieloma

obiektami i wypływa z chęci ustalenia zasad dynamiki w obrębie struktur.

R. Drozdowski i  T.  Szlendak podali,  że  reakcja  socjologii  na teorie  złożoności  może

przybrać  cztery  warianty.  Pierwszym jest  kapitulacja  socjologii,  która  straci  swoją  zdolność

objaśniania rzeczywistości. Sytuację taką określili jako ,,ogłoszenie bankructwa” lub (w bardziej

optymistycznym scenariuszu) jako przyjęcie roli ,,podwykonawcy”. Drugą opcją jest przyjęcie

przez socjologów ,,stylu eksplanacyjnego” oraz ,,kultury metodologicznej” nauk o złożoności.

Trzecią  ewentualnością  jest  zapożyczenie  terminologii  pochodzącej  od  złożoności

i jej modyfikacja  w  kierunku  odpowiadającym  potrzebom  poznawczym  nauk  społecznych.

Ostatnim sposobem adaptacji jest stworzenie socjologicznej teorii złożoności, która czerpałaby

z własnej tradycji teoretycznej74. 

71. Cf. K. J. Frączek,  Poszukiwanie paradygmatycznych podstaw nauki o sieciach społecznych, [w:] Organizacja
społeczna  w  strukturach  sieci.  Doświadczenia  i  perspektywy  rozwoju  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej ,
pod red. A. Betlej, S. Partycki, M. J. Parzyszek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

72. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 110. 
73. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 614. 
74. Cf.  R.  Drozdowski,  T.  Szlendak,  Socjologia  wobec  złożoności  współczesnego  świata,  [w:]  ,,Studia

Socjologiczne”, 4 (211), 2013: 7-17, ss. 11-12.
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Działalność badawczą M. Castellsa uznaje się za przykład czwartej  opcji,  a więc  par

excellence socjologicznej  teorii  złożoności  korzystającej  z  własnej  tradycji  teoretycznej75.

Społeczeństwo sieci jest silnie wsparte na zagadnieniu złożoności pochodzącym z formalnych

nauk o sieciach, ale analizy wykraczają poza formalizm przekształcając go w modele, np. model

przestrzeni  przepływów,  którego  dynamika  zależy  nie  tylko  od  złożonych  struktur  sieci,

ale również  charakteru  ich  elementów.  Złożoność  w  koncepcjach  społeczeństwa  sieci

to zagadnienie, z którym poradzili sobie M. Castells i J. van Dijk, tworząc teorię sieci zgodną

z  ,,duchem socjologii”.  Jednocześnie  z  zagadnieniem tym radzą  sobie  podobnie,  jak i  wielu

innych autorów, a więc poprzez stosowanie strategii redukcji i strategii eskalacji.

Złożoność  jest  zagadnieniem  niejako  oczywistym  dla  socjologów,  ale  jednocześnie

bardzo trudnym do konceptualnego i metodologicznego udźwignięcia. Z tego powodu badacze

stosują dwie towarzyszące sobie strategie,  pozwalające podołać takiemu wyzwaniu.  Strategia

redukcji polega na wprowadzeniu pojęć, które swoim zakresem są w stanie objąć wiele zjawisk

– chodzi o poszukiwanie wspólnego mianownika. Z kolei strategia eskalacji polega na mnożeniu

dystynkcji,  a więc poszukiwaniu różnic pomiędzy zjawiskami czy faktami, którym uprzednio

przypisano  cechę  jedności.  Tak  rozumiane  redukcja  i  eskalacja  nie  muszą  być  sobie

przeciwstawne, ale często się uzupełniają76.

Radzenie sobie ze złożonością,  to balansowanie pomiędzy redukcją i  eskalacją.  Jedna

strategia dostarcza ogólnych modeli lub wspólnego mianownika, druga wprowadza rozróżnienia

do  prostych  opisów  przedmiotu  badań.  Strategia  redukcji  nie  obroniłaby  się  ze  swoimi

modelami,  gdyby nie  strategia  eskalacji.  Z drugiej  strony ta  druga może zagrozić  pierwszej,

jeżeli badacz niewłaściwie oszacuje potrzebę eskalacji. Wówczas ta przechyli ostatecznie szalę

na  swoją  stronę  czyniąc  ogólne  modele  czy  typy  idealne  całkowicie  nieuprawnionymi.

Ten rodzaj przeszacowania przy opisie złożoności pojawił się w przypadku pracy M. Castellsa,

gdyż  ogólna  teza  o  usieciowieniu  utraciła  swoją  wyrazistość  poprzez  szczegółowe przejawy

wchodzenia społeczeństwa w nowe stadium.

Na podobnej zasadzie w nauce działa dywergencja i konwergencja. Ta pierwsza polega

na  wzroście  specjalizacji  badawczych,  pojawianiu  się  nowych  dyscyplin  i  subdyscyplin

naukowych. Jest to zjawisko wynikające ze złożoności, zarówno w jej wymiarze empirycznym,

jak i teoretyczno-metodologicznym. Konwergencja zaś polega na próbie integracji i unifikacji

różnych  obszarów  badań  na  skutek  dostrzeżenia  ich  wzajemnych  zysków  i  zależności.

75. Ibid., s. 12. 
76. Cf. M. Bucholc, Złożoność nie do udźwignięcia: utopie jedności, utopie różnicy, op. cit., ss. 24-25.

105



Konwergencja  jest  podłożem  dla  multi-  inter-  oraz  transdyscyplinarności,  a  więc  łączenia

dziedzin w celu wielowymiarowego podejścia do przedmiotu badań77.

Drugim wnioskiem,  jaki  należy  wyprowadzić  z  charakterystyki  obu strategii,  jest  to,

że wprowadzenie  kategorii  złożoności  nie  jest  gwarantem  pozbycia  się  poznawczego

redukcjonizmu.  Sam  wybór  definicji  złożoności  jest  poważną  operacją  na  rzeczywistości

empirycznej,  a  każdy  kolejny  wybór  teoretyczny  lub  metodologiczny  taką  redukcję  tylko

pogłębia. Wybór komponentu strukturalnego na kategorię centralną sprawia, że nawet olbrzymi

wysiłek  analityczny  nie  wydobędzie  kategorii  podmiotowości,  czy  kategorii  działania

społecznego, z teoretycznych peryferii. Objaśnianie wynikania nie oznacza, że wszystkie istotne

elementy  zostaną  wpisane  w  schemat  eksplanacyjny.  Większość  kategorii,  pomimo

że ,,zezwolono  im”  na  obecność,  nie  wykonuje  żadnej  poważniejszej  pracy  w  procesie

objaśniania, gdzie swoje scenariusze odgrywają głównie pierwszoplanowi aktorzy.

Samo  zagadnienie  złożoności  definiowane  i  badane  w  duchu  przyrodoznawstwa

po części  zagraża  kategoriom sprawczości  i  podmiotowości,  które  socjologia  humanistyczna

wywalczyła  po  wielu  latach  dominacji  rozmaitych  determinizmów.  Zwrot  ku  złożoności

ma swoją  poważną  cenę,  którą  muszą  zapłacić  badacze,  chcąc  objaśniać  dynamikę

makrostrukturalną  na  modłę  formalizmu.  Ciekawy  komentarz  do  tej  kwestii  zredagował

M. Krajewski, którego zdaniem

,,Źródłem  tego  zwrotu  ma  być  coraz  powszechniejsze  zdawanie  sobie  sprawy  z  tego,  jak  bardzo

nieprzydatne do opisu współczesnego świata są te rodzaje socjologicznej wiedzy, w centrum których znajduje się

autonomiczna jednostka ludzka kontrolująca poznawczo i praktycznie rzeczywistość, społeczeństwo rozumiane jako

zbiorowość państwa narodowego, w sposób linearny postrzegana przyczynowość oraz ład traktowany jako stan, a

nie proces. Istotą tego zwrotu jest zaś uznanie, również przez socjologów, tego, co jest codziennym doświadczeniem

nas wszystkich  –  niepewności  i  nieprzewidywalności,  konektywności  i  sieciowości,  emergencji,  otwartości

i zmienności systemów społecznych jako stanów normalnych, nie zaś jako patologii czy odstępstwa od normy”78.

Ocena  M.  Krajewskiego  jest  dość  trafna,  lecz  w  ogólniejszym  oglądzie  dyscypliny

socjologicznej niekompletna. Na drugim biegunie rozwijających się nauk społecznych plasują

się  wszelkie  kierunki  zmierzające  do  budowania  socjologii  rozumiejącej  i  skierowanej

na podmioty  życia  społecznego.  Jednocześnie tak wyraźny podział  może być interpretowany

77. Cf. R. Poczobut,  Interdyscyplinarność i  pojęcia pokrewne,  [w:]  Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności.
Między ideą a praktyką, pod red. A. Chmielewski, M. Dudziakowa, A. Grobler, Wydawnictwo Impuls, Kraków
2012, ss. 39-40.

78. M. Krajewski, Przeciwzłożoność. Polityka prostoty, op. cit., s. 38. 
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jako  poważne  pęknięcie  na  relatywnie  spójnej  dyscyplinie  socjologicznej.  Wydawać  by  się

mogło, że tendencje do łączenia problemu struktur i podmiotowego sprawstwa idą w dobrym

kierunku,  czego przykładem są  teorie  A.  Giddensa  czy  M.  Archer.  Jednocześnie  tam,  gdzie

na grunt  socjologii  wkraczają  nauki  przyrodnicze,  problem  nieudanej  syntezy  struktur

i sprawstwa generuje nowe pytania badawcze.

Podmiotowość  społeczna  konfrontowana  ze  złożonością  nie  da  się  ujmować

w kategoriach  zero-jedynkowych.  Najlepszą  jej  ilustracją  jest  natomiast  skala,  której

stopniowalność  pozwala  na  każdorazową  ocenę  zdolności  oddziaływania  podmiotu

na rzeczywistość  w  zależności  od  jego  możliwości  rozpoznania  kontekstu  działań  oraz  puli

zasobów,  którymi  dysponuje.  Aktorzy  sieci  nie  są  całkowicie  bezwolni  i  bierni  wobec

postępującej  złożoności  i  jej  następstw,  ale  poziom  rozpoznania  sytuacji  w  usieciowionym

i zglobalizowanym  świecie  jest  czynnikiem  różnicującym,  a  nawet  stratyfikującym,  o  czym

pośrednio  świadczy  opisana  w  kolejnym  rozdziale  przestrzeń  przepływów  M.  Castellsa

czy koncepcja podziału cyfrowego J. van Dijka.

3.3. Technologia a zmiana – od czynnika strukturyzującego do aktora sieciowego

Dwa  poważne  wyzwania,  jakie  postawił  przed  teoretykami  szeroki  strumień  zmian

społecznych  w  zakresie  transformacji  struktur,  to  zmierzenie  się  z  ich  złożonością

oraz utechnicznieniem.  W  poprzedniej  części  objaśniono,  że  konieczność  poradzenia  sobie

ze złożonością  struktur  społecznych  jest  w  pewnym  sensie  stałym  problemem  socjologii

teoretycznej.  Inną oczywiście kwestią jest  to,  że we współczesnym nam dyskursie złożoność

,,wybiła  się”  jako  wątek  kluczowy z  co  najmniej  trzech  przyczyn.  Po pierwsze,  wzmożony

wysiłek  badawczy  w  tym kierunku  łączy  się  z  hipotezą  o  rozroście  społecznej  złożoności.

Po drugie,  pojawiły  się  nowe  sposoby  konceptualizacji  oraz  operacjonalizacji  złożoności

związane  ze zdobyczami  współczesnej  metodologii  oraz  niewątpliwym postępem technologii

w zakresie gromadzenia i obróbki danych. Po trzecie, poważnym zasileniem dla problematyki

okazała  się  teza  o  utechnicznieniu  i  usieciowieniu  społeczeństwa,  która  doprowadziła

do rozszerzenia rzeczywistości społecznej. Zaistniała konfiguracja tych okoliczności złożyła się

z silnym ukierunkowaniem na interdyscyplinarność,   próbującą na nowo zintegrować wiedzę
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z różnych  dziedzin  –  niemal  na  wzór  renesansowych  projektów  poznawczych,  w  których

zakładano jakiś rodzaj jedności świata, a co za tym idzie również jedności epistemologicznej 79.

Łączenie  tych  dwóch zagadnień jest  po części  mieszaniem następstw z przyczynami,

gdyż  ustalono  już,  że  utechnicznienie  jest  jednym  ze  źródeł  postępującej  złożoności.

Za wydzieleniem problematyki technologii (jako osobnego zagadnienia i ulokowania go w tym

miejscu pracy) przemawiają co najmniej dwie kwestie. Pierwsza ma naturę bardziej techniczną

i wynika  z  samej  specyfiki  materiału  poddawanego  analizie.  Z  jednej  strony  wiążąca  jest

strategia  samego  M.  Castellsa,  który  kluczowe  pojęcia  teorii  traktuje  jednocześnie  jako

explanandum i  explanans,  z  drugiej  pojawiają  się  cele  samej  rozprawy,  których  realizacja

wymaga wypreparowania reprezentatywnych dla całości pojęć, ich doprecyzowania oraz próby

domknięcia. Uczynienie z sieci, technologii lub struktury pojęć objaśnianych i objaśniających,

powoduje, że nie są one statycznie umiejscowione w schemacie eksplanacyjnym, ale wędrują

po nim,  tworząc  całą  matrycę  punktów odniesienia.  Można  je  uchwycić  jako  punkt  wyjścia

lub jako rezultat dociekań i w gruncie rzeczy obie interpretacje są równie uprawnione i równie

niekompletne.  Druga  kwestia  polega  na  olbrzymim  zainteresowaniu  technologią,  której

oddziaływanie  nie  polega  tylko  i  wyłącznie  na  potęgowaniu  społecznej  złożoności.

Strukturyzujący potencjał technologii, tak u M. Castellsa czy J. van Dijka, jak i w pozostałych

narracjach  współczesności,  znacząco  wykracza  poza  problem  komplikowania  struktur

czy problem zakorzenienia w mentalności naukowej technologicznego determinizmu.

Samo  pojęcie  technologii  ma  niemal  tak  szerokie  pole  operacyjne  co  pojęcie  sieci.

W jednych opracowaniach przebija się bardzo potoczne myślenie o technologii, które wystarcza

do powierzchownej diagnozy mającej na celu powtórzenie powszechnie podzielanych sądów,

które nie raz poprowadziły badaczy na poznawcze manowce. Równie istotną sprawą jest chaos

definicyjny wokół  techniki  i  technologii,  a  także  problem zamiennego traktowania obu tych

pojęć80.  Inne  opracowania  to  precyzyjne  studia  nad  jej  konstytutywnymi  cechami,  które

odkrywają  mechanizmy  oddziaływania  technosfery  na  społeczeństwo.  Pewne  jest,  że  to,

co myślimy  o  technologii  jedynie  wydaje  się  czymś  ,,naturalnym”  i  bezdyskusyjnym.

W rzeczywistości  sposób  jej  postrzegania  stanowi  rezultat  interakcji  na  linii  technologia

79. Cf. P. Celiński,  Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, [w:]  Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe
media, kultura 2.0, pod red. A. Radomski, R. Bomba, Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2013, s. 15. 

80. Cf.  U.  Soler,  Redefinicja  społecznej  roli  nauki  w  kontekście  rozwoju  metod  wartościowania  technologii ,
[w:] Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Partycki,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 489-490.
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– człowiek oraz wynik narracji, która pozwala ,,sprzedać” innowację technologiczną jako źródło

licznych korzyści.

Technologię  można  rozumieć  jako  narzędzie,  maszynę,  a  więc  utożsamiać

ją z konkretnym materialnym obiektem, ale również jako sposób wytwarzania dóbr, konkretne

procedury  postępowania  w  procesie  produkcji,  a  nawet  jako  sposób  organizacji  praktyk

społecznych.  Wraz  z  potwierdzeniem  tezy  o  wzroście  znaczenia  technologii  wzrosła  ilość

przypisywanych jej znaczeń oraz funkcji. Mówienie o kolejnej cywilizacji technicznej łączy się

z całym zestawem postulatów reformy nauki począwszy od multi-, inter- i transdyscyplinarności,

przez  przeformułowanie  jej  języka,  aż  po  rozszerzenie  funkcji  wiedzy81.  W  kolejnych

opracowaniach M. Castells znacząco rozszerzył znaczenie technologii i zwiększał jej rangę jako

pojęcia  objaśniającego.  Ostatecznie kataloński  socjolog  doszedł  do stwierdzenia,  że technikę

należałoby traktować jako swoiście rozumianą warstwę struktury społecznej82.

Teoretyczna  tożsamość  samej  technologii  w  Castellsowskiej  perspektywie  naukowej

jest wieloraka, gdyż kolejne podejścia nałożyły się w niej warstwowo pokrywając poprzednią

perspektywę,  ale  nie  usuwając  jej  całkowicie.  Takie  wychodzenie  spod  powierzchni,

czy obecność  na  horyzoncie  różnych  orientacji  teoretycznych,  jest  typowe dla  katalońskiego

badacza i to ono prawdopodobnie spowodowało duże zróżnicowanie w ocenie jego opracowań.

Społeczeństwo sieci może być lokowane na skali determinizmu technologicznego lub pomiędzy

determinizmem a konstruktywizmem, ale również pomiędzy neomarksistowskimi inspiracjami

L. Althusserma a medioznawczą orientacją M. McLuhana. Wymienione tropy podjął F. Stalder,

którego  celem  było  ukazanie  zmienności  punktów  odniesienia  dla  działalności  badawczej

M. Castellsa83. Ocena F. Staldera okazała się pomocna, gdyż autor w porządku chronologicznym

przeprowadził czytelnika przez wymienione podejścia. Ocena jest też po części zgubna z racji

przemieszania  tychże  podejść.  Dodatkowo  wyraźne  tropy  teoretyczne  są  u  M.  Castellsa

najczęściej nieczytelne, przez co większość pracy ma charakter poszukiwań analogii pomiędzy

sposobem tłumaczenia przez autora jakiegoś zjawiska społecznego związanego z technologią

a ścieżką eksplikatywną typową dla konkretnego nurtu. Jest to rodzaj teoretycznej archeologii,

gdzie  po  zarysach  wykopaliska  należy  zrekonstruować  cały  obiekt.  Mocnych  wskazówek

dostarczył  tu  jednak społeczny i  socjologiczny dyskurs  ostatnich  dekad XX w.  i  początków

81. Cf.  L.  W.  Zacher,  Cywilizacja  techniczna  –  społeczeństwo  informacyjne  w  perspektywie  wiedzy,
[w:] Społeczeństwo.  Technologia.  Gospodarka.  W  świecie  sieciowych  powiązań.  Ku  przyszłości,  pod  red.
A. Betlej, D. Błaszczyk, M. Górka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 87.

82. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 34. 
83. Ibid., ss. 28-35.
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wieku XXI, którego wybrane wątki można uznać za instrukcję czytania społeczeństwa sieci jako

społeczeństwa technicznego i utechnicznionego.

Początkowo podejście M. Castellsa do technologii było dość proste i nie znamionowało

większego  zainteresowania  badaniami  wielorakich  zależności  w  obrębie  tworów,  które

dzisiejszym językiem nazywamy ,,socjotechnicznymi światami”. F. Stalder wyjaśnił, że: ,,przez

długi  czas  nie  dotyczyło  to  Castellsa.  Jego  koncepcja  relacji  między  innowacjami

technologicznymi a przekształceniami społecznymi pozostawała niezwykle trwała przez większą

część jego kariery.  Dopiero w ostatnich latach zaczęła się zmieniać pod ciężarem świadectw

empirycznych.  W  swojej  konceptualizacji  relacji  pomiędzy  rozwojem  technologicznym

a rozwojem społecznym Castells  był wierny – jak w żadnym innym aspekcie swojej teorii –

argumentom  rozwijanym  przez  strukturalistycznych  marksistów.  Usiłując  poradzić  sobie

z dynamizmem  obecnym  w  ramach  kapitalizmu,  rozbudowali  oni,  wprowadzoną  już  przez

Marksa  w  analizie  gospodarki,  dystynkcję  pomiędzy  »sposobem  produkcji« a  »sposobem

rozwoju«”84.  Historyczna  perspektywa  transformacji  społecznych  i  ustrojowych,  która  jest

wprowadzeniem do trylogii, dość mocno bazuje na tym podziale.

Pomimo, że oba bloki podzielonej Europy były oparte o industrialną ścieżkę rozwoju,

to odróżniały je sposoby produkcji, a więc etatyzm i kapitalizm. M. Castells bardzo wyraźnie

bazował  na  historycznej  analizie  transformacji  ustrojowych  i  gospodarczych,  zaznaczając

jednocześnie,  że  za  późniejszym  sukcesem  kapitalizmu  stoi  jego  poważna  reforma,  która

przygotowała  przedsiębiorstwa  i  rynki  do  wkroczenia  na  postindustrialną  ścieżkę  rozwoju85.

Reforma  ta  polegała  w  głównej  mierze  na  decentralizacji  i  usieciowieniu  firm;  wzroście

znaczenia kapitału w stosunku do znaczenia siły roboczej; upowszechnieniu zatrudnienia kobiet;

selektywnej  deregulacji  rynków  i  rozmontowaniem  welfare  state czy  dostosowaniem

przedsiębiorstw do warunków wzmożonej konkurencyjności w gospodarce globalnej86. Strategie

oparte  na  różnych  formach  sieciowej  organizacji  przeniosły  się  na  różne  poziomy,  czego

przykładem jest m.in.: (1) budowanie sieci lokalnych i regionalnych, którym przyszło mierzyć

84. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 29. 
85. W latach 90. XX w. do takiej reformy zostały zmuszone również kraje postkomunistyczne. W tym przypadku

konieczne było m.in. uporządkowanie relacji pomiędzy państwem, przedsiębiorcami i pracownikami. Zmianie
uległa także polityka finansowa, struktura własności i stopień udziału państwa w gospodarce. W płaszczyźnie
realnych wpływów władzy i własności transformujących się społeczeństw nadal ważną rolę odgrywali jednak
aktorzy poprzedniego systemu.
Cf. M. Graban, Liberalizacja czy etatyzm? Kierunki zmian polityki pracy wybranych państw Europy Środkowo-
Wschodniej po 1989 roku, [w:] ,,Optimum. Studia Ekonomiczne”, 1 (73), 2015: 124-136, s. 125; J. Tittenbrun,
Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2007, Tom I.

86. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 43. 
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się  z  warunkami  postępującej  globalizacji,  (2)  oraz  równie  istotne  traktowanie  sieci  jako

ważnego dla rozwoju kapitału społecznego87. 

Niewielu komentatorów M. Castellsa byłoby skłonnych zanegować dość powszechnie

przyjmowaną wykładnię historyczną. Na poziomie opisu faktów nie powstaje tyle wątpliwości,

co na poziomie pracy konceptualnej. W przypadku industrializmu realizowanego w systemach

kapitalistycznych  i  etatystycznych,  wątpliwości  budzi  wyrazistość  podziału  na  sposoby

produkcji  i  sposoby  rozwoju.  Przypisywanie  tak  znaczącej  autonomii  obu  systemom  bywa

interpretowane jako przejaw nie tylko marksizmu, ale również technologicznego determinizmu.

Technologia  jest  tu  traktowana  jako  autonomiczny  i  bardzo  silny  element  oddziaływania

na to, co  społeczne88.  Ścieżka  rozwoju  technologicznego  posiadałaby  tu  własną  logikę

i dynamikę.

Determinizm  służy  opisowi  każdej  kolejnej  technologii  pod  kątem  właściwego

jej sposobu przekształcania rzeczywistości społecznej i gospodarczej, a interesującą nas narrację

o  usieciowieniu  i  utechnicznieniu  pozycjonuje  jako  continuum klasycznych  teorii  rozwoju.

Zgodnie  z  podstawową  definicją,  determinizm  technologiczny  (technological  determinism)

to ,,jedna z teorii zmiany społecznej, postulująca istnienie ewolucyjnego postępu lub rozwoju,

w którym technika wytwarzania dóbr kieruje się własną logiką i ma własne trajektorie, a także

jest  kluczowym  wyznacznikiem  kształtu  instytucji  i  związków  społecznych”89.  Myślenie

o technologii i  innowacji  technologicznej,  w kontekście gospodarki i w dalszej konsekwencji

całościowego rozwoju społecznego, wcale nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę historię

pojęcia  innowacji.  Początkowo  za  rozwojem  gospodarek  stał  przedsiębiorca  dysponujący

wielkim kapitałem, a dopiero z czasem gospodarki te zaczęły zależeć od specjalistów zdolnych

zarządzać nowymi technologiami. Na bazie tej obserwacji zrodził się paradygmat technicyzmu,

w obrębie którego innowacja jest podstawowym motorem rozwoju90. Ten rodzaj dyktatu techniki

w narracji o rozwoju przejawia się późniejszym technokratyzmem, który ujawnia performatywny

potencjał  teorii  społecznych  otwierających  się  na  alianse  z  rozmaitymi  programami

ideologicznymi.

87. Cf. M. Suchacka, Meandry działań networkingowych – o współpracy głównych interesariuszy w zmieniającym
się  regionie  przemysłowym,  [w:]  W  sieci  i  w  matni  społecznej,  pod  red.  P.  Skudrzyk,  M.  Suchacka,
M. Szczepański, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, ss. 148, 153.

88. C. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., ss. 30-31. 
89. P.  Świeboda,  [hasło:]  Determinizm  technologiczny,  [w:] Słownik  socjologii  i  nauk  społecznych,  pod  red.

G. Marshall, op. cit., s. 53. 
90. Cf.  M.  Zdun,  Innowacje  –  od  determinizmu  technologicznego  do  antropologii,  [w:]  ,,Zeszyty  Naukowe

Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 24 (1), czerwiec 2014: 241-249, s. 244.
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Sposoby interpretacji determinizmu technologicznego są bardzo różne. Z jednej strony,

jego  twarda  odmiana  (determinizm  skrajny)  została  porzucona  na  rzecz  podejścia  bardziej

łagodnego  (determinizm  umiarkowany).  Z  drugiej  strony,  pojawiają  się  głosy  o  coraz

poważniejszych  społecznych  skutkach  wymykania  się  technologii  spod  kontroli  człowieka,

co przechyla szalę  dyskursu w kierunku opcji  skrajnej91.  Przytoczona definicja  determinizmu

ujawnia strukturalizujący potencjał  technologii,  chociażby w tym sensie,  że jest  podstawową

przyczyną  wyłaniania  się  kolejnych  typów  społeczeństwa.  Ten  właśnie  klucz  myślenia

o dominującej  roli  technologii  wytwarzania  dóbr  uwidacznia  się  w  rozdziale  drugim

zawierającym  kwestię  przejścia  od  fazy  preindustrialnej  przez  industrialną

aż po postindustrialną.  Castellsowska koncepcja rozwoju w swoim wyjściowym punkcie głosi,

że dominujący sposób produkcji powoduje zmianę charakteru gospodarki, a w dalszej kolejności

całego  społeczeństwa.  Kataloński  socjolog  objaśniając  obszar  transformacji  pracy,  wyszedł

od stwierdzenia,  że  ,,proces  pracy  jest  podstawą  struktury  społecznej.  Technologiczna

i organizacyjna transformacja pracy i stosunków produkcji w wyłaniającym się przedsiębiorstwie

sieciowym  i  wokół  niego  jest  główną  dźwignią,  za  pośrednictwem  której  paradygmat

informacjonizmu i procesy globalizacji wpływają na całe społeczeństwo”92.

Mówiąc  o  paradygmacie  informacjonizmu,  M.  Castells  próbował  odciąć  się

od determinizmu (rozumianego jako rodzaj dziejowej konieczności czy kierunkowego wzrostu)

i od  jego  odmiany  w  postaci  technicyzmu,  w  którym  rozwój  jednoznacznie  łączy  się

innowacjami  w obszarze  technologii.  Obecny  stan  rzeczy  przedstawia  bowiem jako  rezultat

przypadkowej  koincydencji  kilku  niezależnych  w  swych  źródłach  zdarzeń.  Jednocześnie

w swojej argumentacji bazuje na twierdzeniu, że rozwój społeczny rozpoczyna się od rozwoju

gospodarczego,  a  ten  odnotowuje  skoki  w  momencie,  gdy  do  procesu  produkcji  zostaną

włączone technologiczne innowacje93. Pomimo zasadnego zdystansowania się od determinizmu

technologicznego,  należałoby  uznać  ciągłą  obecność  niektórych  z  jego  założeń.  Niezależnie

od tego,  czy  mamy do czynienia  z  twardym czy miękkim determinizmem technologicznym,

sposób objaśnień zależności socjosfery i techniki w głównej wymowie pozostaje ten sam. Polega

on  na  argumentacji  opartej  na  schemacie:  od  innowacji  technologicznej  przez  wzrost

gospodarczy  do  społecznego  rozwoju,  który  jest  bazowy  również  w  interesującym

nas przypadku.

91. Cf.  M.  Lister,  J.  Dovey,  S.  Giddings,  I.  Grant,  K.  Kelly,  Nowe media.  Wprowadzenie,  Wydawnictwo  UJ,
Kraków 2009, ss. 502-503.

92. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 227.
93. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 32. 
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Słabość  skrajnego  determinizmu  technologicznego  i  oczywista  kompromitacja

perspektywy  marksistowskiej  znajdują  wyraz  w  późniejszej  twórczości  M.  Castellsa  i  jego

stosunku  do  technologii  jako  czynnika  zmiany  społecznej.  Interpretacja  zawarta

w Społeczeństwie  sieci uwzględnia  już  dodatkowe  niuanse  związane  z  dyfuzją  technologii,

a także  pozwala  na  wprowadzenie  schematu  opartego  na  wielokierunkowych  sprzężeniach

zwrotnych  pomiędzy  tym,  co  społeczne  a  tym,  co  techniczne.  Pojawia  się  tu  rozumienie

technologii  jako  elementu  zintegrowanego  z  systemami  społecznymi,  jako  części  składowej

społeczeństwa,  którego  objaśnienie  jest  pełniejsze  przy  uwzględnieniu  specyfiki  narzędzi,

którymi posługują się ludzie w danym okresie historycznym94.

Jak przekonywał F. Stalder, Castellsowską Galaktykę internetu można uznać za przejaw

zbliżania  się  tego  autora  do  umiarkowanego  ,,konstrukcjonizmu  społecznego”95,  w  ramach

którego  zakłada  się,  że  technika  powstaje  jako  rezultat  oddziaływania  różnych  grup

społecznych96.  Faktycznie  wymienione  opracowanie  jest  studium  rozwoju  internetu,  które

prowadzi do wniosku, że rozwój technologii obiera niezamierzone przez pierwszych twórców

kierunki.  Internet  jako  technologia  przeszedł  szybką  drogę  od  idei  społecznej  w  kierunku

,,społecznego  zasiedlenia”  przez  wirtualnych  komunitarian,  aby  w  końcu  ulec  znaczącej

komercjalizacji i opanowaniu przez świat biznesu97. Problem nietrafności diagnozy F. Staldera

polega  jednak  na  tym,  że  w  przywoływanym  opracowaniu  M.  Castells  nie  odnosi  się

do technologii  i  postępu  technologicznego  w  ogólności,  ale  pracuje  na  studium  przypadku.

Po drugie, sam F. Stalder nazbyt pochopnie wprowadza sugestię, jakoby badacze historii techniki

do  tej  pory  nie  uwzględniali  zmiennych  losów  wynalazku,  a  ten  rozwijał  się  zawsze

w obmyślonym przez twórcę kierunku, służąc tylko i wyłącznie zaplanowanym celom. Trzeba

się  jednak zgodzić  z  badaczem,  że  technologia  sieci,  chociaż  nie  zmieniła  się  co do swych

formalnych zasad, to generując przestrzeń dla aktywności społecznej, wypełniła się społecznymi

treściami.

94. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 47. 
95. Mówienie o konstruktywizmie w tym kontekście to odwołanie raczej do ogólnego zamysłu co do mechanizmu

powstawania  technosfery.  Nieadekwatne  jest  mówienie  o  konstruktywizmie  w  rozumieniu  szkoły
fenomenologicznej czy szkoły chicagowskiej. Podobnie nieuzasadnione jest mówienie o konstruktywizmie jako
ogólnej orientacji teoretycznej i metodologicznej, której poznawczym celem jest lepszy wgląd w samą praktykę
uprawiania nauki.  
Cf.  A.  Kapciak,  [hasło:]  Konstruktywizm  społeczny,  [w:] Słownik  socjologii  i  nauk  społecznych,  pod  red.
G. Marshall, op. cit.,  s. 156; A. Zybertowicz,  Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach
społecznych, [w:] ,,ASK” 8, 1999: 7-28.

96. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 32. 
97. Cf.  M.  Castells,  Galaktyka  internetu:  Refleksje  nad  Internetem,  biznesem  i  społeczeństwem,  przeł.

T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, ss. 65-68.
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Konstrukcjonizm, przez który można rozumieć rodzaj wzajemnych oddziaływań techniki

i społeczeństwa, odpowiadał potrzebom objaśniania logiki postindustrializmu i postfordyzmu,

gdyż  dopiero  cyfrowa  i  sieciowa  technika  oparta  na  binarnym kodzie  uzyskała  tak  wysoką

zdolność  do przekształcania się  na  skutek  działań społecznych.  Wydaje się,  że  industrializm

tłumaczono poprzez schematy deterministyczne, a także poprzez posiłkowanie się liniowością,

nie tylko dlatego, że w technologii widziano główną siłę strukturalizującą gospodarkę. Mniej

oczywistym objaśnieniem może być to, że technologie służące przemysłowi i rynkowi dóbr nie

podlegają  takim  odkształceniom,  co  technologie  będące  na  usługach  informacji  i  wiedzy.

Technologia wypełniona treścią jest bardziej ,,uspołeczniona” i ,,zhumanizowana”, zaś samo jej

używanie  zostało  zastąpione  interakcją  z  urządzeniem.  Znamienne  jest,  że  na  skutek  tzw.

Trzeciej  Rewolucji  Przemysłowej  (TRP)  doszło  do  zwiększenia  potencjału  informacyjnego

człowieka.  K.  Krzysztofek  połączył  ten  etap  rozwoju  z  wypracowaniem  ,,inteligencji

pomocniczej”, która znacznie przekracza ludzkie zdolności intelektualne w takich obszarach jak

kalkulacja czy zapamiętywanie,  a  także z fazą nasycenia technologiami w stopniu i  zakresie

niespotykanym w  żadnym  poprzednim  okresie  historycznym98.  Człowiek  tchnął  w  maszynę

część ludzkich zdolności  poznawczych, a podnosząc jej  parametry,  siebie  samego wspomógł

w procesach do tej pory znacząco przekraczających jego możliwości.

Wszędobylskie i  przerastające tkankę społeczeństwa technologie oparte na informacji,

zaczęto postrzegać jako przejaw utechnicznienia i usieciowienia społeczeństw oraz przyczynę

powstawania  hybryd  o  trudnej  do  zbadania  specyfice.  Na  rzeczywistość  realną  nałożyła  się

rzeczywistość wirtualna, tworząc niespotykane wcześniej socjotechniczne układy, wymagające

redefinicji fundamentalnych założeń teorii socjologicznej. W społeczeństwie sieci w struktury

społeczne wrosły systemy technologiczne, tworzące rodzaj nakładki na rzeczywistość społeczną.

Zjawisko  to  przejawia  się  nie  tylko  w  znanym  nam  zapośredniczeniu  relacji  społecznych,

ale w rozszerzeniu  koncepcji  struktur  i  samego  społeczeństwa  jako  układu  złożonego

z elementów ludzkich i nie-ludzkich, realnych i wirtualnych, materialnych i niematerialnych.

Przez długi czas technologia stanowiła jedynie narzędzie, ale nie była traktowana jako

element  jednocześnie  zapośredniczający,  integrujący  oraz  budujący  struktury  społeczne.

W socjologii pojawiła się jednak – traktowana niemal jak ożywczy powiew nowości – teoria

aktora-sieci,  której  zaletą  było  przeniesienie  refleksji  o  społecznym  znaczeniu  technologii

na wyższy poziom zaawansowania. Nowy zwrot badawczy dokonał się głównie za sprawą prac

98. Cf. K. Krzysztofek, Zwrot cyfrowy: ku pracy rozproszonej, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet, nowe
media, kultura 2.0, pod red. A. Radomski, R. Bomba, Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2013, ss. 38-39.

114



B.  Latoura,  którego  zamysł  postrzegania  społeczeństwa  jako  splotu  aktorów ludzkich  i  nie-

ludzkich dał podwaliny pod redefinicję strukturalizującej roli technologii. Całościowy program

B.  Latour,  którego  syntezą  jest  opracowanie  pt.: Splatając  na  nowo  to,  co  społeczne,

zdecydowanie  wykracza  poza  zwykłe  założenie  o  wzajemnym  oddziaływaniu  na  siebie

elementów  ludzkich  i  nie-ludzkich99.  Jednocześnie  sam  zakres  inspiracji  teorią  aktora-sieci

obecny w społeczeństwie sieciowym można sprowadzić do bardzo bazowych założeń.

Główna nauka płynąca z teorii – jeśli chodzi o zależności struktur i sprawczości – jest

taka, aby uwzględnić w analizie zjawisk społecznych wszystkie faktycznie działające elementy.

Jak  określił  K.  Pietrowicz,  ,,Sieć  jest  zatem  gmatwaniną  elementów  o  różnym  statusie

ontologicznym, która to gmatwanina tworzy odrębną, autonomiczną całość. To znaczy nie mamy

do czynienia z aktorami i sieciami, tylko właśnie z aktorami-sieciami. Specyficzni aktorzy nie

istnieją poza sieciami; nie da się również mówić o sieciach jako całościach bez uwzględnienia

specyfiki aktorów”100.

Teoria aktora-sieci nie powstała w wyniku badań nad formami sieciowymi, ale bardzo

silnie  wyeksploatowała  wątek  relacyjności  pod  kątem  generowania  jakościowej  różnicy

pomiędzy społecznymi całościami, a jej budulcem. Wypracowała antyesencjalistyczny program

poznawczy  nie  roszczący  sobie  praw  do  poznania  rzeczy  samych  w  sobie,  ale  badający

to, co pomiędzy  rzeczami101.  Dla  analizy  socjologicznej  oznacza  to  wydzielenie  nowego

podzbioru  elementów oddziałujących  na  życie  społeczne  w postaci  czynników nie-ludzkich.

Technologia sieci, którą można uznać za przykład takiego czynnika nie-ludzkiego, nie posiada

cech neutralności, ale zdolność współoddziaływania na całokształt społecznej dynamiki. Zmiana

społeczna nie musi być wynikiem wielkiego projektu biznesowego czy politycznego, ale może

być  również  rezultatem  wprowadzenia  do  praktyk  codzienności  jakiegoś  narzędzia,

które przeobrazi społeczeństwo pod kątem behawioralnym.

Bez  wątpienia  wpisanie  technologii  w  relacyjną  rzeczywistość  społeczną  jest  bardzo

poważnym zwrotem,  który  zrodził  wiele  nadziei  w  zakresie  rozwinięcia  rozmaitych  nurtów

sieciowych i ich syntezy. Jak podaje K. Pietrowicz, przedstawiciele teorii aktora-sieci sposobem

ukierunkowania swoich wysiłków badawczych zmniejszyli jednak szansę na stworzenie ogólnej

teorii  naukowej,  rozdrabniając  problematykę  i  tworząc  zbiór  mniejszych,  szczegółowych

99. Cf.  B.  Latour,  Splatając  na  nowo  to,  co  społeczne.  Wprowadzenie  do  teorii  aktora  sieci, Wydawnictwo
Universitas, Kraków 2010.

100.K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 135.
101.Ibid., ss. 139-140. 
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teorii102.  Jednocześnie  w  swoich  bazowych  założeniach,  konceptualne  scalenie  czynników

ludzkich i nie-ludzkich jest przełomowe. Jedną z wielu zalet przyjęcia perspektywy aktora-sieci

jest  przełamanie  słabości  determinizmu  technologicznego  bez  umniejszania  roli  technologii

w kształtowaniu  świata  społecznego.  Bez  wątpienia  ten  nurt  badań  nad  sieciami  wniósł

do socjologii nowy rodzaj myślenia o zależnościach pomiędzy socjosferą a technosferą, którego

determinizm ze swoim uproszczonym schematem nie zapewnia. 

Fakt, że aktora i sieć łączy osławiony już dywiz, każe zdać sobie sprawę z tego, że mamy

do  czynienia  z  hybrydą,  której  cech  nie  sposób  sprowadzić  do  sumy  cech  aktora  i  sieci

czy w naszym  przypadku  sumy  cech  struktury  społecznej,  infrastruktury  sieci  oraz  aktorów

społecznych. Należy je rozumieć jako zintegrowany układ generujący właściwą sobie dynamikę.

B. Latour napisał: 

,,»Aktor« w wyrażeniu aktor-sieć pisanym z łącznikiem nie jest źródłem działania, ale ruchomym celem

dla ogromnego wachlarza bytów (entities), które się wokół niego mrowią”. W dalszej części wypowiedzi czytamy,

że ,,użycie słowa »aktor« oznacza, że nigdy nie jest jasne, kto i co gra, kiedy działamy, ponieważ aktor na scenie

nigdy nie jest sam, kiedy gra”103. 

Aktor-sieć  może  stanowić  bardzo  ciekawy  klucz  do  reinterpretacji  podejścia

teoretycznego  M.  Castellsa,  a  zwłaszcza  jego  koncepcji  przestrzeni  przepływów,  której

charakterystyka  została  zawarta  w  czwartym  rozdziale.  Integralność  i  niepodzielność

tej specyficznej struktury o globalnym zasięgu jest własnością, poprzez którą można przybliżyć

się  do  zrozumienia  sieciowej  dynamiki  współczesnego  świata.  Jak  to  zostało  objaśnione

w kolejnym  rozdziale,  trójelementową  przestrzeń  przepływów  należy  rozumieć  jako  rodzaj

globalnej geometrii rządzącej przepływami i ustalającej główne trajektorie rozwoju społecznego.

Technikę należy w końcu potraktować jako kolejną warstwę struktury społecznej, która

w historii  socjologii  była  opisywana  poprzez  bardzo  różne  komponenty.  Wszystkie

one współtworzą  rodzaj  ogólnej  struktury,  choć  rozmaite  nurty  nadają  własnej  propozycji

szczególny ciężar  eksplanacyjny.  Współczesne rozumienie struktur  jest  po części  mieszaniną

omówionych  w  pierwszym  podrozdziale  typów,  a  więc  normatywnego,  idealnego,

interakcyjnego oraz interesów.  Każda z perspektyw wmurowała własną cegiełkę w budowlę,

jaką jest ogólna koncepcja społeczeństwa. Wymienione warstwy tworzą metastrukturę (strukturę

drugiego  stopnia),  którą  należy  traktować  syntetycznie  i  niepodzielnie,  by  osiągnąć

102.Ibid., s. 140. 
103.B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora sieci, op. cit., ss. 65-66. 
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zadowalający  efekt  w  postaci  objaśniania  faktycznej  struktury  odniesienia  dla  działających

w jej warunkach ludzi104.  Wymiary te są ze sobą funkcjonalnie powiązane,  a przez to bardzo

istotne w przebiegu różnych procesów społecznych. Opisana w poprzednim rozdziale ucieczka

od  formalizmu  twardych  nurtów  sieciowych,  dokonana  przez  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka,

przejawia się m.in. taką syntezą wymiarów struktur. Przy czym komponent interakcyjny posiada

relatywnie  większą  rangę  od  pozostałych,  a  przynajmniej  w  obrębie  tego  komponentu

najdobitniej  ujawniają  się  przekształcenia  strukturalne,  o  których  mowa w całym podejściu.

Jednocześnie  trudno  sobie  wyobrazić,  by  w  procesie  wymiany  dóbr  między  aktorami  sieci

wymiar  interakcyjny  nie  był  w  żaden  sposób  powiązany  z  wymiarem  normatywnym,

czy wymiarem interesów. Sieci mogą się rozrastać i otwierać, ale istnieją zasady ograniczające

taki swobodny i pozbawiony granic wzrost.

Zaproponowana klasyfikacja z pewnością nie stoi w sprzeczności z koncepcją struktur

społeczeństwa  informacyjnego  oraz  struktur  społeczeństwa  sieci,  ale  nie  spełnia  wymogu

kompletności.  Od  czasu  jej  sformułowania  upłynęło  kilka  dekad,  podczas  których  wielu

teoretyków ujawniło wyraźną chęć rozbudowywania teorii struktur i jej ubogacania. Ten zabieg

wykorzystali  niektórzy  przedstawiciele  nurtów  sieciowej  socjologii  uznając,  że  w  celu

ponownego  opracowania  koncepcji  struktur  społecznych  nie  tylko  należy  rozbudować

pochodzący od G. Simmela model sieci, ale również uzupełnić go o czynnik technologiczny.

O ile  determinizm  można  czytać  jako  koncepcję  ustanawiania  ładu  społecznego  poprzez

wprowadzanie  innowacji  technologicznej,  to  rozmaite  koncepcje  oparte  na  konstruktywizmie

pozwalają zakładać, że technologia jest swoiście rozumianym podmiotem, elementem czynnie

oddziałującym  na  rzeczywistość,  a  struktura  to  utrwalone  wzory  dynamiki  społecznej

kształtowanej przez całe spektrum aktorów.

Kolejny rozdział ujawnił, że w celu zrozumienia dynamiki rozwoju społecznego, należy

uwzględnić bardzo szerokie przemiany strukturalne we wszystkich wymienionych warstwach.

Każda  z  nich  na  własny  sposób  kształtuje  działania  społeczne,  chociaż  w  przypadku

społeczeństwa  sieciowego  wyraźnie  wyeksponowano  warstwę  interakcyjną  oraz  technologię

sieci z jej szczególnym potencjałem do nadawania rzeczywistości społecznej brakującego do tej

pory  rysu.  Oczywiście  stosunek  do  techniki  jako  czynnika  zmiany  społecznej  jest  bardzo

zróżnicowany,  ale  trudno  się  spodziewać,  by  postępujące  utechnicznienie  nie  znalazło

odzwierciedlenia w naukowym oglądzie świata.

104.Cf. P. Sztompka, Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, op. cit., s. 173.
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Rozdział 4. Geometria sieci a dynamika rozwoju społecznego

Przeobrażenie  struktur  społeczeństwa,  które  opisano  w  poprzednim  rozdziale,

to jednoznaczny przejaw wkroczenia w nową fazę rozwoju. Teoretycy społeczeństwa sieci nie

poprzestali  jednak na tak zawężonym rozumieniu  przemian w Wieku Informacji.  Podjęli  się

oni próby  wyjaśnienia,  w  jaki  sposób  struktura  będąca  rezultatem  działań  pojedynczych

i zbiorowych  aktorów  warunkuje  kolejne  aktywności.  Trzeba  bowiem  przyjąć,  że  charakter

zidentyfikowanych struktur jest wynikową działań społecznych, ale też rodzaj tych działań jest

zależny od zaistniałych warunków strukturalnych. Ta obustronna zależność powoduje trwanie

i podtrzymywanie  otwartych  systemów  społecznych,  ale  również  ich  dużą  zmienność

i elastyczność, co w nowy sposób kształtuje kolejne trajektorie rozwoju społecznego.

Założenie, że struktury i sprawczość wzajemnie na siebie oddziałują, przełamało dyktat

perspektywy strukturalnej, jednocześnie podtrzymując istotny rdzeń makrosocjologii. Z drugiej

strony, problematyka działania społecznego w społeczeństwie sieci w dalszym ciągu utrzymuje

się na drugim planie. M. Castells i J. van Dijk oparli swoje analizy na rozpoznaniu warunków

strukturalnych,  które  kształtują  różne  rodzaje  zachowań,  zarówno  tych  związanych

z koniecznością  adaptacji  do  zmiennych  warunków  oraz  unikaniem  negatywnych  następstw

zmian, jak i tych polegających na proaktywnym poszukiwaniu szans rozwojowych.

Przedstawiona  w  tym  rozdziale  problematyka  ukazuje  dynamikę  wielowektorowych

zmian, które charakteryzują współczesne społeczeństwa i ich gospodarki, przy czym nie zawsze

można je jednoznacznie określić jako rozwojowe lub regresywne (często są mieszaniną jednego

i drugiego).  Niektóre  mechanizmy  związane  z  usieciowieniem  społeczeństw  mają  zdolność

otwierania  i  integrowania,  inne  służą  ograniczaniu  dostępu  do  społecznie  cenionych  dóbr

lub wykluczaniu  z  sieci  społecznych.  Proces  transformacji  struktur  może  przysłużyć  się

pozytywnie ocenianej zmianie społecznej. Może również utrwalać lub pogłębiać zjawiska, które

od dawna niepokoiły socjologów zaangażowanych w debatę nad społecznymi konsekwencjami

utechnicznienia  i  sprzeciwiających  się  narracji  nieograniczonego  wzrostu  gospodarczego.

Analiza  dynamiki  sieciowej  jeszcze  dogłębniej  niż  analiza  morfologii  ujawniła  potrzebę

pozbycia się skrajnego formalizmu podejść sieciowych, gdyż zapożyczone przez M. Castellsa

i J.  van  Dijka  własności  układów  złożonych  czy  sieci  bezskalowych  wymagają  solidnego

komentarza socjologicznego, który wskaże na społeczne konsekwencje zaistniałych procesów.

Pojęcia pochodzące z analizy sieci społecznych czy nowej nauki sieci nie miałyby większego

znaczenia  bez  skrzynki  narzędziowej,  w którą  wyposażają  nas  nauki  społeczne,  nie  mówiąc
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już o uwrażliwieniu na zagadnienia etyki społecznej i gospodarczej, do której skłaniają niektóre

fragmenty opracowań obu autorów.

Rozdział czwarty jest ukierunkowany na wyszukiwanie szans i ograniczeń dla rozwoju.

Nie  zawiera  jednak  całościowego  normatywnego  modelu  społeczeństwa  sieci.  Podążając

za tokiem argumentacji jego teoretyków, zidentyfikowano jednak obszary, gdzie ujednolicająca

siła globalizacji i integrująca funkcja sieci technologicznej zderzają się ze strukturami idealnymi,

normatywnymi  oraz  ze  strukturami  interesów,  generując  bardzo  nieoczekiwane  kierunki

i płaszczyzny  zmian  społecznych.  Do  analizowanych  warunków  strukturalnych  zastosowano

wybrane kryterium oceny by oszacować, z jakiego rodzaju zmianą mamy do czynienia i jakie

są implikacje tej zmiany dla określonego rodzaju aktorów społecznych. Przekształcenie struktur

oraz równie istotne zwiększenie różnorodności form społecznej organizacji rodzą nowe pytania

odnośnie do warunków dla społecznego rozwoju.

4.1. Przestrzeń przepływów jako nowa geometria i geografia rozwoju globalnego

Pośród  koncepcji  obrazujących  dynamikę  strukturalną  w  pierwszej  kolejności  należy

wymienić trójelementową przestrzeń przepływów. Jest ona najważniejszym spośród rozwiązań

teoretycznych zaproponowanych przez M. Castellsa, a dodatkowo jednym z oryginalniejszych

socjologicznych sposobów na opisanie dynamiki zmian społecznych, dokonujących się w skali

globalnej. Tutaj też zogniskowały się wszystkie omówione w poprzednim rozdziale zagadnienia,

a więc: związek wymiaru strukturalnego z terytorialnym rozlokowaniem praktyk społecznych,

postępująca złożoność strukturalna oraz obecność komponentu technologicznego w strukturach

społecznych. Zaistniała koincydencja różnego rodzaju przeobrażeń w obrębie struktur znalazła

odzwierciedlenie  w  dynamice  społecznej,  a  co  za  tym  idzie,  również  w  przebiegu  zmian

rozwojowych.  Na  tej  kanwie  teoretycy  społeczeństwa  sieciowego  uszczegółowili  niektóre

z wcześniej sformułowanych założeń, objaśniając wybrane mechanizmy zachodzące w obrębie

nowych struktur.

Specyficzna  dynamika –  generowana w  obrębie  przestrzeni  przepływów  –  została

scharakteryzowana  poprzez  objaśnienie  zależności  zachodzących  pomiędzy  jej  elementami

składowymi.  Krokiem  poprzedzającym  objaśnienie  tego  mechanizmu,  było  rozszerzenie

zagadnienia przestrzeni społecznej, częściowo omówionej w rozdziale trzecim. Okazało się ono

omówieniem niewystarczającym, gdyż nie uwzględniało samego przeformułowania koncepcji

przestrzeni. Wydaje się, że zaistniałe przejście paradygmatyczne nie tylko przeobraziło oblicze
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współczesnej  filozofii  czy  fizyki,  ale  również  pomogło  socjologii,  której  przedstawiciele

od dawna podzielali intuicje co do relacyjności i względności przestrzeni społecznej.

Ewolucja,  o  której  mowa,  polega  na  przejściu  od  koncepcji  przestrzeni  absolutnej

do koncepcji  przestrzeni relacyjnej,  jak również na przejściu od koncepcji  czasu absolutnego

do koncepcji  czasu relatywnego. Przez długi okres filozoficzne koncepcje czasu i  przestrzeni

korespondowały z myśleniem potocznym, co wyraża się w takich sformułowaniach jak ,,upływ

czasu”  czy  ,,zawieranie  się  rzeczy  w  przestrzeni”.  Już  od  starożytności  zakładano,  że  czas

i przestrzeń są obiektywne oraz że przysługuje im pierwszeństwo istnienia  względem rzeczy

i procesów. W kontrze do takiego myślenia znajdował się G. W. Leibniz z koncepcją relacyjną,

gdzie czas i przestrzeń to porządki, w których usytuowane są relacje pomiędzy obiektami i to te

relacje  stanowią  podstawę  do  mówienia  o  miejscach1.  Poważny  adwersarz  G.  W.  Leibniza

– I. Newton  również  używał  pojęcia  przestrzeni  relacyjnej,  jednakże  odmawiał  jej  realności

istnienia (w przeciwieństwie do przestrzeni absolutnej)2.

Do  istotnych  źródeł  tych  przemian  zalicza  się  również  zderzenie  koncepcji

newtonowskiej  z  teorią  A.  Einsteina.  Ilustracją  tej  przemiany  jest  fragment  książki

S. Partyckiego pt. Życie społeczne w krainie liczb. Objaśniając nową koncepcję czasoprzestrzeni,

autor napisał, że 

,,W teorii względności jest ona czynnie zaangażowana w zdarzenia. Oznacza to, że jednostka statyczna

i pozostająca w ruchu różnie postrzega czas i przestrzeń. Ruch oddziałuje na przepływ czasu. Odkrycie Einsteina

wskazujące,  że  prędkość  światła  jest  miarowa  (około  1080  milionów  kilometrów  na  godzinę),  przebudowało

wyobrażenie człowieka na temat czasu. Prawo, według którego prędkość światła jest stała, odrzuciło odwieczne

przekonanie o uniwersalnym charakterze czasoprzestrzeni.  Nie jest ona obiektywnie wyznaczanym parametrem,

staje się wielkością ściśle zależną od względnego ruchu pomiędzy obserwatorem i obserwowanym”3.

Sformułowana  przez  A.  Einsteina  teoria  jest  bardzo  bliska  socjologicznej  koncepcji

przestrzeni  i  czasu  zależnej  od  podmiotu  postrzegającego4.  Współczesny  dyskurs  naukowy

wydaje  się  przechylać  szalę  z  absolutyzmu  ku  relacyjności  oraz  względności,  co  znajduje

przełożenie  w  ogólnym  oglądzie  świata,  również  świata  społecznego.  Z  tej  też  przyczyny,

1. Cf. M. Woszczek,  Filozoficzny problem czasu i przestrzeni u Leibniza,  [w:] ,,Filozofia Publiczna i Edukacja
Demokratyczna”, 1 (1), 2012: 104-110, ss. 105-108. 
2. Cf. Z. E. Roskal,  Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody, [w:] ,,Roczniki Filozoficzne”, LVI (1),

2008: 279-294. 
3. S. Partycki, Życie społeczne w krainie liczb, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 89.
4. Cf. K. Konecki,  Czas w badaniach socjologicznych, [w:] ,,Acta Universitatis Lodzenesis. Folia Sociologica”,

27, 1998: 179-195.
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poważne przeobrażenie w naukach ścisłych utworzyło ciekawe ścieżki badawcze dla pozostałych

dziedzin.  Dla  najnowszej  socjologii,  która  rzadko  bada  formy społeczne  typu  Gemeinschaft

(a dużo częściej rozproszone przestrzennie formy organizacji społecznych, a nawet społeczną

mobilność), ideę filozoficzną G. W. Leibniza oraz teorię naukową A. Einsteina można uznać

za istotny impuls, który otworzył nowe furtki poznania naukowego.

Jak  przekonywał  F.  Stalder,  Castellsowska  koncepcja  przestrzeni  przepływów  jest

nawiązaniem  do  prac  wspomnianego  W.  Leibniza,  a  zwłaszcza  do  założenia,  że  realna

rzeczywistość zawsze powstaje pomiędzy obiektami5. Nie oznacza to oczywiście, że kataloński

socjolog bazował na samej relacyjności, ale to ona stworzyła mu szansę na objaśnienie procesów

dziejących się pomiędzy oddzielonymi terytorialnie społeczeństwami, a niekiedy ponad nimi.

Z prac M. Castellsa można wywnioskować, że najistotniejsze analityczne jest to, co rozgrywa się

pomiędzy aktorami – sieć relacji  i  różnorakich powiązań wytwarzających i  podtrzymujących

przestrzeń, a więc i samo społeczeństwo lub sieci społeczne w istnieniu. Założenie o relacyjności

poprowadziło  sposób  konceptualizacji  przestrzeni  społecznej  na  tory,  dzięki  którym  można

przybliżyć się do zrozumienia dynamiki praktyk społecznych (w analitycznych ramach systemu

oraz w analitycznych ramach sieci).

Chociaż  opracowania  M.  Castellsa  nie  ujawniają  dosłownie  i  wprost  pogłębionych

studiów idei  filozoficznych,  których autor  ,,oszczędza”  czytelnikowi,  biorąc  na  siebie  ciężar

przebrnięcia  przez  literaturę  przedmiotową,  to  niekiedy  odkrywa  część  współcześniejszych

inspiracji6.  Takim  bezpośrednim  punktem  odniesienia  jest  dla  niego  założenie  o  kompresji

czasowo-przestrzennej  pochodzące  od  D.  Harvey’a  oraz  badania  M.  McLuhana  i  innych

przedstawiciel  Szkoły  Toronto  (Toronto  School  of  Communication  Theory)7.  Można

je potraktować  jako  rodzaj  konkretyzacji  koncepcji  przestrzeni  relacyjnej,  które  połączono

z różnymi obszarami wiedzy (zwłaszcza tej z zakresu nowych mediów). Jedno z ważniejszych

opracowań  D.  Harveya  zawiera  m.in.  rozwinięcie  tezy,  że  przekształcenia  w  obrębie  czasu

i przestrzeni  stanowią  istotną  zmienną  w  objaśnianiu  praktyk  społecznych  późnej

nowoczesności8. Niezaprzeczalny wpływ na koncepcję M. Castellsa miał również wspomniany

M. McLuhan. Jego studia nad komunikacją dotyczyły nie tylko przemian kulturowych i rozwoju

społeczeństw, ale również percepcji przestrzeni. Wątek ten – bazując na mediach cyfrowych –

5. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, s. 16. 
6. Cf. M. Castells,  Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 405. 
7.Ibid., ss. 361, 436.
8. Cf. D. Harvey,  The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change,  Blackwell
Publishers, Cambridge Massachusetts 1992.
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rozwinął  D.  Kerckhove,  dla  którego  przestrzeń  nie  nosi  cech  neutralności,  a  nowe  media

radykalnie przekształcają jej postrzeganie, jednocześnie znosząc wiele ograniczeń związanych

z fizycznością miejsc9.

Bardzo szeroką bazę konceptualną pod przestrzeń przepływów położyli postmoderniści

nurtu  ekonomicznego.  Należący  do  ich  grona  D.  Harvey  zajmował  się  badaniem  wielu

przejawów przeobrażeń czasowo-przestrzennych późnej  nowoczesności,  które  powtórzyły  się

w Castellsowskim podejściu teoretycznym. Jak zauważył J. H. Turner, autorzy reprezentujący

tę odmianę  postmodernizmu  ,,wykazują  [...]  zainteresowanie  kapitałem,  zwłaszcza  jego

nadkumulacją  (tzn.  nadmierną  obfitością),  jak  również  poziomem  jego  rozproszenia

i gwałtownego  ruchu  w nowym światowym systemie  rynków,  rządzonych  przez  technologie

informacyjne  i  powiązanych  z  nimi.  Co  więcej,  twierdzą,  że  kultura  czy  systemy  symboli

wyłaniają  się  z  procesów  ekonomicznych,  lecz  wywierają  nie  tylko  wpływ  na  ekonomię,

ale również  na  wszystkie  inne  aspekty  ludzkiej  działalności”10.  Przytoczony fragment  oddaje

pewien  porządek  eksplikatywny,  poprzez  który  dowodzi  się  siły  trwania  i  transformowania

współczesnego  kapitalizmu  charakteryzującego  wiele  społeczeństw  i  określa,  czym  jest  ich

rozwój  i  jakimi  ścieżkami  powinien  podążać.  Warto  wyraźnie  zasygnalizować,

że postmodernizm  ekonomiczny  ze  swoimi  interpretacjami  współczesnego  kapitalizmu

przedstawił bardzo ciekawy sposób rozumienia zależności pomiędzy przestrzenią,  działaniem

i rozwojem.

Dlatego  też  przestrzeń  i  społeczeństwo  należałoby  traktować  jako  kategorie

koekstensywne11. Przestrzeń to ekspresja społeczeństwa, a formy i procesy społeczne to zjawiska

kształtowane  przez  logikę  sieci12.  Przestrzeń  fizykalna  jest  nadal  przestrzenią  bytowania

społeczności, ale równie ważna jest powstająca na jej bazie przestrzeń społeczna, która istnieje,

dopóki  są  organizowane  i  realizowane  praktyki  społeczne,  zanika  zaś  wraz  z ustaniem tych

działań.  Przestrzeń  oraz  miejsca  są  złożone  z  różnego  rodzaju  składników  (obiektów

materialnych, ludzi, sieci gospodarczych itp.)13, ale ich znaczenie może ulegać zmianie. Nową

formą  przestrzeni  powstającej  jako  rezultat  aktywności  aktorów  społecznych  jest  właśnie

przestrzeń przepływów. Jej powstanie i podtrzymywanie nie oznacza, że jest to jedyny przejaw

takiej ekspresji społecznych działań, ale w świetle całej teorii oraz problematyki rozwoju jest

9.Cf. Z. E. Rostal, Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody, op. cit., s. 291. 
10. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 699. 
11. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 165. 
12. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 435. 
13. Cf. M. Dymicka, Od miejsca do nie-miejsca, [w:] ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 35, 2011: 

35-53, s. 36.
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to przejaw  bardzo  znaczący.  Po  pierwsze  dlatego,  że  jest  to  kategoria,  dzięki  której  można

mówić o społeczeństwie sieci jako formacji historycznie nowej i zyskującej empiryczne punkty

oparcia. Po drugie, z racji swojego zasięgu oraz siły oddziaływania jest przestrzenią wiodącą

prym w kształtowaniu dynamiki współczesnego świata.

Jak już powiedziano, przestrzeń społeczna to kategoria immanentnie związana z kategorią

praktyk społecznych. Nie jest to jednak galaktyka pojedynczych ekspresji, w której nie można

dopatrzyć się żadnych zasad ani regularności. W przypadku przestrzeni społecznej powtarzalne

praktyki  układają  się  we  wzory,  gdyż  pomimo  podmiotowości  i  sprawczości  oraz  dużej

elastyczności  samych  struktur  sieci,  aktorzy  społeczni  korzystają  z  wypracowanych  ścieżek,

a dużo rzadziej tworzą je zupełnie od nowa. W tym sensie dochodzi raczej do podtrzymywania

praktyk społecznych i ich reprodukcji  niż częstych zmian. W społeczeństwie sieci przestrzeń

przepływów również posiada swoje regularności i  specyficzne cechy. Sieć nie jest  po prostu

otwarta i  inkluzywna. W swej budowie nie  przypomina sieci  losowej,  gdzie węzły łączą się

na zasadzie każdy z każdym. Istnieją raczej pewne zasady powstawania kluczowych infostrad,

czyli dróg wymiany i przepływów komunikacji,  finansów, usług itd.,  które nie tylko poprzez

dobrowolną  reprodukcję,  ale  i  dominację  logiki  sieci,  zwiększają  swoje  znaczenie  i  zasięg.

Chcąc opisać podstawową i  największą siłę  transformującą społeczeństwa w skali  globalnej,

należy wskazać na elementy, których wzajemna synergia skutkuje tak dużą siłą kształtowania

rozmaitych trajektorii zmian.

M.  Castells  dość  przejrzyście  opisał  związek  pomiędzy  przestrzenią,  przepływami

i strukturą społeczną.  Autor  napisał,  że:  ,,Przestrzeń przepływów jest  materialną  organizacją

współczasowych  praktyk  społecznych,  które  działają  przez  przepływy.  Przez  przepływy

rozumiem  celowe,  powtarzalne,  programowalne  sekwencje  wymiany  i  interakcji  między

fizycznie rozłączonymi pozycjami zajmowanymi przez aktorów społecznych w ekonomicznych,

politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa. Dominujące praktyki społeczne to te,

które  są  osadzone  w  dominujących  strukturach  społecznych.  Przez  dominujące  struktury

społeczne  rozumiem te  układy  organizacji  i  instytucji,  których  wewnętrzna  logika  odgrywa

strategiczną rolę w kształtowaniu praktyk społecznych i świadomości społecznej społeczeństwa

jako  całości”  [kursywa  oryginału]14.  Katalończyk  dookreślił  specyfikę  związku  przestrzeni

przepływów poprzez scharakteryzowanie trzech składającą się na nią warstw.

14. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., ss. 436-437.
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Pierwszą  składową  jest  obieg  wymian  elektronicznych15.  Specyfice  infrastruktury

sieciowej  poświęcono  wiele  miejsca,  również  w  literaturze  socjologicznej.  Przykładem  jest

opracowanie  J.  van  Dijka,  w  którym  przeprowadza  czytelnika  przez  niuanse  związane

z cyfryzacją, warstwową strukturą technologii, konwergencją czy mikroelektroniką16. Podłożem

teoretycznym dla sieci technologicznej była natomiast cybernetyka oraz teoria informacji. Jest

to istotna  kwestia,  gdyż  wymienione  teorie  dopuściły  usuwanie  treści  semantycznej

i pozbawianie  znaczeń,  przez  co  informacja  będąca  ich  ,,wypełnieniem”  uzyskała  większą

plastyczność17. Biorąc pod uwagę fakt, że sieć technologiczna pośredniczy w organizacji praktyk

społecznych, należy zatrzymać się na kwestii najbardziej interesującej, czyli na warunkach, jakie

technologie  stwarzają,  nie  natomiast  na  konkretnych  rozwiązaniach  inżynierskich  leżących

u ich podłoża.  Dla  specyfiki  przepływów (flow)  najważniejsze  osiągnięcia  to  m.in.  zdolność

do integrowania  węzłów,  zwiększona  moc  obliczeniowa  komputerów  i  przepustowość  sieci

internetowej oraz interaktywność. Technologia sieci wytworzyła warunki do integrowania wielu

aktorów  społecznych  oraz  umożliwiała  im obustronną  komunikację  w  czasie  rzeczywistym

pomimo stałego wzrostu wolumenu wymian dokonywanych za jej pośrednictwem. W tym sensie

tzw.  infrastruktura  społeczeństwa  sieci  odróżnia  się  jakościowo  od  wcześniejszych  szlaków

komunikacyjnych człowieka.

Drugim  komponentem  są  węzły  i  koncentratory.  Integracyjna  funkcja  sieci  polega

nie tylko na łączeniu ze sobą elementów infrastruktury, ale przede wszystkim na łączeniu ze sobą

konkretnych  miejsc.  Miejsca  te  różnią  się  co  do  swoich  funkcji  i  znaczenia  w  procesie

przepływów. Koncentratory komunikacyjne (hubs) służą koordynowaniu i upłynnianiu interakcji

dokonujących  się  pomiędzy  uczestnikami  sieci.  Węzły  z  kolei  grupują  lokalnie  działania

zorganizowane  wokół  jakiejś  ważnej  funkcji.  Funkcje  węzłów  mogą  być  bardzo  różne

– od integrowania działań na rynkach globalnych, przez sieci współpracy nad zaawansowanymi

badaniami medycznymi, po przedsięwzięcia kulturalne18. Z opisu M. Castellsa wynika, że każda

kluczowa dziedzina działalności człowieka, np. ekonomia, medycyna, kultura, innowacyjność

i wynalazczość  itd.  posiadają  strategiczne  ośrodki  połączone  ze  sobą  w  sieci  wymiany  idei,

informacji, wiedzy, finansów, kapitału ludzkiego itp. Dzięki temu umacniają i zwiększają swoje

15. Ibid., s. 437. 
16. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2010, ss. 66-71.
17. B. Winston,  Media, Technology and Society. A History: From the Telegraph to the  Internet, Taylor&Francis

e- Library, London-New York 2003, p. 322.
18. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 437. 
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zdolności oddziaływania najważniejsi  aktorzy,  już nie tylko w obrębie konkretnego państwa,

ale w wymiarze globalnym.

Trzecim komponentem jest przestrzenna organizacja dominujących elit zarządzających.

Elity  społeczne  Wieku  Informacji  to  elity,  których  przewaga  polega  na  organizowaniu

kluczowych procesów we wszystkich obszarach ważnych dla społeczeństw. M. Castells określił

je  jako  elity  technokratyczno-finansowo-menedżerskie.  Istnienie  asymetrii  stosunków

społecznych, gospodarczych czy politycznych, m.in. występowanie elit w tychże, jest zwykłym

przejawem zróżnicowania społecznego.  Asymetria  sieci  objawia się  jednak na nowy sposób,

gdyż  jak  to  określił  kataloński  badacz  ,,elity  są  kosmopolityczne,  ludzie  są  lokalni”19.

W ustalaniu  przyczyn  takiej  przewagi  można  uwzględnić  zarówno  posiadany  przez  te  elity

kapitał  różnego  typu  (finansowy,  społeczny,  relacyjny,  intelektualny  itd.),  jak  i  kolejność

,,kolonizacji”  internetu.  Sieć  internetowa  jako  technologia  będąca  w  ciągłym  rozwoju  jest

projektowana  przez  kolejnych  użytkowników.  W tym  projektowaniu  uprzywilejowani  są  ci,

którzy  mają  stosowne  kompetencje  oraz  zostali  przyłączeni  relatywnie  wcześnie.  Pierwsi

kolonizatorzy  dysponują  największą  siłą  oddziaływania  na  sieć  w  wymiarze  technologii

oraz kreowania reguł w niej obowiązujących20.

Trzy  warstwy  przestrzeni  przepływów,  a  więc  obieg  wymian  elektronicznych,  węzły

i koncentratory oraz przestrzenna organizacja elit zarządzających wygenerowały nowe warunki

kluczowych  procesów  społecznych  i  wskazują  na  zupełnie  nowe  źródła  zmian  w  różnych

systemach społeczeństwa, ale także zwiększenie stopnia ich otwarcia i wzajemnego przenikania.

Przestrzeń  przepływów jest  zorganizowana globalnie,  a  przez  to  integruje  ze  sobą  światowe

centra  rozwoju  gospodarczego,  technologicznego  i  społecznego.  Zasadna  wydaje  się

tu klasyfikacja  przeobrażonej  przez  internet  geografii,  na  którą  składa  się  geografia  rozwoju

technologicznego,  przestrzenne  rozmieszczenie  użytkowników  sieci  oraz  geografia

ekonomiczna. Wymienione warstwy składają się na socjologicznie rozumianą globalną geografię

stosunków społecznych i gospodarczych21. Nie jest to jednak jednolity obszar, ale zróżnicowana

co  do  dostępności  zasobów  oraz  ilości  stopni  oddalenia  od  istotnych  węzłów,  na  nowo

zorganizowana przestrzeń.

Trudno  jest  objaśniać  każdy  z  komponentów  przestrzeni  przepływów  osobno,  gdyż

ostateczna dynamika zależy od sprzężeń zwrotnych między nimi. Wymienione w poprzednim

19. Ibid., ss. 439-440. 
20. M. Castells,  Galaktyka internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem , przeł. T. Hornowski,

Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, ss. 81-89. 
21. Ibid., s. 234. 
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rozdziale perspektywy, a więc teoria złożoności, teorie poświęcone technice, teoria aktora-sieci

czy  czterowarstwowa  struktura  społeczna  to  różne  narzędzia,  które  na  odmienne  sposoby

objaśnią dynamikę takiego układu, ale wszystkie one znajdują przełożenie w Castellsowskim

sposobie argumentacji.  Do następstw przestrzeni  przepływów można zaliczyć:  występowanie

zjawisk  emergentnych,  zwiększone  ryzyko  i  niepewność,  skomplikowane  oddziaływania

pomiędzy socjosferą  a  technosferą,  ale  również  nowe oblicze  struktury  interesów czy nowo

powstałe kanały dystrybucji zasobów. W celu uporządkowania tak rozległego i różnorodnego

zbioru zjawisk związanych z geometrią oraz geografią sieciową, należało określić, co ten model

mówi na temat rozwoju społecznego.

Przestrzeń przepływów to model objaśniający rozwój z poziomu globalnego, jednakże

pozwala  również  wyciągnąć  wnioski  na  temat  zmian  na  niższych  poziomach  organizacji.

Jak ustalono  w  rozdziale  drugim,  globalizacja  to  jedna  z  podstaw  teoretycznych

dla społeczeństwa sieciowego. Jednocześnie warto dodać, że podstawę tę M. Castells rozwinął

na swój  oryginalny  sposób,  wprowadzając  wiele  ciekawych  dopowiedzeń  do  powstałych

w socjologii  teorii.  Wyjściowym XX-wiecznym projektem rozwoju społecznego o ambicjach

globalnych była modernizacja. Będące wówczas w czołówce postępu cywilizacyjnego Europa

Zachodnia oraz Stany Zjednoczone zaproponowały kapitalistyczną gospodarkę oraz demokrację,

jako  pewne  uniwersalne  ścieżki  rozwoju  gospodarczego,  politycznego  i kulturowego.

Modernizacja prowadziła do ujednolicania wzorów, procedur i sposobów organizacji, ale jako

projekt  nowoczesnego  Zachodu  napotkał  on  na  opór  odmiennych  systemów  społeczno-

kulturowych22. Jak objaśnił m.in. S. N. Eisenstadt, zachodnia modernizacja spowodowała tarcia z

systemami lokalnymi, a pożądany stan przejścia od tradycyjności do nowoczesności zaowocował

powstaniem  wielu  form  nowoczesności  (multiple  modernities)23.  Za  Z.  Baumanem  można

powiedzieć, że modernizacja (jako naczelny projekt nowoczesności) obejmowała cały glob, ale

służyła  rozwojowi  nielicznych jego  obszarów24.  Również  teoria  rozwoju  zależnego  głosi,  że

odtwarzanie  ścieżek  rozwoju  na  wzór  zachodni  powodowało  konflikty  z  lokalną  tradycją  i

kulturą,  a  formy wsparcia  oferowane przez bogatszych tylko pogłębiły podziały i  zależności

rozwojowe.  Reakcją  na  ten  stan  rzeczy  jest  natomiast  teoria  rozwoju  endogennego,  gdzie

22. Cf.  A.  Trompenaars  i  Ch.  Hampden-Turner,  Siedem  wymiarów  kultury.  Znaczenie  różnic  kulturowych
w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 27.

23. Cf. S. N. Eisenstadt, Multiple Modernities, [in:] ,,Daedalus”, 129 (1) Winter, 2000: 1-29. 
24. Cf. Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 14. 
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poruszono  wiele  kwestii:  jak  ekorozwój,  konflikty  na  linii  miasto-wieś,  a  nawet  idee

samowystarczalności i suwerenności gospodarczej25.

Koncepcja  przestrzeni  przepływów dość  dobrze  ogniskuje  wiele  stale  dyskutowanych

kwestii  teoretycznych z  zakresu globalizacji.  Można ją  potraktować jako alternatywę wobec

kluczowych wizji  rozwoju społecznego systematyzowanych od drugiej  połowy XX w. Warto

nadmienić, że w obrębie tej refleksji funkcjonowało kilka stronnictw. Biorąc pod uwagę takie

elementy  jak  np.  sposób  konceptualizacji,  konsekwencje  ekonomiczne  czy  konsekwencje

dla władzy państwowej i  rządów, D. Held wraz z trojgiem współautorów książki pt.:  Global

Transformations: Politics, Economics and Culture,  wyodrębnili trzy takie stanowiska. Należą

one  kolejno  do:  hiperglobalistów,  sceptyków  globalizacji  oraz  przedstawicieli  koncepcji

transformacji26.

Przedstawione  zestawienie  jedynie  sygnalizuje  wielość  narracji  na  temat  rozwoju

społecznego w obliczu wzrostu zależności globalnych. Jednocześnie pozwala ukazać, że zamysł

teoretyczny M. Castellsa, który dość chętnie sytuuje rozwój w szerszej perspektywie, jest jedną

z kilku nadal żywo dyskutowanych propozycji objaśniania mechanizmu zależności rozwojowych

pomiędzy  systemami  (np.  społeczeństwami,  gospodarkami,  korporacjami).  Koncepcja

M. Castellsa  jest  po  części  rekonstrukcją  modelu,  w  którego  obrębie  zależności  pomiędzy

silnymi i słabymi węzłami sieci, najpełniej ujawniają się w obszarze gospodarki, choć stosowana

przez  niego  kategoria  przestrzeni  przepływów  pozwala  włączyć  również  inne  obszary,

ale w dalszym ciągu włączenie to dokonuje się  na zasadzie dyktatu gospodarki  i  technologii

nad kulturą.

W tym względzie przestrzeń przepływów dość wyraźnie koresponduje z twierdzeniem

przywołanego  już  postmodernizmu  ekonomicznego.  D.  Harvey  stwierdził,  że  wszystkie

analizowane przez niego systemy kapitalistyczne cechują się nadkumulacją kapitału. Powstające

nadwyżki kapitału mają zdolność do przemieszczania się w czasie i przestrzeni. Przemieszczenia

czasowe polegają na wykorzystaniu czasu jako instrumentu zarządzania kapitałem (np. poprzez

zakup  nieistniejącego  jeszcze  towaru).  Przemieszczenia  przestrzenne  polegają  natomiast

na transferze  kapitału  z  jednego  miejsca  na  drugie.  Co  istotne,  tego  typu  przemieszczenia

są możliwe w swej obecnej formie dzięki czterem czynnikom: technologiom komunikacyjnym

25. Cf.  K.  Jasiecki,  Integracja  Polski  z  Unią  Europejską  w  perspektywie  koncepcji  rozwoju  społecznego,
[w:] ,,Studia Europejskie”, 2, 2003: 9-35, ss. 11-15. 

26. Cf. D. Held, A. Mc Grew, D. Goldblatt, J. Perraton, Global Transformations: Politics, Economics and Culture,
Stanford University Press, Stanford 1999, pp. 2-3. 
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i transportowym; racjonalizowaniu procesów dystrybucji; zorganizowaniu rynków pieniężnych

w skali światowej oraz rozproszeniu kapitału po różnych rejonach geograficznych.

Wskutek  tych  okoliczności  pojawia  się  Harvey’owska  kompresja  czasu  i  przestrzeni,

która  jest  bezpośrednią  przyczyną  zorganizowania  gospodarki  przy  znaczącym  wsparciu

technologicznym. Jest ona rodzajem doświadczania i konstruowania świata, który oddziałuje się

na warstwę kulturową (generując kulturę późnej nowoczesności). Kierunek tej zależności jest

tu jednak wyraźnie określony, gdyż to zmiany w strukturze i technologii wymuszają na kulturze

adaptację. Trzeba przy tym podkreślić, że o ile przemiany w pierwszym obszarze są relatywnie

szybkie, tak kultura często pozostaje o kilka kroków dalej za tymi zmianami27.

Koncepcja przestrzeni przepływów objaśnia nie tylko globalizację, ale również dowodzi

żywotności kapitalizmu. Globalizacja ma wiele wymiarów, choć w przypadku interesującego nas

rozwoju  społecznego  pojawia  się  schemat  oparty  na  wykorzystanym  gospodarczo  postępie

technologicznym.  Sam M.  Castells  używa  raczej  określenia  ,,globalna  gospodarka”,  ale  nie

określenia ,,globalne społeczeństwo”28. Wydaje się to celne spostrzeżenie, gdyż nie tylko brak

kulturowego  spoiwa,  ale  również  podzielanie  zagrożeń  nie  przyczynia  się  do  integracji

społecznej  w  takiej  skali.  Dość  wnikliwie  zobrazował  to  m.in.  U.  Beck,  który  koncepcję

społeczeństwa  ryzyka  ulokował  w  kontekście  wyłaniania  się  nowych  formy  konfliktu

i zróżnicowania społecznego29.

Globalizacja, usieciowienie oraz mobilność to koncepcje procesów, które osłabiły pojęcie

samego  społeczeństwa.  Jednocześnie  całkowita  rezygnacja  z  tej  kategorii  nie  jest  zasadna.

M. Castells potwierdził to, formułując koncepcję społeczeństwa sieci jako formacji społecznej

oraz  wykorzystując  ją  jako  teoretyczną  bazę  dla  kolejnych  analiz.  W  książce  pt.  Władza

komunikacji przeczytamy, że:

,,Sieci  cyfrowe mają charakter  globalny,  cechuje je  zarówno zdolność rekonfigurowania samych siebie

– w sposób zaplanowany przez programistów – jak i przekraczania granic terytorialnych i instytucjonalnych poprzez

skomunikowane  sieci  komputerowe.  Tak  więc  struktura  społeczna,  której  infrastruktura  opiera  się  na  sieciach

cyfrowych, ma potencjalną zdolność osiągnięcia globalnego zakresu. Jednakże technologia sieciowa i organizacje

27. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., ss. 702-703. 
28. Społeczeństwo globalne można rozumieć na różne sposoby albo jako zbiór, w którym możemy zawrzeć całą

wspólnotę  ludzką,  albo  jako  efekt  postępującej  integracji.  Pierwsze  rozumienie  jest  nieproblematyczne,
ale nie przynosi  cennych  poznawczo  wniosków,  drugie  zaś  jest  trudne  do  obrony,  gdyż  trudno  cokolwiek
powiedzieć  o  społeczeństwie  globalnym,  na  przykład  o  łączących  jego  członków  wspólnych  kodach
komunikacyjnych czy o uniwersum symbolicznym.

29. U. Beck,  Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2002, ss. 60-61.
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tworzące sieci są społeczne”. Dalej autor objaśnił, że ,,struktura ma charakter globalny, ale większość doświadczeń

ludzi pozostaje lokalna, zarówno w kategoriach terytorialnych, jak i kulturowych”30.

Zgoda co do gospodarki o charakterze globalnym jest łatwiejsza do osiągnięcia niż zgoda,

co do istnienia globalnego społeczeństwa. Bez wątpienia funkcjonują częściowo autonomiczne

struktury gospodarcze (m.in.  hierarchie,  rynki i  sieci  organizacyjne),  ale  niemal jako pewnik

przyjęło  się  traktować  integrację  oraz  zwiększoną  przepuszczalność  całych  systemów

gospodarczych  oraz  jego  części.  Społeczeństwu  globalnemu  trudno  natomiast  przypisać

szczególną jednolitość, chociaż i tutaj socjolodzy dostrzegają wywoływane przez globalizację

różnego  rodzaju  zależności31.  M.  Castells  wprowadził  bardzo  istotne  rozróżnienie  na  dawną

gospodarkę  światową  oraz  na  współczesną  nam  gospodarkę  globalną.  Gospodarka  globalna

cechuje się infrastrukturalną, organizacyjną oraz technologiczną zdolnością do działania w skali

globalnej  w  czasie  rzeczywistym32.  Współczesny  kapitalizm  uległ  znaczącej  transformacji.

Przyjmując logikę sieciową i stając się systemem o zasięgu globalnym, zmienił już istniejące

od dawna połączenia systemów gospodarczych (np. szlaków handlowych).

Wielu  autorów  opowiedziało  się  za  stanowiskiem,  że  przeobrażenia  kapitalizmu

są tak dalekie,  że  w niewielu  miejscach przypomina on swój  pierwowzór.  S.  Lash  i  J.  Urry

już w latach  80.  XX  w.  operowali  określeniem  ,,końca  zorganizowanego  kapitalizmu”,

a odwołujący  się  to  tych  autorów  K.  Krzysztofek  pisał  o  kapitalizmie  ,,rozproszonym,

cechującym się kompleksyfikacją, dezorganizacją oraz chaotyzacją”33. W opinii innych badaczy

permanentnie transformujący się system kapitalistyczny pozostaje w swym rdzeniu stały, gdyż

pomimo  wykorzystania  nowych  strategii  oraz  wyrafinowanej  technologii,  kieruje  się

niezmiennie jednakową logiką wzrostu34.

Przestrzeń  przepływów  podtrzymuje  w  trwaniu  nie  tylko  kapitalistyczny  model

rozwojowy  ale  również  zachowuje  społeczne  podziały,  czemu  wyraz  daje  koncepcja  elit

skupionych w nowych centrach rozwojowych. Globalne elity i lokalni ludzie to niespotykana

konfiguracja  asymetrycznej  zależności,  która nie  występowała na taką skalę  w dawniejszych

okresach  historycznych.  Elity  globalne  nie  są  elitami  konkretnych  społeczeństw,  które  jako

30. M. Castells,  Władza komunikacji,  przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013, ss. 36-37. 

31. J. Urry, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 28.
32. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 131. 
33. K.  Krzysztofek,  Zwrot cyfrowy: ku pracy rozproszonej,  [w:]  Zwrot cyfrowy w humanistyce,  Internet.  Nowe

Media. Kultura 2.0, pod red. A. Radomski, R. Bomba, Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2013, s. 37. 
34. Cf.  Ch.  Fuchs,  Karl  Marx  in  the  Age  of  Big  Data  Capitalism,  [in:]  Digital  Objects,  Digital  Subjects.

Interdisciplinary Perspectives on Capitalism,   Labour and Politics in the Age of Big Data,edits D. Chandler,
Ch. Fuchs, University of Westminster Press, 2019.
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pewne  całości  miałyby  szansę  partycypować  w  rozwoju  –  są  nie  tyle  międzynarodowe,

ile ponadnarodowe.

Przestrzeń  przepływów  to  koncepcja,  która  uprawomocnia  do  traktowania  sieci  jako

nowej  formy  kapitału.  Jak  ukazywał  w  swoich  analizach  R.  Burt,  odpowiednie  sieciowe

powiązania  przyczyniają  się  do  realnych  korzyści  i  z  tej  przyczyny  zasadne  jest  mówienie

o kapitale sieciowym. Ulokowanie w odpowiednim miejscu struktury sieciowej, jest tak samo

istotne,  co  ulokowanie  w  hierarchicznych  strukturach  tradycyjnych  społeczeństw35.  Podobne

podejście reprezentował N. Lin, którego koncepcja była związana z łączeniem sieci i rozwoju,

głównie  związanego  z  połączeniem  w  sieć  procesu  budowania  odpowiedniej  puli  zasobów

społeczeństwa36.

Zgodnie  z  koncepcją  na  rozwój  należy  patrzeć  z  poziomu  globalnego.  Węzły

i koncentratory oraz elity nie są równomiernie rozlokowane, narzucając jednolite tempo rozwoju

wszystkim  społeczeństwom  i  podmiotom  podlegającym  logice  sieci.  Jest  to  raczej  rozwój

różnych  prędkości  przeplatany  stagnacją  i  regresem,  gdzie  postęp  technologiczny musi  paść

na odpowiedni  grunt  gospodarczy  i  społeczno-kulturowy.  Elity  technokratyczno-finansowo -

menedżerskie  można  potraktować  jako  przejaw  żywotności  struktury  interesów,  która

w perspektywie globalnej  nabiera jeszcze większego znaczenia.  O sile  nowych elit  świadczy

zarówno skala możliwego oddziaływania, jak i nieporównywalnie duża pula zasobów, o które

rywalizują.  W  tym  sensie  wytwarza  się  nowy  rodzaj  hierarchii,  która  pociąga  za  sobą

nierównomierne  rozlokowanie  zasobów  w  strukturach  na  wszystkich  poziomach  społecznej

organizacji. Drugą, równie istotną perspektywą jest potraktowanie elit globalnych jako warstwy

społecznej lub różnych grup będących w awangardzie zmian. ,,Uciekanie do wyższych kręgów

cyberprzestrzeni” jest m.in. rezultatem kształtowania rzeczywistości poprzez rozmaite strategie

rozwoju, takie jak generowanie innowacji.

Przestrzeń przepływów po części wprowadza schemat uwarstwienia w skali globalnej,

ale równie  interesująca  jest  tu  generowana  zależność  pomiędzy  całymi  społeczeństwami.

Z perspektywy  modernizacyjnej  należałoby  powiedzieć,  że  różnicują  się  one  charakterem

i przebiegiem  zmian  rozwojowych.  Modernizacja  polegająca  na  przejściu  od  tradycyjności

do nowoczesności  dotyczy  mniej  rozwiniętych  społeczeństw.  Jest  ona  zupełnie  innym

zjawiskiem niż zaawansowana modernizacja refleksyjna. Ta druga stanowi rezultat dopełniania

35. R.  S.  Burt,  The  Network  Structure  of  Social  Capital,  [in:]  Research  in  Organizational  Behaviour,
eds. R. I. Sutton, B. M. Staw, JAI Press, Greenwich 2000, p. 347.

36. Cf. N. Lin, Building a Network Theory of Social Capital, [in:] ,,Connections”, 22 January 1999: 28-51, p. 29.
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się  projektu  nowoczesności37.  Co  istotne,  oba  schematy  modernizacji  są  realizowanymi

sposobami  rozwoju,  ale  w  ogólnym  rozrachunku  logika  sieci  zdaje  się  nie  dopuszczać

scenariuszy rozwoju wyłamujących się spod narracji modernizacyjnej.

Castellsowska  koncepcja  przestrzeni  pozwala  wyprowadzić  ciekawe  wnioski  natury

teoretycznej,  ale  oddaje  również  charakter  dyskursywny  opisywanych  zmian,  gdzie  postęp

technologiczny jest na usługach wzrostu gospodarczego, ten zaś jawi się jako oczywisty i jedyny

sposób rozwoju społeczeństw. Jak zauważył L. W. Zacher,

,,Przeważa narracja pogoni za nowoczesnością – postęp techniczny jako cel, jako ideologia, jako wysoce

opłacalny produkt, jako przewaga konkurencyjna, jako podstawa nie tylko militarnej potęgi czy hegemonii. Zatem

czołówka (często w sieciowej współpracy) kreuje nowości, opierając się na kosztownych badaniach, reszta ma się

modernizować – na ile potrafi (przez kapitał zagraniczny, import, imitację wzorców rozwoju i konsumpcji, przez

kooperację techniczną itp.). Przy współcześnie ogromnych kosztach i wymaganiach ekonomiczno-organizacyjnych

i kadrowo-kwalifikacyjnych jest to trudne. Opóźnionych w rozwoju sytuacja ta skazuje na transfer technologii. Jest

jednak tzw.  szansa  spóźnionego przybysza,  który może,  choćby enklawowo,  »przeskakiwać« poziomy techniki

(efektem jest techniczny dualizm sektorów gospodarki i życia ludzi”38.

Wychodząc od specyfiki układu, jakim jest przestrzeń przepływów, kataloński socjolog

objaśnił  dynamikę  zmiany  i  rozwoju  globalnego.  Przewagę  morfologii  sieci  nad  działaniem

należy  w  tym  kontekście  czytać  nie  tylko  jako  zasadę  organizującą  praktyki  gospodarcze,

począwszy od mikroekonomicznych po globalne, ale również jako zasadę utrwalającą zaistniały

układ  przez  toczącą  się  w  nim  dynamikę.  Nie  jest  to  tylko  i  wyłącznie  zastosowanie  tezy

o dualności  struktur  powstających  z  praktyk  społecznych  i  przez  nie  konstytuowanych,

ale również ukazanie, że ogólny trend polega na wzmacnianiu zasad strukturalizujących. Dość

dobrze  zamysł  leżący  za  przestrzenią  przepływów  obrazuje  fragment  Galaktyki  Internetu.

,,Gospodarka  i  system  informacyjny  oparte  na  Internecie,  rozwijające  się  z  szybkością

internetową,  zostawiły  trajektoriom  rozwoju  wąski  margines  swobody.  O  ile  nie  dojdzie

do globalnej  katastrofy,  jest  mało  prawdopodobne,  by  społeczeństwa  na  całym  świecie

dobrowolnie  zaangażowały  się  w  rozwój  nieoparty  na  technologii,  między  innymi  dlatego,

że obecny  model  rozwoju  jest  zgodny  z  ideologią  elit  rządzących  i  leży  w  ich  interesie.

A gdy zostaje  wybrana  opcja,  by  stać  się  częścią  globalnych  sieci,  produktywność,

37. Cf. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka (…), op. cit., ss. 17-18. 
38. L. W. Zacher,  Utechnicznienie człowieka i marketyzacja jego działalność a kultura przyszłości, [w:] ,,Zeszyty

Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie”, 85 (1943) 2015: 617-641, ss. 619-620. 
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konkurencyjność i zarządzanie zgodnie z logiką Internetu są warunkiem koniecznym dobrobytu,

wolności i niezależności” – objaśnił autor39.

Zorientowana  na  globalizację  koncepcja  przestrzeni  przepływów przeobraża  struktury

społeczne na niższych poziomach organizacji. Jednocześnie rozwój lokalny i regionalny również

korzysta  ze  strategii  organizowania  się  w sieci.  Badając  to  zagadnienie  na  gruncie  polskim

M. Suchacka, wskazała, że organizowanie się w sieć może spowodować rozlewanie się wiedzy

czy  niepewność  związaną  z  licznymi  powiązaniami  informacyjnymi  i  komunikacyjnymi.

Z drugiej strony socjolog wskazała m.in. na: (1) możliwe przyśpieszenie rozwoju regionalnego

związanego z pojawieniem się długofalowej perspektywy zysku, (2) różne formy prestiżowej

współpracy, (3) szybkość i trafność procesu decyzyjnego. Dodatkową szansą rozwoju regionu

jest  kapitał społeczny i kapitał  ludzki,  który jest  warunkiem integracji  społecznej na każdym

poziomie organizacyjnym40.

4.2. Rozwój w kontekście integracji i dezintegracji społecznej

Przestrzeń przepływów to model obrazujący globalne trendy, jakim podlegają wszystkie

społeczeństwa, niezależnie od ich obecnego stadium rozwoju.  Castellsowska kategoria logiki

sieci służy ukazaniu rangi, zakresu i stopnia zaistniałych przeobrażeń strukturalnych oraz faktu

powiązania  ładu  społecznego  z  ładem  globalnym.  Jednocześnie  równie  ciekawa  wydaje  się

perspektywa  tych  społeczeństw,  które  można  określić  jako  zaawansowane  społeczeństwa

informacyjno-sieciowe.

Postindustrialna ścieżka rozwoju, która rozpoczęła się Trzecią Rewolucją Technologiczną

jest na stałe powiązana z produkowaniem, upowszechnianiem oraz zarządzaniem technologią.

Jednocześnie  wymaga  ciągłego  zasilania  poprzez  generowanie  innowacji  technologicznych,

które zgodnie z modelowym i oczekiwanym scenariuszem, pociągają za sobą również pożądane

zmiany gospodarcze, kulturowe, społeczne, a nawet polityczne. Demokratyzująca rola internetu

i pozostałych mediów, partycypacja w zasobach cyfrowych czy powstawanie nowych wspólnot,

to  tylko  jedno,  i  wcale  nie  dominujące,  oblicze  sieci  technologicznych41.  Pomimo  rosnącej

39. Cf.  M.  Castells,  Galaktyka  internetu:  Refleksje  nad  Internetem,  biznesem  i  społeczeństwem,  przeł.
T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 300. 

40. Cf. M. Suchacka, Więź – integracja – networking. Socjologiczne wymiary przekształceń regionu przemysłowego
w kierunku regionu wiedzy, [w:] Praca. Więź. Integracja. Tom I: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta
na wiedzy, pod red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 302, 304.

41. Cf. K. J. Frączek,  Szanse i zagrożenia dla partycypacji społecznej w społeczeństwie sieci, [w:] Perspektywy
rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej  i  Wschodniej,  pod red.  S.  Partycki,  Wydawnictwo
KUL, Lublin 2014, s. 301.
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autonomii  technologii  nie  posiada  ona  zdolności  do  przeobrażania  struktur  zgodnie

z oczekiwaniami  pierwszych  ideologów,  ale  raczej  przerasta  tkankę  już  ustrukturyzowanych

społeczeństw.  Utechnicznienie  ma  swój  udział  w  transformacji  struktur  społecznych,

ale niekoniecznie  takie,  jakiego  oczekiwaliby  przedstawiciele  twardego  determinizmu

technologicznego  czy  solucjoniści.  Jest  to  dyfuzja,  która  raz  napotyka  na  podatny  grunt

do zmian,  a  innym  razem  utrwala  rozwarstwienie  społeczne  czy  wzmacnia  dominujące

przepływy  cenionych  społecznie  zasobów.  Niezależnie  od  negatywnych  konsekwencji

upowszechniania technologii sieci, ,,bycie podłączonym” jest coraz częściej określane jako bycie

zintegrowanym w nowym społeczeństwie. Jak zauważyła A. Betlej:

,,Logika  sieciowa  opiera  się  na  zasadach  maksymalizacji.  Technologia  cyfrowa  legitymizuje

uprzywilejowany charakter określonych typów kontaktów międzyludzkich – zapośredniczonych wirtualnie relacji.

Uczestnictwo w sieci staje się cywilizacyjną koniecznością. Przerwanie relacyjnej sieci w cyfrowym świecie niesie

za  sobą  nowe  dziejowe  widmo  społecznego  wykluczenia.  Zasada  maksymalizacji  i  intensyfikacji  stosunków

społecznych znajduje wyraz w niejasnym uwikłaniu struktur sieciowych w wymiarze rynkowym, w którym sieć

staje się źródłem przemocy ekonomicznych układów wobec uczestników cyfrowego świata”42.

Faza  postindustrialna  może  mieć  różny  przebieg  w  różnych  społeczeństwach,  gdyż

gospodarka i technologia zderzają się z systemem społecznym i szeroko pojmowaną kulturą,

tworząc lokalne w swej specyfice odmiany społeczeństw informacyjno-sieciowych. Nie każde

też  społeczeństwo  tak  zaklasyfikowane  jest  na  tym  samym  poziomie  utechnicznienia,

a co za tym idzie  można wyróżnić społeczeństwa preinformacyjne,  społeczeństwa enklawowo

informacyjne,  społeczeństwa  we  wstępnej  fazie  informacyjności,  a  także  technologicznych

liderów w postaci społeczeństw zaawansowanych informacyjnie43. Z istnienia co najmniej kilku

zidentyfikowanych  modeli  samego  społeczeństwa  informacyjnego,  wynika  nie  tylko  poziom

nasycenia technologią, ale również kulturowe uwarunkowania decydujące o przyjęciu innowacji

i sposobie jej wykorzystania 44.

Jedną z zasad tłumaczących taki stan rzeczy jest prawo stłumienia radykalnego potencjału

technologii komunikacyjnej45. Oznacza to, że pomimo swojej zdolności do integrowania struktur

42. A. Betlej, Społeczeństwo sieciowe – relacje siły, [w:] Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy,
pod red. L. W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, s. 49.

43. Cf.  L. W. Zacher,  Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych,  [w:] ,,Nierówności  Społeczne
a Wzrost Gospodarczy”, 32, 2013: 534-551, s. 535.
44. Cf. M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, przeł. M. Sutowski, M. Penkala,

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
45. Cf.  T.  Drabowicz,  E-inkluzja  w  społeczeństwie  informacyjnym,  [w:]  Społeczeństwo  informacyjne.  Aspekty

funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 291.
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społecznych,  technologia  nie  rozprzestrzenia  się  w  niej  bez  różnego  rodzaju  aspektów

hamujących. Z drugiej strony, rozwój drogą dyfuzji technologicznej jest szczególnie ciekawym

zjawiskiem,  gdyż  technologia  jest  zarówno  elementem  kultury  człowieka,  jak  i  złożonym

systemem  zyskującym  znaczącą  autonomię  i  rozwijającym  się  we  właściwym  sobie

przyśpieszonym  tempie.  Często  powoduje  to  pozostawienie  społeczeństwa  oraz  całościowo

rozumianej  kultury  w  tyle  przemian.  Istnienie  technologii  i  ,,kulturowej  reszty”  w  coraz

większym stopniu skłania do refleksji o utracie kontroli nad zasilanym ideologicznie i biznesowo

postępem technologicznym.

Rozwój  poprzez  postęp  technologiczny nie  przebiega  liniowo i  nie  daje  tych samych

rezultatów  w  postaci  całkowitej  integracji  w  obrębie  społeczeństw.  Z  uwagi  na  fakt,

że przestrzeń przepływów przenika struktury społeczeństw, ale ich nie znosi, należało rozpoznać

w jaki  sposób technologia  rozchodzi  się  w tych strukturach,  będących  kombinacją  układów

wertykalnych i horyzontalnych, centrów i peryferii, czynników integrujących i dezintegrujących.

Na  tym  etapie  analizy  ujawniła  się  też  rozbieżność  pomiędzy  poglądami  M.  Castellsa

i J. van Dijka,  gdyż  ten  pierwszy  bazował  przede  wszystkim  na  pojęciu  sieci  społecznych

i globalizacji, drugi wykorzystał również takie kategorie jak społeczeństwo, grupy czy warstwy

społeczne.  Wprowadzając  czytelnika  do  Władzy  komunikacji,  M.  Castells  dokonał  syntezy

opracowanej  w trylogii  koncepcji  społeczeństwa  sieciowego.  W  przypadku  nowszego

opracowania główny zamysł teoretyczny autora przedstawia się wyraziściej, obrazując, w jaki

sposób  integracja  dokonująca  się  poprzez  globalne  sieci  upłynniła  granice  systemów.

Społeczeństwa,  ale  również  takie  systemy  jak  państwo,  utraciły  pozycję  nazywaną  przez

katalońskiego  socjologa  ,,funkcją  portiera”,  która  polegała  na  kontrolowaniu  powstających

powiązań między sieciami (istniejącymi również w poprzednich okresach historycznych). Obie

formy, a więc społeczeństwo i państwo w tradycyjnym rozumieniu (definiowane jako względnie

zamknięte  systemy),  utraciły  swoją  stabilność  organizacyjną  i  ostrość  granic  na  rzecz

powstającego  społeczeństwa  sieci,  które  jest  konfiguracją  sieci  o  globalnym,  lokalnym

i narodowym zasięgu46.

Postępująca  integracja  systemów  technologicznych,  gospodarczych,  a  w  końcu

społecznych,  z  pewnością  utrudnia  badaczom  orientację  w  upłynnionej  rzeczywistości.

Obowiązujące  kryteria  wyznaczania  granic  obiektów,  zarówno  tych  materialnych,

jak i idealnych, okazały się coraz trudniejsze do realnego oszacowania. Jak objaśnił W. Sztumski

,,dla współczesnego środowiska społecznego charakterystyczny jest swoisty proces przenikania

46. Cf. M. Castells, Władza komunikacji, op. cit., s. 31. 
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się przeciwieństw i jakby ich dialektycznej syntezy. Wskutek tego socjosfera przekształca się

coraz bardziej w bezkształtną masę, która przypomina fizyczny stan plazmy – wszystko dzieje

się wciąż bardziej  burzliwe i płynie coraz szybciej  zgodnie z zasadą akceleracji  tempa życia

społecznego”47. Problem upłynnienia dotyczy sieci społecznych, które poprzez utechnicznienie

funkcjonują w przestrzeni rozszerzonej o wymiar cyfrowy.  Przyjęcie stanowiska o całkowitym

upłynnieniu  i  rozmyciu  rzeczywistości  społecznej  stanowi  nieuzasadnioną  skrajność,  w jaką

można popaść,  podejmując  się  próby określenia  współczesnych form organizacji  społecznej.

Jeden  z  paradoksów  współczesności  polega  na  łączeniu  takich  zjawisk  jak:  integracja

i dezintegracja,  rozmycie  granic  i  zachowanie  podziałów.  Zróżnicowanie  społeczne  jest

w związku z tym nadal warte uwagi badawczej.

Omawiając  problematykę  integracji  i  dezintegracji  w  społeczeństwie  sieci  bazowano

przede  wszystkim  na  zbiorze  prac  J.  van  Dijka.  Temat  współczesnych  form  nierówności

i wykluczenia związany z technologią stanowi najważniejszy obszar badawczy holenderskiego

socjologa, który pisząc o zagrożonych wartościach, na ich czele wymienił równość społeczną48.

Jednocześnie koncepcja nierówności w dostępie do technologii jest również formą nawiązania

do  teorii  modernizacji.  Jak  objaśnił  T.  Goban-Klas,  w  obrębie  rozmaitych  odmian  teorii

modernizacji,  strategia  ,,doganiania”  państw rozwiniętych przez  państwa rozwijające  się  jest

oparta  na  przyjęciu  wartości  zachodniego  świata,  dyfuzji  technologii  oraz  wspomagającej

te dwie kwestie roli mediów49. O ile przestrzeń przepływów dotyka nie tylko głównego nurtu

przemian, ale i ukazuje główną przyczynę zróżnicowania globalnego i  podziałów pionowych

(pomiędzy społeczeństwami), tak podział cyfrowy u J. van Dijka, odnosi się do zróżnicowania

i hierarchizacji  wewnątrz  społeczeństw,  co  stanowi  wartościowe  uzupełnienie  względem

globalnie zorientowanej koncepcji M. Castellsa.

Przy omawianiu zagadnienia dysproporcji rozwojowych w ramach społeczeństw należy

powiedzieć,  że  obecne  są  tu  dwa  istotne  wątki.  Pierwszy  to  odwołanie  do  rozróżnienia

na struktury  sieciowe  i  na  infrastrukturę  sieci.  Nowa  forma  stratyfikacji  opiera  się  bowiem

na uznaniu  znaczenia  relacji  zapośredniczonych  technologicznie  i  problemie  nierówności

w dostępie  do technologii  cyfrowych,  które określa  się jako podział  cyfrowy (digital  divide)

47. W. Sztumski,  Świat rozmyty.  Kwestia  granic,  [w:]  ,,Transformacje.  Pismo interdyscyplinarne”, 1-2 (68-69),
2011: 2-54, ss. 9-10.

48. Ibid., s. 12.
49. Cf.  T.  Gobal-Klas,  Media  i  komunikowanie  masowe.  Teorie  i  analiza  prasy,  radia,  telewizji  i  internetu,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s 277. 
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oraz wykluczenie  cyfrowe  (digital  exclusion)50.  Drugi  z  wątków  to  próba  syntezy  różnych

podejść sieciowych przy objaśnianiu mechanizmów pojawiania się nierówności strukturalnych,

które to podejścia często dostarczają nowych sposobów opisu zjawisk społecznych.

W  zakresie  struktur  zapośredniczonych  medialnie  najbardziej  dotkliwą  formą

wykluczenia  społecznego  jest  podział  technologiczny  lub  cyfrowy51.  Podział  cyfrowy

to przekształcająca się koncepcja,  którą początkowo rozumiano w dość prosty sposób – jako

binarny podział na tych, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych

oraz  tych,  którzy  takiego  dostępu  nie  posiadają52.  Współczesne  koncepcje  są  coraz  bardziej

złożone,  gdyż uwzględniają  wielopoziomowość  dostępu  oraz  dynamikę  sprzężeń  zwrotnych

pomiędzy rozmaitymi formami deprywacji społecznej. W ten sposób powstała koncepcja oparta

na czterech poziomach dostępu do technologii. Pierwszym poziomem jest dostęp motywacyjny

związany  z  chęcią  posiadania  i  użytkowania  technologii.  Drugim  poziomem  jest  dostęp

materialny, a więc oznacza to możliwość posiadania technologii na własność lub uzyskanie innej

formy fizycznego dostępu.  Trzeci  poziom to dostęp  kompetencyjny,  czyli  zbiór  konkretnych

umiejętności  w zakresie  obsługi  narzędzi.  Ostatnim poziomem jest  dostęp  użytkowy,  a  więc

realne wykorzystanie technologii związane z wiedzą na temat jej użytkowego potencjału oraz

zasobów, do jakich można dotrzeć przy pomocy tych narzędzi53.

Biorąc pod uwagę ogólne założenia teorii  społeczeństwa sieci  na temat  usieciowienia

i wzrostu znaczenia technologicznie zapośredniczonych struktur społecznych, nierówny dostęp

do  technologii  różnicuje  aktorów  społecznych  na  każdym  poziomie  organizacji

oraz przeprowadza  linie  podziału  w  różnych  obszarach  aktywności  ludzkiej  (od  kręgów

towarzyskich  przez  edukację,  po  gospodarkę).  Przybliżenie  mechanizmu  upowszechnienia

technologii stworzyło szansę na ujawnienie szerszego spektrum społecznych następstw nowej

odmiany  podziału.  Pomocne  w  tym  przypadku  było  odwołanie  się  do  wyników  badań

nad sekwencyjnością  podziału  cyfrowego,  którego  autorami  są  J.  van  Dijk  oraz  E.  Halsper,

R. Eynon i A. Deursench. Badacze odnieśli się w nich zarówno do kwestii motywacji, dostępu

materialnego  i  kompetencyjnego  oraz  do  zagadnienia  przekładalności  integracji  cyfrowej

50. W socjologii  przyjmuje się,  że czynniki  stratyfikacji  społecznej  mogą ulegać zmianie.  Z tej  też przyczyny
wyróżnia się uniwersalne oraz odmienne (zależne od kontekstu) czynniki uwarstwienia.
Cf. K. Davis, W. Moore, O niektórych zasadach uwarstwienia, [w:] Socjologia. Teksty, pod red. P. Sztompka,
M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 437.

51. Kategoria  podziału  technologicznego  jest  nieco  szersza,  od  podziału  cyfrowego,  gdyż  ten  drugi  obejmuje
jedynie technologie cyfrowe (technologie oparte na kodzie binarnym).

52. Cf. J. van Dijk,  Digital divide research, achievements and shortcomings, [in:] ,,Poetics” 34, 2006: 221-235,
p. 222.

53. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 250. 
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na wyniki poza sferą cyfrową. Badacze chcieli określić, czy nierówności w ,,trybie online” mają

przełożenie na nierówności w ,,trybie offline”.

Dyfuzja  technologii  w  społecznych  strukturach  została  zbadana  przez  przetestowanie

dwóch hipotez. Pierwszą jest hipoteza normalizacji, zgodnie z którą zasoby spływają od osób

o wysokim statusie do osób o niskim statusie. Druga to hipoteza stratyfikacji głosząca, że sposób

użytkowania technologii replikuje wcześniejsze nierówności społeczne54 Są to dwa najczęściej

sprawdzane  twierdzenia  na  temat  upowszechniania  innowacji  w  społeczeństwie,  którym

odpowiadają dwa modele. Pierwszy nazywa się – na zasadzie analogii do hipotezy – modelem

normalizacji. P. Norris przypisała używanie tego modelu ,,cyberoptymistom” (cyber-optymists)

zakładającym, że za dostępem materialnym przyjdzie również wiedza i kompetencje w zakresie

użycia  technologii.  Ostatecznym  rezultatem  będzie  zrównanie  się  podmiotów  społecznych

w dostępie na wszystkich poziomach struktur, a nierówności z czasem ulegną zniwelowaniu55.

Potwierdzenie hipotezy pierwszej oznaczałoby, że zrównanie dostępu nastąpi z czasem i uczyni

społeczeństwo  bardziej  zintegrowanym  i  partycypującym  w  przestrzeni  przepływów.  Drugi

model, przyjmowany przez ,,cyberpesymistów” (cyber-pessimist), to model stratyfikacji, który

nie  dopuszcza  całkowitego  zrównania,  gdyż  jednakowy  dostęp  kompetencyjny  jest  trudny

do osiągnięcia56.  Urzeczywistnienie  hipotezy  drugiej  doprowadziłoby  do  wzmocnienia

nierówności  społecznych,  gdyż  to  poziom  kapitału  ludzkiego  (np.  wiedza,  kompetencje,

świadomość użyteczności narzędzi) ostatecznie różnicuje użytkowników technologii.

J.  van  Dijk  wraz z  zespołem badawczym doszedł  do wniosku,  że  kryteria  stosowane

w badaniach nad deprywacją  społeczną  odgrywają  istotną  rolę  jeśli  chodzi  o  sekwencyjność

podziału  cyfrowego.  Digital  divide nie  tylko  przeprowadza  nowe  linie  demarkacyjne

w społeczeństwach,  ale również pogłębia lub utrwala już istniejące podziały57.  Potwierdzenie

hipotezy  stratyfikacji  jest  istotną  kwestią  jeśli  chodzi  o  rozumienie  konsekwencji  podziału

cyfrowego.  Ogólny  zarys  koncepcji  pozwala  na  wskazanie,  że  jest  to  dość  istotny,  choć

nie jedyny, przejaw negatywnych następstw związanych dyfuzją technologii.

W koncepcji podziału cyfrowego na tym etapie ujawnił się mechanizm opisany jeszcze

w latach 60. XX w. przez E. M. Rogersa w książce pt. The Diffusion of Innovation, której kolejne

54. Cf.  A.  van  Deursen,  E.  Heisper,  R.  Eynon,  J.  van  Dijk,  The  Compoundness  and  Sequentiality  of  Digital
Inequality, [in:] ,,International Journal of Communication”, 11, 2017: 452-473, pp. 452-454.

55. Cf. P. Norris,  Digital Divide. Civic Engagement Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge
University Press, Cambridge 2001, p. 30.

56. Ibid., p. 31. 
57. A. van Deursen, E. Heisper, R. Eynon, J. van Dijk, The Compoundness and Sequentiality of Digital Inequality,

op. cit., pp. 468-469. 
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wydania  stanowią  bazę  dla  bardzo  wielu  opracowań  z  zakresu  społecznego  oddziaływania

innowacji, również technologicznej58. Sposób objaśniania tego zjawiska nie wykorzystuje jednak

pełni możliwości eksplikatywnych wynikających z przyjętego założenia o transformacji struktur,

gdyż  wszystkie  dotychczasowe  wnioski  mieszczą  się  jeszcze  w  koncepcji  społeczeństwa

informacyjnego.  Aby  wykorzystać  kategorię  sieci  jako  explanans objaśnień  czynników

stratyfikujących,  należało  poszukiwać  w  formalnych  nurtach  badań  nad  sieciami.  W tym

zagadnieniu ujawnił  się dokładniej problem łączenia ze sobą podejść sieciowych,  do którego

grunt położono w rozdziale drugim.

Współcześni badacze sieci, do których wyników nawiązał J. van Dijk, zauważyli, że duże

struktury  sieciowe  to  najczęściej  sieci  bezskalowe  o  potęgowym  rozkładzie  węzłów59.

Bezskalowość  sieci  objawia  się  różnicą  posiadanych  przez  określone  węzły  krawędzi,

ale również  sposobem  oraz  intensywnością  połączeń.  Budowa  sieci  bezskalowych

charakteryzuje  się  występowaniem  gromad  z  centrami  otoczonymi  przez  bardzo  liczne

pojedyncze węzły,  a  także połączeniami między tymi gromadami.  Większość z tych węzłów

łączy się tylko z nielicznymi węzłami60. W realiach społecznych oznacza to, że duże struktury

społeczne cechują się nierównomiernym rozkładem krawędzi, a co za tym idzie, istnieją węzły

silne  i  słabe.  Model  sieci  bezskalowej  był  dla  J.  van  Dijka  sposobem  uchwycenia  wzorca

nierówności współczesnych społeczeństw.

Za  zjawisko  bezskalowości  odpowiada  mechanizm  wzrostu  rozmiarów  sieci

oraz mechanizm  preferencyjnego  przyłączania.  Mechanizm  wzrostu  wielkości  sieci  pozwala

objaśnić dynamikę powstawania podziałów społecznych. Początkowo sieć może być niewielka,

a więc  składać  się  z  małej  liczby  węzłów i  niewiele  większej  ilości  powiązań między  tymi

węzłami.  Z  czasem  przyłączają  się  do  niej  kolejne  węzły.  Dokonuje  się  to  na  zasadzie

preferencyjności oznaczającej, że prawdopodobieństwo przyłączenia się do konkretnego węzła

zależy od jego stopnia, a więc ilości węzłów, z którymi już jest powiązany61. Sieci tego typu

charakteryzuje  zatem:  zdolność  do  rozrostu  struktur,  przyłączanie  preferencyjne

oraz samoorganizacja dokonująca się w czasie62.

J. van Dijk założył, że mechanizm preferencyjnego przyłączania można potraktować jako

mechanizm powstawania podziałów społecznych. Wychodząc od tezy o transformacji struktur

58. Cf. E. M. Rogers, The Diffusion of Innovation, The Free Press, New York, London 1983.
59. Cf. P. Pluta, Topologia sieci złożonych, op. cit., s. 60.
60. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 256.
61. Cf. P. Pluta, Topologia sieci złożonych, op. cit., s. 60.
62. Cf. R. Kasprzycki, Własności sieci złożonych posiadających cechy Small World i Scale Free, op. cit., s. 27.
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społecznych  i  ich  utechnicznienia,  fenomen  bezskalowości  wykorzystał  do  objaśnienia

strukturalnego  wymiaru  podziałów.  Sieci  bezskalowe,  nazywane  również  sieciami

arystokratycznymi,  charakteryzują  się  nie  tylko  występowaniem  gromad  i  centralizacją

krawędzi,  ale  tym,  że  przez  te  centralne  węzły  przepływają  kluczowe zasoby63.  Mechanizm

preferencyjnego przyłączania zaobserwowany w sieciach bezskalowych ma swój socjologiczny

odpowiednik w postaci ,,efektu Mateusza”64.  Zjawisko przeszło do kanonu nauk społecznych

za sprawą R. Mertona i  opublikowanego przez niego artykułu na temat mechanizmu awansu

naukowego65.  Preferencyjne  przyłączanie  czy  zdolność  do  kumulowania  zasobów  stała  się

podstawową zasadą różnicującą i hierarchizującą społeczeństwo sieci.

Na skutek częściowego nakładania się podziału cyfrowego na innego rodzaju podziały

społeczne,  wpisania  coraz  większej  ilości  obszarów  aktywności  społecznej,  gospodarczej

i kulturowej  do  przestrzeni  cyfrowej,  wzrostu  wolumenu  relacji  zapośredniczonych

technologicznie,  a  także  dzięki  logice  sieciowej  objawiającej  się  m.in.  w  zjawisku

bezskalowości,  J.  van  Dijk  sformułował  koncepcję  uwarstwienia  w  społeczeństwie  sieci.

Zdaniem tego socjologa, społeczeństwo sieci cechuje się nowymi kryteriami uczestnictwa. Autor

wyróżnił  w  nim  trzy  formacje  społeczne:  elitę  informacyjną,  uczestniczącą  większość

oraz niepodłączonych i wykluczonych. Posługując się kategorią warstw społecznych, wskazał

na hierarchizację  struktur  oraz  wertykalne  zależności  pomiędzy  wymienionymi  kategoriami

społecznymi66.

Najwyżej  usytuowane w hierarchii  są elity  informacyjne.  Tworzą je  osoby powiązane

bardzo  gęstą  siecią  wartościowych  i  strategicznie  ważnych  relacji  społecznych.  Dzięki

tak dobremu  umiejscowieniu  w  nowej  strukturze  społecznej  mają  dostęp  do  kluczowych

zasobów sieci. Jak podaje J. van Dijk, elity nie tylko są największym beneficjentem rozwoju,

ale i  same  podejmują  wiele  decyzji  oraz  sprawują  władzę.  Najliczniejsza  warstwa

to ,,uczestnicząca większość”. Gęstość sieci wytworzonej przez tę klasę średnią społeczeństwa

nowego typu jest dużo mniejsza niż w przypadku elit. Szanse na wykorzystanie wartościowych

zasobów  sieci  są  mniejsze  nie  tylko  poprzez  słabsze  połączenia,  ale  i  mniejszy  poziom

w dostępie kompetencyjnym i użytkowym. Ostatnią kategorią są niepodłączeni i wykluczeniu,

którzy  na  skutek  własnej  decyzji  lub  konieczności  nie  są  zintegrowani  ze  społeczeństwem.

63. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 257. 
64. Ibid., s. 256. 
65. Cf. R. Merton, The Matthew Effect in Science, [in:] ,,Science”, 159 (3810), 5. January 1968: 56-63. 
66. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 258 .
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Są to osoby wyłączone z  udziału z głównego nurtu przemian technologicznych, społecznych,

gospodarczych czy kulturowych67.

Proces  usieciowienia  i  utechnicznienia  owocuje  przeobrażeniem struktur  społecznych.

Pomimo,  że  część  z  tych  struktur  integruje  się  z  innymi  i  częściowo  otwiera  się,  proces

ten nie prowadzi do wytworzenia sieci egalitarnych. Sieci egalitarne, a więc sieci o charakterze

losowym, których węzły są ,,po równo obdzielone” powiązaniami z innymi węzłami nie mają

wielu  odpowiedników w rzeczywistości  empirycznej,  a  dla  rozmaitego rodzaju  dużych sieci

ludzkich  typowy jest  raczej  potęgowy rozkład  węzłów oznaczający  w praktyce  nierówności

społeczne68.

Określenie, czy sieciowe struktury sprzyjają rozwojowi, czy generują zjawiska odwrotne,

nie  przebiega  w  kategoriach  zero-jedynkowych.  M.  Granovetter,  zajmujący  się  badaniem

rzeczywistych sieci społecznych w swoich publikacjach objaśnił, że warunki rozwoju powstają

dzięki szczególnym własnościom morfologicznym. Autor określił m.in. cztery główne zasady,

brane pod uwagę przy badaniu związku sieci społecznych z wynikami w gospodarce. Pierwsza

zasada to normy i gęstość sieci. Głosi ona, że gęsta sieć (sieć z dużą ilością połączeń pomiędzy

węzłami)  sprzyja  wyrazistości  norm  społecznych  oraz  ich  respektowaniu  przez  sieciowych

aktorów.  Druga to  zasada słabych więzi,  zgodnie  z  którą  wartościowe przepływy informacji

dokonują się głównie dzięki więziom słabym, gdyż to one pozwalają aktorom sieci wydostać się

poza znane kręgi społeczne i korzystać z zasobów zewnętrznych. Trzecia zasada to korzystanie

z luk strukturalnych. Jest ona pochodną zasady drugiej,  ale odnosi się do używania zasobów

sieci  bardzo  odległych  i  łączenia  różnych  sektorów.  Czwarta  zasada  polega  na  będącym

pochodną  usieciowienia  połączeniu  działań  gospodarczych  i  pozagospodarczych.  W wyniku

połączenia różnych aktywności  dochodzi  do ,,społecznego osadzenia” gospodarki,  a więc jej

kulturowego, politycznego a nawet religijnego zakorzenienia69.

Podział  cyfrowy  to  koncepcja  pozwalająca  rozważyć  kwestię  społecznych  kosztów

nierównomiernej dyfuzji technologii. Koncepcja prowadzi również do zagadnienia pozytywnych

i negatywnych następstw wprowadzania wynalazku. Dobrym przykładem rozwijania tego wątku

jest  problem  innowacji  przerywającej  rozwój,  która  nie  koresponduje  z  modelem  płynnej

i powolnej  adaptacji  technologii,  jej  stopniowego  włączania  w  praktyki  ludzi,  takie  jak

produkcja,  zarządzanie  i  komunikacja.  Technologie  przerywające  rozwój  to  takie,  które

67. Ibid., s. 259.
68. Ibid.
69. Cf.  M.  Granovetter,  The  Impact  of  social  Structure  on  Economic  Outcomes,  [in:]  ,,Journal  of  Economics

Perspectives”, 19 (1), Winter 2005: 33-50, pp. 34-35. 
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wprowadzone  w  jednym  przedsiębiorstwie  rewolucjonizują  produkcję  do  tego  stopnia,

że ,,przegapienie”  takiej  zmiany  prowadzi  do  upadłości70.  Technologia  przyjmowana  jako

pozytywna, lub co najmniej neutralna, nie dopuszcza do analiz całego spektrum negatywnych

następstw tego, co bez większego zawahania nazywa się postępem technologicznym.

Rozstrzygając  zagadnienie  integracji  i  dezintegracji,  nie  należy  zatrzymywać  się

na zagadnieniu elit społeczeństwa sieci. Warunkiem wyodrębnienia nowego typu społeczeństwa

jest  bowiem uznanie,  że informacyjny sposób produkcji  oraz utechnicznienie i  usieciowienie

oddziałują  na  przeważającą  część  praktyk  w  danym społeczeństwie.  Poza  faktem,  że  różne

warstwy  i  kategorie  społeczne  realizują  postindustrialny  model  produkcji,  to  i  samo

partycypowanie w rozwoju może dotyczyć także niższych warstw społecznych.  W ekonomii

zjawisko to jest objaśniane m.in. poprzez ,,efekt przesączania” (trickle-down effect). Oznacza on,

że  korzyści  wzrostu  gospodarczego  w  pierwszej  kolejności  dotyczą  warstw  wyższych,

ale z czasem ,,przesiąkają” w dół hierarchii społecznej71. Ogólnie postrzegany rozwój społeczny

jest (zgodnie z tą koncepcją) udziałem społeczeństwa jako całości, przy czym przesączanie to nie

jest równomierne.

Cyberoptymizm (pomimo niewątpliwej skuteczności dyfuzji oraz efektowi przesączania

rezultatów rozwoju technologicznego) nie ma bezsprzecznego ugruntowania w rzeczywistości

społecznej. Zarówno J. van Dijk, jak i M. Castells swoimi analizami przekonują, że technologia

jest  kolejnym czynnikiem zróżnicowania społecznego i  społecznych podziałów,  a  co za  tym

idzie, nie uczynił społeczeństwa egalitarnym. Rozwój społeczny jest sprzężony z regresem.

Jak podaje L. W. Zacher, współcześnie możemy zaobserwować siedem poważnych luk

rozwojowych,  do  których  należą:  (1)  luka  techniczna  objawiająca  się  m.in.  zacofaniem,

niedofinansowaniem i drenażem mózgów; (2) luka gospodarcza wynikająca z kultury pieniądza,

zysku,  utowarowienia,  kryzysu  czy  bezrobocia;  (3)  luka  konsumpcyjna  związana

z antyekologizmem,  nadmiarowością  i  różnymi  formami  niekorzystnego  konsumpcjonizmu;

(4) luka kulturowa powstała poprzez prymitywizację kultury, ludowość, amatorszczyznę, kulturę

celebrycką i  wzorce idoli;  (5) luka informacyjna powstała jako efekt manipulacji,  idiotyzacji

oraz  eskapizum;  (6)  luka  edukacyjna  przejawiająca  się  niskim  poziomem  kształcenia,  jego

70. Cf.  S.  Kamosiński,  Technologie  przerywające  (zmieniające)  rozwój  a  zdolność  polskiego  przemysłu
do wytworzenia  i  absorpcji  innowacji.  Doświadczenia  przeszłości;  wskazówki  na  przyszłość ,
[w:] ,,Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, 1-2 (92-93), 2017: 15-27, s. 17.

71. Cf. J. Stawiński, [hasło:] Efekt przesączania, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, pod red. G. Marshall,
op. cit., s. 70.
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zróżnicowaniem  i  elitaryzmem;  (7)  luka  społeczna,  a  więc  rozwarstwienie,  marginalizacja

i w końcu społeczne wykluczenie72.

Przedstawiona  klasyfikacja  jest  przykładem  weryfikacji  projektów  modernizacyjnych,

które  miały  na  celu  zastosowanie  ujednolicających  wzorów  rozwoju.  Jest  ponadto  dość

jednoznaczną  odpowiedzią  na  skrajny  determinizm  technologiczny  oraz  rozwijający  się

solucjonizm.  Zwłaszcza  solucjoniści  są  przekonani,  że  technologia  może  stać  się  remedium

na szereg  problemów  społecznych,  z  którymi  do  tej  pory  sobie  nie  radzono.  Kapitulujące

poznawczo nauki społeczne zastąpią inżynierowie i programiści, którzy na złożone problemy

ludzi  znajdą  odpowiednio  proste  rozwiązanie  technologiczne73.  Również  rządy  algorytmu

są poważnie  traktowanym projektem społecznym o  dużych  ambicjach  nie  tylko  rynkowych,

ale również ideologicznych. Sekwencyjny podział cyfrowy to koncepcja, która znosi ten rodzaj

technocentryzmu. Jednocześnie pozwala dostrzec, że całkowita rezygnacja z koncepcji integracji

cyfrowej byłaby usytuowaniem się w drugiej ze skrajności.

Wypracowanie  umiarkowanego  stanowiska  względem  znaczenia  technologii  wymaga

powrotu do modeli sieciowych. Jednakże należy poczynić pewne zastrzeżenie do modelu sieci

bezskalowej.  Sam  J.  van  Dijk  jest  zwolennikiem  umiarkowanej  perspektywy  sieciowej,

co oznacza, że nie rezygnuje całkowicie z typowych dla socjologii kategorii, czego dowodem

jest  operowanie  pojęciem  warstw  społecznych.  Wykorzystany  przez  niego  model  sieci

bezskalowej został użyty zasadnie, gdyż dość dobrze ilustruje centralizację zasobów sieci, ale ma

on kilka swoich ograniczeń. Po pierwsze, model sieci bezskalowej to model czysto formalny.

Przedstawiciele nowej nauki sieci, którzy go opracowali, nie wprowadzili rozróżnienia na sieci

społeczne i nie-społeczne74. Konsekwencją jest to, że poza informacją o morfologii model nie

jest  opatrzony  wieloma  wyjaśnieniami.  Po  drugie,  preferencyjne  przyłączanie  i  fenomen

bezskalowości udowodniono na wielu sieciach społecznych, jednak aktor społeczny jest w tym

ujęciu tylko i wyłącznie wierzchołkiem, elementem struktury.  Konsekwencją takiej osobliwej

konceptualizacji człowieka w nowej nauce sieci jest całkowita rezygnacja z takich kategorii jaki

podmiotowość czy racjonalność75.

72. Cf. L. W. Zacher,  Utechnicznienie człowieka i marketyzacja jego działalności a kultura przyszłości , op. cit.,
s. 631.

73. Cf. M. Smoleń, Utopie nowego kapitalizmu, [w:] Narracje postkryzysowe w humanistyce, pod red. D. Kotuła,
A. Piórkowska, A. Poterała,  Instytut  Filozofii Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014,
s. 18; M. Grabowski, Transhumanizm. Geneza — założenia — krytyka, [w:] ,,Ethos”, 28/3 (111), 2015: 23-42,
s. 35.

74. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 145.
75. Ibid., s. 148. 
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J.  van  Dijk,  używając  modelu  sieci  bezskalowej  w  objaśnianiu  zjawiska  podziału

cyfrowego, dokonał próby syntezy elementów teorii społeczeństwa informacyjnego i podejścia

sieciowego.  Synteza  ta  nie  oznacza,  że  istnieje  potrzeba  dopracowania  zasad,  na  jakich

formułowano by generalizacje na temat społeczeństwa jako całości. Po pierwsze, bezskalowość

jest pewną własnością strukturalną zbadaną na konkretnych sieciach, a nie na społeczeństwie

jako całości. Analiza sieciowa, przy pomocy której opracowano model, nie dostarcza przesłanek

do  wnioskowania  na  temat  większej  całości,  w  przeciwieństwie  do  socjologii  ilościowej

i jej statystyk,  które  przeprowadzone  na  odpowiedniej  próbie  badawczej  umożliwiają

przekładanie wyników na populację. Legitymizacją dla uniwersalnego traktowania modeli jest

przyjęty izomorfizm układów złożonych. Po drugie, model uwzględnia nierówności strukturalne,

jednakże nie pozwala uwzględnić podmiotów, które nie są włączone w sieć. Sieć bezskalowa jest

istotnym modelem, który może powiedzieć coś o pozycji osób, które są włączone do badanej

sieci  –  w  naszym  przypadku  zintegrowanych  cyfrowo  członków  społeczeństwa  sieci

(np. użytkowników  internetu),  ale  nie  pozwoli  nic  powiedzieć  o  tych  niezintegrowanych.

Po trzecie,  mechanizmy  i  dynamika  powstawania  sieci  bezskalowej,  do  której  odwołuje

się socjolog, zawsze wymaga dużej wiedzy kontekstowej na temat społeczeństwa i korzystania

z rezerwuaru teorii socjologicznej, tak jak to uczynił J. van Dijk.

Sam  J.  van  Dijk  reprezentuje  umiarkowany  determinizm  technologiczny

oraz umiarkowaną  perspektywę  sieciową,  a  tym  samym  nie  formułuje  skrajnych  stanowisk

względem znaczenia technologii  informacyjnych.  Zjawisko podziału cyfrowego uznał  jednak

za znaczące dla  równomiernego rozwoju społeczeństwa sieci.  Łączenie perspektyw sieciowej

z socjologią  teoretyczną  przejawia  się  w  uwzględnianiu  cech  podmiotów społecznych,  które

wchodząc w różne relacje budują sieci76. Pożytek poznawczy, jaki płynie z nowej nauki sieci

i zjawiska bezskalowości  polega na pewnej  funkcji  wspomagającej objaśnianie.  Analiza sieci

(jako samodzielna perspektywa dla socjologii) nie przynosi oczekiwanego objaśnienia, jak się

rzeczy  mają,  i  z  jakiego  powodu,  co  byłoby  jedynym  satysfakcjonującym  socjologów

scenariuszem rozwoju tego podejścia. Pewien kierunek może wskazać praktyka łączenia badań

jakościowych i ilościowych w socjologii.

76. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., s. 47.
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4.3. Aktorzy sieci jako podmioty i agenci rozwoju

Wiele spośród formalnych teorii sieciowych jest trudnych do adaptacji przez socjologów,

gdyż zapomina się w nich o jednostce jako istocie społecznej nie tylko ,,uwikłanej” w struktury,

ale  aktywnie  w  nich  działającej.  Podobnie  rzecz  się  ma  z  przestarzałymi  perspektywami

teoretycznymi,  które  nie  wypracowały  formuły  godzenia  czynnika  strukturalnego

z podmiotowym sprawstwem. Socjologia sieciowa stoi przed zagrożeniem takiej redukcji i nie

warto,  by  podążyła  śladami  takich  teorii,  jak  autopojetyczne  systemy  N.  Luchmann’a.

Jak zauważa K.  M.  Matuszek,  Luhmanowski  zamysł,  zgodnie  z  którym tylko  ,,komunikacja

może się komunikować”,  to  odseparowanie kategorii  działania  od człowieka77.  Usieciowione

społeczeństwa,  gdzie  władzę  mają  przepływy,  a  technologia  zyskuje  status  aktora,  wymaga

dopełnienia  o  zagadnienie  podmiotowego  sprawstwa.  Podobnie  jak  struktury  są  ,,czyjeś”,

tak i reakcje na określone warunki również należą do ,,kogoś”. Pojedynczy i zbiorowi aktorzy

społeczni nadal mają zdolność rozpoznania sytuacji, a przez to w swoim działaniu wykorzystują

rozmaite odmiany racjonalności.

Uwspółcześniona teoria socjologiczna nie może zignorować niewątpliwego osiągnięcia

konceptualnego,  jakim jest  dualne  rozumienie  struktur.  Nie  zignorowali  go  również  autorzy

koncepcji  społeczeństwa sieci,  choć przewaga morfologii  nad działaniem przesunęła wysiłek

poznawczy  na  rozpoznanie  specyfik  struktur  społeczeństwa  nowego  typu.  Jednocześnie

do zagadnienia, które w socjologii teoretycznej występuje jako problem struktur i sprawczości,

dochodzi  zagadnienie  sprawczości  w  obliczu  postępującej  złożoności  oraz  sprawczości

w obliczu  utechnicznienia  objaśnianego  z  perspektywy  teorii  aktora-sieci  czy  społeczeństwa

algorytmicznego.  Poza  koniecznością  rozstrzygnięcia  dylematu  podjętego  przez  A.  Giddensa

czy M. Archer pojawił się szereg wyzwań podtykanych przez przedstawicieli teorii złożoności

oraz  teorii  aktora-sieci.  Aktualizacji  wymaga  obowiązujący  przegląd  aktorów  zmian

społecznych.

Chociaż  Społeczeństwo  sieci to  jedna  z  części  trylogii  dedykowana  problematyce

rozwoju, to zawarta w niej kategoria elit technokratyczno-finansowo-menedżerskich znamionuje

zainteresowanie  M.  Castellsa  problematyką  kierunkowego  kształtowania  zmian  społecznych,

gospodarczych,  kulturowych  oraz  politycznych.  Zagadnienie  to  otwiera  problematykę  relacji

kosmopolitycznych elit względem lokalnych ludzi, ale nie wyczerpuje całego katalogu aktorów

sieciowych  występujących  w  jego  opracowaniach.  Jako  że  interesująca  nas  koncepcja

77. Cf.  K.  C.  Matuszek,  Niklasa  Luhmanna  socjologia  bez  człowieka, Wydawnictwo  Księgarnia  Akademicka,
Kraków 2017, s. 36. 
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społeczeństwa sieci jest wpisana w bardzo szeroką narrację współczesności, wiele dopowiedzeń

można  odszukać  w  kolejnych  warstwach  całej  trylogii  Wiek  informacji  oraz  w  pozostałych

opracowaniach powielających wątek tarć pomiędzy siecią a  self78. Dla katalońskiego socjologa

jest to klucz do czytania współczesności w różnych jej przejawach, choć na użytek rozprawy

zostały poruszone tylko te bliskie problematyce rozwoju. Przegląd agentów zmiany dodatkowo

dopełniają  takie  opracowania  jak  Galaktyka  Internetu,  która  wskazuje  nie  tylko  na  początki

technologii  sieciowej,  ale  też  na  kulturę  stojącą  za  rewolucją  cyfrową,  której  reprodukcja

ujawnia  się  w  rozmaitych  projektach  i  scenariuszach  zmian.  Strategia  radzenia  sobie

ze złożonością,  a  więc  redukcja  i  następująca  po  niej  eskalacja,  wymagają  umiejętności

postawienia  granicy,  na  której  należy  zatrzymać  się,  udowadniając  różnorodność  i  wielość

fenomenów społecznych wpisujących się w interesujący nas zbiór aktorów zmiany społecznej.

Należy zastrzec, że granica ta została wyznaczona arbitralnie, gdyż sam autor nie stawia sobie

zbyt wielu ograniczeń w mnożeniu przedmiotów jego zainteresowań badawczych.

Dość  obszerne  studium  kształtowania  sieci  nie  tylko  pod  kątem  technologicznym,

ale również organizacyjnym i kulturowym stanowi wspomniana już Galaktyka Internetu. Autor

opracowania  poświęcił  sporo uwagi  kluczowym twórcom sieci  internetowej,  których kultura

oraz etos zadecydowały o obecnym kształcie społeczeństwa informacyjno-sieciowego, zarówno

w  jego  wymiarze  rzeczywistym,  jak  i  idealnym.  Nie  bez  przyczyny  zaprezentowany  przez

katalońskiego socjologa przegląd otwierają technoelity (technomerytokracja). Reprezentowana

przez  nie  kultura  technokratyczna  zrodziła  się  w  środowisku  akademickim  i  jest  oparta

na przekonaniu,  że  postęp  naukowo-techniczny  stanowi  podstawę  rozwoju  całej  wspólnoty

ludzkiej.  Przedstawiciele  tej  kultury  określali  technologię  jako  dobro  wspólne,  a  za  swoją

powinność uznawali jej udoskonalanie i czynienie bardziej użyteczną dla ludzi. Rozbudowanie

internetowej sieci o zasięgu globalnym, która w interaktywnej komunikacji połączyłaby ludzi

na całym  świecie,  jest  w  tym  przypadku  traktowana  w  kategoriach  misji79.  Technoelity

reprezentują nie tylko pomysłodawcę nowej infrastruktury społeczeństwa, ale bardzo szeroko

zakrojony projekt zmian społecznych, którego podstawami są wiedza i technologia. Współczesne

koncepcje rozwoju korespondują z wieloma postulatami technomerytokracji, nadal utrzymując

swój ideologiczny rys.

Ideowa baza dla rozwoju społeczeństwa sieci nie została znacząco przekształcona, gdy

obok  technoelit  wyłoniła  się  kultura  hakerska.  Bazowała  ona  na  podobnym  etosie,  choć

78. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 66. 
79. Cf. M. Castells, Galaktyka Internetu (...), op. cit., ss. 49-50. 
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to hakerom zawdzięcza się ukształtowanie kulturowej warstwy współczesnego informacjonizmu

oraz  położenie  podwalin  pod  późniejszą  komercjalizację  sieci  oraz  pozostałych  technologii

informacyjnych. Hakerzy to wspólnota składająca się z programistów oraz innych ekspertów

od architektury sieciowej, którzy łączyli się za pomocą sieci, realizując własne, oddolne projekty.

Przykładem  takich  działań  jest  ruch  na  rzecz  otwartego  oprogramowania  źródłowego80.

Podstawowa  działalność  hakerów  służyła  upowszechnieniu  Internetu,  ale  przede  wszystkim

wyposażeniu jego użytkowników w wartościowe i wysoce użyteczne oprogramowanie. Powolna

dyfuzja  całego  zespołu  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych  doprowadziła

do pojawienia się nowej przestrzeni społecznej.

Następni w zasiedlaniu przestrzeni internetu byli wirtualni komunitarianie. Jak objaśnił

M.  Castells,  za  ich  przyczyną  doszło  do  odnowienia  wspólnotowości,  choć  tym  razem

w przestrzeni cyfrowej. Zjawisko nowych form zrzeszania się dostrzegło i niemal równolegle

opisało  wielu  autorów. Spośród nich  wyróżnia  się  M.  Maffesoli,  którego koncepcja  nowych

plemion (nowego trybalizmu) weszła  do kanonu literatury  socjologicznej  jako obszerny esej

poświęcony  przejściu  od  indywidualizmu  do  ponowoczesnej  odmiany  wspólnotowości81.

Dla wyłonienia się kultury wirtualnych wspólnot okresem przełomowym były lata 90. XX w.,

kiedy  to  internet  przeżywał  rozkwit  stron  www  o  bardzo  zróżnicowanej  tematyce.  Był

to moment  rozszerzenia  działalności  w  sieci  poza  wąskie  obszary  dla  wtajemniczonych

w niuanse  programowania  specjalistów.  Kultura  komunitarian  zdefiniowała  przestrzenie

internetu, rozszerzyła jego przeznaczenie, a przede wszystkim wypełniła sieć społeczną treścią82.

Dzięki społecznemu zasiedleniu nowego medium i napełnieniu go działaniami komunikacyjnymi

zyskało ono większą wszechstronność zostawania i wydostało się spod elitaryzmu, zwiększając

tym samym swój potencjał integrujący, a z czasem również potencjał komercjalizacji.

Współczesną  specyfikę  sieci  internetowej  dopełniła  kultura  przedsiębiorczości.  Świat

biznesu zaczął na poważnie opanowywać sieć w latach 90. XX wieku, dość efektywnie bazując

na  dorobku  technoelit,  kultury  hakerskiej  i  wirtualnych  komunitarian.  Trudno  przy  tym

oszacować, czy sieć internetowa rozrosła się tak znacząco dzięki gospodarce, czy gospodarka

dzięki  sieci.  Zadziałał  prawdopodobnie  efekt  synergii,  któremu  zawdzięczamy  obecną  fazę

80. Ibid., ss. 52-53. 
81. Cf. M. Maffesoli,  Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2018.
82. Cf. M. Castells, Galaktyka Internetu (...), ss. 65-66. 
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rozwoju  społecznego  opartego  na  technologicznych  i  naukowych  podstawach  zwiększania

produktywności83.

Jeżeli  potraktować usieciowienie i  utechnicznienie jako ,,nośniki”  rozwoju,  to  kulturę

technokratyczną,  hakerską,  komunitariańską oraz kulturę przedsiębiorczości  należałoby uznać

za jego ideową czy wręcz ideologiczną bazę. Omówione środowiska ze specyficznym etosem

i kulturą położyły grunt pod rozwój współczesnych społeczeństw. Wizja technokratyczna stała

się bardzo powszechna i zyskała na takiej sile, że niewyobrażalne jest oderwanie problematyki

rozwoju  społecznego  od  trzech  głównych  punktów  oparcia:  wiedzy  naukowej,  innowacji

technologicznej oraz wzrostu gospodarczego.

Elity  technokratyczno-finansowo-menedżerskie,  o  których  pisał  M.  Castells  przy

omawianiu  przestrzeni  przepływów,  a  także  elita  informacyjna  z  trójwarstwowej  koncepcji

społeczeństwa J. van Dijka, to warstwy społeczne, które przejęły dziedzictwo architektów sieci,

stając  się  jednocześnie  głównymi  reżyserami  i  beneficjentami  rozwoju  w  społeczeństwach

informacyjnych.  Jak  przeczytamy  u  M.  Castellsa,  ,,Przestrzeń  przepływów  nie  jest  jedyną

przestrzenną  logiką  w  naszych  społeczeństwach.  Jest  ona  jednak  dominująca,  ponieważ  jest

logiką dominujących interesów/funkcji w naszym społeczeństwie. Jednakże taka dominacja nie

jest  czysto  strukturalna.  Jest  ona  odgrywana,  w  istocie  obmyślana,  postanawiana

i implementowana przez aktorów społecznych”84. Żywotność i podtrzymywanie sieci nie wynika

zatem z mechanicznego odtwarzania praktyk społecznych. Nie stanowi też zespołu warunków

strukturalnych,  w  jakie  niewiadoma  siła  ,,wrzuciła”  nowe  elity,  ale  w  dużej  części  jest

przejawem  celowych  działań  motywowanych  rozmaitymi  odmianami  racjonalności.  Elity

są swego  rodzaju  architektami  zmiany.  Same  ustalają  wiele  spośród  reguł  gry  o  społecznie

cenione  zasoby,  takie  jak  informacja,  wiedza,  pieniądze,  prestiż  czy  władza.  Często  to  elity

określają  trajektorie  zmian  w  społeczeństwie  sieci,  będąc  przy  tym  ich  najważniejszymi

beneficjentami.  Warto  dodać,  że wyczerpała  się  rola  innowacyjna  wielu  ważnych

we wcześniejszych okresach historycznych aktorów. W strukturach nam współczesnych nadal

występują  takie  elementy  jak  struktury  wojskowe,  posiadacze  ziemscy  czy  lokalne  elity

finansowe, ale to nie one są w czołówce. Tradycyjni aktorzy dążą do przechowania w kulturze

swoich osiągnięć, a także reprezentowanych przez siebie wartości, ale w kontekście głównego

nurtu przemian działają jako kategorie spowalniające rozwój85.

83. Ibid., ss. 68-69. 
84. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op. cit., s. 439.
85. Cf.  D.  Zalewska,  Udział  sił  społecznych  w  kształtowaniu  przyszłości.  Od  aktorów  tradycyjnych

do postinforatycznych, [w:]  Potencjał i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, pod red. L. W. Zacher,
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Przez  dość  długi  czas  zagadnienie  rozwoju  społeczeństwa  sieci  i  zagadnienie

współczesnych  ruchów  społecznych  były  rozwijane  przez  M.  Castellsa  dwutorowo  –  jako

samodzielne  przedmioty  badawcze.  Sieć  służyła  opisowi  przemian  gospodarczych,  a  ruchy

społeczne  objaśnianiu  kulturowej  kontestacji.  Z  czasem jednak oba  zagadnienia  sprzęgły  się

w rzeczywistości empirycznej na tyle widocznie i dosadnie, że autor zaczął łączyć je również

w swoich schematach teoretycznych. Poprzez postawienie tezy o wzajemnych oddziaływaniach

sieci  i  self otworzył  drogę  do  poszerzenia  kategorii  aktorów  rozwoju  społecznego  o  ruchy

społeczne,  które  są  zdolne  do  rozpoznania  projektowanych  i  realizowanych  zmian

oraz reagowania na nie.

Kategoria ruchów społecznych wnosi pewną wartość do analizy, a mianowicie pozwala

pokazać, że rozwój poprzez usieciowienie i utechnicznienie nie jest ani dziejową koniecznością,

ani  samorzutnym procesem,  ale  próbą  realizacji  projektu  nowoczesnego  społeczeństwa.  Jest

to projekt wyposażony w zbiór wartości i norm, ukierunkowany na realizację określonego kursu

zmian i jako taki napotyka zarówno na aprobatę, jaki opór różnych grup i warstw społecznych.

Tych  tarć  M.  Castells  nie  nazywa  zawsze  konfliktem,  gdyż  uczynił  wiele,  by  odciąć  się

od swojego wcześniejszego związku z marksizmem. Zastępując konflikt  kategorią tożsamości

próbował objaśnić skomplikowanie współczesnych stosunków społecznych w takich obszarach

jak gospodarka, władza czy kultura. Jak dość celnie zauważył F. Stalder, Castellsowski odwrót

od  marksowskiego  w  swych  podstawach  paradygmatu  strukturalistycznego  na  rzecz

refleksywnych ruchów społecznych nie przyniósł oczekiwanych efektów poznawczych czyniąc

ten schemat nieco pustym w środku86.

Jednocześnie kolejne opracowania powstałe po trylogii tylko potwierdzają, że M. Castells

utwierdził  się w przekonaniu,  że przeobrażenie struktur w kierunku sieci nie jest  przejawem

samej  tylko  racjonalności  uosabianej  przez  homo  oeconomicus,  ale  również  szerokim

fenomenem  przeobrażającym  kulturę,  a  nawet  mechanizmy  sprawowania  władzy

w społeczeństwie.  Jednocześnie  pierwotne  niejednoznaczne  odseparowanie  kategorii

społeczeństwa sieci od całej trylogii, w dalszym ciągu pokutuje trudnością opracowania jakiegoś

systematycznego modelu ukazującego mechanizmy wzajemnego oddziaływania na siebie tych

dwóch rzeczywistości. Przejawy owocnej syntezy sieci i utechnicznienia z problemem władzy

czy  organizowaniem  się  ruchów  społecznych  odnajdziemy  dopiero  w  późniejszych

opracowaniach, pt.: Władza komunikacji oraz Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, ss. 162-163.
86. Cf. F. Stalder, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, op. cit., s. 13.
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Internetu87.  Ogólna  teza  o  tarciach  pomiędzy  siecią  a  self,  a  więc  pomiędzy  dominującymi

strukturami  społeczeństwa  nowego  typu  a  refleksywnymi  ruchami  społecznymi,  posiada

tę zaletę, że traktuje ogólną dynamikę zmian społecznych jako zależną od interakcji pomiędzy

bardzo różnymi aktorami sceny globalnej, narodowej i lokalnej.

Pomimo  niepełnego  sukcesu  syntezy  obu  wątków  w  spójną  teoretyczną  całość,

M. Castells uprawomocnił nas do sformułowania wniosku, że istotnymi podmiotami i twórcami

zmian są zarówno ci, którzy z korzyścią realizują wybraną przez siebie ścieżkę rozwoju poprzez

informacjonizm i globalizację, jak i ci, którzy stoją w kontrze wobec głównego nurtu przemian.

Całościowa  dynamika  zmian  społeczno-gospodarczych  i  rezultat  wdrożenia  dominującego

w XXI w.  rozwoju zależy  od bardzo wielu  podmiotów. L.  W. Zacher  nazywał  ich agentami

zmian  (agents)  lub  nośnikami  (carries).  Współcześni  agenci  zmian  to  struktury,  sieci,

organizacje, instytucje, grupy oraz jednostki. Autor dokonał ich klasyfikacji, wyróżniając trzy

podstawowe kategorie, które różni postawa względem zmian. Pierwszą stanowią agenci chcący

zachować status quo, m.in. business as usual, vested interests, inercja. Druga kategoria to grupy

oporu, a więc: zieloni, anarchiści, antyglobaliści, ruchy antysystemowe. Ostatnią odróżniającą

się  kategorię  tworzą  alternatywiści,  w  których  skład  wchodzą:  innowatorzy,  alterglobaliści,

intelektualiści, zwolennicy trwałego rozwoju, myśliciele prospektywni, wizjonerzy88.

Zmiana i rozwój nie są samorzutne. Nie stanowią dziejowej konieczności, nie wynikają

też  z  abstrakcyjnych  cech  systemu  lub  sieci  społecznych,  które  cechują  się  całkowicie

autonomiczną samoregulacją. Jednocześnie nowe sieciowe warunki mają nowych, sieciowych

architektów zmiany. Bez wątpienia mamy do czynienia z rotacją tych podmiotów, gdyż każdy

etap rozwoju generuje inne warunki,  do których należy się zaadoptować, a także efektywnie

wykorzystywać do osiągania zamierzonych celów. Jak objaśniła D. Zalewska,

,,Niektórzy  aktorzy  przestają  mieć  wpływ na  procesy  zmiany,  ich  znaczenie  zanika  lub słabnie.  Mogą

oni jednak zyskiwać na znaczeniu, zdominować proces zmiany, a nawet przejąć kontrolę nad innymi procesami.

Wzrost znaczenia aktora w zmianie nie musi mieć charakteru rewolucyjnego, przewrotu, wojny, gdyż wymagania

co do  efektywności  działania  ewoluują  historycznie.  Dlatego  jedni  aktorzy  stają  przed  nowymi  wyzwaniami,

na które nie zawsze mogą odpowiedzieć  ze względu na posiadane zasoby,  jakie mogą postawić do dyspozycji

w momencie aktualizacji wyzwania, problemu, zadania. Drudzy zyskują na wartościowości i wpływie”89.

87. Cf. M. Castells, Władza komunikacji, op. cit.; M. Castells,  Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze
Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 

88. Cf. L. W. Zacher,  Utechnicznienie człowieka i marketyzacja jego działalności a kultura przyszłości , op. cit.,
s. 635.

89. D.  Zalewska,  Udział  sił  społecznych  w  kształtowaniu  przyszłości.  Od  aktorów  tradycyjnych
do postinforatycznych, op. cit., s. 161.
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Rozdział 5. Rozwój społeczny w ujęciu sieciowym

Poprzednie  rozdziały  mają  charakter  problematyzujący,  ale  i  wstępnie  porządkujący

przez  co  –  miejmy  taką  nadzieję  –  położyły  grunt  pod  syntezę  zawartych  tam  treści.

Dotychczasowe etapy służyły pogłębieniu refleksji nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi

problemu rozwoju i właściwości struktur sieciowych. Dzięki temu prezentowany przez autorów

przebieg  procesów  zmiany  i  rozwoju  społecznego  można  (przynajmniej  bardzo  wstępnie)

umiejscowić  jako  continuum socjologicznego  myślenia  o  zmianie.  Dokonano  też  próby

ulokowania  schematów  eksplanacyjnych  pomiędzy  źródłowymi  założeniami

paradygmatycznymi  i teoretycznymi  a  poznawczymi  konsekwencjami  stosowania  przyjętych

przez nich twierdzeń.  Kolejnym po części  zrealizowanym zadaniem jest  nieco dokładniejsze

zajęcie się kluczowymi pojęciami teorii, które mają swój socjologiczny, a niekiedy również poza

socjologiczny,  kontekst  użycia.  Wyjaśnienie  pojęcia  o  szerokim  polu  operacyjnym  pozwala

powiedzieć,  który z sensów jest aktualizowany przez autora w momencie, gdy w swej teorii

omawia konkretne zjawisko.

Do  tej  pory  wiążące  było  stwierdzenie,  że  formułując  określoną  teorię  naukową,

strukturalizujemy  nasze  procesy  poznawcze  i  właśnie  ten  sposób  uporządkowanego  oglądu

rzeczywistości  społecznej  był  głównym  przedmiotem  analiz  zaprezentowanych  w  niniejszej

rozprawie. Wybierając ramy teoretyczne, brano pod uwagę, że uzyskane obrazy są wycinkiem

tego samego uniwersum. Jednocześnie doświadczenie badawcze nierzadko podpowiadało, iż ma

się do czynienia z radykalnie różnymi obszarami rzeczywistości. Jest to zrozumiałe, biorąc pod

uwagę  oczywisty  fakt,  że  obserwowany  obiekt  ukazuje  te  ze  swoich  cech,  które  pozwalają

dostrzec zastosowane narzędzie. Nie dalej niż o krok od tego stwierdzenia znajduje się kolejne –

teorie naukowe posiadają swój potencjał performatywny. Oznacza to, że nie tylko kierunkują

proces poznania naukowego, ale że przekładają się na konkretne praktyki społeczne, objawiając

się w postawach społecznych oraz pojedynczych i  zbiorowych aktywnościach ludzi.  Właśnie

w kontekście płynnego przejścia od pojęć opisujących do pojęć projektujących, a także przejścia

od wiedzy teoretycznej do wiedzy zorientowanej praktycznie, należy zlokalizować problematykę

rozwoju.

Warto  kierować  się  przyjętym  założeniem,  że  teoria  naukowa  ma  konsekwencje

poznawcze  oraz  (dużo  rzadziej  brane  pod  uwagę  w  analizach  takich  jak  niniejsza  praca)

konsekwencje  praktyczne.  Teoria  traktowana  formalnie  i  uznawana  za  samodzielny

konceptualnie byt jest łatwiejsza do oceny1.  Chcąc dostrzec rozmaite sposoby, dzięki którym
1. W nauce istnieje problem traktowania teorii jako bytu samoistnego. Proces badawczy odrywa się od teorii i jako

taki nie posiada z nią znaczących powiązań. 
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teoria  ta  przeplata  się  z  rzeczywistością  społeczną,  należy  rozszerzyć  jej  ogląd,  przyjmując,

że sama  socjologia  jest  nie  tylko  nauką  drugiego  stopnia,  ale  również  nauką  powiązaną

z potrzebami  uczestników  życia  społecznego.  Wielu  ciekawych  narzędzi  do  takich  analiz

dostarcza etyka społeczna, która uwrażliwia na aksjonormatywne konsekwencje działania idei

w społeczeństwie. Drugą perspektywą jest wielokrotnie przywoływany konstruktywizm, który

poważnie  awansował  społeczny  kontekst  każdej  działalności  naukowej  i  jej  celowych

oraz niezamierzonych  rezultatów.  Orientacja  ta  pozwala  uwzględnić  wielość  trajektorii

oddziaływań nauki na społeczeństwo i społeczeństwa na naukę, odrywając badaczy od utopijnej

wizji całkowitej autonomii faktów naukowych.

5.1. Próba syntezy: sieciowy model rozwoju czy domykanie schematów eksplanacyjnych?

Zasadnicze pytanie,  jakie  pojawiło się na tym etapie  analizy brzmi: co można zrobić

z podejściem M. Castellsa oraz z podejściem J. van Dijka, by wypreparować z ich opracowań

istotne  treści,  nie  przypisując  im  nadmiernej  nadbudowy  teoretycznej,  której  nie  stworzyli?

Odpowiedź  na  nie  jest  niejednoznaczna,  a  ilość  możliwych  operacji  na  przeanalizowanym

materiale  okazała  się  dość  duża.  Niewątpliwą zaletą  byłoby dokonanie  syntezy  prowadzącej

do jednego, spójnego i pozbawionego sprzeczności modelu rozwoju społecznego w epoce sieci.

Z przeprowadzonej do tej pory analizy wynika jednak, że tego typu zabieg byłby poważnym

naciąganiem danych (w tym przypadku treści  opracowań naukowych autorów społeczeństwa

sieci) do preferowanego rezultatu badawczego.

Pod pewnymi względami nadal obowiązujący jest model (opisany w rozdziale drugim)

oparty  na  rozwoju  drogą  informacjonizmu.  Jednocześnie  idąc  za  wskazaniem obu  autorów,

należy  podkreślić,  że  siła  objaśniająca  ich  koncepcji  polega  na  syntezie  społeczeństwa

informacyjnego  i  społeczeństwa  sieciowego,  a  przede  wszystkim  na  rozwinięciu  ogólnego

modelu sieci. Rozbudowanie koncepcji sieciowości w różnych płaszczyznach, ma uzasadnienie

w  uzupełniających  się  strategiach  redukcji  i  eskalacji.  Zabieg  ten  nie  dał  jednak  prostej

odpowiedzi  na  temat  uogólnionego  mechanizmu  funkcjonowania  struktur  sieciowych,  każąc

za każdym  razem  analizować  poszczególne  zagadnienia  takie,  jak  hierarchia  w  sieciach,

Cf. H. S. Becker,  Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych , przeł.
P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 14. 
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otwartość struktur czy powstawanie węzłów o szczególnej  sile i  znaczeniu dla  kumulowania

zasobów2.

Okazało się,  że dążenie do syntezy w celu uzyskania modelu naukowego nie zawsze

prowadziło  do  pożądanych  rezultatów.  Jak  zauważyła,  opisująca  koncepcję  nowej  formacji

społecznej,  A.  Betlej  ,,Trudnym  zadaniem  wydaje  się  zakreślenie  precyzyjnego  horyzontu

teoretycznego,  który  mógłby  dostarczyć  bezdyskusyjnych  narzędzi  epistemologicznych

umożliwiających  poznanie  cywilizacyjnego  kodu  przynależnego  sieciowemu  porządkowi”

[kursywa oryginału]3.  Potwierdziła się też (poczyniona w duchu socjologii  wiedzy i  studiów

nad nauką)  diagnoza  K.  Pietrowicza  co  do  niemożności  syntezy  różnych nurtów sieciowych

socjologii4.  Stosowana  metoda  skrzynki  narzędziowej,  eklektyzm  teoretyczny,

interdyscyplinarność  zakładająca,  że  rzeczywistość  empiryczna  przekracza  sztywność  nauk

to tylko  niektóre  z  cech  charakterystycznych  twórczości  teoretyków  społeczeństwa  sieci.

Dodatkowo  w  grę  wchodzi  wielowątkowość  oraz  wielowarstwowość  (widoczna  zwłaszcza

u M. Castellsa).  Jest  to szeroka narracja o współczesności,  w której powtarzają się określone

tezy, zdobywając nowy empiryczny kontekst.

Mając  do  czynienia  z  tego  rodzaju  materiałem  teoretycznym,  należało  podążyć

za wskazaniem B.  Szackiej,  która  w programowym eklektyzmie  oraz  twórczej  rekonstrukcji

upatrywała szansy na poradzenie sobie z wielością tradycji socjologicznych5. Trzeba powiedzieć,

że  współczesna  literatura  przedmiotu  dość  często  odzwierciedla  zamysł  łączenia  języków

teoretycznych.  Przykładem jest  opracowanie  C.  Geertza  pt.:  O gatunkach zmąconych:  nowe

konfiguracje myśli społecznej, gdzie autor napisał wprost o wyzwoleniu się nauk społecznych

z ,,obowiązku taksonomicznej nieskazitelności” i pozostawaniu zobowiązanym przez badacza

względem  przedmiotu  poznania  i  problemu  badawczego6.  Oczywiście  jest  to  jedna  strona

zagadnienia,  która  nie  zwalnia  z  obowiązku  systematyzacji,  za  którą  optował  inny,  równie

wpływowy intelektualista i socjolog J. H. Turner. Swoją najważniejszą książkę wsparł na idei

rozwijania abstrakcyjnych modeli teoretycznych i respektowania zasad ,,twardej nauki”7. Gdzieś

2. Poprzez symulację powstają modele matematyczne lub algorytmy. Modeli tych nie można jednak utożsamić
z modelem rozwoju społecznego (nawet sprowadzonego do rozwoju strukturalnego).
Cf. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002, s. 76.

3. Cf. A. Betlej,  Społeczeństwo sieciowe – relacje  siły, [w:]  Potencjał i relacje siły w cyfrowym społeczeństwie
wiedzy, pod red. L. W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, s. 39.

4. Cf.  K.  Pietrowicz,  Podejścia  sieciowe  w  socjologii.  Przyczółki,  splecenia  i  przeobrażenia  dyscypliny,
Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz 2016, ss. 153-158.

5. Cf. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, ss. 39-40.
6. Cf. C. Geertz,  O gatunkach zmąconych: nowe konfiguracje myśli społecznej, [w:]  Postmodernizm. Antologia

przekładów, pod red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków 1998, ss. 216-217.
7. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. XXIII.
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pomiędzy wymienionymi podejściami lokuje się stanowisko M. Castellsa oraz J.  van Dijka8.

Konsekwencje  takiego  umiejscowienia  objawiły  się  balansowaniem  pomiędzy  wymogiem

wewnętrznej  spójności  a  rezygnowaniem  z  nadmiernego  rygoryzm,  którego  stosowanie

powoduje  utratę  swobodnego  poruszania  się  pośród  zróżnicowanych  koncepcji  i modeli

naukowych.

Z  racji  omówionej  wielości  i  niespójności  nie  udało  się  opracować  jednego  modelu

rozwoju  uwzględniającego  ujednoliconą  perspektywę  sieciową.  Uzyskano  jednak  inny

i pod wieloma względami równie wartościowy rezultat  badań. To, co wyłoniło się w wyniku

analizy treści opracowań, to różne sposoby konceptualizacji społeczeństwa sieci, które oddają

wielowarstwowe  i  skomplikowane  myślenie  o  zmianie  społecznej,  jak  również  myślenie

o rozwoju społecznym obecne tak u M. Castellsa, jak i J. van Dijka. Jest to połączenie zarówno

tego, co obaj autorzy wnieśli do idei usieciowionych społeczeństw jako swój oryginalny wkład,

jak i to, co jest echem szerokiego dyskursu o zmianie społecznej w ostatnich dekadach XX w.

i u początków XXI w.

Przegląd  możliwych  sposobów  konceptualizacji  otwiera  ujęcie  strukturalne.

Jest to aspekt, któremu poświęcono najwięcej miejsca w rozprawie, ale wymagający finalnego

domknięcia  z  uwagi  na  znane  nam sposoby  rozumienia  rozwoju.  Jak  ustalono  w  rozdziale

pierwszym,  kolejne  etapy  rozwoju  można  wyznaczać  poprzez  identyfikację  transformacji

podstawowych  struktur  społeczeństwa.  W  interesującym  nas  przypadku  nie  chodzi  tylko

i wyłącznie o przejście od struktur rozumianych systemowo do struktur rozumianych sieciowo,

ale  o  połączenie  obu  modeli  i  wyłonienie  się  nowego  jakościowo  układu  o  bardzo

skomplikowanych  własnościach  wynikających  z  tzw.  logiki  sieci.  Sieć  jest  bardzo  ogólnym

modelem, który stanowił jedynie punkt wyjścia do opisu przekształceń w różnych obszarach

społeczeństwa.  Struktura,  a  więc  forma,  nie  daje  się  prosto  przeciwstawić  treści,

ale  to ta pierwsza  kategoria  jest  analitycznym  punktem  wyjścia  dla  całego  sposobu

konceptualizacji. 

Jakkolwiek  współcześni  socjolodzy  odcięli  się  od  wielu  błędnych  założeń

ewolucjonizmu,  to  samo  założenie  o  rozroście  i  komplikowaniu  struktur  społecznych

ma empiryczne uzasadnienie. Wydaje się bowiem zasadne mówienie o granicach postępującej

złożoności,  gdyż  przyczyną  zmian  strukturalnych  w  interesującym  nas  przypadku

8. Sytuacja  rozdarcia  pomiędzy  ,,rozgrzeszeniem”  uzyskany  od  C.  Geertza,  a  ,,reprymendą”  J.  H.  Turnera,
nie jest odzwierciedleniem  rzeczywiście  przeprowadzanej  polemiki  autorów,  ale  arbitralnie  wybraną  parą
ilustrującą sytuację różnicę stosunku do teorii jako takiej. 
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jest optymalizacja procesów sieciowych, a nie imperatyw niekontrolowanego i nieograniczonego

rozrostu połączeń, będących poza jakąkolwiek kontrolą. Z drugiej strony, nowe metody badania

sieci rzeczywistych wykazały ciekawe właściwości struktur, dowodząc, że sama forma powiązań

jest bardzo ważnym determinantem przebiegu procesów społecznych.

J.  van  Dijk  podjął  się  próby  scharakteryzowania  całokształtu  struktur  społecznych,

prezentując własne podejście teoretyczne z zakresu makrosocjologii, ale też (co równie istotne)

jest  to  podejście  łączące  analizę  struktur  małych  i  struktur  pośrednich.  W kwestii  zakresu

transformacji  struktur  u  M.  Castellsa  uwidoczniło  się  jednak  mocniejsze  odejście  od  samej

koncepcji społeczeństwa. Jest ono z pewnością mniej ważne niż sieci, choć jak ustalono i one

występują na różnych poziomach (lokalnym, narodowym i globalnym) i jako takie nie znoszą

całkowicie struktur dawniejszych, ale je przekształcają. Poważniejszy akcent jest tu położony

na poziom globalny.

Utożsamianie rozwoju społecznego z efektem transformacji strukturalnej stworzyło wiele

możliwości na drodze poznania naukowego. Do zalet  koncepcji należy m.in.:  (1) nawiązanie

do praktykowanego w socjologii  sposobu objaśniania  rozwoju poprzez  wyodrębnienie  typów

społeczeństw;  (2)  relatywna  łatwość  identyfikacji  kolejnego  etapu  rozwoju  na  poziomie

empirycznym;  (3)  potencjalna  łatwość  osiągnięcia  zgody  co  do  definicji  rozwoju

(brak najbardziej  spornego  kryterium  oceny)  i  odporność  na  ideologizację9;  (4)  łatwość

porównywania  etapów  rozwoju  w  długiej  perspektywie  czasowej;  (5)  pojawienie  się  silnej

podpory  empirycznej  ujawniającej  właściwości  sieciowych  struktur  społecznych,  a  zarazem

legitymizującej  podejście;  (6)  szansa na dalsze próby łączenia koncepcji  społeczeństwa sieci

z nurtami formalnymi badań nad sieciami w celu objaśniania dynamiki strukturalnej.

Definiowanie społeczeństwa sieci poprzez zmianę samych tylko struktur może wiązać się

z  trudnościami.  Należy  powiedzieć  m.in.  o:  (1)  niebezpieczeństwie  rozwinięcia  podejścia

w kierunku  czysto  formalnym;  (2)  zredukowaniu  rozwoju  do  transformacji  strukturalnej;

(3) niewystarczalności  eksplikatywnej  formalnych  modeli  struktur  sieciowych  do  objaśniania

rozwoju;  (4)  zagrożeniu  nowym  rodzajem  determinizmu  strukturalnego;  (5)  zmniejszenie

znaczenia  teorii  socjologicznej  na  rzecz  zorientowanej  empirycznie  i  pragmatycznie  fizyki

społecznej; (6) wypieranie teorii socjologicznej przez przyczółki przyrodoznawstwa, sprawnie

analizujące sieci niezależnie od ich statusu ontologicznego.

9. Nurty formalne są oparte na danych ilościowych. Stosując duże uproszczenie, można powiedzieć, że metody
ilościowe opierają się ideologizacji.  
Cf.  S.  Burdziej,  Pułapki  socjologicznej  mantry.  Uwagi  na  marginesie  Petera  L.  Bergera  zniechęcenia
do socjologii, [w:] ,,Stan Rzeczy”, 1 (1), 2011: 185-192, s. 185.
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Drugim  sposobem  rozumienia  społeczeństwa  sieci  jest  postrzeganie  go  jako  tworu

socjotechnicznego.  Zakres,  skalę  oraz  obecny  sposób  utechnicznienia  można  uznać

za bezprecedensowy  w  historii  związku  ludzi  z  maszynami.  Rozmaite  teorie  rozwoju

społecznego wprzęgały do analizy czynnik postępu technologicznego i dyfuzji innowacji, co sam

M. Castells  oraz J.  van Dijk powtórzyli  w swoich opracowaniach.  Chociaż przez długi  czas

determinizm technologiczny był podstawą dla badań nad społecznymi konsekwencjami postępu

technologicznego,  w  niektórych  obszarach  badawczych  skapitulował10.  Ustąpił  tym  samym

miejsca  technologicznemu konstruktywizmowi,  który  zakłada  nie  tylko  wzajemne zależności

na linii aktor ludzki – aktor nie-ludzki, ale każe te dwa elementy traktować jako analityczną

całość. Człowiek wraz z narzędziami, które wytwarza, składają się na jeden układ o odmiennych

od jego części składowych własnościach, a nawet o odmiennym statusie ontologicznym11.

Zintegrowanie  systemów  społecznych  i  technologicznych  w  kontekście  rozwoju  jest

przejawem  postępu  technologicznego  i  wynika  m.in.  ze  stanu  technologicznego  nasycenia.

Na poziomie konceptualnym społeczeństwo utechnicznione wymaga jednak innego traktowania

niż  dawniej  opisywane  społeczeństwo  techniczne,  gdyż  technologia  zmieniła  swój  status

z narzędzia lub maszyny na aktora12. Dla M. Castellsa architektami sieci są w dalszym ciągu

ludzie,  ale  jednocześnie  autor  odwołał  się  do  tezy  o  wzajemnym  oddziaływaniu  socjosfery

i technosfery,  co kazałoby uznać  go za zwolennika konstruktywizmu.  Po części  reprezentuje

i jedno  i  drugie  stanowisko.  Współczesne  sieci  technologiczne  w  coraz  większym  stopniu

zorientowane  są  na  samoregulację,  a  nawet  –  jak  twierdzą  niektórzy  zwolennicy  tezy

o możliwym nastaniu osobliwości technologicznej (singularity) – na ostateczne przekroczenie

porządku  natury  i  kultury13.  Coraz  częściej  mowa  o  Internecie  rzeczy14 oraz  zjawisku

,,komunikacji  międzyalgorytmicznej”  (inter-algorithm  communication)15,  czyli  komunikacji

bez udziału człowieka.

10. Cf.  K.  J.  Frączek,  Piętno  determinizmu  technologicznego,  [w:]  Społeczeństwo,  gospodarka,  technologia
w świecie sieciowych połączeń.  Ku przyszłości,  pod red.  A. Betlej,  D. Błaszczak,  M. Górka,  Wydawnictwo
KUL, Lublin 2016, ss. 553-556.

11. Cf.  D.  Zalewska,  Udział  sił  społecznych  w  kształtowaniu  przyszłości.  Od  aktorów  tradycyjnych
do postinforatycznych, [w:]  Potencjał i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, pod red. L. W. Zacher,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018, s. 176.

12. Cf. K. J. Frączek, Nowa ontologia? Wybrane wątki dyskursu o oddziaływaniu technologii na społeczeństwo,
[w:]  Wartości  i  nowoczesność  w  strategii  odpowiedzialnego  rozwoju.  Nowe  ścieżki  w  Europie  Środkowej
i Wschodniej, pod red. S. Partycki, R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. 

13. Cf. R. Kurzweil,  Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekracza granice biologii, przeł. E. Chodakowska,
A. Nowosielska, Wydawnictwo Kurhaus Publishing, Warszawa 2016, s. 25.

14. Cf.  I.  Maj,  E-gospodarka  a  Internet  rzeczy,  [w:]  E-gospodarka  w  Europie  Środkowej  i  Wschodniej.
Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, pod red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

15. Cf.  K.  Krzysztofek,  Człowiek  –  społeczeństwo  –  technologie.  Między  humanizmem  a  transhumanizmem
i posthumanizmem, [w:] ,,Ethos”, 28/3 (111), 2015: 191-213, s. 194.
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Pomimo otwartości i ciągłej aktualności podejścia teoretycznego zaproponowanego przez

katalońskiego  socjologa,  rzeczywistość  stawia  nowe  wyzwania  zarówno  przed  jego  teorią,

jak i całą  socjologią.  Stanowiska  względem technologii  zyskującej  coraz  większą  autonomię

względem systemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych są bardzo zróżnicowane.

Oddziaływanie  technologii  było  czytane  kluczem  determinizmu  technologicznego,  potem

kluczem technologicznego konstruktywizmu,  by w najnowszych opracowaniach ujawniać się

pod postacią rządów algorytmu, a także wykorzystywania analizy sieci oraz innych narzędzi

do uskuteczniania zarządzania społeczeństwem i przenoszenia socjotechnik na ,,wyższe poziomy

wyrafinowania”. Zintegrowanie rozmaitych urządzeń w sieć, a także oparcie ich funkcjonowania

o binarny kod, tworzy bardzo ciekawą kombinację własności, które wymykają się spod kontroli,

a  z  pewnością  spod  rozumienia  aktorów  społecznych.  Powstaje  przewaga  maszyny

nad człowiekiem, gdyż ten nie rozumie, na jakich zasadach algorytm optymalizuje podsuwane

mu podpowiedzi i rozwiązania. Aktor działający posługuje się nowym rodzajem racjonalizacji,

która  polega  na  ,,zaufaniu”  technologii.  Niezależnie  czy  za  algorytmem  stoi  generująca

go sztuczna  inteligencja,  czy  nadal  inny  człowiek,  to  niewątpliwie  jest  to  nowe  narzędzie

uzyskiwania przewag, wywierania wpływu i sprawowania władzy.

Koncepcja  rozwoju,  jako  efektu  działań  społecznych  rozgrywających  się

w strukturalnych  warunkach  sieci  przy  wsparciu  zaawansowanych  technologii,  wymagałaby

znacznego  przeformułowania.  Z  chwilą  uznania,  że  technologia,  o  której  mowa,  nie  jest

narzędziem lub maszyną, lecz aktorem (agentem zmiany), teoria rozwoju musiałaby podzielić

i tak  naruszoną  prymatem struktur  sieciowych  sprawczość  na  kolejne,  nie-ludzkie  podmioty

życia społecznego. Jak objaśnia K. Krzysztofek, przez długi czas w historii ludzkiej uznawano,

że sprawstwo przynależy człowiekowi, a sama technika podlega kontroli. Założenie to wynikało

nie  tylko  ze  zwykłych  obserwacji  empirycznych,  ale  z  istoty  samego  humanizmu.  Pośród

nowych  sposobów  rozumienia  konsekwencji  utechnicznienia  pojawiły  się  m.in.  koncepcje

sprawczości nie-ludzkiej i pozaludzkiej16. Nie trzeba w tej kwestii sięgać jeszcze do koncepcji

sztucznej  inteligencji.  Nawet  znany nam od dziesięcioleci  komputer  nie  ma  rangi  zwykłego

narzędzia, gdyż poszerza zdolność wpływania na procesy myślowe aktora społecznego, a skoro

tak, to w konsekwencji również na postawy społeczne i konkretne praktyki podyktowane nową

logiką działania.

M.  Castells  i  J.  van  Dijk  położyli  pewne  fundamenty  pod  koncepcję  układów

socjotechnicznych,  ale  w  rzeczywistości  nie  wydostali  się  daleko  poza  okrąg  wyznaczony

16. Ibid., ss. 191, 193.
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technologicznym  determinizmem.  Koncepcja  przestrzeni  przepływów  jako  autonomicznego

układu ludzi, sieci i geografii miejsc nosi znamiona takiej hybrydy poddanej własnej dynamice

i zasadom  (począwszy  od  tych  związanych  z  czasem  i  przestrzenią,  aż po etyczne  normy

oderwane od kultur  konkretnych społeczeństw).  Podobnie do kwestii  wydaje się  podchodzić

J. van  Dijk,  pisząc  o  ,,infrastrukturze  społeczeństwa”.  Pojawiający  się  w ich  zapleczu

teoretycznym  konstruktywizm  obrał  jednak  kierunek  rozwoju,  który  utrudnia  przeniesienie

wypracowanych tam spostrzeżeń na interesujący nas poziom zależności makrostrukturalnych.

Co więcej, jak objaśnia K. Krzysztofek, teoria aktora-sieci, podobnie jak ,,technologia-nauka-

społeczeństwo”,  które  mogłyby  stanowić  wzorzec  rozstrzygania  tego  zagadnienia,  dotyczą

światów fizycznych i analogowych, a nie światów cyfrowych17.

Poważniejsze  próby  zrozumienia  hybrydowej,  utechnicznionej  rzeczywistości

w interesującej nas skali makrospołecznej wymagałyby nie tylko nowego ujęcia teoretycznego,

ale  i  bardzo  dogłębnego  zrozumienia  przez  socjologów  rzeczywistości  technologicznej.

Obie rzeczy są dość trudne do zrealizowania.  Pierwsza dlatego, że makrosocjologia ,,nie jest

w modzie” i  od dawna nie odniesiono w jej  obszarze spektakularnego sukcesu.  Druga,  gdyż

w praktyce  wymagałaby  od  socjologów  posiadania  zaawansowanej  wiedzy  inżynierskiej.

Z pewnością  nie  można  stwierdzić,  że  społeczeństwo  złożone  z  sieci  relacji  i  sieci

technologicznych to gotowy sposób konceptualizacji. Doprecyzowanie i domknięcie jest bardzo

potrzebne,  gdyż rola technologii  w rozwoju społeczeństw znacząco się zmieniła.  Nawet jeśli

uznamy, że sprawstwo maszyny czy algorytmu nie jest jeszcze zjawiskiem noszącym znamiona

powszechności, to zrozumienie tego związku jest ważne, gdyż technologia i struktury są zawsze

o  krok  przed  kulturą,  której  narzucany  jest  bezwzględny  wymóg  adaptacji.  Równowaga

pomiędzy tempem rozwoju społecznego i technologicznego została zachwiana, ale zmieniła się

też  zdolność  do  rozumienia  narzędzi  i  maszyn,  nie  tylko  w  ich  warstwie  konstrukcyjnej

i programistycznej,  ale  przede  wszystkim  w  warstwie  interesującego  nas  mechanizmu

oddziaływania na mikro- i makrostrukturalne wymiary rozmaitych zjawisk społecznych.

Do  zalet  koncepcji  społeczeństwa  sieci  jako  społeczeństwa  utechnicznionego  należy

zaliczyć:  (1)  powolne  odchodzenie  od determinizmu technologicznego (przynajmniej  w jego

twardej  odmianie);  (2)  szansę  na  pogłębienie  studiów  nad  wzajemnym  oddziaływaniem

technologii  sieciowej  i  sieci  społecznych;  (3)  rozszerzenie  socjologicznej  definicji

podmiotowości  i  sprawczości;  (4)  szansę  na  wypracowanie  syntezy  społeczeństwa  sieci

17. Ibid., s. 195.
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z konstruktywizmem  technologicznym;  (5)  wprowadzenie  do  koncepcji  dualnych  struktur

trzeciego elementu w postaci technologii. 

Pomimo  możliwych  dróg  rozwinięcia  zaprezentowanego  sposobu  konceptualizacji,

trzeba wskazać na istniejące trudności, zwłaszcza zaś na: (1) ,,wymykanie się” technologii spod

rozumienia socjologów; (2) wynikający z poprzedniego punktu trudny do zrealizowania wymóg

interdyscyplinarności;  (3)  problem  z  określeniem  roli  technologii  w  rozwoju  społecznym,

w którym  od  zawsze  występowała  ona  w  roli  narzędzia  i  sposobu  produkcji  generującego

nadwyżki;  (4)  możliwa  rezygnacja  z  pojęcia  rozwoju  na  rzecz  pojęcia  zmiany  lub  pojęcia

dynamiki społecznej; (5) trudność objaśnienia dynamiki w obrębie układów socjotechnicznych

na poziomie makrostrukturalnym.

Rozmaite  analizy  teorii  rozwoju  stosunkowo  rzadko  dotykają  problemu

ich performatywności.  Ten  jest  istotny,  dla  rozwinięcia  dwóch  kolejnych  sposobów

konceptualizacji:  społeczeństwa  sieci  jako  projektu  rozwoju  oraz  społeczeństwa  sieci  jako

ideologii.  Wątek oceny teorii  społeczeństwa sieci pod kątem jej  potencjału performatywnego

pojawił  się  u  K.  Pietrowicza.  Autor  odwołał  się  zarówno  do  ekonomicznej  koncepcji

performatywności D. MacKenziego, jak i do czterech zmiennych performatywności (potencjału

rynkowego,  inżynieryjności,  relacji  z  władzą,  ideologiczności)  celem  objaśnienia  faktu

oddziaływania  teorii  na  rzeczywistość18.  Wprowadzenie  tej  kategorii  pozwala  na  opisanie

wszystkich fenomenów, które mieszczą się pomiędzy opisem naukowym, obiektywną wiedzą,

a próbami ideologizacji.

Jak już ustalono,  kategoria performatywności pojawiła  się w literaturze ekonomicznej

w celu oznaczenia mechanizmu poprzez który ekonomia bardziej kreuje mechanizmy rynkowe,

niż  je  opisuje.  Oddziaływanie  to  nie  dokonuje  się  wprost,  jak  to  ma  miejsce  w  przypadku

wskaźników performatywności, ale na bazie bardziej subtelnego mechanizmu funkcjonowania

wiedzy w społeczeństwie. Objaśniając tzw. ,,performatywność właściwą”, K. Pietrowicz podał,

że ,,Pojęcie to odnosi się do sytuacji, w których wytwory wiedzy (np. modele ekonomiczne),

niezależnie od ich prawdziwości, są wykorzystywane przez aktorów życia społecznego (często

nieświadomie), co zwiększa (bądź zmniejsza) ich moc predykatywną, a zarazem przebudowuje

rzeczywistość społeczną”19. Dalej przeczytamy:

18. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., ss. 81-83.
19. Ibid., s. 83.
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,,performatywność w tym ujęciu można zatem rozumieć jako potencjał zdolności oddziaływania podejścia

(tak  samej  wiedzy  i  modeli  teoretycznych,  jak  badaczy  je  opracowujących)  na  rzeczywistość,  która  zachodzi

w skutek zakorzenienia wytworów wiedzy danego podejścia teoretycznego wśród przedstawicieli rozmaitych grup

interesów”20.

Pojęcie  rozwoju  oraz  pojęcie  społeczeństwa  sieci  mogą  być  po  prostu  pojęciami

opisującymi  dany  stan  rzeczy,  ale  performatywność  skłania  do  interpretacji,  że  występują

również jako pojęcia projektujące21. Za każdym razem, gdy czytamy, że społeczeństwo sieci jest

we  wstępnej  fazie  rozwoju  (u  swych  początków),  a  jednocześnie  otrzymujemy  od  autorów

precyzyjny  typ  idealny,  mamy  do  czynienia  z  wykorzystaniem  pojęcia  w  rozumieniu

projektującym. Co ciekawe, obaj interesujący nas teoretycy dokonali tego zabiegu. J. van Dijk

określił  wprost,  że  społeczeństwo  dopiero  nabiera  cech  społeczeństwa  sieciowego

i informacyjnego, ale z drugiej strony przekonuje, że transformacja dokonująca się na naszych

oczach już teraz ma przemożny wpływ na funkcjonowanie różnych społecznych systemów22.

Trudno mówić tu o sprzeczności, ale o użyciu pojęć w dwóch omówionych sensach.

Aby lepiej oddać płaszczyzny takiego oddziaływania, należy powrócić do przytoczonych

wskaźników performatwyności, wśród których najbardziej wyróżniające się dla społeczeństwa

sieciowego są potencjał rynkowy oraz ideologiczność. I tak w kwestii potencjału rynkowego,

Castelsowska  koncepcja  występuje  w  funkcji  legitymizującej  obecny  porządek  społeczno-

gospodarczy. Społeczeństwo sieci jako program teoretyczny dość dobrze koresponduje z tym,

co uznawane  jest  za  główny  i  preferowany  kierunek  rozwoju  społeczeństw.  Ideologiczność

dotyczy  z  kolei  determinizmu  technologicznego23.  Jak  ustalono,  uznanie  M.  Castellsa

za deterministę  nie  jest  takie  proste,  gdyż  sam  autor  odżegnuje  się  od  tej  orientacji24.

Za określeniem  go  tym  mianem  świadczy  jednak  dość  konsekwentne  odtwarzanie  typowej

dla tego  poglądu  ścieżki  objaśniającej  zależności  pomiędzy  postępem  technologicznym

a rozwojem społecznym25. Jak zauważył K. Pietrowicz, determinizm katalońskiego socjologa nie

20. Ibid., ss. 83-84. 
21. W ramach filozofii języka wśród rozmaitych aktów wyróżnia się również akty performatywne, które cechują się

zdolnością wywoływania określonych skutków w rzeczywistości.  
Cf.  J.  L.  Austin,  Mówienie  i  poznanie:  rozprawy  i  wykłady  filozoficzne,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 1993, ss. 313-314.

22. Cf.  J.  van  Dijk,  Społeczne  aspekty  nowych  mediów,  przeł.  J.  Konieczny,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2010, s. 334.

23. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 128.
24. Cf. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 46-47.
25. Cf. R. Harding,  Manuel Castells’s Technocultural Epoch in »The Informational Age«, [in:] ,,Science Fiction

Studies, Technoculture and Science Fiction”, 33 (1), March 2006: 18-29, p. 20. 
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oznacza,  że  jest  on  technologicznym  utopistą,  niedostrzegającym  problemów  nierówności

rozwojowych i cywilizacyjnych, ale fakt, że środkiem naprawczym w takich sytuacjach jest dla

niego właśnie technologia26.

Generalizując,  trzeba  powiedzieć,  że  społeczeństwo  sieci  jest  zarówno  projektem

biznesowym, jak i projektem politycznym. J. van Dijk przekonywał, że przewodzi w nim świat

biznesu,  który  ma  większą  zdolność  narzucania  ładu  sieciowego.  Usieciowienie

i utechnicznienie  nie  jest  rezultatem samych tylko planowych działań instytucji  politycznych

czy organizacji  biznesowych,  jednak  procesy  te  nie  przebiegają  bez  ich  znaczącego udziału.

Autor wyróżnił trzy kluczowe założenia łączące różne projekty wdrażania idei społeczeństwa

informacyjnego  i  sieciowego  w  życie.  Pierwsze  polega  na  zachęcaniu  sił  rynkowych

do przewodniczenia  w  tworzeniu  infrastruktury.  Jak  objaśnił  autor,  państwa  narodowe,

a dokładniej ich rządy, oddają pola wpływu na rzecz świata biznesu, który dzięki temu projektuje

przyszłość  na  dogodny  dla  siebie  sposób.  Przedsiębiorcy  budują  nie  tylko  infostrady  (bazę

materialną), ale dostarczają treści oraz określają zasady sieciowego porządku. Drugie założenie

polega na tym, że kluczowe inicjatywy polityczne oraz plany działań są zorientowane głównie

na  rozwój  gospodarczy.  Praktyka  wielu  rządów  na  świecie  zdaje  się  świadczyć  o  tym,

że projekty  gospodarcze  uzyskują  monopol,  stopniowo  wypierając  projekty  zorientowane

na pozagospodarcze wymiary życia społecznego i służą ekonomicznej konkurencyjności państw

na arenie globalnej. Po trzecie, projekty te są deterministyczne i zorientowane na wytworzenie

podaży na technologię.  Strategia  budowania społeczeństwa sieciowego polega na budowaniu

infrastruktury  oraz  na  promocji  technologii.  Wynika  to  z  przeświadczenia,  że  kierujący  się

tak specyficznie  rozumianą  racjonalnością  konsument,  dostrzeże  całe  spektrum  korzyści

wynikających z bycia podłączonym27.

Wiele lat po publikacji opracowań teoretyków sieci należy stwierdzić, że społeczeństwo

sieciowe i informacyjne umacnia swoją pozycję w tej kwestii. Można je określić jako punkty

odniesienia dla kształtowania strategii rozwoju na różnych szczeblach organizacji politycznej.

,,Transformacja,  której  celem ma być utworzenie społeczeństwa informacyjnego,  jest  przedsięwzięciem

o ogromnej skali, którego znaczenia niepodobna wręcz przeceniać. Jeden z głównych powodów, dla których ideę

społeczeństwa informacyjnego trzeba traktować bardzo poważnie, stanowi europejski kontekst polityczny, w jakim

idea ta została osadzona”28 – objaśnił podnoszący ten problem R. Tadeusiewicz.

26. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii (...), op. cit., s. 129.
27. Cf. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, op. cit., ss. 337, 339-341.
28. R.  Tadeusiewicz,  Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle  wcześniejszych rewolucji  cywilizacyjnych,

[w:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L. H. Haber, M. Niezgoda,
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Zidentyfikowanie  społeczeństwa  sieci  jako  realizowanego  projektu  nowego

społeczeństwa dostarcza wielu sensów, uwrażliwiając na równoległą do naukowej narrację na

temat rozwoju, a także zorientowanie teorii na społeczną użyteczność. Patrząc na sprawę przez

pryzmat  performatywności,  można z  kolei  dostrzec,  że  oddziaływanie  teorii  i  społeczeństwa

można  wpisać  w  mechanizm  sprzężenia  zwrotnego.  Tak  więc  do  zalet  tego  sposobu

konceptualizacji należy zaliczyć: (1) uwrażliwienie na związek teorii rozwoju i sensów aksjo-

normatywnych; (2) prowokowanie do dyskursu na temat norm i wartości, na których zbudowane

jest  społeczeństwo  sieciowe;  (3)  dostrzeżenie  performatywnego  potencjału  teorii  naukowej

i położenie silniejszego akcentu na odpowiedzialność teoretyka za treść teorii; (4) zbudowanie

konceptualnego pomostu pomiędzy celami poznawczymi i aplikacją wiedzy.

Jeżeli  zaś  chodzi  o  kondycję  socjologicznej  teorii  rozwoju  społecznego,  utrudnienia

związane z omówionym sposobem konceptualizacji  mogą przejawić się: (1) częściową utratą

funkcji objaśniającej teorii na rzecz pragmatycznego zwrotu nauki; (2) zmniejszeniem znaczenia

badań  podstawowych  na  rzecz  formułowania  koncepcji  praktycznie  użytecznych;  (3)  niską

odpornością  teorii  na  subiektywizm  i  wpływy  pozanaukowe;  (4)  trudnością  w  rozdzieleniu

funkcji naukowej od doradczej; (5) sprowadzeniem teorii rozwoju do narzędzia legitymizującego

zmiany społeczne wybranych grup interesów.

Kolejnym sposobem rozumienia społeczeństwa sieci  jest  określenie  go przez pryzmat

ideologiczności.  Obecność  pojęcia  ideologii  w nauce  nie  jest  jednoznaczna,  a  przypisywane

temu pojęciu  sensy  znacząco  ewoluowały.  Początkowo odnosiło  się  do  neutralnej  w swych

założeniach  XVIII-wiecznej  nauki  o  wiedzy  i  ideach.  Ujęcie  Maihemowskie  opierało  się

dla odmiany  na  badaniach  porównawczych  różnych  ideologii,  na  których  podstawie  można

by wywnioskować jakiś rodzaj prawdy o rzeczywistości. W skrajnym zaś rozumieniu (zwłaszcza

jeśli chodzi o realne koszty społeczne) pojawiło się u K. Marksa, dla którego ideologia to środek

legitymizowania władzy klasy panującej. Obecnie pewne wątki badań nad ideologią pojawiają

się  w  niektórych  interpretacjach  dyskursu  i  praktyk  dyskursywnych,  jak  ma  to  miejsce

w opracowaniach  M.  Foucaulta29.  Nie  poświęcając  zbyt  dużej  uwagi  naukowemu,

filozoficznemu i historycznemu sporowi o istotę ideologii, warto powiedzieć, że ideologiczność

nie  powinna  stanowić  cechy  myślenia  socjologicznego,  a  jedynie  obiekt  poddawany

socjologicznej  analizie.  W swoim diagramie  klasyfikującym typy wiedzy  J.  H.  Turner  obok

Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, ss. 31-32.
29. Cf. A. Giddens, P. H. Sutton,  Socjologia. Kluczowe pojęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014,

ss. 192, 194. 
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nauki,  logiki  i  religii  umieścił  właśnie  ideologię,  objaśniając,  że  jest  to  rodzaj  wiedzy

stwierdzającej, jaki powinien być świat30.

Dominantą  współczesnych  ideologii  (mających  pozorne  merytoryczne  wsparcie

m.in. w interesującej  nas  koncepcji  społeczeństwa  sieciowego)  jest  technologia.  W  tym

kontekście ponownie pojawia się determinizm technologiczny, którego ideologiczność polega

na założeniu, że rozwój zawsze dokonuje się poprzez postęp technologiczny, a upowszechnienie

innowacji technologicznej jest remedium na stagnację czy regres. Chociaż pogląd ten, jak każdy

inny  determinizm  w  naukach  społecznych,  jest  poznawczo  wadliwy,  to  może  mieć  swoje

przełożenie praktyczne. Może spowodować, że podmioty realizujące programy rozwoju wsparte

na  tym  poglądzie,  zawężą  swoje  działania  do  pobudzania  innowacyjności  technologicznej

i przyspieszania  procesu  dyfuzji  wynalazków  przy  wyraźnym  pomijaniu  innych  czynników

rozwoju.

Jak przekonywał E. Fromm, współczesny rozwój technologiczny, zwany w większości

przypadków ,,postępem”, jest oparty na dwóch wadliwych i w gruncie rzeczy ideologicznych

przekonaniach. Pierwsze z nich to takie, że dana rzecz powinna być wykonana, ponieważ jest

to technologicznie możliwe. Drugie to przekonanie o konieczności maksymalizacji wydajności

i produkcji31.  Wiara w postęp jest  ideologiczna,  a także przejawia myślenie utopijne.  Kultura

nie jest  w  całości  przesycona  postmodernistycznym  zwątpieniem  i  chętnie  podtrzymuje

postępową  narrację  modernizmu  opartą  na  oświeceniowych  ideach32.  Niezwykle  cenny

komentarz  etyczny  E.  Fromma  powróci  w  ostatniej  części  rozdziału,  ale  już  teraz  warto

powiedzieć,  jaki  kształt  społeczeństwa  oferują  tech-ideologie.  W  opinii  autora  ,,wszystko

wskazuje  na  to,  że  społeczeństwem  przyszłości  będzie  odczłowieczone  społeczeństwo

technologiczne.  Stanie  się  być może inaczej,  jeśli  dostatecznie dużo ludzi  dostrzeże tkwiące

w nim niebezpieczeństwa i zdecyduje się wpłynąć na zmianę kierunku rozwoju”33.

Definiowanie społeczeństwa sieci jako ideologii jest o tyle wartościowe, o ile pozwala

zidentyfikować współczesne zjawiska ideologizacji i szerokiego zakresu dyskursywności. Jeśli

zaś  ideologia zatraci  jednoznaczność jako przedmiot  badań socjologicznych i  przemiesza się

z polem  nauki,  to  wyraźnie  podważy  status  samego  poznania  naukowego.  Wśród  zagrożeń

wynikających  z  takiej  fuzji  należy  wymienić  m.in.:  (1)  możliwość  uwikłania  teorii

30. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. 2. 
31. Cf.  E.  Fromm,  Współczesne  społeczeństwa  technologiczne,  [w:]  Nowe  media  w  komunikacji  społecznej

XX wieku. Antologia, pod red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 583.
32. Cf. K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, przeł. M. Marody, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 59.
33. E. Fromm, Współczesne społeczeństwa technologiczne, op. cit., s. 583.
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socjologicznej w debaty nienaukowe; (2) zatarcie właściwej (poznawczej) funkcji teorii rozwoju

społecznego;  (3)  jednostronność  oceny  zmiany  bez  uwzględniania  przejawów  stagnacji

i rozwoju;  (4)  powrót  do  uprawiania  teorii  społecznej  i  wielkich  wizji  dziejów;  (5)  zatarcie

granic  pomiędzy  formami  poznania  naukowego  i  nienaukowego,  a  nawet  antynaukowego;

(6) postępujący kryzys legitymizacji teorii naukowej; (7) przyjęcie przez teorię socjologicznej

funkcji służebnej i czysto usługowej wobec projektów o rysie ideologicznym.

Interpretacje zmiany społecznej nakładają się na siebie warstwowo. Trudno o objaśnienie

zidentyfikowanych przez M. Castellsa i J. Van Dijka fenomenów w postaci jednego, spójnego

modelu. Zamysł teoretyczny obu autorów rezonował w ideach, które zrewolucjonizowały życie

społeczne, gospodarcze i kulturowe najbardziej rozwiniętych państw świata. Autorzy zaczerpnęli

z rezultatów badawczych analizy sieci społecznych i nowej nauki sieci, ale nie przekształcili

swoich badań w formalne analizy opartej na modelowaniu matematycznym, w dalszym ciągu

korzystając z rezerwuaru nauk społecznych. Zmiękczając opis analizą socjologiczną, przyczynili

się  jednak do ocalenia wartości  rozumienia  c o   i    d l  a c z e  g o  rządzi  przemianami

społecznymi przełomu XX i XXI w. Wielość konceptualizacji pośrednio wskazuje na wyzwania,

przed jakimi stoi współczesna teoria rozwoju, ale i cała makrosocjologia.

5.2. Narracje i strategie kryzysowe a przyszłość sieciowej koncepcji rozwoju

Dokonane  do  tej  pory  rozpoznanie  potencjału  koncepcji  lub  teorii  nie  dotyczy  tylko

i wyłącznie  aktualnych  zagadnień,  ale  również  przyszłości.  Trzeba  przyznać,  że  powstała

w końcówce  XX  w.  idea  społeczeństwa  sieci,  którą  w  znanym  nam  kształcie  opracował

M. Castells  i  J.  van  Dijk,  a  za  nimi  powieliło  całkiem  liczne  grono  autorów,  nie  straciła

na aktualności.  Żywotność  koncepcji  powoduje,  że  jest  zestawiana  ze  stanem  aktualnym

społeczeństw  i  powiększającym  się  dorobkiem  naukowym.  Określenie,  w  jaki  sposób

społeczeństwo  sieci  rezonuje  z  narracjami  kryzysowymi,  ale  i  strategiami  reformatorskimi,

daje wyobrażenie na temat przyszłego kształtu refleksji socjologicznej.

Z  całą  pewnością  M.  Castells  nie  jest  autorem aktywnie  uczestniczącym w wielkich

sporach teoretycznych. Wiele lat po wydaniu trylogii, w przedmowie do kolejnego opracowania

przeczytamy:

,,Nie piszę książek o książkach. Wykorzystuję każdą teorię w ten sam sposób, w jaki – mam nadzieję –

moje teorie będą używane przez innych badaczy: jako narzędzie pozwalające zrozumieć rzeczywistość społeczną.
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Dlatego  wykorzystałem  tylko  te  z  nich,  które  uznałem  za  przydatne,  nie  zajmując  się  tymi,  które  nie  mają

bezpośredniego związku z moimi badaniami (a zatem większością)”34.

Kierowanie się użytecznością opracowań nie jest jakąś szczególną strategią, która wyróżnia tego

autora. Wyróżnia go jednak to, że prócz oczywistego odesłania do bibliografii nie wprowadza

czytelnika swoich opracowań w specyfikę skrzynki narzędziowej, którą się posługuje. Pewien

instruktaż  mógłby  być  pomocny,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  sam autor  wskazuje  na  swoje

opracowania jako punkt odniesienia dla innych socjologów.

Rozległym kontekstem rzucającym światło na kondycję koncepcji  społeczeństwa sieci

jest narracja kryzysu. Szerokie spojrzenie na zagadnienie zaproponował m.in. K. Krzysztofek.

W jednym z artykułów autor napisał, że

,,Kryzys można pojmować jako mniej  lub bardziej  traumatyczne,  turbulentne przejście od oswojonego

mentalnie,  kulturowo,  instytucjonalnie  starego  ładu,  od  jednego  komfortu  egzystencjalnego  (przewidywalne

zachowania  głównych  aktorów,  spójne  koncepcje,  kodeksy)  do  nowego  ładu.  Przejście  to  charakteryzuje

ontologiczna niepewność,  przeświadczenie,  że na każdym kroku czyha ryzyko,  chaos intelektualny,  poznawczy

i moralny,  niewiara  w  utopie  ładu  i  spójnego  systemu,  frustracja,  uogólnione  lęki,  dezorganizacja  kultury,

nieprzewidywalne  zachowania,  intelektualne  samoograniczenia,  ucieczka  w  teraźniejszość  –  igrzyska  (banalne

produkty, gadżety), jednotygodniowe trendy, modne koncepcje, małe narracje, malejący popyt na rozwiązywanie

wielkich problemów społecznych, ucieczka od wizji (na rzecz prowizji)”35.

Kryzys  na  poziomie  teoretycznym  objawił  się  w  różnych  miejscach  dysertacji,

ale wymaga  pewnego  uzupełnienia,  gdyż  każda  zarzucona  socjologii  nieporadność

eksplikatywna  ma  odmienne  źródło  wymagające  rozpoznania.  Jest  to  niezbędny  krok

do wdrożenia  strategii  zaradczej.  Spośród  wielości  narracji  kryzysowych  wyróżniają  się

co najmniej  cztery,  będące  pochodną  postmodernizmu  epistemologicznego,  utraty  zaufania

społecznego do nauki, permanentnej i przyspieszonej zmienności rzeczywistości społecznej oraz

dzielenia się socjologii na wąskie specjalizacje i subdyscypliny.

Pierwsze źródło kryzysu, a więc postmodernizm, po raz kolejny dowiodło, jak istotne

jest rozpoznanie  kontekstu  powstania  danej  koncepcji.  Zwykło  się  przyjmować,  że  narracja

postmodernistyczna jest  już przebrzmiała, ale w rzeczywistości i ona wyposażyła teoretyków

społeczeństwa sieci w pojęcia i schematy myślowe, których niejednokrotnie użyli w procesie

34. M. Castells,  Władza komunikacji,  przeł. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2013, s. 17. 

35. K. Krzysztofek, Kierunki ewolucji technologii cyfrowych w działaniu społecznym, [w:] ,,Studia Socjologiczne”,
1(224), 2017: 195-224, s. 218.
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objaśniania  zmiany.  Fundament,  na  którym  zbudowana  jest  dana  konstrukcja  teoretyczna,

decyduje o stabilności i funkcjonalności pozostałych poziomów. Ustalono już, że postmodernizm

nie  jest  jednoznaczny.  Najbardziej  istotny  wydaje  się  właśnie  postmodernizm  zorientowany

na problemach poznania naukowego, gdyż to on jest odpowiedzialny za narrację o socjologii

w kryzysie i to w kryzysie stałym. Trzeba przyznać, że interesujący nas teoretycy społeczeństwa

sieciowego,  nie  prowadzili  rozbudowanej  polemiki  z  postmodernistami,  wykonując  własną

robotę badawczą. Jednocześnie bardzo duża część intelektualnego kontekstu ich twórczości jest

postmodernistyczna  i  pośrednio  podmywa  podstawy,  na  których  położyli  swoje  konstrukcje

teoretyczne.

W  określeniu  tego  mechanizmu  pomocny  jest  komentarz  J.  H.  Turnera,  który

postmodernizm określił jako kierunek podważający trzy podstawy teorii naukowych, sięgając

do problemu  reprezentacji,  problemu  władzy  i  ustanowionych  interesów  oraz  do  problemu

ciągłości. Problem z reprezentacją wyraża się w tym, że zdaniem postmodernistów język nauki

nie jest gwarantem dostępności do rzeczywistości obiektywnej, a więc nie prowadzi do prawdy

o świecie.  Nauka  nowoczesna  (modernistyczna)  opiera  się  na  przekonaniu,  że  stosując

obowiązujące  kryteria  naukowości,  jesteśmy  w  stanie  uzyskać  dostęp  do  rzeczywistości

(przynajmniej  w  jej  wybranym  obszarze).  W  zamian  za  wizję  nauki  obiektywizującej

postmoderniści  zaproponowali  koncepcję  języka  naukowego  jako  jednej  z  wielu  konstrukcji

społecznych. W obliczu takiego stwierdzenia jesteśmy już o krok od kolejnego, a mianowicie

musimy powiedzieć, że tak rozumiany język nauki jest równoprawny z innymi, a tym samym

traci swój status dawniej lokowany w obiektywności, procedurach czy instytucjonalnej kontroli.

Pośrednio wynika z tego problem drugi, a więc kwestia władzy oraz usankcjonowania interesów.

Postmoderniści akcentują fakt, że w przedsięwzięciach naukowych odbiją się normy, wartości,

ale również indywidualne i grupowe interesy czy układ władzy i wpływów. W związku z takim

uwikłaniem nauki,  prawda nie oznacza korespondowania teorii socjologicznej ze społecznym

universum.  Należałoby  powiedzieć,  że  postmoderniści  podważyli  tu  cały  proces  poznawczy,

począwszy  od  samego  wyboru  przedmiotu  badań  i  sformułowania  problemu  badawczego,

aż po rezultaty w postaci teorii. Za każdym etapowym wyborem stoi sieć interesów i rozmaitych

zależności. Trzeci problem wyraża się w ciągłości i kumulatywności wiedzy naukowej. W ujęciu

postmodernistycznym wiedza jest nieciągła, co oznacza również, że nie kumuluje się, prowadząc

do doskonalenia i  ubogacania dyscyplin  naukowych.  Nie budują  one tym samym złożonych

systemów  teoretycznych,  ale  i  nie  urzeczywistniają  potencjału  aplikacyjnego  zgromadzonej

wiedzy36.
36. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., ss. 693-694.
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Drugiego źródła trudności  socjologii  teoretycznej  można upatrywać w dużo szerszym

zjawisku, a mianowicie w kryzysie zaufania wobec nauki i  jej  instytucji.  Oczywiście można

łączyć ten fakt ze zwątpieniem w modernę, o której napisał K. J. Gergen37. W tym przypadku

nadal  mówilibyśmy  o  pokłosiu  dyskursu  postmodernistycznego,  którego  autor

jest reprezentantem. Wśród diagnoz takiego kryzysu interesująca jest ta autorstwa P. Sztompki,

który kryzys socjologii  wyprowadza z ogólnego kryzysu społecznego zaufania.  Jednocześnie

przekonując,  że  nie  chodzi  tu  o  traktowanie  socjologów z  mniejszą  estymą,  ale  o  poważny

problem zaufania,  który jest dla badaczy imperatywem funkcjonalnym. Bazową potrzebą jest

zatem  zaufanie  rozumiane  jako  zakład  (rodzaj  umowy)  obowiązujący  w  ramach  wspólnoty

uczonych, jak i pomiędzy badaczami a pozostałą częścią społeczeństwa38.

Trzecim źródłem kryzysu socjologii, ale i postulatów reformatorskich jest zakres i tempo

zmian  społecznych.  Pierwszą  i  oczywistą  sprawą  jest  uznanie,  że  istotna  zmiana

w rzeczywistości społecznej wymaga ponownego opisu, wyboru adekwatnych metod, a finalnie

sformułowania kolejnych teorii naukowych. W tym kontekście socjologia w kryzysie to rodzaj

stanu przejściowego, który wynika z niedokończonej aktualizacji dostępnego systemu objaśnień

rzeczywistości. Możemy przyjąć, że z chwilą, gdy za metodę identyfikacji zmiany wybierzemy

jakiś rodzaj studiów porównawczych, należy się liczyć z koniecznością pogodzenia ogólnego

modelu zmiany z konkretnymi trajektoriami historycznymi, które analizujemy39. Kryzys teorii

rozwoju ma poniekąd swoje źródło również w historyczności i zmienności dziejów, gdyż to,

co rozwojowe  lub  regresywne  zwykle  określamy,  spoglądając  wstecz.  Wydaje  się  jednak,

że w tym przypadku teoretycy rozwoju nie mają zbyt dużego pola manewru. Badacze i teoretycy

są  zawsze  o  krok  za  dziejącą  się  zmianą,  a  próby  przewidywań  nie  raz  zepchnęły  teorię

do naukowego niebytu.

Jeśli  brać  pod  uwagę  tak  często  opisywane  przyśpieszenie  zmian  społecznych,

socjologiczna  teoria  rozwoju  stoi  przed  koniecznością  ciągłego  redefiniowania

i prawdopodobnie  permanentnym  stanem  będzie  jakiś  rodzaj  jej  transformacji.  Możliwość

adaptacji  teorii  zostanie  uznana  za  istotny  czynnik  eksplikatywnej  siły.  Teoria  będzie  raczej

dziełem  w  budowie  lub  będzie  wymagała  na  tyle  dużej  otwartości  i  plastyczności,

by nie przeczyły  jej  coraz  to  nowe  fenomeny  objawiające  się  w  życiu  społecznym.

Identyfikowane  jako  reperkusje  kolejnej  cywilizacji  technicznej  zmiany,  zdają  się  trudne

37. Cf. J. H. Gergen, Nasycone Ja (...), op. cit., s. 118.
38. Cf. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, ss. 361-363.
39. Cf.  A.  Nowak-Kolasa,  Socjologia  w  badaniach  przeszłości.  Koncepcja  socjologii  historycznej  Charlesa

Tilly'ego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 26.
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do rozpoznania  w  ramach  jednej  tylko  dyscypliny,  która  nie  adaptuje  swojego  języka

teoretycznego, ale także nie redefiniuje swojego statusu w stosunku do potrzeb społecznych40.

Czwarte  źródło  przeświadczeń  o  kryzysie  może  wynikać  z  jednoczesnego  przesytu

i niewystarczalności ram teoretycznych dla współczesności, które stanowią kontekst dla każdego

współczesnego  badacza  i  w  tej  sprawie  twórca  społeczeństwa  sieci  nie  jest  wyjątkiem.

Społeczeństwo  sieci  jest  wynikiem  braku  i  nadmiaru,  potrzebą  jednoczesnej  kontynuacji

i zerwania z tradycją teoretyzowania, obecnością w głównym nurcie socjologii, a także krytyki

statusu teorii socjologicznych. Niezaprzeczalną jest wielość wąskich subdyscyplin, które tracą

możliwość  zrozumienia  problemu  badawczego  bez  ponownego  poszerzenia  perspektywy

metodologicznej i teoretycznej.

Wydaje się, że różne trudności, które umieszczono do tej pory pod szyldem kryzysu, nie

spisują całkowicie podjętego wysiłku na straty. Z racji, że socjologia nie doczekała się jeszcze

teorii rozwoju, która spełniałaby wszystkie oczekiwania badaczy, to wobec każdej ,,rokującej”

teorii  warto  zastosować metodę oceny J.  H.  Turnera.  Każdą antynaukową retorykę  możemy

wykorzystać  do  wydobywania  rzeczy  naukowo  cennych41.  Również  teorie  oparte

na paradygmacie  pozytywistycznym  można  zrekonstruować  kluczem  domykania  zawartych

w nich  schematów  objaśnień  i  nadawania  im  większej  eksplanacyjnej  siły.  Współcześni

socjolodzy  na  różne  sposoby  mierzą  się  z  rzeczywistością,  a  ocena  w  kategoriach

zero - jedynkowych prawdopodobnie zdyskwalifikowałaby jakiekolwiek wysiłki poznawcze.

Narrację  postmodernistyczną,  ale również stanowisko konstruktywistyczne,  należałoby

potraktować  jako  szansę  na  urealnienie  naszych  sądów  co  do  rezultatów  działalności

naukowych.  Uwrażliwienie  na  kontekst  powstawania  teorii,  w  tym  społeczeństwa  sieci,

dostarczyło całego wachlarza sensów, dzięki któremu można było wydostać się poza wąskie

rozumienie znaczenia teorii rozwoju. Współczesna socjologia nie jest w wystarczający sposób

zorientowana na  śledzenie  własnych poczynań.  Służąca  temu np.  socjologia  wiedzy nie  jest

najprężniej  rozwijającą  się  subdyscypliną,  a  w  budowaniu  społecznych  studiów  nad  nauką

uczestniczyły silniej dyscypliny społeczne inne niż socjologia42.

40. Cf.  L.  W.  Zacher,  Cywilizacja  techniczna  –  społeczeństwo  informacyjne  w  perspektywie  wiedzy,
[w:] Społeczeństwo.  Technologia,  Gospodarka.  W  świecie  sieciowych  powiązań.  Ku  przyszłości,  pod  red.
A. Betlej, D. Błaszczak, M. Górka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 87.

41. Cf. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, op. cit., s. XXIII. 
42. Cf. R. Sojak,  Pozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami

nad nauką, [w:] ,,Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne”, 3, 2015: 209-222.
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Drugie ze źródeł, a więc kryzys zaufania to bardzo szeroki problem ogólnospołeczny43.

W odniesieniu do dyscypliny socjologicznej, ten rodzaj kryzysu nie jawi się jako permanentny.

Może  być  po  części  niwelowany  poprzez  stosowanie  się  do  wymogów  naukowości

oraz podejmowanie  zagadnień  społecznie  istotnych.  Zaufanie  stanowi  niezbędny  warunek

dla funkcjonowania  w  ramach  kolektywu  badawczego,  ale  również  prawidłowego  układania

relacji  nauki  ze  społeczeństwem  jako  całością.  Spełnianie  wymogów  metodologii,  a  także

stosowanie się do etyki badawczej to niezbędne minimum i środek zaradczy kryzysu zaufania.

Kryzys wynikający z niedostosowania teorii do rzeczywistości wydaje się mieć własną

dynamikę. Z jednej strony można go uznać za naturalny etap pewnego cyklu życiowego teorii.

Z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że cykl taki ulega skróceniu. Pułapką byłoby jednak

popadanie w drugą ze skrajności, jaką jest nadprodukcja rozmaitych koncepcji, za którymi nie

nadąża  świat  społeczny.  Omówiona  przez  K.  Krzysztofka  ,,produkcja  paradygmatów”

i ,,marketing  naukowy” mogą zniekształcać  obraz  rzeczywistości,  a  nie  pozytywnie  wpłynąć

na rozwój dyscypliny socjologicznej44.

Żadne  spośród  zidentyfikowanych  źródeł  kryzysu  nie  ma  prostego  scenariusza

rozwiązań.  Najtrudniej  jednak  wybrać  strategię  dla  współwystępującego  dzielenia  socjologii

na subdyscypliny  oraz  wyłaniania  się  różnych  form  inter-,  trans-  i  postdyscyplinarności.

Traktowane  szeroko  społeczeństwo  sieci,  jest  ciekawą  płaszczyzną  ujawniającą  zatarcia

oraz przesuwanie  granic  dyscyplin  naukowych,  dając  nieco  wyobrażenia  w  zakresie

ewaluowania  makrosocjologii.   współczesnej  teorii  rozwoju  społecznego  jest  wypracowanie

podstaw dla interdyscyplinarności. Interdyscyplinarność jest założeniem postawionych przez obu

autorów, a więc zarówno M. Castellsa jaki J. van Dijka, co otworzyło wiele drzwi do korzystania

z rezerwuaru pojęć i objaśnień spoza socjologii. Zachwalanie pożytków poznawczych płynących

ze studiów interdyscyplinarnych jest  częścią  typowego współczesnego wstępu do opracowań

naukowych.  Socjologia,  która zamyka się  we własnym,  autopojetycznym systemie  objaśnień

coraz częściej jest traktowana jako samoograniczająca się nauka.

Z  całą  pewnością  nie  każdy  przedmiot  badań  wymaga  odniesienia  się

do interdyscyplinarności.  Istnieją  zagadnienia,  których  rozstrzygnięcia  są  wystarczające

w obrębie  jednej  dziedziny  naukowej  i  często  jest  to  samowystarczalność  teoretyczna

oraz samowystarczalność aplikacyjna. W innych przypadkach zagadnienie jest bardziej złożone

i wielowymiarowe, ale przede wszystkim przecina w poprzek ustalone granice nauk. Ten drugi

43. Cf. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, op. cit., ss. 12-13.
44. Cf. K. Krzysztofek, Kierunki ewolucji technologii cyfrowych w działaniu społecznym, op. cit., s. 197.
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przypadek  dotyczy  teorii  zmiany  społecznej  i  rozwoju  społecznego,  gdyż  ich  socjologiczna

podbudowa wymaga umocnienia zdobyczami dziedzin socjologii bliskich, takich jak ekonomia,

oraz  –  co  wynika  z  coraz  silniej  obecnego  dyskursu  o  usieciowieniu  –  dziedzin  socjologii

odległych, z matematyką i informatyką na czele.

Postulowanie interdyscyplinarności nie oznacza, że łatwo jest zbudować pomosty łączące

osiągnięcia  socjologii  z  innymi  obszarami  wiedzy.  Strategia  taka  nie  zawsze  jest  wsparta

na solidnych podstawach i to ten fakt można uznać za jedną z przyczyn, dla których pozostaje

ona  niezrealizowanym  w  pełni  postulatem.  Może  być  błędnie  oceniana  jako  dopuszczenie

dowolności  przeciwstawianej  logice  porządkowania.  Wydaje  się,  że  w  zrozumieniu  rozwoju

społecznego w jego współczesnej  odmianie,  może pomóc jakiś  rodzaj  projektu skupiającego

narzędzia  i  schematy  eksplikatywne  wielu  dziedzin  naukowych,  ale  łączenie  takie  wymaga

wypracowania zasad takiej sztuki.

Jak  już  wspomniano,  efektywnie  realizowany postulat  interdyscyplinarności,  wymaga

wypracowania pewnych zasad, na jakich łączono by dziedziny naukowe, ale równie istotnego

zdefiniowania, co przez interdyscyplinarność należy rozumieć, zwłaszcza, że współczesna nauka

zmienia  się  w  tym  zakresie  dość  dynamicznie.  Praktyki  rozgrywające  się  pod  szyldem

interdyscyplinarności  są  w  istocie  różnorodne  i  występują  w  postaci  multidyscyplinarności,

transdyscyplinarności, postdyscyplinarności, a nawet zawłaszczania tradycyjnie przypisywanych

do  dyscypliny  przedmiotów badań.  Jest  to  fenomen  niejednolity,  który  stawia  socjologiczną

teorię rozwoju w bardzo różnych konfiguracjach, poprzez które układała sobie stosunki z innymi

dziedzinami.

Interdyscyplinarność  charakteryzuje  się,  w  najbardziej  podstawowym  rozumieniu,

udziałem w przedsięwzięciu  badawczym dwóch  lub  większej  ilości  dyscyplin  naukowych45.

Należałoby ją  rozumieć jako wymianę pomiędzy dyscyplinami przy zachowaniu ich statusu,

języka  oraz  reguł46.  Powodem,  dla  którego  podejmuje  się  tego  typu  badania  jest  fakt,

że ich przedmioty badań są wielowymiarowe, a rzeczywistość nie oddaje sztucznego porządku

nauk  i ich  granic.  Jest  to  zjawisko,  które  wykazuje  pewne  podobieństwa  z  opisywanym

w trzecim rozdziale zabiegiem redukcji i  eskalacji złożoności. Na bardziej ogólnym poziomie

złożoność  rzeczywistości  empirycznej  sprowokowała  rozrost  specjalizacji,  ale  też

45. Cf.  W.  Kopaliński,  [hasło:]  Interdyscyplinarność,  [w:]  Słownik  wyrazów obcych  i  zwrotów obcojęzycznych
z almanachem, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2007, s. 259.

46. Cf. M. Dudzikowska,  Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności  w naukach społecznych i humanistyce
(z kryzysem  w  tle),  [w:]  Interdyscyplinarnie  o  interdyscyplinarności.  Między  ideą  a  praktyką,  pod  red.
A. Chmielewski, M. Dudzikowska, A. Grobler, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, s. 20.
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interdyscyplinarność.  Nauka w obecnym stadium rozwoju charakteryzuje się występowaniem

komplementarnych  względem  siebie  zjawisk  w  postaci  dywergencji  i  konwergencji.

Dywergencja  to  tendencja  do  traktowania  świata  w  sposób  fragmentaryczny,  poprzez

wyodrębnianie  dziedzin  naukowych  i  subdyscyplin  opierających  się  na  obserwacji,

że rzeczywistość jest złożona. Z tego założenia o charakterze ontologicznych są wyprowadzane

konkretne postulaty epistemologiczno-metodologiczne, które owocują wielością metod, modeli

i teorii  naukowych.  Na  drugim  krańcu  lokuje  się  zjawisko  konwergencji,  a  więc  integracja

oraz unifikacja  nauk  i  ich  narzędzi.  Jest  ono  oparte  na  przeświadczeniu  o  wzajemnym

oddziaływaniu różnych wymiarów i obszarów rzeczywistości. Ta druga tendencja jest przyczyną

powstawania inter-, trans-, czy multidyscyplinarnych projektów badawczych47.

Klasyczne  teorie  rozwoju  opisane  w  rozdziale  pierwszym  powstawały  u  początków

wyłaniania  się  samej  dyscypliny  socjologicznej.  Nie  funkcjonowały  wówczas  tak  liczne

subdyscypliny,  które  wydzielały  małe  poletka  badawcze,  gdyż  obiektem  analiz  było

społeczeństwo w ogólności.  Kolejne  wersje  teorii  rozwoju  i  zmiany społecznej  balansowały

pomiędzy specjalizacją a interdyscyplinarnością. Z poziomu metaanalizy należałoby powiedzieć,

że powstaje tu swoisty paradoks, gdyż socjologia uginająca się pod ciężarem nadmiaru własnych

narzędzi,  metod,  modeli  i  teorii,  ucieka  się  do  interdyscyplinarności,  która  ma  zapewnić

rozszerzony  ogląd  wybranego  problemu  badawczego.  Z  tym  właśnie  przypadkiem  mamy

do czynienia w społeczeństwie sieciowym M. Castellsa i społeczeństwie sieciowym J. van Dijka.

Obaj autorzy skompletowali przydatne dla procesu objaśniania zmiany społecznej, pojęcia oraz

koncepcje.

Zagadnienie  łączenia  dziedzin  na  poziomie  objaśniania  każe  zadać  pytanie  o  status

finalnie  powstałej  teorii  naukowej.  M.  Castellsa  nie  interesowało  teoretyzowanie

dla teoretyzowania,  a  przede  wszystkim  interesowało  go  objaśnianie  rzeczywistości.

Jednocześnie  finalnie  jego  opracowania  –  w  swoim  języku  teoretycznym  oraz  warstwie

konceptualnej – są zdecydowanie socjologiczne. Interdyscyplinarność, która obecnie wybija się

jako bardzo mocny w uzasadnieniach postulat naukowy, nie jest na usługach ,,wielkich teorii”

lub  przynajmniej  na  usługach  teorii  rozumianej  jako  spójny  system  objaśnień,  który

jest formułowany  w  języku  konkretnej  dyscypliny  naukowej.  Ostatecznie,  dla  teorii

socjologicznej, rozmaite podejścia mogą co najwyżej pełnić   funkcję służebną – dostarczyciela

47. Cf. R. Poczobut,  Interdyscyplinarność i  pojęcia pokrewne,  [w:]  Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności.
Między ideą a praktyką, pod red. A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler, Wydawnictwo Impuls, Kraków
2012, ss. 39-40.
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pojęć  i  narzędzi,  które  ostatecznie  zostaną  przetłumaczone  na  język  socjologii.

Nie ma jednocześnie  mowy  o  równorzędności  dyscyplin  naukowych  oraz  zachowaniu

ich tożsamości,  co  finalnie  prowadzi  do  znanego  od  dawna  w  socjologii  uwzględniania

czynników  poza  społecznych.  Interdyscyplinarność  w  wydaniu  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka

to raczej niezrealizowana w pełni obietnica.

Ogólny rozwój  nauk społecznych,  w tym socjologii,  nie  wskazuje  jednak,  by to  one

występowały  w roli  uzurpatora.  Coraz  częściej  mowa o  zjawisku odwrotnym,  a  mianowicie

o dominacji przyrodoznawstwa, które ,,wyręcza” socjologów w badaniu społeczeństw. Jest tak

zwłaszcza w przypadku dwóch kluczowych dla Castellsowskiej wizji zagadnieniach: strukturach

sieci  i  technologii.  W  tych  dziedzinach  nad  wyraz  dobrze  radzą  sobie  tzw.  przyczółki

przyrodoznawstwa, a więc dziedziny, które na zasadzie inwazji  (w rozumieniu pochodzącym

z ekologii) zasiedlają pola badawcze przynależące naukom społecznym48.  Przykładem takiego

zawłaszczenia  jest  relacja  między  informatyką  a  etnografią,  badania  nad  mediami

społecznościowymi.  W  tych  obszarach  informatycy  realizują  swoje  projekty  badawcze

bez udziału  nauk  społecznych  i  jak  przekonywali  autorzy  Maszyn  społecznych,  teoria

socjologiczna,  która  uznawana jest  za  klasyczną,  pojawia  się  w celach  czysto  erudycyjnych

i nierzadko trudno oprzeć się wrażeniu,  że takowa pojawiła się dopiero na etapie domykania

projektu badawczego49.  Oznacza to,  że socjologia nie dostarcza sposobów wyjaśnień,  jak się

rzeczy mają i z jakiego powodu, a jedynie odstępuje nowe parcele, które chętnie zagospodaruje

przyrodoznawstwo.

Sukces  przyrodoznawstwa  nie  polega  na  szczególnej  możliwości  docierania  jego

przedstawiciel  do prawdy o świecie  lub  do budowania lepszej  jakości  teorii  naukowych niż

to czynią  badacze  nauk  społecznych.  Podstawą  powodzenia  przedsięwzięć  w  ramach  nauk

przyrodniczych  jest  działanie  w  ramach  laboratoriów.  To  laboratoria  –  przekonują

przedstawiciele  teorii  aktora-sieci  czy  studiów  nad  nauką  i  technologią  –  jako  sztuczne

i odpowiednio zaaranżowane środowiska ułatwiają proces poznania naukowego50. Hipotetyczne

umieszczenie społeczeństwa w takim laboratorium oznaczałoby poddanie go eksperymentom.

W laboratorium  ma  miejsce  modelowanie  procesów  społecznych,  a  nie  ich  odkrywanie,

co stawia w bardzo ciekawy świetle nasze poglądy co do wiedzy naukowej i jej źródeł51.

48. Cf. K. Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii, op. cit., s 45.
49. Cf. Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz,  Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2013, ss. 401-402.
50. Cf. B. Latour, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, [w:] ,,Teksty Drugie”, 12, 2009: 163-192, s. 188.
51. Cf. Ł. Afeltowicz,  Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Oficyna

Naukowa, Warszawa 2011, ss. 207-209.
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Jednakże  w  związku  socjologii  z  przyrodoznawstwem  nie  chodzi  o  konstruowanie

międzydyscyplinarnych  teorii  naukowych,  ale  dużo  głębsze  w  swych  konsekwencjach

porzucenie zamysłu rozumienia natury świata. Nie chodzi tu zatem o zauważone już w filozofii

greckiej  tarcia  pomiędzy  episteme  a  techne52.  Jest  to  raczej  uskutecznianie  sprawczości

w wybranym  obszarze,  które  nie  wymaga  jakiegoś  szczególnego  rozumienia  jego  istoty.

Brak rozumienia rzeczywistości społecznej tworzonej przez istoty społeczne stawia pod znakiem

zapytania nie tylko możliwe następstwa poznawcze, jakie socjologia mogłaby uzyskać w wyniku

partnerstwa z innymi dyscyplinami, ale o problem realizowania projektów zmiany społecznej,

które  dokonują  się  drogą  zwiększania  integracji  oraz  utechnicznienia,  a  więc  ścieżkami

przeanalizowanymi w niniejszej rozprawie.

5.3. Rozwój społeczeństwa sieci w kontekście wybranych zagadnień etycznych

W  pierwszym  rozdziale  omówiono  problem  zakwestionowania  pojęcia  postępu

i związaną z tym faktem ostrożnością teoretyków w podjęciu kwestii choćby sugerującej jakąś

próbę  podsuwania  preferowanych  scenariuszy  zmian  społecznych,  co  odbiło  się  rykoszetem

również  na  pojęciu  rozwoju  społecznego.  Osłabienie  linii  normatywnej  dyskursu  wydobyło

na światło dzienne wiele śmiałych i zarazem katastroficznych scenariuszy, wobec których nie

zaproponowano żadnych rekomendacji.  Zdaje  się  temu wtórować postmodernizm w różnych

swych  odmianach,  gdyż  odejście  od  koncepcji  prawdy  obiektywnej  jako  celu  poznania

naukowego,  ułatwia  tworzenie  analogii  na  innych  płaszczyznach  refleksji.  Jeżeli  dopuścimy

relatywizm  wiedzy,  uznając  równoprawność  dyskursów,  nie  mamy  też  podstaw  twierdzić,

że możemy  dotrzeć  do  prawd o  wymiarze  powinnościowym,  gdyż  i  one  są  niepoznawalne,

o ile w ogóle istnieją53. Jak objaśnił S. Kowalczyk, specyfika etyki postmodernistycznej wynika

z całokształtu jej kultury, która przeciwstawiła się logocentryzmowi i racjonalizacji. Dodatkowo

podważyła trzy naczelne wartości, na których wzniesiono kulturę klasyczną (grecką i rzymską),

a więc wartość prawdy, dobra i piękna, a także powstałą (głównie za sprawą chrześcijaństwa)

orientację na sacrum i odwołanie do transcendencji54.

52. Cf.  S.  Gregor,  Building  Theory  in  a  Practical  Science,  [w:]  Information  Systems  Foundations:  The  Role
of Design Science, eds. Dennis N. Hart, Shirley D. Gregor,  ANU Press, 2010, p. 51. 
53. Postmodernizm również w zakresie etyki społecznej może mieć swoje pozytywne strony, a zwłaszcza taką,

że każe baczniej przyjrzeć się praktykom naukowym, uwrażliwiając badacza na wielość sensów, kontekstów
i zależności, w jakie jest uwikłany. 

54. Cf. S. Kowalczyk,  Etyka postmodernizmu, [w:] ,,Idō - Ruch dla Kultury: rocznik naukowy: [filozofia, nauka,
tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]”, 4, 2004: 333-339, s. 333.
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Jednocześnie refleksja  normatywna stanowi bardzo ważną gałąź badań nad zmianami

społecznymi. Samo pojęcie rozwoju jest zlokalizowane w polu nauk opisowych, stosowanych

oraz nauk normatywnych. To ulokowanie również jest przejawem interdyscyplinarności i jako

takie wymaga uwzględnienia i rozwijania, choć na nieco inny sposób niż omówiono to do tej

pory. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane sposoby konceptualizacji społeczeństwa sieci, należy

uznać, że rzeczywistość niejednokrotnie nie pozwala ostro i jednoznacznie oddzielać od siebie

perspektywy  deskryptywnej  od  normatywnej  oraz  neutralności  od  zaangażowania  w  spory

aksjologiczne. Nawet jeżeli socjolog nie opowiada się za konkretną perspektywą, to powinien

wychwycić i  rozpoznać nie  tylko warstwę ,,czystego” opisu,  ale  i  specyfikę dyskursu,  który

towarzyszy  rozwojowi  społecznemu.  Drugim  elementem  wymagającym  uwagi  są  istotne

momenty przejścia od konstruktywizmu do esencjalizmu poznawczego, który może się okazać

niezbędny  dla  znalezienia  stałego  i  niezmiennego  punktu  odniesienia  w  naznaczonej

dynamizmem  i  pluralizmem  rzeczywistości  moralnej  społeczeństw,  w  których  żyjemy.

Jak objaśnił  A.  Zybertowicz,  ,,piętą  achillesową”  konstruktywizmu  jest  nieustanna

możliwość podważania  istoty  człowieczeństwa,  którą  może  zatrzymać  dopiero  jakiś  rodzaj

zakotwiczenia w esencjalizmie55.

Istnieje  wiele  powodów,  dla  których zbudowanie  pomostu  pomiędzy opisem a  oceną

w socjologii jest uzasadnione56. Idąc za objaśnieniem P. L. Bergera, należałoby powiedzieć m.in.

o makiawelizmie socjologicznym. Autor nie argumentował na rzecz uczynienia z socjologii etyki

przedmiotowej, powołując się na oczywistą odmienność sądów naukowych od sądów etycznych.

Jednocześnie  postulował  rodzaj  pogłębionej  refleksji  co  do  dróg  oddziaływania  wiedzy

na społeczeństwo. Zadaniem socjologii powinna być ,,humanizacja wizji społeczeństwa”, a więc

uwrażliwianie na społecznie istotne problemy, które wiedza naukowa jest w stanie uświadamiać

i łagodzić57.  Posługując  się  klasyfikacją  światopoglądów naukowych J.  W. Creswella,  można

powiedzieć,  że  postulat  rozgrywa  się  o  równowagę  między  pragmatyzmem  a  aktywizmem

wytwarzanej  wiedzy.  Pragmatyzm  jest  zorientowany  na  osiąganie  celów  i  zwiększanie

55. Cf. A. Zybertowicz, M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski,  Samobójstwo Oświecenia?
Jak neuronauki i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, ss. 14-15. 

56. Nauka wchodzi w liczne alianse strategiczne z różnymi dziedzinami poznania. Etyka (jako dział filozofii) może
funkcjonować w tzw. modelu ,,pomocniczym” poprzez dostarczanie nauce podpowiedzi co do natury działania
rzeczywistości.
Cf. T. Benton, I. Craib,  Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, przeł. L.Rasiński,
Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003, ss. 9-10.

57. P. L. Berger,  Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,
ss. 143-145. 
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użyteczności  badań,  podczas  gdy  aktywizm  na  zwiększone  współuczestnictwo  podmiotów

społecznych w kształtowaniu wiedzy oraz na ich upodmiotowienie58.

W  tym  kontekście  wyłaniają  się  pytania  o  możliwe  następstwa  scharakteryzowanej

w rozprawie perspektywy rozwoju,  która poza wymiarem poznawczym, posiada swoje sensy

normatywne. Sięgając do historii rozwoju społeczeństw, teoretycy dostrzegli, że prorozwojowość

zależy nie tylko od treści idei (często pozornie słusznych i atrakcyjnych), ale również od sposobu

wcielania tych idei w życie. W tym sensie w dalszym ciągu możliwe jest przyjęcie postawy

bezstronnego  obserwatora,  który  bada  dany  etap  rozwoju  w  jego  warstwie  ideowej

czy narracyjnej,  identyfikując związane  z  nią  normy,  wartości  i  przekonania.  Co cierpliwszy

badacz  może  poczekać  na  pojawienie  się  społecznych  skutków  oddziaływania  określonego

dyskursu  oraz  praktyk  czynionych  na  żywej  tkance  społecznej,  ostatecznie  szacując  zyski

i koszty zinternalizowania lub narzucania idei społeczeństwa preferowanego. Drugą postawą jest

jakiś rodzaj normatywnego zakotwiczenia koncepcji rozwoju przez samego badacza. Postawa

ta oznacza  wyjście  poza  funkcję  objaśniającą  i  korzystanie  z  zasobów nauk  normatywnych,

co wiąże  się  z  koniecznością  przyjęcia  wszystkich konsekwencji  takiej  postawy.  Wydaje  się,

że można to uczynić bez szkody dla potencjału objaśniającego, o ile treść opracowania będzie

bardzo czytelna i będzie umożliwiała jednoznaczne określenie, w którym miejscu autor dokonuje

opisu stanu rzeczy, a w którym miejscu aktywuje przyjęte przez siebie założenia normatywne.

Ciekawe stanowisko względem obiektywności  naukowej polega na przyjęciu wartościowania

jako nieodłącznego elementu teorii, przy jednoznacznym wyartykułowaniu przyjętego kryterium

oraz  konsekwentnym  analizowaniu  problemu  badawczego  z  zastosowaniem  wybranej

perspektywy aksjologicznej 59.

Na  potrzeby  rozstrzygnięć  problemu  rozwoju  społecznego  przyjęto  perspektywę

personalizmu chrześcijańskiego oraz wynikającą z niej normę personalistyczną. Bardzo ciekawą

perspektywę  zaprezentował  J.  Mariański  wskazując,  że  personalizm można  uznać  za  rodzaj

paradygmatu  badawczego.  W  opracowaniu  pt.:  Godność  ludzka  jako  wartość  społeczno-

moralna: mit czy rzeczywistość? przeczytamy:

,,Bez  odniesienia  się  do  godności  osoby  ludzkiej  nie  znajdziemy  ostatecznego  uzasadnienia

dla przekładania uniwersalnych zasad nad partykularne interesy. Społeczeństwo uczestniczy ustawicznie w procesie

uzgadniania  wartości  i  norm  moralnych,  ale  ich  do  końca  nie  uprawomocnia.  Ostateczna  legitymizacja  tych

58. Cf. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo
UJ, Kraków 2013, ss. 33-36.

59. Cf. S. Partycki, Zarys teorii socjologii gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004. s. 234.
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porządków aksjologicznych dokonuje się na gruncie człowieczeństwa, godności osoby ludzkiej, człowieka, który

ma jakąś »niepoliczalną«, »niezbywalną« ważność”60.

Właśnie w niemożności ciągłego odwoływania się do wartości względnych i zrelatywizowanych,

należy ulokować problem etycznych źródeł dla projektów rozwoju społecznego.

Pierwszym zagadnieniem jest  jednak problem podzielania  norm i  wartości  w ramach

społeczeństwa  sieciowego,  które  to  podzielanie  mogłyby  być  jednoznacznym  punktem

odniesienia  dla  oceny zachodzącej  zmiany społecznej.  Społeczeństwo w ujęciu  systemowym

można objaśniać poprzez kategorie spójności i strukturalnego rozgraniczania z uwagi na kody

komunikacyjne, normy i wartości. Głęboka transformacja strukturalna związana z otwieraniem

tych systemów hipotetycznie powinna spowodować zaburzenie istniejącego ładu społecznego,

zwłaszcza  definiowanego  w  duchu  socjologii  T.  Parsonsa.  Jednocześnie  sieci  uznawane

są za wysoce  funkcjonalne  struktury,  a  to  kazałoby  nam  przyjąć,  że  działają  na  podstawie

jakiegoś  spoiwa  aksjo-normatywnego.  Jak  przekonywała  A.  Betlej,  procesy  społeczne

w strukturalnych  warunkach  sieci  faktycznie  są  chaotyczne  oraz  emergentne  i  właśnie

z tej przyczyny  wymagają  wysokiego  poziomu  consensusu normatywnego.  Autorka  napisała,

że ,,wartości,  normy i  oceny regulujące zachowania ludzi  pełnią  funkcję  »społecznego kleju

« w procesie tworzenia i odtwarzania skomplikowanego relacyjnego układu [...]”61.

Jednocześnie  ani  funkcjonalna  perspektywa  mówiąca  o  systemach  społecznych,

ani formalizm sieciowy nie dostarczą tylu wartościowych wniosków, co odwołanie się do kultury

ponowoczesnej  jako  treści  społeczeństwa  sieci.  Bardzo  ciekawego  tropu  konceptualnego

w tej kwestii  dostarczył  A.  Giddens.  Objaśnił  on,  że  współczesne  społeczeństwa

są ,,wykorzenione”.  Oznacza  to  wyrwane  stosunków  społecznych  z  lokalnego  kontekstu

interakcji  oraz  ponowne  ich  konstruowanie  w  nowych  obszarach  czaso-przestrzennych.

Procesem tym rządzą dwa mechanizmy,  a mianowicie:  wytworzenie środków symbolicznych

(przez  które  autor  rozumiał  głównie  pieniądz)  oraz  ustanowienie  systemów  eksperckich.

Oba mechanizmy  wykorzenienia  do  swojego  funkcjonowania  potrzebują  zaufania,  a  więc

przeświadczenia  o  wiarygodności.  Zaufanie  w  społeczeństwach  późnej  nowoczesności

jest jednak inne od zaufania społeczeństw tradycyjnych. Po pierwsze dlatego, że jest społecznie

konstruowane,  po  drugie,  dlatego  że  jest  rezultatem  szerokiego  zakresu  działań  ludzi  oraz

60. J.  Mariański,  Godność  ludzka  jako  wartość  społeczno-moralna:  mit  czy  rzeczywistość?  Studium
interdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 146.

61. A. Betlej, [hasło:] Moralność w społeczeństwie sieci, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie –
badania – perspektywy, pod red. J. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 465.
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olbrzymiej  dynamiki  nowoczesnych  instytucji62.  Zaufanie  faktycznie  ma  poparcie

w racjonalności  i  utrzymuje  częściowo  zintegrowane  systemy  społeczne,  które  funkcjonują

w oparciu o nowe warunki czasowe i przestrzenne.

W warunkach  względnego  zaufania  funkcjonuje  indywidualistyczna,  fragmentaryczna

i pluralistyczna kultura zdiagnozowana przez postmodernistów. Owocuje ona raczej pluralizmem

etycznym w kwestiach społecznych.  Zaufanie opisane przez A.  Giddensa wcale nie  oznacza

wysoce optymistycznej diagnozy współczesności. W książce pt.: Modernizacja refleksyjna autor

napisał,  że porządek postradycyjny jest  pozbawiony normatywnej i  moralnej treści.  Tradycja

organizowała teraźniejszość i przyszłość, ale również wyraźnie redukowała niektóre możliwości.

Nowoczesność  zaś  nie  daje  bezpieczeństwa  ontologicznego,  a  kultura  indywidualistyczna

proponuje  jedynie  złudzenie  nieograniczonego  wyboru63.  Często  przywoływana  metafora

podróży bez celu i drogowskazu odnosi się do ogólnej kondycji kultury, ale wskazuje również

na problem braku  zakorzenienia  dla  etyki  i  moralności.  Obszary  te  uległy  fragmentaryzacji,

ale też oderwaniu od przynależnych im systemów tradycyjnych instytucji64.

Personalizm otwiera ciekawą przestrzeń dla polemiki względem wielu zorientowanych

na rozwój narracji.  Jak objaśnił S. Kowalczyk, wśród pluralizmu etycznego, który jest rysem

późnej nowoczesności, dopuszcza się funkcjonowanie wykładni marksistowskiej oraz liberalnej.

Pierwsza  z  nich  przedstawia  etykę  jako  wynik  stosunków  społecznych,  druga  jako  rezultat

społecznego consensusu65. Trzeba powiedzieć, że w dalszym ciągu podstawowy dyskurs etyczny

w  zakresie  rozwoju  społecznego  kształtuje  się  pomiędzy  myśleniem  kolektywnym

a indywidualistycznym,  myślą  marksistowską  a  liberalną  oraz  ich  bardziej  umiarkowanymi

odmianami. Żadna z wymienionych odmian nie posiada jednak uzasadnienia, które ustrzegło by

je od zarzutu arbitralności. Każda z nich może być uznana przez postmodernizm za równorzędną

narrację, ale i żadnej z nich nurt ten nie jest w stanie zapewnić silnej legitymizacji.

Etyka  społeczna,  która  miałaby  być  etyką  uniwersalną,  potrzebuje  solidnego

zakorzenienia.  Należałoby  uznać,  że  jej  rdzeń  jest  stały,  nienaruszalny  oraz  powszechnie

obowiązujący.  W personalistycznej  filozofii  chrześcijańskiej  takim  fundamentem  jest  osoba

ludzka oraz stojąca na jej straży norma personalistyczna. Norma personalistyczna powstała jako

62. Cf. A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, ss. 15, 21-25. 
63. Cf. A. Giddens,  Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:]  U. Beck, A. Giddens, S. Lash,  Modernizacja

refleksyjna.  Polityka,  tradycja  i  estetyka  w  porządku  społecznym  nowoczesności ,  przeł.  J.  Konieczny,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 87, 91-104. 

64. Cf. J. Mariński, [hasło:]  Fragmentaryzacja religii, [w:]  Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie –
badania – perspektywy, pod red. J. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 212.

65. Cf. S. Kowalczyk, Etyka postmodernizmu, op. cit., ss. 335-336.
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odpowiedź  na  niewłaściwie  przyjętą  hierarchię  bytów  społecznych  oraz  daleko  idący

redukcjonizm  w  ich  definiowaniu.  Katolicka  Nauka  Społeczna  (KNS)  jako  dziedzina

normatywna  rozwijająca  zasadę  personalizmu,  wyrosła  ze  spostrzeżenia,  że  koncepcja

społecznego ładu ma swe początki w koncepcji  człowieka,  a wiele przewinień wobec osoby

ma swe źródło w ,,błędzie antropologicznym”, czyli niewłaściwym rozumieniu istoty człowieka

jako bytu osobowego66.

Treść normy personalistycznej jest  zamykana w różne formuły i  wyraża się w takich

maksymach, jak ,,człowiek człowiekowi jest najwyższym dobrem”, czy ,,osobę ludzką należy

afirmować ze względu na nią samą”. Świadczą one na rzecz uprzywilejowania człowieka jako

osoby, przy czym pozycjonowanie to nie wynika z arbitralnych ocen, ale z niepodważalności

samej normy67.  A. Szostek objaśnił,  że czyn moralnie dobry powinien stanowić akt afirmacji

wobec  osoby,  która  jest  adresatem  tego  czynu68.  Trzeba  powiedzieć,  że  personalizm

chrześcijański nie znosi zasadności formułowania teorii rozwoju, ale ustala dla niej centralny

punkt odniesienia, którym jest człowiek. Zależność tę ujął S. Fel, pisząc:

,,W katolickiej nauce społecznej wypracowano własną koncepcję człowieka jako osoby, stąd nazywana jest

personalistyczną. W ujęciu tym człowiek jako osoba jest niepowtarzalnym indywiduum, mającym jednak społeczną

naturę. Tym, co przesądza o ontycznej oryginalności każdej osoby, jest jej wolność i rozumność. Cechy te są główną

przesłanką  do  stwierdzenia,  że  każda  osoba  ludzka  ma  niezbywalną  godność.  Wyklucza  to  uznawanie  osoby

za część  jakiejś  szerszej  całości  społecznej.  Osoba  ma  także  samoświadomość,  która  w  połączeniu  z  innymi

przymiotami wskazuje na jej podmiotowość. Ta wyjątkowość i niepowtarzalność osoby nie oznacza jednak, że nie

potrzebuje ona innych, różnych form życia społecznego. Człowiek jako osoba jest bytem dynamicznym, jest istotą

potencjalną ukierunkowaną na wielowymiarowy rozwój. Jest  wyposażony w potrzeby i zdolności.  Zaspokajając

potrzeby, rozwija tkwiące w nim możliwości i wznosi się na wyższy poziom rozwoju. Zaspokojenie znacznej części

potrzeb jest możliwe tylko przez społeczne współdziałanie, wytwarzanie dóbr wspólnych i przez korzystanie z nich

oraz dążenie do celu, jakim jest rozwój”69.

Identyfikacja  problemów  węzłowych  w  etycznej  warstwie  dyskursu  okazała  się

łatwiejsza  z  chwilą  uznania  normy  personalistycznej  za  podstawowy  punkt  odniesienia.

objaśniono,  większość  bazowych  problemów  związanych  z  realizacją  różnych  projektów

rozwoju wynikała przede wszystkim z przyjęcia niewłaściwej koncepcji człowieka. Do trzech

66. S.  Fel,  Idee  katolickiej  nauki  społecznej  w  myśli  socjologicznej  Jana  Turowskiego,  [w:]  ,,Roczniki  Nauk
Społecznych”, 4/10 (46), 2018: 5-15, s. 6.

67. J.  Zabielski, Personalizm jako  imperatyw  wartościowania  człowieka,  [w:]  ,,Rocznik  Teologii  Katolickiej”,
13 (1), 2014: 125-137, ss. 129-132.

68. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Tygodnik Katolicki ,,Niedziela”, Częstochowa 1998, s. 99.
69. S. Fel, Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego, op. cit., s. 7.
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istotnych zagadnień etycznych powstałych wokół koncepcji rozwoju opartej na usieciowieniu

i utechnicznieniu  należy  zaliczyć:  problem  niewłaściwego  zidentyfikowania  źródła  norm

społecznych,  problem  uznania  technologii  za  podstawowy  czynnik  rozwoju  społecznego

oraz problem utożsamiania rozwoju społecznego ze wzrostem gospodarczym70.

Pierwszy  problem,  a  więc  niewłaściwie  identyfikowane  źródła  norm  społecznych,

ujawnił  się  dość  niepozornie,  bo  w  rozmaitych  koncepcjach,  które  wzorem  myślenia

marksistowskiego,  zorientowane  są  na  analizę  stosunków  władzy  powstających  na  różnych

poziomach organizacji społecznej. W gronie teoretyków przyjmujących taką optykę znajduje się

nie tylko M. Castells ze swoją koncepcją globalnych elit i lokalnych ludzi oraz tarć pomiędzy

siecią a  self, ale wielu innych teoretyków globalizacji. Nie chodzi tu oczywiście o szczególne

normatywne  modele  globalnego  ładu,  ale  o  dość  istotną  tezę,  że  źródłem norm społeczno-

gospodarczych na arenie globalnej są elity czy centra rozwoju, a więc najsilniejsi aktorzy zdolni

do narzucania własnej optyki porządku światowego.

Przestrzeń przepływów to koncepcja, która głosi, że dominujące węzły nie tylko mają

przewagi  w  postaci  zasobów  finansowych  czy  ludzkich,  ale  i  zdolności  do  generowania

przepływów idei,  norm i wartości.  Chociaż stwierdzenie,  czy mamy do czynienia ze zmianą

o charakterze rozwojowym, za każdym razem zależy od analizowanego podmiotu, to stosując

duże uogólnienie, trzeba powiedzieć, że partycypacja w rozwoju społecznym i gospodarczym

zawsze jest największa w przypadku najważniejszych węzłów. Zorganizowanie w sieci – jako

strategia  –  jest  wsparte  stosownym  strumieniem  narracji  legitymizujących  ład  globalny

i podtrzymujących myślenie o rozwoju związane z paradygmatem technoinformacyjnym.

Z  pewnością  zasadna  jest  analiza  niesymetrycznych  stosunków  społecznych,

gospodarczych  czy  politycznych  występujących  w  nowej  formacji  społecznej.  Jednocześnie

warstwa  opisu  nie  powinna  stanowić  jedynego  obszaru  explanansu.  Sam przegląd  literatury

przedmiotowej  doprowadzi  zainteresowanego  problematyką  rozwoju  czytelnika  do  wniosku,

że oceny oraz sformułowania normatywne nie należą do rzadkości. Co ciekawe, perspektywa

postmodernistyczna jest częściowym spadkobiercą myślenia neomarksistowskiego, co objawia

się w stosunku, jaki jej autorzy przypisują idei sprawiedliwości społecznej. Do wyrazistszych

przedstawicieli  tego nurtu zalicza się m.in.  Z.  Bauman, którego idea sprawiedliwości została

znacząco  rozszerzona  do  wymiaru  makrospołecznego  i  ogólnoświatowego,  przy  czym

70. Celem rozdziału nie jest zaprezentowanie wszystkich zasad społecznych, opracowanych na podstawie normy
personalistycznej.  Analiza  dotyczyła  jedynie  tych,  spośród  wątków  etyki  społecznej,  które  są  specyficzne
dla analizowanej w całej rozprawie o wizji rozwoju społecznego.
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– jak objaśnił  S.  Kowalczyk  –  polski  postmodernista  nadal  utrzymał  tezę  o  etycznej

i aksjologicznej  neutralności  systemów  państwowych,  które  tę  sprawiedliwość  mogłyby

zapewnić71.

U samego M. Castellsa również do głosu dochodzi interwencjonizm, na który zwrócił

uwagę  A.  Giddens.  Zdaniem  tego  brytyjskiego  socjologa  neomarksistowskie  wątki  teorii

M. Castellsa  uwidaczniają  się  w  postulacie  stworzenia  mechanizmów  zapanowania

nad globalnym rynkiem kapitalistycznym przy zaangażowaniu państw narodowych i organizacji

międzynarodowych72. Do tej diagnozy dopisałby się F. Webster, który w Castellsowskich opisach

kapitalizmu dopatrzył się typowego dla postmarksizmu łączenia kwestii kapitalizmu i procesów

w polu polityki, ekonomii i społeczeństwa73.

Dla  drugiego  problemu  również  pozostaje  wiążący  paradygmat  technoinformacyjny.

Kolejnym  zagadnieniem  budzącym  pytania  etyczne  jest  technologia,  a  dokładniej  sposób

opisywania jej związku ze zmianą społeczną. Stanowiska względem technologii jako czynnika

rozwoju są bardzo zróżnicowane, ale nie  brak tu rozlicznych ideologii,  które nową maszynę

lub narzędzie określają za każdym razem jako przejaw technologicznego postępu, utożsamiając

ją  jednocześnie  z  jakimś  rodzajem  postępu  społecznego.  Lokuje  to  dość  wysoko  nauki

inżynieryjne,  które  są  dostarczycielami  konkretnych  innowacji  technologicznych,  ale  które

to nauki  bez  zbudowania  pomostu  z  humanistyką,  nie  zawsze  są  w  stanie  przybliżyć  się

do wiedzy o możliwych społecznych następstwach technologicznej dyfuzji.  Osiągnięcia myśli

technicznej  mają  całe  spektrum  konsekwencji  w  pozostałych  obszarach  życia  społecznego

i indywidualnego, a zatem dopiero przez pryzmat szeroko postrzeganych korzyści i strat można

dokonać ich oceny. 

Pierwsza  i  zasadnicza  narracja  płynie  wprost  od  wspomnianego  już  determinizmu

technologicznego.  Do  tej  pory  opisano  przede  wszystkim słabość  eksplikatywną  wynikającą

z podstawowej tezy tego stanowiska, a mianowicie że rozwój dokonuje się od dyfuzji innowacji

technologicznej, przez presję na zmianę społeczną poprzez zmianę kulturową, aż do adaptacji

społeczeństwa  do  technologii74.  Rozwój  dokonujący  się  poprzez  postęp  technologiczny  jest

nieuprawnionym  narzucaniem  bardzo  uproszczonej  optyki  zmiany.  Mówiąc  o  dominującej

ścieżce  rozwoju  i  towarzyszącej  jej  narracji  warto  powrócić  do  przywoływanego

71. Cf. S. Kowalczyk, Etyka postmodernizmu, op. cit., ss. 337-338.
72. Cf. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 698.
73. Cf. F. Webster, Theories of the Information Society, Routledge, London — New York, 2006, p. 100.
74. Cf.  K.  Krzysztofek,  Zmiana permanentna? Refleksje  o  zmianie  społecznej  w  epoce  technologii  cyfrowych,

[w:] ,,Studia Socjologiczne”, 4 (207), 2012: 7-39, s. 25.
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już spostrzeżenia  na  temat  przekonań  leżących  u  podstaw tezy  o  postępie  technologicznym.

Jak już zasygnalizowano, pierwsze z nich głosi, że dana rzecz powinna być wykonana, ponieważ

jest  to  technologicznie możliwe.  Jak przekonywał E. Fromm, jest  to  zasada,  która nie  tylko

opowiada się za czystym pragmatyzmem, ale przede wszystkim zasada ustanawiająca kategorię

postępu  technologicznego  jako  centralną  i  podstawową  kategorię  dla  całej  etyki.  W takim

myśleniu autor upatrywał m.in. przyczyny prac nad lotami kosmicznymi czy bronią nuklearną.

Oba  przykłady  to  zdaniem  E.  Fromma  jednoznaczne  dowody  obowiązywania

antyhumanistycznej  etyki  odrywającej  się  od  człowieka,  jego  rozwoju  i  dobra.  Za  każdym

z przykładów wydaje się stać nieco inny sposób argumentacji, ale to postęp technologiczny jako

wartość  sama  w  sobie  zdaje  się  legitymizować  projekty  skierowane  przeciw  człowiekowi

(przykład broni nuklearnej) lub ignorujące hierarchię potrzeb danej społeczności (przykład lotów

kosmicznych za pieniądze podatników)75.

Nie pozostaje to bez związku z funkcjonującym przez długi czas poglądem o neutralności

technologii, stanowiącej tylko i wyłącznie narzędzie w rękach człowieka76. Chodzi tu o mające

długą historię przyzwolenie na wytwarzanie dowolnej rzeczy lub technologii, która może mieć

w przyszłości swoje zastosowanie, niezależnie od związanych z tym kosztów (indywidualnych

i społecznych, materialnych, moralnych itd.). W ten sam sposób podchodzi się również do takich

zagadnień,  jak  innowacyjność,  która  coraz  częściej  jawi  się  jako  wartość  sama  w  sobie.

Zakładanie, że technologia sama w sobie nie jest dobra, ani zła, a także, że nie kierunkuje postaw

społecznych,  może  być  pobudką  do  chętnego  jej  wykorzystywania  jako  neutralnego  środka

osiągania celów.

E. Fromm obstawał przy stanowisku, że w wyniku takiego myślenia postęp techniczny

staje  się  jedyną  podstawą  etyki.  Trzeba  powiedzieć,  że  takie  ulokowanie  postępu

technologicznego przed rozwojem człowieka i wspólnot ludzkich stoi w sprzeczności względem

humanizmu, który jest jednym z większych osiągnięć cywilizacyjnych77. Przewrót kopernikański

dobitnie  ujawnił,  że  filozofia  chrześcijańska potrzebowała czasu,  by na nowo uporządkować

myślenie  o  człowieku zachowując  swoją  tożsamość  i  rdzeń w postaci  koncepcji  osobowego

Boga oraz równie ważnej  koncepcji  pochodzącego od niego prawa naturalnego. Dla filozofii

75. Cf. E. Fromm, Współczesne społeczeństwo technologiczne, op. cit., s. 583. 
76. Technika traktowana jako narzędzie w rękach człowieka może być traktowana jako element bierny lub czynny,

co stało się przedmiotem licznych sporów w naukach społecznych, ale też filozoficznych.
Cf. R. A. Lizut,  Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność artefaktów, Wydawnictwo Naukowe
Academicon, Lublin 2014.

77. Cf. E. Fromm, Współczesne społeczeństwo technologiczne, op. cit., s. 583. 
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nowożytnej to człowiek był przedmiotem zainteresowań i na nim opierała się duża część wysiłku

poznawczego oraz refleksji etycznej.

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  samej  katolickiej  etyki,  trzeba  powiedzieć,  że  zasada

zdiagnozowana  przez  E.  Fromma  stoi  w  wyraźnej  kontrze  wobec  normy  personalistycznej,

w co najmniej,  dwóch  obszarach.  Pierwszy  polega  na  niewłaściwie  przyjmowanej  hierarchii

wartości,  gdzie  postęp  techniczny  jest  stawiany  ponad  dobrem  osoby.  Drugi  zaś  polega

na redukowaniu koncepcji osoby i społeczeństwa do reprezentowanej przez te podmioty sumy

osiągnięć technologicznych.  W tym obszarze  jeszcze dobitniej  ujawnia  się  słabość orientacji

deterministycznych, opierających się na jednym czynniku rozwoju i tym samym podważających

potrzebę wielowymiarowego oraz integralnego rozwoju.

W encyklice Franciszka (poświęconej w głównej mierze idei zrównoważonego rozwoju

i naglącej kwestii degradacji środowiska naturalnego) pt.: Laudato Si. W trosce o wspólny dom,

można  odnaleźć  kilka  ciekawych  wątków  odnoszących  się  do  rozwoju  techniki.  Papież

Franciszek scharakteryzował postęp technologiczny jako wynik naturalnej dążności człowieka

do rozwoju i przezwyciężania ograniczeń narzucanych przez świat przyrody. W tym kontekście

wynalazki  służą  człowiekowi  i  mają  pozytywne  przełożenie  na  jego  rozwój  na  różnych

płaszczyznach  życia  zbiorowego  i  jednostkowego.  Jednocześnie  do  kategorii  korzystnych

i pożytecznych osiągnięć techniki nie zaliczają się wszystkie te, które służą celom niegodziwym,

sprzecznym z naturą człowieka i uderzającym w wartości (na czele z życiem ludzkim). Chociaż

technologia zwiększa sprawczość człowieka w różnych obszarach, to tak osiągnięta moc coraz

częściej  jest wykorzystywana  w  sposób  niemoralny,  gdyż  technologia  może  dawać  złudne

przeświadczenie,  że możliwości sprawcze nie są ograniczane wyższymi zasadami etycznymi,

a nad człowiekiem nie ma żadnego zwierzchnictwa78.

Za źródło różnych nadużyć Franciszek uznał błędny w swych założeniach paradygmat

technokratyczny79.  Zgodnie  ze  słownikową  definicją,  technokracja  to  tyle,  co  ,,rządy

specjalistów  w  państwie,  w  społeczeństwie”  lub  ,,rządy  na  zasadach  ustalonych  przez

techników”80.  W innym rozumieniu jest  to  po prostu elita,  w której  skład wchodzą eksperci

techniczni81.  Paradygmat  technokratyczny  jako  dominujący  paradygmat  rozwoju  opiera  się

78. Cf. Franciszek, Laudato Si. W trosce o wspólny dom, Wydawnictwo M, Kraków 2015, ss. 67-70; Jan Paweł II,
Nauka — wolna i poddana tylko prawdzie, [w:] ,,Ethos”, 28/3 (111), 2015: 13-20, ss. 17-18.

79. Franciszek, Laudato Si. W trosce o wspólny dom, op. cit., s. 70. 
80. W. Kopaliński, [hasło:] Technokracja, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem,

op. cit., s. 568. 
81. Cf.  P.  Świeboda,  [hasło:]  Technokracja,  [w:]  Słownik  socjologii  i  nauk społecznych,  pod red.  G.  Marshall,

op. cit., s. 383.
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na błędnych założeniach,  do których należy m.in.: dopuszczenie sytuacji  zawłaszczenia przez

człowieka  wszystkiego  co  możliwe  w  celu  zrealizowania  wymiernych  korzyści  (narracja

nieograniczonego wzrostu); stosowanie metodologii i celów nauk technicznych do definiowania

całokształtu życia  społecznego i  związane z  tym przeświadczenie o neutralności  technologii;

podporządkowanie  logice  technokratycznej  wszystkich  wymiarów  życia  jednostkowego

i społecznego82.

Drugie  przeświadczenie  odnoszone  do  technologii  opisane  przez  E.  Fromma

jest przeświadczeniem  o  konieczności  maksymalizacji  wydajności  i  produkcji.  Również

i ono jest częścią paradygmatu technokratycznego i jako takie pozostaje w wyraźnym związku

z twierdzeniem  pierwszym.  Maksymalizacja  produkcji  i  wymóg  efektywności  składają  się

na imperatyw  współczesności  podporządkowujący  człowieka  zasadom  rynkowym,  regułom

biurokracji  i  prowadzący  do  stopniowej  dehumanizacji83.  W  tym  kontekście  dopełnia  się

technokratyczne  podejście  do  technologii,  gdyż  ta  zyskuje  wartość  z  chwilą  wykorzystania

jej w procesie produkcji,  która ma prowadzić do generowania nadwyżek. O ile w pierwszym

przekonaniu  chodziło  o  utożsamianie  rozwoju  społecznego  z  postępem  technologicznym,

tak tu mamy do czynienia z łączeniem rozwoju z kategorią wzrostu gospodarczego. Oba jednak

są częścią tej samej rozwojowej narracji, a drugi jej człon generuje równie wiele niepożądanych

następstw poddających się negatywnej ocenie etycznej.

Wydajność  jako  jedyne  kryterium  oceny  zniekształca  obraz  rozwijających  się

społeczeństw, a także powoduje niewłaściwy stosunek do osoby, która powinna być ostatecznym

podmiotem i sprawcą każdej aktywności i któremu to podmiotowi aktywność ta powinna służyć.

Jak  zauważył  E.  Fromm,  kryterium  wydajności  wymaga  znacznego  przeformułowania.

Nie uwzględnia  bowiem  ani  interesów  społeczeństw  jako  całości,  ani nie bierze  pod  uwagę

czynnika  ludzkiego,  systematycznie  prowadząc  do  postępu  dehumanizacji84.  Również  dobro

wspólne  ma  charakter  hierarchiczny  i  –  jak  objaśnił  J. Szymczyk  –  jest  środkiem

dla integralnego rozwoju osobowego85.

Drugim biegunem przyspieszonej produkcji jest oczywiście przyśpieszona konsumpcja.

Jak objaśnił G. Adamczyk, konsumpcja i moralność są ze sobą powiązane na co najmniej dwa

sposoby.  Pierwszy  to  taki,  że  pluralizm  moralny  może  przekładać  się  na  bezradność

82. Cf. Franciszek, Laudato Si. W trosce o wspólny dom, op. cit., ss. 71-72. 
83. Cf. E. Fromm, Współczesne społeczeństwo technologiczne, op. cit., ss. 583-584.
84. Ibid., s. 584.
85. Cf.  J.  Szymczyk,  Hierarchiczny  charakter  dobra  wspólnego  w  ujęciu  przedstawicieli  szkoły  lubelskiej ,

[w:] ,,Roczniki Nauk Społecznych”, XXVII (1), 1999: 33-49, s. 33. 
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w dokonywaniu  wyborów  konsumenckich,  gdzie  ten  pluralizm  jest  już  mniejszy.  Druga

zależność  polega  na  tym,  że  zachowania  konsumenckie  mają  swoje  poważne  konsekwencje

społeczne  i  jako takie  podlegają  ocenie  w kategoriach  dobra  i  zła  moralnego86.  Zwiększone

tempo życia oraz rozkwit technologii są również jednym z wątków narracji,  zgodnie z którą

jednostka  (konsument)  ma  odpowiadać  na  oferty  rynkowe,  urzeczywistniając  swój  rosnący

potencjał  nabywczy.  Przejście  od  społeczeństwa  masowego  do  społeczeństwa  sieciowego

oraz przejście  od  fordyzmu  do  postfordyzmu  to  nie  tyle  rewolucje,  ile  nowe  sposoby

zwiększenia sił przerobowych, które utrzymałyby gospodarczy status quo87. Obietnica rozwoju

jest  zastępowana  obietnicą  konsumpcji,  czego  ciekawe  studium  przeprowadził  w  jednej

ze swoich  książek  G.  Ritzer.  Olbrzymie  siły  rynków  i  reklamy  przekształciły  współczesne

społeczeństwa (autor analizował społeczeństwo amerykańskie), które zorientowane jest bardziej

na  konsumpcję  niż  na  produkcję.  Konsumpcja ta  nie  jest  oparta  na bezpośredniej  wymianie

pieniądza  na dobro czy  usługę,  ale  wsparta  na odroczonej  zapłacie,  która  pozwala  już teraz

konsumować to, na co jednostka zarobi dopiero w przyszłości88.

Współczesna  gospodarka  kapitalistyczna  koresponduje  z  ontologią  skrajnie

indywidualistyczną,  hołdując  modelowi homo  oeconomicus.  Używanie  kategorii  człowieka

ekonomicznego jako jedynego sposobu rozumienia ludzkiej racjonalności zostało dość szeroko

skrytykowane wraz z podważeniem klasycznej i neoklasycznej ekonomii. Zgodnie z wykładnią

obowiązującą w katolickiej  nauce społecznej,  człowiek w tym modelu nie  jest  zorientowany

na wspólnotę  (społeczeństwo)  jako wartość  samą w sobie,  a  budując  relacje  społeczne,  robi

to w celu uzyskania konkretnych korzyści, co prowadzi do zubożonego traktowania sensu życia

społecznego89.

Jednocześnie  z  tej  samej  nauki  wiadomo,  że  będąca  na  drugim  biegunie  orientacja

kolektywistyczna  może być równie szkodliwą interpretacją  miejsca  osoby w społeczeństwie.

Nazbyt dosłownie rozumiana koncepcja  homo sociologicus, polega na uznaniu społeczeństwa,

kolektywu jako nadrzędnego względem osoby90. W kontekście świata globalnie podzielonego,

który musi wybierać jedną ze ścieżek rozwoju,  ta wynikająca z kolektywizmu jest  z pozoru

86. Cf.  G.  Adamczyk,  [hasło:]  Konsumpcja  i  moralność,  [w:]  Leksykon  socjologii  moralności,  pod  red.
J. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015, s. 302. 

87. Cf. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2011, s. 11. 
88. Cf. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stanowy, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009,

ss. 63-64. 
89. S. Fel, Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego, op. cit., s. 7. 
90. Ibid. 
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atrakcyjną alternatywą dla kultury indywidualizmu i wysoce fragmentarycznych społeczeństw

kapitalistycznych. Jednocześnie i na tej ścieżce objawił się ,,błąd antropologiczny”.

Dwa  rodzaje  racjonalności  stojące  za  kondycją  współczesności,  a  więc  racjonalność

technologiczna  i  racjonalność  ekonomiczna,  jeśli  je  traktować jako  centrum prawa rozwoju,

prowadzą  do  zredukowanego  obrazu  świata  społecznego.  Wielowymiarowy  i  wychodzący

od kategorii  osoby  rozwój  jest  zastępowany  przez  dwa  substytuty,  a  mianowicie  postęp

technologiczny i wzrost gospodarczy. Próba dowartościowania kultury jako czynnika rozwoju

jest  istotna,  choć zdiagnozowana kultura późnej  nowoczesności  wydaje się  oferować równie

niekomplementarny  scenariusz,  w którym w zamian za  rozwój  społeczeństw oferowany  jest

jedynie samorozwój jednostki oderwanej od społeczeństwa91.

Kultura  indywidualizmu  traci  jednak  na  swym  monopolu  w  przypadku  przyjęcia

koncepcji trzeciej socjologii oraz personalistycznego spojrzenia na człowieka tworzącego różne

odmiany  organizacji  społecznych.  Jak  objaśniła  M.  Zdun,  rozwój  społeczny  rozgrywa  się

w przestrzeni  międzyludzkiej.  Jest  ulokowany  pomiędzy  żywiołowością  a  regulacją,

jednostkowością a systemowością oraz pomiędzy aksjologią a pragmatyzmem92.

Postęp  socjologii  dokonuje  się  głównie  w  płaszczyźnie  określanej  jako  ,,science”,

ale humanistyczny charakter tej dyscypliny pozostaje stały93. W tym sensie teoria rozwoju będzie

świadczyć o postępie naukowym, o ile skutecznie objaśni przyczyny, mechanizmy i następstwa

zmian  rozwojowych,  ale  w  centrum  równoległej  refleksji  etycznej  będzie  stawiała  godność

osoby ludzkiej.

91. Cf.  Z.  Bokszański  Indywidualizm  a  zmiana  społeczna,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa  2007;
A.  Giddens,  Nowoczesność  i  tożsamość.  „Ja”  i  społeczeństwo  w  epoce  późnej  nowoczesności,  przeł.
A. Szulżycka,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa  2001;  M.  Jacyno,  Kultura  indywidualizmu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; C. Offe,  Modernity and the State: East,  West,  MIT Press,
Cambridge 1996, p. 6.

92. Cf. M. Zdun,  Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej, [w:] ,,Roczniki Nauk
Społecznych”, 10/46 (4), 2018: 101-124, ss. 101-103.

93. Cf. P. Sztompka, Dziesięć tez o socjologii, [w:] ,,Nauka”, 4, 2012: 7-15, s. 8.
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Zakończenie

Celem  przeprowadzonych  badań,  których  rezultatem  jest  niniejsza  rozprawa,  było

zidentyfikowanie  i  opisanie  założeń  na  temat  rozwoju  społecznego,  leżących  u  podstaw

analizowanych  koncepcji  społeczeństwa  sieci  oraz  wyjaśnienie  konsekwencji  stosowania

tych założeń  dla  opisu  socjologicznego.  Realizacja  tego  zamierzenia  miała  posłużyć

rozstrzygnięciu  głównego  problemu  badawczego,  czyli  odpowiedzeniu  na  pytanie:

Jakie założenia na temat rozwoju społecznego leżą u podstaw badanych koncepcji społeczeństwa

sieci oraz w jaki sposób założenia te przekładają się na opis socjologiczny społeczeństwa i jego

rozwoju?

 Analiza  treści  przytaczanych  w  rozprawie  opracowań  pozwoliła  wykazać,  że  rozwój

społeczny  w  dalszym  ciągu  pozostaje  istotnym  zagadnieniem  dla  socjologii  teoretycznej.

Ostatnie dekady XX w. były dla niej nie lada wyzwaniem, gdyż to wtedy doszło do poważnych

rekonstrukcji w naukowym opisie świata społecznego. Jednocześnie była to rzeczywistość, która

na poziomie ideologicznym zrodziła liczne antyutopie oraz ogólne zniechęcenie do idei postępu,

przez co zajmowanie się problematyką rozwoju przejawiało się w pośrednich i zróżnicowanych

(co  do ocen zachodzących zmian)  formułach teoretycznych.  W tym samym czasie  powstała

koncepcja  społeczeństwa  sieci,  która  okazała  się  odbiciem  intelektualnego  fermentu

powodowanego  istotnymi  przemianami  społecznymi,  gospodarczymi,  politycznymi

oraz kulturowymi świata zachodniego.

Czas powstawania koncepcji społeczeństwa sieci cechował się znaczącą dekonstrukcją

teoretycznych  podstaw  socjologii,  ale  również  bardzo  twórczym  przeformułowaniem

wykorzystywanych w niej perspektyw i schematów objaśniających. Ilość powstałych wówczas

propozycji teoretycznych pokazuje, że socjologia wymagała (i nadal wymaga) nowych narzędzi,

by wiernie opisać i oddać specyfikę nowego ładu globalnego i lokalnego. Niektóre spośród tych

propozycji  (również  społeczeństwo  sieci)  okazały  się  użyteczne  i  jako  takie  nadal

są wykorzystywane przez socjologów.

Pomimo licznych postulatów gruntownej reformy socjologii teoretycznej opracowania

obu przywoływanych teoretyków mieszczą się w socjologii głównego nurtu, a także w licznych

swych fragmentach stanowią nawiązanie do kolejnych generacji socjologicznych teorii rozwoju

społecznego oraz teorii zmiany społecznej. Każda z omówionych w rozdziale pierwszym teorii

posiada co najmniej kilka założeń, które przełożyły się na przedstawione rozumienie rozwoju

społecznego.  Analiza  treści  opracowań  autorstwa  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka  wykazała,

że nie można mówić jednoznacznie o ciągłości czy zerwaniach, ale o korzystaniu przez badaczy
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z rezerwuaru  objaśnień  ówczesnej  socjologii  oraz  licznych  nawiązań  do badań  nad  sieciami

i technologią.

Scharakteryzowanie  społeczeństwa  sieci  jako  koncepcji  (rozumienie  wąskie)

lub podejścia teoretycznego/teorii (rozumienie szerokie) wymagało przynajmniej podstawowego

rozeznania  w  realiach  ostatnich  dekad  XX  w.,  które  zaowocowały  ciekawymi  przemianami

w koncepcjach  socjologicznych,  ekonomicznych  oraz  wyraźnym  progresem  w  naukach

o zarządzaniu  (zorientowanych  na  pragmatykę),  które  wywarły  duży  wpływ  na  myślenie

o rozwoju społecznym w kluczu postępu technologicznego i wzrostu ekonomicznego.

Na bardzo bazowym poziomie przemiany perspektywy nauk społecznych w zakresie

zmiany  i  rozwoju  łączą  się  z  również  z  przemianami  w  filozoficznym  i  ogólnonaukowym

oglądzie rzeczywistości. Wiele z powstałych w tych obszarach koncepcji i teorii (np. koncepcja

przestrzeni  relacyjnej  czy  teoria  względności)  koresponduje  z  myśleniem  o  naturze

rzeczywistości  społecznej  w  dużo  większej  liczbie  kwestii  niż  perspektywy  uznawane

za klasyczne (np. koncepcja przestrzeni absolutnej czy fizyka newtonowska). Ułatwiło to tym

samym  modelowanie  występujących  w  tej  rzeczywistości  zjawisk  i  poszerzyło  możliwości

metody socjologicznej.

Założenia,  na których powstała  koncepcja społeczeństwa sieci,  zostały rozbudowane

przez obu teoretyków, prowadząc do stworzenia szerokiej wizji zmian na różnych płaszczyznach

życia  społecznego  oraz  na  różnych  poziomach  społecznej  organizacji.  Z  tego  też  względu

wyjście  od  wąskiej  koncepcji  społeczeństwa  sieci  stworzyło  –  tak  M.  Castellsowi,

jak i J. van Dijkowi – możliwość podejmowania różnorodnych wątków i mnożenie dystynkcji.

W ten  sposób  koncepcją  posługują  się  liczni  kontynuatorzy  myśli  Castellsowskiej,  którzy

na własny użytek wykorzystują podstawowe rozumienie sieci i sieciowości, prowadząc badania

nad różnymi przejawami zmian społecznych.

Koncepcja  społeczeństwa sieciowego tylko  częściowo jest  powiązana z  pozostałymi

podejściami  sieciowymi  w  socjologii.  Treść  opracowań  M.  Castellsa  oraz  opracowań

J. van Dijka wskazuje na trzy bazowe pojęcia, poprzez które badacze scharakteryzowali obecną

fazę  rozwoju,  a  mianowicie  informację,  sieć  i  technologię.  W  praktyce  teoretyzowania

ich podejścia  przedstawiają  raczej  koncepcje  społeczeństwa  informacyjno-sieciowo-

technicznego.  Żadnej  bowiem  osobnej  koncepcji,  a  więc  społeczeństwu  informacyjnemu,

społeczeństwu  sieciowemu  czy  społeczeństwu  technicznemu,  nie  można  przypisać

eksplanacyjnej samowystarczalności.

Dla  celów  rozprawy  badano  głównie  aspekt  sieciowości,  ale  w  każdym  niemal

przejawie tego zagadnienia potrzebne było posiłkowanie się koncepcjami pomocniczymi, które
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znacząco wykraczają poza perspektywę czysto formalną. Z tej też przyczyny sieć ujawnia się

jako  macierz  różnych znaczeń wielokrotnie  wykorzystywanych  przez  teoretyków w różnych

częściach budowanych przez nich schematów i modeli, a w całościowym oglądzie obu podejść

teoretycznych  jako  metafora.  Tak  więc  kategoria  sieci  stosowana  jest  przez  obu  autorów

w odniesieniu do paradygmatu, metamodelu, modeli empirycznych, modeli idealnych, metafory

eksplikatywnych,  idei,  ideologii,  projektu  społecznego,  modelu  organizacyjnego,  struktury

społecznej, wzoru relacji pomiędzy aktorami sieci, infrastruktury, technologii, układów ludzkich

i nieludzkich, odmian hybrydowego społeczeństwa.

Z tej też przyczyny objaśnienie rozwoju poprzez odniesienie do kategorii sieci okazało

się możliwe dzięki każdorazowemu identyfikowaniu znaczenia, które w danym momencie pracy

teoretyk przypisał tej kategorii. W konsekwencji tego faktu nie można mówić o uniwersalnym

zestawie cech każdej sieci, który przekładałby się na typowy dla siebie sposób kształtowania

dynamiki  procesów rozwojowych.  Kolejnym tego następstwem jest  niemożność opracowania

jednego modelu rozwoju społecznego w paradygmacie sieci, gdyż takowy musiałby oznaczać

pozbycie się wielości zidentyfikowanych w rozprawie znaczeń sieci i sieciowości.

W tym kontekście wykazano również, że zidentyfikowanie różnic pomiędzy koncepcją

społeczeństwa  sieciowego  a  innymi  koncepcjami  rozwoju  zależy  od  wybranego  aspektu

sieciowości. Z całą pewnością najistotniejsze różnice w przebiegu rozwoju społecznego można

przedstawić poprzez porównywanie ze sobą ogólnego modelu systemu i ogólnego modelu sieci,

choć sieć wcale nie musi być traktowana jako antyteza systemu. Każda z perspektyw sieciowych

w socjologii dostarcza własnych narzędzi opisu rzeczywistości społecznej, a więc obraz zmiany,

rozwoju i regresu stworzony przy jego użyciu znacząco się różni. Różnica ta nie wynika z błędu

w sztuce, ale odmienności każdego z podejść sieciowych i leżących u podstaw tej odmienności

założeń epistemologicznych i ontologicznych.

Przyjęta  perspektywa sieciowa okazała  się  nie  tylko  odpowiadać  na  nowe zjawiska

w społeczeństwach,  ich  gospodarkę  czy  sposoby komunikacji.  Pozwoliła  na  ponowny wgląd

w badane i uteoretyzowane praktyki społeczne aktorów, których dynamika ujawniła się na nowy

sposób dzięki  wykorzystaniu modelu  sieci.  Przykładem jest  proces  globalizacji,  który dzięki

perspektywie  sieciowej  został  zobrazowany  poprzez  dynamikę  przepływów  w  sieciach

globalnych.  Również  model  układu  złożonego  pozwala  na  lepsze  zrozumienie  dynamiki

procesów  społecznych,  a  zwłaszcza  na  pojawianie  się  elementów  określanych  w  podejściu

systemowym jako dysfunkcjolalne lub destabilizujące system społeczny.

Należy stwierdzić,  że  rozwój społeczny w koncepcjach  społeczeństwa sieci  nie  jest

jednolitą i jednoznacznie spójną wizją, niemniej przeprowadzone badania metodą analityczno-
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syntetyczną pozwoliły na opracowanie kilku istotnych wniosków świadczących o teoretycznej

specyfice tych koncepcji oraz konsekwencjach ich użycia w opisywaniu obecnej fazy rozwoju

społecznego.

W  pierwszej  kolejności  należy  podkreślić,  że  koncepcja  społeczeństwa  sieci  jest

teoretycznym  spadkobiercą  licznych  teorii  zmiany  i  rozwoju  społecznego.  Dwie  klasyczne

teorie, a więc marksizm i ewolucjonizm nie utrzymały się w niezmienionej formie. Nie znikły

jednak całkowicie pochodzące z tych nurtów schematy ani kategorie, którymi posługiwali się

M. Castells i J. van Dijk, objaśniając specyfikę Wieku Informacji. Jeszcze widoczniejsze okazały

się  tu  ślady  teorii  modernizacji  oraz  licznych  koncepcji,  w  których  postęp  technologiczny

i wzrost  gospodarczy  oddziałują  na  rozwój  zgodnie  z  wykładnią  deterministów

technologicznych.

Trzeba  jednocześnie  stwierdzić,  że  specyfika  rozwoju  społecznego  opisana  przez

teoretyków społeczeństwa sieci została przez nich wzbogacona o liczne niuanse. Wynikają one

nie  tylko  ze  znaczącej  problematyzacji,  jaką  do  tej  pory  wniesiono  do  zagadnień  zmiany

i rozwoju  społecznego,  ale  również  działalności  naukowej  M.  Castellsa  i  J.  van  Dijka

odbywającej  się  w  okresie  epistemologicznego  tąpnięcia  (zwłaszcza  powstaniu  socjologii

postmodernistycznej  i  wyłonieniu  się  nurtu  konstruktywistycznego).  W  wyniku  istotnego

przeformułowania  programu  socjologii  dopuszczono  większy  eklektyzm,  godząc  się

na mieszanie różnych programów poznawczych, które nie tylko przecięły w poprzek porządki

teoretyczne  wewnątrz  samej  socjologii,  ale  podważały  autonomię  oraz  nieprzepuszczalność

granic  dyscyplin  naukowych,  otwierając  się  na  różne  formy  inter-,  trans-

oraz postdyscyplinarności.

Przyjęta perspektywa sieciowa stała się nie tylko płaszczyzną dla przekraczania granic

nauk  (dzięki  przyjętej  zasadzie  izomorfizmu),  ale  również  pozwoliła  na  łączenie  poziomów

analizy socjologicznej, budując pomost pomiędzy mikro- i makrostrukturalnym wymiarem życia

społecznego.  Zdolność  do  łączenia  analiz  objawia  się  m.in.  w  koncepcji  globalizacji

czy mikroglobalizacji,  których  elementy  są  widoczne  w  charakterystykach  społeczeństwa

sieciowego. W rzeczywistości jednak tłumaczenie rozwoju społecznego, które w konsekwentny

sposób  opierałoby  się  na  takim  analitycznie  rozwijanym  przenikaniu  poziomów  społecznej

organizacji,  nie  zostało  w  pełni  urzeczywistnione.  Zagadnienie  rozwoju  społecznego  nadal

lokuje  się  przede  wszystkim  w  polu  problemowym  makrosocjologii.  Teoria  rozwoju

wymagałaby bowiem dalszej rozbudowy kategorii sprawstwa i podmiotowości. Jest to trudne nie

tylko  z  uwagi  na  przewagę  makrostrukturalnej  perspektywy,  ale  również  pojawiającego  się
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zjawiska rozszerzenia tego sprawstwa i podmiotowości na niektóre rodzaje technologii, z którym

to zjawiskiem współczesna socjologia jeszcze sobie nie radzi.

Częściowo  przezwyciężona  przez  współczesnych  socjologów  problematyka  struktur

i sprawstwa w społeczeństwie sieci ujawnia swą niewystarczalność z jeszcze jednego powodu.

Dzieje się tak dlatego, że sieć jest tu postrzegana na dwa sposoby, a mianowicie w wykładni

obowiązującej  nauki  społeczne  oraz  wykładni  obowiązującej  w  naukach  przyrodniczych

i matematyce.  Kształt  struktur  społeczeństwa  sieci  można  bowiem  objaśnić  jako  wynik

planowanych  działań  aktorów  społecznych,  ale  również  jako  rezultat  wyłaniania  się

spontanicznego porządku sieciowego. Każdy z tych mechanizmów ma poparcie w badaniach

empirycznych,  ale  na  poziomie  pracy  koncepcyjnej  oba  te  zjawiska  nie  mają  wspólnego

czynnika sprawczego. Każda z perspektyw w odmienny sposób pozwoli opisać procesualność

sieci, objawiając różne przyczyny i charakterystyki zachodzącej w tych sieciach dynamiki.

Jednocześnie  trzeba  stwierdzić,  że  kategoria  sieci  służy  ujednolicaniu

oraz uniwersalizacji  opisu naukowego. Sieć jest  wspólnym mianownikiem dla bardzo dużego

zbioru zjawisk społecznych. Również rozumiana wąsko koncepcja społeczeństwa sieci została

rozbudowana i  poszerzana  o kolejne konceptualizacje  sieci  oraz  przejawy usieciowienia  tak,

że przerodziła się w obszerną konstrukcję noszącą cechy teorii społecznej (częściowo również

wielkiej narracji).

Należy  stwierdzić  zatem,  że  wyznaczniki  zmiany  rozwojowej  w  koncepcji

społeczeństwa  sieci  to  m.in.:  (1)  niepowtarzalność  zmiany,  która  polega  na  wyłonieniu  się

nowych,  nieistniejących  we wcześniej  zidentyfikowanych  typach  społeczeństw przekształceń

w obrębie formy i treści społeczeństwa; (2) wystąpienie zmiany w czasie historycznym, której

początek  wyznacza  się  jako  zapoczątkowanie  ery  postindustrialnej;  (3)  wystąpienie  zmian

strukturalnych, a zwłaszcza zwiększenie otwartości, złożoności struktur oraz ich utechnicznienie;

(4)  przeobrażenie  wewnętrznej  budowy  społeczeństwa  i  jego  struktur,  zarówno  jeśli  chodzi

o przeobrażenie struktur zatrudnienia (większy udział sektora usług w gospodarce), jak i form

organizowania  się  społeczeństwa na  różnych poziomach (powstawanie  sieci  organizacyjnych

i otwieranie systemów społecznych);  (5) kierunkowość zmiany rozumiana jako jednoznaczne

przejście z jednego stadium rozwoju do kolejnego przy jednoczesnym uwzględnianiu wielości

trajektorii zmian; (6) zakres i  charakter przeobrażeń, które poza komponentem strukturalnym

ujawniły  się  m.in.  nowymi  sposobami  produkcji  i  organizacji,  przeobrażeniami  kontekstu

społecznego, kulturowego, gospodarczego oraz politycznego.

Rozwój podlegający logice sieci nieco różni się od rozwoju opisywanego kluczem teorii

funkcjonalno-strukturalnej.  Trzeba  powiedzieć,  że:  (1)  Współczesny  rozwój  jest  wypadkową
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wielu  czynników  zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Pozwala  to  tłumaczyć  współwystępowanie

otwartości  poszczególnych  systemów  czy  substruktur  sieciowych  przy  jednoczesnym

zachowaniu  ich  tożsamości,  co  dokonuje  się  dzięki  komunikacji,  podzielaniu  kultury

oraz interesów; (2) Całokształt zmian zachodzących w ramach struktury sieciowej jest trudny

do określenia  jako  jednoznacznie  rozwojowy  lub  regresywny.  Wynika  to  ze  złożonego

charakteru morfologii sieci oraz dynamiki strukturalnej, gdzie trudno rozpoznać jednoznacznie

następstwa  działań  społecznych  czy  strumieni  przepływów  sieciowych.  Linearność  rozwoju

należy  zastąpić  kategorią  wielotrajektowości,  nielinearności,  meandryczności,  nieciągłości;

(3) Rozwój społeczny ma wiele etapów, a co za tym idzie społeczeństwa informacyjno-sieciowe

są  zróżnicowane  wewnętrznie  oraz  pomiędzy  sobą.  Istnieją  liczne  obszary  wymagające

modernizacji,  ale  jej  przeprowadzenie  nie  powinno  odbywać  się  jedynie  poprzez  postęp

technologiczny.  W  modernizacji  kluczową  rolę  odgrywa  ponadto  kultura  lokalna.  Fakt

niedostosowania  społeczeństw  do  tempa  rozwoju  technologicznego  jest  jedną  z  reperkusji

utożsamiania  rozwoju  z  postępem  technologicznym  oraz  dominacją  techniki  nad  kulturą;

(4) Rozwój społeczny jest podporządkowany logice sieci, która przekształca zastane struktury,

ale nie  likwiduje  zależności  oraz  różnych  form  hierarchii,  czyniąc  je  co  najwyżej  bardziej

rozproszonymi  i  trudniejszymi  do  identyfikacji;  (5)  Rozwój  społeczeństwa  sieciowego

jest oparty  również  na  czynnikach  kulturowych.  Z  jednej  strony  kształtuje  go  kultura

technokratyzmu  i  system  aksjonormatywny  reprezentowany  przez  pierwszych  twórców

i użytkowników sieci internetowej, z drugiej pojawia się konflikt związany z występowaniem

alternatywnych  scenariuszy  przemian,  które  kontestują  kulturę  głównego  nurtu;  (6)  Rozwój

w swej  treści  jest  negocjowalny w ramach  danego społeczeństwa lub  sieci,  choć  negocjacje

te nie  przebiegają  w warunkach równości  aktorów sieci,  ale  zróżnicowaniach siły  zależnych

od pozycji  w  danym  układzie  sieciowym;  (7)  Rozwój  społeczny  jest  po  części  rezultatem

przypadkowych koincydencji, a po części zamierzonych reform. Usieciowienie i utechnicznienie

to projekty biznesowe i polityczne, które posiadają elementy ideologiczne. Nie potwierdzają tym

samym  tezy  o  końcu  zjawiska  ideologii  i  ideologizacji,  ale  jedynie  zamianę  tej  kategorii

na pojęcie dyskursu, (8) Ocena zmiany jako rozwojowej lub regresywnej zależy od przyjętego

systemu aksjo-normatywnego obowiązującego w danym społeczeństwie lub sieci, ale globalny

wymiar  wielu  procesów zmiany domaga się  poszukiwania  podstawowych kryteriów,  którym

można nadać cechę uniwersalności.

Trzeba  stwierdzić,  że  opracowania  autorstwa  naczelnych  teoretyków  społeczeństwa

sieciowego, a więc M. Castellsa i J. van Dijka, nie są interpretacyjnie oczywiste. Charakteryzuje

je zachowanie ciągłości niektórych wątków (np. wątku modernizacyjnego), ale i liczne zerwania
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argumentowane rewolucją technologiczną, która radykalne przekształciła rzeczywistość późnej

nowoczesności, to właśnie stan opracowań twórców koncepcji społeczeństwa sieciowego skłonił

Autorkę  rozprawy  do  kolejnego  odczytania  –  tym  razem  w  kluczu  teoretycznym

i metateoretycznym,  co  okazało  się  korzystnym  posunięciem  poczynionym  na  etapie

projektowania badań.

Zamierzenie,  którego  realizację  przedstawiono  w  niniejszej  rozprawie,  służyło

objaśnianiu  potencjału  eksplanacyjnego  koncepcji  społeczeństwa  sieci.  Umiejscowienie

koncepcji na pewnym continuum, a więc pomiędzy bazowymi założeniami paradygmatycznymi

i teoretycznymi a konsekwencjami ich wykorzystania w procesie objaśniania zmiany i rozwoju

społecznego  przebiegało  w  kilku  etapach,  które  po  części  oddaje  ostateczna  konstrukcja

zaprezentowanej pracy. 

Trzeba  jednocześnie  powiedzieć,  że  nie  w  każdym  przypadku  możliwe  było

jednoznaczne  odczytanie  i  zaprezentowanie  takiej  teoretycznej  ciągłości  i  wynikania.  Część

z domykanych  w ten  sposób schematów opierała  się  na  korzystaniu  z  wiedzy  kontekstowej

oraz arbitralności dokonywanych wyborów, które Autorka uznała za niezbędne dla uzyskania

pewnej spójności całościowego opisu. Z tej też przyczyny w rozprawie pojawiło się dużo więcej

nawiązań  do  różnych  nurtów  socjologii  sieci,  niż  ma  to  miejsce  w  treści  analizowanych

opracowań.  Więcej  to  też zabiegów, które  można określić  jako objaśnianie teorii  przez inną

teorię oraz sięgania do rezerwuaru narzędzi dostarczanych przez socjologów wiedzy i filozofów

nauki.

Na podstawie analizowanej treści opracowań nie udało się również opracować jednego,

spójnego  modelu  sieciowego  rozwoju  społecznego.  Problemem  okazał  się  rozmach

i zróżnicowanie  tradycji  teoretycznej  z  obszaru  zmiany  i  rozwoju,  która  nie  pozwala

na uogólnienia  o  znaczącym  potencjale  eksplanacyjnym,  które  nakreśliłyby  wnioski

konstruktywne dla objaśnienia obecnej fazy rozwoju. Znalezienie elementu wspólnego dla teorii

rozwoju i zmiany okazało się tym trudniejsze, im większą ilość zagadnień próbowano włączyć

do analizy. Analizowany materiał cechuje się dużym eklektyzmem, łączeniem elementów teorii

oraz  danych  empirycznych,  co  utrudniało  syntezę  czy  ujęcie  procesów  rozwoju  w  jednym

schemacie.

Jednocześnie  nieudana  próba  takiego  modelowania  rozwoju  społecznego  świadczy

o realizmie oglądu rzeczywistości społecznej cechującej teoretyków społeczeństwa sieci. W tym

sensie równie cenne poznawczo jest opracowanie pojęć, mniejszych schematów, które można

ze sobą  zestawiać,  objaśniając  wybrane  przejawy zmian  społecznych,  a  także  dokonując  ich

oceny pod kątem rozwojowości lub regresywności.
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Istotne  trudności  łączyły  się  również  z  naciskiem  na  strukturalny  wymiar  zmiany

i rozwoju.  Spowodował  on,  że  analiza  oscylowała  wokół  sieci  oraz  próby  odczytania

jej szerokiego  pola  operacyjnego.  To  z  kolei  sprawiło,  że  rozprawa  różni  się  treściowo

od większości  opracowań  poświęconych  teoriom  rozwoju.  W  pracy  nie  poruszono  wielu

zagadnień,  które  mogłyby  pozwolić  naszkicować  bardziej  kompleksowy obraz  współczesnej

zmiany i rozwoju,  co jest  konsekwencją ukierunkowania analizy na zagadnienia odróżniające

koncepcję społeczeństwa sieci od innych, powstałych w tym samym okresie koncepcji i teorii

z obszaru zmiany i  rozwoju.  W związku z taką przewagą zagadnienie struktur i  form doszło

do analitycznego  niedowartościowania  treści,  którą  stanowi  m.in.  kultura,  ruchy  społeczne,

kontekst lokalny czy podmiotowość i sprawczość.

Znacznej  pracy  koncepcyjnej  wymaga  ponadto  problem  uzupełnienia  problematyki

rozwoju  o  zagadnienia  etyki  społecznej  i  gospodarczej.  Kwestia  ta  łączy  się  z  włączeniem

do opisu naukowego elementów oceny,  a  także możliwości  tworzenia  normatywnych modeli

zmiany  i  rozwoju.  Z  racji  dość  silnego  budowania  podziałów  pomiędzy  teorią  społeczną

a pragmatyką, opisowym i normatywnym scenariuszem przemian, również w tym obszarze nie

udało się stworzyć w syntezy.

Newralgicznym  aspektem  zaprezentowanych  badań  jest  bezpośrednio  uwzględniony

zakres  literatury  przedmiotu.  Z  jednej  strony  wybór  tematu  rozprawy  i  jej  koncepcyjne

ukierunkowanie  wynikało  ze  zidentyfikowanych  luk  oraz  powierzchowności  w  istniejących

objaśnieniach  lub  wprost  z  oczywistego  deficytu  pewnego  typu  opracowań  naukowych.

Z drugiej jednak strony wystąpił również nadmiar, który jest następstwem szerokiego zakresu

podejmowanych  zagadnień,  a  także  niezwykle  wysokim  wynikiem  powoływania  się

na publikacje autorstwa M. Castellsa i liczne opracowania poświęcone działalności tego autora.

Z  tego  też  względu  kluczem  doboru  literatury  było  nie  tyle  zaprezentowanie  dogłębnego

przeglądu,  ile  wybór  najbardziej  reprezentatywnych  i  możliwie  wielostronnych  stanowisk

w zakresie rozwoju społecznego i orientacji sieciowej w nauce. Zamierzeniem było zachowanie

wyrazistości  komentarza  odautorskiego  przy  uwzględnieniu  najważniejszych  elementów

dyskursu naukowego skupiającego się wokół rozwoju toczącego na przestrzeni kilku ostatnich

dekad.

Przedstawione rezultaty i wnioski nie zamykają dyskusji wokół sieciowej wizji rozwoju

społecznego. W obszarze tym pojawia się wiele kolejnych pytań badawczych i szereg wyzwań

dla  teoretyków  socjologii.  Przyszłe  opracowania  wymagają  podjęcia  kolejnych  wątków

związanych z metateorią socjologiczną. Największą na tym etapie rozwoju socjologii potrzebą

poznawczą  jest  jednak  modelowanie  dynamiki  procesów  społecznych  przebiegających
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w utechnicznianych strukturach sieci. Chodzi głównie o poszerzenie katalogu modeli sieciowych

opisujących procesy społeczne, który to katalog otworzyli teoretycy społeczeństwa sieci, to m.in.

koncepcje  przestrzeni  przepływów  czy  nowej  charakterystyki  uwarstwienia  społeczeństw

informacyjnych opartej  na  własnościach  sieci  bezskalowych.  Aby zrealizować takie  zadanie,

należy sprostać licznym wyzwaniom teoretycznym, ale i  metodologicznym, które pomogłyby

w urzeczywistnieniu wymogu empirycznej weryfikowalności teorii naukowej.

Jednym z większych wyzwań stojących przed teoretykami zmiany i  rozwoju, którzy

chcieliby kontynuować ścieżkę objaśnień wyznaczoną przez M. Castellsa i J.  van Dijka, jest

sprecyzowanie  jego  teorii  struktur.  W  tworzeniu  modelu  rozwoju  sieciowego  należałoby

uprzednio  pozbyć  się  licznych  wadliwych  założeń  całego  podejścia  teoretycznego.  Istotnym

wymaganiem z tego obszaru jest  również rozbudowanie języka socjologii  sieciowej,  a  także

redefiniowanie  teorii  socjologicznej  bez  pozbywania  się  jej  specyfiki  jako  nauki  drugiego

stopnia.

Jednym  z  głównych  wyzwań  jest  zrozumienie  specyfiki  złożoności  struktur

i wynikającej z tego faktu dynamiki procesów społecznych. Trzeba powiedzieć,  że złożoność

w nauce  jest  konceptualizowana  i  operacjonalizwana  na  różne  sposoby.  Dla  socjologii

teoretycznej i empirycznej nie jest kategorią nową, ale nowe są sposoby rozumienia procesów

społecznych zachodzących w złożonych strukturach sieci.  Radzenie  sobie  z  tym zjawiskiem

poprzez redukowanie i eskalację skali nie jest jedyną strategią wartą wykorzystania. Podobnie

jak  socjologia  zaadoptowała  statystykę  i  jej  metody  dla  własnych  celów,  tak  socjologia

współczesna powinna dążyć do adaptacji modelowania matematycznego, na nowo odzyskując

swoje wpływy na polu badania nad zjawiskami makrostrukturalnymi.

Drugim poważnym wyzwaniem jest konieczność ponownego zrewidowania obecności

technologii w teoriach rozwoju społecznego przy znaczącym rozszerzeniu objaśnień na temat jej

oddziaływania  społecznego.  Jest  ona  problemem  węzłowym,  jeśli  chodzi  o  problematykę

rozwoju, ale objaśniający ją paradygmat determinizmu technologicznego uległ wyczerpaniu, a

teoria aktora-sieci nie do końca koresponduje z realiami rzeczywistości cyfrowej. Rozpoznanie

przyczyn, następstw oraz zasad interakcji pomiędzy aktorami ludzkimi a nie-ludzkimi, będzie w

coraz większym stopniu wymagało od przedstawicieli nauk społecznych rozeznania w kwestiach

technologii.  Zmiana  ta  polega  na  tym,  że  społeczeństwa  definiowane  w  dawnych  teoriach

rozwoju  jako  techniczne  stały  się  społeczeństwami  utechnicznionymi,  a  więc  swoistymi

hybrydami o właściwej sobie dynamice.

Trzecim poważnym wyzwaniem dla  teoretyków rozwoju  jest  ponowne  zrozumienie

miejsca socjologii wśród pozostałych nauk. Zwrot ku złożoności, wyłonienie się socjofizyki oraz
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różnych formalnych nurtów sieciowych stanowi pierwsze przejawy zmiany paradygmatycznej.

Ten  zaczątek  paradygmatu  cechuje  się  zwrotem  ku  przyrodoznawstwu.  Relacja  socjologii

z przyrodoznawstwem  ma  tu  zupełnie  nowy  charakter,  gdyż  socjologia  nie  zapożycza

już schematów czy  modeli  z  nauk przyrodniczych,  ale  to  nauki  przyrodnicze  podejmują  się

badania rzeczywistości społecznej. Zagadnienia makrosocjologiczne cechuje zwrot ku empirii,

pragmatyzmowi,  a  także  zwrot  ku  przyrodoznawstwu.  Wymaga  to  ponownego  rozeznania

w zjawisku inter- trans- i postdyscyplinarności, bez rezygnowania z dotychczasowego dorobku

socjologii  teoretycznej.  Czwartym  wyzwaniem  jest  rozwijanie  socjologii  teoretycznej

w obszarach społecznie istotnych. Podejmując się takiej tematyki, należy jednocześnie budować

konceptualne pomosty służące integracji teorii z naukami stosowanymi oraz etyką społeczną.

Teoria  rozwoju społecznego powinna być zorientowana na opis  i  objaśnianie,  jak się rzeczy

mają. Powinna jednocześnie wskazywać na etycznie newralgiczne obszary zmian, a także być

oparta  na  autorefleksji  teoretyka  co  do  społecznych  następstw  formułowanych  przez  niego

twierdzeń.

Niemożliwym  do  zrealizowania  wyzwaniem  jest  stworzenie  pewnej  teorii  rozwoju

sieciowego,  która  wymykałaby  się  z  powszechnie  obowiązującego  w  naukach  społecznych

probabilizmu.  Dopóki  jednak  socjolodzy  popadają  w  kompleks  niższości  wobec

przyrodoznawstwa  (uprawiając  naukę  drugiego  stopnia),  dopóty  istnieje  mocna  przesłanka

za zachowaniem istoty tego, co osobowe w człowieku i podmiotowe w społeczeństwie. Wydaje

się zatem, że nadal żyjemy w częściowo opierającej się cybernetyce, socjotechnikom, rządom

algorytmów i logice sieci rzeczywistości społecznej. Elementy te nie mają ostatecznego słowa

w kwestii  osobowej  wolności  a  rozwój,  pomimo  iż  meandryczny,  rządzony  chaosem

i przeplatany regresem, powstaje  w przestrzeni  międzyludzkiej  i  nadal  zależy od podmiotów

życia społecznego, a więc od każdego z nas.
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Streszczenie

Rozwój społeczny w koncepcjach społeczeństwa sieci. Studium teoretyczne

Przedmiotem rozprawy jest rozwój społeczny w wybranych koncepcjach społeczeństwa

sieci. Praca zawiera prezentację oraz ocenę wizji rozwoju społecznego, będącą częścią podejścia

teoretycznego M. Castellsa oraz podejścia teoretycznego J. van Dijka. Rozprawa mieści ponadto

szersze  tło  paradygmatyczne,  teoretyczne  oraz  ideowe,  składające  się  na  współczesną  wizję

rozwoju społecznego.

Celem  rozprawy  było  zidentyfikowanie  i  opisanie  założeń  leżących  u  podstaw

analizowanej koncepcji społeczeństwa sieci, a także wyjaśnienie konsekwencji stosowania tych

założeń  dla  opisu  socjologicznego.  Sposób  sformułowania  celu  badawczego  ukierunkował

przeprowadzoną analizę na poziom teoretyczny i metateoretyczny, a także pozwolił na włączenie

do rozprawy powiązanych z tematem wątków z obszaru etyki społecznej.

Dla realizacji  celu rozprawy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną.  Badaniu

poddano treści wybranych opracowań naukowych autorstwa M. Castellsa i J. van Dijka, których

przedmiotem  jest  rozwój  społeczny  i  społeczeństwo  sieci.  Uwzględniono  również  treści

opracowań składających się  na szerszy kontekst  teoretyczny,  w którym lokuje się omawiana

koncepcja (m.in. współczesne teorie rozwoju i zmiany społecznej oraz opracowania na temat

podejść  sieciowych  w  socjologii).  Przy  pomocy  wybranej  metody  dokonano  analizy  treści

opracowań,  a  następnie  ich  syntezy,  której  rezultatem  jest  zarys  sieciowej  wizji  rozwoju

społecznego oraz jego ocena.

Rozwój  społeczny  to  zagadnienie  o  długiej  tradycji  teoretycznej,  ale  z  racji  swej

specyfiki  wymagające  ciągłej  redefinicji  i  uaktualniania.  We  współczesnej  teorii  rozwoju

uwidaczniają  się  zarówno  kontynuacje,  jak  i  zerwania  z  neomarksistowskim

czy neoewolucjonistycznym elementami schematów objaśniających.  Jednocześnie pozbyto się

wielu nadmiernych uproszczeń i deterministycznych schematów zmiany. Zrezygnowano również

z teorii rozwoju opartych na pojedynczych czynnikach rozwoju. Zastąpiły je orientacje wsparte

na  koncepcji  dualnych  struktur,  podmiotowości  czy  teorie  bazujące  na  zestawie  czynników

zmiany.

Jednocześnie  samego  społeczeństwa  sieci  nie  sposób  w  bezpośredni  sposób  (jeden

do jednego) przełożyć na zagadnienie rozwoju społecznego. Powstało ono w okolicznościach

trudnych  do  uchwycenia  przemian  społecznych,  kulturowych,  geopolitycznych,

technologicznych,  a  nawet  ideologicznych  i  pośrednio  związanym  z  tym  faktem  kryzysem
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socjologii teoretycznej. U jego ideowych źródeł leży postindustrializm, postfordyzm, koncepcja

społeczeństwa  informacyjnego,  globalizacja  oraz  postmodernizm.  W  samej  konstrukcji

teoretycznej,  jaką  jest  społeczeństwo  sieci,  występuje  wiele  nieścisłości  (w  niektórych

interpretacjach jest określane jako koncepcja naukowa, innym razem jako teoria, a nawet wielka

narracja). W określaniu tego statusu znaczenie ma również rozumienie przez autorów idei sieci

i usieciowienia, które w swym szerokim polu operacyjnym pozwala na rozbudowywanie opisu

naukowego o kolejne przejawy zmian społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych

na  wszystkich  poziomach  organizacji  społecznej  ze  szczególnym  naciskiem  na  aspekt

makrostrukturalny.

Chociaż  istnieje  wiele  przeszkód do uzyskania  syntezy  podejść  sieciowych,  a  przez

to trudno mówić o socjologicznym paradygmacie sieci, to ogólnonaukowy model sieci okazał się

użytecznym punktem wyjścia dla scharakteryzowania zmian społecznych, na które to zmiany

teoretyczną odpowiedzią jest społeczeństwo sieci. W swoim rdzeniu koncepcja ta dotyczy przede

wszystkim  przeobrażeń  strukturalnych.  Z  tej  przyczyny  stan  tych  zmian  dotyczy  kategorii

socjologicznych jak struktura, morfologia i przestrzeń społeczna. To w obrębie tej trójki pojęć

uwidacznia  się  tzw.  logika  sieci  zdolna  do  znaczących  przekształceń  elementów  statyki

i dynamiki  społecznej.  O  specyfice  przeobrażeń  struktur  tego  typu  społeczeństwa  decyduje

ponadto ich utechnicznienie oraz postępująca złożoność (oba te aspekty należy uwzględniać przy

objaśnianiu dynamiki zmian społecznych zachodzących w ramach tych struktur).

Logika  sieci  jest  jednym  z  ważniejszych  elementów  w  podejściu  teoretycznym

M. Castellsa,  przy  jej  pomocy  autor  przedstawił  zakres  zmian  strukturalnych,  które

zaowocowały wyłonieniem się nowej geometrii i geografii rozwoju globalnego. Zasady logiki

sieciowej na poziomie pojedynczych społeczeństw opisał z kolei J. van Dijk. Jego koncepcja

podziału cyfrowego stanowi przykład syntezy socjologii i formalnych nurtów nauki o sieciach,

będąca  zaczątkiem  tzw.  umiarkowanej  perspektywy  sieciowej.  Umiarkowana  perspektywa

sieciowa nie uwzględnia zdobyczy nowej nauki sieci czy analizy sieci społecznych, ale włącza

do  badań  nad  rozwojem  rezrwuar  objaśnień  socjologicznych  i  dostępne  w  niej  koncepcje

i pojęcia. Z tej przyczyny kształt zachodzących w strukturach sieciowych zmian nie jest tylko

i wyłącznie  wynikiem  praw  formalnych,  ale  również  rezultatem  oddziaływania  ludzkich

i nie - ludzkich aktorów sieci.

Rozprawę zamyka przedstawiona próba syntezy, która zawiera się w sklasyfikowaniu

sposobów konceptualizacji społeczeństwa sieciowego i związanych z każdym z nich sposobem

rozumienia  rozwoju  społecznego.  Każdy  ze  sposobów  definiowania  społeczeństwa  sieci  ma

swoje  zalety  i ograniczenia,  ale  łącznie  składają  się  na  uporządkowaną  i  uogólnioną  wizję
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rozwoju  wspartą  na szerokim  rozumieniu  sieci  i  sieciowości.  Taka  szeroka  wizja  jest  stale

konfrontowana z narracją kryzysu socjologii i tempem postępujących zmian społecznych. Wiąże

się  ona  również  z  koniecznością  podjęcia  zagadnień  z  obszaru  etyki  społecznej,  gdyż obok

warstwy opisu społeczeństwo sieci posiada swój wymiar ideologiczny oraz pragmatyczny i jako

taki może na różne sposoby realnie oddziaływać na społeczeństwo i sterować trajektoriami jego

rozwoju lub regresu.

Słowa kluczowe: rozwój społeczny, zmiana społeczna,  rozwój technologiczny, społeczeństwo

sieci, paradygmat sieci.
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Summary

Social development in the concepts of network society. Theoretical study

The subject of this dissertation is social development in respect of selected concepts

of network  society.  The  thesis  aims  at  demonstrating  and evaluating  the  social  development

vision which is part of Manuel Castells’ and J. van Dijk’s theories. The dissertation also includes

a wider paradigmatic, theoretical, and ideological background, comprising a contemporary vision

of social development.

The objective of the dissertation was to identify and describe the assumptions behind

the  foundations  of  the  network  society  being  analysed  in  this  paper,  and  to  elaborate

on the consequences  of  applying  the  assumptions  in  sociological  description. The  method

of formulating the research objective directed the analysis to the theoretical or meta-theoretical

levels, and allowed us to incorporate the related issues of social ethics in the dissertation.

The  analytical  and  synthetic  method  was  applied  to  fulfil  the  objective

of the dissertation.  The  study  involved  the  content  of  selected  scientific  studies  on  social

development  and  the  network  society  by  M.  Castells  and  J.  van  Dijk.  The  studies  which

constitute  a  broader  theoretical  context  of  the  concept  being discussed  were also taken into

account. The content of the studies was analysed with the use of the selected method, followed

by  their  synthesis,  resulting  in  the  outline  of  the  network  society’s  development  and the

evaluation of the concept.

Social development has a long history of theoretical analyses, but requires continuous

redefinition  and  updating.  In  contemporary  development  theory,  some  elements

of the explanation  patterns  are  being  continued,  while  others  have  been  rejected.

Oversimplifications  and  deterministic  change  patterns  have  been  eliminated.  Scholars  also

dissociated themselves from development theories based on single development factors. They

were replaced by dual-structure concepts, subjectivity, and theories based on factors of change.

At  the  same  time,  it  is  not  possible  to  find  a  one-to-one  correspondence  between

the network  society  and  the  notion  of  social  development.  The  network  society  emerged

in circumstances  of  social,  cultural,  geopolitical,  technological,  and  even  ideological

transformations  which  are  difficult  to  grasp,  and  which  are  indirectly  related  to  the  crisis

of theoretical  sociology.  The  ideological  sources  of  the  network  society  include

Post- Industrialism,  Post-Fordism,  the  concept  of  the  information  society,  globalisation,
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and Post-Modernism.  As regards  the  theoretical  concept  of  the  network  society,  numerous

inconsistencies can be indicated (in some studies, the network society is defined as a scientific

concept,  while  in  others  as  a  theory,  or  even  a  grand  narrative).  What  is  also  significant

for defining this status is the understanding of the ideas of the network and networking, which

cover a broad area, and facilitate the extension of their scientific description by adding further

manifestations of social, economic, political, and cultural transformations at all levels of social

organisation, with particular emphasis placed on the aspect of macrostructures.

Although  there  are  numerous  obstacles  to  deriving  a  synthesis  of  network  society

approaches,  thus  making  it  difficult  to  discuss  the  sociological  paradigm  of  the  network,

the general  network  model  proved  to  be  a  useful  starting  point  for  characterising  social

transformations,  to  which  the  network  society  is  a  theoretical  response.  In  its  essence,

the concept  mostly  refers  to  structural  transformations.  Therefore,  the  status  of  the  changes

involves such sociological categories as structure, social morphology, and social space. The so-

called network logic is demonstrated within these three notions, and it is capable of significantly

transforming the elements of social statics and social dynamics. The specific nature of structural

transformations of this type of society also depends on the increased use of technologies and

progressing complexity (and both aspects need to be taken into account while elaborating on the

dynamics of social changes taking place within such structures).

Network logic is  one of the most  important  elements in  M. Castells’ theory,  as the

author used it to demonstrate the range of structural changes which resulted in the emergence of

a new geometry and geography of global development. In turn, J. van Dijk defined the principles

of network logic at the level of individual societies. His concept of digital divide is an example

of  the synthesis  of  formal  trends  in  network science,  which initiated the so-called moderate

network approach. The moderate network approach does not take into account new scientific

developments  or  analyses  of  social  networks,  but  includes  a  repository  of  sociological

explanations, and available concepts and notions. Therefore, the shape of transformations within

network structures is not only the outcome of formal rules but is also affected by the activities

of human and non-human actors in a given network.

The dissertation was concluded by an attempt to carry out a synthesis which entails the

classification of the methods of conceptualising the network society, and the related ways of

understanding social development. These methods comprise a well-organised and general vision

of development, supported by a comprehensive understanding of the network and networking.

Such a comprehensive vision is continuously being confronted with the narration of sociological

crisis and the pace of progressing social transformation. It is also related to the need to discuss
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the issue of social ethics, since, in addition to the descriptive layer, the network society also has

its  ideological  and  pragmatic  dimensions,  and  as  such  it  can  affect  society  and  control

the trajectories of its development or regression.

Keywords:  social  development,  social  change,  technological  development,  network  society,

network paradigm.
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