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Internet jako forum panującej kultury. 
 
 
Streszczenie: Artykuł jest refleksją nad człowiekiem, kulturą i Internetem. Akcentuje iŜ 
zmiany technologiczne i powstanie społeczeństwa informacyjnego nie są bez wpływu na 
rozwój kultury. Przedstawia zatem definicję Internetu wykorzystując termin „forum”, 
pojmowany jako przestrzeń publiczna oraz podział nowopowstałej kultury Internetu, która 
ma być szansą dla człowieka na pełniejsze urzeczywistnianie siebie w dzisiejszym 
społeczeństwie. 
 
 
Abstract: The article considers deeply the human being existence, culture, and Internet. 
It underlines: the meaning of the technological changes and spreading widely the informative 
society, affecting  the culture development. Thus, it provides the Internet definition by using 
the term of forum, understood as the public area, and the newly formed Internet culture, 
which is to be the opportunity for a man to realise himself in a contemporary, modern 
society. 
 

 
 

„Człowiek jest sobą przez kulturę. Naród jest sobą przez kulturę. Człowiek jest 
członkiem swojego narodu, uczestnicząc w dziedzictwie jego kultury.”1 Zacytowane słowa 
największego z Polaków Jana Pawła II stały się dla mnie inspiracją do napisania tego 
artykułu. Jego celem jest ukazanie człowieka jako twórcy nowej kultury, kultury Internetu 
powstałej w formułującym się społeczeństwie informacyjnym. Kultury, poprzez którą 
człowiek urzeczywistnia siebie w tymŜe społeczeństwie.  

Opracowanie nie wyczerpuje w pełni podjętej tematyki ze względów formalnych jest 
jedynie próbą spojrzenia na kulturę Internetu. 

Dziś juŜ kaŜdy potrafi odpowiedzieć na pytanie czym jest Internet ja do swoich rozwaŜań 
wybrałam słowa Jana Pawła II: „Internet z całą pewnością jest nowym "forum" w znaczeniu 
nadawanym temu słowu w staroŜytnym Rzymie, czyli przestrzenią publiczną, gdzie 
załatwiano sprawy polityczne i gospodarcze, gdzie wypełniano obowiązki religijne, gdzie 
w znacznej mierze toczyło się Ŝycie społeczne miasta i gdzie natura ludzka ukazywała swoją 
lepszą i gorszą stronę. Była to tłumna i chaotyczna przestrzeń, odzwierciedlająca panującą 
kulturę, lecz takŜe tworząca kulturę własną.”2 

Internet jest jednym z najnowocześniejszych mediów informacyjnych, komunikacyjnych 
i edukacyjnych. W Polsce zaistniał on 16 lat temu. „Internet, czyli sieć wykorzystującą 
protokoły TCP/IP zorganizowali dwaj fizycy: Rafał Pietrak z Warszawy i Krzysztof Heller 
z Krakowa. W marcu 1991r. od amerykańskiego ośrodka wojskowego Rafał Pietrak otrzymał 
pierwszą przyznaną Polsce klasę adresową IP - uŜywaną do dziś 148.81.00.00. W czerwcu 
1991 r. Krzysztof Heller i Rafał Pietrak uruchomili pierwszą międzymiastową łączność 
internetową - pomiędzy Warszawą a Krakowem. Pierwsze międzynarodowe połączenie po 
protokole TCP/IP nastąpiło 17 sierpnia 1991r. między Rafałem Pietrakiem z Wydziału Fizyki 

                                                 
1 Jan Paweł II Przemówienie do katechetów nauczycieli i uczniów, Włocławek 1991r.; 
2 Jan Paweł II Papieskie orędzie o Internecie; 



Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. HoŜej a Janem Sorensenem, z Ośrodka 
Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego. Dzień ten moŜna uwaŜać za początek 
Internetu w Polsce.”3 

Dzięki hipertekstowości, interaktywności i komunikacyjności stał się on 
wielowymiarowym medium, narzędziem pracy, rozrywki i zdobywania wiedzy przez 
współczesnego człowieka. Jest on niewątpliwie jednym z najwaŜniejszych osiągnięć 
technologicznych ostatnich lat.  

Intensywnemu rozwojowi świata techniki i technologii, towarzyszy dziś równoległy 
kryzys postaw kulturowych i humanistycznych. Z jednej strony Internet ułatwiający dostęp 
do róŜnorodnych przydatnych w procesie kształcenia zasobów informacyjnych, z drugiej zaś 
dostarczyciel wielu bezuŜytecznych, nieprawdziwych, często wychowawczo szkodliwych 
informacji. W relacji pomiędzy człowiekiem i techniką waŜny jest umiar i rozsądek, aby 
człowiek posługując się coraz doskonalszymi narzędziami, wytworami własnej myśli, nie 
działał przeciwko sobie niszcząc swoje człowieczeństwo i zakorzenione w nim cenne 
wartości, między innymi za sprawą bezkrytycznego, nierefleksyjnego, i nieodpowiedzialnego 
korzystania z Internetu. NaleŜy przy tym podkreślić za Janem Pawłem II, Ŝe Internet 
„dostarcza licznych pojęć, lecz nie uczy wartości, a kiedy te ostatnie zostają zaniedbane, 
samo nasze człowieczeństwo ulega pomniejszeniu i człowiek łatwo traci sprzed oczu swoją 
transcendentną godność. Ponadto Internet w sposób radykalny zmienia psychologiczny 
stosunek osoby do przestrzeni i czasu. Uwagę przyciąga to, co dotykalne, uŜyteczne, 
natychmiast osiągalne. MoŜe zabraknąć bodźca do głębszej myśli i refleksji, podczas gdy 
ludzie mają Ŝyciową potrzebę czasu i wewnętrznego spokoju na refleksję i zastanawianie się 
nad Ŝyciem i jego tajemnicami oraz po to, aby stopniowo zdobywać dojrzałe panowanie nad 
sobą i nad otaczającym światem.”4. 

Punktem wyjścia rozwaŜań jest przeobraŜająca się kultura, która wytworzyła Internet - 
narzędzie słuŜące między innymi do komunikacji, przechowywania i rozwijania wiedzy oraz 
samej kultury. Poprzez rozwój społeczeństwa kultura zmienia swój charakter a wraz z nią 
zmienia się człowiek. Ewolucja kultury uczy człowieka innych sposobów patrzenia na świat 
i na siebie samego sprawiając, Ŝe staje się on twórcą nowej kultury. 

Pojęcie kultury zaczerpnęłam ze słów Wincentego Okonia, który pisze: „Kultura (łac. 
cultura – uprawa), ogół stworzonych przez ludzi wartości naukowych społecznych, 
artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości.”5 Zwraca on tym samym  
uwagę iŜ współcześnie kulturę pojmujemy jako efekty i procesy tworzenia dóbr, normy, 
wartości i wzory zachowań, jako wytworzone przez ludzi dzieła, wartości naukowe, 
artystyczne, społeczne i techniczno cywilizacyjne. 

Współczesny człowiek jest członkiem społeczeństwa informacyjnego, które nie tylko 
posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są 
podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości 
społeczeństwa. Tą definicję przedstawił profesor Tomasz Goban-Klass akcentując 
formułowanie się nowego typu społeczeństwa. Będąc zatem świadomym zagroŜeń jak 
i korzyści związanych z rozwojem Internetu, nie sposób nie zauwaŜyć zwiększającego się 
wpływu tego nośnika na Ŝycie człowieka. Wybitny socjolog Emanuel Castells, pisze: 
„Internet stanowi tkankę naszego Ŝycia. (…) stanowi techniczną bazę dla struktury 
organizacyjnej epoki informacji – sieci.”6 

                                                 
3 http://www.opoka.org.pl/varia/internet/wymyslili.html; 
4 Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: Internet nowym forum 
dla głoszenia Ewangelii, Watykan 2002. 
5 Okoń Nowy słownik pedagogiczny s.208; 
6 Castells Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem s.11; 



Pamiętać naleŜy Ŝe kaŜdy człowiek przynaleŜy na podstawie szczególnych więzi kultury 
i historii do społeczeństwa i Ŝe jest ono pośrednim wychowawcą kaŜdego człowieka, „kaŜdy 
wszak wychowuje się w rodzinie na tych treściach i wartościach, jakie składają się na całość 
kultury danego narodu”7.  

Nowoczesne technologie są tworem ludzkości i jak kaŜdy jej dorobek są uwarunkowane 
kulturowo. Internet jest równieŜ zgodny z tą regułą. Jego kultura jest kulturą jego twórców 
i uŜytkowników. Przedstawieniem i podziałem kultury Internetu zajął się wybitny socjolog, 
Manuel Castells, który pisze: „Na kulturę Internetu składają się cztery warstwy: kultura 
techno-merytokratyczna, kultura hakerska, kultura wirtualno-komunitariańska i kultura 
przedsiębiorczości.”8.  

Według autora, szczytem warstw jest kultura techno-merytokratyczna, wyrastająca ze 
świata wyŜszych uczelni i nauki, której podstawą jest wiara w postęp naukowo-techniczny. 
Komunikacja oparta na Internecie ma spełniać zasady badań naukowych, powszechność 
dostępu oraz moŜliwość publikacji wyników, ich ocenę i ewentualną korektę. Warstwa ta ma 
zdominować świat za pomocą wiedzy a tworząca ją społeczność przestrzega 
równouprawnienia i sama ustanawia sobie prawa.  

Kultura hakerska zacieśnia krąg społeczeństwa kultury techno-merytokratycznej do 
wspólnoty złoŜonej z doświadczonych programistów i ekspertów w dziedzinie sieci 
komputerowych, współpracujących ze sobą w wirtualnym świecie przy realizacji 
samodzielnie zdefiniowanych projektów. NajwaŜniejszymi zasadami jej społeczności jest 
wolność w dostępie do technologii, twórcza praca i powszechny dostęp do jej wyników. 

Kolejną warstwą jest kultura wirtualno-komunitariańska, która stworzona została 
poprzez wykorzystanie sieci komputerowych przez róŜne grupy społeczne. Powstały swego 
rodzaju sieciowe społeczności, które uŜyły sieć do organizacji swojego Ŝycia społecznego, 
pozostawiając zajmowanie się technologią na rzecz jej wykorzystania. 

Podstawą kultury przedsiębiorczości stała się jej zdolność do przekształcenia zdobyczy 
technologii i idei biznesu w konkretną wartość finansową. Internet stał się podstawą nowej 
gospodarki opartej na nowych zasadach produkcji, zarządzania i rachunku ekonomicznego. 

„Kultura Internetu zrodziła się z technokratycznej wiary, Ŝe technologia zapewni 
ludzkości postęp, wcieliła ją w Ŝycie społeczność hakerów mogąca swobodnie dawać upust 
swojej technologicznej kreatywności, zakorzeniła się ona w wirtualnych sieciach na nowo 
definiujących społeczeństwo, a dzięki goniącymi za pieniędzmi przedsiębiorcom 
przekształciła się w mechanizm nowej gospodarki.”9 Ten nowy rodzaj kultury stanowi 
wyzwanie dla wartości kultury w społeczeństwie informacyjnym. Pamiętajmy jednak Ŝe 
„Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na 
którym opiera się Ŝycie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród.”10, zatem czy 
nie warto byłoby pokusić się o głębszą analizę kultury Internetu w aspekcie wartości oraz 
przedmiotu, podmiotu i celu kultury jakim jest człowiek? 

Podsumowaniem najtrafniejsze będą słowa zaczerpnięte z dokumentu Papieskiej Rady 
ds. Środków Społecznego Przekazu „Internet moŜe wnieść niezwykle cenny wkład w Ŝycie 
ludzkie. MoŜe wspierać pomyślność i pokój, wzrost intelektualny i estetyczny, wzajemne 
zrozumienie między ludami i narodami na skalę globalną. MoŜe takŜe pomóc ludziom w ich 
odwiecznym poszukiwaniu zrozumienia samych siebie”11. 
 

                                                 
7 Jan Paweł II LABOREM EXERCENS; 
8 Castells Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem s.47; 
9 E. Castells Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem s.75; 
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11 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu Etyka w Internecie, Watykan, 22 lutego 2002. 
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