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Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej
 
 

Technologia elektroniczna – jako medium naszych czasów – przekszta ca i zmie-
nia charakter stosunków spo ecznych oraz wp ywa na wszystkie sfery naszego ycia. 
Zmusza ona do ponownego rozwa enia ka dej idei, ka dego dzia ania i ka dej insty-
tucji, które dotychczas uznawali my za podstawowe. Wszystko ulega zmianie, ty, 
twoja rodzina, s siedztwo, wykszta cenie, twój stosunek do innych ludzi. 

 
Marshall McLuhan (1968) 

 
 
Kod JEL: H56 
S owa kluczowe: cywilizacja, cywilizacja informacyjna, spo ecze stwo informacyjne, spo ecze -
stwo sieci, model rozwoju 
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe systemowe problemy bada  rozwoju cywi-
lizacji informacyjnej oraz tworz cych j  spo ecze stw informacyjnych rozpatrywanych jako 
system of systems, z o ona struktura spo eczna, proces o ograniczonej sterowalno ci oraz sie  
wielorakich relacji (sprz e  zwrotnych). Sformu owano w a ciwo ci jako mo liwe determinanty 
rozwoju spo ecze stw. 
 
 
Wprowadzenie

 Je eli cywilizacja, to wszystko, co ludzko  doda a do natury w celu ulepszenia  
i u atwienia sobie ycia, a kultura to prze ycia i czynno ci ludzi, którzy cywilizacje 
stworzyli (Golka, 2012), to z pewno ci  jest sens wyró ni  zarówno „cywilizacj  in-
formacyjn ”, jak i „kultur  informacyjn ”. Tak okre lane zjawiska wy oni y si  w dru-
giej po owie ubieg ego wieku, za  obecnie mo na dostrzec ich specyficzny rozwój. 
Powy sza konstatacja nie podwa a bynajmniej sensu istnienia i wyró niania innych 
cywilizacji i kultur, b d cych obiektem wieloletnich i g bokich studiów socjologicz-
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nych i antropologicznych (Braudel, 2006). Cywilizacja informacyjna oraz konstytuuj ce 
j  spo ecze stwa informacyjne s  jednym z fenomenów wspó czesno ci, który nadal 
stanowi frapuj cy obiekt poznania, wymagaj cy interdyscyplinarnej, holistyczno-
systemowej postawy wobec zmieniaj cej si , szczególnie pod wp ywem rozwoju tech-
nologicznego, rzeczywisto ci spo ecznej. Zawiera bowiem w sobie niejednoznaczno , 
dwoisto , cechy pozytywne i negatywne jednocze nie, stwarza szanse rozwojowe 
ludzko ci, lecz jednocze nie przynosi wyzwania i zagro enia, w ró nych wymiarach  
i obszarach. Nale y zauwa y , e dzieje si  tak w ró nych kontekstach historycznych, 
cywilizacyjnych i kulturowych. 
 
 
1. Perspektywa systemowa

 Obecna epoka, jak ka da poprzednia, ma w asny, niepowtarzalny nakaz chwili,  
a jest ni  zdolno  utrwalania pami ci o dokonaniach przynosz cych rozwój cywilizacji 
oraz o warto ciach tworzonych w rodowisku kulturowym, w wymiarze globalnym, 
regionalnym i lokalnym, zapewniaj cych bezpieczny i trwa y rozwój spo eczno-
gospodarczy. Ka da cywilizacja, aby sta  si  w pe ni dojrza , potrzebuje rodków 
utrwalania ci g o ci i przeciwdzia ania zawodno ci pami ci ludzkiej. Kumulacja i koin-
cydencja „megatrendów”, czyli wyzwa  – tendencji o cechach uniwersalnych i global-
nych, przynios a wzrost zainteresowania studiami nad przysz o ci  oraz paradygmatami 
wspó czesno ci, w ród których mo na wyró ni , cho  coraz rzadziej, paradygmat spo-
ecze stwa informacyjnego. Obecnie spo ecze stwo informacyjne cz sto postrzega si  

jako okre lon  formacj  spo eczno-gospodarcz  lub cywilizacyjn  b d  szczególny typ 
z o onego systemu spo ecznego zdeterminowanego przez rozwój zaawansowanych 
technologii informacyjnych (globalna sie  komunikacyjna, system of systems). Nie 
brakuje jednak w tpliwo ci, np. czy aby to tylko puste stwierdzenie, które w warstwie 
ideologicznej si  wyczerpa o, a jego warto  opisowa jest równie ma a. Bezradno  
wobec wizji, antycypacji i projekcji ponowoczesno ci jest uderzaj ca, co wynika cho-
cia by z pobie nej analizy wybranych „idei i scenariuszy” (tab. 1). Na ich tle wyró nia-
j  si  pozytywnie systemowe analizy spo ecze stwa sieci (tab. 2). 
 Cywilizacje s  wtórne wobec kultur, a poj cie kultury jest semantycznie szersze, 
natomiast poj cie cywilizacji jest empirycznie obszerniejsze, lecz w sze pod wzgl -
dem znaczeniowym (Golka, 1999, s. 24). Cywilizacj  informacyjn  i jej kultur   
w szczególnym stopniu ukszta towa y takie zjawiska, jak globalizacja oraz kumulacja 
innowacji informacyjno-komunikacyjnych, których kulminacja przypad a na drug  
po ow  XX wieku, a zw aszcza prze om wieków. 
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Tabela 1. Wybrane scenariusze mo liwych zmian cywilizacyjnych w XXI wieku 
 

Autor, scenariusz Prognozowane zmiany polityczne 

Samuel P. Huntington: 
„wielobiegunowy wiat 

cywilizacji” 
 

(Trzecia fala demokra-
tyzacji,  

W-wa, 1995; 
Zderzenie cywilizacji, 

W-wa 1997) 

Zmianom cywilizacyjnym towarzyszy wiatowa rewolucja demokratyczna; 
wielobiegunowy wiat wielu cywilizacji, w którym sil  polityczn , ekono-
miczn  i kulturow  nios  cywilizacje azjatyckie; wspó pracy cywilizacyjnej 
zagra aj  aspiracje globalne cywilizacji Zachodniej i Wschodnich; budowa 
adu mi dzynarodowego opartego na koegzystencji i wspó pracy cywilizacyj-

nej z z uwzgl dnieniem jej ró norodno ci 
Wybrane zagro enia: rosn ce ryzyko konfliktu miedzy cywilizacjami  
w zwi zku z d eniem do hegemonii w wiecie zderzenia cywilizacji mo e 
skutkowa : 1) konfliktami lokalnymi, przebiegaj cymi na liniach rozgranicza-
j cych cywilizacje kulturowe, religijne, etniczne, terytorialne itp.; 2) wojn  
globaln , prowadzon  w ró nych formach (np. cywilizacyjna zimna wojna: 
rywalizacja kulturowa, ekonomiczna, polityczna), w ród których konflikt 
zbrojny miedzy cywilizacjami jest prawdopodobny 

Masuda Yoneji: 
„spo ecze stwo infor-

macyjne” 
Wprowadzenie do 

swiata informacji, Wyd. 
Pelikan 1987; 

Computopia, Wyd. 
Diamentowe 1988 

Pojawienie si  globalnych struktur politycznych i wielocentrowej w adzy; 
powstanie synergicznych spo eczno ci i aktywizowanie si  ruchów obywatel-
skich 
Wybrane zagro enia: u ycie techniki informacyjnej w celu stworzenia spo e-
cze stwa kontrolowanego; niedostateczny poziom aktywno ci politycznej 
prowadz cy do kryzysu demokracji; nierównomierne i niesprawiedliwe roz-
dzielenie korzy ci i kosztów transformacyjnych; nierówny dost p do informa-
cji i edukacji politycznej 

Marshall McLuhan: 
„spo ecze stwo global-

nej wioski” 
Galaktyka Gutenberga 

Warszawa 1975 

Powstanie spo ecze stwo o wysokim stopniu uczestnictwa w yciu politycz-
nym; wielowymiarowo  polityczna spo ecze stwa 
Wybrane zagro enia: mo liwo  wykorzystania nowoczesnych rodków 
przekazu w manipulacji politycznej; zanik tradycyjnych wi zi pomi dzy 
cz onkami „wspólnot politycznych”; powstanie ruchów spo ecznych przeciwko 
masowym rodkom przekazu 

ród o: opracowanie w asne. 

 

Tabela 2. W a ciwo ci spo ecze stwa sieci  
 

Sfery ycia spo ecznego W a ciwo ci zwi zane z usieciowieniem 
Ekonomia oparta na transferze informacji 

globalna, zorganizowana wg modelu sieci 
Czas i przestrze  ponadczasowo  (timeless time) 

Kultura kultura rzeczywistej wirtualno ci 
W adza kontrola dost pu do znacz cych sieci 

media s  uprzywilejowan  przestrzeni  polityki 
Podzia y spo eczne Dost p do znacz cych sieci jest warunkiem spo ecznego, ekonomicznego  

i politycznego uczestnictwa w spo ecze stwie – w czeni; wykluczeni – 
brak dost pu do wa nych sieci 

Konflikt spo eczny napi cie mi dzy brakiem umiejscowienia procesów zwi zanych z, dobrami 
materialnymi i informacjami a przywi zaniem do bardziej tradycyjnego 

zorganizowania tych sfer – w okre lonej przestrzeni 
ród o: opracowanie w asne na podst. Castells (2009). 
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2. Perspektywa poznawcza

 Globalizacja jest procesem rozszerzania si  wp ywów okre lonych systemów 
politycznych, gospodarczych, technologicznych i kulturowych w celu zapewnienia tym 
systemom dominuj cej pozycji w skali globalnej. Globalny kontekst, bez wzgl du na 
skrajne niekiedy reakcje, jest realnym rodowiskiem wszelkich zjawisk spo ecznych, 
uwik anych w ró nego rodzaje interakcje w globalnej sieci zale no ci. Wspó czesny typ 
globalnych zale no ci ukszta towa  si  w zasadzie po II wojnie wiatowej i niew tpli-
wie czy  si  z hegemonistyczn  polityk  Stanów Zjednoczonych. W takich warun-
kach, cho  w ró nym kontek cie ideologicznym, pojawi o si  poj cie spo ecze stwa 
informacyjnego, które wyra a o wzajemne interakcje sfer polityki, gospodarki i techno-
logii. Proponuje si  traktowa  spo ecze stwo informacyjne (information society) jako 
system spo eczny, ukszta towany w procesie modernizacji, w którym rozwój technolo-
giczny systemów informacyjnych i wykorzystanie zasobów informacyjnych (wiedzy) 
determinuje spo eczn  struktur  zatrudnienia, wzrost dobrostanu spo ecze stwa oraz 
stanowi podstaw  orientacji cywilizacyjnej (Goban-Klas, Sienkiewicz, 1999). Mo na 
zatem przyj , e cywilizacj  informacyjn  tworzy globalny system, wzgl dnie auto-
nomicznych spo ecze stw informacyjnych, mi dzy którymi wyst puj  relacje (stosunki, 
sprz enia, interakcje), zarówno o cechach kooperacji pozytywnej, jak i negatywnej. 
Wzgl dnie autonomiczne spo ecze stwa informacyjne wnosz  warto ci do kultury 
informacyjnej, w miar  rozwoju cywilizacyjnego, w szczególno ci w procesie adapta-
cyjnym i modernizacyjnym. Je eli przyjmiemy, e spo ecze stwo informacyjne to: 1) 
system z o ony (system of systems); 2) globalna struktura spo eczna; 3) wielopoziomo-
wa sie  socjotechniczna (teleinformatyczna, cybernetyczna); 4) system warto ci egzy-
stencjalna cz cych si  z poczuciem stabilno ci, trwa o ci korzystnego stanu rzeczy, 
wra eniem pewno ci i odczuciem braku zagro enia itp., uzyskana dzi ki rozwini tym 
sieciom komunikacji spo ecznej w dowolnej skali przestrzennej i czasowej, to wy ania 
si  st d bardzo rozleg y obszar interdyscyplinarnych bada  naukowych. Szczególn  
wag  maj  pytania o paradygmat oraz dylematy metodologiczne, zw aszcza wynikaj ce 
z kontekstu cywilizacyjnego i kulturowego. 
 Wybór modeli i metod przes dza bowiem w znacznym stopniu o rezultatach ba-
da , ocenianych zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego punktu widzenia.  
W wypadku bada  nad rozwojem cywilizacji informacyjnej (spo ecze stwa informa-
cyjnego) trudno dostrzec jak  jednolit  przestrze  badawcz , wi cej tu metafor ni  
modeli i konceptualizacji. Powy sze cechy w pe ni odpowiadaj  wspó czesnemu para-
dygmatowi systemowemu. Zmiany paradygmatu w istocie oznaczaj  swoist  koegzy-
stencj  postaw – redukcjonizmu i holizmu, systemizmu i procesualizmu (ewentyzmu) 
oraz netyzmu, czyli stan pewnego eklektyzmu metodologicznego. Mo na ze znaczn  
pewno ci  stwierdzi , e z ogólnej refleksji nad natur  globalnych zjawisk spo ecznych 
opisywanych za pomoc  kategorii potrzeb, jako ci ycia, wp ywów wiedzy i technolo-
gii, zagro e  bezpiecze stwa oraz ryzyka kryzysów i konfliktów, mo e wy oni  si  
paradygmat bada  naukowych nad globalnym spo ecze stwem informacyjnym, odpo-
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wiadaj cy wyzwaniom cywilizacyjnym po owy XXI wieku. Na prze omie lat 70. i 80. 
XX wieku okre lono 10 „nieuchronnych” megatrendów rozwoju spo ecznego, global-
nych tendencji (Naisbitt, 1997). Podobne antycypacje tworzono w licznych o rodkach, 
za  ich warto  predykcyjna by a na ogó  w tpliwa (tab. 1). 

 

 
Rysunek 1. Projekcje – mo liwe warianty rozwoju cywilizacyjnego 

ród o: opracowanie w asne. 

 

3. Perspektywa ewaluacyjna

 Bez wi kszego trudu mo na dostrzec, e np. system spo eczny, informacja, sie  
wyst puj  jako kategorie opisu rzeczywisto ci w wielu ró nych obszarach wspó cze-
snych bada  naukowych. Interdyscyplinarno  jest cech  bada  naukowych charaktery-
zuj c  postaw  badawcz , która sk ania do uwzgl dniania – w badaniach z zakresu 
naukowej dyscypliny szczegó owej – kontekstu, którym interesuj  si  inne, ni  dana 
dyscyplina, szczegó owe dyscypliny naukowe jako ich przedmiotem bada . Postawa 
taka prowadzi do wspó pracy specjalistów z dyscyplin wzajemnie kontekstowych, pro-
wadzonej wed ug programu badawczego umo liwiaj cego i/albo u atwiaj cego 
uwzgl dnianie wiedzy i kompetencji metodologicznych z tych dyscyplin. Tak rozumia-
na interdyscyplinarno  jest nie tyle zorientowana na tworzeniu nowej dyscypliny, ile 
na lepszym, w znaczeniu epistemologicznym, wyja nianiu badanego zagadnienia  
w teorii i/albo na trafniejszym projektowaniu rozwi zania w naukach stosowanych 
(praktycznych). W szczególno ci badania nad perspektywicznym spo ecze stwem in-
formacyjnym wymaga uwzgl dnienia globalnego, cywilizacyjnego i kulturowego kon-
tekstu. Specyficznymi barierierami metodologicznymi s  np. z o ono , nieliniowo   



Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej 290 

i stochastyczno  powi zanych z sob  procesów, dziej cych si  lokalnie lub globalnie, 
w warunkach obiektywnych b d  wiadomych zak óce , w szczególno ci dzia a   
o cechach kryzysów i/lub konfliktów. Z o ono  wspó czesnych systemów spo ecznych 
o strukturach sieciowych wzrasta dynamicznie d c do stanu, w którym „wszystko 
zale y od wszystkiego”. Uwa a si , e jest to obecnie jeden z g ównych nurtów za-
awansowanych bada  naukowych (complexity theory). 
 Próby identyfikacji mo liwych, pozytywnych i negatywnych cech rozwoju cywi-
lizacji informacyjnej pozbawione s  wi kszego sensu, gdy  wyst pienie ich zale y od 
swoistych cech danej cywilizacji i realizowanego modelu rozwoju spo ecze stwa in-
formacyjnego (tab. 3, 4). Przyk adowo, ró nice modeli rozwoju, np. „Doliny Krzemo-
wej”, singapurskiego, chi skiego czy skandynawskiego, chocia  s  znacz ce, lecz kon-
stytutywne cechy systemowe pozwalaj  je zaliczy  do „wartkiego nurtu” cywilizacji 
informacyjnej. 
 
Tabela 3. Mo liwe cechy cywilizacji informacyjnej 

 
 Cechy pozytywne 

1 Dominacja sektora us ug w gospodarce oraz ilo ciowy i jako ciowy rozwój us ug informacyjnych 

2 Wysokie tempo rozwoju sieci komunikacji spo ecznej i permanentna modernizacja informacyjnej 
infrastruktury pa stwa(organizacji, instytucji) 

3 Ranga zasobów informacyjnych jako zasobów strategicznych oraz rozwój systemów zarz dzania 
informacjami (wiedz  , kapita em intelektualnym) 

4 Wiod ca rola edukacji i bada  naukowych jako g ównego ród a innowacji i post pu cywilizacyj-
nego 

5 „Nowa Gospodarka” (GOW, gospodarka cyfrowa, e-biznes) jako rezultat interakcji techniki, gospo-
darki i spo ecze stwa 

6 Bezpiecze stwo informacyjne jako istotny czynnik bezpiecze stwa spo ecze stwa (bezpiecze stwa 
narodowego); nowe koncepcje obronne pa stwa (Information Warfare, Cyberwar, Netwar) 

7 Wysoki wp yw internetu i spo ecznych mediów elektronicznych na zmiany zachowa  spo ecznych 
(wyodr bnianie si  Cyberculture) 

8 Nowe koncepcje organizacji (np. organizacja wirtualna, sieciowa, ucz ca si ) i nowe metody zarz -
dzania (np. zarz dzanie kryzysowe, zarz dzanie ryzykiem, zarz dzanie zmianami) 

ród o: opracowanie w asne. 

 
Tabela 4. Mo liwe cechy cywilizacji informacyjnej 
 

 Cechy negatywne 

1 ryzyko dezintegracji spo ecznej: konflikty na tle spo ecznym ze wzgl du na malej ce znacznie 
rolnictwa i przemys u ci kiego (bezrobocie strukturalne, odrzucenie, protesty) 

2 ryzyko dezinformacji: „smog informacyjny”, „z a informacja wypiera dobr  informacj ”, tabloidy-
zacja mediów, manipulacja, fake news 

3 ryzyko regresu strategicznego my lenia: wzrostowi zasobów informacyjnych nie towarzyszy wzrost 
ich warto ci, wzrost wiedzy i m dro ci, chaos strategiczny 

4 ryzyko odrzucenia: „boom edukacyjny” nie spowodowa  zaspokojenia rynku pracy ICT, „bezrobot-
ni z dyplomem”, kryzysy migracyjne, ograniczanie (?) nak adów na B+R 

5 ryzyko permanentnych kryzysów: GOW nie wykszta ci a zabezpiecze  przed kryzysami, spo ecz-
no ci informacyjne biernymi obserwatorami skutków kryzysów finansowych(bankowych) 

6 ryzyko cyberzagro e : wzrost cyberprzest pczo ci i gro by cyberterroryzmu (cyberwojny) 

7 ryzyko „upadku obyczajów”: zara enie cyberkultury prymitywnymi zachowaniami, kiczem, cha-
osem my lowym 
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8 ryzyko dezintegracji technicznej: nadmiar systemów, metodologii, integratorów, operatorów itp., 
brak po danej koherentno ci informacyjnej (technologicznej) 

9 ryzyko „globalizacji”: pog bianie ró nic mi dzy beneficjentami globalizacji a „reszt  wiata” 

10 
ryzyko „dwóch wiatów”: rozd wi k mi dzy refleksj  filozoficzno-naukow  (z nadmiarem meta-
for) a „praktycznymi potrzebami procedur” organizacyjnych i decyzyjnych (potrzeba „dobrej” 
teorii) 

11 ryzyko regresu obywatelskiego pa stwa (spo ecze stwa informacyjnego): rozproszenie „postaw  
i warto ci”, egoizm, konsumeryzm 

ród o: opracowanie w asne. 

 
Podsumowanie

 Ogólna refleksja prospektywna dotycz ca wspó czesno ci mo e prowadzi  do 
wniosku, e mobilne spo ecze stwo sieci z pewno ci  stanowi g ówny nurt rozwoju 
cywilizacji informacyjnej. Jest wyrazem technologicznego determinizmu i, najcz ciej, 
optymizmu. Wysoka efektywno  technosfery mo e jednak sprzyja  rozwojowi socjos-
fery (spo ecze stwo wiedzy, „m dro ci”), lecz mo e w odmiennych warunkach kultu-
rowych (politycznych) zapewnia  skuteczno  sterowania spo ecze stwa nadzoru. Na 
uwag  zas uguje z pewno ci  model cybernetycznego spo ecze stwa informacyjnego, 
który dzi ki globalnej cyberprzestrzeni stwarza warunki wysokiej sprawno ci systemu 
sterowania spo ecze stwem, lecz „równowa onej” przez homeostaz  spo eczn  (formy 
spo ecze stwa obywatelskiego). Szczególnym wyzwaniem dla bezpiecznego rozwoju 
cywilizacji informacyjnej, rozpatrywanego w ka dej skali, sta o si  zjawisko, niemal 
powszechnych, cyberzagro e , w tym b d cych rezultatem niekontrolowanego rozwoju 
sztucznej inteligencji, ale tak e globalnej inwigilacji i dotkliwej dezinformacji. Sk ania 
to do rozpatrywania mo liwych i prawdopodobnych wizji i modeli rozwoju cywilizacji 
informacyjnej w kategoriach spo ecze stwa ryzyka. 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION 
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Summary. The article presents the key systemic problems of research which is focused on the 
development of information civilization and the information societies that constitute it, being 
considered as a system of systems, a complex social structure, a process of limited controllability, 
and a network of multiple relations (feedbacks). Properties have been formulated as possible 
determinants of societies development. 
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