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WPROWADZENIE

Zawsze gdy trafia w moje ręce artykuł o „upadku kultury” lub 
„końcu cywilizacji” zabijanej przez internet, przypominam 
sobie jedno z opowiadań Karela Čapka zatytułowane Czasy 
upadku, w którym para jaskiniowców, państwo Janeczkowie, 
podczas rozmowy ubolewają nad losem swojej społeczności. 
Wszystkiemu winne są nowe narzędzia i sposoby organizacji 
życia społecznego, kwestionujące zwyczaje kultywowane przez 
ludzi od niepamiętnych czasów. Pani Janeczkowa psioczy na 
synową, która obrabia niedźwiedzie skóry niezgodnie z trady‑
cyjną metodą, by zyskany dzięki temu czas przeznaczyć na za‑
bawę z dziećmi. Jej mężowi nie podoba się z kolei fakt, że ich 
potomkowie, bez szacunku dla zwyczajów przodków, gardzą 
krzemiennymi ostrzami, zastępując je jednorazowymi i łatwy‑
mi w produkcji oszczepami z powszechnie dostępnych kości 
zwierząt. W dodatku, zamiast zabijać i grabić obce plemiona, 
jak to robiono z dziada pradziada, młodzi nawiązują z nimi 
przyjazne kontakty, praktykując pozbawioną godności „wy‑
mianę towarową”. Choć bezużyteczne malowidła bizonów na 
ścianach jaskini były do tej pory oznaką największego zepsu‑
cia, pani Janeczkowa natknęła się niedawno w jednej z kom‑
nat na wyrzeźbioną w kości figurkę nagiej kobiety: „To są te 
ich wynalazki! Ciągle będą coś wymyślać, ciągle coś nowego 
wprowadzać, aż wszystko zepsują i zniszczą… Ale ja ci mówię 
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— zawołał praczłowiek Janeczek w proroczym natchnieniu — 
że to już długo nie potrwa!”1.

Poczciwy praczłowiek Janeczek jest karykaturą postawy 
reprezentowanej przez autorów wielu książek i artykułów pra‑
sowych wieszczących rychły upadek kultury pod wpływem no‑
wych technologii informacyjnych. Katastroficznym nastrojom 
ulegają poszukujący chwytliwych historii dziennikarze, ale też 
poważani intelektualiści i profesjonalni badacze społeczeństwa. 
Po kilkunastu latach niemal powszechnego zachwytu nowy‑
mi technologiami w modzie jest chłodny dystans i podawanie 
w wątpliwość emancypacyjnego potencjału internetu. Dyskre‑
dytowanie rozbudzonych wcześniej do przesady nadziei wiąza‑
nych z rozwojem Sieci wydaje się obecnie bardzo wdzięcznym 
zajęciem, szczególnie gdy służy potrzebom wąskiej i uprzywi‑
lejowanej grupy ludzi czerpiących korzyści z funkcjonowania 
dotychczasowego systemu medialnego. Dyskusja o zmianach 
w kulturze podyktowanych nowymi technologiami jest zbyt 
doraźna i cierpi na brak szerszej perspektywy, uwzględniającej 
doświadczenia z przeszłości oraz interesy różnych grup społecz‑
nych. Historia pokazuje, że upowszechnianie się pisma, druku, 
filmu i innych mediów zawsze wywoływało niepokój wśród 
wykształconych i sprawujących władzę warstw społeczeństwa. 
Począwszy od Księgi Koheleta i pism Seneki, przez dzieła Kalwi‑
na i Diderota, aż po prace Baudrillarda i Baumana – wszędzie 
odnajdujemy lęk przed nadmiarem spowodowanym demokra‑
tyzacją mediów. Również inne cywilizacje, na przykład Chiny 
i świat islamu, mierzyły się z podobnymi wyzwaniami. Ironią 
losu jest fakt, że problem nadmiaru pojawił się w społeczeń‑
stwach setki lat przed komputerem, w momencie wynalezienia 

1 K. Čapek, Księga apokryfów, przeł. H. Gruszczyńska‑Dębska, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, s. 31.
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pisma, które umożliwiło akumulację wiedzy. Druk spotęgował 
cyrkulację książek i zgromadzonych w nich idei, zalewając rynek 
poślednimi wydawnictwami, nad czym ubolewał między innymi 
Erazm z Roterdamu. Kilka wieków później liczna grupa wpły‑
wowych europejskich intelektualistów demonizowała kinemato‑
graf w obawie, że zniszczy on literaturę i teatr. A jednak kultu‑
ra nie upadła pod wpływem masowo drukowanych książek ani 
rozwoju kina – przeciwnie, sztuka stała się dzięki nim o wiele 
bardziej demokratyczna, różnorodna i ciekawa.

Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa można przed‑
stawić za pomocą historii poszczególnych środków komunikacji 
i tego, jak stopniowo trafiały one do różnych grup społecznych, 
stając się w końcu banalnymi przedmiotami codziennego użytku, 
takimi jak gazeta, radio lub telewizja. Jeśli cokolwiek różni rewo‑
lucję cyfrową od poprzednich przełomów komunikacyjnych, jest 
to z pewnością tempo zachodzących przemian. Od wynalezienia 
druku do likwidacji analfabetyzmu w Europie minęło kilkaset lat, 
z komputerami podłączonymi do Sieci mamy do czynienia zale‑
dwie dwie dekady. Dopiero zaczynamy poznawać skalę wyzwań 
oraz uczymy się definiować kompetencje, które trafią wkrótce do 
podręczników i programów szkolnych. Jednak zanim określimy 
narzędzia i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społe‑
czeństwie sieciowym, musimy zrozumieć nowe mechanizmy za‑
rządzania informacją, ponieważ diametralnej przebudowie ulega 
cały dotychczasowy system wiedzy.

Książka ta opisuje wyłaniające się strategie zarządzania da‑
nymi oraz związany z nimi nowy model percepcji, umożliwiający 
adaptację do nowego, usieciowionego środowiska informacyjne‑
go. O potrzebie wypracowania tego rodzaju metod i narzędzi od 
lat pisze przekonująco Howard Rheingold, amerykański badacz 
narzędzi cyfrowych wspomagających ludzką inteligencję, autor 
publikacji Net smart: how to thrive online poświęconej nowym 
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kompetencjom medialnym: „Historia poprzednich przypadków 
paniki wywołanych nadmiarem informacji oraz narzędzi, które 
stworzono do ich łagodzenia, sugeruje, że okres przytłoczenia 
informacją po wynalezieniu każdego radykalnie bardziej efek‑
tywnego środka komunikacji wydaje się początkowo wywoływać 
trwogę, po której następuje stworzenie nowych narzędzi informa‑
cyjnych i rozwój nowo oświeconych grup społecznych”2.

Opisane przeze mnie strategie przeciwdziałania nadmiaro‑
wi informacyjnemu pozwalają wierzyć, że otrząsnęliśmy się już 
z pierwszego „szoku przyszłości”. Nauczyliśmy się tworzyć sto‑
sunkowo sprawne narzędzia selekcjonowania treści, jednak wciąż 
nie potrafimy precyzyjnie opisać kompetencji, które legną u pod‑
staw sprawnego i egalitarnego systemu zarządzania wiedzą. 
Wieszczenie końca dotychczasowej kultury pozostaje niezmiennie 
atrakcyjnym tematem dla publicystów i badaczy środowiska me‑
dialnego. W odwiecznym konflikcie pomiędzy technologicznymi 
sceptykami i entuzjastami opowiadam się po stronie umiarkowa‑
nie optymistycznych realistów, którzy nie bagatelizują zagrożeń 
i stanów niepewności związanych ze zmianą paradygmatu kultu‑
rowego, ale też nie ulegają katastroficznym nastrojom i zamiast 
nawoływać do utrzymania status quo, szukają praktycznych roz‑
wiązań dla aktualnych problemów. Na przekór obawom skądinąd 
budzącego sympatię Čapkowego praczłowieka Janeczka.

Układ treści: jak czytać książkę

Książkę można czytać na dwa sposoby: klasycznie od początku 
do końca lub zaglądając wyrywkowo do poszczególnych rozdzia‑
łów tworzących spójne bloki tematyczne. Po publikację mogą 

2 H. Rheingold, Net smart: how to thrive online, Cambridge: MIT Press 
2012, s. 100.
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sięgnąć badacze zainteresowani całościowym ujęciem procesów 
zachodzących w kulturze Sieci, jak również osoby poszukające 
syntetycznych opracowań na temat konkretnych współczesnych 
zjawisk, takich jak przeciążenie informacyjne, personalizacja tre‑
ści, dziennikarstwo danych czy język wizualny Isotype. Motywem 
spajającym wszystkie te wątki jest refleksja na temat roli algo‑
rytmów komputerowych w tworzeniu nowego modelu percep‑
cji, który pozwala nam poradzić sobie z nadmiarem dostępnych 
danych.

Pierwszy rozdział poświęcam pojęciu percepcji oraz definicji 
ekonomii percepcji. Opisuję różnicę pomiędzy percepcją a uwagą, 
czyli kategoriami często stosowanymi wymiennie w badaniach 
kultury. Prezentując różne perspektywy badawcze, proponuję, by 
rozpatrywać problem przeciążenia informacyjnego nie poprzez 
pryzmat indywidualnej czynności postrzegania, lecz jako zjawi‑
sko dotyczące społecznych mechanizmów zarządzania wiedzą. 
Historycznym punktem odniesienia jest przełom XIX i XX wieku 
oraz zachodzące wtedy w modelu percepcji zmiany, powiązane 
bezpośrednio z rozwojem technologii medialnych i informacyj‑
nych towarzyszących społeczeństwu masowemu. Wiele miejsca 
poświęcam stworzonej przez Waltera Benjamina koncepcji per‑
cepcji w stanie rozproszonej uwagi, traktując ją jako punkt wyj‑
ścia dla nowego modelu percepcji. Odwołując się do badaczy po‑
stulujących odejście od wzrokocentryzmu w badaniach kultury, 
przedstawiam „performatywną teorię percepcji”, opisującą model 
percepcji, która nie polega na biernym przetwarzaniu sygnałów 
pochodzących z otoczenia, lecz jest aktywnym procesem adapta‑
cji do zmieniającego się środowiska informacyjnego. Tego rodzaju 
podejście do problemu percpecji ustanawia podstawę metodolo‑
giczną do krytyki dotychczasowych teorii informacyjnego nad‑
miaru, bazujących w przeważającej mierze na teorii reprezentacji 
lub symulacji.
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W kolejnej części rozdziału przedstawiam najważniejsze dia‑
gnozy przeciążenia informacyjnego, umieszczając je w historycz‑
nym kontekście ewolucji mediów i kontrowersji, które nieodłącznie 
towarzyszą nowym środkom komunikacji. Pokazuję, że upowszech‑
nianie pisma, druku, filmu i innych mediów za każdym razem wy‑
woływało niepokój wykształconych i sprawujących władzę warstw 
społeczeństwa. Dowodzę, że co najmniej od momentu powstania 
pisma i złożonych społeczeństw ilość dostępnych informacji prze‑
kracza możliwości percepcyjne poszczególnych jednostek, dlatego 
by poradzić sobie z nadmiarem, społeczeństwa wytwarzają zbio‑
rowe systemy zarządzania wiedzą. Zmianom w systemie wiedzy 
towarzyszy zawsze wzmożone poczucie kryzysu i przeciążenia 
informacyjnego – elity poszukują w tej sytuacji nowych narzędzi 
i kompetencji, które następnie podlegają demokratyzacji i upo‑
wszechniają się w społeczeństwie.

Następnie przedstawiam dwa zjawiska mające największy 
wpływ na ekonomię percepcji w usieciowionym środowisku in‑
formacyjnym: algorytmizację wraz z towarzyszącą jej datafikacją 
(tendencją do tworzenia coraz większej ilości danych o charakte‑
rze liczbowym, w szczególności dotyczących różnych aspektów 
życia, które pozostawały do tej pory poza zasięgiem technologii 
cyfrowych) oraz inteligencję kolektywną, czyli pewien specyficzny 
rodzaj współpracy pomiędzy różnymi aktorami Sieci (przyjmuje 
ona masowy charakter, sprzyjając powstawaniu nowych mechani‑
zmów wiedzy). Rozdział ten zawiera diagnozę procesów kulturo‑
wych i jest punktem wyjścia do opisu przedstawianych w kolejnej 
części pracy strategii przeciwdziałania nadmiarowi danych.

Poprzez strategie rozumiem rozwiązania technologiczne (al‑
gorytmy, automatyczne filtry, systemy przetwarzania danych) 
i projektowe (wizualizacja danych), a także społeczne mechani‑
zmy zarządzania treściami (praktyki kuratorskie, społecznościo‑
we tagowanie itd.). Są one ze sobą ściśle powiązane, co sprzyja 
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tworzeniu nowych praktyk, narzędzi i kompetencji pomagających 
w łagodzeniu niepożądanych konsekwencji przeciążenia infor‑
macyjnego. Opisując szczegółowo kolejne strategie, m.in. model 
big data, personalizację czy wizualizację danych, argumentuję, że 
źródeł zmian w społecznym systemie zarządzania wiedzą należy 
szukać na przełomie XIX i XX wieku. W związku z tym przywołuję 
teorie czterech badaczy – Waltera Benjamina, Paula Otleta, Otto‑
na Neuratha i Herberta G. Wellsa – którzy na długo przed rewo‑
lucją informacyjną spostrzegli oraz opisali transformację narzędzi 
percepcji. W podsumowaniu rozdziału pokazuję, że wyłaniające 
się strategie zarządzania wiedzą nie są całkowicie nowymi prak‑
tykami, lecz powstały dzięki adaptacji dotychczasowych mechani‑
zmów do aktualnych wyzwań i warunków społecznych.

W ostatnim rozdziale przedstawiam swoją propozycję no‑
wego modelu percepcji (percepcji ambientowej), który nawią‑
zuje do kategorii recepcji taktycznej Waltera Benjamina. Percep‑
cja ambientowa nie polega na całkowitym odejściu od percepcji 
w stanie skupionej uwagi, lecz uzupełnia zasoby aparatu poznaw‑
czego, umożliwiając przetwarzanie danych „na drugim planie”. 
W rzeczywistości proces percepcji odbywa się w różnych trybach, 
które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, realizując inne cele 
wymagające odmiennych narzędzi i zasobów kognitywnych. Tym 
sposobem możliwe jest przeciwdziałanie nadmiarowi informacyj‑
nemu bez obciążania aparatu percepcyjnego jednostki.

Uwagi dotyczące metodologii

Wyraziste stanowiska w dyskusji o nowych technologiach przy‑
ciągają uwagę czytelników – zamiast roztrząsać szczegóły, roz‑
strzygać za i przeciw, o wiele wygodniej jest dostrzec tylko 
pozytywne lub wyłącznie negatywne konsekwencje rewolucji cy‑
frowej. Z tego powodu dużym wyzwaniem była dla mnie próba 
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przepracowania opozycji pomiędzy optymistycznymi wizjonerami 
nowych technologii, wierzącymi, że przyniosą one niemal nieogra‑
niczoną wolność, a technosceptykami straszącymi upadkiem kul‑
tury. Starałem się odejść od charakterystycznej dla wielu badaczy 
egzaltacji w ocenie rozwoju nowych technologii, która nierzadko 
uniemożliwia rzeczową analizę zjawisk zachodzących w kulturze, 
nie popadając przy tym w katastroficzny ton dominujący w ka‑
nonie humanistyki. Krytycznie nastawionych badaczy zaniepokoi 
z pewnością to, że książka jest mocno zakorzeniona w anglosa‑
skim modelu badań kultury, zarówno pod względem przedmiotu 
badań, jak też inspiracji, stosowanych metod oraz języka. Więk‑
szość interesujących mnie zjawisk ma swoje źródła w Stanach 
Zjednoczonych, przedstawiane technologie i towarzyszące im 
wzorce kulturowe wywodzą się z tego kontynentu, dlatego anali‑
zy dokonywane przez amerykańskich uczonych w wielu przypad‑
kach znajdują zastosowanie także w naszym kraju.

Wykorzystuję w książce różne ujęcia problemu percepcji: cza‑
sem przyjmuję perspektywę historyczną, znacznie częściej wybie‑
ram podejście problemowe. Nie zachowuję chronologii, gdyż od‑
niesienia do historii są tutaj jedynie punktem wyjścia do analizy 
współczesnych zjawisk. Staram się również ograniczyć spekula‑
cje na temat przyszłości, unikając częstego w badaniach nowych 
mediów przywoływania niszowych eksperymentów i projektów 
artystycznych, będących zwiastunami rozwiązań stosowanych 
następnie w mediach głównego nurtu. Doceniam ich spekulatyw‑
ny i wizjonerski charakter, ale interesują mnie przede wszystkim 
zjawiska powszechne, zachodzące w masowej skali, które upraw‑
niają do wydawania sądów na temat zmian w społeczeństwie. 
Stąd być może monotonne wydadzą się ciągłe odwołania do naj‑
większych i najbardziej popularnych narzędzi oraz sieciowych 
potentatów, takich jak Google, Amazon i Facebook. Jest to moim 
zdaniem uprawnione nie tylko dlatego, że Polacy bardzo chętnie 
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korzystają z ich usług (często posiadają one w naszym kraju więk‑
szy monopol niż w Stanach Zjednoczonych – jest tak w przypadku 
wyszukiwarki Google), ale również z tego powodu, że wiele ro‑
dzimych rozwiązań naśladuje zagraniczne.

Wiele trudności sprawiały mi angielskie terminy nieprzekła‑
dalne na język polski lub stosowane w naszej literaturze w ory‑
ginale. Odpowiednik terminu ambient perception (percepcja 
ambientowa), na który się ostatecznie zdecydowałem, jest pozba‑
wiony wieloznaczności angielskiego ambient, przez co traci on 
swój potencjał objaśniający – przedstawiam ten problem w ostat‑
nim rozdziale, poświęconym nowemu modelowi percepcji. Kilka 
innych, mniej ważnych pojęć pozostawiłem w oryginale, ponie‑
waż nie posiadają one polskich odpowiedników lub używane są 
u nas częściej w wersji angielskiej, tak było choćby w przypadku 
zjawiska big data. Nie były to jedyne wątpliwości, które pojawiały 
się w trakcie pisania. Badania percepcji doprowadziły mnie do 
przekonania, że nie mamy do czynienia z percepcją „w” interne‑
cie, lecz „za pośrednictwem” internetu. Analogicznie – dopiero 
w trakcie prowadzenia badań zrozumiałem, że nie powinienem 
mówić o „użytkownikach”, lecz o „aktorach” sieci. Nie starałem 
się jednak uspójniać napisanych wcześniej fragmentów książki, 
choćby z tego powodu, by uzmysłowić czytelnikom potrzebę prze‑
pracowania języka, którym opisujemy środowisko informacyjne. 
Proponuję, by uznać te niekonsekwencje za wynik samego pro‑
cesu badawczego, który doprowadził mnie do takich wniosków.

Inne wątpliwości dotyczą pojęć, które często stosuję wymien‑
nie, choć nie są w pełni synonimiczne i w zależności od kontek‑
stu mogą posiadać różne znaczenie. Dotyczy to przede wszystkim 
„internetu” oraz „Sieci” (wielką literę stosuję w celu rozróżnienia 
Sieci jako World Wide Web od sieci będącej strukturą lub zespo‑
łem relacji pomiędzy różnymi aktorami). Podobnie jest w przy‑
padku pojęcia społeczeństwa informacyjnego, które występuje na 
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przemian ze społeczeństwem sieciowym i społeczeństwem wie‑
dzy. Zdaję sobie sprawę z istniejących pomiędzy nimi różnic, ale 
mimo wszystko stosuję je niemalże wymiennie, mając na myśli 
współczesne społeczeństwa, które stały się w dużym stopniu spo‑
łeczeństwami poprzemysłowymi i pomasowymi. Sytuację może 
również komplikować fakt, iż upatruję źródeł przemian percepcji 
na przełomie XIX i XX wieku, czyli w momencie kształtowania się 
społeczeństw masowych. Tego rodzaju podejście rozmywa i tak 
już płynne granice pomiędzy nowoczesnością, utożsamianą w ba‑
daniach komunikacji z kulturą masową, a ponowoczesnością, 
w dużym stopniu warunkowaną rozwojem technologii cyfrowych. 
Ponadto, poświęcając wiele miejsca przestrzennym aspektom in‑
formacji, stosuję pojęcie usieciowionego środowiska informacyj‑
nego, które odnosi się poniekąd do usieciowionej sfery publicznej 
Yochaia Benklera. Chcę w ten sposób podkreślić publiczny, a jed‑
nocześnie środowiskowy i przestrzenny charakter informacji.

Wyjaśnienia wymaga również różnica pomiędzy danymi a in‑
formacją. Zastosowanie najbardziej zdroworozsądkowego i popu‑
larnego rozróżnienia jest nieco ryzykowne i może prowadzić do 
mylących uproszczeń. W wielu publikacjach, niemających często 
pretensji do akademickich rozważań, dane traktuje się jako „su‑
rowe fakty” (raw facts), a informację jako skontekstualizowane 
dane posiadające pewne znaczenie. W potocznym ujęciu definicja 
ta spełnia swoje zadanie, jednak jej zastosowanie w mojej pracy 
wymagałoby rozróżnienia faktów i danych, które nie są bynaj‑
mniej tym samym, a także odpowiedzi na pytanie, czy istnieje 
w ogóle coś takiego jak „surowe” dane. Tego rodzaju rozważa‑
nia nie mieszczą się w obszarze moich badań. Dlatego proponuję, 
by spojrzeć na zagadnienie danych i informacji z pragmatycznej 
perspektywy, uznając, że niezależnie od tego, czy mamy do czy‑
nienia z zero‑jedynkowym kodem, czy też ustrukturyzowanymi 
komunikatami w postaci publikacji naukowych, mimo wszystko 
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tworzą one pewien zasób dostępnych treści oczekujących na ak‑
tualizację w systemie wiedzy. Mówiąc nieco bardziej obrazowo, 
miliony książek przechowywanych na półkach bibliotek przyczy‑
niają się do przeciążenia w taki sam sposób jak terabajty baz da‑
nych na magnetycznych taśmach serwerów. Dopóki użytkownik 
Sieci w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej nie wejdzie z nimi 
w interakcję, w zasadzie nie ma różnicy, czy mówimy o danych, 
czy też posługujemy się pojęciem informacji. W tym sensie de‑
cyzja o tym, czy stosować pojęcie przeciążenia danymi, czy też 
przeciążenia informacyjnego, nie ma większego znaczenia. Z tego 
względu pozwalam sobie – często jedynie ze względów stylistycz‑
nych – na wymienne stosowanie tych terminów.

Wreszcie, mając na uwadze popularne – dyskutowane szeroko 
w mediach – teorie chaosu informacyjnego i kultury obrazkowej, 
doprecyzuję, że moja praca nie jest poświęcona bezpośrednio kul‑
turze wizualnej. Nie zgłębia ona często poruszanych zagadnień 
tabloidyzacji dziennikarstwa i proliferacji obrazów w mediach. 
Nie sytuuje się wprost w obszarze kognitywistyki, która analizuje 
sposób funkcjonowania zmysłów i mózgu. Nie mówi o polityce 
informacyjnej interfejsów, o mechanizmach wpływających na to, 
która informacja odgrywa ważniejszą rolę w procesie komunika‑
cji, ani o ekonomii politycznej komunikowania badającej stosunki 
władzy w społeczeństwie. Książka nie jest również jednym z po‑
pularnych poradników na temat zarządzania uwagą. Powyższe 
zagadnienia i ujęcia badawcze pojawiają się jako kontekst roz‑
ważań o ekonomii percepcji, lecz istotą i celem mojej pracy jest 
próba zdefiniowania nowego modelu komunikacyjnego, dzięki 
któremu radzimy sobie z przeciążeniem informacyjnym.




