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Zakopywanie, utrwalanie, archiwizacja, 

muzealizacja, powielanie w milionach 

kopii mają swoją głęboką przyczynę. 

To coraz gęstsza młga spowijająca 

przyszłość. Im trudniej nam wyobrazić 

sobie przyszłość, tym bardziej wygląda dla 

nas jak teraźniejszość i tym bardziej sobie 

tę teraźniejszość cenimy. Dlatego tak 

bardzo chcemy ją zakonserwować. 





Stagnacja ekonomiczna.

Starzenie się społeczeństwa. 

Wstrząs demograficzny / migracje. 

Wzrost nierówności.

Brak kontroli nad systemem 

finansów. 

Turbulencje klimatyczne / energia. 

Niespodziewane konsekwencje 

nowych technologii. 



Przyjrzyjmy się dla przykładu 

choćby „wyrwom” w życiu 

społecznym, jakie powoduje 

smartfon zwielokrotniony przez 

działanie zbiorowe. 



Działania zbiorowe

Czynności wykonywane przez ludzi niezależnie w 
setkach, tysiącach, milionach codziennych 
powtórzeń, które mogą nieść społeczne skutki. 



doświadczenia od-technologiczne kreują postawy kompletnie 
niezrozumiałe w planie międzygeneracyjnym: stosunek do 
ograniczeń wolności słowa (Howard Gillman & Erwin 
Chemerinsky, UC Irvine, 2016). 



Postawy anty-wolnościowe 14+ mają swoje przyczyny. Kto 
po wielokroć doświadczył mowy nienawiści, nie rozumie 
braku zakazów w stosunku do gadania wszystkiego, co dusza 
zapragnie. Nie są przeciwko wolności, tylko wyrastają 
bezustannie dopięci do smartfonów, w których codziennie 
kryją się przerażające ich hejterskie oceny. 



Do szkół chodzą teraz ludzie permanentnie niewyspani. Dzisiejsze 
nastolatki śpią półtorej godziny krócej od ich rodziców, kiedy ci byli 
nastolatkami. 



pochopne wnioski z 
pobieżnych obserwacji

Są głupi, niczego nie wiedzą, niczego nie pamiętają, na niczym się nie 

znają. Świat to dla nich dwa wyloty rury. 

Kontaktują się między sobą wyłącznie torem interfejsowym, co powoduje 

narastające braki interakcyjne, np. brak kindersztuby. 

Nie mają umiejętności wyszukiwania w indeksach i alfabetycznie ułożonych 

źródłach informacji. 

Są uzależnieni od internetu i smartfonów. 

Młodzi mają skłonności ku autorytaryzmowi.

Są zatomizowani, Sieć oddala ich od siebie.   



Emocje, ekspresje twarzowe, Gary Small



Lew Wygotski

technologia kształtuje 

kulturę i dominujący typ 

osobowości. 

Tyle że dzisiaj 

sąsiadujące ze sobą 

pokolenia są 

ukształtowane przez 

radykalnie odmienne 

środowisko techno-

społeczne. 



Wpięcie w Sieć to nie jest 
uzależnienie!



To rusztowanie poznawcze, 
ekstensja poznawcza, jak długopis i 
notes. 



Więcej Sieci = więcej intensywnych 
kontaktów in vivo. Wnioski COVID-owe



Tik-Tok / Instagram / YouTube / Twitter / Snapchat / Tinder jako ramy 

codzienności. Zalewanie komunikatami o sobie jako schemat i 

harmonogram życia. 

Ekrany / interfejsy zwrócone są w stronę użytkujących. Auto-obsesyjność

jako norma w ramach działania zbiorowego. To nie jest narcyzm tylko 

konsekwencja środowiska socjalizacyjnego. 



Mamy dzięki Sieci kłopot 
pozornego nadmiaru. Sieć jest 
pełna ofert, które przybierają 
postać rozmaitych profili. 

Usiłujemy w Sieci spodobać się 
stadu abstrakcyjnych, licznych 
obserwatorów. To jest 
specyficzny typ pracy 
interakcyjnej. 



Cyfrowy 

facework



Heath Bunting
„Wizyta w banku w celu zapłacenia rachunków będzie znacznie 
efektywniejsza i przyjemna, jeśli uwierzysz, że badasz grunt przed 
napadem albo inną awanturniczą przygodą. Walka z systemem i bycie 
gwiazdą wydają się najpopularniejszymi egocentrycznymi 
fantazjami w naszym społeczeństwie”. Walka z systemem odpada, 
bo się nie opłaca. Pozostaje bycie gwiazdą. I każdy/a chce nią być w
SPOŁECZEŃSTWIE SPEKTAKULARNYM.



Ale czy każdy może 
być gwiazdą?



Networking konkurencyjny: Sieć jest silnie 
schierarchizowana, jej egalitaryzm to mit. 



Epidemia depresji?
Smartfon dopięty do Sieci to maszyna do wywoływania depresji. 
Ucodziennia przestrzeń do bezustannych porównań. To nieznośne dla 
ludzi podatnych na traumy wynikające ze społecznych gier w prestiż, 
czyli nastolatków. Po prostu budzę się smutna, wszystko jedno co robię.
Męczący przymus świetnego samopoczucia. 



Paul Saffo
Personal Media Walled Gardens



Dekompozycja 
kanonów kulturowych, 
również estetycznych. 
Anarchizacja i 

neoplemienne marchie 
sieciowe. 



Z uwagi na rozparcelowanie
mediów i okapsułowanie
medialnych ogródków, nie ma 
żadnych twardych dyrektyw
budujących wspólny typ 
osobowości / mentalność
zbiorową (zbiorowe gusta, 
zbiorowo modelowane
preferencje, wiodące
przesądzenia o konstrukcji
świata społecznego, 
przeważające wartości)



Cory 
Doctorow
Obowiązującą zasadą w kulturze 
Sieci jest good enough. 



Życie zapośredniczone przez interfejsy i kultura good enough
będzie powodować uzwyczajnianie się benefisów / performansów
pełnych potknięć. Brak skłonności ku transgresji, wychodzenia 
poza samą / samego siebie, rozwoju. 



Znika kluczowa infrastruktura: trzepak, ławka 
pod blokiem, obrzeże boiska w szkole. Nie ma 
dzisiaj przestrzeni do ćwiczenia relacji 
społecznych.  



A co jeśli 
przestaniemy 
gadać przez 
urządzenie do 
gadania?



To gdzie się spotykają i co z tego wynika? Jaki typ przestrzeni 
publicznej generuje przekonania o jej możliwie 
najdoskonalszym ukształtowaniu?



Dwa procent młodych 

poza galerią handlową





Edutainment,
infotainment,
relaksaca?



Niewiedza jako norma?
Wiedza wyspowo detaliczna (są obszary, w których 
jest ona gigantyczna). Kształtowanie digitariatu, który 
nie wie zupełnie nic. Wie to, co się pojawia na pierwszej 
stronie wyników google’a i na fejsbukowej ścianie. 



Solidarność 
międzygeneracyjna 
tolerancyjna

Jest ekonomiczna, emocjonalna, asocjacyjna,
opieki/niesienia pomocy krewnym. Ale brak 
aksjologicznej, co należy rozumieć jako różnicę w 
sposobach rozumienia świata i skutecznego w nim 
działania.

Mimo to więzi międzypokoleniowe umacniają się, 
splątują się w supermocną, nierozrywalną linę. 



Nierówność społeczna wymusza na 
rodzicach stosowanie strategii długiego 
rozbiegu. Niedojrzewanie to norma. Od 
lat 70-tych XX wieku rozbieg do 
dorosłości wydłużył się z 14 do 22 lat. 

Z mamą i tatą non-stop: wyjścia / 
wyjazdy turystyczne z rodzicami 
(koncerty, restauracje, pobyty w 
hotelach), doświadczenia kulturowe z 
rodzicami. 

Ulubione filmy nastolatków? Horrory i 
cyfrowe bajki Pixar / Disneya. 
Skrajności wskazujące na preferencje, 
postawy i wartości. Młodzi dorośli 
chcą być dziećmi i funkcjonalnie są 
dziećmi. 



Niezdecydowanie jako 
strategia życiowa

W dowolnych kwestiach – zwłaszcza w kwestiach norm 
i wartości oraz światopoglądowych i politycznych –
ludzie młodzi to kategoria niezdecydowanych [choć 
pojawia się tutaj dramatyczna różnica między płciami]. 

CBOS 2016: Partia Trudno 
Powiedzieć to już ...64%. 



Rozbrat: dziewczyny w 
lewo, chłopcy z powrotem

retroutopie męskie / nostalgia za 
nieprzeżytym / progresywizm kobiet /



Życie pełne wrażeń

Ważne jest życie pełne doznań, ale ...nieekscytujące 
ekscytacje, spłaszczone przeżywanie, wrażenia 
asekurowane, nieangażowanie się. 



14+: kohorta hiperubezpieczona, unikająca ryzyka

Polska jest krajem o jednym z NAJNIŻSZYCH wskaźników 

palaczy wśród młodzieży! [niecałe 17 procent wśród kategorii 

15-24 lata]

Zero palenia, niemal zero picia – seks uprawiany daleko 

rzadziej niż w wypadku wcześniejszych kohort w wieku 

nastoletnim. 

Wysoka wartość CIAŁA, cielesności jako maszyny, o którą 

trzeba dbać. 



Smartfonowe zniknięcia, odpadnięcia (z domu, na zebrze, w 

sklepie, z lekcji, skądkolwiek / gdziekolwiek), wsiąkanie w Sieć. 

Ciągła dystrakcja i ciągła dys-satysfakcja. Pragnienie 

poszukiwań silniejsze od odczuwania stanu satysfakcji ze 

znalezienia. Bezustanny stan napięcia i głód wrażeń (pętla 

dopaminowa na każdej szyi). 



Wszystko pod kontrolą?

Stan promowanego w kulturze
rozemocjonowania powoduje chęć
utrzymania samokontroli. 

Jest to próba opanowania makro-
wpływów i makro-trendów na mikro-
poziomie. Toniemy w apkach
(kontrola snu, kontrola liczby
kroków, kontrola bodźców
stresujących), w mindfullnesie, 
bieganiu, jodze / medytacji, żeby
poradzić sobie z nadżerkami
godności, depresją, kortyzolem od 
stresu.  


