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Wstęp

Rolą tego wstępu jest wyjaśnienie wyboru metodologii niniejszej monogra�ii 
i przedstawienie rozwoju argumentacji, uzasadniającej tezę postawioną w tytu-
le. Obie kwestie dotyczą podstawowej problematyki, która pojawia się w chwili 
podjęcia jakiejkolwiek celowej działalności w Internecie, a dokładniej w jego 
obecnej, najnowszej fazie ‒ Web 2.0, w szczególności działalności organizacyj-
nej i zarządczej. Przebiega ona w pewnych warunkach, nazwanych tutaj środo-
wiskiem, które opierają się na początkowych, dosyć oczywistych przesłankach: 
po pierwsze, Internet został uformowany przez zestaw wynalazków tech-
nicznych, wśród nich najbardziej znane to protokół TCP/IP, jako rozwiązanie 
umożliwiające powstanie elastycznej sieci komunikacyjnej, oraz World Wide 
Web, czyli swoista „nakładka” na wcześniejszy protokół, która pozwoliła stwo-
rzyć nadrzędną, hipertekstową, multimedialną płaszczyznę wymiany treści. Ta 
„nakładka” zdominowała Internet na tyle, że jest on z nią utożsamiany. Po dru-
gie, bardzo szybko sieć – w wersji podstawowej, a szczególnie od chwili, gdy 
zaoferowała ona płaszczyznę World Wide Web – stała się miejscem ekspansji 
biznesowej. Skutkowało to utworzeniem nowego rynku oraz spowodowało 
rozwój infrastruktury technicznej i ciągłą ekspansję nowych rozwiązań w tej 
dziedzinie. Po trzecie, chronologicznie najpóźniej, Internet staje się obszarem 
gwałtownych i powszechnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, 
choć ich bezpośrednie źródła tkwią głęboko w historii sieci i są równie sta-
re co pierwsze związane z nią wynalazki. Po czwarte, trzy wymienione przed 
chwilą obszary ekspansji są wewnętrznie ściśle powiązane: przedsiębiorczość 
warunkuje rozwiązania techniczne i odwrotnie, kwestie społeczne i polityczne 
(np. ustrojowe) wchodzą w nieustanne związki z rzeczywistością biznesową 
(a także z państwem – trzecim głównym graczem), czy wreszcie technologia 
umożliwia fenomeny społeczne i kulturowe, jednocześnie starając się zreali-
zować pojawiające się w tej sferze potrzeby (i tutaj państwo odgrywa istotną 
rolę). Powstały dzięki tym złożonym związkom konglomerat jest ciekawy, po-
nieważ tworzy spoistą i wewnętrznie warunkującą się całość – jest to najogól-
niejsza przesłanka stawianej hipotezy.

Wniosek, wynikający z tej ostatniej przesłanki, dotyczy ściśle przyjętej me-
todologii, a raczej dyscypliny zdolnej udźwignąć postawione zadanie. Prowa-
dzą do niego jasne konstatacje; kontekst ekonomiczny jest niezwykle istotny 
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(nawet w pewnym, źródłowym sensie najistotniejszy), jednak nie pozwala 
w pełni zrozumieć fenomenów społecznych i kulturowych. Kwestia technologii, 
równie ważna, gdyby uczynić ją płaszczyzną opisu, prowadziłaby do mniej lub 
bardziej zdystansowanej wobec siebie problematyki informatycznej. Nastawie-
nie kulturoznawcze czy społeczno-polityczne straciłoby z oczu nie tylko cywi-
lizacyjną opowieść o zupełnie wyjątkowej roli technologii, ale także z koniecz-
ności ograniczyłoby komercyjne tło Internetu o znaczeniu fundamentalnym. 
Są więc potrzebne pewne kompetencje w ramach wszystkich tych dziedzin. Na 
szczęście dostatecznie interdyscyplinarnej płaszczyzny dostarczają nauki o za-
rządzaniu w humanistyce; nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się kłopoty 
interpretacyjne. Po pierwsze, ten wybór oznacza pewne (choć niewielkie) sa-
moograniczenie w kwestii używanych narzędzi, po drugie, staje się płaszczy-
zną rekonstrukcji tożsamościowych samej dyscypliny. Obydwa skutki są jak 
najbardziej naturalne i pożądane. Wydaje się więc możliwe przyjęcie za naczel-
ne i obowiązujące tutaj rozpoznanie i punkt wyjścia ów złożony konglomerat 
różnych manifestacji Internetu (w formie Web 2.0), a nie cięcie go według dy-
scyplin naukowych. Do jego opisu trzeba postawy w miarę najogólniejszej, po-
dobnej do tej, jaka pojawia się w metare�leksji poznawczej. Taka metare�leksja, 
dotycząca fundamentalnych dyspozycji poznawczych człowieka i próbująca je 
zrozumieć, musi mieć charakter par exemple humanistyczny. W szczególności 
dzieje się tak, gdy jej przedmiotem jest wiedza lub na przykład systemy warto-
ści – obydwa te wątki fundują z jednej strony nauki humanistyczne i z drugiej 
pojawiają się w internetowej grze narracji. Wprowadzają one bowiem prob-
lematykę o innej jakościowo naturze niż pragmatyka zysku czy wydajności. 
„Wprowadzają” oznacza w tym kontekście, że bynajmniej nie zastępują. Czę-
sto pojawia się w tym miejscu formalistyczny argument, że w ten sposób łączy 
się nieprzystawalne z zasady płaszczyzny interpretacji rzeczywistości. Dzisiaj 
oczywista odpowiedź na ten zarzut brzmi: tym gorzej dla owych zasad. Zajmu-
ję się tym problemem szczegółowo w rozdziale trzecim. 

Podaję dalej przykłady dwóch narzędzi, które mogą odgrywać taką rolę: te-
orię systemów Niklasa Luhmanna i teorię narracji Jeana-François Lyotarda, ale 
próbuję wyprowadzić jeszcze inne, własne, opierające się na możliwych i przy-
jętych tutaj konkretyzacjach, zainspirowanych podanymi przykładami. Te kon-
kretyzacje zawierają trzy nurty: opowieść o technologii, opowieść o mitolo-
gizacji Internetu i opowieść o jego społecznym, ekonomicznym i kulturowym 
kontekście. W różnych momentach przybierają one charakter wiodący i wzór 
tej nadrzędnej dominacji jest przedmiotem ostatecznego, docelowego opisu. 
Układa się on ponad siatką niezwykle bogatych zjawisk. Aby je uchwycić i opi-
sać, odwołuję się do literatury, w czym, jak sądzę, kryje się zaleta przyswojenia 
pewnych konkretnych wątków opisu na gruncie polskiej re�leksji poświęconej 
Internetowi, zdominowanej kulturalistycznym, zewnętrznym, fenomenologicz-
nym podejściem. Przyczynę tego ostatniego stanu przypisuję właśnie odstąpie-
niu od kompetencji w dziedzinach koniecznie potrzebnych do zrozumienia jego 
dynamiki, w tym szczególnie w kwestii technologii i ekonomii, i wycofaniu się 



11Wstęp

z chwytania pewnej całości zamiast poszczególnych składników1. Wybieram 
narrację jako pojęcie porządkujące metodę opisu, aby zaznaczyć ich arbitralność 
i osłabić poczucie niezachwianego, fundowanego w jakikolwiek zwierzchni spo-
sób statusu. Nie jest on taki, a narracje zostały wybrane (jako nadrzędne kon-
strukcje myślowe i jako pewien skonkretyzowany zestaw) ze względu na traf-
ność i dostosowanie do opisywanego przedmiotu, a nie ze względu na zgodność 
z jakimkolwiek, umocowanym transcendentnie systemem akwizycji wiedzy. Po-
nieważ, jak widać, moim celem jest konceptualizacja Internetu, a nie bezpośred-
ni (niemożliwy) wgląd w niego, wybór ów wpisuje się w paradygmat interpreta-
tywny i podlega stosownym dla niego ocenom2. Tym samym udaje się przenieść 
re�leksję na poziom ogólny, na którym obowiązki wobec metodologii mają już 
inny i mniej ortodoksyjny charakter. 

Skutki wybranej drogi są w praktyce takie, że ile razy tocząca się w przy-
taczanym piśmiennictwie opowieść o Internecie zbacza w stronę szczególnych 
dziedzin nauki, tyle razy staram się zreferować pojawiające się w tym miejscu 
lokalnie kompetentne rozpoznania. Kompetencje tych rozpoznań opierają się 
na właściwych dla napotkanej dyscypliny metodach i pojęciach. Może się zda-
rzyć, że takimi dziedzinami będą obszary pozornie zamknięte dla humanistycz-
nego typu re�leksji. „Pozornie” – albowiem nie jest to prawdą z powodów fun-
damentalnych. Nie tylko wskutek wniosków, jakie nasuwają się pod wpływem 
teoriopoznawczej dyskusji toczącej się przynajmniej od wieku XIX i zmierzchu 
dominacji Diltheyowskiej klasy�ikacji. Drugi powód ma bardziej partykularny 
charakter i dotyczy ściśle niniejszego tekstu, powstałego jako rodzaj kontynua-
cji książki Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy [Maciąg 2012], 
w którym – nie tracąc „humanistycznej”, czyli społecznej, kulturowej i �ilozo-
�icznej perspektywy – usiłowałem poddać analizie pewne kwestie matematycz-
ne, co, jak mi się wydaje, okazało się w pełni możliwe. Zachowanie metodolo-
gicznego dystansu wobec bogactwa referowanych koncepcji, rodzących się na 
różnych polach re�leksji, nie jest łatwe. Wyznacza jednak według mnie jedyną 
drogę do uchwycenia heteronomicznego konglomeratu, o którym wspomnia-
łem, zgadzającego się notabene z pewnym, powszechnym, intuicyjnym prze-
świadczeniem dotyczącym Internetu, licznie zaświadczanym w debacie pub-
licznej. Ten ostatni fakt jest również częścią tego konglomeratu. 

Tkanina trzech przyjętych konkretyzacji nie jest ani równomierna, ani po-
wszechna. Przeciwnie. Staram się ukazać właśnie wewnętrzne, ujawniające się 
determinacje, mające charakter pewnych dominujących, wybiórczych tenden-
cji. W rezultacie ma to odtworzyć wzór głównych prób konceptualizacji Inter-
netu (z naczelną czy najświeższą formą ‒ Web 2.0). Ten wzór, w zgodzie z wy-
łożoną metodologią, jest konstrukcją, która nie rości sobie bynajmniej prawa 

1 Jest w tym pewna nomotetyczna skłonność, jednak osłabiona staraniem podania prawid-
łowego, wyczerpującego i wielodyscyplinowego opisu.

2 Co opisuje Łukasz Sułkowski i co także szerzej omawiam w rozdziale trzecim [Sułkowski 
2012, 22].
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do powoływania się na jakikolwiek meta�izyczny typ umocowania czy też nie 
deklaruje spełniania warunku prawdy korespondencyjnej, ale pozwala w in-
teresujący sposób uporządkować pole obserwacji dzięki już wykonanej pracy 
koncepcyjnej wielu badaczy. Zaproponowane konkretyzacje o statusie opo-
wieści układają się w ład, którego wyjściowy kształt opisuję w rozdziale trze-
cim, nabierający dodatkowej treści po przeglądzie formacji Web 2.0. Jego uak-
tualniony obraz przedstawiam w rozdziale zawierającym konkluzje na końcu 
książki. Jest on także realizacją hipotezy w tym sensie, że jeżeli istnieje, to może 
stanowić materię środowiska tej formacji. 

Potrzebne do postawienia tej hipotezy założenia gromadzę w dwóch pierw-
szych rozdziałach. Zaczynam od kwestii ekonomicznych z dwóch powodów. 
Po pierwsze, zdominowały one opisywany konglomerat, jakim jest Internet, 
co staram się udowodnić. Okazują się one również głównym źródłem uzasad-
nienia pojawienia się formacji Web 2.0 jako skutku jego rozwoju, zdomino-
wanego przez zjawiska o charakterze gospodarczym. Po drugie, obszar ten 
jest kontekstem, w którym zarządzanie wypracowało koncepcję środowiska 
‒ najbliższą ogólnej perspektywie niniejszej pracy. W rozdziale pierwszym 
przedstawiam sposoby rozumienia gospodarki, która pojawia się jako aktyw-
ne tło funkcjonowania Internetu, naświetlając różnorodne jego aspekty. Już tu-
taj pojawia się wyraźnie konieczność wyprowadzenia myśli z obszaru czystej 
ekonomii choćby w rejon re�leksji o społecznym czy politycznym charakterze. 
Ta tendencja metodologiczna ma absolutnie decydujące znaczenie i będzie 
się pojawiać praktycznie na wszystkich poziomach opisu, choć różne będą jej 
punkty wyjścia i cele. Pojęcie środowiska zostało wybrane, gdyż w opinii au-
tora najszerzej udaje mu się uchwycić pewną jedność kontekstu. W polskiej 
literaturze zarządczej spotyka się częściej termin „otoczenie”. Rozdział dru-
gi jest poświęcony analizie tej oboczności i w konkluzji proponuje określenie 
pierwsze, uzasadniając jego wybór i opisując jego teoretyczne zastosowanie. 
W szczególności uzasadnia ruch przesunięcia się od otoczenia w stronę śro-
dowiska, któremu towarzyszy porzucenie organizacji jako ośrodka i centrum 
będącego źródłem sensu tej kategorii na rzecz bliżej wstępnie nieustruktury-
zowanej, lecz dopiero w trakcie analizy odsłaniającej porządek przestrzeni. Za-
dania postawione w dwóch pierwszych rozdziałach oznaczają kwerendę, doko-
naną w piśmiennic twie na ten temat, co zrealizuje opisany sposób budowania 
wywodu przez odtworzenie recepcji i wglądów dokonanych przez innych i co, 
przypominam, ma doprowadzić do sumy obrazującej przedstawiane zjawisko3.

Aby urzeczywistnić opisany zamiar sumowania, staram się dostarczyć wni-
kliwego opisu interesującej mnie fazy Internetu, co w pewnym zakresie wy-
maga sięgnięcia do zdarzeń wcześniejszych. Takiego przykładu dostarczają 
rozdziały czwarty i piąty, w których omawiam wątki o charakterze politycz-

3 Gdybym miał szukać źródeł tego rodzaju podejścia, odwołałbym się do idei „rodzinnego 
podobieństwa” sformułowanej przez Ludwiga Wittgensteina w jego Dociekaniach �ilozo�icz-
nych [Wittgenstein 2000].
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nym i ekonomicznym, fundujące pewne późniejsze zjawiska. Wątki te opisują 
związki Internetu ze zjawiskiem kontrkultury w Stanach Zjednoczonych, a tak-
że okoliczności masowego pojawienia się w sieci działalności o charakterze bi-
znesowym, doprowadzające do podporządkowania go specy�icznej dla niego 
logice. Ten temat, na kanwie kon�liktów, jakie się wówczas silnie ujawniły, pro-
wadzi do pytania o możliwość sprawowania władzy nad Internetem i wkracza 
na teren rozważań dotyczących przeświadczeń aksjologicznych i stosunku do 
państwa jako ośrodka władzy z jednej strony i depozytariusza interesu pub-
licznego z drugiej. Wspominam także o pewnych technicznych możliwościach 
realizacji kontroli Internetu. To samo zadanie, choć ograniczone już do samego 
zjawiska Web 2.0, podejmuję w rozdziale szóstym.

Wspomniane rozdziały zarówno od strony chronologii opisywanych zja-
wisk, jak i z powodu uchwyconej w niej dynamiki konkretyzacji trzech przy-
jętych nurtów narracji, stanowią wprowadzenie do głównej, drugiej części 
książki. Web 2.0 przejmuje spadek w postaci kontekstu materialnego i histo-
rycznego, co dzieje się nie wprost. Aby zachować dyscyplinę opisu tej fazy, od-
noszę się do tekstu będącego jej manifestem i inauguracją – artykułu napisane-
go przez ważnego aktora w dziejach najnowszego Internetu Tima O’Reilly’ego 
What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software z 2005 roku. Wyznacza on jednocześnie, poza propozycją porząd-
ku merytorycznego, ramy metodologiczne w tym sensie, że de�iniuje obszary 
badawcze, w których rozgrywa się opowieść o Web 2.0. Po pierwsze, wylicza 
siedem zjawisk, które determinują tę formację, i po drugie, choć nie dosłownie, 
lokalizuje je pod kątem metodologicznym. 

Druga część książki rozwija obydwa wątki. Rozdziały od siódmego do czter-
nastego podejmują kolejno zaproponowane przez O’Reilly’ego tematy i opisu-
ją ich kontynuacje zarówno w zakresie najnowszych badań, jak i realizacji. Te 
ostatnie mogą przybierać charakter technologiczny, społeczny i kulturowy. Jed-
nocześnie jednak są podporządkowane naczelnej hipotezie, czyli tworzą one 
środowisko w przyjętym na wstępie sensie, co oznacza w szczególności reali-
zowanie się trzech zaproponowanych konkretyzacji: technologicznej, mitycznej 
i ekonomiczno-społecznej. Trzeba jeszcze raz podkreślić co najmniej dwoisty 
charakter tekstu O’Reilly’ego. Z jednej strony jest to źródło historyczne w tym 
sensie, że jest swego rodzaju dokumentem, z drugiej natomiast stanowi zdy-
stansowaną i przeniesioną na poziom abstrakcyjnego steoretyzowania re�lek-
sję ogólną4. Odzwierciedla w ten sposób podobny ruch, który usiłuję wykonać 
w niniejszej książce – oddać uwikłanie pojęciowe i metodologiczne, w jakie po-
pada badacz stający wobec zjawisk o podobnym zasięgu, co jest istotne w kon-
tekście pytania o prawdę materialną (odsuwając je de facto jako nienadające 
się do zrealizowania). Otwiera to ogromny obszar, na którym toczyły się spory 
o typ, warunki i wiarygodność postępowania badawczego. Trudno je tutaj refe-

4 Jest w szczególności tekstem, co włącza całą, trudną do zreferowania tutaj, lecz pozosta-
jącą w „humanistycznym” odwodzie jego teorię.
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rować. Nauki humanistyczne w takiej sytuacji, najogólniej ująwszy, proponują 
badanie tekstu, a nie rzeczywistości, i to próbuję uczynić w obliczu tak złożone-
go fenomenu, z jakim mam do czynienia. W tej części pojawia się także w pełni 
zjawisko, które jest głównym uzasadnieniem dokonywanej, trudnej i mogącej 
budzić opór operacji metodologicznej5, jakim jest nieuchronne przesuwanie się 
punktu ciężkości od technologii (czyli informatyki) w stronę zagadnień bizne-
sowych i gospodarczych (czyli ekonomii) i dalej w kierunku zjawisk społecz-
nych i politycznych (nauk społecznych). Długi opis rozpoczęty intencjonalnie 
od kwestii programistycznych pokazuje, jak nieuchronnie i szybko wikłają 
się one w dalsze konsekwencje, co, jak się okaże, pojawia się także w próbach 
kompletnego opisu formacji Web 2.0 i znajduje najczęściej wyjście w wyborze 
głównego typu nastawienia: technologicznego, biznesowego czy społecznego. 
Opisuję te skutki na końcu książki na przykładzie prac Jamesa Governora, Dio-
na Hinchcliffe’a i Duane’a Nickulla, Amy Shuen, Dona Tapscotta i Anthony’ego 
Williamsa czy Lawrence’a Lessiga.

Problem, który pozornie pojawia się w chwili objęcia tego rodzaju postę-
powaniem badawczym nie tylko zagadnień ekonomicznych, lecz także daleko 
bardziej sformalizowanych zagadnień technologicznych, ewidentnie pozosta-
jących w obszarze badań przyrodoznawczych, nie sprawia już kłopotu. Na 
szczęście istnieje obszerna literatura pozwalająca mi na ten ruch, sam także 
podjąłem tę problematykę we wspomnianej książce Deus ex machina. Obydwa 
te argumenty wpisują się w szeroką perspektywę nauk o zarządzaniu w uję-
ciu humanistycznym, o czym wspomniałem wcześniej i co omawiam w roz-
dziale trzecim. Technologia zostaje więc wybrana jako główny punkt wyjścia 
i początek dalszych konstatacji rozgrywających się już na innych polach, ta-
kich jak ekonomia, społeczeństwo czy kultura. Ten kierunek czerpię z tekstu 
O’Reilly’ego, u którego wątek technologii materializuje się pod postacią opro-
gramowania komputerowego. Internet, jako produkt technologii, jest przede 
wszystkim rozumiany i badany jako efekt innowacji software’owej, zagadnie-
nia dotyczące warstwy �izycznej są pozostawione raczej informatykom; wy-
mienione tutaj wynalazki: TCP/IP i WWW są tego najlepszymi przykładami. 
Tak też lokuje źródła znaczenia Web 2.0 Tim O’Reilly, co przenoszę na karty ni-
niejszej analizy. Wymaga to specjalnych kompetencji, nie tak jednak trudnych, 
jak się to powszechnie wydaje.

Opisane podejście ma jeszcze jeden, wspomniany jako ostatni, choć na 
pewno nie najmniej ważny aspekt. Eksploracja materiału, jakim są uporząd-
kowane i zdyscyplinowane metodologicznie świadectwa badawcze, a więc 
także pośrednie zachowanie wierności pewnej rzeczywistości zjawisk, na tyle 
dostępnej re�leksji poznawczej, na ile się to zrealizowało w postaci badań, ma 

5 Ale którą może jedynie udźwignąć dyscyplina zarządzania w naukach humanistycznych 
wraz z jej nowoczesnym zapleczem godzącym pozornie nieprzystawalne obszary re�leksji czy-
sto organizacyjnej i dyskursywnej, kulturalistycznej czy �ilozo�icznej.
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w gruncie rzeczy jak najbardziej pragmatyczny charakter6. Potwierdza się to 
w postaci takich dowodów, jak dosyć duża liczba przywołanych w tej książce 
odnośników do realnych treści internetowych (jest ich prawie trzysta). Uwi-
dacznia się on również wprost w decyzji odwołania się do rozwiązań progra-
mistycznych, czyli pewnej, uporządkowanej i formalnej działalności interpre-
tacyjnej skierowanej bezpośrednio w stronę zjawisk świata rzeczywistego7. 
Pragmatyka ta funkcjonuje więc w obrębie działań nastawionych na skutek 
w obszarze opisu czy wiedzy, tym samym daje się ją włączyć w teoretyczną tra-
dycję pragmatyzmu, o którym esej Tadeusz Gadacz zaczyna od następującego 
cytatu z Johna Deweya: „Aby móc nadać znaczenie pojęciom, trzeba je umieć 
zastosować w życiu. Otóż to zastosowanie jest możliwe za pomocą czynów” 
[Gadacz 2009, 199]. Pragmatyzm, włączając się w meandry rozumienia wiedzy, 
dostarcza oparcia takim jej teoretykom jak Thomas Kuhn czy Paul K. Feyera-
bend, ale to wykracza poza przyjęty tutaj zakres badań, choć niewątpliwie ot-
wiera niezwykle ciekawą ich perspektywę. Połączenie słów i czynów nadaje 
metaforyczny sens całej niniejszej książce z tym jednym, głównym uzupełnie-
niem, że dokonuje się w przestrzeni Web 2.0, wywołując rozliczne dalekosięż-
ne skutki, zdeterminowane przez jej technologiczne podstawy.

Na końcu tego wstępu pragnę podziękować wielu osobom, które pomogły 
mi w różny sposób skonkretyzować tematy i przemyślenia zawarte w tej książ-
ce, a także nadać im zdyscyplinowany i samoświadomy charakter. Ich obecność 
i pomoc była nieoceniona. Wśród nich pozwolę sobie wymienić prof. Bogusła-
wa Nierenberga, którego uwagi były niezwykle ważne i przyczyniły się wprost 
do jej kształtu.

6 Przy okazji realizuje walor podręcznikowy.
7 Tę skomplikowaną relację także omawiam szeroko w książce Deus ex machina.
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Gospodarka Internetu

Nadchodzi wielka rewolucja informacyjna. Jej zarzewiem stał się świat biznesu, ale 
już niebawem fala rewolucyjnych zmian zaleje WSZYSTKIE instytucje współczes-
nego społeczeństwa i radykalnie przewartościuje ZNACZENIE informacji, zarówno 
w odbiorze organizacyjnym, jak i jednostkowym. To nie będzie rewolucja w tech-
nologii, maszynerii, algorytmach, oprogramowaniu ani szybkości przetwarzania. To 
będzie rewolucja w IDEI [Drucker 2009, 105]. 

Tymi słowami Peter Drucker rozpoczyna rozdział Wyzwania informacji 
w książce opublikowanej w 1999 roku noszącej tytuł Management Challenges 
for the 21st Century1. Pewna afektacja, która towarzyszy temu proroctwu, daje 
się wyjaśnić samą treścią, obwieszczającą nadchodzące, gwałtowne zmiany, ale 
także wynika z atmosfery chwili, ponieważ ostatnie lata XX wieku były okresem 
inwestycyjnego entuzjazmu. Gwałtowna katastrofa pojawi się dopiero za chwilę, 
kiedy w marcu 2000 roku pęknie spekulacyjna bańka na rynku NASDAQ, zwana 
potocznie dotcom bubble, ponieważ obejmie praktycznie wszystkie �irmy dzia-
łające w obszarze technologii informatycznych, a szczególnie te, które pojawiły 
się w ciągu drugiej połowy lat 90. (z kropką i słowem „com” na końcu swego in-
ternetowego adresu). Firmy te osiągnęły w krótkim czasie niezwykłą dynamikę 
wzrostu i gwałtowne powiększenie swojej wartości giełdowej dzięki utrzymują-
cemu się wtedy trendowi wzrostowemu, który zwłaszcza pod sam koniec stro-
mo piął się w górę2. To moment decydujący z punktu widzenia tematu tej pracy; 
rodzi się wtedy na różny sposób, zarówno w obrębie technologii, jak i innych 
obszarów cywilizacji, nowy paradygmat istnienia Internetu, który liczy w tym 
momencie już około dwudziestu pięciu lat3. Wraz z nim zmienia się także spo-
łeczne i biznesowe funkcjonowanie sieci.

1 Polskie tłumaczenie: Zarządzanie XXI wieku – wyzwania [Drucker 2009].
2 Omawiam dotcom bubble, jego okoliczności historyczne i analizy w rozdziale Konteksty 

powstania Web 2.0.
3 Można przyjąć różne momenty rozwoju tego niezwykłego wynalazku, co omawiam dalej. 

W grę wchodzą trzy główne: pierwsza transmisja prototypową siecią ARPANET 29 paździer-
nika 1969 roku [Ryan 2010, 30], moment, w którym Internet zaczyna się posługiwać wiązką 
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Moment jego formowania się trwał kilka lat i objął różne obszary ludzkiej 
aktywności; stąd wynikają problemy, istotne bardziej w kontekście tej drugiej 
konstatacji. Narzucają one bowiem, w wypadku podjęcia decyzji o ich analizie, 
wymóg albo bardzo szerokiego ich opisu, albo arbitralnego wyboru. Ponieważ 
do pewnego stopnia przed takim zadaniem stoję również ja, muszę więc za-
proponować pewien metodologiczny modus operandi, polegający na oparciu 
się na tekście, mającym charakter założycielski i jednocześnie anonsujący naj-
ważniejsze aspekty czy też zestaw założeń wspomnianego paradygmatu. Ten 
tekst opublikowany przez Tima O’Reilly’ego we wrześniu 2005 roku proponuje 
już w tytule jego nazwę: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models 
for the Next Generation of Software. Pojęcie Web 2.0 stało się niewątpliwie po-
wszechnie znaną nazwą wielu zjawisk sieciowych, a także towarzyszących im 
szeroko konsekwencji społecznych i ekonomicznych w okresie, który nastąpił 
bezpośrednio po jego ogłoszeniu. Zajmiemy się tym bliżej w części poświęconej 
opisowi tego fenomenu. Teraz jednak wymaga eksplikacji zestaw narzędzi ana-
litycznych, które do tego posłużą. Aby je opisać, trzeba się cofnąć do pierwszej 
części konstatacji, otwierającej ten akapit.

W literaturze pojawiają się różne propozycje chronologicznego uporządko-
wania rozwoju sieci, Internetu, a potem World Wide Web. Johnny Ryan, autor 
względnie nowej idei, wyodrębnia trzy fazy, które obejmują ten proces. Ich wy-
łanianie się nie jest z początku ostre i ma charakter raczej amalgamatu złożo-
nego z burzliwych procesów o różnorodnym charakterze. Pierwsza faza, zawie-
rająca „pomysły i konteksty”, jak pisze, umożliwiająca pojawienie się Internetu, 
jest przez niego wprowadzana na tle militarnego napięcia, które cechowało sto-
sunki Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego w latach 50. [Ryan 2010, 
11]. To wtedy formują się zasadnicze techniczne założenia, które umożliwią jego 
działanie. Faza druga – ekspansji – jest związana z upowszechnieniem się tanich 
komputerów. Za jej symboliczny początek można uznać sprzedaż pierwszych 
komputerów typu PC (personal computer) o nazwie „5150” przez IBM 12 sierp-
nia 1981 roku [Ryan 2010, 58]. Ekspansja jest rzeczywiście potężna i gwał-
townie przyspiesza na początku lat 90. wraz z pojawieniem się i gwałtownym 
upowszechnieniem wynalazku Tima Bernersa-Lee – World Wide Web. Ta ak-
celeracja ma wyraźnie biznesowy charakter, a Internet zyskuje przymiot osob-
nego rynku i specy�icznej, równoległej przestrzeni aktywności gospodarczej na 
wielką skalę [Ryan 2010, 120]. Faza trzecia, którą Ryan nazywa „rosnącym śro-

protokołów TCP/IP. Tutaj jest trudniej, bo ta faza jest rozciągnięta w czasie, między rokiem 1974 
(publikacja szkicu TCP przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna) [Ryan 2010, 38] i 1978 (kiedy Vin-
ton Cerf oraz Jon Postel i Danny Cohen postanowili wydzielić część funkcji zarządzających łącze-
niem się sieci, nie maszyn, i nazwali ją Internet Protocol – IP [Ryan 2010, 39]). Trzeci moment 
jest związany z osobą Tima Bernersa-Lee i jego pomysłem World Wide Web, czyli wykorzysta-
niem już istniejącej sieci do hipertekstowej komunikacji, które nastąpiło w 1990 roku, wtedy to 
ruszył pierwszy serwer obsługujący strony oparte na HTML – wymyślonym przez niego języku 
funkcjonującym nadal [Ryan 2010, 107]. Tutaj przyjmuję opisaną dalej bardziej szczegółowo za-
sadę, że Internet we współczesnej postaci technologicznej rusza około połowy lat 70. XX wieku.
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dowiskiem” (emerging environment), jest związana z Web 2.0. Określenie to wy-
myślone przez Dale’a Dougherty’ego w 2004 roku odwołuje się do technicznego 
slangu nerdów, czyli fascynatów i praktyków technologii, w którym istnieje zwy-
czaj numerowania kolejnych wersji programu komputerowego; różnica między 
wersją 1.0 a 2.0 sugeruje istotny skok jakościowy [Ryan 2010, 137]. Dokonuje 
się on na różnych polach i oznacza nowe rozumienie idei samego oprogramo-
wania, włączenie do współpracy użytkowników, powstanie sieci społecznościo-
wych, przeobrażenia w obrębie mediów, polityki, nową fazę globalizacji itp.

W nieco inny sposób porządkuje historię Internetu Wiesław Gonciarski, 
który używa w tym celu pojęcia gospodarki cyfrowej i wyróżnia cztery etapy jej 
rozwoju:

„1. Etap narodzin technologii komputerowej (1946–1968)
2. Etap upowszechnienia technologii cyfrowej (1969–1989)
3. Etap technologii sieciowej – Web 1.0 (1990–2004)
4. Etap interaktywnej sieciowości – Web 2.0 (2005–???)” [Gonciarski 

2010, 21].

Data pierwsza zjawia się prawdopodobnie jako skutek rozwoju technologii 
komputerowej, a ściślej z tzw. trzecią rewolucją techniczną, dla której głównym 
momentem jest pojawienie się maszyny EDVAC (Electronic Discrete Variable 
Automatic Computer) – uznawanej za prototyp dzisiejszych komputerów, któ-
rej koncepcję przedstawił John von Neumann w pracy First draft of a report of 
EDVAC, opublikowanej w 1945 roku [Ifrah 2006, 804]. Gonciarski ściśle wiąże 
kategorię gospodarki cyfrowej z tą rewolucją, a także szeroko rozumianymi 
technologiami informacyjnymi [Gonciarski 2010, 21]4. Powód, dla którego po-
jawia się rok 1969, już wyjaśnialiśmy – to wtedy przeprowadzono pierwszą 
transmisję prototypową siecią ARPANET, wymaga natomiast pewnego dopre-
cyzowania rok 1990, który rozpoczyna okres tzw. Web 1.0, o nazwie utworzo-
nej retroaktywnie, jako odniesienie do jego następcy. 

Dokładny opis perypetii związanych z powołaniem do życia World Wide 
Web opisuje książka Tima Bernersa-Lee – autora tego określenia i wynalazcy 
– Weaving the Web. The Original Design and the Ultimate Destiny of the World 
Wide Web. Znalazł się on z początkiem lat 80. w ośrodku badawczym Euro-
pejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), który przeżywał w tym czasie 
gwałtowny rozwój, cierpiąc na problemy związane z niewygodną, wewnętrzną 
komunikacją [Berners-Lee 2000, 14]. Berners-Lee zaproponował ich rozwiąza-
nie poprzez oparcie się na idei zapożyczonej od Teda Nelsona, którą ten nazwał 
hipertekstem [Berners-Lee 2000, 20]. Swoje racje wyłożył w dokumencie, któ-
rym usiłował zainteresować kierownictwo CERN już od 1989 roku. Naturalnym 
wyborem w kwestii technicznego wehikułu dla zrealizowania tej idei był Inter-
net, oparty na wiązce protokołów TCP/IP, realizujący funkcję pomostu między 

4 Bardziej szczegółowy opis tej tematyki można znaleźć w mojej książce Deus ex machina. 
Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012.



20 Część I. Internet jako przedmiot zarządzania

pojedynczymi maszynami a siecią [Berners-Lee 2000, 19]. Trzeba było jeszcze 
wymyślić prosty, łatwo zrozumiały sposób adresowania, który pozwalałby od-
szukiwać powiązane z sobą dokumenty [Berners-Lee 2000, 20]. Całość, którą 
Berners-Lee nazwał World Wide Web, zawierała zatem system identy�ikacji 
zasobów (URI – universal resource identi�iers)5, specy�ikację techniczną proto-
kołu, który umożliwiał funkcjonowanie sieci dokumentów (HTTP – hypertext 
transfer protocol) oraz język pozwalający te dokumenty tworzyć, tak aby reali-
zowały zasady hipertekstu (HTML – hypertext markup language) [Berners-Lee 
2000, 36]. Reguła fundamentalna, jak pisze, ukryta za WWW, polegała na tym, 
że jeżeli ktoś gdziekolwiek stworzy dokument, bazę danych, gra�ikę, dźwięk itp. 
w ramach jego interaktywnego systemu, powinny być one dostępne dla każde-
go, bez względu na sprzęt i położenie [Berners-Lee 2000, 37]. Komputer, który 
komunikował się za pomocą Internetu, ale udostępniał dane dzięki rozwiąza-
niom z obrębu World Wide Web, działał pod adresem info.cern.ch od Bożego 
Narodzenia 1990 roku [Berners-Lee 2000, 30].

Poświęciliśmy tyle miejsca historii WWW, aby wyraźnie zaznaczyć różnicę 
technologiczną i konceptualną, jaka dzieli Internet, czyli sieć, od pewnego typu 
jej wykorzystania, które praktycznie sobie go podporządkowało6. To wyko-
rzystanie jest oparte na swoistych założeniach technicznych, ale ma u swoich 
podstaw bardziej fundamentalną i w pełni samoświadomą re�leksję, jaką jest 
koncepcja zarządzania obiegiem wiedzy zapisanej w informacji. Autorzy książ-
ki TCP/IP Biblia piszą, że WWW to „najpopularniejsza metoda udostępniania 
informacji w Internecie” i „składa się z plików zwanych stronami WWW, które 
zawierają informacje i łącza do innych stron WWW” [Scrimger 2002, 306]; za-
stępująca wcześniejszy sposób przesyłania danych za pomocą tekstu lub kodu 
binarnego. WWW działa na podstawie modelu klient–serwer w ten sposób, że 
przeglądarki (Firefox, Chrome, Internet Explorer itp.) wysyłają żądania danych 
do serwera, a ten w odpowiedzi przesyła dokumenty napisane w HTML, które 
wyświetlają one na ekranie, dzięki zawartym w nim wskazówkom. Ten w idei 
prosty mechanizm uzupełniony o kolejne rozwiązania, opisane dalej bardziej 
szczegółowo, jest podstawą niemal w całości naszej aktywności internetowej. 
Okazało się także, że może być on punktem wyjścia dla bardzo wyra�inowa-

5 Z którego nieustannie korzystamy, wpisując w przeglądarce adresy stron zaczynające się 
najczęściej od liter „www”.

6 Nie jest to jedyna forma internetowa, mająca charakter pozwalający traktować ją jako 
osobną całość technologiczną, choć wystarczająco ostra, co jest dowodzone w niniejszej książ-
ce. Za inną, odrębną taką formę można uznać tzw. Internet2, będący „wyjątkową wspólnotą 
amerykańskich i międzynarodowych liderów o charakterze badawczym, naukowym, przemy-
słowym i rządowym, współpracujących dzięki nowym technologiom” (http://www.internet2.
edu/about/, dostęp: 19.01.2013), jak można przeczytać na stronie projektu skupiającego setki 
uniwersytetów, dziesiątki korporacji i agencji rządowych, istniejącego od 1996 roku. Do tego 
zespołu należy również PIONIER – Polski Internet Optyczny, Konsorcjum Akademickich Sieci 
Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy (http://www.pionier.net.pl/online/pl/
jednostki/1/Konsorcjum_PIONIER.html, dostęp: 19.01.2013). Internet2 dysponuje własną, 
szybką infrastrukturą o zasięgu globalnym.
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nych pomysłów technologicznych, których konsekwencje pod względem zasię-
gu są podobne do tych, jakie towarzyszyły faktowi jego powstania. Wynalazek 
Tima Bernersa-Lee stał się fundamentem następnego przełomu w historii In-
ternetu, który opisuje Gonciarski pod nazwą Web 2.0, określając go nowym eta-
pem „interaktywnej sieciowości”, trwającym do czasów nam współczesnych.

Gospodarka cyfrowa, której chronologię przedstawiliśmy w ujęciu Gonciar-
skiego, jest kategorią na tyle kłopotliwą, że autor tłumaczy jej �iliacje znacze-
niowe w osobnym rozdziale. Wymienia tam obok niej jeszcze gospodarkę infor-
macyjną, gospodarkę internetową, sieciową, wirtualną, a także postindustrialną 
i elektroniczną, wspominając mimochodem o tzw. nowej gospodarce. Pewien 
nadmiar terminów wywołuje konfuzję u niego samego, bo o ile cześć z nich nie 
uzyskała jeszcze statusu pojęć dysponujących podstawą w postaci poważnej 
literatury przedmiotu, o tyle inne wymagają pewnej znajomości kontekstu ba-
dawczego. Do tych ostatnich z pewnością należy gospodarka cyfrowa, akcen-
tująca pewien etap rozwoju, skojarzony z cyfrowym przetwarzaniem danych 
i informacji, a oznacza „system społeczno-ekonomiczny, którego funkcjono-
wanie oparte jest na powszechnym wykorzystaniu cyfrowej technologii” [Gon-
ciarski 2010, 18]. Z kolei gospodarka postindustrialna nawiązuje do idei społe-
czeństwa postindustrialnego, przedstawionej z początkiem lat 70. przez Daniela 
Bella w książce The Coming of Post-Industrial Society ‒ omawiam ją szerzej 
w rozdziale poświęconym pewnym istotnym kontekstom powstania Internetu, 
dotyczącym zarówno przestrzeni czysto ekonomicznej, jak i społecznej, doku-
mentując specy�iczne skrzyżowanie tych obszarów w historii narodzin sieci. 

Pojęcie „nowej gospodarki” pojawia się u Manuela Castellsa i oznacza spe-
cy�iczną fazę gospodarki, mającą swój początek w latach 90. w Stanach Zjed-
noczonych i koncentrującą się wokół technologii informacyjnych, �inansów 
i biotechnologii [Castells 2010, 170]. Ma ona charakter sieciowy i na nowo 
kształtuje obraz gospodarki kapitalistycznej [Castells 2010, 181]. W ramach 
wspomnianych technologii najważniejszym sektorem jest Internet, w którym 
egzystują cztery grupy przedsięwzięć: obsługujące jego infrastrukturę; produ-
kujące programy i usługi działające na podstawie tej infrastruktury, umożliwia-
jące transakcje sieciowe; przedsięwzięcia nowego typu, oferujące usługi dar-
mowe i czerpiące zyski pośrednio z reklamy, prowizji czy opłat członkowskich, 
oraz, jak pisze Castells, z perspektywy roku 1999 typ najbardziej obiecujący: 
handel elektroniczny [Castells 2010, 172, 173]. 

Do tej ostatniej konstatacji odwołuje się m.in. Tomasz Teluk w książce E-biznes.
Nowa gospodarka wydanej w 2002 roku, który podkreśla znaczenie sektora 
handlu elektronicznego i związane z tym nadzieje, kontrastując je z brakiem 
istotnego wzrostu produkcji spodziewanego w „Erze Informacji” [Teluk 2002, 
12]. Teluk swoje pojęcie nowej gospodarki wywodzi wprost od Castellsa, czer-
piąc z niego holistyczny typ nastawienia, każącego patrzeć całościowo na skut-
ki nowych technologii, pozwalającego zidenty�ikować trzy, wspomniane przed 
chwilą, najważniejsze cechy nowej gospodarki, czyli jej informacyjny, globalny 
i sieciowy charakter. Przytacza także opinię „współczesnego guru zarządzania” 
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Kenichiego Ohmae, który nieco inaczej rozstawia akcenty, wskazując na cztery 
jej główne czynniki: technologie informacyjne, globalizację, procesy tradycyjnej 
ekonomii oraz „innowacyjne instrumenty �inansowe” [Teluk 2002, 12]. Trzeci 
w kolejności element jego de�inicji, choć niepodkreślony tak dobitnie, przewi-
ja się u Castellsa i może być inspirowany także postawą reprezentowaną przez 
Carla Shapiro i Hala R. Variana w książce Potęga informacji [Shapiro 2007]. 

Ideę nowej gospodarki omawia także Jan van Dijk w książce Społeczne aspek-
ty nowych mediów, pisząc, że pojawiła się ona i stałą popularna w 1999 roku, tra-
cąc jednocześnie precyzję. Odnosi się bowiem zarówno do rozwoju branży tele-
informatycznej (ICT), opisuje przekształcanie się przedsiębiorstw w korporacje 
oparte na technologii komputerowej i Internecie, jak i stanowi pojęciową opo-
zycję do tzw. starej gospodarki [Dijk 2010, 112]. Van Dijk, rozpatrując problem 
zwłaszcza w kontekście tej trzeciej możliwości, podaje cechy nowej gospodarki, 
które pojawiły się już w epoce jej „starej” wersji, a potem uzupełnia je o dwie zu-
pełnie nowe. Lista właściwości, które pojawiły się dawniej i trwają nadal, obej-
muje takie cechy jak: wysokie koszty wytworzenia i niskie koszty (re)produkcji 
informacji, doświadczalny charakter dobra, jakim jest, specy�iczny jego rodzaj 
polegający na tym, że nie ubywa go w czasie dystrybucji. Z sieciowej logiki wy-
nikają ostatnie dwie cechy: wysokie koszty wymiany systemów informatycznych 
tworzących zwarte całości oraz sieciowe efekty powodujące spadek kosztów 
i wzrost wydajności wraz z powiększaniem się liczebności jej zasięgu [Dijk 2010, 
113, 114]. Dwa „prawdziwie nowe zjawiska” nowej gospodarki to tzw. odwróce-
nie łańcucha wartości, spowodowane utratą tradycyjnej przewagi podaży nad 
popytem, w którym to konsumenci stają się stroną posiadającą inicjatywę na 
rynku, oraz podział i dematerializacja tego łańcucha. Opiera się na tym m.in. 
e-handel, w którym każdy element przebiegu tworzenia wartości można wydzie-
lić i osobno zrealizować [Dijk 2010, 115]. Wymienione cechy opisują ważną funk-
cję, jaką pełnią technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w gospodarce 
interpretowanej zgodnie z długookresowymi cyklami Kondratiewa, otwierając 
nową fazę związaną z obecnością technologii komputerowej w wersji sieciowej, 
której początek van Dijk datuje na rok 2000 [Dijk 2010, 117].

Colin Combe w książce Introduction to E-business. Management and Strategy 
[Combe 2006] wspomina o trzech działach: gospodarce internetowej, infor-
macyjnej i cyfrowej, których rozgraniczenie wynika z aspektu, jaki umożliwia 
analizę, odpowiednio nastawionego na Internet, technologie informacyjne i ko-
munikacyjne (ICT) lub technologię cyfrową. Wspólnie tworzą one tzw. nową 
gospodarkę, która jest oparta na „przedsiębiorczym tworzeniu wiedzy i dzie-
leniu się nią, innowacyjności i kreatywności oraz wykorzystaniu technologii 
informacyjnej dla rozwoju i sprzedaży nowych towarów i usług”7. Gospodarka 
ta ukształtowała się z końcem wieku XX i określi wiek XXI, a jej najważniejsze 

7 „Entrepreneurship in knowledge creation and sharing, innovation and creativity, and uti-
lising information technology for developing and selling new products and services” [Combe 
2006, 2].
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skutki wynikające z wkładu nowych technologii i Internetu to integracja orga-
nizacji dzięki sieci, tworząca nowe formy zarządzania i kontroli, oraz zmiana 
struktury konkurencji [Combe 2006, 3]. Wpływ Internetu jest tak zasadniczy, 
że wymusza korektę dotychczasowych zasad ekonomii, w szczególności w kon-
tekście rozumienia takiego bytu, jakim jest informacja8. Ekonomia tradycyjna 
traktowała informację jako zasób pozwalający redukować niepewność, tym-
czasem obecnie spełnia ona funkcję elementu produkcji lub produktu samego 
w sobie [Combe 2006, 90]. Zmiany mają jednak szerszy charakter i dotyczą 
także szerokiego zagadnienia kosztów produkcji i dystrybucji, w którego ra-
mach warto zwrócić uwagę na tzw. zewnętrzne efekty sieciowe, tj. wzrost war-
tości uzyskiwany dzięki powiększeniu się liczby klientów, opisany w 1994 roku 
przez Michaela Katza i Carla Shapiro [Combe 2006, 91]. 

Combe twierdzi również, że Internet tworzy rynek, który zbliża się do opi-
sanej przez Vilfreda Pareto teoretycznej sytuacji konkurencji doskonałej, tj. ta-
kiej, w której istnieje optymalna alokacja zasobów, a zarówno pojedynczy ku-
pujący, jak i sprzedający nie mają wpływu na rynek. Jej funkcjonowanie, jak 
pisze Combe, opiera się na wykluczającej równowadze w sferze produkcji 
i konsumpcji, nie jest zatem możliwe powiększenie podaży jednego produktu 
bez obniżenia podaży innego, a także nie jest możliwe podniesienie poziomu 
konsumpcji jakiegoś dobra bez obniżenia jej w innym miejscu [Combe 2006, 
88]. Aby taka sytuacja była możliwa, konieczne jest spełnienie wielu warun-
ków, wśród których wymienia on dużą liczbę sprzedających i kupujących, ła-
twość wejścia na rynek i jego opuszczenia, doskonałą elastyczność czynników 
produkcji, całkowitą wiedzę na temat rynku i jednorodny produkt [Combe 
2006, 88]. Rzeczywistość konkurencyjna w Internecie zbliża się do tych zało-
żeń, w szczególności cechuje ją wielość producentów i konsumentów, spowo-
dowana brakiem regulacji i łatwością dostępu [Combe 2006, 89].

Gospodarka sieciowa bywa utożsamiana z jej wariantem informacyjnym; tak 
czynią wspomniani autorzy książki Information Rules: A Strategic Guide to the 
Network Economy Carl Shapiro i Hal R. Varian [Shapiro 1999] (polskie tłum.: 
Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej [Shapiro 
2007]). Pierwszy rozdział swojego podręcznika poświęcają właśnie gospodar-
ce informacyjnej (information economy), wymiennie używając tego określenia 
z pojęciem gospodarki sieciowej (network economy). Reprezentują oni przy 
tym dosyć ortodoksyjne stanowisko, odróżniające poziom praw o charakterze 
ekonomicznym, które pozostają niezmienne, od poziomu rozwiązań technolo-
gicznych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się infrastruktura informa-
cyjna i komunikacyjna [Shapiro 2007, 13]. Ta ostatnia zmienia kształt gospo-
darki światowej w tym sensie, że wpływa na kształt procesów gospodarczych 

8 Wnikliwą analizę roli informacji w procesie zarządzania, obejmującą zarówno wyjściowy 
proces de�iniowania jej pojęcia, jak i systemy informacji zrealizowane w postaci systemów in-
formatycznych, przedstawia książka Piotra Banaszyka Podstawy organizacji i zarządzania [Ba-
naszyk 2002, 104].
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i wymusza stosowanie nowych strategii ekonomicznych9. Przeciwstawienie 
sobie niezmiennego zespołu zasad ekonomicznych ich dynamicznej realizacji 
w postaci codziennej praxis gospodarczej, które określiłem jako dosyć orto-
doksyjne, wyjaśnia istotę gospodarki cyfrowej w ujęciu omawianych autorów. 
Kieruje bowiem uwagę na technologiczne podłoże, a także podstawowy rodzaj 
dobra, jakie staje się przedmiotem obrotu w jej ramach. Shapiro i Varian odno-
szą to podłoże wprost do komplementarnego połączenia dwóch jego aspektów: 
opro gramowania (software) i sprzętu komputerowego (hardware), dostrze-
gając jego systemowy (w ramach owej komplementarności) i fundamentalny 
zarazem charakter [Shapiro 2007, 15]. Następnie zwracają się ku informacji, 
postrzeganej przez nich wyłącznie w kontekście jej cyfrowej aktualizacji (w po-
staci bitów), która uzyskuje, materializując się w postaci produktów rynko-
wych, status informacyjnego dobra [Shapiro 2007, 15].

Dzięki tej ostatniej, konceptualnej operacji, informacja, obok technologii, 
staje się kluczem do świata opisywanych zjawisk gospodarczych i pozwala zi-
denty�ikować jego podstawowe zasady. Shapiro i Varian przytaczają cztery za-
gadnienia związane z jej specy�icznymi cechami: kwestię kosztów, własności 
intelektualnej, status dobra doświadczalnego oraz tryb absorpcji informacji. 
Kwestia kosztów dotyczy ich asymetrycznej struktury, w której dominują kosz-
ty stałe. Stąd kryterium wyceny informacji nie mogą być znacznie niższe kosz-
ty zmienne (marginal costs), ale raczej jej wartość oceniana od strony klienta 
‒ zmienna i wymagająca osobnej ewaluacji [Shapiro 2007, 16]. Łatwość repro-
dukcji uaktualnia kwestię praw własności informacji ‒ problem, który będzie-
my jeszcze tutaj omawiać – i wskazuje na jedno z głównych miejsc kon�liktu róż-
nych narracji dotyczących Internetu, związanych z odmiennymi wyobrażeniami 
na temat regulacji sieci. Zagadnienie informacji jako dobra doświadczalnego 
natomiast eksponuje tę jej właściwość, która wyklucza możliwość oceny towa-
ru przez klienta inaczej niż przez jego bezpośrednią konsumpcję (np. nie można 
ocenić książki, nie przeczytawszy jej). Ten fakt wymusza specjalny typ strategii 
sprzedaży, który opiera się na wyważeniu zakresu darmowej oferty i zyskow-
nej sprzedaży [Shapiro 2007, 18]. To „napięcie” stało się prawdopodobnie tak-
że jedną z przyczyn całkowitego przeobrażenia owej strategii, opisanego przez 
Chrisa Andersona pod nazwą „darmonomii” (freeconomics), identy�ikującej 
kilka modeli jej realizacji [Anderson 2011, 169]. Czwarta kwestia absorpcji in-
formacji dotyczy zjawiska, które Shapiro i Varian nazywają „ubóstwem uwagi” 
[Shapiro 2007, 18], wywoływanego nadmiarem danych. W tej sytuacji dążące do 
sukcesu strategie muszą się nastawić na docieranie do właściwych klientów ‒ 
zadanie, dla którego wykonania Internet oferuje wiele nowych możliwości ‒ ich 
uwaga staje się w tej sytuacji kluczem do przewagi konkurencyjnej.

9 Rozwikłanie tych nie tylko terminologicznych, ale również zdecydowanie merytorycz-
nych konfuzji utrudnia język oryginału; w języku angielskim stosuje się pojęcie economy za-
równo dla nazwania gospodarki, jak i ekonomii.
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Technologia, druga część frazy „technologii informacyjnej”10, kieruje uwa-
gę autorów Potęgi informacji w stronę następnych, związanych z nią, czterech 
podstawowych zagadnień gospodarki informacyjnej, którymi są: zjawisko pod-
noszenia wartości poprzez czynienie jej bardziej dostępną; docenienie roli tzw. 
pomocników współdziałających razem z innymi aktorami systemowo ukształ-
towanych produktów; procesy tzw. „zamknięcia” i „przerzucenia się” i ich kosz-
towe skutki, a także obecność dodatniego sprzężenia zwrotnego, efektów sie-
ciowych realizujących korzyści wynikające ze skali i towarzyszący im problem 
standardów. Pierwsze podkreśla ten aspekt technologiczny, który wiąże się ze 
zwiększoną wydajnością i różnorodnością przetwarzania informacji, co powo-
duje, że łatwość jej absorpcji wzrasta, poszerzając i wzbogacając jej rynek, i pro-
wadząc do wzrostu jej wartości. Nadmiar, wydają się mówić Shapiro i Varian, nie 
musi prowadzić do in�lacji; w wypadku informacji, której obrót jest napędza-
ny rozwojem technologii, (a także dlatego, że jest „dobrem doświadczalnym”), 
popyt wzrasta równie szybko [Shapiro 2007, 21]. Problem tzw. pomocników 
opisuje wzrost roli tych aktorów procesów rynkowych, którzy zazwyczaj są po-
mijani i nie mieszczą się w podstawowym składzie konkurentów, dostawców 
i klientów. Jest to skutek systemowego charakteru logiki, leżącej u podstaw pro-
duktów technologii informacyjnej, tworzących złożone i powiązane wewnętrz-
nie zbiory (oprogramowanie, sprzęt itp.), trudne do ogarnięcia w całości przez 
pojedyncze �irmy, a więc wymagające różnego typu kooperacji [Shapiro 2007, 
22]. Autorzy identy�ikują tutaj trend, który już istnieje w chwili, gdy piszą książ-
kę, ale rozwinięty później do rozmiarów podstawowej zasady Web 2.0, związa-
ny z nową rolą użytkownika, przyjmującego funkcję współtwórcy czy współpro-
ducenta, co omawiam szeroko w dalszej części. 

Zagadnienia „zamknięcia” i „przerzucenia się” wskazują na problemy wyła-
niające się przed organizacjami, wprowadzającymi innowacyjne rozwiązania 
i stawiającymi klientów przed koniecznością ponoszenia kosztów związanych 
z ich niekompatybilnością, co wiąże się zarówno z nowymi sposobami gene-
rowania zysków, jak i zagrożeniami [Shapiro 2007, 24]. Efekty sieciowe, pod-
kreślane przez Shapiro i Variana, nie tylko prowadzą do podniesienia warto-
ści produktu poprzez umocnienie jego pozycji rynkowej, ale wynikające stąd 
korzyści skali są uzupełniane przez stymulowany tym samym mechanizmem 
wzrost popytu. Podstawę tego efektu stanowi dodatnie sprzężenie zwrotne 
polegające na tym, że im większa jest liczba już przekonanych użytkowników, 
tym bardziej wzrasta liczba nowych klientów [Shapiro 2007, 26]. Po osiągnię-
ciu „masy krytycznej” �irmy starają się przełożyć sukces na wprowadzenie obo-
wiązującego standardu, co przyjmuje kształt samospełniających się oczekiwań 
dzięki dodatniemu sprzężeniu zwrotnemu oraz „efektowi poplecznictwa”, czyli 
rosnącej lojalności wobec produktu i �irmy [Shapiro 2007, 27].

10 W języku angielskim IT ‒ Information Technology; pojęcie obecnie częściej spotykane 
w uzupełnionej wersji ICT ‒ Information and Communication Technology.



26 Część I. Internet jako przedmiot zarządzania

Choć Shapiro i Varian wydali swoją książkę w 1999 roku, a więc przed 
przełomem roku 2000 oraz zanim pojawiły się wyraźne przesłanki istnienia 
nowego paradygmatu gospodarowania w Internecie, który tutaj opisujemy, 
czyli Web 2.0, rozpoznają oni jednak pewne tendencje, jak zresztą wspomina 
na początku książki jej polski wydawca, które w dalszym rozwoju ekonomiki 
sieci stały się dominującymi trendami. Należy do nich niewątpliwie zagadnie-
nie wartościowania informacji, które pojawia się jako skutek faktu, że jest ona 
dobrem doświadczalnym, a zatem jedynym sposobem jej oceny przez klienta 
jest jej poznanie. Staje się on źródłem „napięcia między chęcią podzielenia się 
informacją [...], a chęcią wycenienia tego” [Shapiro 2007, 18], otwierając prob-
lematykę, której „radykalnym” rozwiązaniem jest wprowadzenie „najbardziej 
radykalnej z cen”, jak pisze Anderson w książce pod tym tytułem, czyli ceny 
zerowej [Anderson 2011]. Z kolei kwestia tzw. pomocników znajduje rozwi-
nięcie w ramach szerokiego zagadnienia obejmującego kwestię kooperacji, 
współudziału, współuczestnictwa, którego zręby rodzą się znacznie wcześniej, 
wraz z ideą open source Roberta Stallmana w latach 80., i prowadzą do złożo-
nej idei produkcji partnerskiej, opisanej i zanalizowanej szeroko przez Yochaia 
Benklera w książce Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wol-
ność [Benkler 2008]. Natomiast cała, złożona problematyka, która się pojawia 
wraz z kompleksem problemów koncentrujących się wokół kwestii związanych 
z obecnością technologii, takich jak „zamknięcie” i „przerzucenie się” czy go-
spodarowania standardami, znajduje rozwinięcie w postaci koncepcji takich 
jak przełomowa innowacja czy prawo atrakcyjnych zysków, opisanych przez 
Claytona Christensena. Pierwsza książka tego autora dotycząca tej tematyki 
ukazała się jeszcze w 1997 roku i nosiła tytuł The Innovator’s Dilemma: When 
New Technologies Cause Great Firms to Fail (polskie tłum.: Przełomowe inno-
wacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa [Christensen 
2010]), jednak Shapiro i Varian nie wspominają o niej ani słowem. Kwestie te 
kontynuuje następna, wydana w 2003 roku i napisana wspólnie z Michaelem 
Raynorem praca The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful 
Growth (polskie tłum.: Innowacje. Napęd wzrostu [Christensen 2008]). Wszyst-
kie wspomniane w tym akapicie zagadnienia omawiam w dalszej części książki.

Pisząc o gospodarce informacyjnej, nie sposób nie wspomnieć szerzej jed-
nego z najważniejszych autorów opisujących jej specy�ikę – Manuela Castell-
sa. W książce Społeczeństwo sieci, wydanej po raz pierwszy w 1996 roku, ale 
uzupełnionej w drugim wydaniu w 2000 roku11, anonsuje on nową gospodarkę, 
która zrodziła się w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, i nazywa ją „informacyj-
ną, globalną i usieciowioną”, starając się podkreślić trzy jej odrębne, choć „spla-
tające się” właściwości [Castells 2010, 109]. Z istotnego tutaj punktu widzenia 
najważniejsze są dwa skrajne określenia, które bynajmniej nie mają synoni-
micznego charakteru, lecz z jednej strony akcentują zdolność do „wytwarzania, 

11 To ostatnie wydanie uwzględnia na przykład omawianą książkę Shapiro i Variana 
[Castells 2010, 125].
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przetwarzania i efektywnego wykorzystywania informacji opartej na wiedzy” 
[Castells 2010, 109], z drugiej natomiast strony konstatują fakt, że „generowa-
nie wydajności i konkurencja rozgrywają się w globalnej sieci interakcji mię-
dzy sieciami biznesu” [Castells 2010, 110]. Podstawą umożliwiającą pojawienie 
się tej formacji jest „wyłonienie się nowego paradygmatu technologicznego”, 
umożliwiającego realizację zarówno pierwszego warunku, jak i drugiego, po-
przez ustanowienie głębokich i powszechnych zależności na różnych pozio-
mach życia i gospodarowania. 

Castells cytuje Alana Greenspana, który w 1998 roku jako Prezes Zarządu 
Rezerwy Federalnej (FED ‒ Federal Reserve)12 w swoim raporcie wyraził „sil-
ne przekonanie” o formowaniu się nowej gospodarki, podkreślając „niezwy-
kły postęp możliwości obliczeniowych oraz technik komunikacji i informacji” 
[Castells 2010, 123]. Umożliwiły one rozwój konkurencyjności i rentowności 
biznesu głównie dzięki poszerzeniu rynku [Castells 2010, 126], co z kolei mo-
gło nastąpić dzięki rewolucyjnemu rozwojowi komunikacji i mobilności �irm, 
tworząc w rezultacie globalną sieć rynkową [Castells 2010, 127]. Zmiany te 
miały fundamentalne, a nie tylko techniczne podstawy, i opierały się, jak pisze 
Castells, na „wyższej zdolności przetwarzania symboli” [Castells 2010, 130], 
a więc pewnych, wyłącznie ludzkich, kompetencjach intelektualnych, wywołu-
jąc tym samym równie daleko idące skutki. Objawiły się one w zmianie charak-
teru cywilizacji, zastępując industrializm ‒ informacjonizmem [Castells 2010, 
130]. Ten „nowy sposób rozwoju, który zmienia dominujący model produkcji” 
[Castells 2010, 222], czyni to na tyle istotnie, że chociaż nie zastępuje kapita-
lizmu, tak dalece reformuje jednak organizację ekonomiczną świata zachod-
niego, że Castells decyduje się rozpatrzyć jego cechy w ramach analizy analo-
gicznej do tej, którą w sławnej książce Etyka protestancka a duch kapitalizmu 
przeprowadza w latach 1904–1905 Max Weber. Jej wniosek, odwołujący się do 
myśli Josepha Schumpetera, twierdzi, że „«duch informacjonizmu» to kultura 
«twórczej destrukcji», przyspieszanej do szybkości przesyłania sygnałów w ob-
wodach optoelektronicznych” [Castells 2010, 225]13.

Większość sporów nazewniczych, które tutaj referujemy jako skutek wyła-
niającej się dominującej roli Internetu i wiążących się z nimi kwestii meryto-
rycznych, podejmuje i właściwie rozwiązuje obszerna książka Yochaia Benkle-

12 Strona o�icjalna: http://www.federalreserve.gov/ (dostęp: 15.11.2012).
13 Joseph Schumpeter opisał to zjawisko w książce Kapitalizm, socjalizm, demokracja wy-

danej w 1942 roku, będącej, jak pisze we wstępie do amerykańskiego wydania z 1976 roku 
Tom Bottomore, „owocem blisko czterdziestu lat rozważań i badań nad socjalizmem”, które 
doprowadziły go do tezy, że porządek kapitalistyczny „wykazuje tendencję do samozagłady, 
a jego prawdopodobnym następcą jest centralistyczny socjalizm” [Schumpeter 2009, XIV]. 
W rozdziale Proces twórczego niszczenia opisuje on prawidłowość, która później stała się in-
spiracją dla wielu teoretyków innowacji, szczególnie ob�icie cytowaną przy okazji Internetu. 
Jest ona według niego „faktem o zasadniczym znaczeniu dla kapitalizmu” i opisuje „proces 
przemysłowej mutacji [...] który nieustannie rewolucjonizuje od środka strukturę gospodarczą, 
nieustannie burzy starą i ciągle tworzy nową” [Schumpeter 2009, 102], co ilustruje również 
wynalazkami technologicznymi. 
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ra z 2008 roku Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność 
[Benkler 2008]. Jest ona rezultatem pracy trwającej ponad dekadę, co zyskuje 
istotny sens na tle trwających w tym czasie przeobrażeń Internetu. Autor ten 
anonsuje „nowy etap gospodarki informacyjnej”, który nazywa „usieciowio-
ną gospodarką informacyjną”, podporządkowując wcześniej już pojawiające 
się przymiotniki nowej konstrukcji wprowadzającej cały problem w inny kon-
tekst i na nowe piętro uogólnienia. Wiedzie go w tym kierunku, skądinąd znana 
i opisywana przez innych, także tutaj wymienionych badaczy, sytuacja wywo-
łana obecnością i rozwojem Internetu. Jej specy�ika polega na przenikaniu się 
różnych płaszczyzn opisu, na przykład różnego typu dziedzin nauki, w niezna-
ny dotychczas sposób i pojawianiu się dzięki temu nowych zjawisk. Dla Ben-
klera te cztery najważniejsze obszary, wymieniane expressis verbis w książce, 
tworzą kwestie technologiczne, stosunki społeczne nawiązujące się w obrębie 
procesów ekonomicznych, a także problematyka należąca do szeroko rozumia-
nej ekonomii politycznej. W jej ramach kryją się dwa pozostałe rodzaje proble-
matyki: struktura ekonomiczna i rynek, rozpatrywane w kontekście wolnoś ci, 
oraz wgląd w rozwijającą się pozarynkową wymianę dóbr i usług. Pewne ze-
społy zagadnień były już podejmowane; Manuel Castells otworzył – dzięki ob-
szernemu materiałowi badawczemu w cytowanej książce, a także innych, two-
rzących razem z nią rodzaj trylogii14 – nowy szlak interpretacji o charakterze 
ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jan van Dijk w książce Społeczne 
aspekty nowych mediów [Dijk 2010] skupia się na kwestiach zmian społecz-
nych, ich technologicznych podstawach i szerokich skutkach o charakterze go-
spodarczym, politycznym, prawnym, kulturowym czy psychologicznym. Spoj-
rzenie Benklera jest jednak nowatorskie i ukierunkowuje problem w ramach 
wyraźnej propozycji. Identy�ikuje pewne, typowe tendencje pojawiające się na 
skrzyżowaniu wskazanych przez siebie obszarów rzeczywistości i jednocześnie 
dziedzin nauki i czyni je podstawą swojej de�inicji, przenosząc punkt ciężkości 
z przekrojowych, kompletnych oglądów na obserwację trendów. Ma to charak-
ter raczej zmiany sposobu akcentowania niż zupełnej rekonstrukcji obszaru 
badawczego i przynosi bardzo ciekawy wniosek w postaci określenia fenome-
nu, który się w rezultacie takiego zabiegu kształtuje, nazwany przez niego usie-
ciowioną gospodarką rynkową. Cechuje ją, jak pisze,

[...] to, że zdecentralizowane działania jednostek – w szczególności nowe i znaczą-
ce, polegające na współpracy i koordynacji, podejmowane za pośrednictwem cał-
kowicie rozproszonych, pozarynkowych mechanizmów, niezależnych od strategii 
własnościowych – odgrywają zdecydowanie większą rolę, niż było to lub mogło być 
w przemysłowej gospodarce informacyjnej [Benkler 2008, 21]. 

14 Mowa tutaj o trzech wydawnictwach: Społeczeństwo sieci (oryg. Rise of The Network So-
ciety 1996, wiele wydań), Siła tożsamości (oryg. The Power of Identity 1997, kilka wydań) i Ko-
niec tysiąclecia (oryg. End of Millennium 1998, wiele wydań) zebranych w ramach cyklu Wiek 
informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura.
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Spojrzenie Benklera otwiera się zatem na te aspekty gospodarki i stosun-
ków społecznych kształtowanych w ramach procesów ekonomicznych, które 
zawładną fenomenem Web 2.0. Jednocześnie tym polem, na którym się roz-
winą, nie będzie rynek jako miejsce wymiany praw własności różnego typu; 
pojawi się obrót wsparty na nietradycyjnym rozumieniu owej wymiany, który 
zakłóci dotychczasowe przeświadczenia i uregulowania praw własności. Te za-
wirowania będziemy obserwować w wielu miejscach Web 2.0. Ponieważ będą 
one uderzać w fundamentalne zasady społeczeństwa liberalnego, pewnego 
tworu cywilizacyjnego i kulturowego, kształtowanego setki lat, przewartościo-
wanie będzie głębokie, a spory, które się pojawią – podstawowe i dramatycz-
ne. Benkler wydaje się mieć tego świadomość, kiedy pisze o swojej postawie 
badawczej jako prezentacji „teorii liberalizmu politycznego”. Poczucie zresztą, 
że przedmiotem badania są zjawiska o najszerszym zasięgu, nie jest też obce 
innym badaczom, którzy artykułują je w obrębie własnych dziedzin, jak Combe 
dla ekonomii, lub – jak wspomniany Castells – nadają im rangę ogólnych ustro-
jowych i cywilizacyjnych przełomów.

W ramach poczynionych dotychczas uwag wyłania się zestaw najważniej-
szych pojęć określających obszar naszego zainteresowania. Przyjąłem jako 
kategorię wyjściową ideę gospodarki cyfrowej, której zrozumienie oparłem 
na kilku przykładowych interpretacjach, powstałych głównie wokół momen-
tu załamania się hossy, ilustrowanej przez indeks notowań NASDAQ, a więc 
sprzed uformowania się fenomenu Web 2.0. Stworzyły one pewien zestaw 
podstawowych przeświadczeń rozwijanych bądź kontestowanych w jego ra-
mach. Z punktu widzenia tego wprowadzenia zasadniczy charakter ma nakie-
rowanie uwagi na obszar działalności biznesowej, rozwijającej się za pomocą 
i w obrębie Internetu, który przyjmuje formę World Wide Web. Zanim jednak 
przyjdzie ten okres, wykształcają się już techniczne realizacje działalności or-
ganizacyjnej w sferze biznesu internetowego i są najchętniej interpretowane, 
zwłaszcza w obrębie najpowszechniejszej formy – handlu elektronicznego 
(e-commerce), jako pewne, wykształcone modele biznesowe15. Dariusz Noj-
szewski w przytoczonym artykule omawia w tym względzie propozycje Paula 
Timmersa16, Michaela Rappa17, Petera Weilla i Michaela Vitale’a [Weill 2001], 
Colina Combe’a [Combe 2006], Amira Hartmana, Johna Sifonisa i Johna Kadora 
[Hartman 2001], a także autorów polskich: Wiesława Grudzewskiego i Ireny 
Hejduk [Grudzewski 2002] oraz Celiny Olszak [Olszak 2004]. W konkluzjach 

15 Taki pogląd, uzupełniony literaturą, przedstawia Dariusz Nojszewski w artykule Prze-
gląd modeli e-biznesowych, opublikowanym w dwóch częściach w elektronicznym czasopiśmie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2006 roku, nr 5 (17) i 2007, nr 2 (19), dostęp-
nych pod adresami: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375 i http://
www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414 (dostęp: 18.11.2012).

16 Paul Timmers: Business Models for Electronic Markets, http://www.cs.uu.nl/docs/
vakken/ec/Timmers_BMem.pdf (dostęp: 18.11.2012).

17 Michael Rappa: Business Models On The Web, http://digitalenterprise.org/models/mo-
dels.html (dostęp: 18.11.2012).
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podkreśla on dużą liczbę pojawiających się w literaturze propozycji modeli, 
które proponuje porządkować według takich kryteriów jak rodzaj (technolo-
giczne vs organizacyjne), innowacyjność (przeniesione z klasycznej gospodar-
ki vs nowe), stopień złożoności (proste vs złożone), miejsca na rynku (tworzą-
ce nową niszę vs wykorzystanie istniejącego rynku) czy typ (skierowane na 
klienta vs skierowane na �irmę). 

Najogólniejszej podstawy do analizy modeli biznesowych dostarczają Al-
lan Afuah i Christopher Tucci, autorzy książki wydanej w 2001 roku (polskie 
wydanie 2003) Biznes internetowy. Strategie i modele. Podają oni powszech-
nie przyjmowaną de�inicję modelu biznesowego („metoda powiększania 
i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produk-
tów i usług” konkurencyjnych i dochodowych [Afuah 2003a, 20]) i w szcze-
gólności zajmują się jego wariantem internetowym jako drogą do uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. Na tej de�inicji opiera się także cytowany Noszkow-
ski. Podają oni także własną klasy�ikację modeli, opartą na wspomnianych 
już propozycjach Rappa i Timmersa [Afuah 2003a, 87]. Autorzy ci zwracają 
także uwagę na fazę realizacji, w której trakcie eksponują „wzajemne zależ-
ności między strategią, strukturą, systemami, ludźmi i otoczeniem” [Afuah 
2003a, 108]. Trzeba koniecznie podkreślić sposób, w jaki umieszczają oni 
Internet w kontekście opisywanego przez siebie wyobrażenia modelu bizne-
sowego. Spełnia on funkcję towarzyszącą bezpośredniemu, wzajemnemu od-
działywaniu modelu i otoczenia, przy czym otoczenie to jest interpretowane 
w sensie szerokim – makrootoczenia i wąskim – otoczenia konkurencyjnego, 
rozumianego zgodnie z koncepcją Michaela Portera. Internet w tej sytuacji 
odgrywa rolę „czynnika zmiany”, pośrednio wpływającego na wyniki �irmy. 
Afuah i Tucci odwołują się w tym miejscu do przywoływanej już idei „twór-
czej destrukcji” Josepha Schumpetera jako realizacji zmiany wyjątkowo fun-
damentalnej i prowadzącej do dezaktualizacji istniejących modeli, „radykal-
nych przeobrażeń konkurencji” lub powstania nowych sektorów w miejsce 
starych [Afuah 2003a, 23, 63]. Internet jako czynnik zmiany działa w dwóch 
zasadniczych obszarach: technologii i jako „sieć wartości” oraz jako „czynnik 
zmieniający warunki konkurencji”. Ten pierwszy obszar podkreśla topologię 
sieci jako wzorzec funkcjonowania biznesu i akcentuje jej techniczną pod-
stawę [Afuah 2003a, 32], drugi opiera się na pomyśle „pięciu C” – działań 
związanych z wymianą informacji: koordynacji, obrotu handlowego, budowy 
wspólnoty, prezentacji treści i metod komunikacji (coordination, commerce, 
community, content, communication) [Afuah 2003a, 65]. Korzystają one z dal-
szych dziesięciu właściwości Internetu, wśród których na pierwszym miej-
scu, choć tym razem w nieco innej kon�iguracji, sieć pojawia się jako techno-
logia pośrednicząca [Afuah 2003a, 57]. Ten schemat, w którym Internet jest 
umieszczony z boku i w funkcji pomocniczej, jest zrozumiały w chwili, w któ-
rej powstaje koncepcja Afuaha i Tucciego. Wraz z dalszym rozwojem akcenty 
istotnie się przemieszczają, a dowodu w postaci pośredniego etapu tego pro-
cesu dostarcza interpretacja Włodzimierza Szpringera.
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Analiza zawarta w książce tego autora Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw 
na modele e-biznesu [Szpringer 2008] jest istotnym uzupełnieniem i rozwinię-
ciem listy Nojszewskiego. Szpringer podejmuje problem rozwoju Internetu 
w sposób fundamentalny, stawiając podstawowe pytanie o trendy informaty-
zacji, które według tradycyjnej interpretacji w kontekście przedsiębiorstwa są 
rozumiane jako wdrożenie ICT (information and communication technology). 
W tym zakresie technologie te nie mogą już być źródłem przewagi konkuren-
cyjnej, ponieważ są wystandaryzowane i powszechnie dostępne, spadają więc 
do roli „normalnej części infrastruktury organizacji” [Szpringer 2008, 55]. Poja-
wienie się rozwiązania network computing zmienia jednak pole funkcjonowania 
rozwoju technologii informatycznych, prowadząc do „rewolucji Web 2.0”, która

[...] polega na wykorzystaniu sieci jako platformy łączącej wszystkie sieciowe urzą-
dzenia; aplikacje Web 2.0 to rozwiązania zapewniające najlepsze użytkowanie tej 
platformy: dostarczają oprogramowanie w postaci nieustannie dostępnej usługi, 
która wraz z korzystaniem z niej staje się coraz lepsza; wykorzystuje i łączy dane 
z różnych źródeł, włącza indywidualnych użytkowników, dostarczając jednocześnie 
narzędzia umożliwiające tym użytkownikom samodzielne przetwarzanie danych 
i łączenie usług; tworzy efekty sieciowe przez architekturę uczestnictwa [Szpringer 
2008, 57].

Szpringer podkreśla zwrócenie się ku użytkownikowi (konsumentowi, 
klientowi) jako głównemu źródłu innowacyjności, odwracającemu rzeczywi-
stość biznesową, w której straciło znaczenie dojrzałe ICT, choć z drugiej strony 
twierdzi, że w zasadzie jest to rodzaj kontynuacji rozwoju Internetu [Szpringer 
2008, 88]. Pisze, że Web 2.0 to „w istocie kolejny etap (druga generacja) usług 
świadczonych przez Internet” [Szpringer 2008, 97], a jego sens opiera się na 
apelu skierowanym w stronę kapitału inwestycyjnego, który po kryzysie dotco-
mów w marcu 2000 roku uzyskuje „nowe uzasadnienie dla inwestycji w biznes 
online” [Szpringer 2008, 89]. Polega ono na „przejmowaniu przez prywatne 
�irmy wartości stworzonej przez społeczność” [Szpringer 2008, 89], jest więc 
jedynie kolejnym modelem biznesowym. Jednocześnie Szpringer, podkreślając 
rolę technologii jako fundamentu rzeczywistości biznesowej w sieci, funkcjo-
nującą w ten sposób od początku jej gospodarczego rozkwitu, wymienia inne 
modele, wymuszone przez jej architekturę. Należą do nich network providerzy, 
access providerzy, host-service providerzy, service providerzy czy content provi-
derzy (pisownia oryginalna), czyli odpowiednio dostawcy infrastruktury, do-
stępu do sieci, cudzych treści przechowywanych na własnych serwerach, włas-
nych usług i treści dystrybuowanych w formie ograniczonej lub powszechnej 
[Szpringer 2008, 60]. Wydaje się, że Szpringer z jednej strony docenia „rewo-
lucyjną”, jak sam pisze, rolę Web 2.0, z drugiej jednak stara się ją wpisać w rze-
czywistość gospodarczą Internetu jako domeny o najszerszym zasięgu. Umy-
ka mu z pola widzenia jeszcze jedna możliwość, która jest tematem niniejszej 
książki – Web 2.0 istotnie wpisuje się w wiele trendów istniejących w sieci, ale 
jej przewrót, oparty głównie na technologicznych innowacjach, odmienił sieć 
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w sposób zasadniczy, powodując de facto pojawienie się paradygmatycznie in-
nej rzeczywistości organizacyjnej.

Rola konsumenta, którego pierwsze oznaki przekształcania się w aktywne-
go agensa procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych zauważyli już Marshall 
McLuhan i Alvin Tof�ler w latach 70. XX wieku, jest dla Szpringera kluczem do 
zrozumienia Web 2.0, zwłaszcza gdy łączy się on w szersze społeczności. Istot-
nie jest to proces nie do przecenienia, jednak jego konsekwencje są dalekie 
i niektórych Szpringer mógł po prostu nie znać, bo pojawiły się później, tak 
jak idea cloud computing, której początki sięgają 2008 roku. Szpringer wymie-
nia główne cechy Web 2.0 i wszystkie nawiązują właśnie do użytkownika jako 
najważniejszego składnika procesów biznesowych [Szpringer 2008, 98]. Waż-
na jednak, podnoszona w niniejszej książce także jako nadrzędna, jest kolizja 
aspektu biznesowego i społecznościowego, którą Szpringer, jak się to okaże, in-
terpretuje nieco zbyt jednostronnie – jako reakcję biznesu na zagrożenie prze-
jęcia części łańcucha wartości przez różne inicjatywy społecznościowe. Nie-
wątpliwie taka reakcja jest możliwa, jednak daleko jej do wyczerpania sedna 
procesów Web 2.0 [Szpringer 2008, 94].

Pewnym komentarzem do sceptycyzmu Szpringera mogą być dwie książ-
ki wydane w tym samym roku – jedna w Stanach Zjednoczonych, a druga we 
Francji. Trudno je porównywać pod względem metodologicznej dyscypliny 
z pracą Włodzimierza Szpringera, jednak ich wymowa jest zupełnie przeciw-
na. Pierwsza została napisana przez Toma Hayesa i jest częstym przypadkiem 
w tej branży literatury o eseistycznym i publicystycznym zacięciu. Jej tytuł: 
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie [Hayes 2008] jest już wystarczają-
cym opisem jej nastawienia; przepowiada rynek będący „chaotycznym amalga-
matem zdecentralizowanych przedstawicielstw, węzłów i stowarzyszeń”, który 
„będzie przypominał występujące w biologii środowiska wirusów, charakte-
ryzujące się szybkim, niekontrolowanym wzrostem w postępie geometrycz-
nym i nieprzewidywalnością kombinacji i permutacji” [Hayes 2008, 56]. Choć 
ten opis jest bardziej poetycki niż naukowy, to odtwarza pewien stan umysłów, 
rodzące się powszechne przekonanie pochodzące jednak z kręgów bizneso-
wych18. Druga książka, Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci [Lombard 
2009], została napisana przez Didiera Lombarda, dyrektora zarządzającego 
i przewodniczącego rady nadzorczej France Telecom-Orange. Dla niego tzw. 
drugie życie sieci, czyli faza, która rozpoczęła się około 2004 roku, jest odpo-
wiednikiem Web 2.0. „Jej podstawowy element de�iniujący” polegał „na całko-
witym zanurzeniu użytkowników w świecie telekomunikacji, na wszechobec-
ności sieci i wreszcie na stapianiu się światów ludzi i sieci” [Lombard 2009, 
94]. Po raz kolejny kontaminacja kwestii społecznych i biznesowych staje się 
kluczem do zjawiska Web 2.0, wywołując przemyślenia dotyczące istoty współ-
czesnej cywilizacji, które można uznać za rodzaj świadectwa. Są one tym waż-
niejsze, że właśnie kwestie tzw. społeczne, czyli obejmujące szeroki kontekst, 

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Hayes_(author) (dostęp: 18.11.2012).
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zawierający także dyskursywne i kulturotwórcze funkcje komunikacji, to temat 
pierwszego planu. Tę szczególną okoliczność rozważam w rozdziale poświęco-
nym narracjom dotyczącym Internetu.

Na koniec trzeba koniecznie wytłumaczyć położenie semantyczne pojęcia 
gospodarki elektronicznej na dotychczasowej mapie różnego typu przywoła-
nych gospodarek. W pracy zbiorowej Strategie i modele gospodarki elektronicz-
nej Celina Olszak i Ewa Ziemba przedstawiają ją jako pole zarządzania wiedzą 
we współczesnych organizacjach, które wpisuje się w swoisty historyczny po-
rządek. Rozpoczyna go era industrialna w XIX wieku; następny okres, nazy-
wany erą informacyjną, przypada na wiek XX, natomiast wraz z XXI wiekiem 
rozpoczyna się era wiedzy. Przyjmuje ona za najważniejsze „mechanizmy two-
rzenia porządku społeczno-gospodarczego” te, które działają na podstawie 
„struktur i procesów poznawczych uczestników organizacji, interakcji między 
nimi, wzajemnego dopasowania się oraz wszechstronnej komunikacji społecz-
nej” [Olszak 2007, 17]. Ten tok rozumowania, dołączający jako istotny składnik 
kwestie zoperacjonalizowanej instytucji wiedzy, nie może się obyć bez szersze-
go tła dyskusji na jej temat, która była prowadzona w XX wieku, a więc zaapro-
bować i wbudować pewien �ilozo�iczny bagaż związanych z nią przemyśleń. 
Autorki wspominają również Platona i Arystotelesa, jednak w kontekście swe-
go pola zainteresowań opierają się na nazwiskach nowszych, takich jak Alvin 
Tof�ler czy Peter Drucker, lokalizując problematykę wiedzy w obrębie pewnej 
pragmatyki organizacyjnej.

W kontekście organizacyjnym wiedza pojawia się, jak twierdzą, w dwojakiej 
postaci: po pierwsze jako racjonalny proces „przekształcania danych w infor-
macje (wskaźniki dostępne dla jednostek podejmujących decyzje), a następ-
nie w wiedzę (poprzez przetwarzanie informacji w modelach analitycznych)”, 
oraz po drugie jako „składnik aktywów” występujący zarówno jako zasób, jak 
i produkt [Olszak 2007, 24]. Referują także dalsze konkretyzacje tego pojęcia, 
pozwalające określić jej znaczenie dla organizacji. Tak zrozumiana wiedza ma 
decydujące znaczenie w perspektywie organizacji i musi zostać objęta sto-
sownym zarządzaniem. W tym miejscu pojawiają się technologie informacyj-
ne (IT – Information Technologies), które biorą udział w tworzeniu i transferze 
wiedzy na różnych szczeblach zarządzania, realizowane w dużej części w ra-
mach różnego typu sieci [Olszak 2007, 36]. Internet pojawia się w tym kontekś-
cie jako jeszcze jedna konkretyzacja sieci �izycznej o szczególnie szerokich 
możliwościach technicznych i komunikacyjnych. Wynika stąd de�inicja gospo-
darki elektronicznej, która obejmuje 

[...] wymianę produktów i usług, transfer funduszy w publicznych i prywatnych sie-
ciach cyfrowych, różnorodne rodzaje interakcji biznesowych, a także takie funkcje, 
jak: marketing, zarządzanie relacjami z klientami, rekrutację pracowników, rozwój 
produktów (działalność wytwórczą), administrację i komunikację [Olszak 2007, 41].

Ten typ podejścia, opisany pod koniec rekonstrukcji najszerszego tła 
funkcjonowania Internetu jako domniemanego środowiska gospodarczego, 
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reprezentuje „twardy”, operacyjny i pragmatyczny sposób rozumienia koeg-
zystencji technologii informatycznej i pragmatyki organizacyjnej, dotyczącej 
głównie działalności nastawionej na zysk. Niewątpliwie wchodzi ona w za-
kres podjętej rekonstrukcji, jednak nastawienie ma odwrotny kierunek od 
przyjętego w tej książce. Traci także holistyczne nastawienie interpretacyjne, 
stanowiące istotę niniejszego wywodu, na rzecz czystego funkcjonalizmu. Na-
rzuca się oto w ten sposób wniosek, że dzięki temu rysuje się różnica między 
gospodarką cyfrową a gospodarką Internetu jako pewnym kontekstem, któ-
ry działa w połączeniu z innymi, a co więcej – przekracza ramy pragmatyki 
działalności biznesowej, choć od niej nie sposób go oderwać. Zde�iniowania 
tej swoistej przestrzeni, wewnątrz której jest to możliwe, wydarza się i daje 
się uchwycić jako pewna całość, podejmuje się rozdział następny, poświęcony 
kategorii środowiska.

Otoczenie i środowisko

Kwestie biznesowe, zwłaszcza formułowane w kontekście rozwoju technolo-
gicznego, są najwłaściwszym sposobem wkroczenia w problematykę Web 2.0. 
Ich charakter jest wysoce pragmatyczny, opiera się na obserwacji rzeczywi-
stych procesów i stanowi najczęściej w zamyśle autorów także źródło wskazó-
wek praktycznych. Pojawiły się one dzięki literaturze powstałej jako reakcja na 
fazę Internetu poprzedzającą Web 2.0 i były naturalną reakcją na gwałtowny 
rozwój gospodarki internetowej w latach 90. XX wieku. Nawet omawianą pra-
cę Włodzimierza Szpringera z 2008 roku, choć zauważającą „rewolucyjną” rolę 
Web 2.0, cechuje sceptycyzm i chęć pozostania przy wcześniej wypracowanych 
interpretacjach. 

Afuah i Tucci we wprowadzeniu do cytowanej już książki Biznes inter-
netowy. Strategie i modele podają trzy główne determinanty efektywności 
gospodarczej: „modele biznesowe, otoczenie, w którym funkcjonuje przed-
siębiorstwo, i czynnik zmiany” [Afuah 2003a, 19]. Jak już pisałem, autorzy ci 
w specy�iczny sposób lokują Internet w kontekście tych trzech składników, wi-
dząc w nim przede wszystkim realizację funkcji czynnika zmiany [Afuah 2003a, 
23, 63], a nawet identy�ikując go z nim i nowymi technologiami [Afuah 2003a, 
228]. Internet znajduje się poza głównym torem oddziaływania, jakie nawią-
zują między sobą model biznesowy i otoczenie w konceptualnym schemacie, 
łączącym wszystkie trzy wspomniane elementy. Z drugiej strony jednak wpły-
wa jednocześnie na obydwa pozostałe składniki, co Afuah i Tucci ujednolicają 
w obrębie zasady „pięciu C” (coordination, commerce, community, content, com-
munication) i dalej analizują w kontekście dziesięciu właściwości i funkcji In-
ternetu [Afuah 2003a, 66]. Otoczenie uzyskuje w tej interpretacji najistotniej-
szą rolę i wywiera wpływ zarówno na model biznesowy �irmy, jak i, jak piszą, 
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„na kierunek ewolucji Internetu” [Afuah 2003a, 211]. Szczególnie ta ostatnia 
uwaga potwierdza niejako służebną czy wspomagającą rolę sieci.

Otoczenie dzieli się według nich na dwa rodzaje: otoczenie branżowe (kon-
kurencyjne) oraz makrootoczenie19. Na to pierwsze składają się „dostawcy, od-
biorcy, wytwórcy produktów komplementarnych, konkurenci, wytwórcy pro-
duktów substytucyjnych oraz potencjalni nowi konkurenci na rynku” [Afuah 
2003a, 211], natomiast makrootoczenie obejmuje szeroko rozumiane środo-
wisko, które tworzą „polityka rządu i przepisy prawne, struktura społeczna, 
otoczenie technologiczne, struktura demogra�iczna i środowisko naturalne” 
[Afuah 2003a, 224]. Jako wzorzec otoczenia konkurencyjnego Afuah i Tuc-
ci przyjmują klasyczną propozycję Michaela Portera tzw. pięciu sił, opisaną 
przez niego w książce Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konsu-
mentów20. Analizują oni poszczególne składniki otoczenia branżowego i pod-
kreślają zmiany pojawiające się z powodu obecności Internetu, który „redu-
kuje asymetrię zasobów informacji” [Afuah 2003a, 215], jest nowym kanałem 
dystrybucji, ma globalny zasięg, co uniezależnia od lokalnych graczy, tworzy 
ogólnoświatowy rynek i nasila konkurencję, wprowadza zewnętrzne efekty 
sieciowe, jest tani, poszerza informację o produktach komplementarnych itd. 
Internet, jak piszą Afuah i Tucci, wprowadza także istotną korektę do modelu 
Portera, opartego na założeniu, że to klienci (nabywcy) „płacą �irmom za ofe-
rowaną przez nie wartość” [Afuah 2003a, 218]. Z powodu efektów sieciowych 
i funkcji pośredniczącej Internetu przestaje on być „jedyną stroną transakcji” 
[Afuah 2003a, 219], co z kolei zmienia układ sił konkurencyjnych. Autorzy ci 
obserwują z wyprzedzeniem tendencję, która za chwilę rozwinie się w głów-
ną właściwość gospodarki internetowej, polegającą na przesunięciu się „siły 
przetargowej od dostawców ku przedsiębiorstwom, a następnie od przedsię-
biorstw ku klientom (odbiorcom)” [Afuah 2003a, 219].

Makrootoczenie oddziałuje na organizację za pośrednictwem otoczenia 
branżowego [Afuah 2003a, 225]. Afuah i Tucci pojmują jego rolę jako najogól-
niejszego środowiska, wewnątrz którego kształtują się podstawy działania bi-
znesowego, podkreślając jego zdolność „sprzyjania innowacjom”. Aby taki typ 
otoczenia mógł się pojawić, potrzebne są cztery główne okoliczności [Afuah 
2003a, 225]: po pierwsze dostępność do kapitału, umożliwiająca �inansowa-
nie, będące także formą nagradzania za innowacyjność. Ten czynnik jest pod-
kreślany także przez Manuela Castellsa jako jedna z podstawowych zmien-
nych rozwoju gospodarki internetowej, dotycząca zwłaszcza roli tzw. kapitału 
wysokiego ryzyka. Czynnik drugi opiera się na swoistej kulturze organizacyj-
nej, która przyjmuje tolerancyjne, a nawet aprobatywne stanowisko wobec 

19 Wydaje się, że podążają oni utartym szlakiem różnicowania otoczenia na otoczenie ogól-
ne i konkurencyjne, które, jak pisze Krzysztof Wach, zostało wprowadzone w latach 60. XX 
wieku przez Jamesa A. Thompsona w tekście Organizations in Action: Social Science Bases of 
Administrative Theory, wydanej po raz pierwszy w 1967 roku [Wach 2008, 29].

20 „Siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora” to dostawcy, potencjalni wschodzący 
konkurenci, nabywcy, substytuty, konkurenci istniejący w sektorze [Porter 2010, 22].
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niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego. Afuah i Tucci podkreślają tutaj 
różnicę, jak dzieli Europę i Stany Zjednoczone w przedmiocie prawa upadłoś-
ciowego, a także swoistego etosu przedsiębiorczości, który w Ameryce nie po-
strzega klęski �inansowej jako rodzaju wykluczającej katastrofy. Czynnik ten 
ma więc złożony, także kulturowy charakter w sensie szerokim i stanowi do-
skonały dowód wspomnianej wcześniej tendencji, polegającej na powiększają-
cym się i rekonstruującym wpływie czynników społecznych czy społeczno-kul-
turowych. Czynnik trzeci ma pokrewny charakter, bo choć dotyczy głównie roli, 
jaką odgrywają instytucje badawcze czy uniwersytety, opiera się jednak przede 
wszystkim na specy�icznej własności dyfuzji innowacji między miejscami ich 
narodzin a biznesowymi obszarami ich absorpcji. Jest to niezwykle złożona 
i obszerna tematyka w wypadku Internetu. Podobnie jak w wypadku czynni-
ka poprzedniego do jej analizy potrzebne są dane o różnym charakterze; za-
równo wskaźniki biznesowe, jak i zmienne o charakterze społecznym, a nawet 
obyczajowym. Czynnik czwarty, pozornie najbardziej oczywisty, dotyczy poli-
tyki rządu (rządów) w zakresie wspierania sektora gospodarki internetowej. 
Mimo oczywistości nie jest to rola prosta, a jej prawdopodobnie najbardziej 
spektakularny problem ujawnia się w postaci etosu sieci, poczucia jej własno-
ści, trybu obiegu treści i jego regulacji. To osobne zagadnienie staje się również 
częścią rzeczywistości, którą zasygnalizowałem przy poprzednim czynniku ma-
krootoczenia i zostawiam do dalszego, bardziej szczegółowego opisu.

Afuah i Tucci lokują Internet na pozycji wspomagającej, choć sprawia im pe-
wien problem pogodzenie niewątpliwie czołowej jego roli ze schematem, w któ-
rym główne oddziaływanie zachodzi między swoistym otoczeniem a modelem 
biznesowym. W podsumowaniu rozdziału poświęconemu roli otoczenia zrów-
nują nawet expressis verbis jego wpływ z tymi dwoma dominującymi elemen-
tami [Afuah 2003a, 228]. Wydaje się, że nabrzmiewa konieczność przesunięcia 
podstawowych akcentów i rekonstrukcji całościowego modelu. Autorzy ci do-
konują jednak swoich analiz w przeważającej większości na podstawie rzeczy-
wistości Internetu sprzed jego przeobrażenia spowodowanego krachem speku-
lacyjnej bańki dotcomów w 2000 roku. Inne nastawienie przynosi wspomniana 
już książka wydana w 2006 roku Introduction to E-business. Management and 
Strategy, której autorem jest Colin Combe [Combe 2006]. Możemy ją traktować 
jako dokumentację przejścia między światem gospodarki internetowej Web 
1.0 i Web 2.0. Trzeba dodać, że choć Combe identy�ikuje już wiele trendów, bu-
dujących tę ostatnią fazę, termin Web 2.0 nie pojawia się w książce ani razu; 
prawdopodobnie powstawała ona właśnie w tym czasie, kiedy Tim O’Reilly 
anonsował go w swoim sławnym artykule21. Wśród nich na pierwszym miejscu 
znajduje się użytkownik i rola, jaką zaczyna odgrywać, zrównująca go, a nawet 
stawiająca ponad producentem w łańcuchu tworzenia wartości.

21 Mowa tutaj o tekście z 2005 roku What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Mod-
els for the Next Generation of Software [O’Reilly 2005], którym zajmę się wnikliwie w dalszej 
części.
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Combe nie traktuje kwestii otoczenia w sposób podobnie formalny jak 
Afuah i Tucci; passus, który mu osobno poświęca, zwraca uwagę raczej na pew-
ne, konkretne, praktyczne jego właściwości, takie jak gospodarowanie infor-
macją i jej nadmiar, fakt komunikacji i współdziałania, sieciowe efekty skali, 
szybkość zmian, dostęp do wielu towarów i usług, zjawisko prosumpcji czy ob-
jęcie swoim zasięgiem zarówno kanału komunikacji, transakcji, jak i dystrybu-
cji. Na pierwszym miejscu i jako źródło tych wszystkich okoliczności pojawia 
się Internet, przeobrażający de�initywnie otoczenie konkurencyjne organiza-
cji [Combe 2006, 55]. Sama idea otoczenia jest rozumiana w tekście tradycyj-
nie, w ramach swej wewnętrznej i zewnętrznej aktualizacji, i Combe omawia 
ją w kontekście analiz biznesowych, tak samo nazwanych [Combe 2006, 216]. 
W obydwu wypadkach opiera swój opis na propozycjach Michaela Portera; 
do analizy wewnętrznej (internal analysis) stosuje jego koncepcję łańcucha 
wartości z 1985 roku, która w nowym kontekście przyjmuje formę wirtualną 
[Combe 2006, 218]. Analiza zewnętrzna (external analysis), pozwalająca zrozu-
mieć konkurencyjne otoczenie �irmy, bazuje na pomyśle tzw. pięciu sił [Combe 
2006, 227], do którego odwoływali się już Afuah i Tucci. Dualizm wewnętrzne-
-zewnętrzne w dwóch swoich analogicznych realizacjach nie do końca jednak 
wyczerpuje problematykę otoczenia, ponieważ sumując swoje przemyślenia 
w tej części, Combe odwołuje się jeszcze do pojęcia makrootoczenia, które 
wcześniej zinterpretowane zgodnie z modelem pięciu sił Portera [Combe 2006, 
211], teraz zostaje ujęte w ramach dodatkowych, ogólnych zagadnień: makro-
ekonomii, decyzyjnych procesów politycznych i zmian demogra�icznych [Com-
be 2006, 237]. Ta niekonsekwencja może być wynikiem konfuzji w sposobie 
schematyzowania roli i miejsca otoczenia w nowym informacyjnym kontekście. 
Otoczenie zewnętrzne początkowo identy�ikowane z otoczeniem konkurencyj-
nym okazuje się jednak bogatsze, co raczej rozszerza jego wyobrażenie, tym 
mocniej podkreślając jego nadrzędny uogólniony charakter. Combe bowiem 
inaczej niż Afuah i Tucci lokuje wzajemnie interesujące nas elementy: Internet, 
organizację i otoczenie. Przedstawiając ogólne ramy analizy modeli biznesu 
elektronicznego (e-business), obrazuje otoczenie konkurencyjne (competitive 
environment) jako otaczające zarówno model, jak i samą organizację. Internet 
nie pojawia się na tym schemacie w ogóle, spełniając funkcję siły przenikają-
cej całość, co wynika z osobnego fragmentu poświęconego otoczeniu; tworzy 
rodzaj pola determinującego wszystkie aspekty konstrukcji [Combe 2006, 79].

Opisana transpozycja wewnątrz wzajemnych stosunków łączących najważ-
niejsze elementy rzeczywistości organizacyjnej jest świadectwem reinterpreta-
cji funkcji Internetu w kontekście roli, jaką odgrywa wobec otoczenia i wobec 
organizacji. Ten proces daje asumpt, wobec jednak przeważającej opinii, przy-
dającej nowej fazie Internetu w formie Web 2.0 znaczenie nadrzędne, do rozwi-
nięcia koncepcji otoczenia. Należałoby zatem w tej sytuacji zapytać, czy proces 
ten nie ma dalszego ciągu, a jeżeli tak, to jaki. Zanim jednak przejdziemy do ze-
brania materiału, który pozwoli nam udowodnić hipotezę, kryjącą się w twier-
dzącej odpowiedzi na to pytanie, trzeba wyjaśnić kwestie terminologiczne,
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w istocie niedotyczące słów, ale denotatów, na które one wskazują. Wymaga to 
przypomnienia interpretacji pojęcia otoczenia; choć wydaje się ono dosyć do-
brze zde�iniowane, kryje się w nim pułapka nazewnicza, będąca skutkiem tłu-
maczenia terminu environment na język polski jako „otoczenie”. Wyjaśnienie jej 
w dalszej części pozwoli wychwycić postulowany ciąg ewolucji roli Internetu 
w tej kwestii.

Obszerne opracowanie kwestii otoczenia podaje Krzysztof Wach w książce 
Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw [Wach 2008]. Omawia ją 
w ramach trzech aspektów: chronologicznego opisu rozwoju pojęcia, synchro-
nicznej próby de�inicji i operacyjnej identy�ikacji jego rzeczywistej aktualizacji. 
Rozwój poglądów na otoczenie przedstawia na tle ogólnej ewolucji nauk o zarzą-
dzaniu, poczynając od chwili, kiedy zwróciły one uwagę na ten przedmiot analizy, 
i omawia główne stanowiska i szkoły teoretyczne. Na znaczenie tej okoliczności 
w kontekście organizacji, pisze, zwrócono szczególnie uwagę na przełomie lat 50. 
i 60., natomiast próbowano sformalizować pojęcie otoczenia i de�iniować je do-
piero dziesięć lat później. Tej zmianie towarzyszy ewolucja samych dotyczących 
go poglądów, która rozpada się na dwa okresy: pierwszy, równoczesny wspo-
mnianemu pojawieniu się pierwszej fali zainteresowania, i drugi, który rozpoczy-
na się pod koniec lat 70. i trwa nadal [Wach 2008, 13]. Istotnym momentem było 
odejście od klasycznej szkoły zarządzania w latach 50., w którego wyniku wyła-
nia się idea organizacji jako organizmu, zanurzonego wprawdzie w otoczeniu, 
jednak pozostającego z nim w stanie symbiozy. Ten społeczny system trwa w sta-
nie homeostazy, zachowując względną równowagę [Wach 2008, 16]. W latach 
60. pojawia się podejście ilościowe, stymulowane przez rozwój systemów infor-

Rysunek 1. Schemat analizowania modeli e-biznesu

Źródło: Colin Combe: Introduction to E-business. Management and Strategy, Elsevier, Amsterdam, 
Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, 
Tokyo 2006, s. 79 (Figure 3.6. A framework for analysing e-business models). Reprodukcja dzięki 
uprzejmości wydawnictwa Elsevier.
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matycznych, które zakłada również możliwość prognozowania stanu otoczenia. 
Rolę zasadniczą jednak przydaje Wach tzw. podejściu systemowemu, które łączy 
z takimi badaczami jak Ludwig von Bertalanffy i Norbert Wiener. Trzeba przypo-
mnieć, że Bertalanffy przedstawił swoją koncepcję już w 1937 roku, a pierwsze 
wydanie książki Ogólna teoria systemów, które ukazało się w 1968 roku, skła-
dało się z tekstów powstałych w latach 1940–1967. Te fakty przytacza w przed-
mowie do polskiego wydania Andrzej Koźmiński, który jednocześnie ocenia 
pojawienie się teorii systemów jako wydarzenie w nauce o skali równorzędnej 
rewolucji naukowej, opisanej przez Thomasa Kuhna, a więc o charakterze para-
dygmatycznym [Bertalanffy 1984, 5, 6]. Podobnie najbardziej znana praca Nor-
berta Wienera Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal and the 
Machine ukazała się w 1948 roku (wyd. polskie: Cybernetyka czyli sterowanie 
i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, tłum. Jerzy Mieścicki, Warszawa 1971). 
W ramach podejścia systemowego omawiany fenomen zyskuje zasadniczą rolę 
w układzie z organizacją postrzeganą jako system otwarty na otoczenie, „bez któ-
rego nie może istnieć i rozwijać się lub chociażby przetrwać” [Wach 2008, 16]. 
Takie podejście doprowadza do wnikliwej analizy wzajemnych zależności, a tak-
że w szczególności systematycznego badania wpływu otoczenia na organizację, 
którego pierwszą próbę publikują w 1961 roku Tom Burns i George Macpherson 
Stalker [Wach 2008, 18].

Kolejne spójne podejścia teoretyczne podejmujące tę problematykę są re-
prezentowane przez tzw. teorię sytuacyjną z końca lat 60. opisaną przez Pau-
la R. Lawrence’a i Jaya W. Lorscha [Wach 2008, 18]22, tzw. szkołę ewolucyjną 
[Wach 2008, 19], teorię zależności od zasobów powstałą na początku lat 70. 
[Wach 2008, 20] i szkołę pozycyjną, której najbardziej znanym przedstawicie-
lem jest Michael Porter [Wach 2008, 21]. Przegląd proponowanych stanowisk 
zamykają tzw. nowa ekonomia instytucjonalna, skupiająca się na instytucjach 
otaczających organizację [Wach 2008, 22], i idea tzw. otoczenia przedsiębior-
czego, która pojawiła się z końcem lat 80., ogólnie polegająca na obserwacji 
aktywnych czynników otoczenia lub nadająca mu charakter podmiotowy 
[Wach 2008, 23]. Dokonany przez Wacha przegląd prowadzi do dwojakiego 
rodzaju konkluzji: po pierwsze, niewątpliwe jest rosnące znaczenie otoczenia 
w ramach analizy strategicznej, staje się ono „jedną z kluczowych kwestii, na 
którą coraz częściej zwraca się baczną uwagę w praktyce zarządzania” [Wach 
2008, 24]. Po drugie, współczesne otoczenie de�iniuje się najczęściej jako „burz-
liwe” (P. Drucker), „dramatycznie zmienne” (M. Leontiades), „hiperturbulentne” 
(J.E. McCann i J. Selsky) czy też „o stale wzrastającej turbulentności” (H.I. An-
soff) [Wach 2008, 24]23. Podsumowanie Krzysztofa Wacha charakteryzujące 

22 Gareth Morgan w książce Obrazy organizacji nieco inaczej rozkłada akcenty, wiążąc po-
czątki teorii sytuacyjnej z wymienionymi wcześniej badaczami: Burnsem i Stalkerem [Morgan 
1997, 52], wskazując na rolę Lorscha i Lawrence’a z ostatecznym sformułowaniem jej nowo-
czesnej wersji [Morgan 1997, 57].

23 O środowisku hiperkonkurencyjnym (hypercompetitive environment) pisze Henk Volber-
da [Knudsen 2003, 97].
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otoczenie przedsiębiorstw na początku XXI wieku podkreśla jego decydującą 
rolę, choć jednocześnie jest zmienne i nieprzewidywalne, a także cechuje się 
innymi właściwościami, m.in. intensywnym postępem technologicznym, przy-
spieszonym wdrażaniem systemów ITC służącym zarządzaniu czy procesami 
integracyjnymi i globalizacyjnymi oraz nadrzędnością potencjału intelektual-
nego nad przemysłowym [Wach 2008, 25, 26].

Fragment poświęcony de�inicji otoczenia Krzysztof Wach rozpoczyna od 
wyjaśnienia kwestii słownikowych, wskazując na problemy translatorskie, 
do których przejdziemy za chwilę, i przedstawia rozwój rozumienia katego-
rii otoczenia głównie na podstawie dyskusji, jaka toczy się w literaturze kra-
jowej, rozpoczynając od wspomnienia trójki badaczy obcego pochodzenia: 
Rosalie L. Tung (otoczenie jako zespół bodźców), Georges’a Nizarda (otocze-
nie jako źródło decyzji determinujących byt organizacji) i Richarda L. Dafta 
[Wach 2008, 27]. Ten ostatni autor jest rzecznikiem holistycznego traktowania 
otoczenia i pisze, że „w szerokim sensie otocznie jest nieskończone i zawiera 
wszystko to, co znajduje się poza organizacją”24, choć w swojej książce ograni-
cza się jedynie do tych jego aspektów, na które jest wrażliwa organizacja i do 
których musi się dostosować [Daft 2010, 140]. Krzysztof Wach podkreśla w ten 
sposób przesunięcie obszaru swojego zainteresowania właśnie na zewnątrz or-
ganizacji, co jest mu dalej potrzebne ze względu na badany przez niego obszar, 
i zauważa wpływ „nurtu systemowego” na kształtowanie się tych poglądów 
[Wach 2008, 28]. Wspomina także o propozycjach takich autorów jak Małgo-
rzata Bednarczyk, Janusz Gościński czy Marcin Bielski, proponując na końcu 
własną typologię otoczenia, zbudowaną na podstawie przedstawionej analizy. 
Szczególnie wiele miejsca poświęca tej pierwszej badaczce, która między inny-
mi uzupełniła tradycyjny podział Jamesa Thompsona na otoczenie ogólne (ma-
krootoczenie, otoczenie dalsze) i otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie, 
otoczenie zadaniowe, celowe, otoczenie operacyjne, otoczenie bezpośrednie, 
otoczenie bliższe) o pośrednie mezootoczenie (otoczenie regionalne)25 [Wach 
2008, 29].

Marcin Bielski w książce Podstawy teorii organizacji i zarządzania [Bielski 
2004] de�iniuje otoczenie jako „te elementy, które nie wchodzą w jego skład, 
a równocześnie mają z nim związek, tzn. oddziałują na stan systemu lub system 
oddziałuje na nie” [Bielski 2004, 20]. Ta koncepcja jest expressis verbis oparta 
na podejściu systemowym, zgodnie z którym organizacja „jest systemem ot-
wartym, pozostającym w stanie permanentnych interakcji z otoczeniem” [Biel-
ski 2004, 77]. Zawarte jest implicite w tej konstatacji istnienie granic oddziela-

24 „In a broad sense the environment is in�inite and includes everything outside the orga-
nization” [Daft 2010, 140].

25 Bednarczyk rozumie przez mezootoczenie „jednostki terenowe, np. sądy, urzędy podat-
kowe, urzędy statystyczne i jednostki władzy administracyjnej rządowej oraz terenowej”, a tak-
że „podmioty infrastruktury usługowej, wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, 
np. izby i stowarzyszenia gospodarcze, agencje i fundacje rozwoju lokalnego i regionalnego, 
przedsiębiorstwa doradcze [...], inkubatory przedsiębiorczości” [Bednarczyk 1996, 47].
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jących te dwa współzależne pola, pozwalające w dalszy sposób je precyzować. 
W szczególności wewnątrz otoczenia Bielski wyróżnia dwa obszary: otocze-
nie bezpośrednie (zadaniowe, bliższe) i otoczenie ogólne (pośrednie, dalsze) 
[Bielski 2004, 78]. To pierwsze obejmuje dostawców, odbiorców, konkurentów, 
instytucje państwowe i samorządowe, lokalny rynek pracy, a także czynniki 
społeczne (związki zawodowe, samorząd gospodarczy czy też „postawy spo-
łeczeństwa i jego oczekiwania w stosunku do organizacji”) oraz czynniki tech-
niczne (np. postęp techniczny czy „presja na unowocześnienie”) [Bielski 2004, 
78]. Natomiast w skład otoczenia ogólnego wchodzą węższe jego zakresy, takie 
jak otocznie kulturowe, techniczno-technologiczne, polityczne, prawne, ekono-
miczne, społeczne czy naturalne [Bielski 2004, 79, 80]. Złożoność i zmienność 
to dwie cechy, które pozwalają scharakteryzować typ otoczenia, w zależności 
od krzyżowego ich nasilenia, i wyróżnić cztery możliwości: otocznie proste, 
złożone, stałe i zmienne [Bielski 2004, 81].

Ricky Grif�in, autor znanego podręcznika Podstawy zarządzania organizacja-
mi [Grif�in 2002], proponuje analogiczny rodzaj analizy, opartej na kombinacji 
cech złożoności i zmienności, którą odnosi do stosunków między organizacją 

Rysunek 2. Typologia otoczenia przedsiębiorstwa

Źródło: Krzysztof Wach: Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków 2008, 
s. 35.
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i jej otoczeniem, powołując się na Jamesa Thompsona i jego wspomnianą już 
książkę z 1967 roku jako źródło tego podejścia26. Grif�in uzupełnia koncepcję 
Thompsona omawianą ideą Michaela Portera tzw. pięciu sił jako nowszym, 
„bardziej subtelnym” sposobem oceny otoczenia [Grif�in 2002, 120]. Przed-
stawienie jego problematyki rozpoczyna jednak od najogólniejszej próby de-
�inicji i proponuje klasyczny podział na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne27, 
określając to pierwsze w sposób podobny do cytowanego Richarda Dafta28: 
„Wszystko poza organizacją, co może na nią oddziaływać” [Grif�in 2002, 103], 
to drugie natomiast jako „warunki i siły wewnątrz organizacji” [Grif�in 2002, 
103]29. Każde z nich poddaje dalszej strukturyzacji, wydzielając w obrębie oto-
czenia zewnętrznego dwa podobszary: otocznie ogólne, czyli „bliżej nie spre-
cyzowane wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą mieć 
wpływ na jej działania” [Grif�in 2002, 104], oraz otoczenie celowe, zawierające 
„konkretne organizacje lub grupy, które mogą wpływać na organizację” [Grif-
�in 2002, 104]. Te dwa podobszary z kolei aktualizują się w różny sposób; bli-
żej nieokreślone otoczenie ogólne posiada wymiary: ekonomiczny, techniczny, 
socjokulturowy, prawno-polityczny i międzynarodowy, natomiast otoczenie 
celowe zwiera konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów (np. siły inte-
resu), siłę roboczą, właścicieli i sojuszników strategicznych [Grif�in 2002, 104]. 
Prostsza sytuacja istnieje w wypadku otoczenia wewnętrznego, które składa 
się z zarządu, pracowników i kultury organizacyjnej [Grif�in 2002, 115].

W bardzo obszernej i wnikliwej prezentacji ewolucji kategorii otoczenia, 
a także pragmatycznej i szczegółowej analizie procesu badania i identy�ikacji 
otoczenia, Małgorzata Bednarczyk w książce Otoczenie i przedsiębiorczość w za-
rządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą zajmuje się w szczególności 
złożonym procesem jego percypowania. Powołując się na pojęcie �iltra kultu-
rowej percepcji stworzone przez H. Igora Ansoffa, zwraca uwagę, że „odtwarza-
nie obrazu otoczenia jest subiektywne, dokonywane przez «�iltr» kulturowych 
uwarunkowań decydentów i analityków otoczenia” [Bednarczyk 1996, 68]. 
Strefa kultury w zamieszczonym w jej pracy schemacie spełnia funkcję bufora 
oddzielającego otoczenie od starających się go obserwować i analizować inte-
resariuszy, prowadząc do pomyłek. Bednarczyk cytuje zidenty�ikowane w li-
teraturze podstawowe ich kategorie, wśród których znajdują się błędy utopii 
(polegające na pomijaniu negatywnych cech otoczenia w projektach), błędy 

26 Daft proponuje w analogicznym miejscu nieco inne opozycje: stabilność vs zmienność, 
homogeniczność vs heterogeniczność, prostota vs złożoność („stable or unstable, homogeneo-
us or heterogeneous, simple or complex” [Daft 2010, 144]).

27 To zróżnicowanie po raz pierwszy wprowadził Robert B. Duncan w tekście Characteri-
stics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty opublikowanym 
w 1972 roku [Wach 2008, 26].

28 Jego cytowany tutaj i dotychczas nieprzetłumaczony na język polski podręcznik ukazał 
się po raz pierwszy w 1982 roku (http://www.openisbn.com/author/Richard_L._Daft/73434, 
dostęp: 21.11.2012) i miał 12 wydań.

29 Daft poprzestaje na otoczeniu zewnętrznym (external environment).
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nieadekwatności (wynikłe ze źle rozpoznanych cech priorytetowych) i błędy 
perspektywy (czyli źle wyznaczone prognozy czasowe) [Bednarczyk 1996, 69]. 
W pewnym sensie są one nieuniknione, gdyż, jak pisze, „decyzje strategiczne 
zawsze podejmowane są w warunkach niepewności” [Bednarczyk 1996, 69], 
która wiąże się z ograniczeniami zarówno w przetwarzaniu informacji, dostę-
pie do nich, jak i w samym ich charakterze; są one najczęściej „słabo ustruk-
turalizowane, opisowe, jakościowe i zróżnicowane kontekstowo” [Bednarczyk 
1996, 70]. W tej sytuacji nawet wnikliwy krytycyzm jest zdany z konieczności 
na subiektywną interpretację.

Ta sama zasada nie działa przecież wyłącznie w obrębie zarządczej praxis, 
ale odzwierciedla również mechanikę pracy badawczej o uogólniającym, abs-
trakcyjnym charakterze. Krzysztof Wach w rozdziale dotyczącym identy�ikacji 
otoczenia analizuje wnikliwie kwestię rozpoznania i kategoryzacji otoczenia 
w ramach tego właśnie postępowania. Stawia sobie zadanie zebrania dostęp-
nych w literaturze prób konceptualizacji otoczenia, opartych na innej zasa-
dzie niż terytorialny zasięg. Wprowadzają one strukturalizacje, dokonywane 
według wyabstrahowanych arbitralnie cech otoczenia, takich jak złożoność, 
zmienność i wiele innych. Ponieważ są próbami kwali�ikacji jakościowej obsza-
ru ze swej natury bardzo rozległego i trudnego, prowadzą do pytania o kryte-
ria. Wach, za Bednarczyk i innymi badaczami, wskazuje na wiele zewnętrznych 
okoliczności determinujących rekonesans wykonywany przez analityków, wy-
nikający z kontekstów kulturowych, posiadanej przez nich wiedzy, kompeten-
cji, wyznawanych hierarchii czy nawet intuicji [Wach 2008, 38]. 

W tej sytuacji nie dziwi bogactwo opisanych w literaturze prób strukturali-
zacji, które Wach zbiera i przedstawia w zwartej prezentacji, uporządkowanej 
zgodnie z wyodrębnionymi głównymi cechami środowiska. Poza tymi, które tłu-
maczą się same przez się, pojawia się m.in. szczodrość, którą Wach wyjaśnia, cy-
tując Williama Starbucka: to „pewien zakres, do którego otoczenie może wspie-
rać wzrost przedsiębiorstwa” [Wach 2008, 41], co oznacza ob�itość, zasobność, 
a nawet dobroczynność otoczenia [Wach 2008, 41]. Pozostałe cechy (inaczej 
warunki lub czynniki), wraz z towarzyszącymi im typami otoczenia, są nastę-
pujące: dynamika (otoczenie stabilne, turbulentne lub stabilne, zmienne, burzli-
we); zróżnicowanie, inaczej złożoność (homogeniczne, heterogeniczne lub słabo 
zdywersy�ikowane, mocno zdywersy�ikowane); niepewność (niska niepewność, 
umiarkowana niepewność, wysoka niepewność lub zdeterminowane, ryzykow-
ne); szczodrość, inaczej zasobność (bogate, biedne); zależność (zależne, autono-
miczne); rutynowość (rutynowe, nierutynowe); koncentracja (skoncentrowane, 
nieskoncentrowane); nastawienie otoczenia, inaczej wrogość (wrogie, życzli-
we); sposób oddziaływania, inaczej bezpośredniość (pośrednie, bezpośrednie); 
nacisk otoczenia, inaczej liberalizacja (liberalne, o dużym nacisku); zorganizo-
wanie (zorganizowane, niezorganizowane) [Wach 2008, 44].

Wraz z postępem opisu problematyki otoczenia pogłębia się wrażenie 
kom plikacji i bogactwa, na które nakładają się wspomniane wcześniej pro-
blemy translatorskie, dotyczące nas głównie w części poświęconej językowi
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angielskiemu, ponieważ praktycznie w całości odwołujemy się tutaj do lite-
ratury z tego kręgu językowego. Obowiązuje w nim pojęcie environment na 
określenie bytu, który w języku polskim utarło się, z pewnymi wyjątkami, na-
zywać otoczeniem. W podręczniku Ricky’ego Grif�ina Podstawy zarządzania or-
ganizacjami, słusznie uchodzącym za rodzaj elementarza nauki o zarządzaniu, 
który jest polskim tłumaczeniem książki Fundamentals of Management [Grif�in 
2012]30, autor omawia kwestię The Organizations environments [Grif�in 2012]. 
Konsekwentnie posługuje się w niej pojęciem environment dla nazwania jego 
obszaru zewnętrznego (external environment) i wewnętrznego (internal envi-
ronment), dalszych różnicowań i uszczegółowień, a także przede wszystkim 
formułując wyjściowe de�inicje [Grif�in 2012, 33]. Omawiane zagadnienia po-
jawiają się w polskiej wersji podporządkowane kategorii otoczenia. Michael 
Porter w książce Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, 
omawiając klasyczny schemat pięciu sił konkurencji wewnątrz sektora, rozpo-
czyna od stwierdzenia ogólnego: 

Istotą formułowania strategii konkurencji jest odniesienie przedsiębiorstwa do jego 
otoczenia. Jakkolwiek właściwe otoczenie jest bardzo szerokie, obejmujące oprócz 
sił ekonomicznych również społeczne, to kluczowym elementem otoczenia �irmy 
jest sektor (sektory), w którym konkuruje [Porter 2010, 21].

We wszystkich miejscach, gdzie tłumacz posługuje się terminem „otocze-
nie”, Porter konsekwentnie stosuje pojęcie environment [Porter 2004, 3]. Al-
lan Afuah i Christopher Tucci w cytowanej tutaj książce Internet Business Mo-
dels and Strategies. Text and Cases najważniejszy z punktu widzenia niniejszej 
analizy rozdział opatrują tytułem Competitive and Macro Environments [Afuah 
2003b, 187], który został przetłumaczony na język polski jako otoczenie konku-
rencyjne i makroekonomiczne [Afuah 2003a, 211].

Słownik internetowy Merriam-Webster de�iniuje na pierwszym miejscu en-
vironment jako „otaczające okoliczności, obiekty i warunki”31, co zgadzałoby się 
ze znaczeniem polskiego terminu „otoczenie”, niemniej jednak istnieje także 
w języku angielskim pojęcie surroundings, dokładnie tak samo opisane w Mer-
riam-Webster32, jednak o węższym polu znaczeniowym. Environment obejmuje 
bowiem również konotacje odnoszące się do środowiska naturalnego, środowi-
ska kulturowego i społecznego, czy węższych: otoczenia znaku językowego lub 
środowiska o charakterze programowym w ramach rozwiązań informatycz-
nych. Wydaje się, że opozycja tych dwóch określeń: environment–surroundings 
jest podobna do sytuacji w języku polskim, gdzie istnieje przeciwstawienie: 

30 Tłumaczenie, które tutaj służy za przykład, jest oparte na czwartym wydaniu oryginal-
nym, natomiast tekst angielski podaję za wydaniem szóstym; jednak w części przeze mnie opi-
sywanej nie ma różnic między nimi.

31 „[...] the circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded”, http://www.
merriam-webster.com/dictionary/environment (dostęp: 21.11.2012).

32 Surroundings: http://www.merriam-webster.com/dictionary/surroundings (dostęp: 
21.11.2012).
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środowisko–otoczenie. Według Słownika języka polskiego PWN środowisko to 
„zespół ludzi, których łączą wspólne warunki bytowania, pracy itp. lub wśród 
których ktoś żyje, przebywa” lub „zespół różnorodnych czynników działających 
na organizmy żywe”, lub „zespół czynników chemicznych stwarzających okre-
ślone warunki i wpływających na zachodzące w nich reakcje, zjawiska itp.; też: 
substancja, w której zachodzi dane zjawisko” [Drabik 2006, 1019]. Natomiast 
otoczenie oznacza „to, co znajduje się dokoła czegoś” lub „miejsce, w którym 
ktoś żyje, lub ludzie, wśród których przebywa”, zbitka „w otoczeniu” konotuje 
„wśród czegoś” lub „w czyimś towarzystwie” [Drabik 2006, 602]. Niewątpliwe 
węższe jest znaczenie pojęcia „otoczenie”, które silnie jest skojarzone z kon-
tekstem przestrzennym; środowisko nie ma takich ograniczeń.

Tradycja tłumaczenia interesującego nas pojęcia w języku polskim wybrała 
pojęcie mniej obszerne, choć istnieją wyjątki od tej reguły. W kolejnym podsta-
wowym podręczniku, książce Jamesa Stonera, Edwarda Freemana i Daniela Gil-
berta Kierowanie, interesująca nas oboczność środowisko vs otoczenie pojawia 
się expressis verbis, jednak jej składniki są używane wymiennie, bez specjalnej 
metody. Koncepcja wspomnianych autorów odwołuje się do podejścia syste-
mowego, w którym organizacja wymienia zasoby ze swoim otoczeniem [Stoner 
2001, 79]. Przedstawia ona organizację zanurzoną w otoczeniu (lub środowi-
sku) o bezpośrednim oddziaływaniu, w którego skład wchodzą interesariusze 
(stakeholders) wewnętrzni (pracownicy, udziałowcy i rady nadzorcze) i ze-
wnętrzni (klienci, dostawcy, władze państwowe, grupy szczególnych interesów, 
media, związki zawodowe, instytucje �inansowe, konkurenci i inne). Otoczenie 
(środowisko) dalsze, o pośrednim oddziaływaniu, zawiera takie elementy jak 
zmienne społeczne (demogra�ia, styl życia, wartości społeczne), zmienne eko-
nomiczne, zmienne polityczne i techniczne [Stoner 2001, 80]. Kontekst ogólny 
funkcjonowania organizacji, rozumiany jako świat �izyczny, jest reprezentowany 
głównie przez środowisko naturalne [Stoner 2001, 79], szeroko omawiane od 
strony zależności pojawiających się między nim a organizacją [Stoner 2001, 97].

Zupełnie inny charakter ma użycie pojęcia środowiska w książce Kazimie-
rza Obłója Strategia organizacji. Ten autor, cytowany także przez Krzysztofa 
Wacha, występuje z rozmyślną propozycją użycia terminu środowiska, stara-
jąc się, jak pisze, „koniecznie wyjść poza dotychczasowe pojmowanie otoczenia 
jako wyłącznie rynku czy branży” [Obłój 2001, 103]. Jego idea ma ogólny cha-
rakter: „środowisko to skomplikowany system wielu trendów, zdarzeń, rynków, 
które tworzą kontekst działania �irmy” [Obłój 2001, 103], przy czym system 
ten niekoniecznie znajduje się pod bezpośrednim wpływem �irmy. Opisując za-
sadnicze składniki „analizy strategicznej otoczenia �irmy”, Obłój wskazuje na 
trzy poziomy: środowiska (odsyła tutaj do innego, równorzędnego określenia 
„ekosystem”), branży i grupy strategicznej [Obłój 2001, 103]. Określając to naj-
szersze pole oddziaływania, zwraca uwagę na dwie najważniejsze okoliczności: 
po pierwsze, akcentuje kwestię „zde�iniowania terytorium i granic środowi-
ska”, która ma charakter par exemple twórczy, ponieważ opiera się poza wiedzą 
na wyobraźni, co jest wyraźnym, choć dokonanym nie wprost, nawiązaniem 
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na przykład do idei �iltrów Ansoffa czy innych podobnych koncepcji. Po drugie, 
podaje specy�iczny aspekt funkcjonowania współczesnego środowiska wyni-
kający ze znaczenia informacji, prowadzącego do łączenia się odległych branż. 
W wyniku tego procesu

[...] powstaje wielkie środowisko tworzenia, przetwarzania i wykorzystywania in-
formacji [...], w którym zbliżają się przemysły: (1) urządzeń komputerowych i opro-
gramowania; (2) telekomunikacyjny – sieci telefonicznych, kablowych i satelitar-
nych; środków przekazu –�ilmowy, prasowy oraz usług informacyjnych. Na stykach 
tych przemysłów powstają obszary multimediów oraz nowych generacji sieci zbie-
rania i przetwarzania informacji [Obłój 2001, 104].

Książka Krzysztofa Obłója ukazała się w 2001 roku, w którym zasięg opisy-
wanego trendu był jeszcze względnie mały, choć już towarzyszył mu rozmach 
inwestycyjny i przydarzyło się załamanie w 2000 roku. Autor ten już wtedy 
rozszerza go expressis verbis do rozmiaru środowiska, co może jeszcze mieć 
charakter metaforyczny, jednak jest uzasadnione na tle rozwoju idei otocze-
nia/środowiska ze względu na, z jednej strony, wzrost jego znaczenia, z dru-
giej zaś – na bogactwo wariantów realizacji widoczne w mnogości interpretacji. 
W takiej sytuacji, wzmocnionej jeszcze kontekstem subiektywizacji, omówionej 
przy okazji pracy Małgorzaty Bednarczyk, pojawia się prawo do uznania go za 
najważniejszy element tego regionu rzeczywistości, który w arbitralnej (choć 
uzasadnionej) ocenie jawi się jako najistotniejszy. Zresztą Krzysztof Obłój sam 
to potwierdza, odwołując się do kompetencji pozornie niestandardowych, ta-
kich jak wyobraźnia; w podobnym kontekście Krzysztof Wach pisze o intuicji 
[Wach 2008, 38], a Małgorzata Bednarczyk o otwartości i wrażliwości [Bed-
narczyk 1996, 70]. Tym pociągnięciem dostarcza on pierwszego, najbardziej 
dosłownego uzasadnienia dla hipotezy postawionej w tytule niniejszej pracy, 
przydającej fenomenowi Web 2.0 przymiot środowiska.

Krzysztof Obłój w swojej analizie przedstawia koncepcję istotną z punk-
tu widzenia dowodzenia tej hipotezy, w specy�iczny sposób odtwarzający to-
pologię środowiska. Wstępu do tej konstrukcji dostarcza konstatacja, będąca 
rozszerzeniem opisanych na początku rozważań dotyczących analizy środo-
wiska �irmy. Analizę tę, jak pisze, „należy przeprowadzić na trzech poziomach: 
(1) identy�ikacji otoczenia dalszego i bliższego; (2) segmentacji otoczenia lub 
zbudowania map strategicznych kibiców [to jego określenie tzw. stakeholders – 
przyp. R.M.]; (3) analizy szans i zagrożeń” [Obłój 2001, 108]. Zwróćmy uwagę 
na ujednolicenie w ramach jednej konstrukcji różnych jakościowo typów zja-
wisk; może to zostać powierzchownie odebrane jako metodologiczny brak, 
ale świadczy o pokonaniu kolejnego konceptualnego progu abstrakcji w opi-
sie środowiska. Wydaje się to zresztą zgodne z trendem rozwoju sposobu jego 
rozumienia w coraz bardziej ogólnych kategoriach. Ten zabieg jest uzupełnio-
ny jeszcze jednym ruchem analitycznym, polegającym na faktycznym zdjęciu 
punktu ciężkości z organizacji jako takiej; przenosi się on właśnie na środowi-
sko, sugerując jego przedmiotową odrębność i swoistość, którą Krzysztof Obłój 
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podkreśla od samego początku. Ten ruch jest widoczny także na załączonym 
rysunku poglądowym, na którym mamy do czynienia z wieloma rozproszonymi 
organizacjami, reprezentowanymi przez niewielkie znaki rozsiane na tle szero-
kiego pola oddziaływań. Pojawiają się na nim dostawcy oraz odbiorcy i formują 
się strategiczne grupy, także obejmujące tylko niewielkie fragmenty środowi-
ska [Obłój 2001, 107]. Ten interpretacyjny i analityczny schemat jest całkowi-
cie różny od dotychczas dominującej dualnej struktury, przeciwstawiającej or-
ganizację otoczeniu. Obłój osłabia także klasyczny podział na otocznie bliższe 
i dalsze, przydając mu charakter „głównie metodologiczny”, wymagający uzu-
pełnienia „konkretnymi realiami”, co również świadczy o zdystansowanej po-
zycji poznawczej [Obłój 2001, 108]. Korzysta przy tym z tradycyjnych narzędzi 
opisu otoczenia, takich jak wyodrębnienie jego obszarów (nazwanych przez 
niego segmentami): ekonomii, społeczeństwa, polityki i prawa, technologii i de-
mogra�ii, jednak pozostawia je na bardzo wysokim stopniu ogólności, wskazu-
jąc jedynie na ogólne powody ich równoważności [Obłój 2001, 109, 110].

Rysunek 3. Środowisko, branża, grupa strategiczna, �irma

Źródło: Krzysztof Obłój: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 
Warszawa 2001, s. 107.
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Ważnego argumentu w tej samej sprawie dostarcza pośrednio także jedna 
z najnowszych publikacji dotyczących otoczenia/środowiska, książka Davida
Barona Business and Its Environment [Baron 2013]33. Jej idea opiera się na wy-
odrębnieniu ze środowiska biznesu dwóch komponentów: rynkowego (market) 
i pozarynkowego (nonmarket). Ten pierwszy obejmuje „te interakcje między �ir-
mami, dostawcami i klientami, które są zarządzane przez rynki i kontrakty”34. 
Są one podporządkowane głównie ekonomicznym transakcjom i wymianie 
własności. Środowisko pozarynkowe (nonmarket environment) składa się 
„z porządków społecznych, politycznych i prawnych, które modelują interakcje 
dokonujące się poza rynkami i kontraktami, ale w połączeniu z nimi”35. W ra-
mach przedstawionej konceptualnej konstrukcji wyjściowej Baron całkowicie 
pomija teoretyczną obecność organizacji jako takiej, bez reszty skupiając się 
na środowisku, co zresztą ma pragmatyczny charakter, ponieważ wprowadza 
dalej postać menadżera jako agensa i jednocześnie teoretycznego zwornika 
dwóch środowisk. Wiele przykładów konkretnych organizacji pojawia się na tle 
czy też w kontekście funkcjonowania tej nadrzędnej konstrukcji oraz dalszych 
jej uszczegółowień w rzeczywistości biznesowej i spełnia raczej funkcję dowo-
dów lub dodatkowych argumentów. Te liczne studia przypadków nie stanowią 
podstawy modelu teoretycznego obrazującego środowisko biznesu, są zupełnie 
pominięte od strony teoretycznej, co jest doskonale widoczne na wyjściowym, 
poglądowym schemacie przedstawionym przez autora, gdzie w centralnym 
miejscu, wewnątrz środowiska biznesu, między jego rynkowym i pozarynko-
wym komponentem pojawia się menedżer, a nie organizacja [Baron 2013, 3].

Podział na organizację i otoczenie jest bardzo powszechną podstawą kon-
ceptualną nauk o zarządzaniu w części poświęconej tej problematyce – ten 
fundamentalizm ma głębokie podstawy. W niniejszym rozdziale przedstawi-
łem dwa inne rozwiązania: przedmiotową analizę Krzysztofa Obłója i przy-
kład pragmatyki badawczej stosowanej przez Davida Barona. Wątpliwości co 
do jego słuszności pojawiają się jednak znacznie wcześniej; przypomina o nich 
Monika Kostera, powołując się na artykuł Lindy Smircich i Charlesa Stubbarta 
z 1985 roku Strategic Management in an Enacted World [Kostera 1996, 89]. Au-
torzy ci, konstatując już wtedy wspomnianą dychotomię [Smircich 1985, 725], 
wyodrębniają trzy idealne typy środowiska, postrzeganego przez członków 
organizacji: obiektywne, percypowane i ustanawiane (enacted). Dwa pierwsze 
odwołują się do wizji konkretnej, materialnej organizacji odseparowanej od ta-
kiego samego środowiska. W jej ramach relacje między nimi opierają się na sto-

33 Obecnie ukazało się jej siódme wydanie, w którym pojawiły się cztery nowe rozdziały, 
pozostałe zostały doprowadzone do stanu obecnego zarówno pod względem referowanych 
badań, jak i przykładów praktycznych. Autor dołączył także kilkadziesiąt nowych przykładów 
[Baron 2012, XXIX].

34 „[...] those interactions between �irms, suppliers, and customers that are governed by 
markets and contracts” [Baron 2013, 2].

35 „[...] of the social, political, and legal arrangements that structure interactions outside of, 
but in conjunction with, markets and contracts” [Baron 2013, 2].
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sunkach przyczynowo-skutkowych. Trzeci wariant interpretuje obydwie stro-
ny dualizmu w kontekście „w większości społecznie ukształtowanego świata 
symboli”36. W jego ramach „organizacje i ich otoczenia są wspólnie ustanawia-
ne (enacted) w drodze społecznych procesów interakcji kluczowych uczestni-
ków organizacji”37. We wnioskach autorzy podkreślają wkład tej trzeciej kon-
cepcji, pozwalającej wzbogacić zasoby, będące źródłem strategicznych decyzji 
w ramach organizacji, o takie elementy jak przekonania, wierzenia czy normy, 
natomiast decydentom wskazać także rolę twórców scenariuszy poza byciem 
wyłącznie aktorami [Smircich 1985, 734]. 

Podobne rozumowania nie są odosobnione. Hugh Willmott w The Oxford 
Handbook of Organization Theory wspomina na przykład koncepcję Marjolijn 
Dijksterhuis, Fransa Van den Boscha i Henka Volberda zawartą w tekście Where 
Do New Organizational Forms Come From? (1999), w którym autorzy ci zauwa-
żają, że środowisko jest postrzegane przez menadżerów wyższego stopnia po-
przez pewne powszechnie postrzegane schematy czy nawet zestawy uprzednich 
przeświadczeń [Knudsen 2003, 98]. Zagadnienie nie ogranicza się wyłącznie do 
obszaru odosobnionych pomysłów interpretacyjnych, które można skwitować 
pojedynczym określeniem w rodzaju postmodernizmu w zarządzaniu. Jest jasne, 
że rozciąga ono zakres problematyki poza doraźną analizę pewnych prawidłowo-
ści badanych procesów i fenomenów organizacyjnych i opartych na tym metodo-
logii, ale stawia nowy typ zadania także przed teorią organizacji. Dzieje się tak, 
ponieważ otwiera ono jednocześnie pytania o metodologiczny status teorii w ra-
mach re�leksji metateoretycznej. Ten problem podejmuje Chris Argyris w artyku-
le dotyczącym tzw. wiedzy stosowanej (actionable knowledge) pod takim samym 
tytułem w cytowanej przed chwilą książce [Knudsen 2003, 423], rozpatrując go 
jako skutek podstawowej opozycji subiektywizmu i obiektywizmu, do czego po-
wodu dostarczają prace Garetha Morgana i Liny Smircich. Zwraca on w szczegól-
ności uwagę na proces przebiegu i kształtowania się informacji, ujmowany w ra-
mach konstrukcji składającej się z twórców symboli, ich użytkowników i aktorów 
– wehikułów tej informacji, reprezentujących najniższy poziom „świadomości” 
posługiwania się nimi [Knudsen 2003, 431].

W pewien sposób podsumowuje rozwój re�leksji na ten temat Haridimos 
Tsoukas w rozdziale New Times, Fresh Challenges: Re�lections on the Past and 
the Future of Organization Theory przywołanego tutaj oksfordzkiego podręcz-
nika. Pisze on, że organizacja od strony formalnej podlega w obrębie mainstre-
amu teorii organizacyjnej ciągle tej samej konceptualizacji, choć jest interpreto-
wana w ramach dwóch różnych, fundamentalnych perspektyw. Z jednej strony 
ujmuje się ją jako rezultat racjonalnych zachowań jednostek; z drugiej – jako 
emanację wiedzy i stosunków władzy. Spogląda się na nią jednak jako na „coś 
trwałego i wytrzymałego”, co „pozostaje w przyczynowej zależności zarówno 

36 „[...] largely socially-created symbolic world” [Smircich 1985, 727].
37 „Organization and environment are created together (enacted) through the social inte-

raction processes of key organizational participants” [Smircich 1985, 726].
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od sprawczości ludzkiej jak i swego środowiska”38. Tymczasem organizacja jest 
budowana z „surowego materiału”, którym jest społeczna treść symboliczna, 
w szczególności obejmująca pewne obowiązujące w danej chwili i w konkret-
nym miejscu przeświadczenia i powszechniki, a więc jest produktem konkret-
nej kultury. Dzięki temu to nie przyczynowa zależność, ale rodzaj zagłębienia 
czy osadzenia (embeddedness) cechuje wzajemne relacje organizacji i środowi-
ska, a także jej wewnątrzorganizacyjnych fenomenów [Knudsen 2003, 608].

Zgromadzone także w tym rozdziale przykłady rozwoju teorii organizacji 
również podważają dychotomiczny model organizacja/środowisko w podsta-
wowy sposób. Trop prowadzący w tym kierunku ujawnia się dzięki ogólnemu 
spojrzeniu na re�leksję poświęconą środowisku (otoczeniu) obecną w literatu-
rze, w najszerszym sensie będącą konstatacją pewnego nadmiaru. Nadmiar ten 
zyskuje wyrazistość poprzez trzy równoległe procesy: wzrostu znaczenia przy-
dawanego otoczeniu, coraz silniej artykułowanej jego „burzliwości” (niepewno-
ści, turbulentności itp.) oraz powiększającego się bogactwa interpretacji prze-
kraczających w końcu poziom doraźny w stronę metare�leksji. Wszystkie one 
tworzą wewnętrznie spójny i zrozumiały konglomerat. Stąd pojawia się w ty-
tule niniejszej książki pojęcie środowiska opisywanego niejako w oderwaniu 
od konceptualnego konstruktu organizacji jako takiej. Do tej decyzji prowadzi 
naturalny proces rozwoju re�leksji, różnorodnie poświadczany, ponieważ bieg-
nący od poziomu pojęciowego (w tym także lingwistycznego) po najszerszą 
płaszczyznę metateoretyczną. W takiej interpretacji nacisk kładziony jest właś-
nie na holistycznie rozumiane środowisko – to pojęcie pojawia się jako celowa 
decyzja odsuwająca na bok całe zaplecze teoretyczne ukryte za terminem „oto-
czenie”. Konsekwencją wybranej postawy poznawczej jest wybór pojęć w dal-
szym opisie, który zawiera rozdział odwołujący się do takich terminów jak mit 
czy narracja.

Szczególnie kategoria narracji wymaga niewielkiego wprowadzenia. Jej 
obecność w kontekście kwestii epistemologicznych jest zasługą Jeana-François 
Lyotarda, którego książka Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, wy-
dana w 1979 roku, stała się faktycznym aktem założycielskim nowej doktryny 
poznawczej39. Postać Lyotarda omawia w kontekście badań dotyczących or-
ganizacji Monika Kostera, która słusznie, choć bardzo lapidarnie wprowadza 
dziedzictwo tego �ilozofa przez własny skrót de�inicji, jaką opatrzył on post-
modernizm: „nieufność wobec metaopowieści” [Kostera 1996, 57]. Wypowiedź 
ta domaga się jednak poważnego udoskonalenia, zaczynającego się od samego 
terminu „postmodernizm”. Szczęśliwie konfuzję tę wyjaśniła przekonywająco 
Anna Burzyńska w książce Anty-teoria literatury wydanej w 2006 roku. Choć 
może się ona wydać tutaj egzotycznym źródłem (ale także zilustrować, jak da-

38 „[...] something solid, enduring, and stands in a causal relation to both human agency 
and its environment” [Knudsen 2003, 608].

39 Tę sytuację właśnie w kontekście nowych technologii opisuję bliżej w książce Deus ex 
machina. Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012.
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lekich inspiracji wymaga teoria organizacji), to literatura właśnie jest źródło-
wym depozytariuszem pojęcia opowieści (i narracji, jej synonimu), a kontekst 
ma charakter �ilozo�iczny i teoriopoznawczy. W jej opisie mamy do czynienia ze 
spotkaniem pojęć postmodernizmu, postmoderny i poststrukturalizmu, z któ-
rych każde denotuje inny świat zjawisk, przy czym pojęcia najbliższe naszemu 
obszarowi zajęć to raczej poststrukturalizm lub postmoderna, gdyż postmo-
dernizm zostawiamy badaczom nowych tendencji przede wszystkim w sztuce 
[Burzyńska 2006, 108, 109]. Istnieje jeszcze termin „ponowoczesność”, który 
wprowadził Zygmunt Bauman, jak pisze Burzyńska, chcąc w trafniejszy spo-
sób oddać zasób kategorii postmoderny, czyli „przemiany w myśli �ilozo�icznej, 
odpowiadający im ogólny klimat intelektualny oraz formację kulturowo-cywi-
lizacyjną” (i w takim też sensie pojawia się w tytule książki Lyotarda). Post-
strukturalizm natomiast oznacza ponowoczesny projekt myśli humanistycznej 
krytyczny wobec strukturalizmu [Burzyńska 2006, 108, 109], czyli pewien typ 
strategii poznawczej i metodologii opisowej. 

W podobnie fundamentalny sposób referuje znaczenie ponowoczesności 
Robert Chia w rozdziale Organization Theory as Postmodern Science w książce 
The Oxford Handbook of Organization Theory. Pisze on, że ten „nowy sposób 
myślenia [...] w sposób bardziej odpowiedni obejmuje i dekonstruuje niemal 
nieuchronną złożoność nauki i nowoczesnego społeczeństwa ze wszystkimi 
towarzyszącymi jej wspólnotowymi i społecznymi konsekwencjami”40. Pro-
jekt Lyotarda ma więc ogromny rozmach i ustawia w pewien sposób dalszy 
rozwój nauk humanistycznych aż do czasów współczesnych. Trudno tutaj 
śledzić wszystkie jego konsekwencje; jedna jest z naszego punktu widzenia 
najistotniejsza – to kwestia legitymizacji wiedzy (także naukowej), czyli pro-
pozycja nowej, odkrywczej odpowiedzi na pytanie o wery�ikację sądów wy-
powiadanych na temat świata, zwłaszcza w ramach sformalizowanych typów 
enuncjacji, takich jak naukowe właśnie. Trudno przecenić jej fundamentalny 
charakter, zwłaszcza że przyczyniła się ona walnie do odmiany całości pa-
radygmatu wiedzy, wpisując się w proces, który toczył się od bardzo dawna 
i którego nowa faza objawiła się z końcem XIX wieku, a potem, w wieku XX, 
owocowała takimi nazwiskami jak Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyera-
bend i inni. To właśnie w tym podstawowym z punktu widzenia nauki ob-
szarze rodzi się pojęcie narracji (czyli opowieści)41. Monika Kostera pisze, że 
„postmodernistyczna nauka, zdaniem Lyotarda, [...] jest poszukiwaniem nie-
stabilności, ponownym dostrzeżeniem (i docenieniem) paradoksów” [Koste-
ra 1996, 59], co jest jednak uproszczeniem, zmieniającym nieco ideę francu-
skiego �ilozofa. 

40 „[...] more adequately comprehend and deconstruct the almost-inexorable complexi�i-
cation of science and modern society with all its attendant social and societal rami�ications” 
[Knudsen 2003, 125].

41 Używam tutaj chętniej terminu „narracja”, gdyż taka jest w tym względzie tradycja, po-
świadczona polskim tłumaczeniem tekstu Lyotarda, które w chwili publikacji książki Moniki 
Kostery jeszcze nie istniało.
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Wydaje się, że podobnej pułapki nie uniknął także Łukasz Sułkowski w książ-
ce Epistemologia i nauka zarządzania. Prowadzi go ona do radykalnego wnios-
ku: „stanowisko tu obecne w koncepcjach R. Rorty’ego, Edynburczyków czy 
J.F. Lyotarda [radykalnie postmodernistyczna orientacja – przyp. R.M.] prowadzi 
do pozbawienia nauki wszelkiego sensu” [Sułkowski 2012, 159]. Opiera się on 
na podkreśleniu „skrajnego relatywizmu kulturowego i epistemologicznego” 
[Sułkowski 2012, 157], wynikającego z popadnięcia w chaos lokalnych dyskur-
sów, podczas gdy rzeczywistość zarządzania biegnie innym, pragmatycznym 
torem. Możliwe do przyjęcia jest jedynie podejście umiarkowane, które „odzna-
cza się sceptycyzmem co do nauki oraz pragmatystycznymi kryteriami prawdy 
naukowej” [Sułkowski 2012, 159, 160]. W ramach tego ostatniego można wy-
odrębnić kwestie będące owocem jego pozytywnego, konstruktywnego wkładu 
w nauki o zarządzaniu. Łukasz Sułkowski przytacza je w formie tabeli, jednak 
brakuje wśród nich kategorii, od której zresztą zaczyna rozdział Efemeryda post-
modernizmu w zarządzaniu [Sułkowski 2012, 152] – wiedzy. 

Wspomniany tutaj Lyotard proponuje rozumienie wiedzy jako heteromor�ii 
gier językowych42, interpretowanych na podstawie prób legitymizacji matema-
tyki, będącej podstawą nauk przyrodoznawczych i tracącej swą epistemologicz-
ną pewność. Wysiłek ten, podejmowany dzięki narzędziom metamatematycz-
nym, ilustruje niezwykle głęboki kryzys, który osiągnął swoją kulminację na 
przełomie XIX i XX wieku i ilustrował nie tylko lokalne niepokoje wąskiej, spe-
cjalistycznej dziedziny, lecz także uderzył w �ilar pewności poznawczej nowo-
czesnej nauki, której źródeł szuka się zwykle u Galileusza i Newtona. Ten cios 
miał w istocie zasięg jeszcze szerszy; tra�iał w podstawowe przeświadczenia 
dotyczące możliwości poznawczych człowieka, formułujących w szczególno-
ści jego sądy naukowe43. To właśnie ten kryzys musiał zostać „skonsumowany” 
w ramach re�leksji �ilozo�icznej, a jej dalekie realizacje przedstawili zarówno 
Claude Lévi-Strauss, Jean-François Lyotard, jak i Jacques Derrida. W obrębie sa-
mej matematyki pośrednim, nieoczekiwanym owocem tej pracy była koncepcja, 
która ufundowała komputer, nowe media i w końcu sam Internet. Mowa tutaj 
o konstrukcie teoretycznym Alana Mathisona Turinga i całej ścieżce wysiłku 
koncepcyjnego, który do niej doprowadził. Osią późniejszej �ilozo�icznej pra-
cy była kategoria wiedzy i próba jej nowej konceptualizacji, która przetoczyła 
się przez teorię, owocując wieloma interpretacjami, między innymi Lyotarda44. 
Pomysł tego ostatniego (i nie tylko niego) polegał na oparciu się na jedynej do-
stępnej praktycznie rzeczywistości, jaką jest rzeczywistość języka, co francuski 
�ilozof zaczerpnął między innymi z Wittgensteina. Pragmatyka Lyotarda polega-
ła na zastosowaniu minimalizmu i sceptycyzmu poznawczego, a nie na zapro-
szeniu bogactwa języków i kultur w imię szacunku dla odmienności. Ten ostatni 

42 Omawiam ten problem szeroko w książce Deus ex machina. Nowe media i ich projekt po-
znawczy, Kraków 2012.

43 Ten wątek także szeroko omawiam we wspomnianej książce Deus ex machina
44 Pierwsze zdanie Kondycji ponowoczesnej: „tematem tego studium jest kondycja wiedzy 

w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach” [Lyotard 1997, 19].



53Otoczenie i środowisko

pogląd jest naiwny i nieprawdziwie przedstawia kolejność pracy; język i dys-
kurs jako jego praktyka otwiera drogę do zdestabilizowanej nauki, pociągając 
za sobą rozliczne konsekwencje45. Narracje jako fakty społeczne są w miarę sta-
bilnymi ośrodkami konkretnych gier, tworzącymi nadrzędne konstrukcje legi-
tymizacji wiedzy o charakterze społecznym i kulturowym. Nie od rzeczy będzie 
dodać, że książka Lyotarda nosząca podtytuł Raport o stanie wiedzy opiera się 
na materiale badawczym odwołującym się expressis verbis do nowych technik 
informacyjnych i korzysta wprost z konstrukcji wypracowanych na polu meta-
matematyki, takich jak system aksjomatyczny, teoria dowodu i inne.

Środowisko może być rozumiane bardzo pragmatycznie jako pole opera-
cyjne funkcjonowania owych heteromor�ii i narracji, choć na pierwszy rzut 
oka ma charakter materialny i działa na podstawie zasad przyczynowo-skut-
kowych46. Poznawczy dostęp do niego odbywa się jednak poprzez konstrukty 
dyskursywne, a fundujące te konstrukty związki intensjonalne mają charakter 
aksjomatyczny, więc są skutkiem przyjętych założeń; nie transcendentnych 
pewników. Taki pogląd pozwala obserwować i opisywać zjawiska niejako 
„w kontekście” i z uwzględnieniem możliwych interpretacji, a także, co najistot-
niejsze, dozwala na wgląd bezpośrednio w środowisko, którego aktualizacje 
ujawniają się w sposób wtórny, na przykład jako pewne wskazania organiza-
cyjne (organizacje). Pozostaje tylko udowodnić, że Web 2.0, jako najbardziej 
rozwinięta forma Internetu, spełnia funkcję takiego, szeroko rozumianego 
środowiska, w którym mogą się pojawić wspomniane tendencje, o czym piszę 
w następnych rozdziałach. Przy czym, jeszcze raz to podkreślam, użycie takiej 
interpretacji, mimo że zrodzonej na gruncie re�leksji ponowoczesnej czy post-
strukturalistycznej, nie oznacza metodologicznego ograniczenia – ze względu 
na swój rozwój i zasięg ma ona charakter ogólny.

Skutkiem niejako ubocznym przedstawionej tutaj drogi rozumowania jest 
jeszcze jedna narzucająca się droga postępowania badawczego, mająca z nim, 
jak się okaże, wiele wspólnego. Od lat 60. narzędziem coraz bardziej akcepto-
wanym i używanym jako mniej lub bardziej o�icjalna podstawa poszczególnych 
szkół teoretycznych, zajmujących się organizacją i jej otoczeniem, staje się teo-
ria systemów. Jest ona niewątpliwie próbą konceptualizacji rzeczywistości na 
wysokim poziomie abstrakcji, a więc także w szczególności ma ogólniejszy cha-
rakter poznawczy niż wąska dziedzina zarządzania i organizacji. Jej ogólność 
jest tej miary, że dotyka samego korzenia pracy badawczej, ponieważ pyta o te-
oretyczne podwaliny nauki jako takiej, podobnie zresztą jak Lyotard. Tę właś-
ciwość ma na myśli jej twórca, Ludwig von Bertalanffy, kiedy pisze, że „istnieje 
ogólna tendencja do integracji różnych nauk, przyrodniczych i społecznych; [...] 

45 Lyotard uzasadnia szeroko swoją tezę, że „wiedza naukowa jest rodzajem dyskursu” 
[Lyotard 1997, 26].

46 Żartobliwie powiedziawszy: na pierwszy rzut oka obowiązuje geometria Euklidesa, ale 
pod koniec XIX wieku okazało się, że nie wystarcza i dzięki innym, nieeuklidesowym pomy-
słom powstała teoria względności Einsteina, a nad naszymi głowami latają satelity obsługują-
ce GPS.
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wydaje się, że ta integracja skupia się w ogólnej teorii systemów” [Bertalanffy 
1984, 68]. Jej historię przedstawia on na tle historycznego rozwoju myśli teo-
riopoznawczej, która zresztą, jak tego dowodzi przykład Lyotarda i innych po-
staci, nie tylko nie przygasła, ale wręcz nabrała rozmachu w drugiej połowie XX 
wieku. Siłą rzeczy wydaje się ona równie ciekawym narzędziem do zinterpre-
towania fenomenu środowiska Web 2.0. W jej obrębie także możemy odnaleźć 
argumenty na rzecz jego samoistnego charakteru. 

Jej krótki opis wesprze się na nieco nowszej wersji tej teorii, którą zapropo-
nował Niklas Luhmann i szeroko opisał w książce z 1984 roku Systemy społecz-
ne. Zarys ogólnej teorii. Odnosi się w niej w szczególności do klasycznej kon-
cepcji Bertalanffy’ego w tej części, w której rozpatruje fundamentalną kwestię 
systemu i środowiska, zajmując się szczegółowym aspektem ich wzajemnego 
stosunku w ramach modelu „wejścia/wyjścia” [Luhmann 2007, 189]. Rekon-
struuje on ten koncept dzięki dynamice wydarzania się systemu w asymetrycz-
nym w stosunku do środowiska procesie – procesualność ta przenosi zaś całe 
zagadnienie w obręb problematyki systemowego czasu [Luhmann 2007, 191]. 
Jest to potrzebne, aby zinterpretować klasyczne i bardzo częste rozumienie 
systemu otwartego – tego najpowszechniejszego modelu, używanego w róż-
norodnych kontekstach badawczych, właśnie wewnątrz konstrukcji teore-
tycznej Niklasa Luhmanna. Jest ona dla nas niezwykle interesująca, ponieważ 
opiera się na pewnym wyobrażeniu fenomenu środowiska współistniejącego 
z systemem, a nawet stanowi „centralny paradygmat nowszej teorii systemów” 
[Luhmann 2007, 166]. Owa „nowsza teoria” odtwarza i na nowo przedstawia 
pewien bardzo stary problem wynikający z konieczności „podwójnej koncep-
tualizacji całości: jako jedności oraz zbioru części” [Luhmann 2007, 12, 13] 
i obecny zanim jeszcze pojawiło się pojęcie systemu47. To właśnie „różnica mię-
dzy całością a częścią” została zastąpiona przez Bertalanffy’ego przez „różnicę 
między systemem a środowiskiem” [Luhmann 2007, 14], a dokładniej między 
systemem otwartym a środowiskiem. Różnica ta ma jednak zupełnie inną dy-
namikę; nie zakłada idealnej, stabilnej granicy, która raz znaleziona, określa 
dalsze podziały, lecz ma charakter procesualny, czasowy. Luhmann opisuje da-
lej rozwój idei systemów uzupełnionej przez radykalny krok teoretyczny, roz-
szerzający ideę systemu otwartego o element autoreferencji [Luhmann 2007, 
15]. Tak wzbogaconą koncepcję systemu rozwija on w ograniczonym obrębie 
ogólnej teorii systemów społecznych. Jest to zresztą celowe samoograniczenie 
poziomu ogólności [Luhmann 2007, 20] wobec „superteorii”, jaką jest teoria sy-
stemów, mająca skądinąd ambicje „uniwersalistyczne” [Luhmann 2007, 12].

„Środowisko jest stanem rzeczy względnym wobec systemu” [Luhmann 
2007, 171] – pisze Luhmann, lokując środowisko w kontekście i wobec syste-
mu. Wydawałoby się w tej sytuacji, że podtrzymuje męczący dualizm, o którym 
pisali Linda Smircich i Charles Stubbart. Jest to jednak tylko część konstrukcji, 

47 Którego historia rozpoczyna się, jak pisze Luhmann, około roku 1600 [Luhmann 
2007, 12].
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która ma zasadniczy dla nas charakter. Luhmann pisze dalej, że „trzeba bowiem 
odróżniać «określone środowisko» od systemów w środowisku. Środowisko 
zawiera liczne, mniej lub bardziej złożone systemy, które mogą łączyć się z sy-
stemem, dla którego stanowią środowisko” [Luhmann 2007, 171]. Wyodrębnia 
w ten sposób nadrzędną instancję środowiska i umożliwia także instancje niż-
szego rzędu, łącząc ideę tego pierwszego z „całościowym systemem społecz-
nym”, czyli społeczeństwem. Proces inkluzji może mieć w tej sytuacji bardzo 
skomplikowany, krzyżowy charakter. Źródłem różnicy między systemem a śro-
dowiskiem jest dla Luhmanna różnica w ich złożoności; system redukuje swo-
ją własną złożoność wobec znacznie bardziej złożonego środowiska. W dalszej 
części poświęca temu procesowi wiele miejsca, wskazując na charakterystycz-
ne składniki i prawidła przebiegu wyodrębniania się systemu. Specy�ika syste-
mów społecznych w szczególności, według niego, „polega na tym, że orientują 
się one na złożoność w formie sensu” [Luhmann 2007, 183], co w dalszym roz-
winięciu pozwala dostarczyć wyjaśnienia kategorii nadrzędnej i ogólnej, jaką 
jest „świat”, odtrącającej konieczność posługiwania się kłopotliwą obecnością 
podmiotu, funkcjonującego w roli ośrodka czy centrum [Luhmann 2007, 194, 
195]. Proces usensownienia dokonuje się poprzez komunikację za pośred-
nictwem informacji [Luhmann 2007, 131]. Te ostatnie konstatacje są dla nas 
ważne; po pierwsze dlatego, że pojawia się istotne dla nas po raz kolejny odej-
ście od dualizmu, czy opozycji binarnej środowisko/centrum w różnych jego 
wariantach, także jako opozycji środowisko/organizacja48. Drugim powodem 
jest włączenie w obręb teorii systemów autoreferencyjnych jako koniecznego 
składnika procesu komunikacji i obiegu informacji.

Środowisko zatem na poziomie konceptualnym można rozpatrywać jako ist-
niejące, choć ustanawiają je liczne i wzajemnie powiązane przez swe lokalne 
środowiska systemy. Dwa wyraźne posunięcia Luhmanna odsuwają niebezpie-
czeństwo wzajemnego roztopienia się systemu w środowisku i na odwrót (róż-
nica złożoności rozgrywa się na różnych poziomach analogicznie i jest przez to 
względna): sformułowanie przedmiotu badania i uczynienie ze społeczeństwa 
kategorii nadrzędnej: supersystemu, oraz posłużenie się dynamiką czasu49. 
Konsekwentnie ustrukturyzowanie systemu dzieje się jako pewne jego usen-
sownienie i nie ma charakteru pierwotnego, ale jest wynikiem czasowego pro-
cesu komunikacji [Luhmann 2007, 263]. Takie postawienie problemu kusi do 
spojrzenia na niego topologicznie, czyli w ramach pewnej geometrii. Hipotezą, 
jaka się tutaj nasuwa w kontekście przedmiotu niniejszej książki – Internetu – 

48 Analogiczne odrzucenie binarnych opozycji, jako pozornego projektu ontologiczno-epi-
stemologicznego, przynosi także poststrukturalizm, najradykalniej w pracach Jacques’a Der-
ridy, jako pewnego natręctwa zachodniej meta�izyki, opisuje to np. Jonathan Culler w tekście 
Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowych zawartym w zbiorze pod redakcją Ry-
szarda Nycza Dekonstrukcja w badaniach literackich, Gdańsk 2000. Tym samym, w pewien spo-
sób zbliża to ideę Luhmanna do wniosków, jakie należą do szerokiego pola myśli posttruktura-
listycznej.

49 Podobny to zabieg do tego, który stosuje Derrida.
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jest analogia, a być może nawet homomor�izm sieci w stosunku do systemów 
społecznych.

Podobieństwo, o którym tu mowa, opisał Wolfgang Ho�kirchner w artykule 
A Critical Social Systems View of the Internet50, choć sprowadził go do Luhman-
nowskiego pojęcia podwójnej kontyngencji między obecną tendencją rozwoju 
technologicznego Internetu a jego kontekstem społecznym [Ho�kirchner 2007, 
495]. Pojęcie to, najogólniej streszczając, dotyczy procesu sensotwórczego, do-
konującego się w ramach uzgodnienia między dwiema, spotykającymi się stro-
nami [Luhmann 2007, 103/104]. Bardziej dosłowne, choć podobne porówna-
nie Internetu, a ściślej jego społecznościowego obrotu treściami, do systemów 
społecznych Luhmanna znajdujemy w tekście Niklas Luhmann: A Social Systems 
Perspective on the Internet, którego autorem jest Marco Toledo Bastos51. Ze 
względu na iteracyjny proces przebiegu informacji wewnątrz sieci, praktycznie 
nieskończony i wywołujący, zgodnie z zasadą iteracji, nie tylko powtórzenie, 
ale także przetworzenie, można mówić o obecności jedynie pewnego „horyzon-
tu sensu”, w którym się ona mieści. Węzły sieci natomiast mogą być rozumia-
ne jako elementy pozwalające na uzyskanie relewantnej informacji tylko w tej 
perspektywie – niejako wskutek nieustannego, cząstkowego procesu uzgad-
niania. Ten ruch jest podobny do Luhmannowskiego procesu komunikacji jako 
sensotwórczej realizacji podwójnej kontyngencji, rozpisanej na sieciowy (rów-
nież techniczny) rodzaj przebiegu informacji.

Hipoteza może być jeszcze bardziej ogólna i dotyczyć topologii Interne-
tu. Topologia ta nie musi być rozumiana wąsko, jako budowa �izycznej sieci 
połączeń, która jest jej materialną podstawą, ale szeroko, jako obraz odnoś-
ników i odbywającej się za ich pomocą komunikacji. W jej ramach rozpatruje 
się w szczególności topologię World Wide Web jako obszaru o najwyższym 
wskaźniku ruchu52. James Governor, Dion Hinchcliffe i Duane Nickull w książ-
ce Web 2.0 Architectures przedstawiają schemat rozwoju Internetu jako sieci 
�izycznej, obrazujący trzy jego fazy: okres prostych, względnie osobnych sie-
ci w latach 80., erę sieci lat 90. i fazę rozpoczętą razem z XXI wiekiem, która 
charakteryzuje się ujednoliceniem swojej złożoności w obrębie koherentnego 
systemu. Wraz z konsolidacją wzrasta również potencjalny efekt sieciowy [Go-
vernor 2009, 18]. Ich koncepcja łączy poziom czysto techniczny: �izyczną struk-
turę sieci, która jest przedmiotem zainteresowania informatyki, z warstwą bar-
dzo charakterystycznego od strony funkcjonalnej oprogramowania, będącego 
podstawą World Wide Web. Nie jest to jedyne rozwiązanie software’owe, które 
działa na bazie Internetu, ale o najwyższym stopniu powszechności i stosowa-
ne dla dalszych rozwiązań biznesowych i społecznościowych.

50 Dostępny na stronie autora: http://www.ho�kirchner.uti.at/icts-wh-pro�ile/pdf1455.pdf 
(dostęp: 26.11.2012).

51 Dostępny pod adresem: http://www.thealtitudejournal.net/uploads/4/2/3/3/4233079/
bastos_altitude_9_2011.pdf (dostęp: 26.11.2012).

52 Chodzi tutaj o wolumen ruchu internetowego, odbywającego się na podstawie protoko-
łu HTTP; tę kwestię omawiam szerzej dalej.



57Otoczenie i środowisko

Rysunek 4. Sposób, w jaki Internet łączy użytkowników, maszyny i sieci

Na podstawie: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull: Web 2.0 Architectures, O’Reilly, 
Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo 2009, s. 18.

Najbardziej znane i dające się sformalizować podejście do analizy topologii 
World Wide Web oparte jest na teorii grafów [Berners-Lee 2006, 55]. Ujawnia 
ono bardziej szczegółową strukturę o charakterze fraktalnym, samopodob-
ną na różnych poziomach ogólności. Ma ona kształt tzw. muszki (bowtie), co 
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prowadzi do wniosku, że „Web rozwija się jako efekt wielu niezależnych sto-
chastycznych procesów, które przebiegają w różnych skalach, co powoduje, że 
właściwości strukturalne pozostają stałe nawet przy jej zmianie”53. Badanie 
rozkładu linków prowadzi do nieoczekiwanych wniosków. Opisuje je szcze-
gółowo Benkler, przypominając o pierwszej tego rodzaju próbie, którą podję-
li w 1999 roku Albert-László Barabási i Réka Albert [Benkler 2008, 256]. Ich 
konkluzje oraz późniejsze uzupełnienia prowadzą do zaprzeczenia idei homo-
genicznego rozkładu linków na korzyść rozkładów innego typu, niekoniecz-
nie prostych, powodujących różnego typu lokalne, masowe skupiska [Benkler 
2008, 264]. Dla Barabásiego oznaczało to brak „demokracji, sprawiedliwości 
i wartości egalitarnych” oraz prowadziło do wniosku, że „topologia WWW unie-
możliwia dostrzeżenie czegokolwiek z wyjątkiem garstki z miliardów doku-
mentów” [Benkler 2008, 258]. To grupowanie się linków daje efekt w postaci 
wspomnianej „muszki”; jej schemat został przedstawiony w referacie Graph 
Structure in the Web, prezentowanym na IX Międzynarodowej Konferencji 
World Wide Web w 2000 roku w Amsterdamie The Web: the Next Generation54.

Otwiera się w ten sposób bardzo szeroka i obiecująca perspektywa. Pyta-
nie brzmi: czy fraktalna, spontaniczna i inteligibilna topologia WWW jest ho-
momor�iczna wobec dynamicznej, krzyżowej siatki kontyngentnych systemów 
społecznych? Obydwie mają te same dwie podstawy: sensotwórczy charakter 
ustanawianych, chwilowych quasi-struktur i społeczny (lub społecznościowy) 
charakter tych quasi-struktur. Fundują one także analogiczne środowiska55, 
niepodlegające prostym związkom przyczynowo-skutkowym i dynamiczne. 
W szczególności można zde�iniować World Wide Web jako system w środowi-
sku internetowym, natomiast struktury konstruowane przez układy serwisów 
webowych czy sieć semantyczną jako systemy funkcjonujące w obrębie WWW. 
Internet pełniłby w tej hierarchii funkcję superśrodowiska. Tutaj pozostawi-
my wspomniane pytanie bez odpowiedzi, choć wydaje się obiecywać obszerne 
terytoria poszukiwań. Cechuje je ciągle ta sama, powtarzająca się w wypad-
ku Web 2.0, zbieżność zagadnień z dziedziny technologii, kwestii społecznych 
i sensu, która w szczególności może być rozpatrywana nie tylko z perspektywy 
komunikacji, lecz także innych sensownych zachowań, na przykład organiza-
cyjnych i zarządczych. 

53 „Web develops as a result of a number of essentially independent stochastic processes 
that evolve at various scales, which is why structural properties remain constant as we change 
scale”.

54 Andrei Broder, Ravi Kumar, Farzin Maghoul, Prabhakar Raghavan, Sridhar Rajagopalan, 
Raymie Stata, Andrew Tomkins, Janet Wiener: Graph structure in the web, http://www9.org/
w9cdrom/160/160.html (dostęp: 5.02.2013).

55 James Governor, Dion Hinchcliffe i Duane Nickull w książce Web 2.0 Architectures nie-
ustannie posługują się pojęciem środowiska (environment), odnosząc się do Internetu, co jed-
nak ma raczej podstawę semantyczną zbliżoną do tej, jaką posługuje się informatyka [Gover-
nor 2009, 17].
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There’s No Such Thing as a Free Lunch.
(Nie ma takiej rzeczy jak darmowy obiad).

Milton Friedman, 197556

2.4. Fortunately, nobody owns the Internet, there is no centralized control, 
and nobody can turn it off. Its evolution depends on rough consensus about 

technical proposals, and on running code.
(2.4. Na szczęście nikt nie posiada Internetu, nie ma jego scentralizowanej 

kontroli i nikt nie może go wyłączyć. Jego ewolucja zależy od ogólnego poro-
zumienia w kwestiach technicznych możliwości i od pracujących programów).

Brian E. Carpenter, 199657

W cytowanej już w poprzednich rozdziałach książce Bogactwo sieci Yochai Ben-
kler dokonuje wyboru metodologii, które posłużą mu do opisania i zanalizo-
wania zjawiska usieciowionej gospodarki informacyjnej; pochodzą one z kliku 
różnych obszarów re�leksji badawczej: ekonomii, nauk społecznych, nauk po-
litycznych i technologii [Benkler 2008, 33]. Spojrzenie Benklera ma charakte-
rystyczne nastawienie; jest on profesorem prawa na Uniwersytecie Harvarda, 
gdzie zajmuje się różnego typu zagadnieniami pojawiającymi się w związku 
z Internetem, był także ekspertem rządu Stanów Zjednoczonych w kwestii po-
lityki dotyczącej nowych technologii i komunikacji58. Koncepcja usieciowionej 
gospodarki informacyjnej pozwala mu zinterpretować zasadnicze zmiany, jakie 
pojawiają się w społeczeństwach liberalnych pod wpływem jej mechanizmów, 
odkrywając w większości pozytywny charakter tego wpływu. Formułuje zatem 
tezę, której broni w drugiej, głównej części książki: 

[...] różnorodność sposobów organizowania produkcji informacji i korzystania z niej 
otwiera liczne możliwości zaspokajania fundamentalnych wartości politycznych 
społeczeństw liberalnych, a mianowicie wolności osobistej, systemu polityczne-
go opartego na bardziej rzeczywistym uczestnictwie jednostki, kultury krytycznej 
i sprawiedliwości społecznej [Benkler 2008, 25]. 

Jego optymizm nie jest powszechnie podzielany i pojawiają się dystopij-
ne wersje interpretacji obecności, choćby takie jak Nicholasa Carra, zawarte 
w jego książkach The Big Switch [Carr 2008] czy The Shallows [Carr 2010], jed-
nak są to przykłady głośnych, raczej publicystycznych, a nie naukowych pozycji. 

56 Tytuł książki: Milton Friedman: There’s No Such Thing as a Free Lunch, Open Court, 
LaSalle, IL 1975 [Friedman 1975].

57 Brian E. Carpenter: Architectural Principles of the Internet, czerwiec 1996, RFC 1958, do-
stępny pod adresem: http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=1958 (dostęp: 2.12.2012).

58 Informacje z o�icjalnej strony na Uniwersytecie Harvarda pod adresem: http://www.
law.harvard.edu/faculty/directory/index.html?id=419 (dostęp: 29.11.2012).
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Benkler w bardzo interesujący sposób identy�ikuje, istotne z punktu wi-
dzenia niniejszej książki, sedno internetowej debaty, paradoksalnie nawet cel-
niej niż pragmatyczne i oparte na statystycznym materiale źródłowym, szero-
ko uwzględniającym rzeczywistość ekonomiczną, książki Manuela Castellsa. 
Ilustrację charakteru jego zabiegu stanowi na przykład włączenie do zestawu 
przyjętych kategorii pojęcia z obszaru ekonomii politycznej, które następnie 
staje się osią i tłem analiz: pojęcia społeczeństwa liberalnego. Pozwala mu to 
na dalsze wnioski, jak poszerzanie się zbioru możliwości jednostki w trzech 
zasadniczych wymiarach: indywidualnym, w ramach luźnych wspólnot czy 
formalnych instytucji [Benkler 2008, 26], pojawienie się usieciowionej sfery 
publicznej, która ulepsza swoją strukturę dzięki Internetowi [Benkler 2008, 
28], czy wytyczenie nowych dróg „radzenia sobie z niektórymi podstawowymi 
oczekiwaniami wobec sprawiedliwości i rozwoju społecznego” [Benkler 2008, 
30]. Tym samym stawia problematykę Internetu w świetle ogólnej, cywiliza-
cyjnej i kulturowej syntezy, która jest rodzajem hipotezy, potwierdzanej dalej 
w pracy analitycznej i opisowej. Zacięcie Castellsa ma zgoła przeciwny charak-
ter; podąża on szlakiem precyzyjnych i drobiazgowych badań przedmiotowych, 
aby na końcu związać je narzucającymi się dzięki nim konkluzjami, o podobnie 
podstawowym charakterze.

W niniejszej książce, związanej w zamyśle jednak zobowiązaniem wobec jed-
nej, choć szerokiej dyscypliny nauk o zarządzaniu w naukach humanistycznych, 
droga Benklera wydaje się bardziej naturalna. Oto bowiem po postawieniu ty-
tułowej hipotezy stara się opisać fenomen Web 2.0, aby sprawdzić jej trafność, 
czyli bardziej dosłownie – udowodnić, że Web 2.0 można uznać za środowisko 
w sensie organizacyjnym. Pozostaje jednak w o tyle lepszej niż Benkler sytua-
cji, iż nie wychodzi od tak mocno sformalizowanego paradygmatu, jaki propo-
nują nauki prawne (który zresztą natychmiast Benkler rozwija w stronę szeroko 
rozumianych nauk społecznych), lecz pozostaje w obrębie nauk o zarządzaniu, 
podlegających w dodatku ujęciu humanistycznemu. Ta ostatnia kwali�ikacja była 
zarzewiem sporów kompetencyjnych, które szczęśliwie mamy w większości za 
sobą. Jesteśmy także w tym dobrym położeniu, że w toku pracy wielu badaczy 
wyklarowała się jej przejrzysta i stabilna koncepcja, którą referuje wyczerpu-
jąco Bogusław Nierenberg w książce Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe 
[Nierenberg 2011]. Powołuje się on tam m.in. na Piotra Górskiego, który w arty-
kule Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej [Wawak 
2010, 25] wywodzi korzenie humanistycznej postawy w zarządzaniu, sięgając 
do historii formowania się podmiotowości ludzkiej od czasów renesansowych 
i oświeceniowych. Opiera się w szczególności na uzasadnieniu humanistycznego 
rodowodu koncepcji homo oeconomicus [Wawak 2010, 27]. Opisując natomiast 
XX wiek, odwołuje się do idei przezwyciężenia „tendencji technokratycznych” 
i coraz powszechniejszego zainteresowania człowiekiem jako podmiotem pro-
cesów organizacyjnych [Wawak 2010, 28].

Niejako w uzupełnieniu wywodu Piotra Górskiego Bogusław Nierenberg 
wyjaśnia rolę humanistycznego kontekstu rozumowania w przypadku organi-
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zacji medialnych, które po pierwsze są nastawione na kreatywność [Nieren-
berg 2011, 40] i po drugie wraz z globalizacyjnym zasięgiem powiększają swój 
wpływ na społeczeństwa i kultury, co zwłaszcza w kontekście Internetu na-
biera zupełnie nowej, nieznanej dotychczas skali [Nierenberg 2011, 41]. Ten 
ostatni aspekt Bogusław Nierenberg analizuje wnikliwie w świetle wartości, 
jaką mogą oferować media odbiorcom i społeczeństwu jako całości. Są oni, 
według Roberta G. Picarda, obok inwestorów, dziennikarzy i reklamodawców 
głównymi interesariuszami procesu jej dostarczania [Nierenberg 2011, 196]. 
Analiza historyczna, której dokonuje Picard, prowadzi do wniosku o stop-
niowym przemieszczaniu się obszaru o szczególnie wzmożonej produkcji 
wartości w ramach macierzy, wyznaczonej przez wspomniane pięć grup, któ-
re można obserwować na tle trzech wyłaniających się z tej analizy okresów. 
W pierwszym, tzw. złotym wieku, który trwał, w zależności od medium, od 
lat 50. do 70. XX wieku, wartość kierowano głównie w stronę samych mediów 
oraz reklamodawców [Nierenberg 2011, 196]. W drugim, datowanym orien-
tacyjnie na ostatnie dwadzieścia lat XX wieku, nazwanym „erą korporacji”, be-
ne�icjentami wartości tworzonej przez media stali się reklamodawcy i inwe-
storzy. Wiek XXI wyraźnie przesuwa punkt ciężkości w kierunku odbiorców 
[Nierenberg 2011, 199]. Ten ostatni wniosek znajduje doskonałe potwier-
dzenie także w obrębie re�leksji poświęconej Internetowi, a w szczególności 
w opisanej hipotezie Yochaia Benklera.

Szeroko omawia tę problematykę Łukasz Sułkowski, który cechuje się na-
stawieniem koncyliacyjnym i po wnikliwej analizie różnych ich aspektów pro-
ponuje otwartość jako zasadę nauk o zarządzaniu [Sułkowski 2012, 32]. Opi-
sują one niewątpliwie zespół zagadnień o znaczeniu fundamentalnym, dla 
którego stawiane przez niego pytanie o epistemologię i metodologię tych nauk 
jest jak najbardziej właściwym narzędziem. W szczególności formułuje on pięć 
poznawczych wyzwań, przed którymi te nauki stoją, takie jak: kon�likt teorii 
i praktyki zarządzania, status powstającej w ich obrębie teorii naukowej, ich 
wieloparadygmatyczność i polimetodyczność, wątpliwości dotyczące warto-
ści naukowej czy niebezpieczeństwo dezintegracji [Sułkowski 2012, 15]. Poza 
skomentowanym już tutaj ruchem wyłączenia tzw. postmodernizmu59 poza 
obręb nauki proponuje on względne i szanujące raczej wewnętrzne założenia 
niż arbitralne, ogólne kryteria rozpatrywanie wartości naukowej poszczegól-
nych paradygmatów [Sułkowski 2012, 22]. Co więcej, analizując szczegółowo 
stan nauk o zarządzaniu, dochodzi do wniosku, że znajdują się one jeszcze we 
„wczesnym, przedparadygmatycznym stadium rozwoju” [Sułkowski 2012, 50], 
co narzuca postawę metateoretyczną wyczekującą i nieortodoksyjną. Szanu-
je ona wielo znaczność przedmiotu tej nauki i różny sposób rozumienia samej 
kategorii zarządzania, brak obowiązującej metodologii i jednolitych, uniwer-
salnych narzędzi. Co więcej, najbardziej skuteczny okazuje się w takiej sytuacji 

59 W wersji radykalnej wprawdzie, ale podział postmodernizmu na radykalny i umiarko-
wany wydaje się arbitralny, a w świetle przedstawionej tutaj analizy – chybiony.
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„eklektyzm metodologiczny” [Sułkowski 2012, 54]. Stąd Łukasz Sułkowski, sta-
rając się sprostać niełatwej sytuacji braku ostrości, proponuje m.in. „zaakcep-
towanie płynności granic o zarządzaniu i nachodzenie się pól badawczych róż-
nych dyscyplin”, a także „tworzenie kryteriów oceny jakości badań naukowych 
w obrębie problemów badawczych, a nie tylko dyscyplin naukowych” i w końcu 
„położenie akcentu na ocenę wartości poznawczej i pragmatycznej określonych 
koncepcji oraz metod, zamiast ich przynależności dyscyplinarnej” [Sułkowski 
2012, 65].

Fundamentalny z punktu widzenia podstawy nauk o zarządzaniu wywód 
Łukasza Sułkowskiego nie tylko rozwiewa wątpliwości dotyczące elementu 
humanistycznego w zarządzaniu, lecz także dostarcza istotnych przesłanek 
dla niniejszej pracy. Zanim jednak przejdziemy do tego wątku, można uzupeł-
nić ocenę Łukasza Sułkowskiego o istotny tutaj przyczynek. Nie trzeba bowiem 
sięgać tak głęboko jak Piotr Górski czy Łukasz Sułkowski, żeby znaleźć prze-
słanki do umocowania humanistycznego nastawienia w ramach nauk o zarzą-
dzaniu. Możliwości po temu znajdują się całkiem blisko i powstają w latach 80. 
XX wieku, dostarczając bardzo mocnych podstaw teoretycznych nauce zarzą-
dzania jako takiej aż do czasów współczesnych. Mam tu na myśli dwie metodo-
logie i jednocześnie paradygmatyczne konstrukcje poznawcze, które opisałem 
w poprzednim rozdziale: myśl Jeana-François Lyotarda i koncepcję systemów 
społecznych Niklasa Luhmanna. Szczególnie ta druga jest częstym źródłem in-
spiracji, na przykład w postaci konstrukcji myślowych takich jak system otwar-
ty i środowisko, dla różnego typu koncepcji zarządzania, choć i Lyotard, o czym 
świadczą teksty zamieszczone w książce The Oxford Handbook of Organization 
Theory, odgrywa w teorii organizacji ważną rolę60.

Obie ten koncepcje mają nadrzędny charakter; ich pole operacyjne znajdu-
je się ponad poszczególnymi dziedzinami badawczymi, co jest także rezulta-
tem podstawowego typu re�leksji dotyczącej wiedzy, w tym wiedzy naukowej. 
Lyotard zajmuje się procesami społecznymi legitymizowania wiedzy, czyli na-
dawania jej mocy obowiązującej w obrębie wspólnot społecznych czy kultu-
rowych, dzięki czemu staje się ona podstawą także zupełnie formalnych me-
chanizmów regulujących ich funkcjonowanie. Konstrukcje, wewnątrz których 
taka legitymizacja przybiera w miarę stabilny charakter, nazwał on narracjami, 
akcentując ich konwencjonalny, społeczny i bynajmniej nie meta�izyczny cha-
rakter. Luhmann rozpatruje kontyngentne, autopojetyczne i autoreferencyjne 
systemy społeczne, tworzone w celu redukcji niezwykle złożonego środowiska, 
zyskującego w tym procesie rodzaj własnej tożsamości, procesie opierającym 
się głównie na działaniu sensotwórczym, angażującym w tym celu procedury 
komunikacyjne. Z powodu ogólności modus operandi przedstawionych koncep-
cji i tryb ich zastosowania w ramach interesujących obszarów rzeczywistości 
staje się tylko kwestią wyboru. Niższe instancje dziedziczą jedynie konieczny 

60 Z czym nie zgodziłby się najprawdopodobniej Łukasz Sułkowski, znając jego stosunek 
do tzw. postmodernizmu.
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dla zachowania koherencji zasób konstrukcji i metod nadrzędnych (czy „super-
teoretycznych” – jak pisze Luhmann). Dzięki temu jednak pozwalają na wygod-
ne i metodologicznie uzasadnione postępowanie interdyscyplinarne lub wręcz 
abstrahowanie od literalnej dyscypliny.

Teoria zarządzania w sensie ścisłym (o ile w ogóle taki istnieje), opierająca 
się na tych dwóch ogólnych i paradygmatycznych konstrukcjach, musi z powo-
dów czysto logicznych, wynikających z mocy intensjonalnych związków we-
wnętrznych, akceptować ową interdyscyplinarność, dla której jedynym polem 
ujednolicającym re�leksję jest wspólnota nazywana społeczeństwem. Zarów-
no Luhmann [Luhmann 2007, 21], jak i Lyotard [Lyotard 1997, 25] poświęcają 
wiele miejsca przybliżeniu fragmentu rzeczywistości, który opisują tym poję-
ciem. Z konieczności musimy poprzestać jedynie na wstępnym przedstawieniu 
problemu, ponieważ to tylko uboczny wątek. Jego wnikliwsze objaśnienie wy-
magałoby odwołania się do zrozumienia zupełnie podstawowych kategorii, 
które zdążyły się już tutaj pojawić, jak „wspólnota” czy „społeczeństwo” właś-
nie. Niemniej cała literatura, którą przytoczyłem i przytoczę, dotycząca Inter-
netu i w szczególności Web 2.0, ze względu na ich „społeczny” i interdyscypli-
narny charakter może świadczyć o dozwolonym zastosowaniu zarówno myśli 
Luhmanna, jak i Lyotarda do rozpatrzenia swoich problemów. Natomiast ogól-
ność i dopuszczone zastosowanie na polu zarządzania tych dwóch superstrate-
gii poznawczych i opisowych odsuwa w moim mniemaniu szczegółowe spory 
dyscyplinarne.

W poprzednim rozdziale zarysowały się już obszary ewentualnej eksplo-
racji badawczej. Benkler wprost pisze o technologii, stosunkach społecznych 
nawiązujących się w drodze procesów ekonomicznych i ekonomii politycznej 
[Benkler 2008]. Podobne obszary przemierza Manuel Castells, dodając do nich 
jeszcze kwestie kulturowe i socjopsychologiczne [Castells 2010]. Jan van Dijk 
porządkuje swoją książkę według zagadnień technologicznych, gospodarczych, 
politycznych, prawnych, kulturowych i psychologicznych [Dijk 2010]. Propozy-
cji jest dość i cierpimy znowu raczej na ich nadmiar. Skądinąd zbliżają się one 
do istniejących w literaturze opisów otoczenia organizacji, takich jak Kazimie-
rza Obłója, dzielącego je na segmenty o charakterze ekonomicznym, społecz-
nym, technologicznym, polityczno-prawnym i demogra�icznym [Obłój 2001, 
109]; makrootoczenia Krzysztofa Wacha, w którym pojawiają się siły przyrod-
niczo-ekologiczne, polityczno-prawne, ekonomiczno-�inansowe, techniczno-
-technologiczne i społeczno-kulturowe [Wach 2008, 35]; otoczenia ogólnego 
Marcina Bielskiego, składającego się z elementów o charakterze socjologicz-
nym, demogra�icznym, ekonomicznym, prawnym, politycznym, techniczno-
-technologicznym, kulturowym i środowiska naturalnego [Bielski 2004, 79], 
czy otoczenia ogólnego Ricky’ego Grif�ina posiadającego wymiar ekonomiczny, 
techniczny, socjokulturowy, prawnopolityczny i międzynarodowy.

Na tym tle jedynie propozycja Davida Barona opiera się na zupełnie innej 
konceptualizacji, gdyż jego konstrukcja obejmuje tylko dwie strefy: środowisko 
rynkowe i pozarynkowe, któremu poświęca swoją książkę. Pierwsze obejmuje 
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interakcje dotyczące rynków i umów handlowych, na drugie składają się ukła-
dy (arrangements) społeczne, polityczne i prawne. Do analizy tych układów 
Baron stosuje metodologię nazwaną przez siebie jako „cztery i”, opiera się ona 
bowiem na czterech wyróżnionych aspektach: problemach (issues), interesa-
riuszach (interests), instytucjach (institutions) oraz informacji (information) 
[Baron 2013, 4]. Pierwsze stanowią podstawową jednostkę analityczną i obej-
mują możliwy zestaw zagadnień, które mogą się pojawić w związku z rozpa-
trywaniem sytuacji w obrębie konkretnego sektora. Baron podaje przykłady 
przemysłu rolnego opartego na biotechnologii oraz przemysłu samochodo-
wego. Problemy, z jakimi muszą się one zmierzyć, to na przykład regulacje 
prawne dotyczące żywności powstałej dzięki inżynierii biotechnologicznej 
lub reakcja społeczna na taką żywność w wypadku tego pierwszego sektora, 
a w wypadku drugiego – regulacje dotyczące paliw, standardy bezpieczeństwa, 
cła, regulacje dotyczące emisji spalin, lokalne protesty itp. Za kategorią inte-
resariuszy kryją się osoby i grupy w jakikolwiek sposób włączone w opisane 
przed chwilą problemy. Instytucje oznaczają te rządowe i publiczne organiza-
cje, które umożliwiają realizację działań wspomnianych interesariuszy, opie-
rających się na sformalizowanych lub innego typu zasadach społecznej gry. 
Informacja opisuje wiedzę lub przeświadczenia interesariuszy bądź instytucji; 
obydwa te składniki dotyczą zarówno problemów, jak i zmiennych wpływają-
cych na przebieg ich rozwoju.

Problemy, będące ośrodkiem konstrukcji Barona, mają pięć podstawowych 
źródeł, które otwiera rozwój technologiczny i postęp naukowy, zjawiska mają-
ce kolosalny wpływ na zmiany zarówno rynkowego, jak i pozarynkowego śro-
dowiska. Kolejnym źródłem są tzw. nowe interpretacje (new understandings) 
oznaczające pojawianie się nowego typu rozumienia elementów otaczającej 
rzeczywistości o bardzo różnym charakterze (np. dotyczące znaczenia środo-
wiska naturalnego lub procesu prywatyzacji w związku z upadkiem systemu 
socjalistycznego). Trzecie źródło to zmiany w obrębie instytucji, czasem pozor-
nie niewielkie, jak wymiana ich personelu (dobry przykład to zastąpienie na 
stanowisku Przewodniczącego Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federal-
nej Stanów Zjednoczonych Alana Greenspana przez Bena Bernanke’a). Czwarte 
źródło stanowią zmiany wywołane działaniami instytucji w obrębie rynku lub 
poza nim, wymuszające reakcję innych graczy, na przykład instytucji państwo-
wych, na nową sytuację (na przykład wprowadzenie specjalnego prawa w od-
powiedzi na użytkowanie telefonu komórkowego w samochodzie). Ostatnie 
źródło tworzą kwestie moralne, do których Baron zalicza choćby kwestie pry-
watności wynikłe w związku z Internetem [Baron 2013, 13].

Koncepcja Barona zawiera zatem te same elementy, które identy�ikują wcześ-
niej przywołani teoretycy otoczenia czy środowiska: kontekst społecz ny, kultu-
rowy, prawny, polityczny czy technologiczny, jednak buduje nad nimi poziom 
wyższej abstrakcyjnej struktury. Choć spełnia warunek interdyscyplinarności, 
sprawia pewien kłopot przy wpisaniu go w obręb podstawowych paradygmatów 
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współczesnego zarządzania w interpretacji Łukasza Sułkowskiego. Wzorując się 
na klasycznej pracy Gibsona Burrella i Garetha Morga na Sociological Paradigms 
and Organizational Analysis z 1979 roku, Suł kowski proponuje własną taksono-
mię, w której skład wchodzą trzy podstawowe paradygmaty: neopozytywistycz-
no-funkcjonalistyczno-systemowy, interpretatywno-symbolicz ny i krytyczny, 
przy czym autor zastrzega, że wyklucza z obrębu nauki tzw. postmodernizm ra-
dykalny [Sułkowski 2012, 21]. Zacięcie uogólniające i abstrakcyjne, jednak arbi-
tralne i pozbawione nomotetycznej ambicji, wydaje się zbliżać Barona do para-
dygmatu interpretatywno-symbolicznego, choć z drugiej strony powstrzymuje 
przed tym ruchem niezwykle staranne zakorzenienie jego wywodów w praktyce, 
ilustrowane ogromną liczbą przykładów i przypadków. 

Nieco pomocne może być w tej konfuzji powrócenie do oryginalnego opra-
cowania Burrella i Morgana, którzy teorię społeczną rozpinają między dwoma 
zasadniczymi kierunkami: dążącym do subiektywizmu i otwartym w stronę 
obiektywizmu. W ich ramach mieszczą się cztery paradygmaty; dwa są bliskie 
podejściu subiektywistycznemu: radykalny humanizm i postawa interpreta-
tywna, a dwa – obiektywistycznemu: radykalny strukturalizm i postawa funk-
cjonalistyczna [Burrell 2003, 22]. Ich ogólniejsza i prostsza klasy�ikacja wyda-
je się bardziej spolegliwa i pozwalałaby umieścić Barona na granicy postawy 
interpretatywnej i funkcjonalistycznej. Jednocześnie stanowi on doskonały 
przykład tendencji, którą Łukasz Sułkowski szeroko opisuje jako polegającą na 
zagarnianiu coraz szerszego obszaru nauk w obręb nauk o zarządzaniu, grożą-
cego nawet ich „dezintegracją” [Sułkowski 2012, 22]. Trend ten przynajmniej 
w części jest oparty na wątpliwościach natury poznawczej i tym samym do-
puszcza metodologię, która pozwala zrezygnować z dosłowności, ze stabilnych 
meta�izycznie pojęć i badania rzeczywistości jako takiej; otwiera się raczej wy-
raźna droga ku jej tematyzacji i konceptualizacji, i takie też możliwości dają 
zarówno Lyotard, jak i Luhmann. Możemy więc wrócić do upartych lokalizacji 
obszaru badania środowiska, takich jak kontekst społeczny, kulturowy, prawny, 
polityczny czy technologiczny, pojawiających się w różnych koncepcjach. Tym 
razem jednak są one inaczej rozumiane; jako pewne propozycje, identy�ikacje 
przeważających tendencji – nieostre i raczej istniejące w ramach swoich zde-
rzeń i skrzyżowań niż osobne, ostro wytyczone terytoria.

Web 2.0 jest pewną manifestacją Internetu, która w większości zdominowa-
ła swoje fundamenty nie tylko technologiczne, ale wszystkie inne, opisywane 
przez Benklera czy Castellsa; społeczne, polityczne, kulturowe itp. Pozostają 
one nie tylko w symbiozie, lecz także są źródłem kolizji i kon�liktów, niemal 
stanowiąc mimowolny analogon do podobnej sytuacji na poziomie metare-
�leksji teoretycznej dotyczącej nauk o zarządzaniu, opisanej przez Łukasza Suł-
kowskiego; zasięg problemowy obydwu wydaje się zresztą bardzo podobny. 
Aby poradzić sobie z tym, znanym skądinąd, nadmiarem, rozpocznę od trzech 
konstatacji, dzięki którym wyznaczę trzy aspekty analizy Internetu i jego naj-
nowszej fazy Web 2.0, spełniających jednocześnie, z punktu widzenia ogólnego 
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zamiaru wyłożonego we Wstępie, funkcję naczelnych opowieści, w których kon-
kretyzują się różnego typu wglądy w to zjawisko, pojawiające się w postaci re-
�leksji badawczej.

Po pierwsze, Internet jest silnie włączony w kontekst technologiczny. 
Możemy zinterpretować to włączenie bardzo głęboko, poszukując źródeł jego 
idei oraz koncepcji umożliwiających samą technikę komputerową w obrębie 
fundamentalnych dyskusji i rozpoznań �ilozo�icznych, a ściśle: teoriopoznaw-
czych i epistemologicznych. Ich węzłowe punkty ustalały się z początkiem 
XX wieku, w latach 30., ale były skutkiem procesu rekonstrukcji podstawowych 
przekonań dotyczących wiarygodności sądów matematycznych, czyli tych, któ-
re były przez wieki uważane za ostoję naukowej, zwery�ikowanej pewności. Ta 
rekonstrukcja rozpoczęła się w sposób świadomy z końcem XIX wieku, a rodzi-
ła się już co najmniej od jego połowy. Kontekst technologiczny odwoływałby 
się zatem z tego punktu widzenia do swoich teoretycznych podstaw, które są 
ostatecznie przedstawiane jako matematyczne, konceptualne modele, zrealizo-
wane technicznie w połowie XX wieku61. Ten typ myślenia ma swój dalszy ciąg, 
który stanowi na przykład omawiana dalej idea tzw. zbiorowej inteligencji.

Ten sam aspekt jest również męczącym problemem bardzo obszernej re-
�leksji, usiłującej zrozumieć rolę technologii w kontekście fenomenów społecz-
nych i kulturowych, a te przecież, jeżeli chcemy sprostać zadaniu jak najobszer-
niejszego opisu Internetu, także pozostają w obrębie naszych zainteresowań. 
Dobrego i stosunkowo świeżego przeglądu stanu przekonań na ten temat do-

61 To krótkie streszczenie obejmuje obszerny zestaw problemów, które omawiam w książ-
ce Deus ex machina, zmaterializowany w postaci konstrukcji Johna von Neumanna, uważanej 
za prototyp współczesnego komputera.

Rysunek 5. Cztery paradygmaty teorii socjologicznych

Źródło: Gibson Burrell, Gareth Morgan: Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Ele-
ments of the Sociology of Corporate Life, Ashgate Publishing Company, Burlington 2003, s. 22. Re-
produkcja dzięki uprzejmości Ashgate Publishing Company.
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starcza artykuł Jennifer Slack i J. Macgregora Wise’a Cultural Studies and Com-
munication Technology pochodzący ze zbioru Handbook of New Media [Liev-
rouw 2010]. Na początku podejmują oni podstawowe rozważania dotyczące 
wzajemnych zależności kultury i technologii, rozgrywających się według nich 
na trzech zasadniczych polach, opartych na pytaniach: po pierwsze o przy-
czynowość, a ściślej kierunek dominującego wpływu, po drugie o zależność 
od techniki w sferze podmiotowych wolności oraz po trzecie o �igurę postępu 
[Lievrouw 2010, 142]. Za punkt wyjścia przyjmują oni dwa, splecione z sobą 
najistotniejsze obszary kulturoznawczej re�leksji: tożsamość pozostającą w na-
pięciu z otoczeniem kulturowym, rozumianym na sposób wskazany przez Ray-
monda Williamsa62. Ten ważny z punktu widzenia także niniejszej książki kon-
glomerat referują jako przedmiot badań podążających trzema tropami: drogą 
pytań o konstytuowanie się tożsamości pod wpływem technologii, o kulturową 
praktykę, jaką wytwarza, oraz o kwestie związane z jej politycznym wpływem, 
a także rolą, jaką odgrywa w ramach dystrybucji władzy [Lievrouw 2010, 150]. 
Pisząc o Internecie i WWW, badacze ci odnoszą się do klasycznej interpreta-
cji Harolda Innisa technologicznego tła (bias of technology) [Lievrouw 2010, 
150], która jednak pozostaje pod silnym wpływem domagającego się „wyeg-
zorcyzmowania”, męczącego teorię „ducha”, jakim jest technologiczny deter-
minizm [Lievrouw 2010, 152]. Sprowadza on bowiem problemy społeczne do 
swoistych defektów technologicznego rozwoju. Problem technologii widzianej 
jako czynnik zdolny kształtować oblicze kultury i społeczeństwa, trzeba dodać, 
ma już w dyskursie medioznawczym status kanoniczny; za jego ojca uważa się 
zarówno Harolda Innisa, jak i jego następcę z tzw. Szkoły Uniwersytetu w To-
ronto – Marshalla McLuhana. Otwierają się jednak inne drogi analizy, wśród 
których omawiani autorzy wymieniają propozycję Bruno Latoura; jego teo-
rię sprawczości opartą na idei aktora i sieci. Choć wydaje się, że raport Slack 
i Wise’a odnosi się do odległego kontekstu, okaże się, że w rzeczywistości tak 
nie jest. Trzeba także podkreślić praktyczną naturę podejścia reprezentowa-
nego w omawianym artykule; rzeczywistość społeczna zderzona z siłą in-
terpretowaną jako skutek funkcjonowania technologii okazuje się niezwykle 
wrażliwym obiektem. Trzy wskazane w nim pola, na których się to realizuje, 
a zwłaszcza kwestie dystrybucji władzy czy kulturowych praktyk, ujawnią się 
istotnie w opisie specy�iki Web 2.0. Pozwalają także skonkretyzować się tej czę-
ści teorii środowiska, która właśnie dotyczy technologii – powszechnie akcep-
towanej jego części, segmentu itp.

Ortodoksyjnie technologiczne i funkcjonalistyczne nastawienie do Web 2.0 
prezentuje książka Gottfrieda Vossena i Stephana Hagemanna Wszystko, co po-
winieneś wiedzieć o Web 2.0. Serwis Web 2.0 od pomysłu do realizacji. Po wni-
kliwej analizie proponują oni zrozumienie Web 2.0 w ramach trzech głównych 
aspektów, na które składają się: po pierwsze, „sposoby wykorzystania i łącze-
nia danych oraz strumieni danych z różnych źródeł w formę, która umożliwia 

62 Por. Williams 1960, 314.
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generowanie nowych informacji lub powiększa ich wartość”, po drugie, „po-
dejście zorientowane na usługi, polegające na tworzeniu nowych aplikacji 
przez łączenie innych, już istniejących, oraz wzbogacaniu doznań użytkowni-
ków sieci WWW”, oraz po trzecie, „oznaczenia, blogi i wiki, które wyznaczają 
ważne etapy na drodze do uspołecznienia internetu” [Vossen 2010, 89]. Synte-
tyczny obraz tej fazy sieci, obejmujący owe trzy, jak piszą, strumienie: aplikacji, 
technologii i „zaangażowania i wkładu użytkowników”, zawierają w podglądo-
wym schemacie, przystępując dalej do precyzyjnego rozpisania przedstawionej 
koncepcji na szczegółowe rozwiązania techniczne. Mogą one następnie służyć 
jako podręcznik techniczny możliwości Web 2.0. Szczegółowe omówienie tych 
treści pojawi się w części drugiej niniejszej książki.

W świetle drugiej konstatacji Internet jest obszarem mitologizowania. 
Używam tego pojęcia w znaczeniu ściślej zde�iniowanym, niż to się dzieje w ży-
ciu potocznym. Do dyspozycji pozostaje wielki dorobek teoretyczny z obszaru 
badań kulturoznawczych; wśród wybitnych autorów, podejmujących się jego 
wyjaśnienia, znajdują się takie postaci jak Bronisław Malinowski, Ernst Cassi-
rer, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade i wielu innych. Tutaj odwołam się do po-
staci i koncepcji bliższych historycznie dwóch badaczy: Claude’a Lévi-Straussa, 
a przede wszystkim Rolanda Barthes’a. Rozumienie kategorii mitu przedsta-
wione przez tego ostatniego autora wybrałem jako skądinąd uporządkowa-
ną i dążącą do ścisłości próbę zde�iniowania zjawiska63, będącego kluczem do 
obecnej fazy opisu. Nie zamierzam wszakże przeprowadzać krytycznej analizy 
konstruktu Barthes’a, a jedynie użyć rozmyślnie jego powszechnie znanej pro-
pozycji. W sławnej książce Mythologies wydanej w 1957 roku (polskie tłum. Mi-
tologie miało kilka wydań, ostatnie w 2008 roku w Warszawie) pisze on o micie 
w sposób następujący:

[...] mit jest słowem. [...] mit nie mógłby być przedmiotem, pojęciem lub ideą: jest 
sposobem znaczenia, jest formą. [...] Mitu nie określa przedmiot jego komunikatu, 
ale sposób jego wypowiadania. [...] Wszystko więc może być mitem? Tak właśnie są-
dzę, gdyż świat jest nieskończenie wyzywający [Barthes 2008, 239].

I dalej:

[...] później trzeba będzie tej formie wyznaczyć historyczne granice, warunki sto-
sowności jej użycia, wpisać w nią ponownie społeczeństwo [...] [Barthes 2008, 239].

Internet wydaje się ulegać w tym sensie bardzo różnym mitologizacjom. 
Wśród nich, mimo że piszę te słowa pod koniec 2012 roku, pewnie najbar-
dziej znaną i ciągle powszechną jest traktowanie sieci jako niedającej się ogar-
nąć przestrzeni. Korzysta więc ona chętnie z metafor artykułujących specjal-

63 Punktem wyjścia teoretycznych narzędzi analiz Barthes’a, który zresztą uległ znaczące-
mu przemieszczeniu w ciągu lat, co ilustruje jego twórczość, jest strukturalizm, w pierwszej 
fazie niezwykle gorliwy, aby przytoczyć jego pracę poświęconą modzie Système de la mode 
z 1967 roku (polskie wyd.: System mody, tłum. Maciej Falski, Kraków 2005).
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ny charakter Internetu: galaktyki, świata, rzeczywistości itp., aktualizując tym 
samym takie jego cechy jak niemożliwość ogarnięcia, wręcz nieskończoność, 
obecność nieodkrytych obszarów czy wymykanie się wszelkim zabiegom po-
rządkowania. Mitologizacja ta pozostaje na poziomie dosyć powierzchownych 
przeświadczeń, co jednak nie przeszkadza pewnym faktom społecznym, które 
z pewnością także podbudowuje. Należą do nich choćby wypadki, jakie roze-
grały się z początkiem 2012 roku w Polsce i Europie w związku z umową ACTA 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Z drugiej strony, nie oznacza to, że nie 
istnieje w Internecie problem wyobrażonej i realnej eksterytorialności geo-
gra�icznej i wynikającej z niej formalnej lub technicznej kontroli nad siecią i jej 
użytkownikami. W tej kwestii, jak i następnych, istnieje także pewna historycz-
na i formalna rzeczywistość, którą spróbuję pokazać. 

Przeświadczenie następne, łączące się z poprzednim, przenosi rozpoznanie 
dotyczące �izycznego bytu Internetu na poziom bardziej abstrakcyjny i uniwer-
salny, rozpatruje bowiem Internet w kategoriach jego suwerenności politycz-
nej i społeczno-etycznej. Mitologizacja na tym poziomie przybiera kształt obej-
mujący przeświadczenia dotyczące wspólnie wyznawanych wartości, takich 
jak wolność czy swoboda wypowiadania się, aktualizując na przykład takie 
potencjalne napięcia społeczne, jakie rozgrywają się w schemacie: obywatel–
państwo–korporacje. Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych argumen-
tów protestujących przeciw ACTA było wezwanie do przestrzegania wolności 
i suwerenności przestrzeni wirtualnej, przy czym wezwanie to budowało się 
na przekonaniu o istnieniu swoistego etosu sieci, funkcjonującego równolegle 
do aksjonormatywnego systemu regulacji obowiązującego w tzw. realu. W tym 
miejscu konieczne staje się opisanie wątku komercjalizacji Internetu, co otwo-
rzy następny aspekt sieci o charakterze ekonomicznym i społecznym. Istotny 
stanie się tam wgląd w rolę państwa, zarówno w tej części, która leży w obsza-
rze kwestii merkantylnych, jak i społecznych. Odwołamy się także do owego 
etosu, który ma własne piśmiennictwo. W ramach tego aspektu będzie moż-
na skonfrontować również teoretyczne artykulacje tej problematyki, takie jak 
choćby praca Yochaia Benklera.

Przeświadczenie trzecie jest najbardziej fundamentalne i dotyczy dyspozy-
cji poznawczych, jest więc tutaj względnie najważniejsze. Jeżeli mit, jak założy-
liśmy, jest „sposobem znaczenia” lub „formą”, odsuwając się bardzo daleko od 
swego intuicyjnego, stereotypowego znaczenia, określa także sposób konstru-
owania pewnych całości, ujmujących obserwacje i interpretacje w spoiste we-
wnętrznie interpretacje. Wydaje się, że z podobnymi konstrukcjami mamy do 
czynienia w wypadku prac usiłujących zsyntetyzować Web 2.0. Bogactwo kumu-
lowanych przesłanek, wynikające choćby z niezwykłej i ciągle powiększającej 
się liczby fenomenów, paradoksalnie nie prowadzi do wycofania się w rozpędzie 
nomotetycznym, ale właśnie go wzmaga. Stąd też właściwie zadziwiająca licz-
ba opracowań Internetu i jego najświeższej fazy Web 2.0, starających się wypro-
wadzić pewną sumę, podporządkowaną zresztą ostatecznie jednemu rodzajowi 
nastawienia badawczego (innymi słowy, dyscypliny naukowej) czy metodologii. 
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Najwidoczniej Internet i Web 2.0 jawi się ich autorom jako możliwy do całościo-
wego, syntetycznego opracowania. Jego różnorodne i splątane bogactwo, które 
usiłuję w tej książce z konieczności tylko częściowo przedstawić, wystawia te 
próby na sceptycyzm, który wcale nie odbiera im wartości, usiłuje jednak zro-
zumieć zarówno przyświecającą im intencję, jak i ich wielogłos. Mityczny znaczy 
tutaj więc także opanowany dążeniem do syntezy, co wcale nie jest obce wcześ-
niej opisanym przeświadczeniom pojawiającym się w ramach tego aspektu.

Trzecia podstawowa konstatacja – w pewnych elementach konstytutywna 
– tworząca zrąb opisu środowiska Web 2.0 ma ogromne znaczenie, także dla 
samego Internetu. Nie jest w całości oczywista, czego ślad pojawia się w fali 
przeświadczeń żywionych na temat Internetu na poziomie pewnych społecz-
nych powszechników. Ów trzeci aspekt ma kompleksowy charakter i obej-
muje kwestie biznesowe de�iniujące Internet jako obszar działalności 
gospodarczej rządzący się prawami ekonomii, a także złożone kwestie 
społeczne i polityczne, sięgające w obręb zagadnień prawnych, oraz kon-
sekwencje kulturowe. Jest to ten sam kompleks, który pojawia się w pracach 
Benklera, Castellsa, van Dijka i innych. Zazwyczaj bywa on rozpisywany na po-
szczególne, wymienione segmenty; tutaj proponuję ich ujednolicenie, które 
jest de facto także celem wymienionych autorów i pozostaje jedną z czołowych 
ambicji wielu im podobnych. Benkler na przykład, przypomnijmy, zasadni-
czym przedmiotem swej re�leksji czyni liberalne społeczeństwo, przeobraża-
jące się w określonych, wspomnianych na wstępie tego rozdziału, segmentach 
dzięki pewnym właściwościom technologii internetowej. Aby skonsolidować 
charakter tych przeobrażeń, używa on pojęcia usieciowionej gospodarki infor-
macyjnej, które łączy zarówno kwestie polityczne, społeczne, ustrojowe, jak 
i ekonomiczne. Podobne splatanie perspektyw, charakterystyczne dla Internetu 
i dokumentujące zasięg i złożoność jego wpływu, pojawia się również u innych 
wspomnianych autorów.

Powołując się na wstępie nieco żartobliwie na Miltona Friedmana i przywo-
łując jego bardzo znane słowa, chciałem zaznaczyć, że zarówno postać noblisty, 
jak i rok wydania książki mają istotne znaczenie, choć zakres tego wpływu nie 
jest rozumiany przez wszystkich podobnie. Niniejsza książka stara się uzasad-
nić jego determinujący wszystkie inne wpływ, także powołując się na rozwój 
jego historii i ostatecznie koncentrując się na fazie pod tym względem szcze-
gólnie oczywistej, jaką jest Web 2.0. Kontynuując żartobliwy sposób wprowa-
dzenia tego – w istocie podstawowego – tematu, warto wspomnieć, że Fried-
man wykłada swoje tezy także w wywiadzie, którego udzielił „Playboyowi”. 
O wadze tej wypowiedzi niech świadczy fakt, że został on później włączony 
przez niego do wspomnianej książki jako wstęp64 [Friedman 1975, 1], cechu-

64 To nie ostatni raz, kiedy publikacja „Playboya” zdobywa rangę wyższą niż ta, która wy-
daje się z nią związana. „Playboy” pojawia się jako istotne źródło informacji dotyczącej spółki 
przystępującej do wprowadzenia do obrotu swoich akcji w publicznym obrocie giełdowym; 
tak było w 2004 roku w wypadku Google. Publiczna sprzedaż akcji Google rozpoczęła się 
18 sierpnia 2004 roku, jednak SEC (amerykańska komisja papierów wartościo wych i giełd) 
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je się bowiem „intelektualną przenikliwością” i „przyjaznym sceptycyzmem”, 
jak pisze Friedman, ale, dodajmy, również pewną prostotą, która nie spłasz-
cza poważnej i palącej problematyki [Friedman 1975, XI]. W książce pojawia 
się zresztą więcej tekstów wcześniej drukowanych w pismach takich jak „New 
York Times Magazine” czy „Fortune”, co świadczy o publicystycznym, a nawet 
oświatowym zapale autora. 

Pierwszą kwestią, będącą przedmiotem zainteresowania Friedmana w oma-
wianej książce, jest problem in�lacji. Widzi on jej źródło w zbyt szerokiej kon-
troli rządowej, zawartej we wcześniejszych posunięciach �iskalnych i �inan-
sowych; wyklucza także taką kontrolę jako remedium, mimo jej pozornej, 
krótkotrwałej skuteczności [Friedman 1975, 2]. Tezy te rozwija w następnych 
rozdziałach, zmierzając do przyczyn fundamentalnych, wśród których pojawia 
się koncepcja zawarta w klasycznej książce Johna Maynarda Keynesa General 
Theory of Employment, Interest, and Money z 1936 roku (polskie tłum.: Ogól-
na teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wiele wydań). W niej właśnie, jak 
pisze, Keynes odrzucił jako fundament ekonomii ilościową teorię pieniądza, 
w której to roli utrzymywała się ona do lat 30., i przeniósł uwagę na rządowe 
wydatki. Brytyjski autor uczynił w ten sposób z polityki �iskalnej – czyli polity-
ki kontrolnej i regulacyjnej państwa – drogę do rozwiązania problemu bezro-
bocia, tymczasem druga połowa XX wieku przyniosła doświadczenia i badania 
drastycznie odmieniające ten punkt widzenia [Friedman 1975, 56]. Druga po-
łowa, a ściślej ostatnie dwadzieścia lat XX wieku, to szczególny moment historii 
gospodarczej świata i czas gwałtownego rozwoju Internetu. Książka Friedma-
na niejako otwiera ten typ myślenia, który ów czas ukształtował. Przyglądam 
się bliżej tym niezwykle ważnym z naszego punktu widzenia okolicznościom 
w rozdziale poświęconym komercjalizacji Internetu. Widać wtedy wyraźnie, że 
zarówno teorie, jak i posunięcia ekonomiczne nigdy nie są w istocie ograniczo-
ne do tej jednej sfery, ale rzutują na inne: ustrojowe, społeczne itp.

Trzy wspomniane aspekty zmuszają nas do jeszcze jednej ważnej konsta-
tacji – w zasadzie wykluczają organizację jako podstawę analizy i obracają się 
w stronę całej tej rzeczywistości, która ją otacza. Tę splątaną przestrzeń, peł-
ną różnorodnych sektorów i płaszczyzn, najwygodniej udaje się zebrać we-
wnątrz pojemnej kategorii środowiska, które obrazuje prosty schemat wyj-
ściowy, przedstawiony na rysunku. W trakcie niniejszego wywodu starałem się 
podkreślać jednocześnie także uwikłanie poszczególnych zagadnień w pewną 
praxis – bliski, determinujący związek ze światem rzeczywistych zjawisk, i to 
nastawienie pragnę utrzymać. Nie sposób się zbliżyć do przyrodoznawczego 
ideału prawdy korespondencyjnej, ale raczej w ten sposób można i trzeba 

publikuje poprawkę do prospektu emisyjnego �irmy, zamieszczając tam wy wiad przeprowa-
dzony na łamach „Playboya” z jej właścicielami Brinem i Page’em. Opatruje go jednocześnie 
klauzulą dopuszczającą możliwość uznania tego wywiadu za pogwałcenie ustawy o obrocie pa-
pierami wartościowymi pochodzącej jeszcze z 1933 roku. Dokument znajduje się w archiwach 
SEC pod adresem: http://sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312504142742/
ds1a.htm#toc59330_25b (dostęp: 2.12.2012).
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wychwycić bogactwo fenomenów Web 2.0. Według autora tego tekstu, jest to 
jedyna droga umożliwiająca ogarnięcie całości materiału, choć z drugiej stro-
ny podpada pod obszerną dyskusję referowaną przez Łukasza Sułkowskiego 
w ramach pierwszego wyzwania, przed jakim stoją nauki o zarządzaniu – teorii 
przeciwstawionej praktyce [Sułkowski 2012, 15]. Zaproponowane tutaj nasta-
wienie pozwala jednak sformułować podstawowy zestaw pytań, które wypeł-
nią postawione zadanie: Jak stało się możliwe Web 2.0? Dzięki jakim rozwiąza-
niom i pomysłom? Jakie wytworzyło skutki i jakie są możliwe drogi rozwoju? 
Są one zadawane przecież także z intencją wykształcenia umiejętności spraw-
nego i coraz bardziej udoskonalonego sposobu ich użycia, a także otwarcia wy-
obraźni na ich nowe warianty.

Taki sposób podejścia można nazwać pragmatycznym w sensie dosłownym, 
zgodnym z etymologicznym rdzeniem tego pojęcia, według Kopalińskiego po-
chodzącym od greckiego pragmatikós – czynny, co wzięło się z prágma – czyn, 
zajęcie lub z prássein, práttein – przebywać, spełniać, zajmować się, działać 
[Kopaliński 1990, 408]. Aktywność, przedsiębiorczość, ekspansywność, inno-
wacyjność itp. – to są wspomagające nasz opis przymiotniki, rekonstruujące 
niewątpliwie pewien specy�iczny typ rzeczywistości, zdeterminowany wychy-
leniem w stronę procesów, rozwijających się interakcji, kryzysów i reakcji na 
nie itp. Spoglądamy na Internet jako na projekcję rozlicznych i wzajemnie po-
wiązanych czynów (aktywności), stąd nieodłącznie będziemy się zajmować: 
okolicznościami tych czynów, ich bliższym i dalszym źródłem, mechaniką, jaką 

Rysunek 6. Struktura interpretacyjna środowiska Web 2.0 – wersja wyjściowa. Opracowa-
nie własne
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się kierują, dynamiką ich ruchu (czyli realizacją tej mechaniki w jakimś otocze-
niu) i skutkami. Jednocześnie, zauważmy, są to przymiotniki silnie wiązane – co 
jest już wynikiem pewnego dyskursu kulturowego – z obszarem działań bizne-
sowych. Dziedziczymy to obciążenie jako pewien fakt historyczny i poświęcimy 
nieco miejsca jego bliższemu teoretycznemu opisowi.

Formowanie się utopijnych idei Internetu 
i ich rzeczywiste podstawy

Utopijne idee, które przedstawiają Internet jako specy�iczny fenomen poli-
tyczny oraz społeczny i podkreślający tworzące tę specy�ikę cechy, jego od-
mienność i niepowtarzalność, wsparte na jego eksterytorialnej suwerenności, 
kolektywistycznym egalitaryzmie, szacunku dla wolności posuniętym do gra-
nic anarchii itd., nie są wcale nowe. Ta ostatnia uwaga nie jest ścisła, zważyw-
szy, że na pytanie, czy Internet jest nowym zjawiskiem, nie ma wcale prostej 
odpowiedzi. W tej fazie, którą uważamy za najważniejszą, fazie funkcjonowa-
nia projektu World Wide Web stworzonego przez Tima Bernersa-Lee, liczy 
sobie nieco ponad dwadzieścia lat. Natomiast pierwsze deklaracje dotyczące 
przeświadczeń ideologicznych, dotyczące jeszcze niezrealizowanej, ale wyob-
rażonej tzw. cyberprzestrzeni, pojawiają się już w latach 60. i od tamtej pory 
funkcjonują w sposób mniej lub bardziej o�icjalny, ujawniając się w momen-
tach różnego rodzaju napięć. Ich źródłem jest zestaw podstawowych wyobra-
żeń na temat organizacji i sposobów funkcjonowania społecznej i politycznej 
organizacji świata, wspartych na najważniejszej dziedzinie, jaką jest ekono-
mia. Yochai Benkler w książce Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmie-
nia rynki i wolność podkreśla zależność, która pojawiła się wraz z obecną fazą 
gospodarki globalnej, nazywaną przez niego usieciowioną gospodarką infor-
macyjną (networked information economy), między rozpowszechnianiem się 
produkcji informacji a mechanizmami funkcjonowania liberalnych demokracji. 
Odnosi się w ten sposób do rozwoju oczekiwań związanych z realizacją pod-
stawowych wartości społeczeństw liberalnych, takich jak wolność osobista, ot-
wartość systemów politycznych czy sprawiedliwość społeczna. Pisze wprost, że 
pojawienie się takiego typu gospodarki „daje nadzieje na poszerzenie, w wyob-
raźni politycznej, horyzontów tego, co wykonalne” [Benkler 2008, 25]. Problem 
współistnienia, a nawet symbiotycznego związku tych dwóch obszarów: pola 
aktywności gospodarczej i przeświadczeń politycznych, wcale nie musi umniej-
szać, jak zauważymy, ich kon�liktu. 

Aby opisać głębokie źródła ideologicznej podstawy sieci i jej uwikłania 
w rzeczywistość ekonomiczną, przywołam książkę From Counterculture to 
Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital 
Utopianism, której autor Fred Turner pisze o nastroju panującym w połowie 
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lat 90. Jest to okres niezwykłego rozwoju wynalazku globalnej sieci: „eksperci, 
naukowcy i biznesmeni ujrzeli zgodnie obraz idealnego społeczeństwa: zde-
centralizowanego, egalitarnego, harmonijnego i wolnego” [Turner 2006, 1]. 
Aby wiernie odmalować entuzjazm cechujący tamte czasy, cytuje Nichola-
sa Negroponte’a – ten prorok cyfrowego świata65 pisał w artykule, posłowiu 
do swej sławnej książki, zamieszczonym w numerze „Wired66 z lutego 1995 
roku: „[Bycie «cyfrowym» – to aluzja do tytułu własnej książki Beeing Digital 
– przyp. R.M.] spłaszcza organizacje, globalizuje społeczeństwo, decentralizu-
je kontrolę i pomaga łączyć ludzi” [Negroponte 1995], wierząc w pozytywny 
skutek tego stanu.

Zasadnicza teza, stawiana przez Turnera, łączy wszystkie sfery, które zdą-
żyliśmy wcześniej zidenty�ikować. Uważa on mianowicie, że można rozumieć 
skojarzenie społecznych, egalitarnych ideałów kontrkultury z komunikacją do-
konującą się za pośrednictwem sieci komputerów jako skutek pewnego histo-
rycznie uzasadnionego stanu, który pojawił się w wyniku złożonej politycznej 
sytuacji. Wynikiem tych zbieżności była specy�iczna współpraca, jaka nawią-
zała się między militarnymi ośrodkami badawczymi, szczególnie aktywnymi 
z powodu zimnej wojny, i komunarystyczną wizją społeczną, której rzecznikiem 
była kontrkultura lat 60. To złożone sprzężenie funkcjonowało głównie za spra-
wą niezwykłej aktywności jednego człowieka: Stewarta Branda. Nicholas Carr, 
autor głośnej w swoim czasie książki The Big Switch: Rewiring the World, from 
Edison to Google, bestselleru z 2008 roku według „Wall Street Journal”, do której 
jeszcze powrócę, aby oddać zasięg i wagę tego dziedzictwa, cytuje w przypisach 
zdanie Turnera, które ten ostatni zawarł we wstępie do swej książki: 

Dla pokolenia, które wzrastało w świecie opanowanym przez wielkie armie i groźbę 
nuklearnej zagłady, cybernetyczne wyobrażenie Ziemi jako pojedynczej, wewnętrz-
nie połączonej tkaniny informacji, było głęboko uspokajające; wielu mogło pomy-
śleć, że w tej niewidzialnej sieci zobaczyli możliwość globalnej harmonii67. 

Było to pokolenie lat 60. kojarzone z tzw. kontrkulturą czy lat 70. kontynuu-
jące jej zasady w obrębie ruchu New Age. 

W specjalnym wydaniu tygodnika „Time” w marcu 1995 roku, które ukaza-
ło się pod tytułem Welcome to Cyberspace, Stewart Brand publikuje artykuł We 
Owe It All to the Hippies (Wszystko to zawdzięczamy hipisom)68. Zawiera w nim 

65 Taką sławę przyniosła mu książka Beeing Digital z 1995 roku (polskie tłum.: Cyfrowe ży-
cie: jak się odnaleźć w świecie komputerów, Warszawa 1997).

66 To słowo w języku angielskim jest wieloznaczne i oznacza jednocześnie „podłączony kab-
lem”, „okablowany” czy „podpięty” oraz „gorączkowo podekscytowany”, według http://www.
merriam-webster.com/dictionary/wired (dostęp: 25.03.2012).

67 „To a generation that had grown up in a world beset by massive armies and by the 
threat of nuclear holocaust, the cybernetic notion of the globe as a single, interlinked pattern 
of information was deeply com-forting: in the invisible play of information, many thought they 
could see the possibility of global harmony” [Turner 2006, 5].

68 Dostępny odpłatnie na stronie: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,
982602,00.html (dostęp: 25.03.2012).
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zdanie, które potem przewija się w różnych miejscach, często bez podania jego 
właściwego autora: „Zapomnijcie o protestach antywojennych, o Woodstock, 
nawet o długich włosach. Prawdziwą spuścizną pokolenia lat 60. jest rewolucja 
komputerowa”69. Turner używa pojęcia mitu, aby nazwać fundujące tę konsta-
tację dosyć popularne, stereotypowe przekonanie, że to grupa programistów 
z okolic San Francisco przeniosła w swoim dziele kontrkulturowe ideały indy-
widualizmu i decentralizacji, wykorzystujące gwałtowny rozwój technologii. 
Rozwój ten przyniósł w latach 80. konstrukcje komputerów o niewielkich roz-
miarach, a więc dostępnych i stosunkowo wydajnych. Dobrze się one wpisywały 
w metaforyczną wizję, która przedstawiała pojedynczych ludzi wyposażonych 
w nowe, niezwykłe narzędzia, pozwalające skutecznie realizować własne idee 
i tym samym uzyskać rodzaj władzy nad swoim losem. W tej wizji, jak twierdzi 
Turner, część zgadzała się z prawdą – komputery rzeczywiście przybrały inny 
wygląd, pozwalający realizować nowe zadania, wśród których oprócz uspraw-
niania biurokracji pojawiły się także nieznane dotychczas formy ekspresji oso-
bistej. Prawdą było także, że część komputerowych specjalistów miała za sobą 
okres kontrkulturowych doświadczeń, ale sposób, w jaki te elementy połączyły 
się z sobą i ujawniły w formie zwartego projektu, był bardziej skomplikowany.

Początki sięgają czasów, w których sieć nie istnieje jako techniczna reali-
zacja lub istnieje w bardzo wczesnej formie. Już wtedy pojawiają się zupełnie 
samoistne wyobrażenia dotyczące nowych form funkcjonowania świadomości 
czy nowych sposobów istnienia wspólnot. Stewart Brand konceptualnie koja-
rzy te idee z możliwościami, jakie otwiera technologia informacyjna i cyberne-
tyka. To zadanie realizuje wraz z całym środowiskiem, które skupiło się wokół 
wydawnictwa Whole Earth Catalog (Katalog całej Ziemi)70. Polega ono na prze-
pracowaniu idei komunarystycznego ruchu tak, aby stały się źródłem inspira-
cji, a także ideologicznych uzasadnień dla technokratów i przemysłu kompute-
rowego rozwijającego się w Dolinie Krzemowej. Praca ta trwa od połowy lat 70. 
przez następne dwadzieścia lat [Turner 2006, 246]. Jej skuteczność i specy�ika 
zależy jednak także od szerokiego tła politycznego i ekonomicznego oraz swo-
istej symbiozy między nimi, wynikającej z kontekstu, jaki tworzy zimna wojna. 

Turner przypomina, że Brand i jego pokolenie od końca lat 50. żyją z jednej 
strony w cieniu groźby atomowej anihilacji, wywołanej wyścigiem militarnym 
i imperialnymi zamysłami Rosji sowieckiej, z drugiej natomiast – w atmosfe-
rze zdominowanej przez zbiurokratyzowane, zmechanizowane formy orga-
nizacji społecznej, gdyż tak młode pokolenie odgrywa wówczas rolę państwa 
i polityków. W tej sytuacji potrzeba alternatywy i wyjścia z tej sytuacji staje 
się paląca. Brand realizuje tę potrzebę, organizując pod różnymi pretekstami 
miejsca dla kontaktów, wymiany myśli i dyskusji. Turner nazywa ten proces 

69 „Forget antiwar protests, Woodstock, even long hair. The real legacy of the sixties gene-
ration is the computer revolution” [Turner 2006, 103].

70 Wydawnictwo ma do dzisiaj własną stronę pod adresem: http://www.wholeearth.com/
index.php (dostęp: 2.12.2012).
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„wytwarzaniem nowych społecznych sieci” [Turner 2006, 239]. Dzięki nim po-
wstaje swoista kultura współpracy, podobna z zasady do sieci łączącej kompu-
tery i obejmująca swym analogowym zasięgiem ośrodki badawcze, pracujące 
na usługach militarnej agencji rządowej DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency)71. Powstaje w ten sposób „retoryczna i społeczna infrastruktu-
ra”, będąca jednocześnie „realizacją nowego, sieciowego stylu organizacji pro-
dukcji, informacji czy samego społeczeństwa” [Turner 2006, 239]. 

Anderson nazywa Whole Earth Catalog „najbardziej wpływową książką, 
jaką zrodziła kontrkultura” [Anderson 2011, 103] i opisuje następną inicja-
tywę Branda, już tym razem hojnie �inansowaną (Brand dostał 1,3 mln dola-
rów zaliczki). Miała nią być publikacja Whole Earth Software Catalog (Katalog 
oprogramowania całej Ziemi), spełniająca funkcję przystani dla „kultury pe-
cetowców” [Anderson 2011, 103]. Jej dalszym skutkiem było zgromadzenie 
150 hakerów na konferencji, która odbyła się w 1984 roku w Forcie Cronkhite, 
położonym w Marin Headlands niedaleko San Francisco. Wzięli w niej udział 
Steve Wozniak (Apple), Ted Nelson (wynalazca idei hiperłącza), Richard Stall-
man (autor idei free software) i inni. Anderson pisze, że dyskusję zdominowały 
dwa tematy: etyka hakerska i kształt �irm przemysłu komputerowego [Ander-
son 2011, 104]. Z naszego punktu widzenia ważne jest podkreślenie co naj-
mniej dwóch aspektów: wysokiej samoświadomości hakerów jako społeczne-
go ruchu i rozwinięcia tej świadomości w pragmatyczną analizę rzeczywistości 
społecznej i gospodarczej. Kontekst ekonomiczny istniał, jak widać, wcześnie 
i był immanentną częścią ówczesnych przemyśleń. 

Jest jeszcze jedna, ważna strona tego wydarzenia: przynoszą ją z sobą ha-
kerzy. Można ją w szczególności uznać za osobny wątek, a nawet konstrukcję 
opowieści o formowaniu tego szczególnego bytu, jakim jest Internet. Polega 
ona na oparciu się na swoistej etyce i zasadach pierwszych twórców oprogra-
mowania, którzy wypracowali w miarę zwartą jej formę. Nie jest wolny od tego 
typu spojrzenia także Turner, ale wiele innych wydawnictw, na które się tutaj 
powołamy, przedstawia go właściwie jako decydujący. Należy do nich sławna 
książka Stevena Levy’ego Hackers z 1985 roku. W rozdziale The Hacker Ethic 
[Levy 2010, 27] znajduje się omówiona punkt po punkcie lista zasad, swoisty 
„dekalog” (naprawdę jest ich sześć) hakera, a wśród nich prawdopodobnie 
najważniejsza: „All information should be free” (Cała informacja powinna być 
wolna) [Levy 2010, 28]. Cały modus tego rodzaju interpretacji historii, a także 
bezpośrednio treść etycznych zasad, odnoszą się do wyobrażenia społecznego 
nowego świata, natychmiast zrozumianego jako konkurencyjne wobec istnieją-
cej rzeczywistości politycznej i ekonomicznej. 

Poważnie rozszerza ten problem książka Tima Jordana z 2008 roku Haker-
stwo [Jordan 2011]. Aby je dobrze opisać, co sprawia kłopot wobec rozszerza-

71 Na o�icjalnej stronie tej agencji, która dała początek wielu zaawansowanym techno-
logiom, znajduje się także sporo kompetentnych materiałów na temat Internetu. Jej adres: 
http://www.darpa.mil/About/History/History.aspx (dostęp: 2.12.2012).
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jącego się gwałtownie pola denotatów tego pojęcia, wykraczającego daleko 
poza samą dziedzinę informatyki, odwołuje się do pojawiającego się już tutaj 
pojęcia determinizmu technologicznego. Hakerstwo zostaje zinterpretowane 
jako czynnik równorzędny i dotychczas pomijany w zakładzie, jaki związuje 
dwie, szeroko analizowane strony: technologię i społeczeństwo. Aby przybliżyć 
pomijany aspekt technologii, odwołuje się do pojęcia afordancji wprowadzone-
go przez Jamesa Gibsona72 i tłumaczy, że 

[...] afordancje pozwalają na to, by analiza technologii brała pod uwagę konkretną 
naturę poszczególnych technologii i ich społecznych kontekstów, jednocześnie nie 
redukując podmiotów, które wchodzą w interakcje z technologią, a raczej jej skutka-
mi ubocznymi [Jordan 2011, 160].

Hakerstwo to jedna z aktywnych realizacji owych podmiotów, funkcjonująca 
już w świecie społecznym („hakowanie świata”), dokąd wdarła się dzięki zna-
jomości i wykorzystaniu technologii, a także temu trudnemu do zde�iniowania 
polu, które tworzy w starciu z życiem społecznym, co przyjmuje także, a właś-
ciwie przede wszystkim wyraz polityczny [Jordan 2011, 157].

Przykład sposobu, w jaki Brand formułuje swoje myśli, przynosi jego arty-
kuł z pierwszego numeru „Whole Earth Catalogue”, wydanego w 1968 roku, 
noszący symboliczny tytuł We Are As Gods. Zdanie to pochodzi od antropolo-
ga Edmunda Leacha, który jest autorem zamieszczonego w tekście obszernego 
i symptomatycznego cytatu: 

Człowiek stał się jak bogowie. Nie jest to czas kiedy zrozumieliśmy swoją boskość? 
Nauka umożliwia nam całkowite panowanie nad naszym środowiskiem i naszym 
przeznaczeniem, jednak mimo radości czujemy się głęboko zaniepokojeni. Dlaczego 
tak musi być? Jak można pokonać te lęki?73. 

Polemizując z Leachem, Brand w dalszej części tekstu postuluje jednak ko-
nieczność złożenia inicjatywy w ręce pojedynczych, zwykłych ludzi – amato-
rów, jak pisze. Aby zilustrować charakter przekształcenia, za którym optuje, 
wprowadza pojęcie „heterarchii” (heterarchy), będącej przeciwieństwem hie-
rarchii. Określenie to, jak wyjaśnia, utworzył cybernetyk z MIT (Massachu-
setts Institute of Technology), Warren McCulloch, aby opisać sieć, w której 
punkt kontroli nieustannie się przemieszcza w miejsca najbardziej odpowia-
dające aktualnym potrzebom, co zresztą także odpowiadałoby zasadzie dzia-
łania ludzkiego mózgu. Na końcu swego tekstu Brand eksponuje niezwykłe 

72 Oznaczającego umożliwiające działanie powiązanie postrzegania ze środowiskowym 
kontekstem, opisane w rozdziale ósmym The Theory od Affordances z książki The Ecological 
Approach to Visual Perception (Hillsdale, NJ 1986, s. 127).

73 „Men have become like gods. Isn’t it about time that we understood our divinity? Sci-
ence offers us total mastery over our environment and over our destiny, yet instead of rejoic-
ing we feel deeply afraid. Why should this be? How might these fears be resolved?” – cytuję 
za stroną internetową: http://www.wholeearth.com/issue/1010/article/195/we.are.as.gods# 
(dostęp: 2.12.2012).
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cechy nowych technologii, wśród których wymienia najbardziej wszechstronne 
narzędzie XX wieku, jakim jest komputer osobisty. 

Komputerem jednak jako rzeczywistą maszyną Brand zainteresował się do-
piero około 1972 roku. To całkiem realne wejście w świat nowych technologii 
dokumentuje artykuł napisany wspólnie z fotogra�ką (później sławną artyst-
ką) Annie Leibovitz dla pisma „Rolling Stone”. Wysyła ono ich dwójkę na reko-
nesans najpierw do Stanford Arti�icial Intelligence Laboratory, dalej do Xerox 
Palo Alto Research Center i w końcu biur Resource One. Zwłaszcza ten drugi 
ośrodek, �inansowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, jest 
miejscem niezwykłym, w którym pojawiło się wiele rozwiązań technologicz-
nych dotyczących komputerów74, a w szczególności rodziły się tam podstawowe 
rozwiązania techniczne sieci: Ethernet i ARPANET. Swój artykuł Brand opatru-
je tytułem zainspirowanym nazwą jednej z pierwszych komputerowych gier – 
Spacewar: Fanatic Life and Symbolic Death among the Computer Bums. Okazuje 
się on jednak czymś więcej niż tylko reportażem zrealizowanym na zamówienie 
i opisującym mało znane, egzotyczne miejsce. W syntetycznym i ideologicznym 
skrócie de�iniuje on elitę przyszłości, łączącą harmonijnie technologię i społecz-
ne więzi, ustrukturowione na nowy sposób. Jej prototyp odnalazł Brand wśród 
techników – praktyków technologii komputerowej. Zindywidualizowana i inter-
aktywna technologia staje się dalej realizacją marzenia o nowym społeczeństwie 
i społecznej zmianie, dzięki której zostaje odrzucona dominacja biurokracji, 
a także odsunięta wizja społeczeństwa jako anonimowej masy, zastąpionej teraz 
spersonalizowanymi, dynamicznymi i spontanicznymi kontaktami [Turner 2006, 
118]. Tytułowa gra komputerowa symbolizuje w tym obrazie środowisko, umoż-
liwiające kulturę opartą na swobodnej współpracy, która paradoksalnie, bo dzię-
ki maszynom, ale połączonym z sobą i z natury „osobistym”, wydaje się prowa-
dzić do spełnienia kontrkulturowego snu o lepszym świecie [Turner 2006, 117].

Inicjatywą Branda, realizującą wspomnianą kulturę współpracy, był tak-
że „prawdopodobnie najbardziej wpływowy system konferencyjny dekady”, 
jak pisze Turner, czyli Whole Earth ’Lectronic Link, w skrócie WELL, powstały 
w 1985 roku. WELL był, jak pisze Turner,

[...] systemem telekonferencyjnym, którego uczestnicy mogli połączyć się z central-
nym komputerem i wpisywać wiadomości przeznaczone dla siebie nawzajem w trak-
cie asynchronicznych lub trwających w czasie rzeczywistym konwersacji [Turner 
2006, 141]. 

Pomysł ten skupił wówczas wokół siebie między innymi Kevina Kelly’ego, 
Howarda Rheingolda75, Esther Dyson czy Johna Perry’ego Barlowa – postaci, 

74 Dokładnie opisuje to miejsce na przykład Howard Rheingold w swojej książce Narzę-
dzia ułatwiające myślenie (s. 242 i nast.). Na obecnej stronie PARC pod adresem: http://www.
parc.com/about/ można znaleźć lapidarną listę tych przełomowych wynalazków (dostęp: 
3.2012).

75 Postać Howarda Rheingolda, od której zaczyna swoją książkę Piotr Zawojski, jest przez 
tego ostatniego opisana jako „jedna z najbardziej znanych i opiniotwórczych postaci cyberkul-
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które w większości jeszcze wspomnimy; te same osoby kilka lat później bra-
ły udział w tworzeniu magazynu „Wired” w 1993 roku76 [Turner 2006, 3]. 
Członkowie WELL, podobnie jak później w „Wired”, gromadzili się wokół róż-
nych projektów, które służyły pracy nad własnym sposobem widzenia wpływu 
technologii komputerowych na społeczeństwo, interpretowaniu procesów spo-
łecznych za pomocą metaforyki opartej na informacji i systemach informacyj-
nych czy opisywaniu specy�iki pracy w gospodarczych systemach sieciowych. 
Z czasem, jak pisze Turner, udało im się teoretycznie zrekonstruować osobisty 
(personal) charakter komputerów, dostrzec zalążek wirtualnych społeczności 
w funkcjonowaniu sieci komunikacyjnych czy w końcu zinterpretować cyber-
przestrzeń jako analogon realnej rzeczywistości w ulepszonym i realizującym 
zasady wolności wariancie [Turner 2006, 6]. WELL było prototypem społecz-
nych fenomenów, które ujawniły się dużo później w ramach komputerowych 
sieci – to właśnie WELL i podobne inicjatywy Stewarta Branda i jego otoczenia 
stworzyły i rozpowszechniły przekonania, które w latach 90. ujawniały się jako 
ideologia usieciowionych komputerów, przynosząc obietnicę nowego, szanują-
cego indywidualność, pozbawionego hierarchii i wewnętrznie skomunikowa-
nego społecznego środowiska [Turner 2006, 247]. 

Nowa, cyfrowa rzeczywistość w części ideowej przejęła obciążenie ruchu 
rozwijającego się w latach 60., powstawała w opozycji do o�icjalnego, zbiuro-
kratyzowanego życia, w którym rolę czarnego bohatera odgrywał rząd. Projekt, 
który proponowała, był jednak wszechstronny – obejmował nie tylko kwestie 
społeczne, oferując model nowego postindustrialnego społeczeństwa, lecz tak-
że swoistą wizję ekonomii, opartej na sieciowym modelu produkcji [Turner 
2006, 240]. Turner przypomina, że Brand już od lat 60. z zasady współpraco-
wał ze środowiskiem przemysłu i jego profesjonalnymi kadrami technicznymi 
– inżynierami [Turner 2006, 104]. Współpraca polegała na tym, że dostarczał 
ideowej interpretacji, pozwalającej zracjonalizować licznie powstające i ingeru-
jące w społeczne i polityczne procesy wynalazki. Dzięki tej konceptualnej pracy 
umożliwiał także zrozumienie podstawowych zmian o charakterze ekonomicz-
nym, które pojawiały się jako nieodmienny skutek przenikania nowych techno-
logii informacyjnych w obręb działalności biznesowej. Wymownym dowodem 
wpływu Branda i jego współpracowników na kształtowanie się wyobrażeń do-

tury” [Zawojski 2010, 7]. Fred Turner, opisując działalność Rheingolda w WELL, przypomina, 
że to właśnie on utworzył w 1987 roku określenie „społeczność wirtualna” (virtual commu-
nity), wprowadzając je na forum publicznego dyskursu, łącznie z całą, towarzyszącą mu ideą 
i problematyką [Turner 2006, 159]. Rozwinął je następnie w książce The Virtual Community: 
Homesteading on the Electronic Frontier (1993), której pełny tekst, a także inne informacje, 
można znaleźć na jego stronie pod adresem: http://rheingold.com/ (dostęp: 8.12.2012).

76 Turner poświęca osobne miejsce magazynowi „Wired”. Jego pierwszy numer przyno-
sił wstępniak proklamujący wybuch rewolucji cyfrowej, której jesteśmy uczestnikami. Pismo 
to w ciągu pierwszych pięciu lat swojego istnienia stało się wpływowym centrum informacji 
i wymiany myśli dla kadry kierowniczej tego sektora, polityków i dziennikarzy [Turner 2006, 
207]. Strona internetowa pisma znajduje się pod adresem: http://www.wired.com/ (dostęp: 
3.12.2012).
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tyczących gwałtownie rozwijającej się współpracy technologii i biznesu były 
zaproszenia dla niego, a później Kevina Kelly’ego, Howarda Rheingolda, Johna 
Perry’ego Barlowa i innych do Kongresu, sal konferencyjnych wielkich korpora-
cji czy wreszcie do uczestnictwa w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos 
[Turner 2006, 7]. 

Istotny jest tutaj kontekst rodzącej się w tamtym czasie tzw. nowej ekonomii, 
nazwanej tak o�icjalnie w przemówieniu Ronalda Reagana z 1988 roku [Turner 
2006, 175]77. Jej idea opierała się na przeformułowaniu koncepcji podstawo-
wych zasobów, zwykle kojarzonej z przesłaniem zawartym w książce Daniela 
Bella z 1973 roku The Coming of Post-Industrial Society (polskie, unikalne tłum.: 
Nadejście społeczeństwa postindustrialnego: próba prognozowania społecznego, 
Warszawa 1975). Turner przypomina jednak, że większość cech pojawiających 
się jako właściwości dotyczące nowej, tworzącej się formy społeczeństwa, funk-
cjonowała wcześniej i opisywała pewną praktykę współpracy, która łączyła ba-
dania akademickie, przemysł i sektor militarny już w czasie drugiej wojny świa-
towej i zimnej wojny78, a więc zaistniała około trzydzieści lat przed pojawieniem 
się ich teoretycznej eksplikacji u Bella [Turner 2006, 240]. Wkład Stewarta 
Branda i jego środowiska był jak najbardziej realny i istotny – uzmysławiał isto-
tę przeobrażeń w sposób pragmatyczny, łącząc wizję zmiany społecznej z właś-
nie powstającą jej techniczną realizacją za pomocą wynalazku sieci, wizję, która 
pomoże uratować świat. W ten sposób udawało mu się pogodzić intencje inży-
nierów pracujących za pieniądze wojska i wizje komunarystycznych ideologów 
kontrkultury. Ich argumenty wzajemnie się uzupełniały: technolodzy uzyskiwali 
wsparcie ideologiczne, ideolodzy – technologiczną realizację. 

Turner, powołując się m.in. na Manuela Castellsa, wytyka zresztą Bellowi 
istotne przeoczenie: to właśnie na gruncie ekonomii ujawniło się najwcześ-
niej i najsilniej połączenie teoretycznej wiedzy, kooperacji jako modelu pracy 
i wspieranych przez rządowe pieniądze badań i rozwoju [Turner 2006, 242]. 
Manuel Castells w książce Społeczeństwo sieci szeroko omawia teorię post-
industrializmu, polemizując z jej wykładnią dokonaną przez Bella, lokowaną 
głównie na poziomie struktury społecznej, i domaga się jej mody�ikacji, prze-
nosząc akcent wprost na technologie informacyjne i ich udział w kształtowaniu 
stosunków produkcji [Castells 2010, 230]. Nie jest więc żadnym paradoksem 
ciążenie w stronę biznesu tego środowiska, którego korzenie sięgają kontrkul-
tury i są anarchiczne czy nawet antyrządowe, co skądinąd potwierdza osobi-
sty �inansowy sukces jego głównych przedstawicieli. Brand i jego przyjaciele, 
będąc fascynatami kolaboracyjnego modelu rozwoju wiedzy, nie mieli wątpli-
wości, że rozwinie się on nie tylko w fundament społecznych więzi, lecz także 
odmieni zasady funkcjonowania społeczeństwa również w obrębie stosunków 

77 Do tej problematyki bardziej szczegółowo wracam w rozdziale dotyczącym kontekstu 
makroekonomicznego powstania Internetu.

78 Mowa tutaj o tzw. kompleksie MIA (military-industrial-academic) – pojęcie to pochodzi 
z artykułu senatora Wiliama Fulbrighta The War and its Effects: The Military-Industrial-Acade-
mic Complex, 1970.
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ekonomicznych. Warto przypomnieć, że Kevin Kelly, redaktor naczelny pisma 
„Wired”, wydaje w 1999 roku czytaną i wpływową książkę – podręcznik New 
Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World (pol-
skie tłum.: Nowe reguły nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla 
świata połączonego siecią, Warszawa 2001). Wykłada w niej zasady nowej 
ekonomii obowiązujące w świecie opartym na softwarze – oprogramowaniu, 
esencjonalnym bycie nowych technologii. Turner nie ma wątpliwości, że Kelly 
opiera swoją wizję nowej ekonomii na ogólniejszym przeświadczeniu, wyrażo-
nym przezeń we wcześniejszych publikacjach79, które wywodzi z przekonania 
o powolnym i nieubłaganym upowszechnianiu się komputerowego uniwer-
sum. Usieciowienie biznesu upodabnia się w nim do systemów, na których jest 
wsparta sama natura [Turner 2006, 15].

Interesujący komentarz do tej w większości optymistycznej i obiecującej wi-
zji dopisuje niemal dziesięć lat później Nicholas Carr w książce The Big Switch: 
Rewiring the World, from Edison to Google z 2008 roku, będącej w swoim cza-
sie bestsellerem gazety „The Wall Street Journal”. W obszernej analizie mniej 
znanych skutków technologii informacyjnych prezentuje wizję Internetu prze-
kształcającego się z World Wide Web w World Wide Computer, w którym lu-
dzie stają się węzłami sieci. Odwołuje się przy tym do sloganu pochodzącego 
jeszcze z lat 90., wymyślonego przez �irmę Sun Microsystems: „The Network 
Is The Computer” [Carr 2008, 113]. Internet traci charakter pasywnej maszy-
ny, posłusznej poleceniom człowieka; staje się wielką bazą, która zamienia go 
w kontener pewnego typu inteligencji, dzięki błyskawicznie rosnącym zaso-
bom, pełnym ogromnej ilości informacji, dokumentujących najdrobniejsze ro-
dzaje ludzkiej aktywności [Carr 2008, 217]. Dystopijna wizja Carra, stawiająca 
go w rzędzie podobnych opisów, które pojawiały się we wczesnej fazie opisów 
Internetu – fazie nazwanej przez Barry’ego Wellmana euforyczną, przesad-
ną80 – ma tę zaletę, że opiera się w większości na obserwowanych wokół zja-
wiskach, które autor stara się dokumentować. Pośród nich znajdujemy odnie-
sienie do tekstu, który Carr określa mianem „odrodzenia utopijnego myślenia” 
[Carr 2008, 124]. Jest nim głośny artykuł Kevina Kelly’ego We Are the Web, 
opublikowany w tym piśmie w sierpniu 2005 roku81. Kelly rysuje w nim wizję 
„gargantuicznego” superkomputera, w którego wnętrzu żyjemy wszyscy, two-
rzącego kooperacyjny interfejs dla ludzkiej cywilizacji.

79 Na przykład w tekście The Computational Metaphor, który ukazał się w „Whole Earth 
Catalogue” i jest dostępny na stronie: http://wholeearth.com/issue/1340/article/63/the.
computational.metaphor (dostęp: 30.03.2012 – strona działa, ale z błędami).

80 B. Wellman, The Three Ages of Internet Studies: Ten, Five and Zero Years Ago, „New Media 
& Society”, 2004, nr 6 (1), s. 123–129.

81 Ten tekst jest dostępny pod adresem: http://www.wired.com/wired/archive/13.08/
tech.htm (dostęp: 2012).
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Dygresja na temat ACTA

Wydaje się, że rozpoznanie rzeczywistości, którym kierowali się uczestnicy 
powszechnych protestów w sprawie ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agree-
ment) z początkiem 2012 roku w Polsce i Europie, przynajmniej w części ma 
charakter fundamentalny, światopoglądowy i dotyczy najważniejszych prze-
świadczeń dotyczących roli Internetu i cyberprzestrzeni82. Obszerny zestaw 
materiałów na ten temat publikuje Electronic Frontier Foundation83, która już 
we wrześniu 2008 roku wzywa Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów 
Zjednoczonych (United States Trade Representative – USTR) do opublikowania 
informacji na temat powstającej w sekrecie umowy na temat własności inte-
lektualnej, która ma właśnie tra�ić na szybką ścieżkę legalizacyjną. Tajność tej 
umowy była długo utrzymywana, choć pierwsze przecieki na jej temat pojawiły 
się już w 2010 roku84. Przypomnijmy pokrótce najważniejsze z naszego punktu 
widzenia fakty tego istotnego wydarzenia:

• 2008 rok – w WikiLeaks pojawiają się informacje o przygotowywanej 
umowie handlowej dotyczącej zwalczania artykułów podrabianych; 
w prace są zaangażowane Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone, Szwajca-
ria i Unia Europejska, do negocjacji włączają się także Australia, Meksyk, 
Maroko, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Singapur85.

• 2010 rok – tekst ACTA zostaje opublikowany na stronie Komisji Europej-
skiej i powstaje ostateczna wersja porozumienia86.

• Połowa stycznia 2012 roku – problem ACTA tra�ia do opinii publicznej 
i staje się głośny w związku ze zbliżającym się terminem podpisania 
umowy.

• 21 stycznia 2012 roku – padają strony Sejmu, prezydenta i Ministerstwa 
Kultury87, a potem inne, nie tylko w Polsce, złamane przez grupę hake-
rów, ukrywającą się pod kryptonimem Anonymous. Znakiem tej gru-
py jest charakterystyczna maska wzięta z komiksu V jak vendetta Alana 

82 Tak na przykład komentuje je Seweryn Blumsztajn, porównując protesty w sprawie 
ACTA do wydarzeń 1968 roku: http://wyborcza.pl/1,76842,11105990,Internauci__My__narod.
html (dostęp: 03.2012) czy Jacek Żakowski nadający problemowi szerszy kontekst, związany 
z jednostronnym, dokonanym przez władzę, zrede�iniowaniem roli twórcy jako dostawcy usłu-
gi i wpisaniem go wyłącznie w obręb merkantylnego obrotu, co charakteryzuje szerszy proces 
rekon�iguracji kulturowego i politycznego i ekonomicznego paradygmatu: http://wyborcza.
pl/1,76842,11012642,ACTA_ad_acta__Co_ma_wspolnego_internet_z_biblioteka.html (dostęp: 
30.03.2012).

83 Na stronie: https://www.eff.org/cases/eff-and-public-knowledge-v-ustr (dostęp: 30.03.2012).
84 Źródło: http://di.com.pl/news/30823,0,ACTA_Wyciekl_caly_szkic_porozumienia.html (do-

stęp: 30.03.2012).
85 Dane pochodzą ze strony Krytyki Politycznej ACTA w datach dostępnej pod adresem: http://

www.krytykapolityczna.pl/Serwispiracki/ACTAwdatach/menuid-289.html (dostęp: 30.03.2012).
86 Ibidem.
87 Dane prasowe ze strony: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,11010899,Na_kilka_

godzin_padly_strony _Sejmu__prezydenta_i_Ministerstwa.html (dostęp: 30.03.2012).
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Moore’a i Davida Lloyda (polskie wyd.: Kraków 2003), a komunikuje się 
ona ze światem za pomocą konta na Twitterze88.

• 26 stycznia 2012 roku – podpisanie ACTA przez Polskę przez ambasador 
Polski w Japonii Jadwigę Rodowicz.

• Początek lutego 2012 roku – protesty obejmują większość krajów euro-
pejskich: Francję, Niemcy, Austrię, Czechy i inne; na dostępnej w Inter-
necie mapie89 roi się od miast, w których urządzono lub planuje się urzą-
dzić demonstracje.

• 22 lutego 2012 roku – ACTA zostają skierowane do Trybunału Sprawied-
liwości UE, co wstrzymuje bieg ich legislacji.

• 28 lutego 2012 roku – wręczenie petycji przeciw międzynarodowej umo-
wie ACTA z blisko 2,5 milionów podpisów Europejczyków (w tym ok. 
200 tys. Polaków) w Parlamencie Europejskim przez Alexa Wilksa z glo-
balnego ruchu internetowego AVAAZ90. Hasło petycji brzmiało: „Stop dla 
ACTA, ocalmy nasz Internet”91.

Problem ACTA po dwóch miesiącach zszedł z pierwszych stron gazet, 
a sama umowa została odrzucona przez Parlament Europejski znaczną więk-
szością głosów (478, przeciw 39, przy 65 nieobecnych)92 4 lipca 2012 roku. 
Pozostaje on jednak ciekawym świadectwem w kontekście rozpatrywanego 
tutaj problemu mitologizacji Internetu. Najważniejszymi, węzłowymi punkta-
mi splotu różnych obszarów i narracji są: 1) problemy skupione wokół kwestii 
merkantylnych (jest to dokument mający charakter umowy handlowej), 2) pro-
testy polityczne w obronie praw obywatelskich, wspomagane przez przyj-
mowane z sympatią działania na granicy prawa o charakterze anarchicznym 
(grupa hakerów Anonymous), 3) wyraźnie sformułowana opozycja w stosun-
ku do strony rządowej, która staje się rzecznikiem interesów ekonomicznych 
grup interesów, działających we wrażliwym obszarze produktów tzw. własno-
ści intelektualnej. Bardzo podobny splot tendencji pojawia się już od początku 

88 http://twitter.com/anonymouswiki (dostęp: 30.03.2012).
89 https://maps.google.com/maps/ms?hl=pl&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid= 

212120558776447282985.0004b7b33e16f13c710c7&t=m&ll=48.04871,9.755859&spn=22.6
38476,54.404297&z=4&source=embed, istnieje także jej polska wersja pod adresem: http://
www.mediarp.pl/acta/mapa-protestow (dostęp: 30.03.2012).

90 Przesłanie tej międzynarodowej organizacji znajduje się na stronie: http://www.avaaz.
org/pl/about.php (dostęp: 30.03.2012), jest bardzo ogólne i rozpoczyna się od słów: „Avaaz.
org jest nowym globalnym ruchem internetowym z prostym demokratycznym przesłaniem: 
zlikwidowania rozdźwięku pomiędzy światem jaki mamy, a światem jakiego większość ludzi 
by pragnęła”. Jest utrzymywany z dotacji swoich własnych członków, a jego majątek wynosił 
w 2011 roku ok 20 mln dolarów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. w artykule 
„The Guardian” ze strony: http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/20/avaaz-activism-
-slactivism-clicktivism (dostęp 30.03.2012).

91 Doniesienie prasowe dostępne na stronie: http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,11
251920 ,Blisko_2_5_mln_podpisow_pod_petycja_przeciw_ACTA.html (dostęp 30.03.2012).

92 Doniesienie informacyjne dostępne na stronie: http://fakty.interia.pl/raport/internauci-
-przeciwko-acta/news/parlament-europejski-odrzucil-acta,1818298,7906 (dostęp: 3.12.2012).
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istnienia Internetu, funduje nawet jego obecny kształt. Sytuację tę i późniejszy 
jej rozwój opisują autorzy książki Who Controlls the Internet, Illusions of Borde-
less World Jack Goldsmith i Tim Wu.

W książce Bunt sieci, wydanej wkrótce po opisywanych wypadkach związa-
nych z ACTA, Edwin Bendyk określa je mianem „wojny światów” i pisze, że cho-
dzi w niej „o nowy ład i zrozumienie w nim takich pojęć, jak władza, wolność, 
prywatność, demokracja, sfera publiczna, swoboda działalności gospodarczej, 
własność i dobro wspólne” [Bendyk 2012, 30]. Wymienia pełny katalog swo-
bód obywatelskich i wartości demokratycznego, liberalnego państwa, nie jest 
to jednak lista postulatów, ale przestrzeń sporu, skargi i żądań, pojawiających 
się w trakcie „wirtualnej wojny domowej”, w której „ stary, analogowy świat hie-
rarchii starł się z nowym, cyfrowym światem sieci” [Bendyk 2012, 30]. Książ-
ka Bendyka w dalszej części podejmuje poważną analizę skutków tej „wojny” 
w szczególnie cenny sposób – w kontekście lokalnej, polskiej rzeczywistości. Jej 
założenia wstępne są jednak zbyt patetyczne, aby mieściły się w ramach nauko-
wej hipotezy – książka ma zresztą charakter publicystyczny, jest raczej przykła-
dem poziomu ogólności interpretacji odnoszącej się do epifenomenów Interne-
tu, której można zarzucić, także z powodu bardzo emocjonalnie nacechowanych 
terminów, pewną jednostronność czy przewagę aspektu politycznego.

Sprawa wolności w Internecie miała w tym samym czasie jeszcze jedną, 
mniej znaną manifestację; z początkiem stycznia 2012 roku na łamach „New 
York Timesa” Vinton Cerf opublikował tekst Internet Access Is Not a Human 
Right93. Artykuł był odpowiedzią na doniesienie umieszczone w tym samym 
piśmie i zatytułowane: U.N. report: Internet access is a human right, a dotyczące 
raportu ONZ, analizującego „kluczowe trendy i wyzwania związane z prawami 
człowieka do wyszukiwania, otrzymywania oraz rozpowszechniania informacji 
oraz idei wszelkiego rodzaju za pomocą Internetu”94. Zaskakujący tytuł Cerfa, 
zwłaszcza w obliczu roli, jaką odgrywał jego autor w dyskusjach na temat sta-
tusu Internetu, skrywa zasadniczą tezę, która brzmi: Internet nie należy do ka-
talogu praw człowieka, jest natomiast środkiem do ich osiągnięcia, co zgadza 
się z końcowymi wnioskami raportu. Cerf twierdzi, że przeoczono zasadniczą 
kwestię, także formułując status telefonii czy nawet elektry�ikacji jako usługi 
powszechnej oraz prawa obywatelskiego – kwestię odpowiedzialności twór-
ców technologii za umożliwienie realizacji praw człowieka. Wynikają z niej nie 
tylko kwestie techniczne dotyczące wydajności, lecz także bezpieczeństwa, na 
przykład zagrożeń powodowanych wirusami itp. Cerf identy�ikuje grupę, która 
ma to zrealizować: to inżynierowie, profesjonaliści, eksperci. Opisany incydent 
potwierdza ciągle nierozwiązany i prawdopodobnie nierozwiązywalny status 
tej problematyki.

93 Dostępny pod adresem: http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-ac-
cess-is-not-a-human-right.html?_r=1 (dostęp: 30.03.2012).

94 Dostępny np. na stronie: http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/ (do-
stęp: 30.03.2012).
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Problem kontroli nad Internetem

Aby zrozumieć kontekst tego wariantu mitologizacji z jednej strony i narodzin 
nowej rzeczywistości politycznej pod wpływem Internetu, trzeba się cofnąć 
do wydarzeń z wczesnej jego historii. Dotyczy ona bowiem wydarzeń i osób 
przedstawiających nie tylko pewną wizję, lecz także postulujących jak najbar-
dziej formalne, prawne i polityczne jej zmaterializowanie. Opisują ją wspo-
mniani Jack Goldsmith i Tim Wu w książce Who Controls the Internet?: Illusions 
of Bordeless World, rozpoczynając od opisu pojęcia, które denotuje byt, o pod-
kreślanej niezależności, nowy, pojawiający się razem z siecią, ale rzadziej roz-
patrywany w świetle regulacji prawnych: cyberprzestrzeń. Formowaniu się 
tego pojęcia poświęca wiele miejsca Piotr Zawojski w książce Cyberkultura 
[Zawojski 2010], badając je jako środowisko cyberkultury, choć te dwa pojęcia 
bywają z sobą utożsamiane [Zawojski 2010, 80]. On także, mimo zupełnie in-
nego temperamentu badawczego, zwraca jednak uwagę na kontekst rzeczowy 
tego bytu, doceniając „kwestie technologicznej bazy umożliwiającej tworzenie 
się nowego typu społeczeństwa, już nie tyle informacyjnego co informatyczne-
go” [Zawojski 2010, 91]. Cyberprzestrzeń, piszą autorzy Who Controls..., rzą-
dząca się własnymi zasadami i stanowiąca od strony politycznej wyzwanie dla 
państw narodowych, oferująca wizję nowego, postterytorialnego systemu, sta-
ła się w swoim czasie istotnym problemem. Obecnie ma ona raczej znaczenie 
historyczne. Jest to już echo tego znaczenia, którym cyberprzestrzeń jako sa-
morządne terytorium cieszyła się wśród piszących na temat Internetu, wśród 
�irm, a nawet w amerykańskim Sądzie Najwyższym [Goldsmith 2006, 14]. 

Nie oznacza to wszakże, że idea wolnej i suwerennej cyberprzestrzeni była 
od początku tylko mrzonką. Autorzy Who Controls... podają przykłady sponta-
nicznych pomysłów rodzących się wśród członków społeczności sieciowych, 
takich jak użytkownicy gier MUD (multiusers dungeons), graczy sieciowych 
czy użytkowników wczesnego rodzaju czatów. Miały one na celu ustanowienie 
praw obowiązujących wszystkich ich użytkowników, tworzonych równolegle 
i bez związku z podobnymi regulacjami obecnymi w rzeczywistości analogo-
wej, choć także wyposażonych we własne, skuteczne sankcje. Ułatwiał to prze-
ważający tryb użytkowania Internetu w owym czasie; w późnych latach 80. i na 
początku 90. nie był on przede wszystkim miejscem handlu, raczej okazją two-
rzenia różnorodnych, rozproszonych, ale i ściśle powiązanych wspólnot. Były 
one realizowane technicznie w zupełnie inny sposób niż obecnie. Pewna au-
tonomiczność, jaką się cieszyły te doświadczenie, a także często ich społeczny 
charakter, wywarzały poczucie suwerenności i rodziły potrzebę wprowadzenia 
własnych rządów. Internetowy kontekst przy tym wyzwalał je od �izycznej re-
alności czy narodowej tożsamości [Goldsmith 2006, 16].

Goldsmith i Wu zauważają trzy główne grupy, wewnątrz których rodziły się 
pomysły reorganizacji świata Internetu, a jednocześnie reorganizacji politycz-
nej świata realnego. Do pierwszej należeli wizjonerzy w rodzaju Johna Barlo-
wa czy Juliana Dibbella. Drugą tworzyli ludzie zupełnie innego pokroju, obecni 
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w sieci od samego jej początku, nierzadko twórcy jej technologicznych rozwią-
zań, tacy jak Larry Roberts, Robert Kahn, Vint Cerf, Jon Postel czy Dave Clark 
– inżynierowie, „ojcowie sieci”. Grupa trzecia jest najtrudniejsza do scharakte-
ryzowania, ponieważ składa się z rozproszonych w sieci przedstawicieli pomy-
słu porzucenia państw narodowych na rzecz odnowienia płytszych i bardziej 
podstawowych związków prywatnych czy wspólnotowych. Goldsmith i Wu na-
zywają ich „internacjonalistami” (internationalists). Wszystkie te grupy łączyła 
utopijna nadzieja na stworzenie lepszego świata, powstałego dzięki swobodne-
mu łączeniu się wszystkich ludzi na Ziemi. Tak uwolniona ludzkość, po zapaści 
systemu lokalnych, ograniczonych terytorialnie ośrodków władzy, miała lepiej 
rozwiązywać problemy współistnienia [Goldsmith 2006, 27].

Na miano proroka nowego świata zasługiwał przede wszystkim John Per-
ry Barlow, cyberlibertarianin, wizjoner i szaleniec, jak piszą Goldsmith i Wu, 
uchodził za najbardziej znanego rzecznika suwerennej formalnie cyberprze-
strzeni w latach 90. Barlow na ich początku był autorem cyklu artykułów 
w magazynie „Wired”, w których promował wizję nowego świata możliwego 
do zbudowania wewnątrz cyberprzestrzeni [Goldsmith 2006, 17]. W lipcu 
1990 roku wspólnie z Mitchem Kaporem, programistą, twórcą arkusza kalku-
lacyjnego Lotus 1-2-3, i Johnem Gilmore’em, pierwszym programistą w �irmie 
Sun Microsystems, zakłada organizację o nazwie Electronic Frontier Foun-
dation – tę samą, która odegrała rolę w opisanych wypadkach związanych 
z ACTA. Miała to być instytucja, która dzięki politycznej aktywności, lobbin-
gowi, edukacji, seminariom itp. będzie służyła popularyzowaniu i budowa-
niu „prawnej koncepcji cyberprzestrzeni jako osobnego miejsca i obronie go 
przed wpływami terytorialnie umocowanych rządów”95. Nowej organizacji 
udało się pozyskać wpływowych przyjaciół w Dolinie Krzemowej. Odwoływa-
ła się ona do tzw. pierwszej poprawki do Konstytucji USA, interpretując Inter-
net jako par exemple komunikacyjną formę „mowy” i tym samym sugerowała 
ograniczenie prerogatyw rządowych.

Pierwszym incydentem, który Barlow uznał za atak na niezależność sieci, 
stał się tzw. Communications Decency Act z 1996 roku, nakładający odpowie-
dzialność za rozpowszechnianie treści nieobyczajnych dostępnych dla osób 
poniżej 18. roku życia. W dalekiej konsekwencji interpretacja kategorii nie-
obyczajności mogła skutkować ograniczeniem dostępu do sieci. Barlow uznał 
nowe prawo za niezwykle groźne. Jedną z jego reakcji na nie było napisanie, 
wzorowanej na historycznym akcie założycielskim Stanów Zjednoczonych, 
własnej Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni. Kierował ją do „rządów 
przemysłowego świata, znużonych gigantów z mięsa i stali”96 i proklamował 
społeczny kontrakt; powołując się na pionierską „cywilizację umysłu”, znajduje 

95 „[...] the legal conception of cyberspace as a separate place and to defending it from the 
intrusion of territorial government” [Goldsmith 2006, 18].

96 „Governments of the Industrial World, you weary giants of �lesh and steel” [Goldsmith 
2006, 20].
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swoją realizację w cyberprzestrzeni [Goldsmith 2006, 20]. Jednocześnie, choć 
Electronic Frontier Foundation nie miała własnej komórki prawnej, z pomocą 
wynajętego prawnika oraz przy współpracy z American Civil Liberties Union, 
organizacją non pro�it istniejącą od lat 20.97, pozwała ona Communications De-
cency Act, zarzucając mu formalne pogwałcenie pierwszej poprawki. W 1997 
roku w tzw. sprawie UCLU kontra Reno Sąd Najwyższy przyznał rację skarżą-
cym, uznając cyberprzestrzeń za swoiste terytorium i podlegające ochronie na 
mocy pierwszej poprawki, gwarantującej wolność słowa. Mike Godwin, praw-
nik zatrudniony przez Electronic Frontier Foundation, skomentował wyrok 
jako pierwszy dzień nowej amerykańskiej rewolucji: rewolucji cyfrowej, tym 
razem nieużywającej przemocy, ale słów, rozumu i wiary w siebie [Goldsmith 
2006, 22].

Drugą grupę inicjatyw mających ochronić podstawy swobodnego funkcjo-
nowania Internetu były działania inżynierów – którym nie był John Barlow; 
ich przedstawiciele, tacy jak Vinton Cerf czy Robert Kahn, byli twórcami sieci. 
Ich działania wynikały z gruntownej znajomość zaproponowanych w Interne-
cie technicznych rozwiązań i zmierzały w stronę ochrony ich podstawowych 
założeń: otwartości architektury i logiki „end-to-end”98. W praktyce oznaczały 
one wykluczenie jakiejkolwiek scentralizowanej kontroli, a nawet więcej: po-
zwalały wbudować w koncepcję sieci pewne ideały lat 60., co omawia Fred 
Turner [Goldsmith 2006, 23]. Już w latach 80. pod wodzą Vintona Cerfa pod-
jęli oni próby nadania instytucjonalnego kształtu swojej wizji Internetu, w któ-
rych rezultacie powstało wiele organizacji – wśród nich szczególnie zasługuje 
na uwagę legendarna Internet Engineering Task Force99. Założona w 1986 roku, 
miała się stać centralnym repozytorium głównych standardów komunikacji 
w Internecie [Goldsmith 2006, 24]. Z początku jej działalność sprowadzała się 
do serii swobodnych spotkań, na których dyskutowano o założeniach techno-
logicznych sieci i ich rozwoju, ale wkrótce zaczęto ją postrzegać jako prototyp 
nowego typu samorządu. Widziano w nim nawet rodzaj populistycznej demo-
kracji o zupełnie nowym typie organizacji, a w jej twórcach nie tylko inżynie-
rów, ale kreatorów nowego porządku społecznego. Interwencje rządowe – wła-
dzy terytorialnej – są często określane jako ruchy typu top-down, podczas gdy 
inicjatywa twórców Internetu miała charakter down-top, zachowując pełną 
świadomość tego nowego kierunku. Jeden z twórców Internetu, Dave Clark, 
miał powiedzieć później: „Odrzucamy: królów, prezydentów i głosowanie. 

97 Więcej informacji na o�icjalnej stronie: http://www.aclu.org/ (dostęp: 3.12.2012).
98 Zasadę tę omawiam przy okazji zagadnienia tzw. lekkich modeli programowania w dal-

szej części.
99 Instytucja ta istnieje do dzisiaj, ma charakter otwarty, nie pobiera składek ani nie wy-

maga formalnego członkostwa. Do jej zadań należą: poprawa funkcjonowania Internetu przez 
oferowanie wysokiej jakości, relewantnych technicznie dokumentów, które mają służyć do 
tworzenia, obsługi i zarządzania Internetem. Więcej na stronie: http://www.ietf.org/ (dostęp: 
03.2012). Więcej informacji na temat jej historii znajduje się pod adresem: https://www.eff.
org/about/history (dostęp: 3.12.2012).
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Wierzymy: w surowe porozumienie i pracujący kod”100. Jak piszą autorzy Who 
Controls..., chodziło tutaj o typ władzy nieopierający się na większości, ale ra-
czej „surowym” czy „roboczym” porozumieniu w grupie ekspertów i starannie 
dobranych ochotników [Goldsmith 2006, 24].

Trzecią grupę, która wskazywała własną drogę rozwiązania problemu kon-
�liktów lokalnych regulacji prawnych na ujednolicającym poziomie sieci, Gold-
smith i Wu charakteryzują, powołując się na książkę Frances Cairncross The 
Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Our Lives, 
wydaną w 1997 roku. Wskazują oni raczej nie tyle na osoby, ile na pewne po-
glądy o charakterze ponadnarodowym takiego rodzaju, które doprowadziły do 
przyjęcia uregulowań obowiązujących większość krajów dotyczących handlu 
czy powadzenia wojen. Na tym zresztą, jak piszą, polega główna siła przeko-
nywania tego rodzaju myślenia, czyli na wartości idei ponadnarodowego poro-
zumienia, likwidującego przy okazji niedostatki narodowych partykularyzmów 
[Goldsmith 2006, 25]. W przeciwieństwie do poprzednich przykładów Gold-
smith i Wu odwołują się tutaj raczej do bliżej nieskonkretyzowanej tendencji, 
której oddziaływanie daje się jednak zaobserwować w formie prawnych, mię-
dzynarodowych aktów.

Dramatyczny krok Jona Postela

W historię dojrzewania i realizacji idei suwerennego Internetu jako niezależnej 
formalnie cyberprzestrzeni wpisuje się także incydent, którego bohaterem jest 
jeden z jego twórców. W 1998 roku, z końcem stycznia, Jon Postel, wielka po-
stać Internetu, kreator systemu nazw i jego zarządca aż do swej śmierci w tym 
samym roku w październiku, o którym „The Economist” w 1997 roku pisał: 
„Jeżeli Sieć ma Boga, to jest nim prawdopodobnie Jon Postel” [Goldsmith 2006, 
29], decyduje się na desperacki krok. W proteście przeciw komercjalizacji In-
ternetu poleca w mailu ośmiu z dwunastu administratorów podstawowych 
serwerów nazw przypisanie jego prywatnemu komputerowi statusu root, co 
w praktyce oznacza przejęcie kontroli nad Internetem. Tych ośmiu ludzi to jego 
przyjaciele, może więc liczyć na ich lojalność. Protest ten rodzi się jako sprze-
ciw wobec nieprzewidzianych przez jego twórców komercjalizacji i skon�likto-
waniu Internetu. Twórcy ci tracą nad nim kontrolę, a siecią zaczyna rządzić pie-
niądz, tworzą się fortuny, ogromną rolę odgrywa giełda, w obszar zarządzania 
nazwami włączają się prywatne spółki, o swój wpływ, po latach milczenia, upo-
mina się także rząd Stanów Zjednoczonych. Jak komentuje to jeden ze stron-
ników Postela, w komercyjnej nazwie domeny „.com” przepada kontrola nad 

100 „We reject: kings, presidents, and voting. We believe in: rough consensus and running 
code” – przytoczony przez Goldsmitha i Wu cytat pochodzi z artykułu Pauliny Borsook How 
Anarchy Works: On location with the masters of the metaverse, the Internet Engineering Task 
Force zamieszczonym w piśmie „Wired” z października 1995 roku, dostępnym pod adresem: 
http://www.wired.com/wired/archive/3.10/ietf_pr.html (dostęp: 03.2012).
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„com”, a pozostaje tylko nad kropką [Goldsmith 2006, 30]. W rezultacie pew-
nego bałaganu w obrębie zarządzania tzw. rootem prowadzi do wojny o Inter-
net101; pokolenie jego twórców od strony technicznej panuje nad siecią, ale nie 
posiada – z powodu swojego przeoczenia – umocowania prawnego, aby nim 
władać [Goldsmith 2006, 32].

Warto przyjrzeć się bliżej okolicznościom kroku Postela. Wymaga to cof-
nięcia się nieco w czasie. Choć istotną rolę w procesie walki o przewagę decy-
zyjną – prawo do dysponowania nazwami i adresami w Internecie – odgrywa 
sektor komercyjny, nie jest jednak stroną kon�liktu. Cichym, choć coraz bar-
dziej widocznym jego uczestnikiem jest rząd Stanów Zjednoczonych. Sektor 
komercyjny, mimo że nie jest stroną sporu, okazuje się potężnym kołem na-
pędowym, które porusza fundamentami regulacji i struktur prawnych w pań-
stwie, dotyczącymi wyłaniającego się właśnie, obiecującego i obszernego tery-
torium sieci. W 1990 roku wygasa dotychczasowy kontrakt na obsługę roota 
gwarantujący Postelowi komfort pracy w obrębie akademickiej instytucji, jaką 
była Stanford Research Institute. Nową umowę z Departamentem Obrony Sta-
nów Zjednoczonych podpisuje niewielka, prywatna �irma Network Solutions 
Inc. Przeniesienie części władzy nad systemem adresowania na �irmę prywat-
ną okazuje się krytycznym momentem w historii Internetu [Goldsmith 2006, 
35]. Z początku współpraca inżynierów z Network Solutions układa się „rela-
tywnie pokojowo”, jak piszą autorzy książki Who Controls..., jednak w połowie 
lat 90. pojawiają się ogromne pieniądze; �irma zarabia setki milinów dolarów 
za rejestrację domen i zaczyna siebie postrzegać w roli monopolisty [Gold-
smith 2006, 36]102.

Pierwszą poważną próbę odzyskania władzy nad Internetem przez jego 
twórców reprezentujących sieciową społeczność podjął Vinton Cerf, którego 
pierwszym ruchem było założenie The Internet Society (ISOC) w 1991 roku. 
Była to reakcja na sprzedanie przez Pentagon prawa do roota oferentowi, któ-
ry zaproponuje najwyższą cenę [Goldsmith 2006, 37]. Dyskusja na temat, kto 
posiada formalne do niego prawa, rozpoczęła się jednak o�icjalnie w 1995 roku 
wymianą listów między inżynierem z Departamentu Energii Stanów Zjedno-
czonych Robertem Aikenem a Cerfem jako przedstawicielem ISOC. Ten ostatni 
sugerował, że wobec zmian, jakim podlega Internet, prawo do zarządzania nim 

101 Aby wyjaśnić, co oznacza to pojęcie, zacytuję de�inicję znajdującą się u źródła – na 
stronie organizacji IANA: nadrzędny (lub wszechogarniający) organ każdego systemu nazew-
nictwa lub numeracji. Zwykle odnosi się do najwyższego systemu nazw/domen (strefy root): 
http://www.iana.org/glossary (dostęp: 30.03.2012). Chodzi o system swoistych „numerów te-
lefonicznych” Internetu – nazw będących adresami, koniecznie potrzebnymi do zrealizowania 
czynnej obecności w sieci, ich zarządzaniem zajmuje się Internet Assigned Numbers Authori-
ty (IANA) będąca częścią organizacji Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN). Na jej stronie znajduje się dokładny opis tego systemu: http://www.iana.org/doma-
ins/root (dostęp: 3.12.2012). Szerzej kwestię wagi tej organizacji i zasobem, który zarządza, 
omawiam w części poświęconej komercjalizacji roota i Internetu.

102 Te wypadki i ich konsekwencje opisuję szerzej w rozdziale Komercjalizacja Internetu 
i jej kontekst makroekonomiczny.
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powinno zostać przeniesione z obszaru pozostającego w gestii rządu Stanów 
Zjednoczonych na terytorium społeczności internetowej, której instytucjonal-
nym wyrazem jest właśnie ISOC. Zwieńczeniem tych usiłowań było spotkanie 
w Genewie w 1997 roku, gdzie pojawił się dokument pod dumnym tytułem In-
ternet Costitution, a które przygotowywało się do przejęcia uprawnień Network 
Solutions Inc. – kontrakt tej �irmy na zarządzanie domenami wygasał w roku 
następnym [Goldsmith 2006, 39].

Po stronie rządowej główną postacią był Ezra Magaziner, przyjaciel i do-
radca Billa Clintona, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym 
kierowały dwie intencje: deregulacji i zapewnienia bezpieczeństwa i przewidy-
walności, koniecznych do swobodnego rozwoju biznesu w Internecie. Jego suk-
ces i znaczenie dla ekonomii Stanów Zjednoczonych Magaziner przepowiadał 
już w 1994 roku [Goldsmith 2006, 40]. Prosty, wynikający stąd wniosek pro-
wadził do stwierdzenia, że nikt inny oprócz rządu USA, który płaci za Internet 
powstały pod jego auspicjami, powinien przejąć kontrolę nad jego głęboką 
strukturą, włączając w to prawo do domen [Goldsmith 2006, 41]. Magaziner 
ogłosił go jasno pod koniec 1997 roku: w kwestii przyszłości nazw i adresów 
internetowych decydujące zdanie ma rząd USA, a nie Internet Society czy Jon 
Postel. Plan uwolnienia Internetu konstruowany przez ISOC upadł [Goldsmith 
2006, 43].

To właśnie w tej chwili Jon Postel postanawia przejąć pałeczkę i wysyła 
swój słynny, anarchiczny mail do ośmiu z dwunastu administratorów głów-
nych serwerów Internetu – tych serwerów, które kierują ruchem dzięki syste-
mowi adresów i nazw stworzonych przez Postela i będących najważniejszy-
mi punktami utrzymania tego ruchu. Przekierowanie, które zarządził Postel, 
sprawia, że cztery serwery: NASA, wojsk Stanów Zjednoczonych, Ballistic Re-
search Lab i Network Solutions rozpoznawały nadal rząd USA reprezentowa-
ny przez Network Solutions jako zwierzchnictwo w sprawach nazw i adresów 
tzw. roota, natomiast pozostałe – komputer Postela znajdujący się pod adresem 
198.32.1.98. Internet, jak piszą autorzy Who Controls..., rozpadł się na dwie 
wielkie sieci: pierwszą, głównie wojskową, zarządzaną przez maszynę rządo-
wą znajdującą się gdzieś w Wirginii, i drugą, kierowaną przez komputer Postela 
[Goldsmith 2006, 45]. Zwykli użytkownicy nie zauważyli tej zmiany. Po suro-
wym telefonie od Magazinera powołującego się na brak formalnych praw do 
jego czynu Postel przywrócił po kilku dniach normalny ruch. Natychmiast po 
tym incydencie Stany Zjednoczone ogłosiły dokument znany jako Green paper, 
w którym pod groźbą kar przyznały sobie wyłączne prawa roota. Rozpoczęła 
się następna, nowa era Internetu, w której rząd uzyskał prawo do posługiwa-
nia się standardowymi metodami regulacji. Jon Postel umarł dziewięć miesięcy 
później na atak serca [Goldsmith 2006, 46].
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Szersze aspekty kontroli nad Internetem

W dalszych rozdziałach książki Who Controls... jej autorzy przyglądają się bliżej 
fenomenowi pojawiania się granic w Internecie, który zazwyczaj jest widziany 
w zupełnie przeciwny sposób: jako bezgraniczny właśnie. Jeszcze w wywiadzie 
udzielonym w 2001 roku gazecie „New York Times” nie kto inny jak Vinton Cerf 
twierdził, że ruch w sieci jest całkowicie niewrażliwy na granice państw [Gold-
smith 2006, 58]. Autorzy ci stawiają tezę, że granice, które pojawiły się w sieci, 
miały początkowo charakter „organiczny”; były skutkiem zróżnicowanych geo-
gra�icznie potrzeb jej użytkowników, nie tylko dotyczących języka, lecz także 
wielu innych, bardziej subtelnych kwestii [Goldsmith 2006, 49]. Dla nas istotna 
jest przyczyna, którą autorzy określają jako ostateczną. Jest nią ekonomiczny 
efekt dystansu między sprzedawcą a kupującym. Z jednej strony sieć ten dy-
stans niweczy – ta odległość to „jeden klik”. Z drugiej strony natomiast �irmy, na 
przykład Amazon, które opierają na tak rozumianym poczuciu odległości swo-
ją taktykę, szybko się uczą, że realna przestrzeń ma znaczenie i budują osta-
tecznie, jak ta wielka spółka, gigantyczne magazyny położone niedaleko swoich 
klientów [Goldsmith 2006, 57].

Na początku XXI wieku powstało wiele �irm pozwalających identy�ikować 
geogra�iczne położenie użytkownika szybko, łatwo i niepostrzeżenie, poszerza-
jąc wcześniejsze, prymitywne metody wymagające jego udziału (domaganie się 
samodzielnej deklaracji przez wybór kraju, żądanie karty kredytowej itp.), które 
pojawiły się w połowie lat 90. wraz z postępującą komercjalizacją sieci [Gold-
smith 2006, 60]103. Usługi „net geo-identi�ication” pozwalają zabezpieczać się 
przed wyłudzeniami, dostosowywać reklamy do lokalnego rynku czy rozrywkę 
do lokalnego prawa. Granice pojawiające się w Internecie szybko jednak zosta-
ły wzmocnione i wykorzystane przez rządy państw do zbudowania potężnych 
technik typu top-down, służących na przykład do kontrolowania niechcianego 
ruchu przychodzącego spoza nich. Jeden ze sposobów polega nie na karaniu nie-
osiągalnych dostawców, lecz własnych klientów podlegających lokalnej władzy 
[Goldsmith 2006, 67]. Podobnie jak w wypadku podrabianych towarów znanych 
marek, rządy grożą konsekwencjami pośrednikom umożliwiającym komunika-
cję przenoszącą treści nielegalne. Ci pośrednicy funkcjonują w obrębie teryto-
rium państwa i podlegają państwowej jurysdykcji. W wypadku leków są to le-
karze i farmaceuci, alkoholu – właściciele lokali gastronomicznych czy wręcz 
barmani, Internetu zaś – ludzie, sprzęt i usługi umożliwiające konsumentom 
dostęp do treści [Goldsmith 2006, 68]. Autorzy Who Controls... oceniają efek-
tywność takiej strategii bardzo wysoko: opiera się ona na modelu źródło – po-
średnik – cel, w którym pośrednik staje się efektywnym i łatwym przedmiotem 
kontroli. Jest to istotne zwłaszcza w wypadku Internetu, gdzie nie da się z tego 

103 Kompetentne omówienie najnowszych technik geolokalizacji zawiera książka Antho-
ny’ego T. Holdenera III HTML5 Geolocation [Holdener 2011].
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ogniwa zrezygnować ani przesunąć go poza granice jurysdykcji danego pań-
stwa: w sieci zawsze funkcjonują lokalni pośrednicy [Goldsmith 2006, 71].

Już w latach 90. Lawrence Lessig wylewał zimną wodę na głowy hiperliber-
tarianistów, pokazując, że rząd może kontrolować Internet dzięki jego przywią-
zaniu do hardware’u i software’u [Goldsmith 2006, 72]. Autorzy Who Controls... 
de�iniują kilka zasadniczych stref ograniczania przepływu treści stosowanego 
przez rządy, które przede wszystkim dotyczą pośredników i lokują się w na-
stępujących rejonach: transportu, informacji, �inansów, systemu nazw i serwe-
rów DNS. Na końcu pozostaje jeszcze kontrola pojedynczych użytkowników. 
Na pierwszy ogień idą zwykle dostawcy Internetu – Internet Service Providers 
(ISP), którzy działają, opierając się na �izycznej sieci: kablach, światłowodach, 
routerach itd. W takiej kontroli miano pionierów przypada Europejczykom, 
USA ze swoją wrażliwością na regulacje są względnie nieaktywne, a liderów 
należy szukać przede wszystkim na wschodzie: w Chinach czy Arabii Sau-
dyjskiej [Goldsmith 2006, 73]. Embargo rządowe rozciąga się także na samą 
informację; wyszukiwarki takie jak Google nieustannie blokują pewne lin-
ki w obawie przed możliwymi sankcjami prawnymi, a także są przedmiotem 
nieustannych takich nacisków104. Także w tej stre�ie Europejczycy są bardziej 
agresywni niż reszta świata [Goldsmith 2006, 75]. Trzecia strefa obejmuje �i-
nanse i polega na przykład na żądaniu blokowania transakcji kartami płatni-
czymi [Goldsmith 2006, 76]. Na końcu pozostaje jeszcze objęcie prawną od-
powiedzialnością pojedynczych użytkowników sieci [Goldsmith 2006, 79]. 
Konkludując, autorzy Who Controls... nie mają wątpliwości, że te metody są 
skuteczne; w 2003 roku ogłosił swój koniec symbol niezależnego geogra�icz-
nie ruchu internetowego serwis HeavenCo, trzymający swoje serwery na beto-
nowej platformie znajdującej się na Morzu Północnym sześć mil od wybrzeży 
Wielkiej Brytanii, formalnie samozwańczej monarchii o nazwie Sealand. Dzia-
łające od 1999 roku HeavenCo uległo ostatecznie embargu �inansowemu; nie 
było banków skłonnych z nim współpracować [Goldsmith 2006, 84].

Opisywany tutaj problem Lessig podejmuje w książce Code. Version 2.0 
[Lessig 2006]. Zajmuje się on w niej kwestią regulacji Internetu, którego spe-
cy�ika opiera się na swoistości oferowanego terytorium – cyberprzestrzeni. 
Podlega ona innego typu zależnościom, wynikającym z jej niepowtarzalnych 
technologicznych obciążeń; innego rodzaju „kodu”, który w wypadku prawa 
obowiązującego w świecie realnym przyjmuje postać konstytucji czy ustaw. 
W sieci takim „kodem” jest oprogramowanie i technika (software i hardware), 
determinujące nie tylko jej kształt, lecz także sposób funkcjonowania. Lessig 
wykorzystuje dwuznaczność tego pojęcia – jego informatyczne, technologiczne 
konotacje łączy z sensem metaforycznym, oznaczającym zewnętrzną, nadrzęd-
ną strukturę. Tak rozumiany „kod” jest zatem rodzajem „prawa” rządzącego cy-

104 Do tej grupy dołączyła także Polska w 2011 roku, przedstawiając 72 żądania usunięcia 
zawartości, co można sprawdzić na stronie: http://www.google.com/transparencyreport/go-
vernmentrequests/PL/ (dostęp: 3.12.2012).
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berprzestrzenią, co jest spostrzeżeniem Williama Mitchella, czy też czymś, co 
Joel Reidenberg nazywa Lex Informatica [Lessig 2006, 5]. Centralnym problem 
książki staje się zatem zależność możliwości regulacji sieci od „kodu” i pojawia-
jące się wytyczne dotyczące przyszłości [Lessig 2006, 24].

Przyszłość ta rozpoczęła się według niego symbolicznie w styczniu 1995 
roku, kiedy to władze Bawarii, największego kraju związkowego Republiki Fe-
deralnej Niemiec ze stolicą w Monachium, zażądały od �irmy CompuServe, do-
starczającej usług internetowych na tym terenie, usunięcia pornogra�ii, obłożo-
nej tam silnymi obwarowaniami, z jej serwerów. Początkowo sprzeciwiająca się 
temu �irma ostatecznie skapitulowała, wdrażając system �iltrów przesiewają-
cych zawartość stron w zależności od kraju jej dostarczenia [Lessig 2006, 39]. 
Ten precedens zaowocował złożonymi procedurami pozwalającymi na kontrolę 
takich aspektów obecności w sieci jak tożsamość i identy�ikacja [Lessig 2006, 
43]. Badanie tożsamości jest interesujące dla wielu podmiotów, nie tylko rządo-
wych, lecz także komercyjnych. Służą temu zarówno podstawowe technologie, 
takie jak odnajdywanie według numeru IP (backtracing) czy używanie śledzą-
cych porcji informacji pozostawianym przez strony odwiedzane w Internecie 
tzw. cookies, jak i pomysły bardziej wyra�inowane. Lessig opisuje dwie takie 
techniki, pierwsza to tzw. pojedyncze logowanie (SSO – single sign-on), polega-
jące na trwałej, jednorazowej walidacji, która później pozwala na dostęp do róż-
norodnych zasobów [Lessig 2006, 49]. Druga, której przydaje dużo większe zna-
czenie, opiera się na idei warstwy identy�ikacji, która uzupełnia dotychczasową 
architekturę sieci105. Korzystając z wyra�inowanych technik kryptogra�icznych, 
jest rozwinięciem technologii SSO. Lessig podaje przykład rozwiązania o na-
zwie Microsoft Passport [Lessig 2006, 50], które zostało zarzucone i przyjęło 
obecnie postać tzw. Window Live Id, będącego rodzajem lokalnego, czyli ogra-
niczonego do usług jednej korporacji SSO. Zwraca także uwagę, że w przyszłym 
standardzie adresowania w Internecie tzw. IPv6106 jest już wbudowana funkcja 
identy�ikacji, wynikająca z zastosowania unikalnego klucza kryptogra�icznego 
dla każdej porcji informacji transportowanej w sieci tzw. pakietu [Lessig 2006, 
54]. O tym, że kwestie prywatności są nadal aktualne, przekonują nas zarówno 
działania �irm, wśród których na plan pierwszy w mediach wysuwa się Google, 

105 „Warstwa” (layer) jest pojęciem technicznym użytym do opisu technologii, na któ-
rej jest wsparty Internet: wiązki protokołów znanej pod nazwą TCP/IP. Architektura TCP/IP 
składa się z warstw, z których każda odpowiada za inny aspekt komunikacji. Literatura do-
tycząca tego zagadnienia jest ob�ita; autor korzystał z podręcznika TCP/IP Biblia [Scrimger 
2002]. Historycznie rzecz biorąc, powstał on w dwóch fazach: w pierwszej Vinton Cerf i Ro-
bert Kahn stworzyli podstawy TCP (Transport Control Protocol) w 1973 roku i opublikowali 
w 1974 roku; w 1978 roku Vinton Cerf, Jon Postel i Danny Cohen zaproponowali wydzielenie 
z niego części odpowiadającej ostatecznie za system adresowania, nazwanej IP (Internet Pro-
tocol), która została o�icjalnie zaprezentowana zleceniodawcy, agencji DARPA, i wpisana do 
dokumentacji RFC pod numerem 791 w 1981 roku, inaugurując powstanie internetowej prze-
strzeni adresowania [Mueller 2002, 76]. Ideę „warstw” opisuję dalej.

106 Obecnie używany to IPv4, który ze względu na krótką sentencję adresu powoli wyczer-
puje swoje możliwości.
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jak i reakcje bardzo wysokiego szczebla instytucji, pełniące funkcję wyraziciela 
interesu publicznego. Ostatnim takim incydentem jest zmiana polityki prywat-
ności Google i reakcja na nią Unii Europejskiej107.

Kontrola tożsamości pozwala adaptować regulacje pochodzące ze świata 
realnego w cyberprzestrzeni, ale, jak twierdzi Lessig, sama architektura sieci 
– jej „kod” – staje się regulatorem [Lessig 2006, 81]. Rozpoczyna od ważnego 
rozróżnienia między Internetem, który jest raczej sposobem komunikacji, uła-
twiającym i wzbogacającym realne życie, od cyberprzestrzeni, czyli odrębnego, 
zróżnicowanego świata różnorodnych doświadczeń: społecznych, kulturowych 
itp. [Lessig 2006, 83]. Lessig przedstawia jej strukturę z punktu widzenia po-
jedynczego użytkownika. Podmiotowo zde�iniowany punkt widzenia pozwala 
mu skonstruować środowisko „obywatela sieci” (netizen), będące wypadko-
wą czterech sił (constraints): praw, norm, rynku i architektury108 [Lessig 2006, 
123]. Jest to także droga do ujrzenia problemu w perspektywie szerszej niż 
zagrożenie sfery wolności ze strony rządowej. Te cztery siły pozostają w sub-
telnej równowadze, na którą ogromny wpływ ma jedna z nich – prawo [Lessig 
2006, 125]. Lessig dowodzi, że w jego obszarze kryją się zagrożenia polegające 
na ukrytym, niebezpośrednim, lecz celowym stanowieniu prawa realizującego 
rządowe pryncypia [Lessig 2006, 136]. W ten sposób można mówić o prze-
chwytywaniu kontroli nad „kodem” i w rezultacie nad samą cyberprzestrze-
nią. W tym procesie istotną rolę odgrywa samo oprogramowanie, a szczególnie 
fenomen tzw. wolnego oprogramowania, którym zajmuję się w dalszej części. 
Teza Lessiga jest konsekwentnie prosta: tzw. oprogramowanie zamknięte, czyli 
takie, do którego kodu źródłowego nie mamy wglądu, jest podatniejsze na re-
gulatywne zbiegi rządu [Lessig 2006, 152]. Trzeba tutaj dodać, że Lessig nie 
deklaruje się jako zwolennik całkowitego wyłączenia strony rządowej z proce-
su regulacji, ale reprezentuje pragmatyczny pogląd jego koniecznej obecności 
[Lessig 2006, 153]109.

Próbę lapidarnego i syntetycznego opisania sytuacji prawa w Internecie po-
dejmuje Jan van Dijk w książce Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza spo-

107 Por. doniesienie prasowe „Gazety Wyborczej” Europa chce wymusić na Google zmiany 
w polityce prywatności. Gigant wie o nas stanowczo za dużo z dnia 17.10.2012 roku, które infor-
muje, że Paul Nemitz, Komisarz ds. Praw Obywatelskich UE, stanowczo polecił Google „poważ-
nie” traktować ochronę danych osobowych, a szczegółowe zarzuty sformułowano w postaci li-
stu, który z podpisami 27 państw członkowskich UE przesłano �irmie, oznaczając okres trzech 
miesięcy na odpowiedź. Jednocześnie Viviane Reding, Komisarz ds. Sprawiedliwości, zapropo-
nowała znaczne podniesienie kar dla �irm naruszających prywatność. Reakcja władz UE jest 
odpowiedzią na zmiany dotyczące polityki prywatności wprowadzone przez Google w marcu 
2012 roku (http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,12684222,Europa_chce_wymu-
sic_na_Google_zmiany_w_polityce_prywatnosci_.html, dostęp: 21.10.2012)

108 Czyli „instrukcji wpisanej w hardware i software” – kodu [Lessig 2006, 121].
109 Polityczne aspekty funkcjonowania cyberprzestrzeni w ramach trzech podstawowych 

obszarów: ewoluujących technologii sieciowych, ewoluujących istot i środowisk sieciowych 
oraz rozwijającej się alternatywnej polityki sieciowej omawia szeroko Agnieszka Rothert 
w książce Cybernetyczny porządek polityczny [Rothert 2005].
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łeczeństwa sieci z 2006 roku (wydanie drugie, wydanie polskie: 2010). Stawia 
on tezę, która się już tutaj wyraźnie zarysowała i znajdzie dalej nowe dowody:

[...] w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Internet jest w coraz mniejszym stopniu 
kontrolowany przez prawo i wspólnotę internetową, a w coraz większym przez ry-
nek i standardy techniczne, których w żadnym razie nie można nazwać neutralnymi 
technologiami i za którymi stoją nowe regulacje prawne [Dijk 2010, 186].

Obserwowaliśmy już pewne wypadki organizowania się społeczności in-
ternetowej, która dla van Dijka obecnie koncentruje się wokół trzech instytu-
cji powstałych poza nadzorem dwóch rządowych agencji USA: Departamentów 
Obrony i Handlu, i stopniowo uwalniających się od ich kurateli. Są to Internet 
Engineering Task Force (IETF)110, najważniejszy według Dijka, Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers (ICANN)111 i trzecia: Internet Society 
(ISOC)112. Pierwsza to komitet złożony z przedstawicieli wielu grup czuwający 
nad protokołami internetowej komunikacji, na przykład TCP/IP, druga dystry-
buuje nazwy domen i numery IP, trzecia jest rodzajem swobodnego i otwartego 
stowarzyszenia reprezentującego globalną wspólnotę użytkowników sieci. 

Kwestia zależności Internetu od rynku przewija się tutaj nieustannie i w na-
stępnym rozdziale zanalizujemy dokładniej jej pojawienie się od strony histo-
rycznej. Mniej znane jest natomiast zagadnienie poruszane w tym rozdziale, 
dotyczące kontroli technologicznej, które van Dijk przedstawia w uporządko-
wanej formie, odwołując się do kolejnych warstw internetowej komunikacji, 
zgodnych z promowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych modelem proto-
kołów o nazwie Open Systems Interconnection (OSI). Opisuje on techniczną 
podstawę sieci, opartą właśnie na idei warstw, z których każda spełnia inną 
praktyczną funkcję. Tak właśnie jest również pomyślany czołowy protokół 
(a raczej wiązka protokołów) o nazwie TCP/IP, będący podstawą internetowej 
transmisji i adresowania danych113. Van Dijk porządkuje ten model, wyodręb-
niając trzy podstawowe poziomy, zawierające dalej siedem warstw modelu OSI, 
co przedstawia w formie tabeli [Dijk 2010, 191]. Te trzy poziomy: treść, kod 
i podstawa, sumujące całość manipulacji technicznych, jakim podlegają infor-
macje przekazywane siecią; od najwyższego – treściowego, po najniższy, �izycz-
ny poziom sprzętu, mogą podlegać różnego typu kontroli, dostosowanej tech-
nicznie do bieżącej, technicznej formy informacji. Ich szczegółowy opis wiedzie 
do wniosku, że te technologiczne instrumenty kontroli determinują kształt 
Internetu, otwierając jego nową fazę [Dijk 2010, 193]. Stanowią one również 
ważny kontekst funkcjonowania rozwiązań Web 2.0, które będąc kolejną fazą 
funkcjonowania biznesu w sieci, opierają się właśnie na nowych rozwiązaniach 
technologicznych.

110 http://www.ietf.org/ (dostęp: 3.12.2012).
111 http://www.icann.org/ (dostęp: 3.12.2012).
112 https://www.internetsociety.org/ (dostęp: 3.12.2012).
113 Więcej na temat szczegółów technicznych tych rozwiązań i wzajemnych zależności 

można znaleźć w książce TCP/IP Biblia [Scrimger 2002, 45].
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Van Dijk przedstawia także trzy obszary praw podlegających szczególne-
mu wpływowi rozwoju Internetu; to prawo do informacji i komunikacji, prawa 
własności i prawo do prywatności, które także wchodzą we wzajemne kolizje. 
Problemy prawne związane z ICT są zazwyczaj rozwiązywane za pomocą trzech 
różnych strategii: uregulowań formalnoprawnych, stosowania mechanizmów 
samoregulacji (np. mediacja, kodeksy postępowania i dobrych praktyk) i wpro-
wadzania nowych rozwiązań technicznych (takich jak szyfrowanie, liczniki da-
nych, monitoring czy identy�ikacja), których odpowiednie konkretyzacje po-
jawiają się w poszczególnych obszarach [Dijk 2010, 198], choć każdy z trzech 
obszarów wyznaczonych przez wymienione prawa rodzi innego typu problemy. 
Pierwszy zawiera kwestie związane z osłabianiem się autonomii prawa i pań-
stwa, które jest jego depozytariuszem, choćby tylko dlatego, że sieć ma charak-
ter globalny i dokumentuje proces zacierania się granic miedzy sferą publiczną 

Rysunek 7. Warstwy sieci i instrumenty kontroli

Źródło: Jan van Dijk: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. Jacek 
Konieczny, Warszawa 2010, s. 191. Reprodukcja dzięki uprzejmości Sage Publications Ltd.
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a prywatną, co jest wynikiem realizacji zarówno komunikacji interpersonalnej, 
jak i masowej [Dijk 2010, 197]. Prawa własności w szczególności odnoszą się do 
praw autorskich, ale ogólnie dotyczą problematyki dystrybucji i tworzenia wie-
dzy [Dijk 2010, 202]. Prawo do prywatności jest różnorodnie kształtowane, co 
utrudnia jego ochronę w wymiarze globalnym, a jest, jak twierdzi Dijk, „prawdo-
podobnie najbardziej zagrożoną wartością w komunikacji za pomocą sieci”. Dijk 
postuluje, aby traktować je priorytetowo – przed wszelkimi innymi i bynajmniej 
nie poświęcać go w imię bezpieczeństwa [Dijk 2010, 218]114. 

W niniejszej książce poświęcamy mało miejsca tej problematyce, skupiając 
się głównie na kwestiach społecznych i ekonomicznych, praca van Dijka pozwa-
la uzmysłowić sobie jednak, jak dalece zależne są one od formalnych regulacji 
prawnych i mniej formalnych tendencji rozwoju problemów, utrudniających te 
regulacje. Obszerny opis tych zagadnień, podwójnie wartościowy, ponieważ op-
arty na długoletniej obserwacji praktyki i skupiony na polskiej rzeczywistości, 
zawiera książka Piotra Waglowskiego Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu 
[Waglowski 2005]. Piotr Waglowski, z wykształcenia prawnik, bierze czynny 
udział w polskim Internecie115 od 1994 roku, a jego książka jest dokumentacją 
rozwoju problematyki prawnej związanej z siecią w Polsce. Jest rzeczą cha-
rakterystyczną i ważną z naszego punktu widzenia, że jej autor, który z zasa-
dy umieszcza podejmowane zagadnienia w kontekście społecznym, w ramach 
prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego nadaje im specjalny porzą-
dek. Rozpoczyna swoją książkę od ogólnych zagadnień dotyczących istnienia 
sieci w regulowanym ładzie państwa, następnie przechodzi do bardziej szcze-
gółowych kwestii, takich jak ochrona wartości, w tym szczególnie wolności 
i własności. Ta ostatnia kieruje go w stronę zagadnień rynkowych, obrotu go-
spodarczego i konsumenta. Kończy kwestiami naruszeń prawa specy�icznymi 
dla sieci, co z kolei stawia specjalne wymagania i pozwala rozwijać państwo-
wy mechanizm prawny, obejmując wymiar sprawiedliwości i organa ścigania. 
Waglowski, w ten sposób konstruując koncepcję swojego wywodu, poświadcza 
jednocześnie istnienie konglomeratu zagadnień, który tutaj staram się opisać 
jako środowisko.

114 Dzięki współpracy m.in. Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Toronto istnieje 
przedsięwzięcie o nazwie OpenNet Initiative dokumentujące praktyki bezpieczeństwa i �iltro-
wania treści w Internecie podejmowane w świetle prawa i o�icjalnie, oferujące bardzo szczegó-
łowe i aktualne opisy takich działań. Więcej szczegółów, a także raporty z wynikami kwerend, 
jest dostępnych na stronie: http://opennet.net/ (dostęp: 9.12.2012).

115 Jego strona (a raczej zestaw stron) znajduje się pod adresem: http://www.vagla.pl/ 
(dostęp: 8.12.2012).
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Komercjalizacja Internetu i jej kontekst 
makroekonomiczny

W dotychczasowym opisie początków utopijnych idei Internetu, ale także naro-
dzin pewnych istotnych rozpoznań dotyczących jego roli społecznej i politycz-
nej, pojawiają się już główne wątki, tradycyjnie wiązane z siecią. Widać wyraź-
nie ujawnianie się kwestii społecznych, wywoływanych i podtrzymywanych 
wynalazkami technologicznymi, które z drugiej strony stwarzają również do-
skonałe warunki dla działalności biznesowej. Jednocześnie, zarówno z powodu 
pewnych przyczyn o charakterze politycznym, ale w późniejszej fazie przede 
wszystkim z pobudek ekonomicznych, ujawnia się w tym kompleksie zagadnień 
obecność strony rządowej. W rezultacie tych równoległych procesów powsta-
je konglomerat, stwarzający zasadnicze problemy analityczne, i jawi się raczej 
jako dynamiczne środowisko, którego pewne charakterystyczne segmenty dają 
się zde�iniować, jednak zbyt ustrukturyzowiona re�leksja gubi wzajemną zależ-
ność, mającą jakościowy charakter. Jego wnikliwa i kompetentna analiza wy-
maga podejmowania wszystkich tych aspektów jednocześnie i tak też się dzieje 
w przywoływanych tutaj pracach Manuela Castellsa, Yochaia Benklera czy Jana 
van Dijka. Z tego także powodu zaproponowałem nieco inny typ podejścia, od-
wołujący się do trzech aspektów: technologicznego, mitycznego, dokumentują-
cego pewien społeczny odbiór Internetu oraz stan przeświadczeń dotyczących 
sieci, i ekonomicznego, który obejmuje całość zagadnień społecznopolitycznych, 
tworzących nowy rodzaj gospodarki, a nawet, jak twierdzi Castells, nowej fazy 
ustrojowej: informacjonizmu.

Aby umożliwić tę operację metodologiczną, posłużyłem się kategorią środo-
wiska zwłaszcza w takim sensie, jak przedstawia go David Baron, o szerokim, 
interpretatywnym charakterze. Nie udaje się jednak do końca uniknąć trady-
cyjnych kwali�ikacji, które pojawiają się w naukach o zarządzaniu jako typowe 
segmenty otoczenia organizacji. W ramach przyjętych założeń interpretuję je 
jako swoiste narracje116, służące opisowi pewnych wyodrębnionych obszarów 
rzeczywistości, obejmujących problemy skupione wokół kwestii ekonomicz-
nych, zagadnienia o charakterze politycznym i społecznym, artykułowane czę-
sto jako niepokój dotyczący praw obywatelskich, oraz, po trzecie, kwestie re-
gulacji, których inicjatywa leży po stronie państwa. Ów splot tendencji pojawia 
się już od początku istnienia Internetu i wzmaga wraz z jego rozwojem, czego 
przykładem jest początek lat 90. Na przekształcenia dotyczące zarządzania 
dystrybucją nazw domen i numerów IP oraz przebudowę struktury �izycznej 
sieci i zasad dostępu do niej nakłada się wtedy sukces wynalazku World Wide 
Web Tima Bernersa-Lee. Dostęp do sieci, czyli możliwość połączenia się z nią, 
a także zaistnienia za sprawą własnego adresu, to miejsce niezwykle newral-

116 Ta kategoria jest oparta na idei Jeana-François Lyotarda, opisanej wcześniej.
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giczne. Stało się ono przedmiotem zabiegów, które ostatecznie ukształtowały 
oblicze dojrzałego Internetu i stworzyły podstawy fazy Web 2.0.

Kwestię zarządzania domenami internetowymi, a także istotny problem 
komercjalizacji tej działalności i powstania swoistego rynku w tym obsza-
rze, omawia książka Miltona L. Muellera Ruling the Root: Internet Governance 
and the Taming of Cyberspace. Zagadnienia te pojawiły się już przy okazji opi-
su dramatycznego czynu Jona Postela w 1998 roku. Teraz przyjrzymy się im 
nieco bliżej, co wynika z tej okoliczności technicznej, że nazwy domen i adre-
sy internetowe to nie tylko etykiety, ale jądro internetowego ruchu, wymyślo-
ne i kierowane przez wiele lat, od swego powstania w latach 70., przez chary-
zmatycznego Postela. Są unikalne i pożądane, więc mogą się stać przedmiotem 
handlowego obrotu i osiągać znaczną wartość, ale przede wszystkim spełniają 
funkcję kart klubowych sieci. Umożliwiają kontrolę obecności w niej, co ozna-
cza, jak podkreślają Goldsmith i Wu, że mogą potencjalnie odgrywać rolę na-
rzędzi przymusu, a nawet dzięki temu kształtować naturalny zasięg Internetu, 
jego kształt i zawartość [Goldsmith 2006, 31].

W 1982 roku sieć liczyła około 250 komputerów, tzw. hostów, czyli pełnią-
cych aktywną w niej funkcję [Mueller 2002, 77]. Rozwija się system identy�iko-
wania komputerów w sieci, który wymaga rekonstrukcji systemu adresowania. 
Jego autorem jest Jon Postel117. Z początku wąską grupkę użytkowników sieci 
(o nazwie ARPANET) tworzą jedynie bezpośrednio zainteresowani inżyniero-
wie i naukowcy, jednak w latach 1982–1987 rozrasta się ona do tysięcy użyt-
kowników „społeczności akademickiej �inansowanej ze środków federalnych” 
[Mueller 2002, 84], a w 1983 roku DARPA tworzy specjalny fundusz o wyso-
kości 1 mln dolarów, który ma zachęcić prywatnych producentów komputerów 
do implementacji protokołu TCP/IP na swoich maszynach [Mueller 2002, 84]. 
W 1982 roku z ARPANET-u zostaje wydzielona część wojskowa: MILNET. Jed-
nocześnie rozpoczyna się ekspansja Internetu poza terytorium Stanów Zjedno-
czonych, czego dobrym sprawdzianem jest przenoszenie kompetencji dotyczą-
cych zarządzanie domenami tzw. wysokiego poziomu (top-level domains) poza 
granice Stanów Zjednoczonych, które rozpoczęło się w 1985 roku [Mueller 
2002, 88]. 

Istotne zmiany spowodowane wzrostem sieci wymuszają przeobrażenia 
formalne i strukturalne. W latach 1981–1991, jak pisze Mueller w rozdziale 
Who controlled the root (Kto kontrolował root), większość czynności związa-
nych z obsługą nazw i numerów w Internecie była wspomagana, pośrednio 
lub bezpośrednio, przez instytucje wojskowe. W szczególności polegało to na 
wyposażeniu Jona Postela i jego współpracowników w specjalne uprawnienia 
dotyczące tych czynności (tzw. policy authority) na podstawie porozumienia 

117 Wymyśla on w 1984 roku hierarchiczny system tzw. domen, na którego szczycie umiesz-
cza najbardziej ogólne domeny tzw. najwyższego poziomu (top-level domains): .arpa, .ddn, .gov, 
.edu, .cor i .pub [Mueller 2002, 79]. Obecnie jest ich znacznie więcej, a ich spis znajduje się na 
stronie organizacji IANA: http://www.iana.org/domains/root/db/ (dostęp: 6.12.2012).
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z agencją DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agencja Za-
awansowanych Obronnych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Sta-
nów Zjednoczonych), której wsparcie �inansowe trwało do 1997 roku [Muel-
ler 2002, 81]. W 1988 roku te uprawnienia zostają przeniesione na specjalną 
organizację o nazwie IANA (Internet Assigned Numbers Authority)118, założo-
ną i kierowaną przez Postela, którego kontrakt był także �inansowany przez 
DARPA [Mueller 2002, 98]. Po 1983 roku pojawia się wielu cywilnych użyt-
kowników sieci, co powoduje, że na początku lat 90. wyłania się nowy model 
funkcjonowania bazowych instytucji Internetu – tzw. roota. Rolę pośrednika 
między instytucjami cywilnymi i wojskowymi zachowuje Postel, co z jednej 
strony gmatwa kwestię własności tzw. roota, ale z drugiej – ułatwia porozu-
mienie między dwiema stronami [Mueller 2002, 100]. Szybki i niespodziewa-
ny rozwój sieci powoduje włączenie się w proces zarządzania nazwami (a więc 
de facto czynnym dostępem do Internetu) wielu cywilnych agencji federalnych. 
Budowanie Internetu zostaje więc podzielone między trzy nieformalne strony: 
wspólnotę inżynierów głównie pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, ale 
o zasięgu globalnym; zróżnicowaną grupę cywilnych agencji federalnych zain-
teresowanych rozwojem narodowej infrastruktury komunikacyjnej oraz De-
partament Obrony USA, który zarządza protokołami oraz w większości admini-
struje nazwami i adresami [Mueller 2002, 102].

W tej grze pojawia się jeszcze jedna strona, która choć nie rości sobie praw 
formalnych, staje się głównym adresatem rozwiązań sieciowych i poważnym 
lobbystą. Od 1991 roku Internet otwiera się na biznes [Mueller 2002, 105], 
w szczególności pojawia się rynek oferujący konkurujące propozycje dostępu 
do sieci (a więc rynek domen i numerów IP). Polega to na przeniesieniu ob-
szernych uprawnień dotyczących hostingu, dokumentacji Internetu, tzw. RFC 
(Request for Comments), a także dystrybucji numerów IP na prywatną �irmę 
o nazwie Network Solutions Inc.119 [Mueller 2002, 101]. Wygrywa ona dwa 
osobne kontrakty; zarówno wojskowy, jak i cywilny, które zostają rozpisane od-
powiednio w 1991 i 1993 roku. Za każdym razem Jon Postel pojawia się w do-
kumentach Network Solutions jako główna osoba i autorytet, czym niewątpli-
wie ułatwia zdobycie przewagi [Mueller 2002, 102]. Przekształcenia w sieci 
trwają nadal; odbywa się gwałtowne przetasowywanie uprawnień, instytucji 
i osób włączonych w obsługę internetowego ruchu, co zresztą jest do 1993 
roku przyczyną niejasności w klarownym zde�iniowaniu głównego podmiotu 
zarządzającego siecią [Mueller 2002, 103].

118 Zadania tej instytucji są opisane na stronie http://www.iana.org/about (dostęp: 
6.12.2012).

119 Firma istniejąca od 1979 roku, od 1997 roku notowana na NASDAQ, rozpoczynająca, 
jak można przeczytać w jej o�icjalnej historii na stronie http://about.networksolutions.com/
site/network-solutions-is-a-remarkable-company/ (dostęp: 2012), od oferowania niewielkich 
rozwiązań dotyczących integracji systemów sieciowych, stała się obecnie wiodącym dostawcą 
usług sieciowych.
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Reorganizuje się sama sieć; w maju tego samego roku po publicznych i pry-
watnych dyskusjach National Science Foundation120 pozwala na uruchomie-
nie usług związanych z rejestrowaniem obecności, uzyskiwaniem numerów 
IP o charakterze komercyjnym w sieci NSFNET, którą zarządzała. NSFNET 
(National Science Foundation Network) powstała w drugiej połowie lat 80. 
w celu włączenia do Internetu szerokiej społeczności akademickiej i, jak pi-
sze Mueller, zawierała intencję rozszerzenia dotychczasowej, raczej militarnej 
i badawczej roli Internetu o cele edukacyjne [Mueller 2002, 85]. Jednocześ-
nie NSFNET spełniała ważną funkcję w sieci cywilnej, we wczesnych latach 
istnienia tworząc jej szkielet (backbone). W maju 1991 roku NSF dopuszcza 
komercyjny ruch w obrębie NSFNET, jednak, jak pisze Mueller, pomieszanie 
obydwu typów ruchu: nastawionego na zysk i nie, wywołuje poważne prob-
lemy związane z zarządzaniem siecią. W 1993 roku przystępuje więc ona do 
kompletnej zmiany organizacji architektury sieci, polegającej na przeniesieniu 
obsługi komercyjnego ruchu w Internecie na liczny, konkurujący z sobą zespół 
dostawców, rezygnując z pełnienia jedynej takiej funkcji. Owi dostawcy (ISP 
– Internet Service Providers), połączeni z początku pięcioma, przeznaczony-
mi dla nich węzłami – tzw. punktami NAP (Network Access Points – Punktami 
Dostępu Sieciowego), obsługiwali także rejestrację domen i przydzielanie nu-
merów IP. Nowa architektura zaczęła działać w 1995 roku i w kwietniu tego 
samego roku NSFNET została wyłączona [Mueller 2002, 106]. Zmiana struk-
tury Internetu została odebrana jako rewolucja. Ten proces opisują szeroko 
Susan R. Harris i Elise Gerich w artykule Retiring the NSFNET Backbone Ser-
vice: Chronicling the End of an Era121, nazywając wprowadzone zmiany „koń-
cem pewnej ery”. Przynosi ona bowiem niespodziewany sukces, rozpoczynając 
nieoczekiwany proces polegający na marginalizowaniu o�icjalnych punktów 
dostępu – NAP i zastąpieniu ich punktami powstającymi w wyniku prywat-
nych umów. Jak piszą Jonathan E. Nuechterlein i Philip J. Weiser w książce Di-
gital Crossroads: American Telecommunications Policy in the Internet Age, dzia-
ło się to z prozaicznego powodu: serwery NAP-ów nie były w stanie obsłużyć 
powiększającego się ruchu [Nuechterlein 2005, 133]. 

Włączenie się rynku do obszaru internetowego zarządzania ruchem, bę-
dące bezpośrednim skutkiem „nowej ery” architektury sieci, okazało się 
istotnym źródłem popytu związanego z internetowymi nazwami. Co więcej, 
dopuszczenie innego typu użytkowników, już nie personelu technicznej ob-
sługi czy naukowców, ale zwykłych klientów domowych i biznesu, zmieniło 
strukturę wymagań, które uzyskały charakter konsumencki, oddalając je od 

120 Niezależna, federalna agencja utworzona przez Kongres USA w 1950 roku. Więcej in-
formacji o tej instytucji można znaleźć na jej o�icjalnej stronie: http://www.nsf.gov/about/ 
(dostęp: 03.2012).

121 Dostępnym pod adresem: http://merit.edu/research/nsfnet_article.php (dostęp: 
6.12.2012) na stronie Merit Network Inc. – niedochodowej organizacji członkowskiej istnieją-
cej od 1966 roku, powstałej w celu rozwoju sieci łączącej publiczne uniwersytety stanu Michi-
gan – instytucji, która razem z innymi partnerami brała udział w tworzeniu NSFNET.



102 Część I. Internet jako przedmiot zarządzania

perspektywy techniczno-inżynierskiej [Mueller 2002, 106]. Sytuacja na-
brała dodatkowego impetu w chwili upowszechnienia się technologii World 
Wide Web, której autorem był Tim Berners-Lee. Przedstawił on jej założenia 
wprawdzie między rokiem 1989 a 1990122, ale – co do tego różni autorzy są 
zgodni – prawdziwą popularność sieci WWW przyniosło dopiero pojawie-
nie gra�icznej przeglądarki Mosaic na początku 1993 roku. Nie była ona tak-
że pierwszym programem z tej serii; podobnych rozwiązań w tamtym czasie 
było kilka: Erwise, Viola, Midas czy Samba [Berners-Lee 2000, 67]. Berners-
-Lee wraz z Robertem Caillau zaprezentowali swój pierwszy edytor i przeglą-
darkę plików hipertekstowych w grudniu 1990 roku, przeglądarka została 
udostępniona w sieci w sierpniu następnego roku. Wśród programów, które 
proponowały nowe wersje oryginalnego rozwiązania Bernersa-Lee, pierwsza 
była Erwise, która została opracowana na politechnice w Helsinkach w kwiet-
niu 1992 roku [Castells 2003, 26].

Istotne znaczenie, jakie wiąże się z Mosaic, nie tylko wynikało z faktu, że 
była programem, który ułatwił dostęp do sieci. Proces jej powstawania i roz-
powszechniania został oparty na modelu biznesowym, który później wielo-
krotnie się powtarzał. Program napisany przez 22-letniego Marca Andrees-
sena okazał się przyjazny i łatwy w użyciu, pisze Kieran Levis, co sprawiło, że 
w ciągu kilku tygodni wersję Mosaic dla systemu Unix pobrało kilka tysięcy 
ludzi [Levis 2010, 145]. Powstał on dzięki tandemowi, w którego skład wcho-
dzili Marc Andreessen i Eric Bina. Ten pierwszy był pomysłodawcą, ten drugi, 
zatrudniony na etacie programisty w The National Center for Supercompu-
ting Applications (NCSA), pisał kod. NCSA zostało utworzone jeszcze w 1986 
roku jako jedno z miejsc realizacji programu prowadzonego przez National 
Science Foundation123. W programie pojawiły się paski przewijania, przyciski 
i rozwijane menu; wyświetlał on obok tekstu także obrazy – to właśnie przy 
ich obsłudze upierał się ponoć Andreessen, świadom atrakcyjności przekazu, 
mimo słusznych argumentów Biny, dotyczących nadmiernej objętości plików 
[Levis 2010, 145]. Bardziej szczegółowo opisuje ten moment Glyn Moody, 
który cytuje korespondencję Andreessena, upierającego się przy wprowadze-
niu do zestawu poleceń języka HTML znacznika „IMG”, opisującego gra�ikę, co 
skądinąd wywoływało pewien opór Tima Bernersa-Lee [Moody 2001, 185]. 
Z Mosaic wiąże się jeszcze jeden, ważny i symptomatyczny incydent; była ona 
nie tylko dostępna za darmo, ale także proces testowania jej roboczych wersji 
tzw. fazy beta, został otwarty dla wszystkich, co według Moody’ego nie miało 

122 Co trochę trwało ze względu na opór instytucji, która była instytucjonalnym adresa-
tem jego wynalazku: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) w Genewie. Swoje 
perypetie związane z akceptacją koncepcji, która później okazała się jednym z fundamentów 
niedającej się przecenić cywilizacyjnej zmiany, jaką spowodował Internet, Tim Berners-Lee 
opisuje w książce Weaving the Web, The Original Design and the Ultimate Destiny of the World 
Wide Web [Berners-Lee 2000]

123 Więcej informacji można znaleźć na stronie NCSA: http://www.ncsa.illinois.edu/About-
Us/ (dostęp: 03.2012).
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dotychczas precedensu [Moody 2001, 187]. Andreessen, mimo ogromnej po-
pularności przeglądarki, której darmowe kopie obsługiwały zarówno system 
Unix, Windows, jak i Mac OS (system operacyjny komputerów Macintosh), 
nie myślał o przekształceniu tego sukcesu w biznes. Dopiero pojawienie się 
znacznie starszego od 22-letniego Andreessena Jimiego Clarka, mającego 
52 lata, który spełnił funkcję inwestora i menadżera, zmieniło bieg wydarzeń. 
W 1994 roku wyłożył on 4 miliony dolarów kapitału początkowego, nakłonił 
Andreessena do zgromadzenia zespołu programistów i doprowadził do po-
wstania �irmy Netscape Communications [Levis 2010, 147], która zajęła się 
rozwojem programu.

Z początkiem 1994 roku, jak pisze Mueller, na 20 milionów użytkowników 
Internetu 95% używało przeglądarki Mosaic, powodując, że protokół HTTP 
– który jest technologiczną podstawą WWW – stał się drugim najważniejszym 
protokołem, dzięki któremu krążyły dane w sieci, a w następnym roku – wysu-
nął się na pierwsze miejsce [Mueller 2002, 107]. W ten sposób powstaje rów-
nież poważny sektor przemysłu: oprogramowanie do obsługi WWW, do które-
go włącza się w 1995 roku Microsoft ze swoją przeglądarką Internet Explorer, 
próbując nawiązać walkę z Netscape Navigator – następczynią Mosaic [Levis 
2010, 151]. Netscape Navigator zjawia się w sieci w wersji alfa w grudniu 1995 
roku i w ciągu trzech miesięcy zostaje pobrany w 3 milionach kopii [Levis 2010, 
149]. Microsoft rozpoczyna konkurencyjny wyścig przeglądarek pomiędzy ko-
mercyjnymi �irmami, który wygrywa z Netscape w 1998 roku [Levis 2010, 154]. 
Konkurencja, rozpoczęta wtedy, trwa jednak nadal, biorą w niej udział jeszcze 
inne �irmy. Sukces Netscape potwierdziła jej pierwsza publiczna oferta sprzeda-
ży akcji (IPO); sprzedaż, która rozpoczęła się 9 sierpnia 1995 roku i przyniosła 
2,2 miliarda dolarów, otwarła jednocześnie okres wielkich dochodów spółek no-
wych technologii [Levis 2010, 150].

Wynalazek Tima Bernersa-Lee odmienił oblicze Internetu nie tylko za spra-
wą hipertekstowego trybu korzystania z danych przesyłanych za jego pomo-
cą; wprowadza on bowiem swój własny system adresów oparty na tzw. URL 
(Uniform Resource Locator). Jest on ściśle powiązany z dotychczas istniejący-
mi domenami i numerami IP, ale ma swoisty charakter. Jego idea polega na kie-
rowaniu użytkownika do określonych zasobów, np. dokumentów, a nie miejsc 
w sieci [Mueller 2002, 107]. „Webi�ikacja”, jak pisze Mueller, miała krytyczne 
znaczenie w uzyskaniu przez nazwę domeny internetowej wartości ekonomicz-
nej. Zamiany polegały na tym, że warto było mieć osobną domenę, o krótszej 
i łatwiejszej nazwie niż długi adres, choć jedno i drugie prowadziło do tego 
samego dokumentu. Liczba domen wzrastała więc bardzo szybko. Po drugie, 
większość użytkowników niezaznajomiona z techniczną stroną sieci wpisywa-
ła do przeglądarki samą nazwę rzeczy, której szukała. Przeglądarki dodawa-
ły zwykle domyślnie takim nazwom końcówkę „.com”, co z kolei powodowało 
wzrost jej popularności i wartości. Procesy te rzutowały dalej na strukturę In-
ternetu. Jak pisze Mueller: „transformacja nazw domen była kierowana racjo-
nalnymi kwestiami ekonomicznymi wynikającymi z potrzeby widoczności na 
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rosnącym globalnym rynku”124. Firma Network Solutions obsługiwała w 1992 
roku 300 żądań dotyczących końcówki „.com” miesięcznie, podczas gdy w 1994 
roku ich liczba wzrosła do 1,5 tysiąca, a pod koniec 1995 – do ponad 30 tysię-
cy [Mueller 2002, 110]. Mueller publikuje także całkowitą liczbę rejestracji do-
men obsługiwanych przez tę �irmę: w czerwcu 1994 roku istniało 16 114 do-
men, w tym domeny „.com” stanowiły ponad 78%, w lutym 1996 roku było to 
prawie 88% z liczby 263 760 [Mueller 2002, 110]125. NSF nie miała prawa brać 
udziału w komercyjnym obrocie rejestracji domen i nie czerpała z niego zy-
sków. Pod koniec 1994 roku Network Solutions przejmuje rolę kasjera; począt-
kowo pobiera opłaty za domeny „.com”, a później i inne, z których procent tra�ia 
do NSF, aby opłacić jej darmowe rejestracje domen typu „.org” i „.gov”, pozosta-
jące w obrębie tzw. funduszu infrastruktury intelektualnej. Kompletny system 
opłat zaczyna działać około połowy 1995 roku [Mueller 2002, 111].

Uwolnienie systemu rejestracji domen staje się drogą do rozwoju biznesu 
w sieci; sprzedaż możliwości �izycznego udziału w Internecie otwiera drogę 
dla swobodnego rozwoju rynku. Oznacza także faktyczną deregulację – dyspo-
nentem prawa dostępu przestaje być jakakolwiek agencja rządowa. W połowie 
lat 90. dominacja komercyjnej strony Internetu staje się faktem. Nicholas Carr 
w książce The Big Switch podkreśla, że istniał tylko krótki moment, w którym 
Internet był wolny od działalności komercyjnej, zaraz po tym, jak ogłosił swój 
wynalazek Tim Berners-Lee. Podaje także własne dane, z których wynika, że 
pod koniec 1993 roku liczba domen typu „.com” wynosiła mniej niż 5%, aby 
w połowie 1995 roku ogarnąć ich połowę, a na początku 1996 – prawie 70% 
[Carr 2008, 110]126. Rozwój biznesu może także dobrze zilustrować wzrost 
zysków Network Solutions; w 1996 roku wyniosły one 19 milionów dolarów 
– trzy razy więcej niż w roku poprzednim, w 1997 – 45,3 miliona dolarów, na-

124 „[...] transformation of domain names was driven by rational economic concerns about 
visibility in an emerging global marketplace” [Mueller 2002, 109].

125 Polska włącza się do internetowego ruchu dosyć późno z powodu amerykańskiego 
embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do 
krajów byłego bloku wschodniego. Zostaje ono zniesione w kwietniu 1990 roku– pierwszy 
polski węzeł sieci mieści się na Uniwersytecie Warszawskim przy Krakowskim Przedmieściu. 
Na wiosnę następnego roku powstaje Zespół Koordynacyjny przy Uniwersytecie Warszaw-
skim, który w 1993 roku zostaje przekształcony w jednostkę badawczo-rozwojową Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). 17 sierpnia 1991 roku zostaje po raz pierwszy na-
wiązana łączność za pomocą protokołu IP pomiędzy Warszawą a Centrum Komputerowym 
Uniwersytetu w Kopenhadze; w grudniu tego roku Stany Zjednoczone znoszą blokadę na łącz-
ność internetową dla Polski. Dokładniejszy opis znajduje się na stronie NASK: http://www.
nask.pl/run/n/Historia (dostęp: 30.03.2012), cenne i obszerne informacje na temat Interne-
tu w Polsce znajdują się na blogu Marka Pudełko pod adresem: http://internetum.blox.pl/
html/1310721,262146,21.html?850475 (dostęp: 30.03.2012). Marek Pudełko jest także auto-
rem książki omawiającej dzieje Internetu, w której uwzględnia również dane dotyczące Polski 
Prawdziwa historia Internetu [Pudełko 2011].

126 Nicholas Carr powołuje się na statystykę, którą sporządził Matthew Gray w 1996 roku, 
będąc wtedy studentem MIT, znajdującą się w sieci pod adresem: http://www.mit.edu/peo-
ple/mkgray/net/ (dostęp: 6.12.2012).
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tomiast pierwsza publiczna sprzedaż akcji tego przedsiębiorstwa na giełdzie 
(IPO – Initial Public Offering) wygenerowała obrót w wysokości 350 mln dola-
rów [Mueller 2002, 124]127.

World Wide Web powstał z pobudek bardzo pragmatycznych; Tim Berners-
-Lee, obserwując problemy związane z dostępem do ogromnych ilości danych 
powstających wskutek doświadczeń prowadzonych w instytucji naukowej, jaką 
był CERN, starał się zaproponować system, jak to określił „zarządzania ogólną 
informacją na temat akceleratorów i eksperymentów w CERN”. Jego częścią 
był także „problem utraty danych w złożonych i rozwijających się systemach” 
[Berners-Lee 2000, 211], jak pisał we wstępie do o�icjalnej propozycji nowe-
go systemu, przeznaczonej dla kierownictwa tej instytucji, którą zaczął tworzyć 
w 1989 roku [Berners-Lee 2000, 21]. Jest symptomatyczne, że jego pomysłowi, 
co zapisuje w książce, towarzyszy myśl dotycząca prawidłowości, która potem 
potwierdzi się skądinąd w całej rozciągłości; Berners-Lee porównuje system 
Web do rynku ekonomicznego i wskazuje na prostą analogię: „powiedziałem 
ludziom, że Web jest jak gospodarka rynkowa” [Berners-Lee 2000, 36]. Podo-
bieństwo polega na tym, że obydwa, jak twierdzi, opierają się na „kilku prakty-
kach, które wszyscy zgodzili się przestrzegać, takich jak użycie pieniądza czy 
zasady uczciwego handlu” [Berners-Lee 2000, 36]. Analogonami tych praktyk 
w obrębie WWW są reguły HTTP, język HTML i system identy�ikacji URI128. Nie 
istnieje w szczególności żaden przymus ani scentralizowana kontrola; udział 
jest dobrowolny, a kontaktować się może każdy z każdym. Pomijając pewną na-
iwną ogólność analogii i odwołanie się do bardzo wyidealizowanego i uprosz-
czonego wyobrażenia rynku, Berners-Lee wypowiada głośno strukturalną 
odpowiedniość technologii i potencjalnego jej bene�icjenta. Nie myli się, co po-
twierdza natychmiast rozwijający się biznes w Internecie.

Początki boomu internetowego opisuje z dystansu książka Erika Brynjolfs-
sona i Adama Saundersa Wired for Innovation: How Information Technology Is 
Reshaping the Economy [Brynjolfsson 2010]. Erik Brynjolfsson pełni funkcję 
dyrektora Center for Digital Business – Centrum Biznesu Cyfrowego na MIT, 
Adam Saunders, absolwent Princeton University i MIT, jest profesorem Wy-
działu Management Information Systems (MIS) – Zarządzania Systemami In-
formacji w Sauder School of Business w Vancouver. Na wstępie przedstawiają 
oni analizę rynku opartą na wynikach ekonomicznych (zysku) trzech sektorów 

127 Bieżące statystyki dotyczące domen w sieci można znaleźć w serwisie Webhosying.info 
pod adresem: http://www.webhosting.info/registries/ (dostęp: 2.09.2012). Globalna liczba 
zarejestrowanych domen typu .com 27 sierpnia 2012 roku wynosiła nieco ponad 99 milionów 
(215 tys. w Polsce).

128 Są to w istocie kamienie węgielne WWW, o którym można myśleć jako o szczególnym 
programie działającym dzięki i niejako ponad protokołami Internetu TCP/IP i często z nimi 
mylonymi. HTML (Hypertext Markup Language) umożliwia formatowanie stron na ekranie 
komputera, HTTP (Hypertext Transport Protocol) opisuje procedury transmisji między serwe-
rem Web i jego klientami, natomiast URI (Uniform Resource Identi�ier) lub URL (Uniform Re-
source Locator) pozwala na odnalezienie adresu serwera i lokalizacji konkretnego pliku [Nu-
echterlein 2005, 126].
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gospodarki Stanów Zjednoczonych, podzielonych arbitralnie na podstawie 
udziału technologii informacyjnych w ich działalności na używające ich słabo, 
średnio i intensywnie. Oś pionowa obrazuje zyskowność sektora, której war-
tość jest obliczona na podstawie rozstępu ćwiartkowego. Analiza ta obejmuje 
okres od lat 60. XX wieku do 2004 roku i pokazuje różnicę zyskowności w seg-
mencie, która w wypadku przedsiębiorstw z najwyższym udziałem IT rośnie 
gwałtownie w połowie lat 90. Odstęp, który dzieli liderów w tym segmencie od 
�irm o najniższej rentowności, jest duży, a różnice są rosnące; w pozostałych 
sektorach te różnice są niewielkie. Oznacza to, że użycie nowych technologii 
ma decydujący wpływ (pozytywny lub negatywny) na efektywność [Brynjolfs-
son 2010, 13]. 

Polemizują oni z tezą, której rzecznikiem na początku XXI wieku był Ni-
cholas Carr, że sektor IT osiągnął szczyt swoich możliwości napędzania wzro-
stu �irm [Brynjolfsson 2010, 7]; ciągle jednak pozostaje on obszarem wyso-
kiej stopy inwestycji [Brynjolfsson 2010, 20]. Niedoszacowanie udziału tego 
sektora bierze się m.in. z nieuwzględniania obszaru aktywnego uczestnictwa 
IT w obrocie pozarynkowym, czyli tym, który nie jest dostatecznie brany pod 
uwagę w statystykach [Brynjolfsson 2010, 22], lub z faktu, że komputery są 
wyjątkiem na tle większości dóbr, ponieważ ich ceny maleją zamiast wzra-
stać [Brynjolfsson 2010, 32]. Książka omawia także IT z punktu widzenia ich 
wpływu na wydajność czy innowacyjność, co pozwala sformułować wniosek 
potwierdzany przez szereg badań, że to właśnie technologie informacyjne po-
średnio lub bezpośrednio umożliwiły odrodzenie efektywności amerykańskiej 
gospodarki w drugiej połowie lat 90. [Brynjolfsson 2010, XI]. Jednocześnie 
wspomniani autorzy, biorąc pod uwagę szersze tło, łączą udział technologii 
w podnoszeniu wydajności �irm amerykańskich na tle innych państw razem 
z pewnymi praktykami organizacyjnymi, czyniącymi z nich organizacje o cha-
rakterze cyfrowym [Brynjolfsson 2010, XII]129.

Brynjolfsson i Saunders przypominają także okoliczności pojawienia się jed-
nego z pierwszych zastosowań terminu information technology (IT) w artykule 
Harolda J. Leavitta i Thomasa L. Whislera Management in the 1980’s opubliko-
wanym w listopadowym numerze „Harvard Business Review” z 1958 roku130 
[Brynjolfsson 2010, 53]. Ci ostatni przewidują centralizujący wpływ technologii 
na procesy podejmowania decyzji, ale także łatwiejszy dostęp do informacji na 
szczytach zarządzania, a więc tam, gdzie zapadają decyzje. Nie jest to wniosek do 
końca słuszny; IT umożliwiły powstanie zarówno przedsiębiorstw scentralizo-

129 Interesującym przyczynkiem do tej konkluzji jest artykuł Tima O’Reilly’ego Hardware, 
Software, and Infoware [O’Reilly 1999], w którym de�iniuje tzw. killer application, czyli pro-
gram zmuszający do wyposażenia się w komputer. Jest nim według niego własna strona inter-
netowa, którą rozumie jako specjalną aplikację, przeznaczoną do obsługi informacji (informa-
tion application), w skrócie infoware, tworzącą trzeci (i równorzędny) gatunek obok software 
i hardware.

130 Ten tekst jest dostępny odpłatnie na stronie: http://hbr.org/1958/11/management-in-
-the-1980s/ar/1 (dostęp: 03.2012).
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wanych, jak i zdecentralizowanych. W kontekście tych drugich przytaczają przy-
kłady Wikipedii czy wolnego oprogramowania (free software), które stało się jed-
nym z fundamentów gospodarki Web 2.0 [Brynjolfsson 2010, 57].

Sytuację sprzed okresu lat 90., a także przełom, jaki nastąpił wraz z poja-
wieniem się sieci WWW, z jeszcze innej strony opisuje m.in. Jonathan L. Zittrain 
w książce The Future of the Internet – And How to Stop It (2008). Przybliża on 
wątek wydarzeń stosunkowo mało znany i godny uwagi; w 1990 roku, jak pisze, 
Internetu nie zauważyły wielkie �irmy, które rozwijały swoje własne sieci. Ci 
„baronowie”: AOL, CompuServe czy Prodigy, konkurowali z sobą podobnie jak 
dostawcy usług telefonicznych: o zainstalowanie własnego aparatu na biurku, 
podłączonego do własnej sieci [Zittrain 2008, 7]. Każdy z tych serwisów ofero-
wał pakiet usług i stosowne, własne oprogramowanie do ich obsługi, dzięki cze-
mu posiadał kontrolę nad dostępem czy treścią, co zresztą było powodem róż-
nic między nimi. Prodigy był uważany za �irmę przyjazną rodzinie, a ComuServe 
otwartą dla wszystkich [Zittrain 2008, 24]. Pomimo milionów subskrybentów 
ten model upadł. Źródeł jego upadku teoretycy doszukują się w zestawach 
ustabilizowanych, przewidywalnych organizacyjnych rutynowych procedurach 
[Zittrain 2008, 24], co zresztą doskonale wpisuje się w paradygmat zarządza-
nia opisany przez Claytona Christensena w jego książce Przełomowe innowacje, 

Rysunek 8. Różnice w zyskowności w trzech sektorach przemysłu: o dużym udziale IT 
(czarna linia), średnim udziale IT (ciemnoszara linia) i niewielkim udziale IT (jasnoszara li-
nia). Oś pionowa obrazuje zyskowność w sektorze w rozstępie ćwiartkowym

Źródło: Erik Brynjolfsson, Adam Saunders: Wired for Innovation: How Information Technology Is 
Reshaping the Economy, The MIT Press, Cambridge, MA, London 2010, s. 13. Reprodukcja dzięki 
uprzejmości The MIT Press.
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oparty na przeciwstawieniu technologii kontynuacji technologiom przerywają-
cym. To tam właśnie zadaje on sobie zaskakujące pytanie: „Dlaczego dobre za-
rządzanie może prowadzić do porażki?” [Christensen 2010, 21], sugerując de-
strukcyjną moc wynikającą właśnie ze zderzenia tych dwóch tendencji rozwoju 
technologicznego.

Zittrain zawraca uwagę na właściwość samego komputera typu PC, a ściślej 
jego elastyczność, brak wyraźnie wbudowanego przeznaczenia, która umoż-
liwiła przełamanie monopolu „baronów” sieciowych. Przypominając symbo-
liczną datę inauguracji Internetu: 29 października 1969 roku, podkreśla, że 
od początku Internet był zorientowany na brak granic i kontroli, czyli etos cał-
kowicie różny od zmonopolizowanych sieci [Zittrain 2008, 27], a jego kształt 
odzwierciedlał sytuację twórców: badaczy naukowych i pracujących po godzi-
nach korporacyjnych inżynierów [Zittrain 2008, 27]. Aby jednak udostępnić 
PC otwartej sieci, brakowało skrawka technologii – oprogramowania zdolnego 
przełamać monopol software’u rozpowszechnianego przez dostawców usług 
sieciowych. Systemy operacyjne domowych maszyn nie były zdolne samo-
dzielnie łączyć się z siecią (telefonicznie), jedynie z komputerami określonej 
�irmy takiej jak AOL czy CompuServe. Takie zdolności posiadały komputery 
akademickie, korzystające zresztą z bezpośredniego dostępu do sieci, a nie li-
nii telefonicznych. 

Ten problem pokonała koncepcja oprogramowania znana pod nazwą Win-
dows Sockets API (WSA)131 istniejąca od 1991 roku. A pierwszym programem, 
który ją implementował, był Trumpet Winsock z pierwszej połowy lat 90., 
shareaware’owy program umożliwiający łączenie się z właśnie mnożącymi się 
dostawcami Internetu, którzy pojawili się wskutek uwolnienia dystrybucji in-
ternetowych adresów. Ta funkcja pojawia się dopiero w późniejszych wersjach 
systemu Windows 95 [29]. Umożliwia ona realizację klasycznej zasady zesta-
wiania połączeń w Internecie: każdy z każdym, jednocześnie realizując inną 
zasadę struktury: end-to-end, to znaczy kładąc nacisk na skrajne elementy po-
łączenia, dla których wszystko, co pomiędzy, jest na swój sposób przezroczy-
ste, tworząc elastyczne, rozwijające się, otwarte i dostępne w każdym miejscu 
środowisko sieci. Ideę end-to-end wprowadzili twórcy Internetu: David Clark, 
David Reed i Jerry Saltzer w dokumencie opublikowanym w roku 1984 – była 
to deklaracja dotycząca fundamentalnych zasad jego projektowania: większość 
funkcji powinna zostać zaimplementowana w programach pracujących w krań-
cowych komputerach [Zittrain 2008, 32].

Baronowie sieci przegapili ten moment i nie przeorientowali swojej ofer-
ty, pomyślanej jako wyłączające się, ogrodzone terytoria, na przykład takie 
jak usługa CompuServe Electronic Mall pomyślany jako usługa handlowa dla 

131 „22 maja 1990 roku �irma Microsoft wprowadza na rynek system Windows 3.0, a za-
raz potem — w roku 1992 — system Windows 3.1. Łączna sprzedaż tych dwóch wersji sy-
stemu w ciągu 2 pierwszych lat wynosi 10 milionów kopii, co oznacza, że są to jak dotąd naj-
powszechniej używane wersje systemu Windows”. Cytat ze strony: http://windows.microsoft.
com/pl-PL/windows/history (dostęp: 05.2012).
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zewnętrznych sprzedawców, uzyskujących za jej pośrednictwem (i pośrednic-
twem CompuServe) dostęp do klientów – subskrybentów CompuServe [Zittra-
in 2008, 30].

Kontekst makroekonomiczny

Rozkwit biznesu w Internecie w drugiej połowie lat 90. odbywa się na tle 
szerszego i koniecznego do przynajmniej pobieżnego zreferowania kontekstu 
makroekonomicznego. Podejmuje to zagadnienie wielu autorów, wśród któ-
rych jeden z najbardziej znanych to Manuel Castells, rozważający wskazane 
przeobrażenia na tle rozwijających się technologii informacyjnych. Zasadni-
cza zmiana ekonomiczna, która pojawia się od lat 70., ma swoje źródła w kil-
ku czynnikach, wśród których Castells wymienia skutki kryzysu paliwowego 
i zmianę obowiązującego paradygmatu ekonomicznego. W jego obrębie rodzą 
się decyzje gospodarcze podejmowane na różnych szczeblach, a przede wszyst-
kim w obrębie podstawowych wytycznych polityki gospodarczej państw. 
W tym konkretnym przypadku oznaczało to odejście od modelu interpretacji 
procesów ekonomicznych Johna Maynarda Keynesa obowiązującego od lat 30. 
[Castells 2010, 58]. Głównym czynnikiem jednak była dlań konieczność zna-
lezienia nowych rynków, prowadząc do ich uwolnienia i globalizacji kapitału. 
Nowe techniki informacyjne doskonale wpisały się w ten proces, umożliwiając 
mobilność i komunikację, a �irmy zaawansowanych technologii i korporacje �i-
nansowe stały się pierwszymi bene�icjentami przemiany. To zwiększenie ren-
towności oraz stworzenie możliwości dla inwestowania wyznaczyło według 
Castellsa punt zwrotny w ewolucji kapitalizmu, który nazwał go „rekapitaliza-
cją”, podkreślając jego odnawiający gospodarkę charakter [Castells 2010, 127]. 
Kieran Levis, komentując gwałtowną przemianę, która dokonała się w latach 
80., mówi o trzech rewolucjach: technologicznej, polityczno-ekonomicznej 
i trzeciej, dotyczącej nastawienia do wolnego rynku, a ściśle jego akceptacji. Te 
trzy czynniki przyniosły w rezultacie zglobalizowaną, usieciowioną i o wiele 
bardziej konkurencyjną gospodarkę [Levis 2010, 316].

Warto przyjrzeć się nieco bliżej tym okolicznościom, które wynikały z pró-
by praktycznego i teoretycznego opanowania burzliwej rzeczywistości ekono-
micznej okresu lat 70. i 80. Jest to okres gwałtownych wydarzeń gospodarczych 
i złożonych manewrów re�leksji ekonomicznej, starającej się zinterpretować te 
wydarzenia i zaproponować właściwe reakcje na poziomie rządowym. Główne 
pole dla rozgrywających się zjawisk stanowi gospodarka Stanów Zjednoczo-
nych, także dlatego, że to na jej gruncie dokonuje się gwałtowny rozwój sektora 
nowych technologii. Elżbieta Domańska, opisując dwudziestolecie 1948–1967, 
przypomina za Robertem Lekachmanem, że przyjęło się je nazywać „epoką 
Keynesa”. Oznaczało to pewną uni�ikację strategii ekonomicznej w ramach ujed-
noliconego, choć dosyć szeroko rozumianego podejścia teoretycznego, i spra-
wiało, że „�ilozo�ią łączącą większość poczynań interwencyjnych w jedną całość 
była w tych latach głównie teoria Keynesa (lub raczej konwencjonalna mądrość 
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keynesowska), w myśl której rząd może zapewnić bez mała pełne zatrudnienie 
i długofalową stabilizację stopy wzrostu gospodarczego przez rozważne stero-
wanie popytem” [Domańska 1992, 118]. W 1968 roku rośnie in�lacja i nasilają 
się głosy, że wynika to przede wszystkim z „�iskalnej, pieniężnej i regulacyjnej 
działalności rządu” [Domańska 1992, 127]. Pojawiają się gwałtowne procesy 
wpływające na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, wśród których istotną rolę 
odgrywają drastyczne podwyżki cen ropy. Te ostatnie są wynikiem solidarnego 
współdziałania państw eksportujących ropę naftową zrzeszonych w organizacji 
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Organizacja ta zdoby-
wa z początkiem lat 70. znaczący wpływ na gospodarkę światową, co jest wy-
nikiem okoliczności rynkowych, nie politycznych, związanych ze wzrastającym 
popytem na ropę naftową. Jego wyrazem jest na przykład embargo zastosowa-
ne wobec Ameryki i Europy Zachodniej w odpowiedzi na wsparcie przez Stany 
Zjednoczone Izraela w jego wojnie z koalicją Egiptu i Syrii w 1973 roku [North-
rup 2003, 217]. W latach 1973–1980 OPEC doprowadza do dziesięciokrotnego 
wzrostu ceny ropy naftowej [Domańska 1992, 138].

Na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych pojawiło się także załamanie 
koniunktury, co wywołało recesję w Kanadzie, Europie Zachodniej i Japonii. 
Rozmiar tego załamania w latach 1974–1975, jak pisze Jan Szpak, jest najgłęb-
szy od wielkiego kryzysu z lat 1926–1933; po raz pierwszy po drugiej wojnie 
światowej pojawia się w tych krajach ujemny wzrost gospodarczy (obniżenie 
się produktu narodowego w stosunku do poprzedniego roku), rośnie bezro-
bocie oraz in�lacja. Skutkiem recesji jest nowe zjawisko stag�lacji, czyli równo-
czesnej stagnacji gospodarczej (wysokiego bezrobocia), i in�lacji, które wymu-
sza wery�ikację obowiązujących modeli ekonomicznych [Szpak 2003, 331]. 
Merytoryczne spory makroekonomistów stają się gwałtowne jeszcze w latach 
60., co tworzy wrażenie, że zbliża się zmiana całości żywionych przeświadczeń 
i interpretacji teoretycznych, funkcjonujących w obrębie obowiązującego para-
dygmatu ekonomicznego, dotychczas opartego na myśli Keynesa. W 1970 roku 
John Kenneth Galbraith, wybitny ekonomista, obwieszcza koniec wieku keyne-
sowskiej ekonomii [Domańska 1992, 145], chociaż, jak tego dowodzi Elżbieta 
Domańska, omylności Keynesa nie udało się udowodnić [Domańska 1992, 152]. 

Myśl Johna Maynarda Keynesa ma dla historii makroekonomii znaczenie fun-
damentalne. Swoje poglądy wyłożył on w książce, swoistym opus magnum, wy-
danej w 1936 roku Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza132, do której 
odwołują się Blanchard i inni [Blanchard 2011, 902]. Kontekst powstania tego 
dzieła to okres tzw. wielkiego kryzysu. Symbolicznie rozpoczął się on gwałtow-
nym spadkiem cen akcji na giełdzie nowojorskiej 24 października 1929 roku 
– który to dzień znany jest bliżej jako tzw. czarny czwartek – wywołując po-
wszechną panikę. W okresie następnych trzech lat giełda ta straciła 80% swojej 
wartości, a bezrobocie w Stanach Zjednoczonych sięgnęło 30% [Northrup 2003, 
135]. Kryzys ten uczynił z książki Keynesa przedmiot zainteresowania także 

132 Tytuł oryginalny: The General Theory of Employment, Interest and Money.
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dlatego, jak pisze Blanchard, że ujawnił słabość dotychczasowej teorii, a jedno-
cześnie książka ta „była czymś więcej niż tylko traktatem dla ekonomistów. Wy-
nikały z niej klarowne wskazówki dotyczące polityki gospodarczej, które dobrze 
odpowiadały czasowi publikacji” [Blanchard 2011, 886]. W najogólniejszym 
sensie kierowało to uwagę na aktywną rolę państwa. Keynes okazuje się kryty-
kiem obowiązującego przez dwieście lat przekonania o samoistnej równowadze 
gospodarki, której źródłem jest sam Adam Smith i jego idea liberalizmu ekono-
micznego, wyłożona w dziele Badania nad naturą i przyczynami bogactwa na-
rodów wydanym w 1776 roku, a także krytykiem liberalnej zasady laissez-faire 
[Domańska 1992, 143]. Rozwój teorii Keynesa owocuje tzw. neoklasyczną syn-
tezą, czyli ogólnie akceptowanym konsensusem, wynikłym z dyskusji prowadzo-
nej wokół tej teorii. Dominuje on następne dwadzieścia lat, co skłania, jak pisze 
Blanchard, „wielu komentatorów do nazywania okresu od początku lat 40. do 
początku lat 70. XX wieku złotym wiekiem makroekonomii” [Blanchard 2011, 
887]. W latach 70. także teoria makroekonomii popada w kryzys. 

Jeszcze w latach 60. pojawia się koncepcja konkurencyjna, której autorem 
jest Milton Friedman. Nazwana w 1968 roku monetaryzmem, oznacza skupie-
nie uwagi wokół badań dotyczących pieniądza i polityki jego podaży [Domań-
ska 1992, 161]. Ta podaż zostaje przestawiona jako jedyny rodzaj interwencji 
państwa w gospodarkę, pozostawiając otwarte pole „samoczynnym mechani-
zmom stabilizującym”, czyli „rynkowi” [Domańska 1992, 155], co oznacza swo-
isty powrót do klasycznych źródeł. Genezy monetaryzmu, jak pisze Jakimowicz, 
„należy upatrywać w przedkeynesowskim liberalizmie gospodarczym, opiera-
jącym się na wierze w «niewidzialną rękę» rynku A. Smitha” [Jakimowicz 2005, 
393]. Oprócz wkładu w ogólną teorię makroekonomii teoria ta staje się o�i-
cjalną podstawą terapii gospodarczej, jaka zostaje wprowadzona w 1981 roku 
w Stanach Zjednoczonych, wraz z objęciem fotelu prezydenta przez Ronalda 
Reagana, stając się programem „odnowy Ameryki”. Jej tłem jest ortodoksyjny 
liberalizm ekonomiczny, o�icjalne odrzucenie teorii Keynesa i idea „zminimali-
zowania wpływu państwa na gospodarkę” [Domańska 1992, 154]. 

Domańska podkreśla, że choć ideologia tego programu była złożona, jej źród-
łowy sens pochodził z pam�letu Friedricha von Hayeka z 1944 roku Droga do 
poddaństwa, w którym zwalczał on wszelkie formy państwowego interwencjo-
nizmu [Domańska 1992, 155]. Reaganomika, bo tak ten program później został 
nazwany, zawierała cztery główne elementy: „zmniejszenie wydatków federal-
nych; zmniejszenie podatków; złagodzenie różnorodnych przepisów władz ad-
ministracyjnych (tzw. deregulacja) oraz nową politykę pieniężną” [Domańska 
1992, 183]. Friedman należy od początku do zdecydowanych zwolenników 
wprowadzenia jej zasad, widząc w nich radykalne zerwanie z przeszłością [Do-
mańska 1992, 186]. Polityka Reagana, jak twierdzi Domańska, okazała się raczej 
realizacją „eklektycznego pragmatyzmu”, który obejmował także doraźne środki 
typu keynesowskiego, takie jak roboty publiczne. Reaganomika zakończyła się 
średnim sukcesem; spowodowała wzrost długu wewnętrznego Stanów Zjedno-
czonych z 23% w 1981 do 69% w 1992 roku oraz wzrost różnic ekonomicznych 



112 Część I. Internet jako przedmiot zarządzania

w społeczeństwie, choć opanowano in�lację i pojawił się pewien wzrost gospo-
darczy [Northrup 2003, 240]. Lata 80. wprowadzają jednak doskonale widoczną 
gruntowną przemianę – w ramach projektu gospodarczego i politycznego – to-
warzyszącą kryzysowi teorii. Zawirowanie w obrębie re�leksji teoretycznej spo-
tyka się z manifestacyjną pragmatyką polityki gospodarczej.

Manuel Castells twierdzi, że lata 70. były „punktem zwrotnym w ewolu-
cji kapitalizmu”, co na tle przemian makroekonomicznych zyskuje dodatkowe 
uzasadnienie i realizuje się na poziomie gospodarki jako powszechny spadek 
produktywności, który zmusza �irmy do szukania dróg podnoszenia zysków 
[Castells 2010, 125]. Wśród możliwych strategii rozwoju �irmy jedna jednak, 
jak twierdzi, okazała się najwcześniejsza i najbardziej owocna. Było nią, jak 
już wspomnieliśmy, „rozszerzenie rynków i walka o nie”, będące klasycznym 
i wciąż skutecznym antidotum na wzrastającą produkcję dóbr. W ostatnich 
dwóch dziesiątkach lat XX wieku prowadziło to rozwoju handlu w porówna-
niu z produkcją, a potem do bezpośrednich inwestycji zagranicznych [Castells 
2010, 126]. Naturalnym wymaganiem w tej sytuacji, w której – dzięki równo-
ległemu rozwojowi technologii informacyjnych – obieg kapitału stawał się 
globalny, było dalsze doskonalenie łączności i dalsze, szybsze i wydajniejsze 
krążenie kapitału: pojawiała się „ścisła interakcja uwolnionych rynków i no-
wych informacyjnych technologii” [Castells 2010, 127]. Dla Castellsa to właś-
nie mariaż tych dwóch sił: pieniądza i technologii komunikacyjnych stanowił 
silnik napędzający koniunkturę; po przypomnieniu kontekstu ekonomicznego 
zarówno w sensie teoretycznym, jak i gospodarczym, możemy dodać także fun-
damentalną ideę deregulacji, kształtującej elastyczne środowisko. 

Realizację tej zasady można zaobserwować na rynku usług telekomunika-
cyjnych w Stanach Zjednoczonych. Castells przypomina, że w latach 80. „do-
konywano olbrzymich inwestycji w infrastrukturę komunikacji/informacji” 
[Castells 2010, 127]. O stanie umysłów i gospodarki w tym sektorze pisze Tho-
mas Friedman, powołujący się na Billa Gatesa, który podczas konferencji pra-
sowej na Światowym Forum Gospodarczym w Davos w 1999 roku porównał 
„hossę na giełdzie �irm nowych technologii do gorączki złota, podczas której 
większy zarobek przyniosła sprzedaż lewisów, kilofów, łopat i wynajmowanie 
pokojów hotelowych niż wydobyte z ziemi złoto” [Friedman 2006, 80]. W wy-
padku Internetu polegało to na inwestowaniu w �irmy zapewniające technicz-
ne warunki komunikacji, a ściślej światłowodowe kable, co doprowadziło do 
rozwoju tego sektora i w rezultacie rozwinięcia światłowodowej infrastruktury 
komunikacyjnej zarówno lądowej, jak i morskiej. Otworzyło ten rynek w 1996 
roku prawo o telekomunikacji (Telecommunications Act), w którym Kongres 
zniósł jakiekolwiek przesłanki do istnienia monopolu, zezwalając na swobodne 
budowanie łączy telekomunikacyjnych i nakazując wiązać się dostarczycielom 
tych usług z innymi, którzy tego żądają [Nuechterlein 2005, 15]. Sytuacja uwol-
nienia rynku i hossa spowodowały gwałtowny rozrost infrastruktury świat-
łowodowej, która przekroczyła potrzeby w tym zakresie i ostatecznie spowo-
dowała krach w tej branży, ale była dobrodziejstwem, jak pisze Friedman, dla 
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konsumenta, co porównuje do rozbudowy autostrad w latach 50. w Stanach 
Zjednoczonych. Przyczyniło się to do

[...] zlikwidowania globalnych regionalizmów, stworzenia jednolitej globalnej sieci 
komercyjnej oraz uprościło i sprowadziło niemal do zera koszt przenoszenia cyfro-
wej pracy – w zakresie usługi zawodów opartych na wiedzy – do krajów o tańszej 
sile roboczej [Friedman 2006, 83].

Opisywane tutaj przeobrażenia o charakterze makroekonomicznym mia-
ły także inne, ważne z punktu widzenia niniejszej pracy, konsekwencje, które 
stały się później osobnym źródłem kon�liktów. Może się bowiem wydawać pa-
radoksem w kontekście opisywanej dynamiki rynku, iż rewolucja technologii 
informacyjnych rozpoczęła się dzięki państwu, które zainwestowało pierwsze 
środki, uruchomiło programy i stworzyło warunki dla rozwoju innowacyjnych, 
technicznych pomysłów. Castells pisze, że 

Nawet w USA dobrze znany jest fakt, że kontrakty wojskowe i technologiczna inicja-
tywa Departamentu Obrony odegrały decydującą rolę w formacyjnej fazie rewolucji 
technologii informacyjnych, tzn. między latami 40. a 70. [Castells 2010, 101]. 

Ten fakt waży dalej na stosunku państwa do tych technologii, a w szczegól-
ności do Internetu. Zmiana przełomu lat 70. i 80. dotycząca najogólniej roli 
państwa właśnie wytwarza napięcia w pojmowaniu własności i zarządu sieci, 
prowadząc ostatecznie do uzyskania nadrzędnej roli przez czynnik komercyj-
ny. Jest to jednocześnie zgodne z przesłankami teoretycznymi ówczesnej dok-
tryny ekonomicznej ‒ reaganomiki, nawet jeżeli w swej realizacji okazała się 
ona, jak twierdzi Domańska, niedokładnie tym samym. Sprzyja temu szeroki 
kontekst makroekonomiczny, który choć przeżywa gwałtowne przeobrażenia 
już od lat 70., logika jego rozwoju doskonale wprowadza późniejszy wybuch 
aktywności sieciowej133. W tym sensie ma rację Milton Friedman zacytowany 
na wstępie tekstu: za rozwój Internetu zapłaciła jego strona komercyjna, choć 
towarzyszyła temu procesowi uważna kontrola, a nawet sprzeciw zbudowany 
na fundamencie utopijnej wizji społecznej sieci, odwołującej się do idei amery-
kańskiej kontrkultury. Przewaga biznesu w zarządzaniu Internetem potwierdzi 
się zresztą niedługo później, kiedy w marcu 2000 roku pęknie giełdowa bańka 
spekulacyjna �irm internetowych, tzw. dotcomów. Pojawią się po niej zupełnie 
nowe, odkrywcze, dojrzałe formy gospodarowania w sieci, które opisujemy tu-
taj jako fenomen Web 2.0134. 

133 Często aspekt makroekonomiczny przesłania nam zjawiska bardziej szczegółowe, war-
to więc wspomnieć, że boom inwestycyjny ilustrowany fantastycznie wzrastającym indeksem 
NASDAQ w latach 90. był także spowodowany zmianą struktury samych inwestorów, wśród 
których pojawili się przedstawiciele grupy o skromnych dochodach, a rynek �inansowy stał się 
bliższy przeciętnemu amerykańskiemu obywatelowi [Perez 2002, 3].

134 Które także nieco zmieniły wymowę tezy Miltona Friedmana. Opisuje to szczegółowo 
w swojej książce Chris Anderson, przedstawiając historię darmowych lunchów, która sięga 
według niego drugiej połowy XIX wieku [Anderson 2011, 48], ale w ramach tzw. darmonomii 



114 Część I. Internet jako przedmiot zarządzania

Udział sektora komercyjnego w rozwoju sieci jest dla Castellsa jasny. 
W swojej książce Galaktyka Internetu pisze wprost: „Jako że sprawcą ekspan-
sji Internetu był biznes, sieć tę ukształtowały jej zastosowania komercyjne” 
[Castells 2003, 69]. Zwraca jednocześnie uwagę na wzajemną zależność, w któ-
rej sformułowaniu ukrywa się ciekawe założenie; pisze bowiem kilka zdań 
dalej: „Stwierdzenie, że Internet przeobraził biznes w równej, jeśli nie więk-
szej mierze, jak biznes przeobraził Internet, wcale nie trąci fantazją” [Castells 
2003, 69]. Przeciwstawienie sobie Internetu i biznesu oznacza podkreślenie 
ich różnicy; Internet wydaje się w tym stwierdzeniu czymś innym i analogicz-
nym do biznesu. Rekonstrukcja płaszczyzny, na której są te dwa porównywa-
ne zjawiska, nie jest prosta, a w konkluzji tego samego rozdziału pojawia się 
wskazówka, która de facto podważa rozumowanie w kategoriach prostego 
przeciwstawienia czy komplementarności. Castells artykułuje cztery podsta-
wowe warstwy, które „łącznie doprowadziły do powstania i ukształtowania 
się Internetu” [Castells 2003, 74] i są to warstwy „kulturowe”. Mieszczą się one 
wewnątrz struktury, na której szczycie znajduje się kultura technomerytokra-
tyczna („kultura doskonałości naukowej i technicznej”), zbudowana na przeko-
naniu o cywilizacyjnej i społecznej roli wiedzy jako nośnika postępu. Obok niej 
znajduje się „kultura hakerska” – merytokratyczna, oparta na kompetencjach 
i jednocześnie kultywująca swoiste wyobrażenie wolności. Trzecią warstwę 
tworzą sieciowe społeczności, rede�iniujące dotychczasowe role i stosunki 
społeczne, ignorując jednocześnie kwestie technologiczne, czwartą natomiast 
– „nastawiona na zarabianie pieniędzy kultura przedsiębiorczości” [Castells 
2003, 75]. Castells traktuje zatem dychotomię biznes – Internet nie jako złoże-
nie równorzędnych stron, ale raczej przeciwstawienie części – pewnej, więk-
szej całości. Ta strukturalna, ale swobodna operacja każe spoglądać na nią jako 
na konceptualny konstrukt bardziej niż bezpośrednie odzwierciedlenie mate-
rialnej „prawdy” i w tym sensie może uchodzić za prototyp typu rozumowania 
przyjętego w niniejszej książce, co omówiłem w drugim i trzecim jej rozdziale.

Na końcu tego ogólnego, makroekonomicznego wprowadzenia warto po-
święcić nieco miejsca na rzut oka w przyszłość. Wśród tego rodzaju propozycji 
pojawia się na przykład idea tzw. nowej normalności Petera Hinssena, dyrek-
tora generalnego (CEO) w �irmie Acrosss Technology135, opisana przez niego 
w książce The New Normal: Explore the Limits of the Digital World136. Zawiera 

(freeconomics) okazuje się metodą nowego typu sprzedaży, w której cena wynosi zero. Ten fe-
nomen zostanie opisany w drugiej części książki. 

135 http://a-cross.com/technology/ (dostęp: 7.12.2012).
136 Ten termin jest także kojarzony z dwójką inwestorów: Williamem H. Grossem and Mo-

hamedem El-Erianem, którzy stworzyli w Newport Beach w Kalifornii fundusz inwestycyjny, 
zarządzający w 2010 roku bilionem dolarów o nazwie Paci�ic Investment Management Co. 
W różnych źródłach za autora tego pojęcia uchodzi jeden lub drugi. Według „Forbesa” jest nim 
Gross, który użył go po raz pierwszy w marcu 2009 roku. Taka informacja pojawia się w tek-
ście Petera C. Bellera i Michaela Maiello Pimco’s New Normal z dnia 8.02.2010 roku (http://
www.forbes.com/forbes/2010/0208/investing-mutual-funds-stocks-pimco-new-normal.html, 
dostęp: 20.08.2012). Łukasz Świerżewski w omawianym artykule „Nowa normalność” w świe-
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ona ciekawe dopełnienie opisu procesów ekonomicznych, które doprowadziły 
do zmiany ekonomii pod wpływem pojawienia się Internetu, i formułuje pierw-
sze symptomy wyłaniającego się właśnie porządku. Jej teza jest prosta i autor 
tak ją przedstawia w pierwszym rozdziale: „jesteśmy w połowie drogi. W po-
łowie drogi do świata przekształconego przez cyfrową rewolucję”, co oznacza, 
że „mamy za sobą taką samą część drogi, jaka jeszcze pozostała do przebycia” 
[Hinssen 2010, 12]. Nowa normalność oznacza zaakceptowanie zmian jako 
pewnej codzienności, która przeniesie podstawowe, dostrzegane dotychczas 
jako nowe właśnie w obszar codzienności. Wskazuje on wiele takich prze-
kształceń, które ujmuje w schemacie złożonym z następujących haseł [Hinssen 
2010, 14]:

Technologia jest nowością
Technologia jest unikalna
Cyfrowość pozwala się wyodrębnić
Cyfrowość jest zaletą
Technologia służy pracy
Punktem centralnym jest biznes
Marketing cyfrowy jest innowacją
Chodzi o technologię
Technologia jest aktywnością towarzyszącą

Technologia jest normą
Technologia jest towarem
Cyfrowość jest koniecznością
Cyfrowość jest oczywista
Technologia służy życiu
Punktem centralnym jest dom
Marketing cyfrowy tworzy mainstream
Chodzi o kreatywność
Technologia jest aktywnością zasadniczą

Zrekonstruowany w ten sposób paradygmat technologiczny opiera się na 
konstrukcji złożonej z „czterech i” (zbieżność z omawianą koncepcją Davida 
Barona wydaje się przypadkowa). Tworzą ją: informacja (information), której 
zasoby rosną gwałtownie, przekraczając �izyczne możliwości magazynowania; 
wiedza (intelligence) – chodzi tutaj o dane relewantne, podstawę przewagi bę-
dzie stanowić nie ich ilość, ale sensowność; integracja (integration), czyli zdol-
ność polegająca na wykorzystaniu informacji spoza organizacji w połączeniu 
z własną; innowacyjność (innovate), czyli umiejętność twórczego rozwijania 
technologii, a nie tylko jej wykorzystania [Hinssen 2010, 21]. Uwagi Hinssena 
nie tyle są odkrywcze, ile de�iniują proces, który możemy nazwać, odwołując 
się do terminologii �izycznej, rodzajem „fazowego przejścia”, określającego 
istotną, energetyczną zmianę układu (np. stan skupienia), po której trzeba się 
przystosować do zupełnie nowych warunków. Trzeba jednak z drugiej strony 
dodać, że podobne myśli, zwłaszcza w kontekście ICT, pojawiają się także gdzie 
indziej; formułuje je na przykład cytowany wcześniej Włodzimierz Szpringer.

Łukasz Świerżewski, autor tekstu „Nowa normalność” w świecie biznesu 
opublikowanego w „Harvard Business Review Polska”137, skupia się na innej, 

cie biznesu wskazuje na El-Eriana. Wydaje się, że Peter Hinssen zapożyczył pojęcie new nor-
mal od wspomnianych biznesmenów, bowiem nie udało mi się odnaleźć udokumentowanych 
faktów użycia go przez niego przed nimi, a pierwsze wydanie jego książki pod takim tytułem 
ukazało się pod koniec 2010 roku.

137 http://www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=819&t=34nowa-normalnosc34-w-swie-
cie-biznesu (dostęp: 7.12.2012).
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niejednokrotnie podkreślanej cesze rzeczywistości gospodarczej, jaką jest jej 
niestabilność, która często pojawia się w tym kontekście. Powołuje się w tym 
względzie na książkę Donada Sulla The Upside of Turbulence. Seizing Opportuni-
ty in an Uncertain World, który jest profesorem zarządzania w London Business 
School138. Zwraca on uwagę, że turbulencje, na ogół rozumiane jako zagroże-
nie, tworzą także nowe możliwości, które pojawiają się w trzech obszarach: po 
pierwsze, odkrywają się nowe zasoby, po drugie, pojawiają się kreatywne kom-
binacje zasobów już istniejących, oraz po trzecie, wytwarzają się nowego typu 
potrzeby u konsumentów [Sull 2009, 18]. Trzy podstawowe tezy jego wywodu 
to zatem: 1) turbulencje to podstawowa właściwość rynku, będąca skutkiem 
jego „dynamizmu, złożoności i intensywnego współzawodnictwa”, 2) turbulen-
cje choć wprowadzają element ryzyka, posiadają także dobre strony, 3) daje się 
te dobre strony wykorzystać [Sull 2009, 22]. Rozwiązaniem, które proponuje, 
jest uzyskanie swoistej umiejętności, nazwanej przez niego zwinnością (agili-
ty). Firmy mogą ją realizować na trzy główne sposoby: operacyjnie, w ramach 
wybranego zakresu działalności (portfolio) oraz za pomocą ogólnej strategii. 
Droga pierwsza polega na nieustannym obserwowaniu i wykorzystywaniu po-
jawiających się możliwości reorganizacji lub poprawienia własnego modelu bi-
znesowego. Druga zakłada szybkie przenoszenie zasobów w obszary bardziej 
obiecującej działalności biznesowej. Trzecia każe obserwować ogólne trendy 
rynkowe, identy�ikować nadarzające się tam okazje biznesowe i wykorzysty-
wać je. Rozwijając ich opis, Sull wskazuje na podstawowe działania, które im 
służą w określonych obszarach organizacji [Sull 2009, 140].

Na koniec tych rozważań warto sięgnąć do opracowania, które znajduje się 
na stronie Internet Society (ISOC)139 i nosi tytuł Internet Futures Scenarios (Sce-
nariusze przyszłości Internetu). Dokument ten pochodzi z października 2009 
roku i przedstawia plon pracy kadry kierowniczej tej organizacji, przejrzany 
i zaaprobowany przez jej radę nadzorczą. Wyznacza on cztery możliwe sce-
nariusze rozwoju Internetu, przedstawione w poglądowym schemacie i ujęte 
w perspektywie społecznej, politycznej oraz ekonomicznej. Opatrzone meta-
forycznymi nazwami: wspólne kąpielisko (Common Pool Scenario), sieć sklepi-
ków (Boutique Networks Scenario), fosy i zwodzone mosty (Moats and Draw-
bridges Scenario) oraz porowaty ogród (Porous Garden Scenario), układają się 
według dwóch głównych osi, łączących przeciwne tendencje. Pierwsza wyzna-
cza najogólniej wektor niezależności i popularności i jest rozpięta między kie-
rowaniem i kontrolą z jednej strony a decentralizacją i rozpowszechnieniem 
z drugiej; druga oś natomiast – stopień rozwoju i łączy skrajne punkty: reduk-
cję i twórczość.

„Wspólne kąpielisko” to wizja Internetu najbardziej otwartego i kreatyw-
nego, tworzącego „zdrowy ekosystem” rozwijający się ewolucyjnie, którego 

138 Strona prywatna: http://www.donsull.com/ (dostęp: 7.12.2012).
139 http://www.internetsociety.org/internet/how-it%E2%80%99s-evolving/future-sce-

narios (dostęp: 7.12.2012).
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wewnętrzne połączenia umożliwiają kreatywność i współpracę. Dąży on do 
horyzontalnej architektury biorących w nim udział podmiotów i opiera się na 
swobodnym współzawodnictwie, a nie negocjacjach i arbitralnych prawach. 
Określenie „sieć sklepików” nazywa model Internetu o osłabionym składniku 
kreatywności, lecz ciągle pozostającego rozproszonym systemem. Jego obraz 
pokazuje brak wykorzystania potencjału globalnych połączeń i współpracy, ale 
lokalizowanie się partykularnych interesów organizacji w małych sektorach, 
czerpiących korzyści z istniejących rozwiązań Internetu. Prowadzi to do swoi-
stego żerowania na wspólnie wypracowanych osiągnięciach. Model „fos i zwo-
dzonych mostów” reprezentuje stan maksymalnego ograniczenia twórczości 
i jednocześnie maksymalnej kontroli. Zgodnie z tą opcją Internet jest zdomi-
nowany przez wielkich graczy, połączonych także interesami typu polityczne-
go, i opiera się na różnego typu obligacjach i restrykcjach, również ze strony 
rządów egzekwujących w ten sposób swoiście rozumiany interes publiczny. 
Aby tego dokonać, wprowadzają one różnego typu sankcje, dotyczące zacho-
wań w sieci i rozpowszechnianych w niej treści. Dominuje podejście merkan-
tylne w kwestii rozwoju; staje się on opłacalny jedynie w sektorach szczególnie 
dużych lub zasiedlonych przez bogatych klientów. Wizja „porowatego ogro-
du” przedstawia globalną sieć, do której dostęp jest ograniczony za pomo-
cą specjalnych aparatów bądź lokalnych sieci. Przeważa w niej zamknięty typ 
produkcji umożliwiający osiąganie zysków za pomocą nieustannego rozwoju 
swoistych urządzeń, które pozwalają kontrolować treść, ceny i prawa własno-
ści, znajdujące się pod nadzorem wielu komercyjnych dostawców. Użytkownik 
Internetu jest zmuszony do kupowania tych urządzeń, a także praw do użyt-
kowania ich treści, a konkurencja między dostawcami w ich zakresie napędza 
rozwój technologiczny.

Prognoza potencjalnych scenariuszy rozwoju Internetu, poza sformuło-
waniem podstawowych możliwości, jest także ciekawa od strony jej założeń. 
Zwróćmy uwagę, że przeważa w niej troska o dwie wartości – otwartość i twór-
czy rozwój. W roli potencjalnego zagrożenia pojawia się w niej dominacja, 
która może wyniknąć z inicjatyw podjętych przez państwo bądź przez sektor 
komercyjny. Tym samym zde�iniowane są potencjalne siły wchodzące w kon-
�likt z „naturą” Internetu, jej mitologicznym (nie w sensie potocznym, ale zdy-
scyplinowanym i wyjaśnionym wcześniej) źródłem i jednocześnie przeznacze-
niem: suwerenną przestrzenią równoległą do rzeczywistości analogowej. Tym 
samym obraz ten wpisuje się dobrze w zaproponowany schemat, składający 
się z trzech obszarów: technologii, mitologizacji i pragmatyki społecznej i eko-
nomicznej. Jest to dowód na trwałość pewnych przeświadczeń, które istniały 
w dobrze uzasadnionej formie od samego początku sieci – opisaliśmy je tutaj 
dość dokładnie – i które tworzą jedną z najważniejszych zmiennych środowi-
ska, w jakim przychodzi działać organizacjom obecnym w Internecie. Istnie-
je on w kontekście pewnych zmiennych o charakterze ekonomicznym, także 
obecnym bardzo wcześnie, a w pewnym momencie uzyskującym statystycznie 
uchwytną przewagę. Nie jest ona zresztą przelotna; obserwacja zjawiska tzw. 
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bańki spekulacyjnej dotcomów potwierdzi jej obecność. Całość tego nieustan-
nego kon�liktu rozgrywa się na tle państwa – we wczesnej fazie i wciąż głównie 
Stanów Zjednoczonych – które realizuje pewne wytyczne o charakterze przede 
wszystkim gospodarczym, ale również posiadające konsekwencje polityczne 
i społeczne. Głębokim tłem zaś i najbardziej podstawową zmienną wszelkich 
procesów pozostaje nieodmiennie technologia, choć w prezentowanej progno-
zie ISOC jej rola nie jest przedstawiona precyzyjnie i oscyluje w ramach, z jed-
nej strony jako główny wyznacznik rozwoju Internetu, z drugiej natomiast jako 
techniczny środek osiągania zysków bądź przewagi społecznej. W ten sposób 
można bowiem zinterpretować pionową oś rozwoju Internetu. Opisany, ciągle 
obecny splot tendencji trwa nadal i jak zawsze jego fundamentem, bez które-
go nie da się go ujednolicić, pozostaje technologia, ona też stanie się punktem 
wyjścia w dalszej części, poświęconej Web 2.0, będącej następną i aktualną fazą 
Internetu. 





Część II. Środowisko Web 2.0

Konteksty powstania Web 2.0

Niniejsza część jest poświęcona opisowi środowiska Web 2.0. W części po-
przedniej sformułowaliśmy trzy jego zasadnicze perspektywy: technologiczną, 
mityczną i społeczno-gospodarczą. Zauważyliśmy także, że te trzy perspekty-
wy są z sobą połączone, tworząc konglomerat wzajemnie zachodzących na sie-
bie i warunkujących się wpływów. Wśród nich stosunkowo najmniej miejsca 
poświęciliśmy technologii. Tutaj uczynimy ją punktem wyjścia. Web 2.0 jest 
pojęciem, które pozornie wydaje się powszechnie znane, jednak jej rzeczywi-
stość jest złożona. Perspektywa technologiczna oferuje dość łatwy pretekst 
jako punkt wyjścia; jest nim artykuł Tima O’Reilly’ego What Is Web 2.0: Design 
Patterns and Business Models for the Next Generation of Software z 2005 roku1, 
opisujący w swej pierwszej warstwie pewne rozwiązania programistyczne, 
które stały się technicznym fundamentem tej formacji. Stanowią one jedynie 
początek dalszych, złożonych konsekwencji, rozgrywających się w obrębie po-
zostałych, pochodzących spoza technologii i wymienionych przed chwilą ob-
szarów. Zanim jednak zaczniemy, zwróćmy uwagę, że O’Reilly, rozpoczynając 
swój wywód, powołuje się na historyczny, ekonomiczny kontekst nadrzędny 
dla powstania Web 2.0 – słynne pęknięcie spekulacyjnej bańki internetowej. 
Data 10 marca 2000 roku, piątek, zostanie zapamiętana jako ważna cezura oraz 
kamień milowy w historii najnowszej ekonomii związanej z nowymi technolo-
giami. Na zamknięciu w czwartek 9 marca 2000 roku indeks NASDAQ przekra-
cza psychologiczną granicę pięciu tysięcy punktów, osiągając wartość 5046,86, 
przy utrzymującym się bardzo stromym wzroście, który tylko w tym samym 
roku w ciągu niecałych trzech miesięcy osiąga 24%. Ten wzrost trwa już dłu-
go, ale w drugiej połowie lat 90. staje się gwałtowny: poziom tysiąca punktów 
zostaje przekroczony w 1995 roku, dwóch tysięcy – w 1998, trzech tysięcy – 
w 19992. 

1 Dostępny na stronie: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (dostęp: 
20.12.2012).

2 Jorn Madslien: Dotcom bubble burst: 10 years on, http://news.bbc.co.uk/2/hi/busi-
ness/8558257.stm (dostęp: 20.12.2012).
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NASDAQ to skrót od National Association of Securities Dealers Automated 
Quotations, czyli rynek papierów wartościowych oparty na tzw. over-the-coun-
ter stock exchange, polegającej na pozagiełdowym obrocie walorami, powołany 
do życia w 1971 roku. Rozwój i rozpowszechnienie technologii komputerowej 
w latach 50. i 60. – piszą autorzy The American Economy: A Historical Encyclope-
dia – prowadzi do pierwszego, zautomatyzowanego systemu wyceny papierów 
wartościowych niepojawiających się na innych giełdach. Obrót nimi obejmu-
je właśnie NASDAQ – spółka zależna National Association of Securities Dea-
lers (NASD) i prowadzi pod nadzorem SEC (U.S. Securities and Exchange Com-
mission – Komisji Giełd i Papierów Wartościowych Stanów Zjednoczonych)3. 
W 1998 roku wolumen transakcji NASDAQ osiągnął 5,8 biliona dolarów, co 
uplasowało go na drugim miejscu na świecie po giełdzie nowojorskiej New York 
Stock Exchange (7,3 biliona dolarów) [Northrup 2003, 193].

Feralnego dnia 9 marca 2000 roku indeks NASDAQ spada gwałtownie i ten 
trend utrzymuje się – pomijając lokalne korekty – aż do końca 2002 roku, kiedy 
to jego poziom zstępuje poniżej półtora tysiąca punktów, przy czym najgwałtow-
niejsza obniżka dokonuje się jeszcze w 2000 roku; na początku 2001 roku jego 
poziom jest już grubo poniżej dwóch tysięcy punktów. Castells przytacza liczby: 

Od początku 2000 roku [...] do marca 2001 Nasdaq spadł o 60%, Standard & Poor 
o 23%, a Dow Jones o 12%. Z amerykańskich giełd zniknął majątek o nominalnej 
wartości 4,6 biliona dolarów, co stanowi 50 procent PKB Stanów Zjednoczonych 
[Castells 2003, 123].

Dokładne dane, a także opis krachu, podaje również książka Anthony’ego 
Perkinsa i Michaela Perkinsa The Internet Bubble [Perkins 2001]. Piszą oni, że 
od 22 grudnia 2000 roku sumaryczna kapitalizacja publicznych spółek inter-
netowych spadła w ciągu roku o 75%, co oznaczało zniknięcie z rynku kwoty 
rzędu biliona dolarów. Spośród 378 spółek, które badali, 211 zanotowało spa-
dek powyżej 80% [Perkins 2001, 16]. W uzupełnieniu autorzy podają obszer-
ną listę przedsiębiorstw, pochodzących z sektora IT związanego z Internetem 
(Internet Software & Services oraz Internet Information Providers), zawierającą 
dane dotyczące wartości ich akcji na dzień 1 marca 2001 roku w porównaniu 
z najwyższymi notowaniami z roku ubiegłego [Perkins 2001, 290]. Dawni lide-
rzy, tacy jak DoubleClick, InfoSpace, Internet Capital Group, Red Hat czy Ver-
tical Net, gwałtownie stracili na znaczeniu, lądując na pozycji spółek groszo-
wych. Wśród o�iar spadków znalazły się także takie uznane marki jak Yahoo! 
(spadek o 88%), Amazon (spadek o 86%), czy C/Net (spadek o 84%); z począt-
kiem marca 2001 roku akcje Yahoo! kształtowały się na poziomie ceny pierw-
szej oferty publicznej, a Amazonu spadły nawet poniżej niej [Perkins 2001, 16]. 
Rzut oka na listę 211 najbardziej poszkodowanych spółek obrazuje masową 
skalę krachu. W jego wyniku 130 spółek zniknęło z rynku całkowicie [Perkins 

3 Więcej informacji na o�icjalnej stronie: http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml 
(dostęp: 20.12.2012).
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2001, 16]. Castells podaje jeszcze jeden obrazowy przykład; �irma Cisco4, której 
wartość giełdowa w 2000 roku sięgnęła 555 miliardów dolarów, czyniąc z niej 
najdroższe przedsiębiorstwo świata, w ciągu następnego roku notuje spadek 
swoich akcji o 78% [Castells 2003, 82].

Z przytoczonych danych wypływa dla autorów The Internet Bubble wniosek 
oczywisty: kapitał inwestycyjny wysokiego ryzyka pomógł zbudować zbyt wie-
le przedsiębiorstw, a banki inwestycyjne wprowadziły zbyt wiele niepewnych 
interesów do obrotu publicznego [Perkins 2001,19]. A jednak – i jest to zdanie 
wypowiedziane niemal na drugi dzień po katastro�ie, gdy jeszcze, mówiąc me-
taforycznie, dymiły zgliszcza – odpowiedź na pytanie o następną wielką szansę 
inwestycyjną się nie zmienia. Tą „wielką rzeczą”, jak piszą, pozostaje nadal sek-
tor zaawansowanych technologii. Podają liczby, z których wynika, że pozostaje 
on poważnym działem gospodarki. Sam Internet, pozostający olbrzymim ryn-
kiem, posiada w nim ciągle rosnący udział [Perkins 2001, 21].

Manuel Castells próbuje, mimo podobnego braku dystansu czasowego, 
uogólnić opis sytuacji na giełdzie. Z perspektywy roku 2001, a więc bezpo-
średnich doświadczeń związanych z gwałtownym spadkiem indeksu NASDAQ, 
formułuje wnioski o ogólniejszym charakterze, które odnoszą się do całej rze-
czywistości ekonomicznej tamtego okresu. Mają one dwoisty charakter; odno-
szą się do rynku �inansowego jako pewnej całości, widzianej w abstrakcyjnej, 
syntetycznej perspektywie, mogącej zmierzać w kierunku systemowego mode-
lu oraz do pragmatyki zarządzania, w której decyzje inwestycyjne, rynkowe są 
fortunne i zwiększają zysk lub przeciwnie: błędne i prowadzą do strat. Obie te 
perspektywy są z naszego punktu widzenia istotne; pierwsza pozwoli myśleć 
o rzeczywistości ekonomicznej Internetu w ramach pewnej całości, druga lo-
kalizuje przyczyny gwałtownej przeceny akcji przedsiębiorstw internetowych 
w ich strategii i prowadzi do poszukiwania nowych, uzdrawiających rozwiązań. 
Ta druga diagnoza Castellsa doskonale odnajduje się w założeniach przyjętych 
później i składających się na nową odsłonę funkcjonowania Internetu, nazwa-
ną Web 2.0 przez Tima O’Reilly’ego, autora jej manifestu z 2005 roku5. Jest to 
w istocie zmiana paradygmatyczna, a nie jedynie wiele udoskonaleń. Obie per-
spektywy Castellsa są zatem potrzebne do jej zrozumienia.

Castells uważa, że często popełnianym błędem jest przyjęcie sposobu rozu-
mowania, w którym rynek �inansowy jest wytrącanym z równowagi mechani-
zmem; świadczy o tym pojęcie „bańki spekulacyjnej”, która sugeruje istnienie 
stanu postrzeganego jako obowiązująca norma [Castells 2003, 123]. Tego ro-
dzaju myślenie w szczególności zakłada milcząco istnienie stanu „równowa-
gi rynkowej”, która, jak ostrożnie pisze, „zdaje się nie funkcjonować” [Castells 
2003, 124]. W zamian proponuje wyobrażenie rynków �inansowych jako 

4 Największy producent sprzętu do budowy sieci komputerowych, więcej na stronie: 
http://www.cisco.com/web/about/index.html (dostęp: 20.12.2012)

5 Samo pojęcie Web 2.0 pojawiło się w 2002 roku, w którym Dermot McCormack opubli-
kował książkę Web 2.0: The Resurgence of the Internet and eCommerce [Funk 2009, XVII].
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[...] automatu wykonującego nagłe ruchy i kierującego się nie logiką ekonomiczną, 
lecz logiką chaosu wynikającego z milionów decyzji podejmowanych jednocześ-
nie w skali całego globu w odpowiedzi na zawirowania informacyjne mające różne 
źródła, łącznie z publikacjami danych o zyskach [Castells 2003, 103]. 

Odwołuje się bezpośrednio, choć milcząco, do idei układów nierównowago-
wych Ilyi Prigogine’a, laureata Nagrody Nobla otrzymanej w 1977 roku za wkład 
w „termodynamikę nierównowagową”6. Chemik ten zauważył, że nasze przeko-
nania dotyczące procesów w przyrodzie kierują się uprzednim założeniem, zgod-
nie z którym główną formą istnienia natury są stabilne stany doznające zakłóceń, 
rozpoznając w nim wyłącznie rodzaj zewnętrznej konstrukcji poznawczej. Stan 
nierównowagi7 jest bowiem stanem permanentnym, a equilibrium to jedynie me-
tafora, ułatwienie niemogące pretendować do poziomu hipotezy8. 

Castells widzi właściwe środowisko, w którym są podejmowane decyzje 
inwestycyjne, jako rodzaj „zawirowania informacyjnego” [Castells 2003, 102]. 
Składa się na nie fala cząstkowych wiadomości o różnego rodzaju statusie: od 
plotek i przecieków po fachowe analizy i dane. Taka rzeczywistość nie daje się 
uchwycić w mechanicystycznie ustrukturyzowiony ład; jest chaotyczna w tym 
sensie, że skutki procesów decyzyjnych są skomplikowanymi, probabilistycz-
nymi wypadkowymi bliżej nieokreślonej i wewnętrznie dynamicznie powiąza-
nej fali zmiennych, w której istnieją złożone, ruchliwe, wielokrotne sprzężenia 
zwrotne. Sytuacja ta raczej przypomina stan zjawisk atmosferycznych niż me-
chanizm. Castells konceptualizuje go w bardzo charakterystyczny sposób, od-
wołując się do opinii Paula Volckera, którą tutaj za nim zacytuję: 

Przepływ funduszy i ich wycena w warunkach wolnego rynku kapitałowego zależy 
w równej mierze od rzeczywistości, jak i od tego, jak jest ona postrzegana, albo mó-
wiąc ściślej: postrzeganie rzeczywistości staje się rzeczywistością [podkreślenie 
moje – R.M.] [Castells 2003, 102]9. 

To zjawisko wiąże ze specy�iką Internetu i choć uważa, że ma ono tylko iloś-
ciowy charakter, bowiem wynika z jego banalnej właściwości, jaką jest przy-
spieszenie i wzbogacenie obiegu informacji, prowadzi ostatecznie do zmiany 
fundamentalnej: dezaktualizuje klasyczny cykl koniunkturalny [Castells 2003, 
106]. Nie można więc tłumaczyć załamania kursu akcji w 2000 roku jako lo-

6 Więcej na stronie: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/ 
(dostęp: 20.12.2012).

7 Prigogine opisuje to odkrycie i idącą za nim formalną interpretację na przykład w książ-
ce Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury, Warszawa 2000

8 Problem equilibrium u Adama Smitha opisuje Wiktor Werner, który sumuje opisy róż-
nego rodzaju zjawisk ekonomicznych przedstawianych przez autora Badań nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów, takich jak cena czy płaca, w ramach pewnej, przyjmowanej przez 
niego konceptualnie idei zmienności, sprowadzającej się do „równowagowego cyklicznego 
(koniunkturalnego) procesu” czy też „dynamicznego, nieustannego i naprzemiennego przy-
wracania równowagi i jej utraty”, o korzeniach starożytnych [Werner 2009, 106].

9 Ten fakt jest także argumentem podtrzymującym słuszność wyróżnienia obszaru mito-
logizacji w środowisku Web 2.0.
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gicznej reakcji emocjonalnej bądź racjonalnej na wzrosty, lecz jest ona „chao-
tycznym zachowaniem strukturalnym związanym z globalizacją, deregulacją 
i handlem elektronicznym” [Castells 2003, 106]. Ma zatem charakter systemo-
wy i ukazuje nowy wzorzec procesów ekonomicznych, charakteryzujący się 
wzrostem ryzyka i chwiejnością. Tę interpretację stanu NASDAQ w 2000 roku 
potwierdza według Castellsa jego powszechność; wstrząs odczuł cały rynek ak-
cji, a nie tylko �irmy internetowe [Castells 2003, 105]. 

Perspektywa odmienna, a więc ta, która nastawia się na pragmatykę zarzą-
dzania, może zostać zinterpretowana jako wskazywanie pewnych szczególnych 
założeń strategicznych przedsiębiorstw, które wpisały się na skomplikowaną 
siatkę zmiennych chaotycznego rynku �inansowego. Spowodowały one lokalne 
wzmocnienia tendencji, które złożyły się ostatecznie na kryzys. Castells wymie-
nia ich kilkanaście. Są istotne, ponieważ późniejsze strategie przedsiębiorstw 
internetowych, należące do ogólnego modelu określonego jako Web 2.0, na-
wiązują właśnie do nich. Owe strategiczne założenia mają bardzo zróżnicowa-
ny charakter, co potwierdza chaotyczne źródło „zawirowań informacji”, wśród 
nich Castells wymienia:

• zły model biznesu: zbyt duże nakłady związane z wirtualnym handlem,
• nieufność klientów wobec płatności dokonywanych kartami płatniczymi,
• fałszywe założenie o wystarczalności zysków pochodzących z reklamy 

darmowych stron informacyjnych,
• odrzucenie przez klientów reklamy zindywidualizowanej jako narusze-

nia prywatności,
• odrzucenie przez nich stron płatnych jako naruszenia obietnicy darmo-

wego dostępu do sieci,
• nasycenie rynku karmy dla zwierząt,
• wzrost niepewności wywołany przewidywaną zmianą technologiczną 

i końcem epoki PC,
• rozczarowanie brakiem obiecywanego dostępu do Internetu za pomocą 

telefonów komórkowych,
• spowolnienie nakładów na technologie informacyjne spowodowane 

przeinwestowaniem w poprzednich latach wywołanym przez tzw. plus-
kwę milenijną,

• zbyt ob�ite portfele akcji powstałe wskutek wysokich zakupów w okresie 
hossy.

• brak stabilności politycznej: stagnacja w Japonii i próba podważenia wy-
ników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych,

• negatywne prognozy profesorów ekonomii przywiązanych do tradycyj-
nych metod zarządzania sprzeczne z wizjonerskimi opiniami Alana Green-
spana, charyzmatycznego szefa FED10 [Castells 2003, 124–126].

10 Federal Reserve System – system banków zarządzany przez Radę (Board of Governors 
of the Federal Reserve System), której w latach 1987–2006 przewodniczył Alan Greenspan. 
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Niezwykle interesujący jest konceptualny krok, dokonywany przez Castell-
sa w chwili, gdy przytacza słowa Paula Volckera. Informacja traci w nich wa-
lor referencyjności: nie odnosi się do przedmiotów, ale do innych informacji, 
w czym przypomina Baudrillardowski schemat symulakrum, zgłoszony przez 
niego w początkach ponowoczesności. Jego pomysł pojawił się już około poło-
wy lat 70.11, a więc zanim Internet przybrał charakter powszechny, co nastą-
piło dopiero w początkach lat 90. Idea nieprzekraczalnej granicy wytwarzanej 
przez język, który materializuje się jako pewne społeczne formy, stające się 
faktycznym środowiskiem człowieka, rozwija się od końca lat 60., ale pojawia 
się w postaci wielu hipotez około dziesięć lat później głównie w obrębie �ilo-
zo�ii francuskiej. Należy do nich być może najbardziej znana koncepcja Jeana-
-François Lyotarda zawarta w książce Kondycja ponowoczesna, Raport o stanie 
wiedzy z 1979 roku (polskie wydanie: 1997). Ten gest Castellsa, o którym tutaj 
tylko wspominam, wpisuje się doskonale w interpretatywny model analizy śro-
dowiska, który zaproponowałem w poprzedniej części.

Wnioski, które przytoczył Castells, pojawiają się w swojej zrekonstruo-
wanej przez gospodarczą i społeczną rzeczywistość, pozytywnej postaci, za-
ledwie kilka lat później. Wspomniany na wstępie artykuł Tima O’Reilly’ego 
What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software z roku 2005 jest opisem właśnie wyłonionej nowej rzeczywistości 
Internetu. Ten niezwykle wpływowy tekst dotyczy bieżącego stanu sieci, któ-
ry został przez Dale’a Dougherty’ego w czasie konferencji z 5–7 października 
2004 roku12 nazwany Web 2.0. Tim O’Reilly na potwierdzenie wagi tekstu i sa-
mego zjawiska przytacza 9,5 miliona cytowań tego pojęcia, które zjawiły się 
w sieci w okresie następnego półtora roku. Zgodnie ze statystyką Google jego 
popularność wzrastała dalej, aby osiągnąć szczyt w kwietniu 2007 roku13. Ar-
tykuł zaprzecza pojawiającemu się z początku przekonaniu o przereklamowa-
niu sieci WWW i powołuje się na zdanie Carloty Perez, która uznała podobne 
giełdowe bańki spekulacyjne i towarzyszące im wstrząsy za naturalne zjawisko 
związane z cyklicznym pojawianiem się technologicznych rewolucji. 

Zdanie tej badaczki o brytyjsko-wenezuelskim pochodzeniu, profesorki na 
Uniwersytecie Technologicznym w Tallinie w Estonii oraz profesorki wizytu-

Więcej na o�icjalnej stronie FED: http://www.federalreserve.gov oraz stronie edukacyjnej: 
http://www.federalreserveeducation.org/ (dostęp: 20.12.2012).

11 Mowa tutaj o książce Wymiana symboliczna i śmierć, której oryginalne wydanie ukazało 
się w 1976 roku (polskie tłum.: 2007).

12 O�icjalna strona, na której można znaleźć m.in. wystąpienia poszczególnych uczestni-
ków konferencji: http://www.web2con.com/web2con/ (dostęp: 20.12.2012). Od tamtej pory 
spotkania te są kontynuowane pod nazwą Web 2.0 Summit i gromadzą czołowych przedsta-
wicieli �irm z sektora IT oraz teoretyków. Ostatnia konferencja z 2011 roku przyniosła popra-
wioną topogra�ię Web 2.0. Więcej na o�icjalnej stronie: http://www.web2summit.com (dostęp: 
20.12.2012). 

13 Dane te pochodzą ze statystyki wyszukiwarki Google znajdującej się na stronie: 
http://www.Google.com/insights/search/?hl=pl#q=%22web%202.0%22&cmpt=q (dostęp: 
20.12.2012).
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jącej w czołowych, europejskich szkołach wyższych14, jest ciekawe, ponieważ 
stanowi rodzaj dyskusji ze zreferowanymi poglądami Manuela Castellsa. Uważa 
ona bowiem, że istnieje swego rodzaju cykl historyczny o długotrwałym okre-
sie, który przyniósł w czasie ostatnich dwustu lat pięć rewolucji technologicz-
nych. Opisuje to zjawisko w najbardziej znanej książce Technological Revolu-
tions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, wydanej 
w 2002 roku, na którą najprawdopodobniej powołuje się Tim O’Reilly. Książka 
ta dowodzi, że co około pół wieku powtarza się następująca sekwencja: rewo-
lucja technologiczna – �inansowa bańka spekulacyjna – zapaść – „złoty” okres, 
będący skutkiem zaabsorbowania wniosków wynikających z zapaści – politycz-
ne niepokoje, będące skutkiem mechanizmów leżących w naturze samego kapi-
talizmu [Perez 2002, 5]. 

Perez identy�ikuje kolejne rewolucje: pierwsza rozpoczęta w 1771 roku to 
rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii; druga rozwijająca się w 1829 roku 
jest związana z wynalezieniem silnika parowego i rozwojem kolei; trzecia da-
towana na rok 1875 otwiera wiek stali, elektryczności i przemysłu ciężkiego; 
czwarta, pojawiająca się w 1908 roku, jest określana jako epoka ropy naftowej, 
samochodu i masowej produkcji oraz piąta – najważniejsza z naszego punktu 
widzenia – to rewolucja inaugurująca wiek informacji i telekomunikacji, któ-
rej początek wyznacza zbudowanie pierwszego komercyjnego mikroproce-
sora przez Marciana Hoffa i Federico Fagginiego z Intelu w 1971 roku [Perez 
2002, 11]. Ta ostatnia rewolucja przyniosła światową telekomunikację cyfro-
wą, wykorzystującą komputery i oprogramowanie oraz w szczególności Inter-
net i rozmaite technologie sieciowe [Perez 2002, 14]. Wśród innowacyjnych, 
najpowszechniejszych zasad nowego paradygmatu technologiczno-ekono-
micznego, który się wówczas pojawił, znalazły się: powszechne zastosowanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT); zdecentralizowana, siecio-
wa integracja; wiedza jako kapitał i obecność niematerialnego, kapitałowego 
składnika; heterogeniczność, rozproszenie i zdolność adaptacji; segmentacja 
rynków połączona z rozwojem nisz; ekonomia zakresu, skala połączona ze 
specjalizacją; globalizacja i glokalizacja; wewnętrzna i zewnętrzna współpraca 
oraz łatwe, natychmiastowe komunikowanie się i współdziałanie także w skali 
globalnej [Perez 2002, 18]. 

Badaczka zwraca uwagę, że poza rozprzestrzenianiem się nowego, wynikłe-
go z rewolucji technologicznej paradygmatu w obrębie ekonomii, powodują-
cego strukturalne zmiany w obrębie produkcji, dystrybucji, komunikacji i kon-
sumpcji, transformacja dotyczy także polityki, a nawet ideologii, i odsyła w ich 
przypadku do Castellsa [Perez 2002, 19]. Jednocześnie podkreśla, że każda 
rewolucja technologiczna włącza nowe aspekty życia oraz aktywności gospo-
darczej w obręb mechanizmu rynkowego, powodując terytorialne rozszerzenie 
penetracji kapitalizmu o nowe kraje i obszary, a uruchamianie sił mnożących 

14 Jej prywatna strona znajduje się pod adresem: http://www.carlotaperez.org (dostęp: 
20.12.2012).
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bogactwo wywołuje powszechne i głębokie zmiany we wzorcach inwestowa-
nia, modelach organizacyjnych, mapach mentalnych aktorów społecznych i in-
stytucjach regulujących procesy ekonomiczne i społeczne [Perez 2002, 20]. Po-
dobnie jak Castells uważa ona, że w ramach tych zmian znaczącą rolę odgrywa 
kapitał �inansowy [Perez 2002, 21] – analizie tej roli poświęca osobną część 
książki. W konkluzji stwierdza, że rok 2002 jest momentem, w którym świat 
znajduje się w punkcie zwrotnym, a kryzys pierwszych dwóch lat wieku XXI, 
wzmożony atakiem na World Trade Center, jest chwilą, prowadzi do fundamen-
talnej, instytucjonalnej restrukturyzacji zapowiadającej synergiczny rozwój 
i „złoty wiek” [Perez 202, 167]. Jednocześnie dostrzega trzy niebezpieczne ob-
szary napięć, które wywołały recesję: napięcie pomiędzy „papierowymi”, �ik-
cyjnymi wzrostami wartości a realną zdolnością dochodową przedsiębiorstw, 
która w tle ma działania nieuczciwe i nielegalne (tzw. Casino economy); kon�likt 
pojawiającego się potencjału wzrostu produkcji z istniejącym pro�ilem i ryt-
mem potrzeb, mimo globalnie rozwijającego się rynku, poszerzonego o Chiny, 
Rosję czy kraje postkomunistyczne, oraz polityczne i społeczne skutki przeciw-
stawienia sobie krajów bogatych i – z drugiej strony – zadłużonych czy pogrą-
żonych w ekonomicznym kryzysie, wywołującym powszechne zagrożenia bez-
pieczeństwa i stabilności [Perez 2002, 168–170]. 

Dla Tima O’Reilly’ego złoty wiek w wypadku Internetu niewątpliwie ozna-
cza czasy rozwijających się gwałtownie nowych, pomysłowych rozwiązań bi-
znesowych, które wykorzystują metodycznie potencjał właśnie rozwiniętych 
i dalej doskonalących się technologii. Czasy te następują po doskonale miesz-
czącym się w teorii Perez �inansowym spekulacyjnym krachu roku 2000. Nie-
pokoje polityczne będące następnym stadium wynikającym z teorii być może 
powinny się pojawić już w chwili, w której pisany jest niniejszy tekst. Czy są 
nimi ruchy polityczne w rodzaju Oburzonych, wypadki związane z ACTA, czy 
powszechnie pojawiające się poczucie wyczerpania obecnej formuły kapita-
lizmu, wzmagające się zwłaszcza od czasu afery z tzw. kredytami subprime 
i kryzysem gospodarki światowej po roku 2008 – to pytania wykraczające poza 
obszar zainteresowań niniejszej pracy. Web 2.0 rysuje się właśnie jako przewi-
dziany w teorii okres wzrostu i rozwoju. Ponieważ jego skutki są odczuwane 
do dzisiaj, a nawet zastosowane w nim rozwiązania wydają się ciągle przyno-
sić nowe owoce i to nie tylko w sferze gospodarki, ale także kultury, trzeba się 
wnikliwie przyjrzeć konstatacjom O’Reilly’ego, w których opisuje w uporząd-
kowany sposób najważniejsze idee nowego wcielenia sieci. 

W rozwinięciu pewnych cech wskazanych przez O’Reilly’ego pomoże nam 
m.in. książka trójki amerykańskich autorów: Jamesa Governora, Diona Hinch-
cliffe’a i Duane’a Nickulla Web 2.0 Architectures [Governor 2009]. We wstępie 
do niej, w podrozdziale zatytułowanym Dlaczego Web 2.0 jest ważne15, znajdu-
je się ogólna de�inicja tego fenomenu: 

15 Why Web 2.0 Matters [Governor 2009, IX].
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Web 2.0 ogólnie odnosi się do wachlarza społecznych, architektonicznych i projek-
towych wzorców, które ujawniły się w masowej migracji biznesu do Internetu jako 
platformy. Te wzorce skupiają się na modelach interakcji pomiędzy wspólnotami, 
ludźmi, komputerami i oprogramowaniem. Interakcje nawiązujące się pomiędzy 
ludźmi są ważnym aspektem architektury oprogramowania a w szczególności zesta-
wów stron internetowych lub aplikacji opartych na technologii internetowej, two-
rzonych wokół centralnego zbioru wzorców projektowych łączących technologię 
z postępowaniem właściwym człowiekowi [Governor 2009, IX]16. 

Ten cytat, pojawiający się zanim przejdziemy do najważniejszego artykułu 
Tima O’Reilly’ego, otwiera nieco szerszą perspektywę niż ta, która wydawała 
się dominować wcześniej; rozszerza zasięg Internetu także na sferę oddziały-
wań społecznych, a także sytuacji i poczynań pojedynczych ludzi. To niewątpli-
wie jeden z najczęściej podkreślanych aspektów Web 2.0, często także jedno-
stronnie z nim utożsamiany. Tymczasem autorzy książki Web 2.0 Architectures 
zwracają uwagę na silny i de�iniotwórczy związek tego aspektu z obszarem 
twardej technologii (mowa o specjalnych aplikacjach czy wzorach projekto-
wych – zajmiemy się nimi dalej), dla którego kontekstem, środowiskiem jest 
biznes. To właśnie w obrębie tej triady: społeczność – biznes – technologia 
funkcjonują najważniejsze cechy Web 2.0, korzystając z ich symbiotycznego 
i synergicznego związku. Zwłaszcza dwa ostatnie jej człony bywają marginali-
zowane, tymczasem zrozumienie wagi poczynionych przez Tima O’Reilly’ego 
obserwacji w jego słynnym artykule z 2005 roku musi się opierać na synte-
tycznym spojrzeniu ogarniającym całość tej triady. Jej szeroki zasięg prowadzi 
bowiem w rejony kultury i cywilizacji, które umykają partykularnemu oglądo-
wi, skupiającemu się wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, społecznych czy 
technologicznych, nie pozwalając tym samym rozpoznać skali i intensywności 
wpływu Internetu w wersji Web 2.0 na kształt współczesnego świata. W cyto-
wanym już wstępie książka Governora, Hinchcliffe’a i Niculla także wskazuje na 
liczne nieporozumienia dotyczące tego zjawiska, wynikające z zawężającej jego 
interpretacji. W szczególności prostują oni inny powszechny pogląd popularny 
głównie w środowisku przedsiębiorców, iż mamy do czynienia przede wszyst-
kim ze zmianą technologiczną, wprowadzającą nowe rozwiązania techniczne 
do Internetu. Tymczasem, jak piszą, jej skala jest inna – trudno o bardziej ogól-
ne i fundamentalne spojrzenie – to „globalna zmiana sposobu wchodzenia ludzi 
we wzajemne związki” [Governor 2009, XI]17.

David Easley i Jon Kleinberg w książce pomyślanej jako podstawowy pod-
ręcznik Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected 

16 „Web 2.0 generally refers to a set of social, architectural, and design patterns resulting 
in the mass migration of business to the Internet as a platform. These patterns focus on the 
interaction models between communities, people, computers, and software. Human interac-
tions are an important aspect of software architecture and, even more speci�ically, of the set of 
websites and web-based applications built around a core set of design patterns that blend the 
human experience with technology”.

17 „It is a global change in how we engage with one another”.
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World z roku 2010 w rozdziale The Emergence of Web 2.0 podejmują problem 
tego zjawiska. Analizują go na tle fenomenu znacznie ogólniejszego, jakim jest 
idea sieciowości, która w latach 2000–2009 cieszy się, jak piszą, wzrastającym 
zainteresowaniem i dotyczy wielu aspektów rzeczywistości [Easley 2010, 1]. 
Ich tezom, sformułowanym w sposób metodologicznie bardzo zdyscyplino-
wany, a często i sformalizowany, jeszcze się przyjrzę. Web 2.0 z tego punku 
widzenia jest rezultatem istnienia specy�icznej formy sieci, którą nazywają in-
formacyjną (w odróżnieniu od możliwych innych typów, takich jak sieć typu 
społecznego czy ekonomicznego). Taki rodzaj sieci ma swojego prominentnego 
przedstawiciela w postaci wymyślonego przez Tima Bernersa-Lee World Wide 
Web, które w wyniku wyboru przyjęło sposób organizacji informacji znany 
już wcześniej nam pod nazwą hipertekstu [Easley 2010, 335]18. Co więcej, jak 
piszą, sieć WWW daje się ustrukturalizować zgodnie z pewnym schematem, 
który powstał w 1999 roku dzięki grupie badaczy pod kierunkiem Andreia 
Brodera i został opublikowany w 2000 roku19. Jego charakterystyczny kształt 
przypomina kokardę i stąd nazwa: the tie-bow structure. Chociaż, jak twierdzą 
Easley i Kleinberg, od tamtego czasu zmieniły się liczby przeanalizowanych od-
nośników, które dały podstawę do skonstruowania tego schematu, jego kształt 
pozostaje aktualny [Easley 2010, 346]. To właśnie zmiany w obrębie struk-
tury linków spowodowały skutek w postaci „wzrastającego bogactwa” stron 
WWW20, zmiany takie jak przewaga tzw. linków transakcyjnych (transactional 
links) – późniejszych, umożliwiających złożoną interakcję, nad linkami nawiga-
cyjnymi (navigational links) – wcześniejszymi, oferującymi podstawową funk-
cję hipertekstu, czyli przemieszczanie się między stronami [Easley 2010, 347]. 
Odnośniki tworzą w ten sposób korową warstwę sieci, na której opierają się 
inne mechanizmy, na przykład aparat wyszukiwania.

Za konstatacjami O’Reilly’ego, które podsumowały rozwój Internetu w po-
czątkowych latach XXI wieku, a następnie wyznaczyły jego rozwój w latach na-
stępnych, ukrywają się według Easleya i Kleinberga trzy główne siły:

1. Rozwój metod redakcji sieci, które umożliwiły kolektywnie tworzyć jej zawar-
tość i nią zarządzać,

18 Tim Berners-Lee w swojej książce Weaving the Web przedstawia tę sytuację jako świa-
domy wybór [Berners-Lee 2000, 15] i opisuje okoliczności, w jakich spotkał się z pomysłem 
Teda Nelsona i jego wydaną w 1981 roku książką Literary Machines, w której go opisał, co 
nastąpiło w 1988 roku [Berners-Lee 2000, 65]. Hipertekst posiada jednak swoich prekurso-
rów, wśród których znajduje się Vannevar Bush. W 1945 roku opublikował on w „The Atlan-
tic Monthly” artykuł As We May Think, zawierający pomysł organizacji informacji pod nazwą 
Memex, oparty na nielinearnym, ale asocjatywnym sposobie porządkowania informacji [Easley 
2010, 339].

19 W ramach The Ninth International World Wide Web Conference (WWW9), która od-
była się 15–19 maja 2000 roku w Amsterdamie, i jest dostępny na stronie: http://www9.org/
w9cdrom/160/160.html (dostęp 27.08.2012).

20 Pojęcie „bogactwa” (richness) oznacza ich złożoność oferującą użytkownikowi bogac-
two funkcjonalności – to pojęcie jeszcze się pojawi w tym znaczeniu.
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2.  Przenoszenie osobistych danych znajdujących się w sieci (włączając mail, kalen-
darze, fotogra�ie i wideo) z komputerów prywatnych do serwisów oferowanych 
i utrzymywanych przez wielkie przedsiębiorstwa.

3. Wzrastająca powszechność tworzenia odnośników, które kładą nacisk na połą-
czenia między ludźmi a nie dokumentami21.

Niewątpliwie składnik, jakim jest uczestnictwo, nabiera tutaj zasadnicze-
go znaczenia, ale także – jeżeli spojrzeć z perspektywy wewnętrznej, a nie 
społecznej – widać morfologiczne przeobrażanie się sieci o charakterze fun-
damentalnym, które można zinterpretować jako dojrzewanie jej samoistności 
w ramach równoległego systemu interakcji międzyludzkich. Pojawia się wy-
móg dotyczący szeroko rozumianych twórców stron respektowania społecz-
nego efektu zwrotnego ich dzieł, a nie tylko kwestii poprawnej organizacji nie-
sionych przez nie informacji [Easley 2010, 348]. Dalej w swojej książce Easley 
i Kleinberg omawiają szczególnie trzy tematy, wynikające z tego kierunku i de-
terminujące kształt Web 2.0: 1) zasadę, że oprogramowanie staje się lepsze im 
więcej ludzi go używa, 2) efekt „mądrości tłumów” oraz 3) zjawisko „długiego 
ogona”. Poświęcę tym kwestiom wiele miejsca w dalszej części i powrócę wtedy 
do konstatacji amerykańskich autorów z Cornell University.

What Is Web 2.0 (Co to jest Web 2.0)

Szczegółowe opisanie Web 2.0 rozpoczniemy od wspomnianego już, kanonicz-
nego artykułu Tima O’Reilly’ego What Is Web 2.0: Design Patterns and Business 
Models for the Next Generation of Software [O’Reilly 2005]. Jego tezy uległy 
później rozszerzeniu, wzbogaceniu i uzupełnieniu wraz z rozwojem nowego 
kształtu sieci, do czego przyczyniło się wielu autorów. Sam Tim O’Reilly ogło-
sił rok później tekst wzmacniający pewne aspekty swojej wcześniejszej anali-
zy Web 2.0 Compact De�inition: Trying Again [O’Reilly 2006], a pięć lat później 
pokusił się o rodzaj resume, publikując wraz z Johnem Battelle’em22 referat 
na konferencji Web 2.0 Summit23 Web Squared: Web 2.0 Five Years On [O’Reilly 

21 „(i) the growth of Web authoring styles that enabled many people to collectively create 
and maintain shared content; (ii) the movement of people’s personal online data (including 
e-mail, calendars, photos, and videos) from their own computers to services offered and host-
ed by large companies; and (iii) the growth of linking styles that emphasize online connections 
between people, not just between documents” [Easley 2010, 347].

22 John Battelle to przedsiębiorca, publicysta, badacz i autor książek, współzałożyciel 
magazynu „Wired”, współpracownik Tima O’Reilly’ego (http://www.oreillynet.com/pub/
au/3792, dostęp: 4.11.2012).

23 Konferencje pod tą nazwą odbywają się od 2004 roku i są poświęcone biznesowym 
i technologicznym kierunkom rozwoju WWW, strona pierwszej konferencji znajduje się pod 
adresem: http://www.web2con.com/web2con/ (dostęp: 4.11.2012).
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2009]24. Istnieje także książka napisana przez Johna Mussera razem z Timem 
O’Reillym i całym zespołem O’Reilly Radar25 Web 2.0. Principles and Best Prac-
tices [Musser 2007] – jej tezy, jako że jednak niepochodzące bezpośrednio od 
O’Reilly’ego, omówimy osobno. Zanim do nich przejdziemy, wróćmy do tekstu 
zawierającego o�icjalną inaugurację Web 2.0. W swoim artykule O’Reilly za-
mieszcza poglądowy schemat, zawierający konceptualną mapę tego fenomenu, 
oraz de�iniuje siedem zasadniczych wątków wyznaczających nowy kształt In-
ternetu opatrzony mianem Web 2.0. Są one następujące:

1. Sieć jako platforma (The Web As Platform)
2. Wykorzystanie inteligencji zbiorowej (Harnessing Collective Intelligence)
3. Dane są następnym „Intel inside” (Data is the Next Intel Inside)
4. Koniec z cyklem produkcyjnym oprogramowania (End of the Software 

Release Cycle)
5. Lekkie modele programowania (Lightweight Programming Models)
6. Oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego urządzenia (Software 

Above the Level of a Single Device)
7. Bogate wrażenia użytkownika (Rich User Experiences)

Dotyczą one, jak widać, wyłącznie kwestii technologicznych, jednak ich 
konsekwencje (a także otwierające się dzięki nim możliwości) przekracza-
ją te ramy, sięgając natychmiast w obszar biznesu tak istotnie, że wymuszają 
fundamentalne zmiany ich ogólnych interpretacji ekonomicznych, a dalej po-
wodują przeobrażenia natury społecznej i kulturowej o nie mniej radykalnym 
i powszechnym kształcie. Dwa pierwsze punkty są z tego punktu widzenia 
przedmiotem szczególnego zainteresowania, przywołują bowiem wiele tech-
nologii, zjawisk czy koncepcji otaczających je, fundujących czy rozszerzają-
cych, takich jak koncepcja „długiego ogona”, fenomen inteligencji zbiorowej, 
blogosfery i folksonomii czy technologia RSS oraz inne. Są one w dodatku we-
wnętrznie powiązane i nawzajem się uzupełniają; trzeba je zatem, tak jak i ich 
rozwinięcia, potraktować łącznie. Jest więc rzeczą sensowną podzielić omó-
wienie artykułu O’Reilly’ego na dwie części, których granica przebiega między 
punktem numer dwa i trzy. Autorzy książki Web 2.0 Architectures utożsamiają 
wręcz fenomen Web 2.0 z wykorzystaniem zbiorowej inteligencji, która oddaje 
w uproszczony sposób jej istotę [Governor 2009, 63] i często jest używana wy-
miennie z innym określeniem: sieć partycypacyjna (web of participation).

24 Wszystkie te teksty są dostępne w Internecie pod adresami podanymi w bibliogra�ii.
25 To rodzaj wydziału w ramach O’Reilly Media, zajmującego się „obserwowaniem, anali-

zą i badaniem rozwijających się technologii”; dostępny na stronie: http://radar.oreilly.com 
(dostęp: 9.12.2012). O’Reilly Media to przedsiębiorstwo założone w 1978 roku przez Tima 
O’Reilly’ego zajmującego się „rozpowszechnianiem wiedzy na temat innowacyjnych technolo-
gii za pomocą książek, stron internetowych, magazynów, badań i konferencji”. Jego znaczenie 
w tej dziedzinie jest nie do przecenienia; więcej na stronie: http://oreilly.com/about/ (dostęp: 
9.12.2012).
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Sieć jako pla� orma

O’Reilly zaczyna od zastrzeżenia, że Web 2.0 nie posiada modelu o ostrych 
granicach; opiera się raczej na pewnych fundamentalnych zasadach, które są 
w różnym stopniu realizowane, różnie się także sytuując wobec de�iniotwór-
czego jądra. Poszukując dobrych przykładów dla opisania pierwszej zasady, 
podstawowej i organizującej całość zjawiska, proponuje trzy przeciwstawie-
nia. Przytaczają one konkurencyjne rozwiązania rywalizujących �irm: Netscape 
i Google, DoubleClick i Overture oraz AdSense, a także Akamai i BitTorrent. 
Z naszego punktu widzenia nie są istotne podmioty gospodarcze, które zniknę-
ły z rynku w pierwotnym kształcie (tak jak Overture czy DoubleClick), lecz re-
prezentowane przez nie formy wykorzystania sieci w działalności biznesowej. 
O’Reilly dzięki tym zestawieniom zwraca uwagę na wynikające z nich wnioski. 
Lekcja pierwsza odpowiednio brzmi: „wartość oprogramowania jest pro-
porcjonalna do skali i ruchliwości danych, którymi pozwala zarządzać”26. 
Do tej konkluzji prowadzą różnice zaobserwowane między Netscape i Google, 
wśród których najważniejszy jest pomysł Google, polegający na dostarczaniu 
odbiorcy jedynie samych usług, świadczonych za pomocą dowolnego oprogra-
mowania – przeglądarki internetowej. Google (i podobne �irmy: eBay, Amazon 
czy Napster) uwalnia się w ten sposób od złożonych problemów producenta 
oprogramowania, jakim było Netscape (i inni, np. Lotus, Microsoft czy Oracle): 
nie potrzebuje specjalnej dystrybucji, licencjonowania, uaktualnień i wielu in-
nych składników software’owego biznesu. Co więcej, Google dysponuje dodat-
kową, podstawową umiejętnością, która powoduje, że jego usługi mają sens (co 
oznacza innymi słowy, że mają klientów) – jest bazą danych. Bez danych na-
rzędzia oferowane przez Google są bezużyteczne, a więc usługi, choć przecież 
także są rozwiązaniami software’owymi (czyli po prostu programami), stają 
się cenne nie same przez się, jako produkty (co oznacza, że dopiero użytkow-
nik, zaprzęgając je do pracy, nadaje im rzeczywistą wartość), ale dzięki innej, 
powiązanej kompetencji �irmy – bazie danych. Google nie jest jednak jedynie 
serwerem – działa, jak pisze O’Reilly, w przestrzeni pomiędzy przeglądarką, 
narzędziem wyszukiwania i serwerem udostępniającym treść.

Lekcja druga, udzielona przez zderzenie DoubleClick i Overture oraz AdSense, 
brzmi:

wzmacniać element samoobsługi klienta oraz automatyczne zarządzanie da-
nymi aby wykorzystać całą sieć; także jej peryferia, a nie tylko centrum, razem 
z jej „długim ogonem”, nie jedynie „głową”27. 

26 „[...] value of the software is proportional to the scale and dynamism of the data it helps 
to manage” [O’Reilly 2005].

27 „[...] leverage customer-self service and algorithmic data management to reach out 
to the entire web, to the edges and not just the center, to the long tail and not just the head” 
[O’Reilly 2005].
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Ten wątek omówimy obszerniej dalej, jako że wprowadza pojęcia uku-
te przez Chrisa Andersona i opisane szerzej w jego książce z 2006 roku Long 
Tail: Why the Future Is Business Is Selling Less of More (polskie wyd.: Długi ogon. 
Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos [Anderson 2008])28. O’Reilly 
zwraca uwagę na efekt skali, który w wypadku Internetu staje się olbrzymi 
i według Andersona doprowadza do przewrotu w ekonomii i kulturze, wią-
żącego się z poszukiwaniem drobnych transakcji, o peryferyjnym charakterze 
z punktu widzenia zysków, nastawionym na mało liczne grupy konsumentów. 
Dotychczas nieosiągalne za sprawą wysokich kosztów dotarcia, stają się one 
w sumie bardzo licznymi i opłacalnymi rynkami, które wyznaczają główne cele 
ekspansji.

Lekcja trzecia wiąże się nieco z poprzednią i brzmi: „usługa staje się au-
tomatycznie lepsza, im więcej osób jej używa”29. Omawiając różnice dzie-
lące strategię Akamai i BitTorrent, O’Reilly podkreśla kwestię rozwoju usługi; 
o ile pierwsza �irma musi powiększać swoje techniczne zaplecze, co jest zwią-
zane z inwestowaniem, o tyle ta druga opiera się na użytkowniku wnoszącym 
własne zasoby (a ściślej własny komputer, który włącza do systemu wymia-
ny plików). W takim przypadku mamy do czynienia z realizującą się automa-
tycznie „architekturą partycypacji” (architecture of participation), która wnosi 
swe własne zasady, ale przede wszystkim opiera się na kooperacji skrajnych 
węzłów sieci, jakimi są użytkownicy, zamieniając dostawcę usługi, za którego 
przykład służy tutaj BitTorrent, jedynie w rodzaj inteligentnego pośrednika, 
wprzęgającego do pracy swoich klientów.

O’Reilly zwraca uwagę na fundamentalną różnicę dzielącą poziomy aplika-
cji i platformy, a także na niewątpliwą wyższość tej ostatniej jako źródła kon-
kurencyjnej przewagi, podkreślając zasadniczą zmianę, jaka dzieli Web 2.0 
od ery komputera osobistego (PC). Właściciel (twórca) platformy, którym był 
w ogromnej większości Microsoft, dyktujący warunki wszystkim dostawcom 
aplikacji, czyli programów pracujących na komputerze kierowanym przez sy-
stem Windows, staje teraz naprzeciw platformy, która nie ma jednego twórcy 
czy właściciela. Jej aktywny użytkownik – dostawca oprogramowania prze-
znaczonego do realizacji sieciowych usług – jest teraz związany jedynie zesta-
wem „protokołów, otwartych standardów i porozumień służących współpracy” 
[O’Reilly 2005]. Zmienia to nie tylko zasady rynku, lecz także rzutuje na wie-
le skutków społecznych, wśród których główna ‒ kwestia kooperacji ‒ bywa 
różnie interpretowana, ale także przyjmuje nowe, nieznane dotychczas formy, 
na przykład tzw. inteligencji zbiorowej.

Slogan „sieć jako platforma” w wykładzie O’Reilly’ego buduje się na swoiście 
rozwijającej się popularności sieci, która przekracza granicę bierności, czyniąc 

28 Anderson użył tego określenia i przedstawił swoją koncepcję, którą później rozwinął 
w książce w tekście The Long Tail opublikowanym na łamach „Wired” w październiku 2004 
roku. Jest on dostępny pod adresem: http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html 
(dostęp: 20.08.2012).

29 „[...] the service automatically gets better the more people use it” [O’Reilly 2005].
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z tzw. końcowych użytkowników (będących jednocześnie klientami interne-
towych �irm) uczestników, którzy przejmują zadanie tworzenia zasobów dla 
�irmy (są nimi dane)30. Ona sama staje się natomiast jedynie „inteligentnym 
pośrednikiem”. Jej zadaniem jest wykorzystanie sieci jako technicznej i funk-
cjonalnej podstawy, na której działają programy przetwarzające owe dane, bez 
nich bezwartościowe. Ponieważ, trzeba dodać, źródła tych danych są rozpro-
szone (Google tworzy swoją bazę danych, opierając się na całym Internecie, ba, 
wszystkich wydanych książkach, mapach całego świata itp.), rola pośrednika 
(i przewodnika) staje się nadrzędna. Aby uniknąć nieporozumień terminolo-
gicznych, trzeba dodać, że idea łączenia różnych źródeł danych w celu oferowa-
nia bardziej wyra�inowanych usług rozwinęła się także w nowy typ organizacji 
sieci, tworzący tzw. usługi webowe (web services). Jest to osobny, wydzielony 
zestaw technologii, którym zajmiemy się dalej.

Wykorzystanie inteligencji zbiorowej

W książce Społeczeństwo pokapitalistyczne Peter Drucker jeszcze przed wyda-
rzeniami z początku wieku XXI sformułował myśl wyprzedzającą późniejsze 
wypadki: powiązał kategorię wiedzy z pojedynczym człowiekiem. Napisał, że 

wiedza jest zawsze ucieleśniana w człowieku, jest zdobywana przez uczącą się 
osobę, jest wykorzystywana lub niewłaściwie użytkowana przez jednostkę. Zatem 
w społeczeństwie wiedzy osoba znajduje się w centrum [Drucker 1999, 171].

Dalej rozwinął myśl opartą na przeciwstawieniu sobie „dwóch kultur”, które 
staną się w przyszłym, pokapitalistycznym społeczeństwie sąsiadującymi śro-
dowiskami dla wielu ludzi. Jedna, kultura „intelektualna”, jak pisze, skoncentruje 
się na „abstrakcjach i pojęciach”; druga – kultura „osoby zarządzającej” – skupi 
się na ludziach i pracy [Drucker 1999, 175]. Wydaje się, że słowa wypowiedziane 
w 1993 roku znalazły nieoczekiwaną, bo ujednolicającą konkretyzację, opartą na 
idei współpracy dokonującej się jako czynność quasi-mentalna, poznawcza.

Jedną z nowych form kooperacji, zidenty�ikowaną przez O’Reilly’ego jako 
istotny element idei Web 2.0, jest wykorzystanie inteligencji zbiorowej. To 
bardzo obszerny i ważny element nowego Internetu. Idea zbiorowej inteligen-
cji w kontekście nowych technologii pojawiła się w książce Pierre’a Lévy’ego 
L’Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace z 1997 roku, 

30 Jak pisze Alexander Havlais, sugestia, że WWW stanie się platformą w sensie nowego 
systemu operacyjnego, pojawiła się w wypowiedzi Jacques’a Altabera, urzędnika CERN [Hav-
lais 2012, 43], powołując się na artykuł Barry’ego Jamesa Cyberworld Tools/Unraveling the 
Internet: The Web:Out of the Lab and Spun Around the World w „International Herald Tribu-
ne” (światowej edycji pisma „New York Times”) z 20 marca 1995 roku (http://www.nytimes.
com/1995/03/20/news/20iht-web.html?pagewanted=all, dostęp: 19.01.2013).
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przetłumaczonej na język angielski dwa lata później [Lévy 1999]. Książka 
Lévy’ego stała się inspiracją dla innej pracy, bardzo znanej Kultury konwergen-
cji Henry’ego Jenkinsa [Jenkins 2007]. Omówienie koncepcji Lévy’ego doma-
ga się osobnego miejsca, zwłaszcza że O’Reilly o Lévym nie wspomina, a samą 
ideę omawia w nieco innym, bardziej pragmatycznym i technologicznym kon-
tekście. On również nie może się ustrzec przed szerszymi wnioskami o społecz-
nym charakterze. Pojawiają się one szczególnie w drugiej części jego lapidar-
nej kwerendy dotyczącej realizacji fenomenu zbiorowej inteligencji. Koncepcja 
zbiorowej inteligencji łączy się niewątpliwie z konceptem wcześniejszym, czyli 
ideą sieci jako platformy; to właśnie ujednolicona technologicznie, funkcjonal-
nie i strukturalnie sieć pozwala na ujawnienie się jej zjawiska. 

W pierwszej części fragmentu poświęconego zbiorowej inteligencji O’Reilly 
przytacza przykłady, pokazujące fundamentalną rolę, jaką odgrywa uczestnik 
sieci. Tutaj nie stara się go różnicować, jak to trzeba było uczynić przed chwi-
lą, identy�ikując przynajmniej dwie strony transakcji internetowej, jaką jest 
wymiana danych, z których jedna to szary, końcowy użytkownik, klient strony 
drugiej – internetowego dostawcy usług. Wycofując się z tego uszczegółowie-
nia, spogląda na sieć jako tkaninę połączeń zrealizowanych dzięki odnośnikom, 
nieuchronnie upodabniającą się do mózgu. To spostrzeżenie jest tylko trochę 
banalne i swoją ciekawą, niespodziewaną i dokonaną nie wprost kontynuację 
odnajduje w technologii semantic web. Szary użytkownik staje się głównym 
elementem obrazu, bowiem paradoksalnie zyskuje przewagę liczebną; w ra-
mach sieci należy do niezwykle licznego zbiorowiska, co jednak nie niweluje 
jego osobistych predyspozycji. Utrzymanie obydwu tych kompetencji, istnieją-
cych w pozornej sprzeczności, a więc zalet, jakimi cieszy się swobodna, twór-
cza jednostka, i przewagi zbudowanej dzięki licznej wspólnocie, jest kluczem 
do wielu sukcesów biznesowych i zmiany cechującej społeczeństwo infor-
macjonistyczne. Jest także przedmiotem re�leksji, która zasługuje na osobne 
streszczenie.

O’Reilly twierdzi, że wielkie �irmy internetowe powstałe jeszcze w epoce 
Web 1.0 przetrwały właśnie dzięki temu, że „użyły potencjału sieci aby wy-
korzystać zbiorową inteligencję”31, i podaje przykłady Yahoo!, Google, eBay 
i Amazon. Yahoo! narodziło się jako katalog linków, a jego najważniejsza rola 
jako portalu umożliwiającego kolektywną współpracę dalej trwa. Google zbu-
dowało swój sukces na pomyśle rankingu stron, tworzonego na podstawie ich 
popularności (mierzonej ilością linków), zapisanego w algorytmie PageRank. 
eBay istnieje i buduje swoją wartość dzięki aktywności rzeszy spontanicznych 
sprzedawców i kupujących. Amazon zdobywa przewagę dzięki wykorzystaniu 
opinii swoich klientów i wiedzy o ich ruchliwości oraz preferencjach. 

Drugą grupę w ramach części pierwszej poświęconej zbiorowej inteligen-
cji tworzą przedsięwzięcia, które kontynuują takie podejście: Wikipedia, Flickr, 

31 „[...] that they have embraced the power of the web to harness collective intelligence” 
[O’Reilly 2005].
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Cloudmark oraz zjawiska na nim oparte, takie jak marketing wirusowy czy ruch 
open source (dosłownie: otwartego źródła, co oznacza swobodny dostęp do 
kodu źródłowego oprogramowania i możliwość jego mody�ikacji). Wikipedia re-
alizuje strategię, którą Eric Raymond, komentując ruch wolnego oprogramowa-
nia, streścił w sentencji: wystarczająca liczba przyglądających się oczu sprawia, 
że błędy wychodzą na wierzch32, którą nazwał prawem Linusa33. Del.icio.us 
i Flickr, rozwijając ideę tagowania, korzystają z tzw. folksonomii, czyli kategory-
zacji tworzonej spontanicznie przez wspólnotę użytkowników. Na tej samej idei 
wspiera się także Cloudmark, który używa jej do wery�ikowania poczty i elimi-
nowania spamu. Marketing wirusowy i tzw. peer-production (dosłownie: pro-
dukcji z przyglądaniem się, opartej na współpracy, tutaj usiłuję oddać sens tego 
terminu przez pojęcie produkcji partnerskiej34) istnieją dzięki licznej, samoist-
nie włączającej się do obiegu informacji lub projektu grupy ludzi.

W ramach tej ostatniej formacji pojawił się jeszcze jeden fenomen, który 
został zidenty�ikowany przez Jeffa Howe’a w 2006 roku i opisany w artyku-
le zamieszczonym w czasopiśmie „Wired”35, a potem – bardziej kompletnie 
– w osobnej książce jego autorstwa. Mowa tutaj o zjawisku crowdsourcingu36, 
obejmującym pewną formę zbiorowego, spontanicznego uczestnictwa w proce-
sie produkcyjnym. Pojęcie to chwyta podobnego typu kierunek wykorzystania 
kooperacji, jaki towarzyszy zjawisku tzw. peer production, jednak nieco ina-
czej rozkłada akcenty, podkreślając nowy typ zasobu, jaki dzięki niemu udaje 
się pozyskać, zasobu zmieniającego strategie �irmy przede wszystkim w ob-
szarze tzw. kapitału ludzkiego. Opisując go, Howe odnosi się także wprost do 
idei zbiorowej inteligencji. Ponieważ Howe ukuł swoje pojęcie już po ukazaniu 
się tekstu Tima O’Reilly’ego, ten ostatni nie wspomina o nim, jednak jego waga 
i rozgłos, jakie zdobyło wkrótce po jego opublikowaniu, całkowicie uzasadnia 
jego umówienie, a współbieżność z bieżącą tematyką lokalizuje właśnie w tym 
miejscu, więc także jemu poświęcimy nieco miejsca.

Blogi

Druga część części poświęconej zbiorowej inteligencji w tekście O’Reilly’ego 
podkreśla znaczenie pojawienia się blogów jako nowej formy ekspresji i komu-
nikacji, wiążąc je natychmiast z technologicznym narzędziem o nazwie RSS, któ-

32 „[...] with enough eyeballs, all bugs are shallow” – słowa te pochodzą z książki Erica 
S. Raymonda The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental 
Revolutionary [Ramond 1999, 30].

33 Chodzi o Linusa Torvaldsa, twórcę Linuksa.
34 To tłumaczenie terminu peer stosuję za Piotrem Cypryańskim, który wprowadził je 

w przekładzie książki Dona Tapscotta i Anthony’ego D. Williamsa Wikinomia. O globalnej 
współpracy, która zmienia wszystko [Tapscott 2008].

35 Z którym zresztą Howe jest związany stałą współpracą jako tzw. contributing editor.
36 Pojęcie to powstało poprzez świadome nawiązanie Howe’a do zjawiska i jednocześnie 

pewnej strategii zarządzania noszącej nazwę outsourcing.
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re uważa za jedną z najbardziej istotnych zdobyczy technicznych. Akronim RSS 
tłumaczy, rozszyfrowując go według dwóch tradycji: Dave’a Winera – autora 
rozwiązania pod nazwą Real Simple Syndication (dosłownie: naprawdę prosta 
syndykalizacja, co oznacza łatwe jednoczenie rozproszonych danych, używane 
do automatycznego uaktualniania blogów) i Netscape – twórcy technologii Rich 
Site Summary, umożliwiającej tworzenie własnej strony domowej tej przeglą-
darki z samoistnie uzupełniającymi się informacjami. Obydwu pomysłom przy-
świeca ta sama idea: automatycznie aktualizowanych kanałów, których zestaw 
układa sam użytkownik, stając się niejako redaktorem własnego serwisu, wy-
pełnianego przez zewnętrzne źródła. Istotnie, jak przyznają autorzy cytowa-
nej książki Web 2.0 Architectures, syndykalizacja – funkcja, którą przyniósł RSS 
(i jego mniej popularny odpowiednik o technicznej nazwie Atom), stała się pod-
stawowym elementem blogów, które, często aktualizowane, łatwiej docierały 
do czytelnika z nowościami [Governor 2009, 53]. Trzeba jednak powiedzieć, że 
zarówno blog, jak i RSS to dwa fenomeny o swoistych cechach i skutkach, choć 
jak wiele innych technologii Web 2.0 łączące się, aby wytworzyć nowe rozwią-
zania. O’Reilly podkreśla ten związek, kontynuując porównanie sieci z mózgiem 
ludzkim; blogosfera pełni funkcję świadomości �iltrującej informacje, stając się 
przez to bezcennym źródłem uporządkowanej informacji, zwłaszcza że działa, 
opierając się na mechanizmie wielokrotnych sprzężeń zwrotnych, nieustannie 
wery�ikujących wytwarzające się i przekazywane przekonania.

Blogi, których nazwa pochodzi od skrócenia pojęcia Weblog (log to nazwa 
dziennika zapisującego wydarzenia najczęściej związane z funkcjonowaniem 
oprogramowania, automatycznie wypełnianego przez jego procedury), jako je-
den z głównych wynalazków Web 2.0, twierdzi Tom Funk, istniały od lat 90., 
i podaje przykład platformy Open Diary uruchomionej w 1998 roku oraz Blog-
ger, która wystartowała rok później. Dopiero jednak rok wyborczy w Stanach 
Zjednoczonych – 2004 – uczynił blogi skuteczną konkurencją dla mainstre-
amowych mediów, które uznały je za symbol demokratycznej siły sieci [Funk 
2009, 3]37. W 2006 roku tygodnik „Time”, wskazując postać roku, napisał po 
prostu: Ty, umieszczając na okładce sam zaimek na tle zarysu komputera38. 
Połączenia wewnątrz zbiorowości blogerów ułatwiają odnośniki trackbacks 
(kierujące do osób, które zamieściły odwrotne linki do bloga źródłowego) 
i blogrolls (zbiory linków do podobnych blogów), spajając wewnętrznie teksty 
i tworząc z nich wzajemnie uzupełniający się przekaz o inteligibilnym charak-
terze, pozwalający na statystyczne badania opinii i stanu świadomości wspól-
noty (bardzo licznej) piszących. 

Tom Funk zawraca uwagę, że fakt ścisłego powiązania za pomocą odnośników 
pozwala zrealizować ideę, która przyświecała Larry’emu Page’owi i Siergiejowi 

37 Jill Rettberg twierdzi, że pierwszy raz słowa „blog” użyto w 1997 roku i szuka jego 
źródłosłowu w języku marynarskim, co wpisuje się w pewną tradycję adaptowania tego języka 
dla nazwania czynności związanych z obecnością w Internecie [Rettberg 2012, 35].

38 Można ją zobaczyć pod adresem: http://www.time.com/time/covers/0,16641,2006
1225,00.html (dostęp: 20.08.2012).
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Brinowi, kiedy tworzyli swój system wyszukiwania – wewnętrznie powiąza-
na struktura ujawnia także hierarchię popularności (co oznacza tutaj także: 
wagi), zgodnie z zasadą, że na strony dominujące kieruje się więcej odsyła-
czy39 [Funk 2009, 4]. Wzmaga tę zasadę liczebność blogów, którą szacuje 
się według wyspecjalizowanego serwisu Technorati40, gdzie można znaleźć 
aktualizowane na bieżąco statystki dotyczące blogosfery prowadzone regu-
larnie od 2004 roku, dokumentujące różne jej aspekty. Serwis ten jednak za-
przestał szacowania liczby blogów od 2008 roku. NM Incite41, joint venture 
Nielsena i McKinseya utworzone w celu bieżącej analizy biznesowej mediów 
społecznych, publikuje statystykę śledzonych przez tę �irmę blogów, któ-
ra w październiku 2011 roku wynosiła 173 miliony, przy stale utrzymującej 
się tendencji wzrostowej wynoszącej średnio niecałe 28 milionów rocznie42. 
Tendencja ta miała szczyt w 2009 roku (przeszło 48 milionów nowych blo-
gów), potem się obniżyła, ale nie wykazuje trendu spadkowego. Istnieje tak-
że obszerna techniczna oferta w postaci gotowych platform blogowych oraz 
wyspecjalizowanych narzędzi programowych pozwalających zakładać własne 
platformy mimo niewielkiej wiedzy fachowej, takie jak np. WordPress43. Funk 
wysoko ocenia blogi jako źródło informacji, akcentując ich mniejszą zależność 
od zysków [Funk 2009, 4], co jednak tylko częściowo jest prawdą. Blogi mogą 
mieć charakter bezpośredniej działalności komercyjnej, na przykład przez 
umieszczanie reklam – ten aspekt blogów opisuje Paul Levinson [Levinson 
2010, 53], zastanawiając się jednocześnie nad aspektem etycznym tej sytua-
cji. Teza, jaką stawia, wyklucza bezpośredni związek reklam i nieuczciwości 
dziennikarskiej [Levinson 2010, 63]. Blogi stały się także narzędziami bizne-
sowymi, które nie tylko pozwalają uzyskać bezpośredni efekt marketingowy, 
lecz także regularnie przekazywać informacje na temat rynku, �irmy czy per-
sonelu, a także wypromować pozycję w publicznej dyskusji na wszelkie tema-
ty związane z produktem [Funk 2009, 96].

Jill Walker Rettberg, autorka książki Blogowanie, pisze, że pierwsze dzien-
niki internetowe, które można uznać za prototypy bloga, pojawiły się w 1994 
roku, i wymienia jako przykład stronę Justina Halla44. Pojęcie „blog” pochodzi 
według niej od określenia „weblog” („dziennik sieciowy”), które istniało od po-
czątku lat 90., jednak w technicznym znaczeniu, jakie nadawali mu administra-
torzy serwerów, nazywający w ten sposób listy osób odwiedzających strony na 

39 Tę ideę i jej techniczną realizację, algorytm PageRank, omawiam bardziej szczegółowo 
w dalszej części.

40 Dostępną pod adresem: http://technorati.com/ (dostęp: 28.08.2012).
41 http://nmincite.com/ (dostęp: 2.09.2012).
42 Na podstawie statystyki znajdującej się w artykule Buzz in the Blogosphere: Millions 

More Bloggers and Blog Readers z 12.03.2012 roku na stronie: http://blog.nielsen.com/nie-
lsenwire/online_mobile/buzz-in-the-blogosphere-millions-more-bloggers-and-blog-readers/ 
(dostęp: 30.08.2012). Jednocześnie trzeba dodać, że Nielsen w styczniu 2012 roku zamknął 
serwis BlogPulse.

43 http://wordpress.org/ (dostęp: 30.08.2012).
44 Działa nadal pod adresem: http://links.net/ (dostęp: 10.12.2012).
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serwerze. W sensie oznaczającym zbiór linków, które autor ich listy poleca jako 
ważne, pojęcie „dziennik sieciowy” pojawiło się po raz pierwszy w tytule stro-
ny Jorna Bargera w 1997 roku [Rettberg 2012, 43]. Wyjście od prostego spisu 
linków do obszernego komentarza było naturalną linią rozwojową bloga – tego 
słowa użył po raz pierwszy Peter Merholz w 1999 roku, posługujący się w swo-
ich zapisach już konsekwentnie formą, jak pisze Rettberg, eseistyczną [Rett-
berg 2012, 44]. 

Autorka ta analizuje dalej blogi w świetle bardzo poważnych kontekstów, 
w jakich się one współcześnie pojawiają, i referuje wnioski w obrębie pięciu 
głównych wątków. Po pierwsze, widzi w nich nowy sposób porozumiewania 
się i publikowania w ramach najpoważniejszych rozpoznań �ilozo�icznych do-
tyczących mowy i pisma, na przykład Platona [Rettberg 2012, 52], kulturowych 
konsekwencji pojawienia się i rozpowszechnienia druku [Rettberg 2012, 56] 
czy realizowania się nowoczesnej, Habermasowskiej sfery publicznej [Rett-
berg 2012, 66]. Po drugie, blogi wpisują się w problematykę społeczną i dają 
się zinterpretować w ramach teorii sieci społecznych, takich jak na przykład 
teoria słabych więzi Marka Granovettera z 1973 roku [Rettberg 2012, 80], 
tworząc rozproszoną, choć nierównomierną strukturę [Rettberg 2012, 83]. 
W tym sensie są one realizacją podobną do innych form sieci społecznościo-
wych takich jak Facebook, który zresztą ma „wiele cech właściwych blogom” 
[Rettberg 2012, 92]. Po trzecie, blogi pojawiają się jako forma obywatelskiego 
dziennikarstwa, aspirując do tego określenia z trzech zasadniczych powodów: 
zdają relacje z pierwszej ręki (mają bezpośredni dostęp do zdarzeń), czynią 
to profesjonalnie oraz kompetentnie obserwują i �iltrują informacje z mediów 
mainstreamowych i innych blogów [Rettberg 2012, 109]. Autorka cytuje ba-
dania, pokazujące wysoki poziom wiarygodności, jakim cieszą się one w opinii 
badanych, co wiąże ze swoistą subiektywną, osobistą szczerością ich autorów 
[Rettberg 2012, 115]. Blogi zarówno wypełniają luki pozostawione przez me-
dia mainstreamowe, jak i je wspomagają, tworząc z nimi rodzaj symbiozy [Rett-
berg 2012, 133]. Po czwarte, Rettberg widzi w blogach realizację szczególnego 
stylu pisarskiego i struktury narracyjnej [Rettberg 2012, 136] i formułuje ich 
różne strategie, takie jak fragmentaryczność czy „odkrywanie siebie” [Rettberg 
2012, 145], co prowadzi do uaktualniania się klasycznego kon�liktu prawdy 
i �ikcji [Rettberg 2012, 147]. Po piąte, blogi są rozpatrywane w kontekście ko-
mercyjnym, stanowią bowiem źródło zwrotnej informacji rynkowej [Rettberg 
2012, 154], tworzą platformę reklamową [Rettberg 2012, 157], są źródłem 
dochodów, czemu służy tzw. mikropatronat (drobne wpłaty czytelników), wpi-
sy sponsorowane i płatne [Rettberg 2012, 164]. Osobną formę w ramach tego 
ostatniego zagadnienia stanowią tzw. blogi korporacyjne, realizujące różne za-
dania, na przykład związane z promocją marki czy produktu lub komunikacją 
z klientami [Rettberg 2012, 168].

David Scott, autor książki Nowe zasady marketingu i PR [Scott 2009], roz-
ważający te zasady na tle zmian związanych z pojawieniem się i rozwojem 
Internetu, dostrzega niewątpliwą przydatność blogów jako narzędzia w tym 
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obszarze. Widzi je znacznie węziej i bardziej specy�icznie niż Rettberg, jako 
„skuteczny sposób przekazywania osobistego (lub �irmowego) punktu widze-
nia i wprowadzania go na rynek” [Scott 2009, 69]. W ramach tej interpreta-
cji podaje trzy sposoby ich wykorzystania dla marketingu i PR: po pierwsze, 
do monitorowania opinii o autorze bloga, rynku, na którym on funkcjonu-
je, organizacji i produktach, co opiera się na specjalnych technologiach i tzw. 
text minning (dosł. przekopywanie tekstu); po drugie, poprzez uczestniczenie 
w dyskusjach dotyczących tych kwestii, toczących się na blogach, i po trzecie, 
inaugurując takie dyskusje [Scott 2009, 74].

Fenomen blogów przedstawia także książka, do której odwołuje się O’Reilly, 
We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People napisana 
przez Dana Gillmora i wydana po raz pierwszy w 2004 roku. Opisuje ona pro-
ces, który autor nazywa przejściem od dziennikarstwa jako wykładu do dzien-
nikarstwa – rozmowy lub seminarium [Gillmor 2006, XXIV]. To właśnie takie 
wynalazki jak blogi czy RSS stają się nośnikami paradygmatycznej zmiany, a se-
zon wyborczy 2002–2004 okazuje się okresem, w którym blogi i im podobne 
media pomogły wyposażyć życie polityczne w „wirtualne sprzężenie zwrotne”, 
a także odnowić obywatelską odpowiedzialność, pozwalając, aby ta „rodząca 
się forma polityki uprawianej w kierunku bottom-up przywróciła kulturze oby-
watelską aktywność, która już dawno utraciła wiarę w politykę, widząc w niej 
jedynie brutalną walkę o władzę i bogactwo”45.

Wspomniany już Paul Levinson kontynuuje metaforę O’Reilly’ego i zwraca 
uwagę na jej nieco inny aspekt. Blogosfera według niego „funkcjonuje raczej 
jak mózg, w którym krążą miriady myśli, mogące w każdej chwili ewoluować” 
[Levinson 2010, 89], co oznacza, że jest wysoce nieprzewidywalna i sponta-
niczna, ale także ukierunkowana i wybiórcza, choć zarówno kierunek, jak i wy-
bór ulegają zmianie. O’Reilly jako główną wartość blogosfery uznaje właśnie jej 
quasi-inteligentny charakter; staje się ona nie tylko „wzmacniaczem” informa-
cji, pisze, ale przede wszystkim jej złożonym sitem. Odwołuje się, chyba dosyć 
nieszczęśliwie, do książki Jamesa Surowieckiego Mądrość tłumu. Większość ma 
rację w ekonomii, biznesie i polityce [Surowiecki 2010], która jest raczej esejem 
politycznym, pomyślanym jako manifest demokracji deliberatywnej, i przytacza 
wiele sytuacji, w których statystyczne zdanie grupy (możliwie licznej i możliwie 
przypadkowej) zgadza się z poprawną odpowiedzią na zadany problem w za-
skakująco zbieżny sposób. Surowiecki przytacza wiele przykładów: od pszczół 
do giełdy, w których mądrość tłumów okazywała się trafna i choć można im za-
rzucić dowolność i metodologiczną dezynwolturę, odsyłają one do zjawiska, któ-
re w obliczu nowych możliwości technologicznych trzeba z pewnością na nowo 
przemyśleć. W tym miejscu trzeba przypomnieć dwie propozycje interpretacyj-
ne, o których już przelotnie wspomniałem: Pierre’a Lévy’ego i Chrisa Andersona.

45 „[...] emerging form of bottom-up politics is bringing civic activity back into a culture 
that has long since given up on politics as anything but a hard-edged game for the wealthy and 
powerful” [Gillmore 2006, 89].
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Kolektywna inteligencja

Kontynuator idei francuskiego �ilozofa Pierre’a Lévy’ego, wspomniany już Hen-
ry Jenkins, autor wpływowej książki Kultura konwergencji, jest także wyraźnie 
po stronie Surowieckiego (choć expressis verbis o nim nie wspomina) i podaje 
pozytywny przykład próby jej świadomej realizacji; jest nią Centrum na rzecz 
Demokracji Deliberatywnej Uniwersytetu Stanforda. Jenkins odwołuje się tu-
taj wprost do Lévy’ego i jego idei „osiągalnej utopii”, polegającej na „dzieleniu 
się wiedzą i używaniu oddolnej władzy” [Jenkins 2007, 227]. Zamykając swoje 
rozważania na ten temat, pisze: „Musimy stworzyć sytuację, w której będzie-
my słuchać i uczyć się od siebie nawzajem. Musimy z sobą rozmawiać” [Jenkins 
2007, 231].

Bez Jenkinsa trudno sobie wyobrazić dzisiejsze studia nad wpływem cy-
wilizacyjnym nowych mediów. Idea „kolektywnej inteligencji”, będąca osią za-
równo tekstu Jenkinsa, jak i Lévy’ego, rodzi się z wyobrażenia ludzkości jako 
wewnętrznie spoistego, jednolitego organizmu, połączonego wewnętrznie in-
formacyjną autostradą, będącą skutkiem rozwoju sektora komunikacji i tech-
nologii informacyjnych [Lévy 1999, XIX]. Ich wyraźny, funkcjonalny kształt 
upodabnia je do układu nerwowego, jednak kolektywna inteligencja Lévy’ego 
nie jest „obiektem kognitywnym”, ale rodzajem więzi. Uzasadnienia dostarcza 
etymologia słowa inteligencja, które bierze się z łacińskiej zbitki inter legere 
(m.in. zbierać) [Lévy 1999, 10]. Inteligencja kolektywna przeobraża także for-
my ludzkiej aktywności; objawia się w „efektywnej mobilizacji umiejętności” 
[Lévy 1999, 13] czy „pozytywnej dynamice rozpoznania świata” [Lévy 1999, 
15]. Dzięki temu jest ona w stanie ingerować w obszar szeroko rozumianej 
wiedzy, która u Lévy’ego przyjmuje specy�iczne znaczenie, zmierzające do pod-
kreślenia jej pragmatycznego i użytkowego charakteru. Ta specy�ika objawia 
się w wydobyciu i podkreśleniu związku, czasowej i przestrzennej równoległo-
ści z fenomenem określanym przez Lévy’ego mianem życia, i ujawnia się w ta-
kich zbitkach pojęciowych jak „wiedza życia” czy „życie w wiedzy” (knowledge-
-of-living, living-in-knowledge) [Lévy 1999, 139]. Uproszczenie i poszerzenie 
bazy semantycznej wiedzy pozwala sformułować fundamentalną zasadę, na 
której wspiera się jego idea kolektywnej inteligencji: „Nikt nie wie wszystkiego, 
każdy wie coś, cała wiedza rezyduje w ludzkości” [Lévy 1999, 13].

Użyty przez Lévy’ego przymiotnik „kolektywny” ma jednak dzięki temu 
znaczenie poważniejsze niż tylko uchwycenie pewnych operacyjnych umie-
jętności; przekracza je w stronę formułowania zasad istnienia wspólnoty lu-
dzi, podstawy jej organizacji, historii itp. Lévy, opierając się na tym koncepcie, 
proponuje własny porządek rekonstrukcji historii wspólnoty ludzkiej, która 
wypełnia jej nową, asynchroniczną teorię. Teoria ta bazuje na idei opozycji do- 
i odśrodkowego wektora; posiadają one możliwość krystalizowania i dekom-
ponowania zbiorowości. Tworzące się napięcie nazywa opozycją molarnego–
molekularnego [Lévy 1999, 39]. Realizuje się ono historycznie, w czym istotną 
rolę odgrywa kontekst technologiczny, w obrębie czterech podstawowych 
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dziedzin ludzkiej aktywności, zmierzających do opanowania świata: kontro-
li nad światem ożywionym (control of living species), nad materią (control of 
matter), nad komunikacją (control of messages) i regulacją ludzkich zbiorowo-
ści (regulation of human groups) [Lévy 1999, 41]. Te cztery rodzaje aktywno-
ści różnie się realizowały i realizują na przestrzeni historii, tworząc trzy kolej-
ne epoki technologiczne. 

Pierwsza z nich to epoka archaiczna. Opiera się ona na naturalnej selekcji 
i jest poddana logice czasu geologicznego. Kontrolę nad materią sprawuje za 
pomocą prostej mechaniki, natomiast jej komunikacja ma charakter somatycz-
ny, zrealizowany dzięki przekazom tworzonym przez żywe istoty, które orga-
nizują się w organiczne grupy i współdzielą świadomość własnej tożsamości. 
Epoka druga, nazwana okresem technologii molarnej, posługuje się mecha-
nizmem sztucznej selekcji i posiada zdolność projektowania końca procesów, 
którym nadaje bieg. Funkcjonuje więc, opierając się na czasie historycznym. 
Potra�i produkować energię i zmieniać zgodnie z potrzebami �izyczne właści-
wości materii. W swoich procesach komunikacji posługuje się procesami me-
diatyzacji, które są zdolne powielać się i samodzielnie dystrybuować, odrywa-
jąc się tym samym od kontekstu. Technologia molarna wypracowuje swoistą 
formę organizacji społecznej zdolną przekroczyć ramy samej grupy; formułuje 
kategorie, które łączą jej członków, opierając się na autorytecie lidera i wła-
dzy biurokratycznych instytucji, czemu towarzyszy swoisty entuzjazm. Epoka 
trzecia reprezentuje najbardziej rozwiniętą formę ‒ technologię molekularną. 
Panuje ona nad światem ożywionym do poziomu genetycznego włącznie, na 
którym potra�i formułować zamknięte cele i budować procedury zmierzające 
do ich realizacji. Rządzi się logiką czasu rzeczywistego. Materią zarządza ona, 
sięgając poziomu nanotechnologii. Jej procesy komunikacyjne opierają się na 
treści zdigitalizowanej, funkcjonującej w konkretnym kontekście, i są kontro-
lowane na poziomie pojedynczych bitów. Swój porządek społeczny buduje na 
podstawie rozległej, samoorganizującej się, molekularnej grupy, nieustająco 
powiększającej swoje zasoby [Lévy 1999, 41].

Wewnątrz tej ostatniej fazy następują zmiany, które prowadzą do paradyg-
matycznego przeobrażenia świata i typu re�leksji, którą posługuje się Lévy. 
Zwraca on uwagę, że to, co jest rozumiane jako zdolność odmiany i zagospoda-
rowania świata, czyli twórczość (w pewnym sensie nawet artyzm), która jest 
ekspresją pewnej pojedynczej tożsamości w ramach jakiegoś języka, przesta-
ło być zastrzeżone dla wąskiej grupy – każdy z nas posiada przymiot udziału 
w kreacji symbolicznej przestrzeni sensów, wyobrażeń i projektów [Lévy 1999, 
123, 124]. Miejscem takiej swobodnej ekspresji stała się cyberprzestrzeń. Ofe-
ruje ona wiele narzędzi (takich jak hipertekst, WWW, multimedia interaktyw-
ne, gry wideo, symulacje, rzeczywistość wirtualną czy sztuczne życie i systemy 
eksperckie46), a narzędzia te „połączyły się w wykorzystywaniu molekular-

46 Lista, którą podaje Lévy, jest dłuższa i dosyć chaotyczna; chodzi mu raczej o uchwyce-
nie bogactwa niż prawidłowe metodologicznie wyliczenie [Lévy 1999, 118].
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nego charakteru ucyfrowionej informacji”, jak pisze. W ten sposób cyberprze-
strzeń tworzy „interfejs dla rozlicznych sposobów kreacji, zapisu, komunikacji 
i symulacji” [Lévy 1999, 119]. 

Rozwijająca się technologia, która zmienia organizację ludzkiej gromady, 
wspomagając jej molekularny charakter możliwością wyra�inowanej i złożonej 
komunikacji, nadaje nieznany dotychczas impet ruchliwej i zamkniętej w jed-
nostkach informacji. Lévy proponuje rozpatrywać ją w perspektywie swoiście 
rozumianego pojęcia wiedzy, które wprowadza termin kolektywnej inteligencji. 
Takie spojrzenie rzutuje jednak także na re�leksję dotyczącą historii, ponieważ 
odmienia kategorie służące do jej opisu. Lévy wprowadza pojęcie „antropolo-
gicznej przestrzeni” bytowania, o wysoce abstrakcyjnym i ogólnym charakte-
rze, które w czasach cyberprzestrzeni narzuca się samoistnie jako „przestrzeń 
wiedzy”, choć trudno zde�iniować jego manifestacje47. Cztery wyidealizowane 
typy owych antropologicznych przestrzeni realizują się historycznie jako róż-
ne epoki: ziemi (także jako nazwa planety), terytorium, towaru i wiedzy [Lévy 
1999, 131]. Są one następnie poddane badaniu ze względu na konteksty róż-
nych problematyk: tożsamości, semiotyki, przestrzeni i czasu [Lévy 1999, 175] 
czy stosunku do wiedzy właśnie [Lévy 1999, 210]. Lévy podkreśla ich ewolu-
cyjny charakter, wspierając się na kategorii przestrzeni, budując obraz coraz 
obszerniejszego, obejmowanego w posiadanie obszaru. Z początku ogranicza 
się on do �izycznego otoczenia, zdobywając w miarę upływu czasu (i dosko-
nalenia technologii) zdolność przekraczania swoich granic nie tylko w sensie 
�izycznym, ale również poprzez przyjęcie abstrakcyjnego, metaforycznego cha-
rakteru. Tym samym pojęcie przestrzeni, nie tracąc przymiotu referowania 
środowiska życia, zaczynając od ziemi (bliżej nieokreślony archaiczny okres 
wspólnot plemiennych), przenosi się w nowe strefy: poprzez formację związa-
ną z terytorium (prawdopodobnie początki nowoczesności) i obrotem towaro-
wym (praktycznie do czasów współczesnych), przechodzi do pojęcia przestrze-
ni ufundowanej na wiedzy. 

Wizja Lévy’ego ma dziś charakter głównie historyczny, choć pewne pojęcia 
i pewne wyobrażenia dotyczące funkcjonowania świata epoki informacjoni-
stycznej okazały się, jak tego dowodzi Jenkins, twórcze. Jego utopia [Lévy 1999, 
138] jest jednak zbudowana na napięciu, które także pojawiło się przed chwilą 
przy omawianiu tekstu O’Reilly’ego i innych – napięcia pojawiającego się mię-
dzy wyobrażeniem ludzkości jako całości (humanity) i jej obrazem molekular-
nego rozproszenia wyostrzającego rolę jednostek. Ten paradoksalny obraz jest 
jednak kluczem do stanu sieci i nie musi być błędem; raczej odwołuje się do 
innego typu logiki, której specy�ikę udaje się Lévy’emu uchwycić, niekoniecznie 
narzucając akceptację szczegółów jego złożonej historiozo�icznej teorii.

47 Tej niemożności, charakteryzującej jednocześnie desygnaty swoich kategorii, poświęca 
wiele miejsca [Lévy 1999, 138].
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„Długi ogon”

Podobną, paradoksalną z pozoru prawidłowość opisuje Chris Anderson, choć 
dla niego podstawową płaszczyzną re�leksji jest ekonomia. To na jej polu do-
konuje on odkrycia zjawiska, które nazywa zasadą „długiego ogona” (long 
tail), prowadzącego do poważnych konsekwencji także w obrębie organiza-
cji społecznej i kulturze. Ponieważ śledzę tutaj realizowanie się mechanizmu 
upowszechniania procesów tworzenia znaczeń, ocen, a w konsekwencji także 
wyborów, znajdujących swój wyraz w przestrzeni kultury, zacznę od tego pola, 
choć Anderson w swojej książce Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy kon-
sument ma głos [Anderson 2008] tę sferę pozostawił wnioskom, czyniąc punk-
tem wyjścia swoich rozważań obszar rynku. Odkrył on zjawisko, które nazwał 
„kulturą nisz” [Anderson 2008, 252]. Jego cechą zasadniczą jest „skrajne roz-
drobnienie nabywców” powstające wskutek nieograniczonych możliwości wy-
boru oferowanych im dzięki upowszechnieniu strategii „długiego ogona”. To-
warzyszące jej jednocześnie „ob�itość asortymentu i niskie koszty dystrybucji 
przekładają się na ob�itość, niską cenę i brak ograniczeń w różnorodności” [An-
derson 2008, 257]. 

Prowadzi to do zachwiania dotychczasowej zasady nastawiania się na kon-
sumentów podążających za pewnymi, opłacalnymi produktami masowymi, 
a więc zgodnie z nomenklaturą Andersona koncentrujących się w obszarze 
„głowy” (head). Oznacza ona obiecujące, pojedyncze produkty, które dzięki ma-
sowej sprzedaży zwracają koszty i przynoszą zysk (tak zwane „przeboje” lub 
„hity”). Pojęcie „długi ogon” określa miejsce przeciwne; równie atrakcyjne oka-
zują się dobra i usługi dystrybuowane dla rozproszonych, drobnych odbiorców, 
którzy choć lokalnie nieliczni, globalnie tworzą rynek równie potężny (a nawet 
potężniejszy) jak ten, do którego przyzwyczaiła nas produkcja masowa. Owe 
mnogie, choć same niepokaźne i rozrzucone miejsca, nazywa „niszami”. Obec-
ność nisz warunkuje efekt „długiego ogona”, ale wskutek jego działania nastę-
puje także proces odwrotny: nisze zyskują na znaczeniu. Termin „długi ogon” 
pochodzi od popularnego wykresu, który przedstawia krzywą popytu – sto-
sunek liczby produktów (rzędna) do ich popularności (wielkości sprzedaży – 
odcięta)48. Produkty najpopularniejsze są jednocześnie najmniej liczne („gło-
wa” i przeboje), ale za nimi rozciąga się długa, płaska część wykresu obrazująca 
rzeczy, które są mało popularne, ale za to występują w wielkiej ob�itości („długi 
ogon” i nisze).

Anderson de�iniuje sześć „składowych ery długiego ogona”, które charakte-
ryzują cechy jego obecności:

1. Właściwie na wszystkich rynkach liczba nisz znacznie przekracza liczbę 
przebojów. Stosunek ten wzrasta gwałtownie wraz ze spadkiem kosztów i roz-
powszechnianiem się metod wytwarzania dóbr.

48 Więcej informacji o sformalizowanej postaci tej funkcji mającej kształt rozkładu potę-
gowego znajduje się dalej.
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2. Następuje niezwykle szybki spadek kosztów dotarcia do tych nisz. Połą-
czenie sił dystrybucji cyfrowej, potęgi technologicznej współczesnych wyszuki-
warek oraz osiągnięcie masy krytycznej penetracji rynku skutkuje tym, że handel 
wirtualny49 skutecznie konkuruje i prześciga tradycyjne formy sprzedaży50.

3. Samo zwiększenie oferty, choćby do rozmiarów nieograniczonych, nie powoduje 
automatycznie wzrostu popytu. Konsumentów należy wyposażyć w instrumen-
ty, które pozwolą im odnajdywać interesujące nisze. Sprawdzają się tutaj różno-
rodne metody – od systemów rekomendacyjnych po rankingi. Takie „�iltry” są 
w stanie stymulować popyt wzdłuż całego długiego ogona.

4. Gdy wybór jest nieograniczony, a klienci są wyposażeni w narzędzia do korzy-
stania zeń, następuje wypłaszczenie krzywej popytu. Nadal oczywiście funk-
cjonuje wzorzec hitów i nisz, lecz popularność tych pierwszych relatywnie spa-
da, natomiast nisze cieszą się większym powodzeniem.

5. Wszystkie nisze się sumują. Żadna z nich samodzielnie nie generuje wielkiej 
liczby sprzedanych egzemplarzy, lecz liczba produktów niszowych jest tak 
znaczna, że w sumie tworzą ogromny rynek, skutecznie konkurujący z prze-
bojami.

6. Gdy już wszystko jest ustalone, ujawnia się naturalna forma popytu, którego 
nie krępują wąskie gardła dystrybucji i ograniczenia miejsca na półkach skle-
powych. Co istotne, wpływ przebojów rynkowych na kształt popytu jest dużo 
mniejszy, niż moglibyśmy podejrzewać. Natomiast różnorodność społeczna znaj-
duje odzwierciedlenie w różnorodności form popytu [Anderson 2008, 82].

W tych sześciu punktach pojawiają się wątki o różnego typu charakterze, 
a ich skutki działają zarówno w obszarze ekonomii, stosunków społecznych, jak 
i kultury. Dotyczy to szczególnie istotnych w tym miejscu punktów 3 i 6. W tym 
pierwszym wspomina autor o istnieniu �iltrów zdolnych wpływać na popyt, 
za czym kryje się bardzo złożona i najważniejsza dla Internetu problematyka, 
której Anderson poświęca wiele stron. Filtry, które ukierunkowują zachowa-
nia konsumentów, są liczne i skomplikowane, więc próbuje je uporządkować, 
dzieląc na te, które odsiewają towary zanim tra�ią one na rynek (nazwane 
przez niego wstępnymi – pre-�ilters), i te, których rolą jest wybieranie produk-
tów „zasługujących na uznanie (spełniających kryteria, odpowiadających ocze-
kiwaniom, ciekawych, oryginalnych itp.)”, a minimalizowanie lub ignorowanie 
„elementów nieodpowiednich” (�iltry następne – post-�ilters)51. Rolę �iltrów 
wstępnych odgrywają redaktorzy, poszukiwacze talentów, szefowie studiów 

49 Modele handlu elektronicznego opisuje Alicja Krzepicka w książce Zarządzanie w wa-
runkach gospodarki cyfrowej [Gonciarski 2010, 123].

50 Dynamika wzrostu transakcji kupna dokonywanych za pomocą Internetu przez oso-
by prywatne jest bardzo wyraźna. Z tabeli Eurostatu wynika, że dla Unii Europejskiej niemal 
podwoiła się ona w okresie od 2005 roku(w Polsce wzrosła czterokrotnie w tym okresie), 
szczegóły na stronie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language
=en&pcode=tin00067 (dostęp: 27.08.2012).

51 Zachowuję określenia Andersona, aby pokazać ich nieokreśloność i relatywizm – 
w istocie badanie takich �iltrów jest badaniem ośrodka, w którym są stosowane, nawet w bar-
dzo szerokim społecznym czy kulturowym sensie, ale ośrodka w najwyższym stopniu istotne-
go, tworzącego otoczenie decyzji producenckich, marketingowych czy konsumenckich.
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�ilmowych, marketingowcy czy pracownicy branży reklamowej, �iltrów następ-
nych – blogi, recenzje, rekomendacje czy sami konsumenci.

Choć wydaje się, że przykłady Andersona są nieco przypadkowe (zwłaszcza 
te pierwsze), to jednak identy�ikuje on zjawisko o istotnym znaczeniu. Przypi-
suje on na przykład znaczącą wagę blogom w systemie �iltrów [Anderson 2008, 
178]. Wpływ zjawiska rekomendacji natomiast, które Anderson komentuje tak-
że w innych miejscach [np. Anderson 2008, 160], aby podkreślić ich znaczenie, 
wspiera się na innym, identy�ikowanym przez niego, podstawowym zjawisku. 
Jest nim zmiana architektury uczestnictwa, będąca, jak twierdzi Tim O’Reilly 
w omawianym tutaj artykule What is Web 2.0, tematem jednej z głównych lek-
cji udzielanych przez erę Web 2.0, która brzmi: użytkownicy dodają wartość 
(users add value). Anderson, powołujący się na O’Reilly’ego, formułuje to jako 
zacieranie się granicy między „światem tworzącym a światem konsumującym 
twórczość” [Anderson 2008, 123] i pojawienie się różnego typu funkcji miksu-
jących obydwa te zadania52. Zatarcie tych ról istotnie zakłóca tradycyjne kana-
ły dystrybucji produktów i informacji o nich, mnożąc wielokrotne i skompliko-
wane sprzężenia zwrotne. Próbę uporządkowania tej właśnie strefy przynosi 
wspomniana już książka Easleya i Kleinberga, o czym za chwilę. Anderson od-
wołuje się także expressis verbis do pojęcia kolektywnej inteligencji (collective 
intelligence)53, którą dwaj przywołani autorzy, a także Tim O’Reilly uważają za 
jedno ze sztandarowych zjawisk Web 2.0. Zwraca uwagę na nieświadomy cha-
rakter działań ludzi biorących udział w formowaniu się zbiorowych przeko-
nań z nieznaną dotychczas siłą i tworzących de facto rekomendacje [Anderson 
2008, 159], co niewątpliwie może być także rozpatrywane w szerszym aspek-
cie kulturowym. 

Całość omówionej przed chwilą problematyki Anderson łączy z jednym 
z trzech najważniejszych czynników, sprawiających, iż realizuje się scenariusz 
„długiego ogona” w zakresie sześciu jego podstawowych, wymienionych przed 
chwilą składowych, powodujących, innymi słowy, że jest w stanie pojawić się 
„silny bodziec ekonomiczny” w postaci „obniżenia kosztów dotarcia do nisz”. 
Jest nim przede wszystkim „łączenie podaży z popytem”, czyli „informowanie 
konsumentów o pojawieniu się nowych wyrobów” [Anderson 2008, 85], przyj-
mujące złożone i wielorakie formy (pozostałe dwa to upowszechnianie się 
metod wytwarzania, na przykład możliwość produkcji własnych �ilmów, i upo-
wszechnianie się metod dystrybucji, czego przykładem jest Amazon, iTunes czy 
eBay). To właśnie trzeci, wspomniany jako główny czynnik, umożliwiony także 
przez rozwój technologii, „dodatkowo pobudza popyt na towary w sferze ni-

52 Anderson publikuje opracowanie studentów z University of California w Berkeley, na-
zwane przez nich mapą twórczości pokazującą krzyżowanie się ról producenta – autora – pro-
fesjonalisty i konsumenta – amatora, oraz inne formy pośrednie [Anderson 2008, 124], w ten 
sposób powstaje kultura „i”, a nie „lub”; kultura koegzystencji mainstreamu i amatorów [An-
derson 2008, 258].

53 W polskim tłumaczeniu zastąpionej terminem inteligencji stadnej, ignorującym istnie-
jącą w tym względzie tradycję.
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szowej i powoduje wypłaszczanie krzywej [popytu – przyp. R.M.] z jednoczes-
nym przeniesieniem środka ciężkości w kierunku prawym” [Anderson 2008, 
87], czyli w stronę nisz. Jego rola polega na zmniejszeniu „kosztów poszukiwa-
nia”, spadających wraz ze wzrostem ilości informacji, do czego przyczyniają się 
walnie konsumenci.

Pojęcie nisz staje się w tekście Andersona tak ważne, ponieważ otwiera 
problematykę o charakterze najogólniejszym, której nie sposób z tego powo-
du pominąć, zwłaszcza że pojawiają się dzięki niej interesujące nas tutaj blogi. 
Poświęca jej rozdział Kultura nisz [Anderson 2008, 252], zawierający analizę 
możliwych i realizujących się konsekwencji funkcjonowania „długiego ogona”; 
są one dalekosiężne i prowadzą do utworzenia stanu, który Anderson nazywa 
kulturą masowo równoległą, zastępującą jej dotychczasową formę – kulturę 
masową. Istota tej nowej rzeczywistości polega na jej rozproszeniu na wiele, 
bardzo różnorodnych i równoległych ścieżek, z których każda jest samodzielna 
i ważna oraz angażuje różne grupy ludzi. Nie jest to rewolucyjne stwierdzenie, 
bo podobne konstatacje w obrębie re�leksji kulturoznawczej i �ilozo�icznej po-
jawiały się znacznie wcześniej i liczniej (na tej idei wspiera swój projekt post-
moderna), ale raczej rewolucyjne wzmocnienie tej tendencji, spowodowanej 
rozwojem technologii informacyjnych. Anderson oddaje jej skutki w metaforze, 
mówiąc o rozmnożeniu „plemion”, wewnątrz których egzystujemy, choć miesz-
kamy ciągle w jednym świecie; śpiąc w jednym łóżku, pisze, śnimy różne sny 
[Anderson 2008, 261]. 

Wzmocnienie stanu rozproszenia powoduje, że funkcjonujemy w niespo-
tykanej dotychczas na tę skalę epoce mikrokultur54, którą Anderson odnosi 
do zdania Raymonda Williamsa pochodzącego z jego głośnej książki Culture 
and Society 1780–1950 z 1958 roku: w rzeczywistości mas nie ma, istnieją je-
dynie zwyczaje, dzięki którym oglądamy ludzi jako masy55. Williams zawarł je 
w końcowym, podsumowującym wykład rozdziale Conclusions (Wnioski). Pod-
daje tam krytycznej analizie pojęcie masy na tle zasadniczego wywodu książki, 
który zmierza do ustabilizowania i wyjaśnienia innego pojęcia: kultury. Jej idea, 
twierdzi, jest zapisem reakcji na zdarzenia codziennego życia, które stanowią jej 
naturalny kontekst i są skutkami realizacji naszych wyobrażeń na temat prze-
mysłu, demokracji i sztuki. Idea masy, powstała wskutek pewnych społecznych, 
ustrojowych i gospodarczych konsekwencji rewolucji przemysłowej, jest rów-
nież jedynie rodzajem presupozycji, o trudno uchwytnych granicach �izycznych, 

54 Teza, że Internet jest prawidłową aktualizacją mechanizmów gospodarki kapitali-
stycznej, ma swoje źródło w głębokiej i bardzo wpływowej analizie Frederica Jamesona, do-
konanej w książce Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu z 1991 roku 
(polskie wyd.: Kraków 2011), a detaliczne wprowadzenie zjawia się na przykład w tekście 
George’a P. Landowa Hypertext 3.0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, 
Baltimore 2006. W języku polskim jest dostępny rozdział Hipertekst i teoria krytyczna, zamiesz-
czony w antologii Ekrany piśmienności, red. nauk. Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2008, s. 213.

55 „There are in fact no masses; there are only ways of seeing people as masses” [Williams 
1960, 319].
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służącej na przykład do tworzenia negatywnych stereotypów [Williams 1960, 
318]. W tym sensie można ją odnieść do opinii Andersona, w której odtwarza on 
rozproszoną, lecz istotną podmiotowość jednostek czy grup. Zdefragmentowana 
kultura przynosi obietnicę końca „ortodoksyjnych dogmatów i wiecznych insty-
tucji”, dostarczając narzędzi dla realizacji idei zrodzonych jeszcze w latach 60.56 
[Anderson 2008, 270], zmuszając do aktywności: wery�ikacji, kontaktu, pro-
wadzących w rezultacie do powiększenia się aktywności społecznej [Anderson 
2008, 271], czego doskonałym wyrazem są blogi. Blog jest rodzajem aktualizacji 
niszy, jest niszą, odsuwającą zresztą w cień media mainstreamowe, noszące cią-
gle odium masowości [Anderson 2008, 264].

Bardziej formalną wykładnię nie tylko „długiego ogona”, ale przede wszyst-
kim efektów sieciowych, podają David Easley i Jon Kleinberg w podręcznik Net-
works, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Badają 
oni między innymi sytuacje, w których zachowania i decyzje ludzi są uwarun-
kowane wyborami dokonywanymi przez innych, przynoszącymi bezpośrednie 
korzyści lub stającymi się źródłami pożytecznych informacji. Obserwacje te 
przynoszą spodziewany wniosek, że te typy procesów decyzyjnych, które opie-
rają się „zachowaniach skorelowanych w obrębie populacji”, przynoszą skut-
ki odmienne od obserwowanych w środowiskach izolowanych [Easley 2010, 
479]. Autorzy wybierają kategorię popularności do opisu takich sytuacji i sto-
sują ją do analizy stron WWW. Wywód rozpoczynają od prostego i zadawanego 
sobie od początku dziejów sieci pytania: Jak układa się stosunek liczby stron 
do liczby linków kierujących na te strony?57 [Easley 2010, 479]. Szukając nań 
odpowiedzi, zwracają uwagę, iż nie działa w tym wypadku klasyczny model 
rozkładu normalnego, posiadający udowodnione uzasadnienie matematyczne, 
ale jak wynika z badań empirycznych, stosunek ten w przybliżeniu wynosi 1/k2 
[Easley 2010, 481] i jest zgodny raczej z rozkładami charakterystycznymi dla 
praw potęgowych (funkcji potęgowych o wykładniku ujemnym). Ich pojawie-
nie się wynika ze sprzężenia zwrotnego w sytuacjach wzajemnie zależnych wy-
borów. Ich działanie powoduje pojawienie się modelu popularności opartego 
na zasadzie „bogactwo czyni bogatszym” (Rich-Get-Richer Model), zwanego tak-
że inaczej uprzywilejowanym przyłączaniem (preferential attachment) lub teo-
rematem Mateusza, który ilustruje zasadę, że wzrost popularności danej strony 
internetowej jest wprost proporcjonalny do jej popularności obecnej [Easley 
2010, 483]. 

Osobnym zagadnieniem w tej sytuacji jest stan początkowy lawinowego 
narastania popularności, który wydaje się wrażliwy i niepewny jednocześnie. 
Easley i Kleinberg opisują doświadczenie przeprowadzone przez Matthew Sal-
ganika, Petera Doddsa i Duncana Wattsa, którego wyniki zostały opublikowane 
w tygodniku „Science” w 2006 roku. Polegało ono na uruchomieniu widoczne-

56 Tę problematykę omawiam szczegółowo w rozdziale Utopijne idee Internetu.
57 W oryginale to pytanie brzmi nieco inaczej: „As a function of k, what fraction of pages 

on the Web have k in-links?”, ale jego sens sprowadza się do przedstawionej tutaj formy.
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go w Internecie serwisu pozwalającego na pobieranie utworów muzycznych, 
zawierającego 48 nieznanych utworów popularnych grup muzycznych o różnej 
jakości, które można było odsłuchać i ostatecznie pobrać. Po wejściu do serwisu 
była widoczna tabela zawierająca liczbę dotychczasowych pobrań (czyli popu-
larności) poszczególnych utworów. W rzeczywistości istniało osiem identycz-
nych stron, a zjawiający się gość był losowo kierowany na jedną z nich. W tych 
kontrolowanych warunkach można było odtworzyć popularność rynkową po-
szczególnych utworów, która jednak różniła się znacznie w zależności od ko-
pii strony. Badacze użyli tego przykładu, aby pokazać, że obecność sprzężenia 
zwrotnego może skutkować poważnymi zaburzeniami w efektach wyjściowych. 
Dla Easleya i Kleinberga jest to ilustracja wrażliwości procesów kierowanych 
prawami potęgowania na nieprzewidziane początkowe �luktuacje i tym samym 
wysoce nieprzewidywalnych skutków tych procesów [Easley 2010, 485].

Te konstatacje mogą mieć duże znaczenie dla internetowego biznesu i ro-
dzić pytania, na przykład: Czy bardziej opłaca się sprzedawać niewielki zestaw 
produktów bardzo popularnych, czy obszerny asortyment mniej atrakcyjnych? 
Tym pytaniem zajmuje się Chris Anderson i udziela na nie jednoznacznej od-
powiedzi, choć, jak stwierdzają autorzy podręcznika, sprawa nie jest taka pro-
sta i wywoływała dyskusje, spośród których wybierają jako przykład polemikę 
prowadzoną z Andersonem przez Anitę Elberse, profesorkę Harvard Business 
School, na łamach „Harvard Business Review”58. Twierdzenie Andersona zdają 
się jednak potwierdzać doświadczenia wielkich �irm, takich jak Amazon. Daje 
się ono sprowadzić do analizy omówionych praw potęgowania, choć nieco 
zmienia się kąt, pod jakim są stosowane. Pytanie dotyczy wolumenu sprzeda-
ży badanego ze względu na malejącą popularność, czyli strefy „długiego ogo-
na” za pomocą odmiennej, choć także opartej na prawach potęgowania krzywej 
o charakterystycznym kształcie, opadającej wolno wraz z malejącym wskaź-
nikiem sprzedaży [Easley 2010, 487]. Dyskusja na temat przewagi nisz nad 
hitami sprowadza się w tej sytuacji do obserwowania dynamiki tej krzywej, 
która ma długą historię i jest nazywana od nazwiska swego wynalazcy, języko-
znawcy George’a Kingsleya Zipfa – krzywą Zipfa, opisaną przez niego w 1949 
roku i ilustrującą częstość występowania słów [Easley 2010, 488]59. Podobny-
mi krzywymi zajmował się także na gruncie statystyki Vilfredo Pareto, o czym 
przypomina tekst, na który powołują się Easley i Kleinberg, autorstwa Lady 
A. Adamic60.

58 Dostępną na stronie: http://hbr.org/2008/07/should-you-invest-in-the-long-tail/ar/1 
(dostęp: 28.08.2012).

59 Ciekawie prezentuje się ten problem na tle topologii sieci. Podejmuje go Yochai Benkler, 
opisując zabiegi analityczne dotyczące rozkładu linków w sieci, których początek datuje się na 
rok 1999 [Benkler 2008, 256].

60 Dostępny pod adresem: http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/ranking/ran-
king.html (dostęp: 28.08.2012).
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Notowania, rankingi, PageRank

Zagadnieniem, które bezpośrednio łączy się z kwestią popularności i rządzą-
cymi nią prawami, a także w istotny sposób jest włączone w dynamikę zjawi-
ska „długiego ogona”, jest dwoiste z natury zagadnienie notowań i rankingów. 
Pierwsze zjawisko – notowań (ratings), wiąże się z udziałem użytkowników 
w tworzeniu systemu ocen, ujętego w mniej lub bardziej sformalizowany, ale 
zhierarchizowany przegląd towarów, usług lub innych przedmiotów opinii. Dru-
gie jest skutkiem wyra�inowanych technik informatycznych, tworzących ułożo-
ne pod względem trafności (relewantności) katalogi – rankingi (rankings). Ten 
podział jest wynikiem nieformalnej terminologicznej umowy, którą można za-
obserwować w literaturze. Obydwa typy klasy�ikacji opierają się na preferenc-
jach użytkowników sieci, z tym że notowania mają charakter jawnej, zwerbali-
zowanej ekspresji sądów, natomiast rankingi są raczej skutkiem rekonstrukcji 
zachowań mniej świadomych, wyrażanych pośrednio i nieintencjonalnie. Oby-
dwa także odgrywają decydującą rolę w obrębie szerszego tematu, jakim jest 
kolektywna inteligencja, która obejmuje wiele płaszczyzn i może być rozpatry-
wana jako koncept �ilozo�iczny, fenomenem społeczny, narzędzie biznesowe 
i rozwiązanie technologiczne. Także Tim O’Reilly w omawianym artykule What 
Is Web 2.0 powołuje się na niego w takim bardzo szerokim kontekście. 

Rolę systemów rankingów i rekomendacji, tak istotnych dla efektu „długie-
go ogona”, omawia Tom Funk w książce Web 2.0 and Beyond: Understanding the 
New Online Business Models, Trends, and Technologies [Funk 2009]. Ich waga 
wynika z konieczności selekcji wśród 5000 atakujących nas średnio dziennie 
przekazów reklamowych [Funk 2009, 67]. W tej sytuacji istotnym czynnikiem 
wyboru stają się informacje od innych konsumentów – reklama „szeptana” 
(word-of-mouth – WOM recommendation). Funk przytacza raport Nielsena, 
z którego wynika, że w rankingu wiarygodności na pierwszym miejscu znajdu-
ją się rekomendacje udzielane przez innych konsumentów (78%), a na trzecim 
– opinie przekazywane online (61%) [Funk 2009, 68]. Jednocześnie przyta-
cza wiele innych badań, pochodzących z 2007 roku, potwierdzających wprost 
wzrost wskaźnika konwersji spowodowany przez przeglądy konsumenckie 
i rankingi, w których zastosowaniu pionierem był Amazon Jeffa Bezosa, sto-
sujący je niemal od samego początku [Funk 2009, 100]. Amazon jest także au-
torem pomysłu wyświetlania wyników rankingu w gra�icznej postaci pięciu 
gwiazdek, który według Funka ma już charakter przemysłowego standardu 
[Funk 2009, 11]. Zwraca on także uwagę na interesujący paradoks; choć syste-
my notowań wkładają w ręce pojedynczych klientów narzędzia o wielkiej sile 
oddziaływania rynkowego, tworzą także zupełnie nowe ośrodki kształtowa-
nia opinii [Funk 2009, 12]. Ten fakt jest ciekawą ilustracją mechanizmów ko-
lektywnej inteligencji61. Co więcej, opinia wyrażona w sieci kreuje dodatkowe 

61 A o jego znaczeniu mogliśmy się przekonać, kiedy Google usunęło ze swoich wyników 
wyszukiwania dominujące na polskim rynku porównywarki cenowe takie jak Ceneo, Nokaut 
i Skąpiec (tzw. SmartRatings). Choć uzasadnienie wskazywało na nieuczciwe praktyki zwią-
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dane dla wyszukiwarek, w bezpośredniej postaci nowych odnośników lub in-
formacji tekstowych, co z kolei służy następnej strukturze: rankingom.

Doskonałym, bodajże najsławniejszym, ale na pewno najbardziej wpływo-
wym przykładem rankingów jest algorytm pod nazwą PageRank wymyślony 
przez założycieli Google, Larry’ego Page’a i Siergieja Brina62. PageRank opiera 
się w zasadniczej części na strukturze fundującej sieć w obecnej postaci World 
Wide Web, czyli na strukturze odnośników – hiperłączy. We wspominanej już 
tutaj, wpływowej i znanej książce The Big Switch: Rewiring the World, from Edi-
son to Google jej autor Nicholas Carr tworzy utopijną wizję, którą nazywa World 
Wide Computer, parafrazując nazwę wymyśloną przez Tima Bernersa-Lee. 
Opiera ją na prostej konstatacji dotyczącej systemu odnośników, który jest two-
rzony przez użytkowników i twórców stron, tym samym zawiera konceptualny 
projekt tych połączeń, które mają w ten sposób inteligibilny, a nie przypadko-
wy charakter. „Za każdym razem kiedy wpisujemy link, a nawet kiedy klikamy 
w niego, karmimy naszą inteligencją system Google” pisze63 i cytuje publicystę 
Johna Markoffa, który w artykule Entrepreneurs See a Web Guided by Common 
Sense zamieszczonym w „The New York Times” twierdzi, że „oprogramowanie 
Google systematycznie eksploatuje ludzką wiedzę”64. Więcej informacji, które 
prowadzą do tego wniosku, zebranych w mniej publicystycznym stylu, podaje 
w swojej książce Randall Stross; przytaczając przekonywające argumenty, opi-
suje cel Google: „skatalogować wszystkie informacje świata” [Stross 2009, 9].

John Battelle w książce Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową 
i kulturową rewolucję opisuje szeroko okoliczności powstania algorytmu, który 
wstrząsnął siecią, podkreślając znaczenie, jakie przydawał Page odnośnikom, 

zane z SEO (Search Engine Optimisation – optymalizacją wyników wyszukiwania, które oma-
wiam dalej), to jednak za zwróceniem uwagi przez Google na faktyczną konkurencję, korzy-
stającą bezpłatnie z technologii rywala, kryła się niewątpliwie także przyczyna biznesowa. 
Usunięte �irmy zresztą rychło okazały skruchę i wróciły do wyników wyszukiwania. Incydent 
został opisany w tekstach prasowych, które są dostępne w sieci (np. http://wyborcza.biz/
biznes/1,101562,11064286,Google_wycial_wielkie_porownywarki_cenowe_z_wynikow.html, 
dostęp: 30.08.2012).

62 Historyczny, źródłowy dokument zawierający opis pomysłu The PageRank Citation Ran-
king: Bringing Order to the Web napisała czwórka autorów: Lawrence Page, Sergiej Brin, Ra-
jeev Motwani i Terry Winograd w 1998 roku, jego tekst znajduje się na stronie Uniwersytetu 
Stanforda, gdzie powstał i jest dostępny pod adresem: http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/ 
(dostęp: 28.08.2012), uzupełnia go dokument będący de facto aktem założycielskim 
Google, napisany przez Brina i Page’a, i wygłoszony z okazji Seventh International World-Wide 
Web Conference (WWW 1998) w kwietniu 1998 roku w Brisbane w Australii The Anatomy of 
a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, dostępny pod adresem: http://ilpubs.stanford.
edu:8090/361/ (dostęp: 28.08.2012). Na stronie Google znajduje się także patent dotyczący 
rankingu stron należący do Lawrence’a Page’a Method for node ranking in a linked database 
(http://www.Google.com/patents/US6285999, dostęp: 30.08.2012).

63 „Every time we write a link, or even click on one, we are feeding our intelligence into 
Google‘s system” [Carr 2008, 219].

64 „Google‘s software systematically exploits human knowledge” [Carr 2008, 219]. Artykuł 
ukazał się 12 listopada 2006 roku i jest dostępny w sieci pod adresem: http://www.nytimes.
com/2006/11/12/business/12web.html?pagewanted=all (dostęp: 30.08.2012).
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w których widział odzwierciedlenie struktury grafu – matematycznego koncep-
tu [Battelle 2007, 55]. Z drugiej strony Battelle sugeruje, że Page odnosił je tak-
że do innej struktury i widział sieć WWW jako zbiór cytatów i adnotacji, z tym 
że hipertekst w owym czasie miał wyłącznie jednokierunkowy charakter i „nie 
można było podążać za odsyłaczami w odwrotnym kierunku”. Pomysł Page’a zre-
alizowany w algorytmie, który nazwał on BackRub, był prototypem wyszukiwar-
ki oraz koncepcji stanowiącej podstawę PageRank i polegał na wprowadzeniu 
tej możliwości, czyli zebraniu linków w sieci i odwróceniu ich kierunku [Battelle 
2007, 58]. Battelle przypomina w tym miejscu źródłowy pomysł Tima Bernersa-
-Lee, który stworzył WWW, aby umożliwić uporządkowanie informacji o cha-
rakterze naukowym tak, aby były łatwo i szybko dostępne. Trzeba dodać, że to 
właśnie naukowa instytucja, taka jak CERN, stała się miejscem narodzin WWW, 
a dane o charakterze badawczym stanowiły treść zarządzaną przez systemu. 
Ten kontekst był od początku źródłem rozwiązań i projektów Bernersa-Lee i stał 
się także podstawą jego najbardziej wyra�inowanego pomysłu, jakim jest sieć 
semantyczna, będąca techniczną realizacją zamysłu ogarnięcia strefy znaczeń 
i sensów, zastrzeżona dotychczas dla człowieka. Jest to doskonale widoczne za-
łożenie jego książki, opisującej powstanie WWW, expressis verbis wyrażone w pi-
semnej propozycji zawierające jej projekt przeznaczonej dla kierownictwa CERN 
[Berners-Lee 2000, 211]. Opisane fakty wskazują, że istotnie Carr i Markoff, choć 
w publicystycznej formie, artykułują jednak istotny aspekt systemów rankingu 
z jego naczelnym przedstawicielem: algorytmem PageRank. Jest on niewątpliwie 
narzędziem biznesowym wpisującym się w projekt kolektywnej inteligencji, któ-
rej różne interpretacje i aktualizacje tutaj śledzimy.

PageRank powstał jako część projektu naukowego, jaki realizowali Page 
i Brin jako doktoranci informatyki na Uniwersytecie Stanforda, który był właś-
cicielem patentu chroniącego algorytm. Wyłączność na ten patent została wy-
kupiona przez Google za 1,8 miliona udziałów w tej �irmie. Zostały one następ-
nie sprzedane w 2005 roku za sumę 336 milionów dolarów [Ledford 2009, 9]. 
Termin wyłączności praw Google minął w 2011 roku [Battelle 2007, 98]. Easley 
i Kleinberg65 w cytowanej przed chwilą książce opisują dokładnie nieskompli-
kowaną w pomyśle zasadę wykorzystania odnośników do tworzenia rankingu 
stron, która, choć później uzupełniono ją o inne mechanizmy, dalej pozostaje 
podstawowa. Pierwszy krok jest banalny – pozycja wśród wyników wyszuki-
wania zostaje ustalona zgodnie z liczbą linków, które kierują do danej strony, 
odczytanych przez programy skanujące sieć i podążające ślepo za odnośnikami 

65 Jon Kleinberg jest ekspertem w tej dziedzinie, autorem systemu do analizowania za-
wartości w sieci opracowanego w połowie lat 90. na Uniwersytecie Cornella i zrealizowane-
go w IBM Almaden Reserch Center, a także uznanego za przełomowe rozwiązanie. Odbiera on 
pierwszeństwo algorytmowi PageRank, jednak to ten ostatni przestał mieć wyłącznie charak-
ter laboratoryjny [Stross 2008, 42]. Metoda Kleinberga nosiła nazwę HITS (hyperlink-induced 
topic search) i opierała się na zasadzie, że dobrej jakości strony główne (authorities) są wska-
zywane przez dobre centra (hubs) i na odwrót, precyzyjniejsze wytłumaczenie tego pomysłu 
podaje Levene [Levene 2010, 117].
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od strony do strony. W następnym kroku algorytm korzysta z bardziej wyra-
�inowanej procedury, która posługuje się tym samym zestawem linków i wy-
korzystuje fakt, że wskazywane przez nie strony nie zawierają zazwyczaj po-
jedynczych odsyłaczy, ale ich zestawy. Polega ona na przyporządkowywaniu 
wagi każdej ze stron, określającej jej „wartość” w procesie wyszukiwania. Od-
bywa się to zgodnie z procedurą działającą według tzw. zasady powtórzone-
go udoskonalenia (principle of repeated improvement), w której trakcie strona 
źródłowa, wskazująca na globalnie wysoko notowane strony docelowe, dostaje 
ocenę będącą sumą notowań tych stron [Easley 2010, 355]. W ten sposób rea-
lizuje się opisane przed chwilą odwrócenie kierunku linków, zawarte w pomy-
śle Page’a BackRub. Taką procedurę można powtarzać. Istota polega na tym, że 
podstawą rankingu pozostaje wyłącznie struktura linków, odtworzona z sieci 
dla potrzeb bieżącego wyszukiwania66. 

Praktyczne wykorzystanie tej techniki polega na wprowadzeniu dwóch ka-
tegorii stron: tzw. głównych (authorities), czyli będących celami poszukiwań, 
oraz tzw. centrów (hubs), będących wysoko ocenionymi listami linków. Na po-
czątku wszystkie strony mają równą wartość, na przykład 1, następnie każdej, 
napotkanej w czasie wyszukiwania stronie przydziela się wartość dla obydwu 
tych kategorii, zależną od bezpośrednich linków. W kolejnym kroku i następ-
nych stosuje się procedurę powtórzonego udoskonalenia (czyli przenosi się 
punktację wstecz na źródło odsyłacza), otrzymując końcowy ranking [Easley 
2010, 356]. PageRank w swoim wyjściowym pomyśle, opartym na zasadzie 
powtórzonego udoskonalenia, wprowadzał pewne ulepszenia, wśród których 
najważniejsze polegało na wstępnym przydzieleniu równych, ułamkowych wag 
wszystkim badanym węzłom sieci, sumujących się do liczby jeden, co umożli-
wiało kontrolę procesu oraz zapewniało stabilność jego wynikom. Page rozwią-
zał także różne, pomniejsze problemy wynikające z nieprzewidzianych kon�i-
guracji węzłów sieci [Easley 2010, 360]. 

Trzeba dodać, że znaczenie algorytmu Page’a, jak twierdzą Easley i Klein-
berg, z czasem spadło, a nawet w latach 2003–2004 pojawiły się inne rozwią-
zania, takie jak metoda zwana Hilltop. Samo analizowanie linków zostało także 
wzbogacone przez inne wskaźniki wyszukiwania, takie jak analiza tekstu lub 
dane pochodzące z obserwacji zachowań użytkownika [Easley 2010, 364]67. 
Ważnym aspektem funkcjonowania wyszukiwarek jest gra tocząca się między 
silnie zainteresowanymi wysokimi miejscami w rankingach podmiotami gospo-
darczymi w sieci a algorytmami wyszukującymi, dążącymi do własnych wyni-
ków, których szczegółowe rozwiązania są silnie chronioną tajemnicą. Waga tego 
problemu wzrasta, ponieważ wyszukiwarki „stały się bardzo obiecującym bi-
znesem opartym na reklamie”, a uzyskiwanie wysokich wyników w rankingach 

66 Precyzyjny opis tej techniki wraz ze stosownymi schematami znajduje się we wspo-
mnianej książce.

67 Ledford jako przykłady podaje jeszcze nazwy domen i adresy URL, zawartość i struktu-
rę strony, jej użyteczność i dostępność czy tagi z sekcji Meta [Ledford 2009, 10].
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jest obecnie przedmiotem osobnego przemysłu – search engine optimiza-
tion (SEO – optymalizacja wyszukiwarek) [Easley 2010, 364]. Zrozumiano 
to względnie szybko. Stross w swojej książce poświęconej Google twierdzi, 
że w latach 2004–2006 zainwestowano nie mniej niż 350 milionów dolarów 
w spółki, „które planowały zrealizować jakiś aspekt wyszukiwania w Interne-
cie” [Stross 2009, 241].

Search Engine Op� miza� on (SEO), wyszukiwarki, wyszukiwanie

Easley i Kleinberg przy opisywaniu modeli rządzących postawami i efektami 
wyszukiwań, takimi jak szeroko omawiany przez nich przypadek tzw. rynków 
połączonych (matching markets), odnoszą się do zaawansowanych rozwiązań 
matematycznych pochodzących z teorii gier. Zarysuję podstawy tej techni-
ki na podstawie podręcznika Jerriego L. Ledforda Search Engine Optimization 
Bible. Second Edition z 2009 roku [Ledford 2009]. Przedstawia on na począt-
ku krótką historię wyszukiwarek, którą rozpoczyna pomysł studenta Alana 
Emtage’a z 1990 roku pod nazwą Archie służący do wyszukiwania plików, do-
stosowany rok później do przeszukiwania ich tekstowej zawartości przez in-
nego studenta Marka McCahilla i znany pod nazwą Gopher. Następne zaawan-
sowane już rozwiązanie to Wandex z 1993 roku, otwierający okres, w którym 
powstała większość znanych wyszukiwarek: Excite – 1993, Yahoo! – 1994, 
Web Crawler – 1994, Lycos – 1994, Infoseek – 1995, AltaVista – 1995, Ink-
tomi – 1996, Ask Jeeves – 1997, Google – 1997, MSN Search – 1998 [Ledford 
2009, 4]. To wyliczenie trzeba uzupełnić o próby wcześniejsze, ponieważ, jak 
twierdzi Mark Levene w książce An Introduction to Search Engines and Web 
Navigation, korzeni wyszukiwania w sieci należy szukać w późnych latach 50. 
w pracach Hansa Petera Luhna w IBM. Wiele współczesnych rozwiązań opie-
ra się na badaniach prowadzonych w latach 70. i 80., takich jak system SMART 
(System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text) Geralda Saltona 
z Uniwersitetu Cornella [Levene 2010, 6].

Ledford podaje podstawową klasy�ikację algorytmów wyszukiwania, wy-
dzielonych z całościowego procesu, warto się im choćby pobieżnie przyjrzeć, 
aby zdać sobie sprawę z wzrastającej komplikacji problemu i jego rozwoju, 
przekładającego się na efekty biznesowe. Algorytmy te dzielą się na działa-
jące na pojedynczej stronie (on-site), w obrębie całego serwisu (whole-site) 
i poza serwisem (off-site). Te pierwsze badają elementy strony pod kątem 
wyszukiwanego słowa i słów oraz zdań odnoszących się do niego, poszukując 
wzorców jego występowania i sprawdzając sąsiedztwo. Algorytmy whole-site 
sprawdzają związki między stronami w serwisie oraz architekturę jego we-
wnętrznych odnośników, off-site – strukturę linków prowadzących na stronę, 
a więc omawianą już własność, będącą podstawą rankingu [Ledford 2009, 11]. 
Tym ogólnym procedurom towarzyszą rozwiązania szczegółowe, przepro-
wadzające kwerendy dotyczące między innymi list, tzw. drzew, czyli struktur 
tworzących klasy�ikacje w obrębie relacyjnych baz danych opartych na języku 



157Wykorzystanie inteligencji zbiorowej

SQL (Structured Query Language), a także bardziej zaawansowane, takie jak 
przeszukiwanie heurystyczne (informed search), przeszukiwanie antagoni-
styczne (adversarial search) czy przeszukiwanie ograniczone (constraint satis-
faction search) [Ledford 2009, 13]. Technologie wyszukiwania są niezwykle 
rozwinięte i coraz bardziej wyra�inowane, a �irmy takie jak Google kierują 
znaczne środki na ich rozwój.

Ledford poświęca osobny rozdział kwestii szczególnie nas interesującej, 
omawiając problematykę „długiego ogona” z punktu widzenia strategii wy-
szukiwania, ważnej dla skonstruowania właściwego scenariusza SEO. Umiesz-
cza ją w ciągu wspomnianych już koncepcji George’a Kingsleya Zipfa i Vilfre-
da Pareto. Nie ulega dla niego wątpliwości, że wiąże się ona ściśle z metodyką 
wyszukiwania, choć Anderson nie uwzględnił jej w swojej konstrukcji. Biznes 
oparty na handlu elektronicznym może być ujrzany jako system zamówień 
[Ledford 2009, 24] i z drugiej strony „długi ogon” może służyć do opisu za-
chowań związanych z wyszukiwaniem [Ledford 2009, 26]. Podaje także prze-
ważające tematy wyszukiwań, są to: nazwy produktów, funkcjonalność pro-
duktu, jego atrakcyjność, jakość, użyteczność i wykorzystanie, dalej następuje 
poszukiwanie rozwiązań różnego rodzaju problemów, pojęć ogólnych i spe-
cy�icznych związanych z przemysłem, następnie terminów o znaczeniu ogól-
nym i specjalistycznym, a także lokalizacji geogra�icznych [Ledford 2009, 28]. 
Znajomość rozkładu popularności wyszukiwania pozwala odtworzyć struktu-
rę krzywej popytu i wyróżnić zarówno strefę „głowy”, jak i „długiego ogona”. 
Ledford zwraca także uwagę na prawidłowość, zgodnie z którą użytkownicy 
zadający pytania wyszukiwarce o bardziej specy�icznym (i mniej popular-
nym) charakterze są zazwyczaj bliżsi decyzji zakupu i można uzyskać wśród 
nich wyższy stopień konwersji [Ledford 2009, 29]. Trzeba dodać, że �irmą, 
która potra�iła doskonale wykorzystać korzyści wynikające z logiki „długiego 
ogona”, było samo Google, wprowadzając płatny mechanizm słów kluczy, op-
arty na bardzo prostej zasadzie, którą wyłożył CEO (Chief Executive Of�icer – 
Dyrektor Naczelny, odpowiednik Prezesa Zarządu) Google, Eric Schmidt, na 
pierwszym zebraniu akcjonariuszy:

Google ma misję zagospodarowania Długiego Ogona – reklamodawców począwszy 
od największych na świecie �irm – jak Wal-Mart – po najmniejsze: pojedynczych lu-
dzi... [Shuen 2009, 78].

Kwestia wyszukiwania wydaje się szczegółowym zagadnieniem, jednak do-
ty czy bardzo szybko rozwijającej się technologii, która leży u podstaw wielkie-
go biznesu sieciowego68. Tom Funk odwołuje się do Danny’ego Sullivana, dzien-
nikarza, którego przedstawia jako „guru wyszukiwania”, o czym świadczyłoby 
jego wieloletnie doświadczenie, trwające od 1995 roku, kiedy to opublikował 

68 Uaktualnianą listę wyszukiwarek różnego typu można znaleźć w serwisie Search Engi-
ne Watch na stronie http://searchenginewatch.com/page/guides (dostęp: 2.09.2012).
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pierwszy tekst poświęcony indeksacji stron przez wyszukiwarki69. Sullivan jest 
także autorem obszernej i często cytowanej strony poświęconej tej problema-
tyce: SearchEngineLand70, a także inicjatorem międzynarodowych konferen-
cji pod nazwą Search Marketing Expo, odbywających się według informacji na 
o�icjalnej stronie71 od 2007 roku w różnych krajach Europy, Ameryki Północnej 
i Australii. Tom Funk łączy go również z innym wydarzeniem tego rodzaju: SES 
Conference and Expo (Search Engine Strategies Conference and Expo), na któ-
rego stronie72 nie wspomina się o nim zupełnie. Jest jednak godne wymienienia 
ze względu na wagę i rozmach. Istnieje od 1999 roku i stanowi jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w obrębie przemysłu wyszukiwania i marketingu społecz-
nego73. Sullivan, jak referuje Funk, jest autorem klasy�ikacji ewolucji wyszuki-
wania, w którego historii wyróżnia trzy etapy:

1. Search 1.0 – polegał na wyszukiwaniu słów jedynie na pojedynczej stro-
nie, informując o ich lokalizacji, częstotliwości i ograniczonym do strony 
rankingu.

2. Search 2.0 – bardziej zaawansowany, rozpoczęty przez Page’a i Brina 
wraz z ich algorytmem PageRank, objął kryteria znajdujące się poza po-
jedynczą stroną.

3. Search 3.0 – etap, w którym różnego typu dane, zgromadzone w różno-
rodnych silosach, gromadzących odmiennego typu informacje, są ujmo-
wane w trakcie jednego procesu wyszukiwania. Jest to tak zwane wyszu-
kiwanie uniwersalne (Universal Search) [Funk 2009, 71].

Wyszukiwanie uniwersalne jest jednym z rodzajów, które przytacza Funk, 
aby uporządkować zagadnienie niezwykle bogato reprezentowane i wciąż się 
rozwijające. Inne, wyróżnione przez niego kategorie to: wyszukiwanie prze-
widujące (predictive search), wyszukiwanie pionowe (vertical search engines), 
wyszukiwanie lokalne (local search), wyszukiwanie społeczne (social search) 
i sieć głęboka (deep web). Wyszukiwanie przewidujące opiera się na precyzo-
waniu wyników wyszukiwania przy użyciu historii aktywności użytkownika, 
jest stosowane przez Google, Yahoo! i inne �irmy. Przydają się w nim wszelkie, 
dodatkowe rodzaje informacji, takie jak dane demogra�iczne i behawioralne 
stosowane w reklamie targetowanej, preferencje językowe, położenie geogra-
�iczne odzyskiwane z numeru IP, a także historia wcześniejszych wyszukiwań. 
Wyszukiwania pionowe, inaczej też nazywane tematycznymi, obsługują strefy 
słabiej wykorzystane przez główne wyszukiwarki i koncentrują się na wyspe-
cjalizowanych tematach, takich jak dane personalne, nowości, blogi, towary, 

69 A Webmaster’s Guide To Search Engines – dane pochodzą ze strony http://searchengine-
land.com/author/danny-sullivan (dostęp: 2.09.2012).

70 http://searchengineland.com/ (dostęp: 2.09.2012).
71 http://searchmarketingexpo.com/ (dostęp: 2.09.2012).
72 http://sesconference.com/ (dostęp: 2.09.2012).
73 http://sesconference.com/about.php (dostęp: 2.09.2012).
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informacje prawne itp. Wyszukiwanie lokalne jest oparte na pomyśle przenie-
sienia w obręb sieci tzw. żółtych stron, zawierających informacje związane 
z miejscowymi usługami i towarami. Wyszukiwanie społeczne Funk referuje, 
podkreślając udział danych generowanych przez użytkowników, i włącza tutaj 
także serwisy reprezentujące tzw. social bookmarking, takie jak Digg czy del.
icio.us. Podając przykład strony Mahalo, przypomina dawny projekt Yahoo!, 
który polegał na zatrudnieniu żywych ludzi w celu porządkowania i kategory-
zowania sieci. Mahalo powtórzyła ten pomysł, bazując na wynikach zwraca-
nych przez Google [Stross 2009, 242]. Yahoo!, jak ocenia Stross, sprawniejsza 
w wykorzystywaniu potencjału społecznego, uruchomiła w 2005 roku zresztą 
rodzaj kontynuacji swojej początkowej idei74 – Yahoo! Answers – polegające na 
wzajemnym zadawaniu sobie pytań i udzielaniu odpowiedzi, dla których �irma 
tworzyła jedynie płaszczyznę wymiany i archiwum. Serwis ten odniósł sukces 
już po roku funkcjonowania, dysponując bazą ponad 60 milionów odpowiedzi. 
Ironia tej sytuacji polega na tym, że pomysł pochodził od Google, którego usłu-
ga Google Answers ruszyła wprawdzie trzy lata wcześniej, ale z powodu braku 
zainteresowania została zamknięta w 2006 roku [Stross 2009, 238]. Stross po-
daje, że w 2007 roku ruszyło wiele �irm, które położyły nacisk na udział wolon-
tariuszy w wyszukiwaniu, i że to właśnie wtedy ukuto termin „wyszukiwanie 
społeczne” oznaczające kolektywną współpracę grupy i odrzucające automa-
tyczne algorytmy [Stross 2009, 241].

Tak zwana sieć głęboka to dane, które nie są bezpośrednio dostępne dla 
wyszukiwarek, znajdujące się de facto poza WWW, na przykład w specjali-
stycznych bazach, a także dane zawarte w plikach innego typu niż tekstowe 
(wideo, obrazach, dźwiękowych itp.). Funk twierdzi, iż zasoby te są oceniane 
na 550 razy większe niż zawartość samej sieci [Funk 2009, 75]. Wspomina tu-
taj na przykład o projekcie Google Books – projekt, który ruszył w 2002 roku 
i wydawał się w momencie niezwykle drogi; jego koszt szacowano na sumę 
1,5 miliarda dolarów [Stross 2009, 128]75. Problemem były także prawa au-
torskie wymagające wielu negocjacji. W 2003 roku podobną usługę uruchomił 
Amazon, któremu udało się zjednać potężną grupę wydawców, wkrótce z po-
dobnymi inicjatywami wystąpiły Yahoo! i Microsoft. Przewaga, którą zdobył 
na tym polu Google, polegała na powiększeniu w 2007 roku swojego kata-
logu o książki jeszcze przez niego niezeskanowane, ale na których temat in-
formacje znajdowały się w silosach gromadzących dane z sieci – to był krok 
w stronę pomysłu wyszukiwania uniwersalnego [Stross 2009, 242]. Innym 
miejscem w wypadku Google, gdzie pojawiły się rozterki dotyczące przeszu-
kiwania publicznie niedostępnej zawartości, był Google Mail, o czym świad-
czyła intencja nakłonienia użytkownika, aby nie kasował starych wiadomości, 

74 Założyciele Yahoo! Jerry Yang i David Filo po raz pierwszy w 1994 roku ręcznie skatalo-
gowali zawartość sieci, w następnych latach �irma dalej opierała się na ludziach redagujących 
powiększający się katalog. Inną wyszukiwarką stosującą tę metodę jest DMOZ Open Directory 
Project [Levene 2010, 150].

75 Obecnie Google Books podlegają przeszukiwaniu.
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tak aby ich zawartość pozostała w bazie i nadawała się do analizy [Stross 2009, 
213]. Instytucja przechowywania osobistych danych na serwerach �irmowych 
była starsza niż pomysł Google; w 2001 roku taką usługę, zakończoną porażką, 
udostępnił Microsoft pod nazwą My Services [Stross 2009, 215]. Osobne zasoby 
posiadają także portale społecznościowe w rodzaju Facebooka: SearchEngine-
Watch podało na początku 2012 roku, że �irma ta pracuje nad udoskonaleniem 
własnej wyszukiwarki pozwalającej łatwiej znaleźć materiały współdzielone lub 
oznaczone jako lubiane. Szefem zespołu przygotowującego produkt jest były 
inżynier z Google. Od 2010 roku Bing – wyszukiwarka Microsoftu – personali-
zowała własne wyniki wyszukiwania, uzupełniając swój algorytm o dane „lubię 
to!” (like button), pozostając głównym dostarczycielem wyników wyszukiwa-
nia dla Facebooka76. Osobny temat to także przeszukiwanie zasobów innych niż 
tekstowe. Google pracuje nad sposobami identy�ikacji audio i wideo od momen-
tu przejęcia YouTube, czyli od 2007 roku, za czym kryją się kwestie prawa au-
torskiego [Stross 2009, 246]. Wyszukiwarka gra�iki Google posiada już obecnie 
ograniczone możliwości rozpoznawania zawartości. Levene opisuje rozwój tej 
techniki i przytacza między innymi rozwiązanie pod nazwą VisualRank autor-
stwa dwójki inżynierów z Google, pozwalające na tworzenie grafów podobień-
stwa między obrazami na wzór struktur generowanych przez algorytm Page-
Rank, a także objęcie nim danych w postaci dźwięku i wideo [Levene 2010, 198].

Pojęcie „wyszukiwanie uniwersalne” pojawia się za sprawą Google i po-
zwala na łączenie różnego typu dziedzin. Jego początki sięgają 2001 roku, a do 
2006 roku kilkakrotnie pojawiają się próby wyszukiwania integrującego różno-
rodne zbiory danych – silosy Google77. Od 2006 roku projekt zostaje podjęty na 
nowo i w połowie roku następnego pojawia się w sieci w swojej ograniczonej 
na razie wersji [Stross 2009, 240]. Problemem było przekroczenie granic jed-
nego silosa, które oznaczało konieczność zastosowania innych kryteriów rele-
wancji; wyszukiwanie uniwersalne przekroczyło granice zasobów sieciowych, 
a więc praktycznie linki, i objęło inne elementy, takie jak książki, obrazy, mapy 
itd. Z perspektywy lat okazało się, że pewne obszary dominują. Zgodnie ze sta-
tystyką pochodzącą ze strony SearchEngineWatch, na pierwsze miejsce w wy-

76 Danny Goodwin: Facebook Search Engine Overhaul in Works, 2 kwietnia 2012, http://sear-
chenginewatch.com/article/2165515/Facebook-Search-Engine-Overhaul-in-Works oraz Douglas 
MacMillan, Brad Stone: Facebook Delves Deeper Into Search, 29 marca 2012, http://www.business-
week.com/articles/2012-03-28/facebook-delves-deeper-into-search (dostęp: 3.09.2012).

77 Pewne wyobrażenie o wielkości danych, jakimi obraca Google, dawałyby liczba ich ser-
werów, które jest okryta ścisłą tajemnicą. Jednego z najbardziej wiarygodnych przybliżeń do-
starczają obliczenia Jamesa Pearna opublikowane w Google+, który szacuje ją na blisko 1,8 mi-
liona w styczniu 2012 roku i prognozuje prawie 2,4 milina z początkiem 2013 roku, https://
plus.Google.com/114250946512808775436/posts/VaQu9sNxJuY (dostęp: 3.09.2012). W in-
nym tekście wylicza sumaryczną moc obliczeniową tych maszyn na 40 peta�lopów (40 biliar-
dów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Dla porównania: komputer o największej 
mocy obliczeniowej w czerwcu 2012 roku to Sequoia – BlueGene/Q – 16 peta�lopów (według 
Top 500 Supercomputers, http://www.top500.org/, dostęp: 3.09.2012), https://plus.Google.
com/114250946512808775436/posts/gTFgij36o6u (dostęp: 3.09.2012).
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nikach wyszukiwania (SERP – Search Engine Results Page) wysuwa się wideo, 
za nim znajdują się obrazy, zakupy i książki. Ostatnie miejsce zajmują blogi. Te 
wyniki są także przedmiotem wnikliwej oceny biorącej się z uzasadnionego po-
dejrzenia, że Google faworyzuje własne produkty78.

Wyszukiwanie uniwersalne istnieje w ramach szerszego zagadnienia, jakim 
jest metawyszukiwanie (metasearch), którego początki są znacznie starsze. Le-
vene podaje przykłady takich serwisów jak Dogpile, MetaCrawler, SavvySearch 
czy ProFusion powstające około 1995 roku [Levene 2010, 170]. Łączenie wyni-
ków działania różnego typu wyszukiwarek w obrębie jednej, zhierarchizowanej 
listy jest poważnym problemem technologicznym i konceptualnym, dla którego 
opracowano ogólnie dwa, przeciwstawne rozwiązania: pierwsze, porównujące 
wzajemne podobieństwa, i drugie, bazujące na wcześniejszej strukturze, do któ-
rej są odnoszone oddzielne wyniki wyszukiwań [Levene 2010, 173].

Kwestia uczciwości wyszukiwarek, z którą zetknęliśmy się przed chwi-
lą, omawiając ranking przygotowany przez Google, jest coraz bardziej istotna, 
zważywszy, że wyszukiwarki odgrywają obecnie rolę strażników dostępu do 
sieci dla obydwu stron: użytkowników szukających informacji i twórców sta-
rających się osiągnąć jak największą popularność. Zwłaszcza wobec faktu, że są 
to organizacje nastawione na zysk, dla których reklama jest podstawą biznesu, 
rodzą się głosy wzywające do poddania ich stosownym regulacjom. Opierają 
się one na przekonaniu, że zawartość sieci jest dobrem publicznym i powinna 
podlegać normom życia publicznego, a nie zależnościom o charakterze rynko-
wym [Levene 2010, 66]. Incydenty związane z tą kwestią zdarzają się ciągle, 
a ich negatywnym bohaterem jest zazwyczaj Google, co jest zrozumiałe, zwa-
żywszy na jego potencjał79. Problem ten staje się palący, gdy dotyczy ochrony 
prywatności, zwłaszcza w związku z rozwijaniem się udziału elementu perso-
nalizacji w wyszukiwaniach80. Shapiro i Varian już w 1999 roku w swojej bar-
dzo znanej i wpływowej książce Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po 
gospodarce sieciowej omawiają pozytywne skutki zastosowania technologii in-
formacyjnej do starej zasady poznawania własnego klienta za pomocą obser-
wowania jego zachowania w sieci [Shapiro 2007, 50]. Ten zabieg jest częścią 
szerszej idei personalizacji, którą ci autorzy polecają do zróżnicowania ofer-
ty cenowej lub oferty produktowej. Nicholas Carr w swojej dystopijnej wizji 
nazwanej World Wide Computer podkreśla nie bez racji, że komputery i sieć 

78 Rob D. Young: Universal Search: Which Formats Dominate in Google’s Results? [Study], 
5 sierpnia 2011, http://searchenginewatch.com/article/2099640/Universal-Search-Which-
-Formats-Dominate-in-Googles-Results-Study (dostęp: 3.09.2012).

79 Według serwisu eBizMBA Google był w roku 2012 na pierwszym miejscu wśród wyszu-
kiwarek z liczbą unikalnych odwiedzin szacowaną na 900 milionów miesięcznie. Na drugim 
miejscu znalazła się wyszukiwarka Microsoftu Bing (165 mln), na trzecim Yahoo! (160 mln), 
http://www.ebizmba.com/articles/search-engines (dostęp: 3.09.2012).

80 Google jest wrażliwe na tę problematykę, co tylko potwierdza jej aktualność. Znajduje 
to wyraz choćby w o�icjalnym credo �irmy: „dziesięciu prawdach potwierdzonych przez Google” 
znajdujących się ich stronie, wśród których szósta brzmi: Możesz dobrze zarabiać, nie czyniąc 
zła, https://www.Google.pl/intl/pl/about/company/philosophy/ (dostęp: 3.09.2012).
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nie tylko uwolniły indywidualną aktywność, lecz także włożyły w ręce rzą-
dów i korporacji narzędzia do ich kontroli [Carr 2009, 191], co szeroko oma-
wia z właściwym sobie publicystycznym temperamentem. Szczegółowo zaj-
mował się tym także omawiany Lawrence Lessig w książce Code. Version 2.0. 
Personalizacja wyników wyszukiwania jest osobnym, obszernym polem badań 
i rozwoju, który omawia Levene [Levene 2010, 178], zwracając uwagę na wiele 
rozwiązań programistycznych, wśród których znajduje się także nowa wersja 
algorytmu PageRank. Co ciekawe, jak pisze, taki wariant był postulowany przez 
jego twórców już w 1998 roku [Levene 2010, 184]. 

Kontekst komercyjny jest w wypadku wyszukiwarek bardzo istotny. Musiały 
one znaleźć źródła zysku, aby pozostać na rynku, szczególnie w okresie inter-
netowego boomu i związanych z nim oczekiwań �irm inwestycyjnych. Główni 
gracze na tym rynku tacy jak Google, Bing czy Yahoo! uczynili nim reklamę, 
zwłaszcza że olbrzymia liczba użytkowników predestynuje ich do tego. Leve-
ne podaje sposoby wykorzystania w tym celu wyszukiwarki; należy do nich 
tzw. płatne włączenie (paid inclusion) polegające na przyśpieszeniu procesu 
umieszczania strony w wynikach wyszukiwania przez częstsze jej odwiedzanie 
przez „pająka”, zbierającego dane w sieci, czy tradycyjne banery, ciągle pozosta-
jące w ofercie �irm reklamowych, płatne od ilości wyświetleń (tzw. PPM – pay 
per M, M to rzymska cyfra oznaczająca tysiąc). Dużo bardziej rentowną formą 
jest wyszukiwanie sponsorowane (sponsored search) polegające na podawa-
niu osobnych strumieni danych w wynikach wyszukiwania: ustalonych przez 
algorytm i sponsorowanych, których cena jest ustalana w drodze aukcji, opła-
canych metodą PPC (pay per click), odbywających się online w czasie rzeczywi-
stym. Najbardziej znanym mechanizmem tego rodzaju jest produkt Google pod 
nazwą AdWords, choć pomysł pochodzi od wyszukiwarki Overture. Następny 
sposób to targetowanie behawioralne (behavioral targeting), oparte na zacho-
waniach wyszukiwawczych użytkownika i jego nawykach dotyczących wyboru 
oglądanych stron, oraz prostsze targetowanie kontekstualne (contextual tar-
geting) odwołujące się jedynie do bieżącego wyszukiwania. Zwłaszcza temu 
pierwszemu służą intensywnie rozwijające się badania dotyczące postępowa-
nia i przyzwyczajeń użytkowników. Ostatnią omawianą przez Levena metodą 
osiągania zysków jest model PPA (pay per action), który ma ominąć wady sy-
stemów PPC i PPM, badające wyłącznie aktywność na stronie, i uzyskać dane 
dotyczące konwersji, których posiadaczem jest reklamodawca, co zazwyczaj 
wymaga umieszczenia odpowiedniego skryptu na reklamowanej stronie [Leve-
ne 2010, 152].

Obszerny przegląd problematyki wyszukiwania jest z konieczności bardzo 
skrótowy wobec skali biznesu, jaki za nim stoi. Opiera się ona na stosunkowo 
prostej wyjściowej supozycji: wyszukiwanie to eksploatacja zasobów stwo-
rzonych przez ludzi w sieci, rozumianych jako koherentna całość, na przekór 
pozorowi bałaganu i chaotycznej heterogeniczności. Istota tkwi w narzędziu 
zdolnym zinterpretować zasoby w inteligibilny sposób, powodując tym samym 
dalsze skutki o charakterze społecznym. Z tego punktu widzenia, stanowiące-
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go podstawę idei niniejszej książki, nie da się pominąć ostatniej, przywołanej 
tutaj analizy problematyki wyszukiwania i wyszukiwarek, którą przeprowa-
dza Alexander Halavais w tekście Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo 
[Halavais 2012]. Swą główną tezę opiera on na przekonaniu, że wyszukiwarki 
przyczyniają się do zniszczenia różnorodności zasobów sieci i prowadzą jed-
nocześnie do powstania zjawiska „zwycięzców” i „przegranych” pojawiających 
się w wyniku swoistego „konkursu o społeczną uwagę” [Halavais 2012, 112]. 
Zarazem jednak, i to jest główne spostrzeżenie książki, wkraczają one w bar-
dzo istotną przestrzeń zagadnień związanych z funkcjonowaniem i krążeniem 
wiedzy, rozumianej jako pragmatyczny, społeczny zasób. Co więcej, opierając 
się na immanentnych, wbudowanych rankingach (które opisałem wcześniej), 
mają skłonność do skupiania uwagi i przekonań wokół wybranych zasobów, 
a więc na poziomie wiedzy, pewnych typów recepcji czy analizy rzeczywisto-
ści. Promując zasadę „zwycięzca bierze wszystko”, jak pisze Halavais, „rankin-
gi łączą się z ideą tego, co Lewis Mumford (1964) nazwał «technikami auto-
rytarnymi» – owymi narzędziami systemowymi, które centralizowały władzę 
i kontrolę” [Halavais 2012, 132]. Autor jest daleki od prostego projektowania 
tego spostrzeżenia na rzeczywisty układ interesów i domyślania się ukrytych 
celów, choć przyznaje, że brak jawności kryteriów wyszukiwania może takie 
obawy rodzić [Halavais 2012, 132]. Procesy tego rodzaju raczej wzmacniają się 
wraz z rozwojem internetowych społeczności i świadczą „o zmianach polega-
jących na przejściu od celowego wyszukiwania informacji ku pragnieniu budo-
wania zarówno jawnych, jak i ukrytych powiązań międzyludzkich” [Halavais 
2012, 211], co bezpośrednio uzasadnia problem postawiony w tytule książki.

Zaszyta w algorytmach, z reguły nieujawnianych81, tendencyjność rodzi 
u Halavaisa niepokój o (sztuczne) podtrzymywanie status quo i może naruszać 
interes publiczny i prowadzić do homogenizacji kultur. Ten ogólny wniosek na 
poziomie operacyjnym wywodu Halavaisa jest rozwiniętą odpowiedzią twier-
dzącą na główne pytanie, jakie sobie zadaje na wstępie: „Czy samo istnienie 
wyszukiwarki wpływa na to, czego ludzie chcą szukać, oraz na ich społeczne 
wartości i oczekiwania” [Halavais 2012, 50] i tym samym prowadzi go do wska-
zania możliwych punktów oporu. Jednym z nich jest wspieranie konkurencyj-
ności w branży wyszukiwania [Halavais 2012, 134], inicjatywy oddolne, takie 
jak wyra�inowane pozycjonowanie [Halavais 2012, 135], czy wreszcie inicjaty-
wy rządowe, takie jak francuski projekt Quaero82 [Halavais 2012, 137]. Z dru-
giej strony, w ramach tak fundamentalnie od strony politycznej i społecznej 
postawionej kwestii wyszukiwania, aktualizują się takie zagadnienia jak cen-
zura czy prywatność. Nabierają one bowiem znaczenia już nie w kontekście 
naruszania praw podmiotowych, ale jako zmienne ogólnych procesów spo-

81 Podaje przykład Google, którego system rankingowy, ustalając porządek zwracanych 
wyników wyszukiwania, bierze pod uwagę 200 różnych, nieujawnionych czynników [Halavais 
2012, 108]. Technologii PageRank Halavais poświęca osobny rozdział [Halavais 2012, 88].

82 Więcej informacji na stronie http://www.quaerosearchengine.com/articles/2934/
What-is-the-Quaero-Search-Engine? (dostęp: 19.01.2013).
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łecznych i cywilizacyjnych. Halavais opisuje w tym miejscu m.in. obszernie in-
cydent wejścia Google na rynek chiński, którego zasady stanęły w sprzeczności 
z projektem pod nazwą Złota Tarcza, od 1998 roku realizującego technologicz-
nie politykę internetową rządu Państwa Środka [Halavais 2012, 151].

Dla Halavaisa opisywane przez niego procesy rozwijają się i mają szansę 
na zwiększenie swojego zasięgu nie tylko w związku z tendencją do rozsze-
rzania zasobów potencjalnych informacji, lecz także do włączania w obręb za-
sobów ich nowych rodzajów, na przykład tzw. Internetu rzeczy, co powoduje, 
jak pisze, że „zaczynamy wykraczać poza indeks wiedzy i podążać ku indekso-
wi wszystkiego” [Halavais 2012, 217]. Z naszego punktu widzenia oznacza to 
wzmocnienie tendencji do przekraczania barier technologicznych (w tym także 
rzeczowych, materialnych) w stronę uogólnionej sfery, obejmującej nieprze-
zwyciężalną heteromor�ię zjawisk.

Folksonomia

W ramach opisu realizacji obydwu zasadniczych dla Web 2.0 cech: wykorzysta-
nia zbiorowej inteligencji i partycypacyjnego charakteru udziału w sieci trzeba 
przypomnieć o pojęciu, do którego odwołuje się O’Reilly – folksonomii. Choć 
ma ona u swoich podstaw bardzo banalną czynność, jaką jest nazywanie, być 

Rysunek 11. Schematyczna organizacja pracy typowej wyszukiwarki

Opracowano na podstawie: Alexander Halavais: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, tłum. 
Tomasz Płudowski, Warszawa 2012, s. 30. Reprodukcja dzięki uprzejmości Państwowego Wydaw-
nictwa Naukowego w Warszawie.
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może ze względu na ten kontekst, o potencjalnie szerokiej interpretacji �ilozo-
�icznej, okazuje się ważna. Potwierdzeniem tej wagi może być kojarzenie folk-
sonomii z projektem pochodzącym jeszcze od Tima Bernersa-Lee, istotnym nie 
tyle z punktu widzenia jego rozwoju (bo ten jest dosyć powolny), ile ze wzglę-
du na przyświecające mu założenia. Mowa tutaj o pomyśle sieci semantycznej, 
która pojawia się obok folksonomii zarówno jako jej przeciwstawienie – i wte-
dy akcentuje się jej odmienność, a nawet bezużyteczność, jak i jej potencjalne 
usprawnienie bądź źródło. Autorzy książki Web 2.0 Architectures wspominają 
o głosach niektórych specjalistów, którzy reprezentują stanowisko negatywne 
ze względu na płynność kryteriów i brak sformalizowanej ontologii83 [Gover-
nor 2009, 190], jednak w innym miejscu przypominają, że ten temat pojawia 
się na konferencjach poświęconych formalnej semantyce, która próbuje zasto-
sować ją do swoich celów [Governor 2009, 26], czy wręcz konstatują klęskę 
wysiłków rozpowszechnienia mechanizmów sieci semantycznej, na której tle 
folksonomia jawi się obietnicą wyjścia z impasu [Governor 2009, 5]. 

Autorem terminu folksonomii jest Thomas Vander Wal, który na swojej 
stronie opisuje okoliczności jego powstania, jak i samo zjawisko84; oznacza on 
swobodne opatrywanie tagami, czyli kojarzącymi się z przedmiotem opisu po-
jęciami, jakichkolwiek obiektów w sieci posiadających swój własny URL (adres), 
czyli możliwych do odnalezienia. Przypomina dalej, że etykietowanie i tago-
wanie istniało już od lat 80., jednak dopiero w 2003 roku serwis del.icio.us, 
a wkrótce po nim Flickr, użyły tego narzędzia w obrębie wspólnoty swoich użyt-
kowników, nadając mu społeczny charakter. W 2004 roku Vander Wal, skracając 
usłyszany związek frazeologiczny „folk classi�ication”, użył terminu folksonomii 
jako oznaczenia „oddolnie budowanej przez użytkowników struktury za pomo-
cą tworzonego słownika”.

Autorzy książki A Framework for Web Science, wśród których znajduje się 
także Tim Berners-Lee, w kontekście omawianej semantyki sieci dają przykład 
folksonomii jako struktur wytwarzających się dzięki indywidualnym potrze-
bom za pomocą wielokrotnie używanych tagów, które pojawiają się w nowych 
zależnościach i związkach. Są one nielogiczne, idiosynkratyczne, polisemiczne 
czy synonimiczne, zależą od języka i słabo nadają się jako podstawa sformali-
zowanego wyszukiwania, mają jednak ważną cechę:

tagi są generowane w wyniku interakcji realnego świata z tagowaną treścią, a więc 
odtwarzają one oryginalne wzorce udziału, łączące dostarczycieli tej treści i jej od-
biorców85.

83 Pojęcie ontologii nie ma charakteru �ilozo�icznego, lecz denotuje specy�icznie rozumia-
ne obiekty będące przedmiotem zainteresowania ze strony informatyki, zwłaszcza w tej części, 
która zajmuje się semantyką sieci.

84 http://www.vanderwal.net/folksonomy.html (dostęp: 3.09.2012).
85 „[...] tags are generated by real-world interaction with the tagged content, and so do re-

veal genuine patterns of engagement between the content providers and users” [Berners-Lee 
2006, 31].
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Oznacza to, że semantyczne struktury pojawiają się w wyniku lokalnych 
uzgodnień, co z jednej strony przeciwstawia je narzucanym z góry strukturom, 
które proponuje model sieci semantycznej, tzw. ontologiom, ale z drugiej zwra-
ca uwagę w kierunku ich społecznego charakteru. Ten pierwszy aspekt pod-
kreśla Tim O’Reilly w zestawieniu znajdującym się na początku artykułu, będą-
cego pretekstem do niniejszego rozdziału, kiedy przeciwstawia ją taksonomii 
leżącej u podstaw katalogu – uporządkowanego arbitralnie, apriorycznego ze-
stawu kategorii. Ta różnica odzwierciedla fundamentalną różnicę w podejściu 
do opracowywania zbioru, jakim jest sieć, podejściu rozpadającym się na dwie 
przeciwne metodologie, które w niniejszym tekście nieustannie się przewija-
ją. Jedna, kojarzona przez O’Reilly’ego z Internetem starszym, jeszcze w wer-
sji 1.0, wybiera ideę przyjęcia założonego z góry porządku (top-down), w które-
go ramy wpasowuje się niejako bogactwo zasobów sieci (to idea zrealizowana 
praktycznie przez Yahoo!), i druga, stosująca odwrotny kierunek postępowania 
(down-top), to znaczy oparty na obserwacji spontanicznych przejawów ładu, 
pojawiających się wskutek aktywności użytkowników sieci (folksonomia). 
Obydwa te podejścia reprezentują typy idealne, ponieważ w praktyce zarów-
no wstępna metodologia, jak i obserwacja eksperymentalna są obecne zawsze, 
choć różnie się je hierarchizuje. Upraszcza ona także nieco zagadnienie, bo-
wiem źródłowo odnosi się bezpośrednio do podstawowych koncepcji teorio-
poznawczych, a w szczególności do idei wiedzy, o czym trzeba koniecznie 
wspomnieć, aczkolwiek nie jest to tematem tego tekstu86. 

Najczęściej podkreślaną cechą folksonomii jest jej społeczny charakter. Tak 
czynią autorzy książki Web 2.0 Architectures i prezentują ją jako najważniejszy 
element wzorca pod nazwą Tagowanie zbiorowe (The Collaborative Tagging). 
Wzorzec jest w tym wypadku konstrukcją, która pozwala uporządkować archi-
tekturę Web 2.0. Architektura ta realizuje pewien zestaw podobnych wzorców, 
które określają reakcję tej technologii na pojawiające się w otoczeniu problemy 
w postaci wystandaryzowanych rozwiązań87. Tagowanie zbiorowe jest reakcją 
na potrzebę wyszukiwania i indeksowania, która tworzy w tym celu „opartą 
na języku naturalnym konkretnej wspólnoty warstwę semantyczną” [Governor 
2009, 185]. Pozwala ono także na opisywanie zasobów i używanie ich przez 
tę wspólnotę w sposób, który naśladuje „prawdziwe życie”. Autorzy zwracają 
uwagę na podobieństwo tagowania do języka dziecięcego. Jednocześnie zauwa-
żają, że folksonomia jest dziełem większości społeczeństwa i z tego powodu 

86 Problem jest poważny, bowiem problematyka wiedzy leży u podstaw idei samego 
komputera, a jej aktualizacja jest w kontekście Internetu nieustannie aktualizowana, co zo-
stało tutaj opisane, choć te aktualizacje nie przekraczają zwykle poziomu obserwacji spo-
łecznych. Ich wnikliwa, teoretyczna analiza odwołująca się do narzędzi �ilozo�icznych czeka 
jeszcze na opracowanie. Próbę opisania tej problematyki stanowi opis folksonomii podjęty 
w perspektywie społecznych i politycznych skutków podany przez Alexandra Halavaisa [Ha-
lavais 2012, 202].

87 Tym problemem i jego opisem przedstawionym w książce zajmiemy się w rozdziale 
Konkluzje.
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ma szansę na wypełnienie swojego zadania wobec większości użytkowników – 
z czym trudno się zgodzić. Z równym prawdopodobieństwem można by stwier-
dzić, że tagowanie wypełnia partykularne interesy mniejszości. Wydaje się, że 
aby naświetlić ten problem, trzeba się odwołać do istniejących narzędzi z ob-
szaru praktyki języka i jego roli performatywnej lub dyskursywnej. Tagowanie 
jest używaniem słów, naśladującym „żywy język”, tym samym może się stoso-
wać do prawidłowości opisanych przez Johna Langshowa Austina, Michela Fou-
caulta czy Judith Butler.

Z problematyką zbiorowego tagowania wiąże się także inny wzorzec 
Web 2.0 omawiany w książce Web 2.0 Architectures, który nosi nazwę „Dekla-
ratywne życie i uprawianie tagów” (The Declarative Living and Tag Gardening). 
Jeszcze silniej odnosi kwestię tagowania do społecznego kontekstu i jednocześ-
nie umieszcza ją w innej perspektywie niż folksonomia. Jest jednak niewątpli-
wie innym wariantem realizacji fenomenu zbiorowej inteligencji. Wychodząc 
od banalnej konstatacji twierdzącej, że natura życia społecznego opiera się na 
nieustannej osobniczej ekspresji, zwraca uwagę, że Internet stworzył nieogra-
niczone możliwości i nowy tryb istnienia dla tej prawidłowości tym razem 
nazwanej „deklaratywnym życiem”. Tagowanie mieści się w ramach tego zja-
wiska. Z drugiej strony, możliwość zapisywania „deklaracji” różnego rodzaju 
i ich względnie długi okres istnienia w obszarze przestrzeni publicznej otwiera 
ogromne możliwości ich analizy, polegające na zestawianiu w relewantne, in-
ferencyjne struktury. Dane zebrane w ten sposób, dokonywane zarówno przez 
maszyny, jak i ludzi, dostarczają informacji na temat pojedynczych osób oraz 
dowolnie dobranych grup [Governor 2009, 191]. Tworzące się w ten sposób 
tagsonomie wyłaniają spontaniczne hierarchie wewnętrzne, wykazujące typo-
we dla taksonomii struktury, takie jak związki dziedziczenia, polimor�izm czy 
wzajemne zależności [Governor 2009, 197]. Realizacja deklaratywnego stylu 
życia może w sieci przyjmować różne konkretyzacje i różne specjalizacje ana-
lizy tagów, wśród których autorzy wymieniają tagowanie książek, adresów in-
ternetowych (URL) czy lokalizacji geogra�icznych dokonywanych za pomocą 
GPS. Jednym z ważniejszych przykładów wykorzystania tagów jest omawiany 
wcześniej PageRank, co staje się oczywiste, jeżeli spojrzeć na system odnośni-
ków jako na zbiór deklaracji dotyczących sugerowanego kierunku podążania 
wewnątrz struktury hipertekstu [Governor 2009, 200]. Co istotne, ze wzglę-
du na swój społeczny charakter deklaratywny styl życia realizuje się głównie 
w obrębie tak zwanych sieci społecznych (social networks), skonkretyzowa-
nych w takich serwisach jak Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube czy Google+ 
[Governor 2009, 191].

Dla Levene’a to sieci społeczne stanowią szersze tło zjawiska folksonomii, 
które mieści się w ogólniejszej kategorii, jaką jest społeczne tagowanie i opa-
trywanie zakładkami (social tagging and bookmarking). W ramach tego za-
gadnienia rozpatruje bardziej szczegółowe problemy, które są pochodną istot-
nej dla niego w tym kontekście kwestii wyszukiwania, i widzi tagowanie jako 
ekspresję intencji użytkownika, niedostępnych dla skądinąd efektywnych na 
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innych polach wyszukiwarek [Levene 2010, 379]. Co więcej, przekształcają 
one jego prywatną aktywność w społeczną. Próbując usystematyzować ocenę 
przydatności tagowania według bardziej formalnych metodologii, co jest odpo-
wiedzią na powtarzające się zarzuty, które zostały także tutaj przedstawione, 
wyodrębnia trzy zasadnicze pola: koherencję słowników używanych jako źród-
ła tagów, ich potencjalną rolę pomocniczą w procedurach wyszukiwania oraz 
formalną efektywność. Mimo znanych problemów, takich jak niejasność, wie-
loznaczność, równoznaczność czy różnice dotyczące stopnia ogólności, Leve-
ne jest optymistą i jego wniosek dotyczący pierwszego zagadnienia jest pozy-
tywny – uważa za sensowne używanie tagów zamiast arbitralnych słowników 
eksperckich [Levene 2010, 384]. Na poparcie swoich słów przytacza kilka nie-
zależnych badań porównujących profesjonalnie konstruowane leksykony ze 
spontaniczną aktywnością użytkowników wybranych serwisów internetowych, 
w których uzyskano wysoką zgodność z o�icjalnymi wzorcami. Dodatkowym ar-
gumentem za tagami jest fakt, że w tej skali emergentna i zmienna struktura, 
jaką jest sieć, nie pozwala się uporządkować sztywnymi strukturami katego-
rii, na których oparło się na przykład Yahoo! [Levene 2010, 383]. Trzeba tutaj 
powtórzyć wcześniejszą uwagę, że Levene posługuje się wymiennie pojęcia-
mi słownika czy struktury kategorii, które jednak otwierają znacznie szerszą 
problematykę, wykraczającą poza lingwistykę, obejmując obszary szeroko ro-
zumianej komunikacji wraz z jej głębokim zapleczem �ilozo�icznym, w którego 
ramach ten temat był jednym z wiodących w drugiej połowie XX wieku. Wystar-
czy przypomnieć nazwiska takich myślicieli jak Jürgen Habermas czy Jacques 
Derrida.

Pole drugie, dotyczące kwestii wyszukiwania, opiera się na pytaniu, czy 
czwarte źródło kryteriów, którym jest generowana samodzielnie przez użyt-
kownika treść w postaci tagów, może wzmacniać algorytmy wyszukiwarek. 
Uzupełniałoby ono trzy tradycyjne źródła, takie jak zawartość strony, struktura 
linków czy dane dotyczące aktywności wyszukiwawczej użytkownika [Levene 
2010, 385]. Levene wskazuje na różnicę, która dzieli wyszukiwarki pracujące 
w sieci od wyszukiwania typu społecznego – te pierwsze są nakierowane na 
strony internetowe, podczas gdy drugie pracuje zgodnie z zadanym tematem, 
w czym zbliża się do wyszukiwania semantycznego. Istnieją wyspecjalizowane 
serwisy przeszukujące wyłącznie tagi, takie jak MrTaggy88 będący dziełem la-
boratorium o bogatej historii: Palo Alto Research Center (PARC) Xerox i opra-
cowany w ramach projektu Augmented Social Cognition Area [Levene 2010, 
387). Użytkownik jest także wyposażony w dodatkowe mechanizmy ułatwiają-
ce dobór tagów. Są to rekomendacje (tag recommendation) pozwalające dobrać 
właściwe tagi na przykład ze względu na ich popularność lub zaproponowane 
przez specjalny algorytm – FolkRank, pracujący na wzór PageRank, albo prze-
widywanie tagów (tag prediction), które jest rozwinięciem rekomendacji przez 
włączenie analizy zawartości strony.

88 Opatrzony napisem „Prototyp”: http://mrtaggy.com/ (dostęp: 6.09.2012).
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Trzecie pole, na którym Levene bada przydatność tagów w ramach proce-
dur wyszukiwania, ma charakter formalny i odwołuje się do teorii informacji, 
odnoszącej się do pojęcia entropii, oddającej średnią ilość informacji poprzez 
rozkład prawdopodobieństwa jej wystąpienia [Levene 2010, 388]89. Analiza 
prowadzi do wniosków, z których wynika, że wraz ze wzrastającą liczebnością 
zbioru tagów maleje prawdopodobieństwo skierowania użytkownika do wy-
szukiwanego zasobu. Staje się także trudniejsze opatrzenie tego zasobu taga-
mi, które mają zdolność różnicowania poszczególnych obiektów i niosą bogate 
znaczenie. Wydaje się więc, że folksonomia jako źródło informacji pozwalają-
cej przeszukiwać sieć traci swą efektywność wraz z nasyceniem zbioru tagów. 
Konsekwencje tego są takie, że „im bardziej rośnie dziedzina tagów, coraz wię-
cej ich trzeba dla opisania indywidualnych zasobów”90. Wnioski te zgadzają się 
z intuicjami i obserwacjami czynionymi w sieci, które identy�ikujemy często 
jako klęskę nadmiaru. Nie wyklucza to folksonomii jako narzędzia, ale kompli-
kuje jego interpretację.

Problematyka związana z tagami, a także ich węższa dziedzina, jaką jest folk-
sonomia, to niewątpliwie rozwijający się obszar poszukiwań prawidłowości 
oraz rozwiązań technologicznych, pozwalających lepiej wykorzystać społeczny 
charakter sieci. U jego podstaw leży fundamentalna zmiana aspektu – Internet 
jest postrzegany nie jako sieć łącząca dokumenty znajdujące się na stronach 
za pomocą linków, ale raczej jako zbiór połączeń ludzi między sobą, co dzie-
je się dzięki procesom komunikacyjnym, odtwarzającym (i przekształcającym) 
w wirtualny sposób społeczne interakcje świata realnego [Levene 2010, 311]. 
Sieci społeczne, same w sobie nienowe, w swej internetowej odsłonie od swe-
go gwałtownego wybuchu w 2003 roku [Levene 2010, 317] osiągają wykład-
nicze tempo wzrostu i są poddawane wnikliwym badaniom, ustalającym różne 
ich właściwości, takie jak siłę wewnętrznych powiązań, stopień centralizacji, 
czy identy�ikującym wspólnoty sieciowe, osnute wokół podobnych tematów lub 
wątków [Levene 2010, 325]. Ciekawym przykładem darmowego narzędzia do 
analizy rozległych sieci jest program Pajek (ze słoweńskiego: pająk)91.

RSS i syndykalizacja

Pojęcie syndication jest w zestawieniu inaugurującym artykuł Tima O’Reilly’ego 
przeciwstawione pojęciu stickiness, które oznacza lepkość. W ekonomii istnie-
je podobny termin – lepkość cen, oznaczający brak giętkości, spóźnioną reak-
cję cenową, w ramach internetowego marketingu natomiast istnieje inny typ 

89 Bardziej szczegółowe wyjaśnienie powiązania entropii z informacją w kontekście ukła-
du �izycznego podaje Leon Brillouin, opisując tzw. negentropijną zasadę informacji, ujmującą 
zależność zmniejszania się entropii układu �izycznego wraz ze wzrostem ilości informacji do-
tyczącej stanów tego układu [Brillouin 1969, 203].

90 „[...] as the corpus grows more tags are needed to describe individual resources” [Leve-
ne 2010, 389].

91 Dostępny na stronie: http://pajek.imfm.si/doku.php (dostęp: 6.09.2012).
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opóźnienia, polegający na gotowości pozostania na stronie internetowej, dalej 
zresztą funkcjonujący92. O’Reilly wiąże syndykację z mechanizmem RSS (tak 
rozwija ten akronim: Real Simple Syndication) i chce podkreślić jeszcze trochę 
inny aspekt, który wydaje mu się istotny dla idei Web 2.0 (stickiness to zjawi-
sko Web 1.0). Jest nim skłonność użytkownika do wybierania tych treści, które 
są istotne z jego osobistej perspektywy. W ramach Web 1.0 wybory takie ob-
jawiały się gotowością do dłuższego pozostawania na stronie z jakichś powo-
dów interesującej. Strony potencjalnie ważne mieszały się z innymi, w ramach 
mozaiki wielu propozycji, czekając biernie na chwilę uwagi. Z drugiej strony 
użytkownik musiał wykonywać nieustającą wycieczkę po zidenty�ikowanych 
stronach, wyszukując zmiany. W ramach Web 2.0 innowacja jest funkcjonalnie 
prosta: strony udostępniają informacje z dziedzin, w których się specjalizują. 
Odpowiedni program pracujący w komputerze lub na stronie zbiera je (facho-
wo mówiąc: agreguje) i wyświetla w postaci jednego dokumentu, w mniej lub 
bardziej rozbudowanej i zróżnicowanej formie. Ten pozorny drobiazg ilustruje 
przewrót, jaki dokonał się w praktyce obrotu danymi w Internecie.

W książce z 2004 roku Dan Gillmor nazywa pojawienie się RSS rewolucją. 
Ten patos świadczy, że jego książka We the Media: Grassroots Journalism by the 
People, for the People kultywuje jeszcze tradycję, którą Barry Wellman zarezer-
wował dla wczesnych opisów Internetu, zafascynowanych nowym narzędziem; 
odrodziła się ona, kiedy skończyła się żałoba po internetowym krachu z 2000 
roku. Gillmor podkreśla wagę RSS dla blogów, których zawartość często się 
zmienia i wymaga nieustającej uwagi, ale przecież stanowi ono doskonałe roz-
wiązanie dla wszystkich organizacji zainteresowanych publikowaniem aktua-
lizowanych treści na swój temat [Levene 2010, 395], o czym świadczy rozwój 
różnych standardów. 

Sam pomysł syndykacji treści pojawił się w 1995 roku w postaci systemu 
pod nazwą Meta Content Framework (MCF – można to przetłumaczyć jako Sy-
stem Zarządzania Metazawartością), który dla �irmy Apple opracował Rama-
nathan V. Guha. MCF, jak pisze Hammersley, był eksperymentalnym projektem 
Apple zaangażowanym w prace na temat sposobów reprezentacji wiedzy, z któ-
rego pod koniec 1996 roku korzystało kilkaset stron. W 1997 roku powrócił 
do Apple Steve Jobs, co spowodowało zakończenie wielu programów badaw-
czych w tej �irmie. Guha opuścił ją wtedy i zaczął pracować dla Netscape, gdzie 
rozpoczął badania nad koncepcją opisu zwartości sieci, pozwalającą identy�i-
kować jej zasoby za pomocą wyłącznie maszyn. Projekt nosił nazwę Resource 
Description Framework (RDF) i opierał się na zastosowaniu języka, który póź-
niej stał się prawdziwym lingua franca Web 2.0 – XML (Extensible Markup Lan-
guage) [Hammersley 2005, 3]. Cała ta opowieść kieruje nas w stronę osobnego 
tematu – sieci semantycznej, ale łączy się także z innym technologiami Web 2.0, 
takimi jak usługi sieciowe (web services), a przede wszystkim pokazuje staw-

92 Na przykład: http://www.marketingterms.com/dictionary/stickiness/ (dostęp: 9.09.
2012).
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kę w grze: automatyczne zarządzanie treścią Internetu, które od początku było 
jednym z najważniejszych wyzwań stojących przez siecią, zarówno w sen-
sie technologicznym, społecznym, jak i biznesowym. Zostało ono rozwinięte 
w projekt pod nazwą semantic web, postulowany już przez Tima Bernersa-Lee 
i opisany przez niego w jego książce z 1999 roku93. Organizacja W3C założona 
i kierowana przez niego od 1994 roku94, będąca podstawowym źródłem tech-
nologicznych standardów sieci WWW, rozwija ten projekt razem z jego skład-
nikiem, jakim jest język RDF95 (choć późniejsze wersje, np. Atom, już się na nim 
nie opierają).

W tym samym 1997 roku do gry włącza się Microsoft, którego Explorer 
4.0 konkuruje z Netscape. W rezultacie ta ostatnia �irma w odpowiedzi rozbudo-
wuje projekt, dzięki któremu w samym szczycie boomu internetowego w 1999 
roku pojawia się rozwiązanie pozwalające agregować informacje na stronie 
Netscape i łączyć je z reklamami [Hammersley 2005, 3]. W specy�ikacji tej tech-
nologii występuje nazwa RSS i w tym samym roku pojawia się także desktopo-
wa wersja programu do agregacji danych pod nazwą Carmen’s Headline Viewer. 
Od tego momentu losy tej technologii nabierają tempa także za sprawą prób jej 
uproszczenia, co doprowadza do mnożenia się wariantów i bałaganu z nazewnic-
twem wersji. Ostatecznie, dzięki wątpliwościom jednego z programistów Sama 
Ruby’ego, zmienia się fundamentalne podejście do idei syndykalizacji, które ma 
ją uwolnić od komercyjnego tła. W 2005 roku istnieją trzy gałęzie rozwijające ją: 
wersja 2.0, własność Uniwersytetu Harvarda, opublikowana na prawach Creative 
Commons i zatrzymana w rozwoju, wersja 1.0 – prawie zupełnie „uśpiona”, jak 
pisze Hammersley, i trzecia, tworzona przez grupę zebranych ad hoc programi-
stów, która rozwija ją pod nazwą Atom [Hammersley 2005, 10]. Różne warianty 
są stosowane równolegle, choć według strony Syndic8 dominuje zdecydowanie 
RSS w wersji 2.0, które to dane trzeba jednak traktować ostrożnie96.

Wątpliwości i niepokoje
Nie wszyscy podzielają zachwyt nad syndykacją treści. Jonathan Zittrain 
w książce The Future of the Internet – And How to Stop It zwraca uwagę na za-
grożenie, jakie niesie zanurzanie się w gąszcz sieci, związane nieodłącznie z nie-
ustannym akceptowaniem i uruchamianiem nieznanego kodu. Rozwija przy tym 
metaforę, którą posłużył się Microsoft wiele lat temu, aby to niebezpieczeństwo 

93 Pojawiły się w niej słowa parafrazujące słynne przemówienie Martina Luthera Kinga 
(„I have a dream...”): „Miałem marzenie dotyczące Web... miało ono dwie części. W pierwszej 
Web staje się jeszcze potężniejszym narzędziem współpracy ludzi. [...] W drugiej współpraca 
rozszerza się na komputery” [Berners-Lee 2000, 157 – tłumaczenie moje].

94 http://www.w3.org/Consortium/facts#people (dostęp: 31.10.2012).
95 Jego opis i specy�ikacja znajduje się na stronie: http://www.w3.org/RDF/ (dostęp: 

9.09.2012).
96 Adres statystyki: http://www.syndic8.com/stats.php?Section=feeds#tabtable (dostęp: 

9.09.2012) – problem polega na tym, że nie jest podana jej data i trudno być pewnym jej aktu-
alności.
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zilustrować, czyli obraz kanapki, której składniki trzeba uważnie kontrolować97. 
„Strony internetowe są jak hamburgery”98 – pisze, podkreślając ich heteroge-
niczny charakter (chodzi o zmieszanie mięsa z wielu krów w jednym kotlecie). 
W tym kontekście pojawia się trzecia strona internetowej transakcji w wymia-
nie treści, czyli kodu – dostawca treści syndykalizowanej (pierwsza to admini-
strator strony internetowej, na której pojawia się ta treść, druga ‒ użytkownik, 
czwarta ‒ reklamodawca). Zittrain straszy, że RSS może dostarczać zarówno 
wiadomości, jak i ostatnie wersje atakującego oprogramowania [Zittrain 2008, 
56]. Zagrożenie takie istnieje, choć współczesne przeglądarki oferują już mecha-
nizmy pozwalające się do pewnego stopnia przed nim bronić. 

Dużo bardziej ogólny i zasadniczy charakter mają natomiast uwagi Nicho-
lasa Carra z jego cytowanej już tutaj książki The Big Switch. Jego wyobrażony 
twór, który nazwał World Wide Computer, już tutaj wspominany, posiada właś-
ciwość komputera tradycyjnego: daje się programować. Wśród różnych konse-
kwencji tego faktu zwraca uwagę także na mechanizm RSS, który opisuje jako 
jedną z korzystnych funkcji blogu, pozwalającą uaktualniać treści wpisywane 
przez autora automatycznie i niezwłocznie po stronie jego potencjalnych czy-
telników, opisując jednocześnie, jak wiele innego typu przekazów poza tekstem 
staje się dostępnych [Carr 2008, 120]. Dopiero w rozdziale ósmym The Great 
Unboundling omawia proces, będący nie tyle skutkiem przenosin gazet do In-
ternetu, na co zwraca przede wszystkim uwagę, ile skutków pojawiających się 
dzięki mechanizmom, które tym przenosinom towarzyszą. Tytułowe unbound-
ling, czyli „odwiązanie”, polega na zburzeniu dotychczasowej logiki towarzyszą-
cej przekazom medialnym. Czytelnik do tej pory dostawał zbiór artykułów, re-
klam i innych elementów treści, przez który przedzierał się do interesujących go 
fragmentów. W wersji elektronicznej tymczasem pomija wszystko to, co go nie 
interesuje. W dodatku składnik komercyjny ukrywał się dotąd za zawartością, 
tymczasem teraz wskaźnikiem wartości staje się według Carra przede wszyst-
kim atrakcyjność związanej z artykułem reklamy mierzona liczbą kliknięć [Carr 
2008, 120]. Obydwa te procesy powodują podwójne „odwiązanie”: tekstu od 
jego otoczenia i treści od towarzyszącego jej składnika czysto merkantylnego. 
Wskutek tego, jak pisze, trzeba się liczyć z bogactwem przekazów wprawdzie, 
ale niskiej jakości. Kultura wytwarzana przez World Wide Computer jest kulturą 
mierności [Carr 2008, 157]. Gazety nie są jedynymi przykładami tego procesu; 
podobne zjawisko towarzyszy muzyce, czego przykładem jest kupowanie muzy-
ki na utwory w sklepie Apple, ale przecież nie można zapomnieć także o me-
chanizmie syndykacji treści, którym się tutaj zajmujemy. Wprawdzie Carr o nim 
nie wspomina w tym kontekście, ale to idealna realizacja „odwiązania”, w której 
odbiorca staje się wyłącznym redaktorem zestawu informacji, docierających do 
niego w postaci surowych strumieni danych. 

97 „10 Immutable Laws of Security” (10 niezmiennych praw bezpieczeństwa), opubliko-
wane na stronie: http://technet.microsoft.com/library/cc722487.aspx, dostęp: 9.09.2012).

98 „Web pages are like fast food hamburgers” [Zittrain 2008, 56].
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Odwiązanie pojawiające się jako niebezpieczny, bo de facto odwracający 
uwagę od treści i wprowadzający jeszcze silniejszy bodziec merkantylny re-
zultat rozpadu spoistości medium, było witane przez proroków cyberprze-
strzeni takich jak Pierre Lévy z nadzieją. Molekularna natura przestrzeni 
kultury i cywilizacji jest wyobrażeniem rozpadu, rozpowszechnienia, rozple-
nienia oglądanego na poziomie abstrakcyjnej syntezy. Ich realizacja w rzeczy-
wistości realnych bytów rodzi odmienne wnioski. Należy tutaj wspomnieć inny 
głos ostrzegający przed wieloma zagrożeniami wynikającymi z wyposażenia 
wszystkich w narzędzia zastrzeżone dotychczas dla fachowców, niweczące 
merytokratyczną kontrolę obiegu treści. Książka Andrew Keena Kult amatora. 
Jak Internet niszczy kulturę ukazała się w 2007 roku, czyli w czasie, kiedy mi-
nął już Wellmanowski utopijny zachwyt Internetem [Keen 2007]. Keen nie jest 
badaczem, lecz świadkiem i uczestnikiem drugiej konferencji nazywanej Foo 
Camp99. Konferencje te odbywają się od 2003 roku100 w siedzibie �irmy O’Reilly 
Media na północy Kalifornii w małej miejscowości o nazwie Sebas topol, kilka-
dziesiąt kilometrów od Doliny Krzemowej [Keen 2007, 33]. Ta, którą opisuje 
Keen, odbyła się 10–12 września 2004 roku i miała formę kempingu, tworząc 
miejsce, „gdzie kontrkultura lat 60. spotyka się z wolnym rynkiem lat 80. i tech-
no�ilią lat 90.” [Keen 2007, 34]101. Jej „demokratyczny” charakter opierał się 
na antyzasadzie: „Żadnych widzów, sami uczestnicy” i stał się dla Keena esen-
cją zagrożenia, które zarysowało się w sieci, nazwanego przez niego wprost: 
„Publiczność i autor stali się jednym ciałem i zamieniają kulturę w kakofonię” 
[Keen 2007, 35]. Książka zawiera przegląd dziedzin, w których szerzący się 
„kult amatora” przynosi fatalne skutki; wśród nich znajdujemy także polemi-
kę z omawianą tutaj koncepcją mądrości tłumów, zachwalaną entuzjastycz-
nie przez wspominanego wcześniej Jamesa Surowieckiego [Keen 2007, 98]102. 
Niepokój Keena wywołuje również rewolucja dokonująca się w obrębie praw 
autorskich [Keen 2007, 136], a także proces, który ilustruje pomysłem Kevina 
Kelly’ego, nazwanym przez autora „płynną wersją książki”103. Kelly wzywa do 

99 Słowo foo pochodzi z żargonu informatycznego i oznacza tzw. metasyntaktyczną 
zmienną (czyli prototyp zmiennej), samo ma charakter nonsensowny i nie odnosi się do żad-
nego denotatu. Jego wykładnię zawiera RFC 3092 (Request for Comments – jeden z tysięcy do-
kumentów tworzących bazę standardów i rozwiązań stosowanych w Internecie) pod adresem: 
http://www.ietf.org/rfc/rfc3092.txt (dostęp: 20.09.2012).

100 Według strony Lanyrd.com: http://lanyrd.com/topics/foo-camp/past/ (dostęp: 20.09.
2012).

101 Opis tego przedsięwzięcia znajduje się na stronie http://wiki.oreillynet.com/
foocamp04/index.cgi (dostęp: 20.09.2012).

102 Podobne niepokoje pojawiają się we wcześniejszym tekście z 2002 roku Ryszarda Ta-
deusiewicza, który pisze o „efekcie chęci i skłonności do autoekspresji”, mającym potencjalnie 
negatywne skutki w postaci „zaśmiecenia” sieci. Jego przyczyną jest „próżność internautów, 
którzy lubią «zaistnieć» w Sieci, chociaż często absolutnie nie mają do tego żadnych podstaw” 
[Tadeusiewicz 2002, 54].

103 Przedstawiony w jego tekście, opublikowanym 14 maja 2006 roku w dzienniku „The 
New York Times” Scan this book!, dostępnym w sieci pod adresem http://www.nytimes.
com/2006/05/14/magazine/14publishing.html?_r=4pagewanted=all& (dostęp: 20.09.2012).
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skanowania książek, które w postaci cyfrowej stają się ujednoliconym hiper-
tekstem. Tak powstałą masę można następnie, według Keena, arbitralnie dzie-
lić na dowolne części, zaniedbując źródłowe całości i zrównując w ten sposób 
Dostojewskiego z siedmioma krasnoludkami, dokonując nowych kompilacji, 
wyborów itd. [Keen 2007, 70]. W tym wniosku uprzedza podobne niepokoje 
żywione przez Nicholasa Carra, referowane przed chwilą.

Obszerny tekst Kelly’ego nie jest jednak wyłącznie pochwałą utopii; skano-
wanie książek widzi on jako rodzaj moralnej powinności wynikającej z relatyw-
nie niewielkiej ich dostępności dla szerokiej publiczności. Na tym tle omawia 
projekt Google Books, wspominany już tutaj i szeroko opisany przez Randalla 
Strossa w książce Planeta Google w rozdziale pod znaczącym tytułem Księży-
cowy plan [Stross 2009, 121]. Ten proces jednak postępuje mimo wielu prob-
lemów technicznych, prawnych i �inansowych. Polemika Keena i inne podob-
ne do niej publikacje, takie jak Nicholasa Carra, to nowe, krytyczne analizy 
fenomenu Internetu nie tylko i nie przede wszystkim w sensie akademickiej 
dyskusji; przeciwnie, są nasycone przykładami, a ich zacięcie ma charakter 
reportażowy czy dokumentacyjny. Odsłaniają pewne praktyczne skutki funk-
cjonowania, które mają walor bezcenny, ponieważ uzupełniają obraz sieci jako 
rzeczywistego środowiska. Nie jest rzeczą tego tekstu rozsądzać racje, które 
z pewnością kryją się po obu stronach, ale ukazać burzliwość tego środowiska 
i napięcia, jakie się w nim kryją.

Open source i peer produc� on

Opowieść dotycząca problematyki open source zaczyna się, jak twierdzi 
Gillmor, w styczniu 1984 roku, kiedy to Richard Stallman zakończył pracę 
w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w Massachusetts Institute of Techno-
logy, a uruchomił projekt prowadzący do stworzenia wolnego (free) systemu 
operacyjnego i otaczającego go oprogramowania opartego na systemie UNIX 
[Gillmor 2006, 16]. Na o�icjalnej stronie Fundacji Wolnego Oprogramowania104 
widnieje odnośnik do oryginalnego tekstu oświadczenia Stallmana, które opub-
likował na forach dwu grup dyskusyjnych 27 września 1983 roku. Znajduje się 
ono na stronie GNU Operating System105 i zawiera deklarację stworzenia no-
wego systemu operacyjnego o nazwie GNU (skrót od GNU not Unix). Stallman 
pisze w nim m.in., że „złotą zasadą”, którą się kieruje, jest konieczność podzie-
lenia się z innymi programem, jaki mu się podoba, a tego zabraniają „umowy 

104 To tłumaczenie nazwy Free Software Foundation zostało przyjęte za polskim tłuma-
czeniem książki Sama Williamsa W obronie wolności. Krucjata hakera na rzecz wolnego opro-
gramowania (tytuł oryg. Free as in Freedom. Richard Stallman’s Crusade for Free Software) 
dokonanego przez Krzysztofa Masłowskiego, opisującej działania Roberta Stallmana, rozpo-
wszechnianej na zasadzie podobnej do idei wolnego oprogramowania (tzw. copyleft), której 
tekst angielski jest dostępny pod adresem: http://oreilly.com/openbook/freedom/ (dostęp: 
20.09.2012), a tekst polski: http://stallman.helion.pl/ (dostęp: 20.09.2012).

105 http://www.gnu.org/ (dostęp: 20.09.2012).
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z klauzulą poufności” (nondisclosure agreement) i umowy licencyjne oprogra-
mowania (software license agreement)106. Aby nie naruszać więc zasad, posta-
nawia stworzyć całe potrzebne oprogramowanie wolne od tych zobowiązań107. 
Najważniejszą innowacją Stallmana, jak piszą Schweik i English, był pomysł 
tzw. copyleft, który zawiera dodatkowe przywileje dla użytkowników oprogra-
mowania, takie jak prawo do uruchamiania programu, prawo dostępu do kodu 
źródłowego i jego mody�ikacji, a także dalszego rozpowszechniania tego kodu 
również z wprowadzonymi mody�ikacjami108. Nakłada także zobowiązanie, 
aby następne wersje programu podlegały tym samym zasadom. Copyleft sta-
ło się podstawą licencji GNU GPL (General Public License) opracowanej przez 
Stallmana [Schweik 2012, 5]. Tak skonstruowana zasada OSS (open-source 
software) miała dwie główne właściwości: znosiła koszty oraz otwierała moż-
liwość budowania społeczności użytkowników i twórców (deweloperów), licz-
niejszych niż te, które mogły stworzyć wyspecjalizowane �irmy produkujące 
tradycyjne, zamknięte oprogramowanie [Schweik 2012, 6].

Jak podkreśla Gillmor, przymiotnik free w złożeniu free software oznacza 
właśnie bardziej „wolny” niż darmowy, o czym świadczy zasada dostępności 
tzw. kodu źródłowego, czyli produktu tej fazy powstawania oprogramowa-
nia, która jest domeną wyłącznie programisty ‒ jego autora. Program wtedy, 
jeszcze niebędący w stanie niezależnie działać w systemie operacyjnym, jest 
otwarty przed czytającym i odsłania wszelkie procedury i funkcje, według 
których działa, pozwalając śledzić wszystkie ich etapy. W chwili gdy zostaje 
skompilowany i oddany do powszechnego używania, staje się de facto „czarną 
skrzynką”, która z jednej strony przyjmuje dane, poddaje je obróbce według 
ściśle określonych parametrów i oddaje przetworzone. W późnych latach 90., 
kiedy rozpowszechnił się Linux i otaczające go, swobodnie dostępne oprogra-
mowanie, stał się popularny termin open source (dosł. otwarte źródło), pod-
kreślający opisaną przed chwilą właściwość, jednak Stallman i jego środowi-
sko mieli poważne obiekcje dotyczące tego pojęcia. Wspomina o tym Gillmor 
[Gillmor 2006, 263] i odsyła do o�icjalnej strony fundacji Richarda Stallmana109. 

106 Współpracownikiem Stallmana i współtwórcą licencji jest Eben Moglen (strona osobi-
sta: http://moglen.law.columbia.edu/, dostęp: 23.09.2012), autor m.in. tekstu przetłumaczo-
nego na język polski Anarchizm triumfujący: wolne oprogramowanie i śmierć praw autorskich 
(http://www.miasik.net/articles/moglen.html, dostęp: 23.09.2012).

107 http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html#f1 (dostęp: 21.09.2012).
108 Kod źródłowy jest programem komputerowym niepoddanym jeszcze kompilacji, czy-

li przepisaniu go za pomocą specjalnego programu na zestaw poleceń, które bezpośrednio są 
przesyłane do procesora w postaci tzw. kodu wykonywalnego. Ta druga forma, w przeciwień-
stwie do pierwszej, jest nieczytelna dla człowieka, choć to właśnie ona jest powszechnie uży-
wana – to program komputerowy, który użytkownik uruchamia na komputerze. Kod źródłowy 
jest dostępny zazwyczaj wyłącznie dla programisty, zawiera całą strukturę programu i wszyst-
kie składające się nań procedury i funkcje, które w jawny sposób tworzą jego algorytmiczną 
konstrukcję.

109 http://www.fsf.org/, Richard Stallman nadal sprawuje funkcję prezydenta fundacji, 
której jednym z projektów jest właśnie GNU Operating System, stąd wiele odnośników do stro-
ny tego projektu (dostęp: 20.09.2012).
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Znajduje się tam odnośnik do de�inicji, która pozwala zrozumieć tę subtelną 
kwestię. Wolne oprogramowanie (free software) oznacza poszanowanie dla 
wolności użytkownika i jego społeczności, użytkownik zatem może „swobodnie 
uruchamiać, kopiować, rozpowszechniać, badać, zmieniać i usprawniać” pro-
gram. W przeciwnym bowiem razie program staje się narzędziem nieupraw-
nionej władzy i kontroluje użytkownika zamiast odwrotnie. Aspekt polityczny 
dominuje tutaj nad merkantylnym, a naczelną kwestią jest kwestia wolności, 
nie ceny110. Fundacja Wolnego Oprogramowania jest zaangażowana w wiele 
kampanii o wyraźnie politycznym charakterze, kierowanych przeciw różne-
go typu regulacjom lub mechanizmom podporządkowujących użytkowników 
oprogramowania zewnętrznym zakazom i ograniczeniom. Znajdują się wśród 
nich kwestie patentów, zarządzania cyfrowymi prawami (Digital Restrictions 
Management – DRM) czy ustaw takich jak ACTA111.

Okoliczności pojawienia się określenia open zamiast free opisuje Glyn Moo-
dy. Jak twierdzi, jednym z głównych tematów biznesowych rozpatrywa-
nych w czasie Freeware Summit, spotkania zorganizowanego przez Tima 
O’Reilly’ego w 1998 roku w Palo Alto, była kwestia znalezienia alternatywy 
dla określenia free software. Spotkanie to zgromadziło wiele osób związanych 
z tym ruchem, takich jak Linus Torvalds, twórca Linuksa, Larry Wall, twórca 
języka Perl, Guido van Rossum, autor języka Python, Eric Raymond i inni112. 
W trakcie obrad, po dyskusjach i rozważeniu różnych propozycji, przyjęto okre-
ślenie open software, powstałe, jak pisze Moody, zgodnie z oświadczeniami 
Raymonda i innych, jako uwolnienie od wyłącznej licencji Stallmana GNU GPL 
[Moody 2001, 167], co zresztą wywołało gwałtowną reakcję tego ostatniego. 
Relacje prasowe powstałe po Freeware Summit zawierały już określenie open 
source, czego przyczyna tkwiła w fakcie, iż „twórcy oprogramowania zgodzi-
li się, że komercyjny rozwój software [dawniej nazywanego freeware – przyp. 
R.M.] jest częścią sytuacji” [Moody 2001, 168]. Spotkanie w Palo Alto było, jak 
pisze Moody, decydującym momentem w historii wolnego oprogramowania, 
a Raymond podsumował je jako „pierwszy świadomy akt wspólnotowy”, któ-
ry nie tylko świadczył o woli współpracy, lecz także określił szkicowo rozwój 
utworzonej społeczności [Moody 2001, 169].

Przesunięcie akcentu z kontekstu politycznego na merkantylny (open za-
miast free) jest historycznym faktem. Benkler opisuje go jako celowe działanie 
i swoistą schizmę, która pozwoliła oddzielić się twórcom oprogramowania od 
ideologów. Przenosi zatem punkt ciężkości właśnie na pragmatyczny kierunek 
działania, ale podkreśla jednocześnie, że z bardziej zdystansowanego punk-
tu widzenia wcale nie uczyniła samego zjawiska mniej politycznie interesują-

110 The Free Software De�inition na stronie: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.
en.html (dostęp: 21.09.2012).

111 Ich aktualny przegląd znajduje się na stronie: http://www.fsf.org/campaigns (dostęp: 
21.09.2012).

112 Opis tego wydarzenia znajduje się na stronie: http://oreilly.com/oreilly/press/free-
ware.html (dostęp: 10.12.2012).
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cym. W świetle tej nowej perspektywy „historyczna trajektoria produkcji in-
formacyjnej” pozbywa się balastu ideowego i zostaje zaadaptowana szeroko 
przez mainstreamowy biznes i biurokrację [Benkler 2008, 81]. Nowy modus 
produkcji staje się powszechny i obejmuje także te obszary, które dotychczas 
były twierdzami strategii rynkowych opartych na prawach własności. Ta adap-
tacja nie oznacza rewolucji, ale wpływa wydatnie na �irmy, pozwalając im na 
przykład osiągać istotne oszczędności i bynajmniej nie sprawia, że stają się one 
„mniej interesujące politycznie” – przeciwnie [Benkler 2008, 82]. Benkler jako 
najlepsze źródło idei otwartego oprogramowania wymienia wspomnianą już 
tutaj książkę Erica S. Raymonda The Cathedral and the Bazaar: Musings on Li-
nux and Open Source by an Accidental Revolutionary. 

Raymond wydał swoją książkę po raz pierwszy w październiku 1999 roku, 
a więc w dosyć odległej, jak na szybkość rozwoju sieci, epoce, jednak był to 
względnie dobry moment na świeżą obserwację fenomenu, którym się tutaj 
zajmujemy, zwłaszcza że był to okres gwałtownego powstawania �irm nasta-
wionych na korzystanie z tej strategii. Określa on „teorię” OSD (Open Source 
De�inition) w najprostszy z możliwych sposobów113: każdy może zmienić, co 
tylko chce, w oprogramowaniu tego typu114 [Raymond 2001, 72]. Ta prostota 
powoduje jednak dalsze komplikacje; łatwość tworzenia nowych wersji po-
woduje swoiste rozmnożenie równoległych projektów, które stopniowo od-
dalają się od siebie i angażują odrębne zespoły programistów115, prowadząc 
ostatecznie do wzajemnej niekompatybilności. Podaje także przykład pozor-
nego rozwidlenia, czyli takiego, które zachowuje możliwość wymiany kodu 
i twórców – to dystrybucje Linuksa. Istotnie, w czasie, kiedy powstawał tekst 
Raymonda, ta wymienność była możliwa, lecz dzisiaj jest już trudna116. Kul-
tura open source wykształciła jednak pewne reguły ograniczające pierwotną 
„teorię”; istnieje więc silna presja, aby nie mnożyć wersji i dopuszczać to mno-
żenie tylko w ostatecznych przypadkach, zmiany dokonywane są pod czujnym 
okiem moderatora projektu, a także z zasady nie usuwa się nazwisk twórców 
z list historii projektu i innych bez jego czytelnej zgody [Raymond 2001, 73]. 

To nie jedyne niepisane reguły pozwalające istnieć i rozwijać się rucho-
wi open source; są one tak dalece zinternalizowane i powszechne, że Ray-
mond nie cofa się przed określeniem ich mianem kultury. Opisując dalsze ich 
przykłady, poruszające tak istotne kwestie jak prawo własności czy kontroli, 

113 Raymond odsyła jednocześnie do strony, gdzie znajduje się najnowsza wersja tej de�ini-
cji: http://opensource.org/docs/osd (dostęp: 23.09.2012).

114 W oryginale brzmi to nieco inaczej: „anyone can hack anything” – jednak nie ma dobre-
go odpowiednika polskiego czasownika to hack, który oznacza także: złamać, rozbić itp. 

115 Ten proces Raymond określa mianem fork (z ang. rozwidlenie).
116 Obszerna lista dystrybucji Linuksa znajduje się na stronie Wikipedii: http://

en.Wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions (dostęp: 23.09.2012), a także na stronie: 
http://distrowatch.com/ (dostęp: 23.09.2012) – są to mniej lub bardziej rozbudowane kom-
pletne wersje systemu operacyjnego, które należy odróżnić od początkowego dzieła Torvaldsa – 
jądra nowego systemu, którego rozwojowi patronuje The Linux Foundation.
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sposoby rozwiązywania kon�liktów, naukę i tworzenie stref dostępnych tylko 
dla wtajemniczonych, zjawisko daru, czy też psychologiczne aspekty udziału 
w projektach, odnajduje w konkluzji ich podobieństwo do tradycji anglo-ame-
rykańskich praw wspólnotowych czy też teorii własności Johna Locke’a. Te 
tworzone spontanicznie obyczaje nabierają właściwości zwyczajowych praw, 
a więc spoistych i dających się opisać regulacji [Raymond 2001, 110]. Nie do 
ominięcia jest jednak kontekst merkantylny. Raymond opisuje na przykład 
rozwijającą się tendencję, pojawiającą się choćby w wypadku Linuksa, pole-
gającą na oddzielaniu się dystrybutorów poszczególnych wersji od grona pro-
gramistów, którzy w przeciwieństwie do tych ostatnich wybierają fragmenty 
kodu i tworzą z niego produkty sprzedawane dalej na rynku. Uruchamiają 
one z kolei korzystne okazje do zarobku konkurujących między sobą twórców 
oprogramowania [Raymond 2001, 153]. 

Wszystkie te szczegółowe rozpoznania dotyczą ruchu open source, będącego 
swoistym uzupełnieniem, historycznym i merytorycznym idei wolnego opro-
gramowania Roberta Stallmana (free software), jednak osobnego i swoistego. 
Raymond pisze, że obok instytucji Free Software Foundation Stallmana istniał 
zawsze „spokojniejszy, mniej konfrontacyjny i bardziej przyjazny rynkowi” ruch 
w obrębie kultury hakerskiej, a jego pragmatyczni uczestnicy byli bardziej lojal-
ni nie wobec ideologii, lecz pewnych tradycji, wśród których najważniejsze były 
„techniczne kultury” środowiska Unix i Internetu w jego przedkomercyjnej fa-
zie [Raymond 2001, 69]. Stąd cenili oni bardziej posiadanie dobrych narzędzi, 
które doskonaliły się dzięki współpracy, niż wyrażali sprzeciw wobec komercja-
lizacji, a także „mogli używać wysokiej jakości komercyjnego oprogramowania 
bez ideologicznego dyskomfortu”117. To właśnie ta współpraca tworzyła funda-
ment dla całego gmachu, jakim okazała się idea open software. Raymond opisu-
je ją w metaforze, która stała się także tytułem jego książki: The Cathedral and 
the Bazaar (Katedra i bazar) i podaje przykład powstawania Linuksa, w którego 
trakcie często publikuje się powstające, świeże rozwiązania, rozpowszechnia, 
co tylko się da, i akceptuje bałagan. Ten stan wydaje mu się podobny do wiel-
kiego, skłóconego bazaru, pełnego różnych miejsc i wydarzeń, i przeciwstawia 
się stylowi pracy obowiązującemu przy poważnych, profesjonalnych projektach, 
ostrożnie cyzelowanych przez wtajemniczonych w swoim fachu, niczym budow-
niczy katedr, snycerzy, pracujących w dumnym odosobnieniu i nieodsłaniają-
cych zbyt wcześnie owoców swego rękodzieła [Raymond 2001, 21].

Doskonałym przykładem pragmatycznej postawy opisywanej przez Ray-
monda jest postępowanie samego Linusa Torvaldsa, który traktował rozwój 
komercyjnych zastosowań Linuksa bez sprzeciwu, popierał stosowanie dobre-
go oprogramowania �irmowego, a także łagodnie kpił na temat najbardziej fa-
natycznych aktywistów [Raymond 2001, 70]. Doskonałym źródłem stosunku 
Torvaldsa do Stallmana jest jego własne świadectwo przedstawione w książce 

117 „[...] may use high-quality commercial software without ideological discomfort” [Ray-
mond 2001, 70].
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Po prostu dla zabawy: historia przypadkowej rewolucji. Polemizując ze Stallma-
nem, pisze on: „Ja nie stworzyłem Linuksa jako open source z jakiś wzniosłych 
pobudek. Po prostu potrzebowałem pomocy przy moim projekcie” [Torvalds 
2002, 185], i dodaje cierpko, że Stallman, godny pomnika za pomysł GPL118, wy-
myślił ideę free source z konieczności, kiedy został wykluczony z projektów, któ-
re przeszły z MIT do komercyjnych �irm [Torvalds 2002, 185]. Torvalds równie 
sceptycznie wspomina pierwsze spotkanie ze Stallmanem w 1991 roku, kiedy 
był słuchaczem jego odczytu, który jednak nie zrobił na nim większego wraże-
nia, za co wini swój brak zainteresowania polityką i skupienie na technice [Tor-
valds 2002, 58]. Mimo pewnej dezynwoltury, z jaką Torvalds podchodzi do swo-
jej pracy, podejmuje on jednak w książce ważką problematykę open source. Choć 
jego wywód nie ma charakteru ścisłego, demonstruje niechęć wobec restrykcyj-
nych reguł ochrony własności intelektualnej naruszającej prawa ludzi kreatyw-
nych, przytaczając ewidentnie wadliwe rozwiązania, wśród których pojawia się 
Digital Millennium Copyright Act119 [Torvalds 2002, 197]. Te szczegóły są ważne 
w obliczu dzieła, jakiego Torvalds był twórcą i pomysłodawcą – systemu opera-
cyjnego Linuks, który stał się niezwykłym fenomenem.

Torvalds pojawia się ze swoim pomysłem w momencie, w którym projekt Ri-
charda Stallmana – stworzenia wolnego systemu operacyjnego – przeżywa kry-
zys ‒ jego miejscem jest podstawowa jego część, tzw. jądro (ang. kernel). Używa-
jąc narzędzi programistycznych udostępnianych przez Free Software Fundation 
Stallmana, rozpoczyna w 1991 roku tworzyć własne rozwiązanie przeznaczone 
dla komputerów opartych na procesorze Intela o numerze 80386, tzw. PC, i ba-
zujące na systemie Unix [Raymond 2001, 15]. Jak podkreśla Raymond, specy�ika 
tej inicjatywy, która miała swoich konkurentów, jest natury socjologicznej, nie 
technicznej. Wierzono bowiem dotychczas, że zadanie o podobnej skali trud-
ności wymaga skoordynowanej pracy wąskiego zespołu specjalistów, podczas 
gdy Linuks, zgodnie niemal z Darwinowską zasadą selekcji, powstawał dzięki 
setkom natychmiast publikowanych rozwiązań, wśród których przeżywały tyl-
ko najlepsze. Stabilność osiągnął pod koniec 1993 roku [Raymond 2001, 16]. 

118 GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania, Lessig 
w książce Wolna kultura pisze: „Stallman wykorzystał prawo autorskie do stworzenia świata 
oprogramowania, które na zawsze pozostawało wolne. Oprogramowanie na stworzonej przez 
Free Software Foundation licencji GPL nie może być zmieniane i rozprowadzane, o ile wraz 
z nim nie jest rozprowadzany jego kod źródłowy. Stąd też, każdy budujący w oparciu o opro-
gramowanie na licencji GPL musiałby również darmowo udostępniać swoje wytwory. Według 
Stallmana, taka reguła gwarantuje powstanie ekosystemu wolnego kodu komputerowego, na 
zrębach którego inni mogą swobodnie budować własny kod. Fundamentalnym celem Stall-
mana była wolność. Innowacyjny i twórczy kod był tylko produktem ubocznym” [Lessig 2005, 
308]. Więcej informacji można znaleźć na stronie GNU Operating System, w dziale Licenses: 
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html (dostęp: 23.09.2012). Strona jest dostępna w wie-
lu językach, m.in. także w polskim.

119 Akt prawny USA z 1998 roku zapewniający ochronę praw autorów do ich dzieł i odkryć 
rozpoczynający proces regulacji tych praw w obrębie zaawansowanych technologii kompute-
rowych i WWW [Northrup 2003, 81].
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Co istotne, jego powstanie zbiegło się w czasie z gwałtownym rozwojem Inter-
netu w pierwszej połowie lat 90., po powstaniu i rozpowszechnieniu wynalaz-
ku Tima Bernersa-Lee – World Wide Web, który opisałem w poprzednich roz-
działach.

Moody opisuje dokładnie okres, w którym rodzi się pomysł Torvaldsa, wy-
łożony ostatecznie w słynnym wpisie w grupie dyskusyjnej comp.os.minix 
25 sierpnia 1991 roku, donoszący, że pisze on darmowy (free) system opera-
cyjny. Przypomina także, że Torvalds pracuje na systemie o nazwie Minix stwo-
rzonym przez Andrew Tanenbauma, w swoim czasie korzystającego z pomo-
cy innych osób, zgromadzonych w sieci wokół listy dyskusyjnej. Tanenbaum 
wspomina, że ich liczba osiagała 40 tysięcy miesięcznie, co upodabniało sytua-
cję do entuzjazmu towarzyszącego Linuksowi, z tą różnicą, że Minix nie był 
darmowy [Moody 2001, 34]. Torvalds nie wybiera także licencji GNU Stallma-
na, lecz pisze własną, w której stwierdza, że napisany przez niego system, a ści-
ślej jego jądro (kernel), obejmuje prawami autorskimi (copyright ©), jednak ze-
zwala na swobodne redystrybuowanie jego całości lub części pod warunkami: 
1) kompletny kod źródłowy musi być dostępny i darmowy; 2) informacje o pra-
wach autorskich mają pozostać nienaruszone, choć nie dotyczy to niewielkich 
wyjątków z całości; 3) nie wolno pobierać za to żadnego wynagrodzenia, nawet 
za „dodatkowe” koszta [Moody 2001, 44].

Torvalds natomiast opisuje ten proces jako zupełnie niezamierzony sukces, 
którego do pewnego stopnia był o�iarą. Świadczy o tym jego wiadomość wysła-
na do grupy dyskusyjnej o nazwie comp.os.inix. Ogłosił w niej, że tworzy nowy, 
darmowy system operacyjny, ale czyni to w ramach hobby i nie ma ambicji pro-
fesjonalnych [Torvalds 2002, 84]. Ponieważ pojawiły się propozycje pomocy, 
zdecydował o umieszczeniu swojej pracy na serwerze FTP 17 września 1991 
roku i, jak pisze, wiedziało o tym 5–10 osób. O jego wątpliwościach świadczy 
też numer wersji, który nadał swojemu dziełu, odmawiając mu konwencjonal-
nego numeru 1.0. W styczniu następnego roku użytkowników Linuksa były 
już setki [Torvalds 2002, 90]. Obecnie, zgodnie z raportem opublikowanym 
na stronie The Linux Foundation120, instytucji non pro�it, wspierającej rozwój 
tego systemu (a ściślej jądra), jest to największy na świecie projekt współpra-
cy przy tworzeniu oprogramowania. Od 2005 roku wzięło w nim udział 7800 
programistów z prawie 800 różnych organizacji121. Model pracy nad jądrem 
systemu został sformalizowany w tym samym roku, a każda następna głów-
na wersja (major release) jest publikowana średnio co 2–3 miesiące i spraw-
dzana przez specjalny zespół122. Prace są sponsorowane przez wiele różnych 

120 Istniejąca od 2000 roku, strona domowa: http://www.linuxfoundation.org (dostęp: 
23.09.2012).

121 Jonathan Corbet, Greg Kroah-Hartman, Amanda McPherson: Linux Kernel Development. 
How Fast It Is Going, Who Is Doing It, What They Are Doing, and Who Is Sponsoring It. A White 
Paper by the Linux Foundation, marzec 2012, s. 1, http://www.linuxfoundation.org/publica-
tions/linux-foundation (dostęp: 23.09.2012).

122 Ibidem, s. 2.
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przedsiębiorstw. W statystyce ilości wprowadzonych zmian na czele znajdują 
się takie �irmy jak Red Hat, Novell, Intel i IBM. Ciągle jednak pierwsze miejsce 
zajmują tam deweloperzy niezależni, od których pochodzi prawie 18% udosko-
naleń. Liczby te ciągle wzrastają123. Ponieważ mamy do czynienia z projektem 
open source, niezwykle łatwo i tanio adaptować go do różnego rodzaju zadań. 
Rozwija się zatem obszar zastosowań Linuksa i wszelkich rozwiązań opierają-
cych się na nim. Niezwykłego tempa rozwoju dodała im telefonia komórkowa, 
której duża część wykorzystuje system Android oparty na Linuksie. Na stronie 
Wikipedii poświęconej adaptacjom tego systemu znajduje się ich bardzo nie-
pełna lista, bowiem można je znaleźć także w bardziej zaawansowanym sprzę-
cie gospodarstwa domowego124. W o�icjalnym raporcie The Linux Foundation, 
w którym zbadano blisko 2000 największych użytkowników Linuksa, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ponad 400 osiągających więcej niż 500 milionów 
dolarów sprzedaży lub zatrudniających więcej niż 500 osób125, znajduje się 
dokumentacja ciągłego wzrostu zainteresowania tym systemem i planów zwią-
zanych z jego wdrażaniem, także w zakresie najnowszych produktów, takich 
jak chmura czy wirtualizacja126.

Sposób pracy nad Linuksem zastosowany przez The Linux Foundation nie jest 
już tak spontaniczny, jak to wynika z sugestii, pojawiających się często w wypad-
ku powszechnie przywoływanego przykładu produkcji partnerskiej (peer pro-
duction). Ta uwaga dotyczy zwłaszcza takich entuzjastów tego typu kooperacji 
jak James Surowiecki [Surowiecki 2010, 109], ale także częściowo specjalistów, 
na przykład Yochaia Benklera, w którego de�inicji produkcji partnerskiej „rady-
kalna decentralizacja”, „rozproszenie” czy „luźne powiązanie” pojawiają się ex-
pressis verbis [Benkler 2008, 76]. Nastąpiła wyraźna adaptacja modusu open 
source do wymagań bardziej sterowalnego procesu, w którego trakcie można za-
pewnić kontrolę jakości, podstawowy element profesjonalnego produktu, a tym 
samym do bardziej tradycyjnej formy pracy nad oprogramowaniem. Fundacja 
opublikowała w 2011 roku poradnik zawierający opis modelu rozwoju opartego 
na idei open source, który nosi cechy sformalizowanej procedury. Zachowuje on 
trzy podstawowe elementy tej idei: formę serii cyklicznych wymian produkta-
mi pracy (series of interwoven processes), częstą i wczesną ich prezentację (re-
lease early and often) oraz partnerski system kontroli (peer review)127. Wprowa-
dza jednak funkcję opiekunów/kontrolerów (maintainers), którzy pośredniczą 

123 Ibidem, s. 10.
124 Pod adresem: http://en.Wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_adopters (dostęp: 23.09.

2012).
125 Linux Adoption Trends 2012: A Survey of Enterprise End Users. A Report by the Linux 

Foundation in Partnership with Yeoman Technology Group, styczeń 2012, http://www.linux-
foundation.org/publications/linux-foundation/linux-adoption-trends-end-user-report-2012 
(dostęp: 23.09.2012).

126 Ibidem, s. 5.
127 Ibrahim Haddad (Ph.D.), Brian Warner: Understanding the Open Source Development 

Model, listopad 2011, The Linux Foundation, s. 6, http://www.linuxfoundation.org/publica-
tions/understanding-the-open-source-development-model (dostęp: 23.09.2012).
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między dostawcami kodu a rynkiem128, przy czym ten ostatni zostaje zde�i-
niowany jako ostateczny cel produkcji. Kontrola i opieka mają dwustopniowy 
charakter i pojawiają się jeszcze na etapie rozwiązań cząstkowych. To właśnie 
tutaj następuje proces krążenia kodu we wspólnocie deweloperów, sterowany 
niejako przez opiekunów podsystemów. Wyłonione w jego trakcie rozwiązania, 
składające się na kompletny system, są następnie sprawdzane przez osobny 
zespół i dopiero kiedy spełnią wymagania dotyczące jakości, tra�iają na rynek. 
W przeciwnym razie wracają za pośrednictwem opiekunów pierwszej linii do 
wspólnoty programistów. Odbywa się to z poszanowaniem osobistych praw do 
autorstwa kodu129. Osobnym procesem standaryzacji został także objęty tzw. 
cykl życia produktu (life cycle), który w bardziej skomplikowany sposób łączy 
wspólnotę twórców i użytkowników oprogramowania. Ci ostatni są włączeni 
świadomie w proces doskonalenia produktu130. 

Linuks w połączeniu z GNU Stallmana podlega procesowi komercjalizacji 
pod koniec pierwszej połowy lat 90., czego początki Moody wiąże z potrzebą 
dostarczenia kompletnego systemu operacyjnego, niewymagającego znajo-
mości programowania, co stało się możliwe wraz z pojawieniem się płyt CD 
[Moody 2001, 94]. Dalszym krokiem była sprzedaż już zamkniętego oprogra-
mowania dla tego systemu, co zresztą było herezją z punktu widzenia Stallma-
na. Jedną z pierwszych �irm, którym udało się pogodzić model open software 
z działalnością komercyjną, był Red Hat, założony w 1993 roku przez Marca 
Ewinga [Moody 2001, 97]. Kolejnym wielkim krokiem w tym kierunku było 
przełamanie bariery niechęci ze strony producentów sprzętu. Dokonał tego 
Hewlett-Packard w 1999 roku [Moody 2001, 220], który w aliansie z �irmą Red 
Hat włącza się w ruch otwartego oprogramowania, umieszczając na swoich 
maszynach Linuksa, dodatkowe oprogramowanie, a także zapewnia związany 
z nim serwis [Moody 2001, 221]. Wkrótce dołączają do niego takie �irmy jak 
Compaq, Dell i IBM. Wkroczenie biznesu w świat otwartego oprogramowania 
przyniosło olbrzymie pieniądze pod koniec lat 90. także ich twórcom, co Eric 
Raymond skomentował, odwołując się do niezachwianych mimo to cech spo-
łeczności hakerskiej: talentu, dumy i artystycznej pasji, akcentując, jak pisze 
Moody, różnicę między udziałami we własności i wzajemnym współdzieleniu 
się, leżącemu u podstaw wolnego oprogramowania [Moody 2001, 236].

Lawrence Lessig w omawianej już książce Code. Version 2.0 spogląda na 
kwestię otwartego oprogramowania, czyli oprogramowania z otwartym, do-
stępnym powszechnie kodem, z punktu widzenia jego roli w procesie zdo-
bywania kontroli nad Internetem. Twierdzi, że opiera się ono skuteczniej 
przesadnym, nieuprawnionym zabiegom regulatywnym strony rządowej, spra-
wiając, że zasadniczy element budujący cyberprzestrzeń, który nazywa „ko-
dem”, podlega publicznej kontroli. Wypełnia w ten sposób podobne założenie 

128 Ibidem, s. 2.
129 Ibidem, s. 5.
130 Ibidem, s. 3.
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dotyczące stanowienia prawa w realnym świecie – transparentność. Otwarte 
oprogramowanie, twierdzi Lessig, powołując się na George’a Sorosa, jest pod-
stawą funkcjonowania otwartego społeczeństwa [Lessig 2006, 153]. W książce 
Remiks wydanej kilka lat później problematyka wolnego oprogramowania zo-
staje wpisana przez niego w model gospodarki opartej na współistnieniu tra-
dycyjnego mechanizmu działania organizacji nastawionych na zysk i opartych 
na współpracy, przyjmującej różnorodne formy, jednak z zasady polegającej na 
dzieleniu się produktami swojej pracy. Tego typu organizacje są przykładami 
tzw. gospodarki hybrydowej, wykorzystującej mechanizmy obydwu, pozornie 
sprzecznych typów. Jednym z jej wzorcowych przedstawicieli czyni �irmę Red 
Hat, opartą właśnie na idei wolnego oprogramowania [Lessig 2009, 179].

Red Hat131 przedstawia się obecnie jako „najbardziej zaufany dostawca 
Linuksa i technologii open source”, opierający swoje działanie na „otwarto-
ści, przejrzystości i współpracy”132, który otworzył tego rodzaju działalność 
w 1995 roku, kiedy przedsiębiorca Robert Young wykupił małą �irmę Marka 
Ewinga, łącząc ją ze swoją. Lessig podkreśla, że intencją inwestora było osiąga-
nie zysków, a swoją przewagę konkurencyjną wobec takich gigantów jak Mic-
rosoft czy Sun Microsystems udało się zdobyć, oferując pełny dostęp do kodu 
źródłowego, który umożliwiał błyskawiczne i swobodne jego doskonalenie 
[Lessig 2009, 182]. Swoje istnienie opierał jednak na „delikatnej równowadze” 
między „podmiotem komercyjnym a gospodarką dzielenia się” [Lessig 2009, 
184], równowadze opartej na pielęgnowaniu społeczności tysięcy programi-
stów, rozwijających za darmo oprogramowanie, oferowane później jako dys-
trybucje Linuksa o nazwie Red Hat, a później także wiele innych produktów 
software’owych133. Lessig analizuje ten fenomen, w którym czysty interes �inan-
sowy godzi się z bezinteresownością (i prowadzi do gwałtownego rozwoju �ir-
my dostarczającej rozwiązań w wielu obszarach zastosowania IT134), dochodząc 
do wniosku, że „kluczem do sukcesu hybrydy jest zrozumienie społeczności 
i obowiązujących w niej norm” [Lessig 2009, 184]. Próbując sprecyzować sens 
tego ogólnego stwierdzenia, Lessig powołuje się na opinię Marka Shuttle-
wortha, założyciela �irmy Canonical, rozwijającej inną dystrybucję Linuksa – 
Ubuntu135. Deklaruje ona na stronie internetowej głębokie zaangażowanie 
w sprawy społeczności open source od początku istnienia �irmy, podkreślając 
swój udział w sponsorowaniu wielu przedsięwzięć z The Linux Foundation 

131 Strona internetowa: http://www.redhat.com/ (dostęp: 8.10.2012), istnieje też polski 
alias tej domeny: http://www.redhat.com.pl/ (dostęp: 8.10.2012).

132 http://www.redhat.com.pl/about/ (dostęp: 8.10.2012).
133 Dokładny, chronologiczny spis tych produktów jest dostępny na stronie: http://www.

redhat.com.pl/about/company/history.html (dostęp: 8.10.2012).
134 Na przykład �ilm Shrek był renderowany na maszynach napędzanych przez dystrybu-

cję Linuksa Red Hat w 2002 roku, według strony: http://www.redhat.com.pl/about/company/
history.html (dostęp: 8.10.2012).

135 Strona: http://www.canonical.com (dostęp: 8.10.2012).
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na czele, a także udział w projektach open source136. Cytowany przez Lessiga 
Shuttleworth de�iniuje trzy minimalne, zasadnicze warunki, dzięki którym 
istnieje społeczność, będąca podstawą Cannonical; są nimi: kultywowanie 
szacunku dla niej, powierzanie jej odpowiedzialności, co oznacza nadawanie 
jej autorytetu, i najważniejsze – zapewnienie poczucia wagi i przydatności 
wspólnego przedsięwzięcia [Lessig 2009, 185]. Firma Cannonical powstała 
w 2004 roku, czyli dosyć późno jak na tę branżę; większość organizacji wy-
korzystujących model hybrydowy, opierających swoje działanie na rozwi-
janiu dystrybucji Linuksa, rodzi się z końcem lat 90. i na przełomie wieków. 
Z punktu widzenia Web 2.0 należą one jeszcze do wczesnej fazy Internetu, za-
inicjowały jednak system współpracy, który stanie się kamieniem węgielnym 
nowej sieci, opartej na paradygmacie społecznościowym.

Autorzy znanej książki Wikinomia, Don Tapscott i Anthony D. Williams, wy-
bierają inną �irmę na bohatera rozdziału poświęconego open source – jest nią 
IBM, wielka i długo istniejąca na rynku korporacja137, różniąca się tym samym 
od świeżych, tzw. start-upów, czyli nowo powstających przedsięwzięć głów-
nie opartych na strategiach funkcjonujących w obrębie Web 2.0. Jej specy�i-
ka polega także na tym, że była istotnie zaangażowana w rozwój technologii 
komputerów osobistych, m.in. tworząc specy�ikację techniczną, która stała się 
światowym standardem w tej dziedzinie (skrót PC oznacza tę specy�ikację). 
Nie uchroniło to �irmy przed kryzysem, ponieważ nie była w stanie, jak twier-
dzi Kieran Levis, spostrzec zmiany dokonującej się na rynku komputerów, 
polegającej na gwałtownym rozwoju branży, której sama dała początek. IBM 
wprowadzał wiele różnego rodzaju innowacyjnych technologii, które rozwija-
ła głównie konkurencja, trwając samemu w przekonaniu o wyższości swojego 
�lagowego produktu – wielkich superkomputerów tzw. klasy mainframe [Levis 
2010, 278]. Pogłębiający się kryzys został przełamany dopiero w pierwszej po-
łowie lat 90. dzięki rewolucyjnej zmianie wprowadzonej przez Louisa V. Gerst-
nera juniora, nowego szefa �irmy, polegającej na ukierunkowaniu przedsiębior-
stwa na usługi komputerowe dla biznesu, w czym walnie dopomógł mu rozwój 
Internetu [Levis 2010, 288]. Całkowite przeorientowanie przedsiębiorstwa, 
choć oparte na posiadanych, bogatych zasobach, głównie w obrębie know-how, 
polegało na nastawieniu się na klienta, któremu oferowano rozwiązania nieko-

136 http://www.canonical.com/about-canonical/canonical-and-open-source (dostęp: 8.10.
2012).

137 O�icjalnie IBM uznaje za swojego poprzednika �irmę Computing-Tabulating-Recording 
Company (C-T-R) powstałą w 1911 roku, która zmieniła nazwę na International Business 
Machines Corporation (IBM) w 1924 roku (http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/
year_1911.html, dostęp: 8.10.2012). Obecna kapitalizacja giełdowa IBM (5.10.2012) wynosi 
ponad 240 mld dolarów (http://�inance.yahoo.com/q?s=IBM, dostęp: 8.10.2012), natomiast 
operacyjny zysk netto za drugi kwartał 2012 roku to ponad 4 mld dolarów, przy utrzymują-
cej się tendencji wzrostowej (http://www.ibm.com/investor/2q12/press.phtml, dostęp: 
8.10.2012).
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niecznie własne, przyjmując otwarte standardy i rezygnując z monopolizacji 
i przywiązania do własności [Levis 2010, 289].

W 1997 roku Gerstner ogłosił debiut strategicznej kampanii zbudowanej na 
bazie pojęcia wymyślonego przez IBM: e-business138, a w następnym �irma włą-
czyła się czynnie w ruch open source, nawiązując współpracę z grupą progra-
mistów Apache – oprogramowania obsługującego serwery WWW – oraz akcep-
tując wymóg publikowania kodu źródłowego. IBM wprowadziło też wkrótce 
Apache do swojej oferty, co autorzy Wikinomii uznają za moment przełomowy 
w historii tego ruchu. Objęcie swoim zainteresowaniem również Linuksa było 
następnym krokiem na tej drodze, co oznaczało także przyjęcie specy�icznej 
strategii wobec �irmy Microsoft, początkowego sprzymierzeńca IBM, który 
wkrótce stał się jego groźnym i kosztownym przeciwnikiem [Tapscott 2008, 
123]. IBM musiał się dostosować do zasad panujących we wspólnotach pra-
cujących nad wolnym oprogramowaniem, co dotyczyło szybkości i otwartości 
komunikacji, spontanicznego charakteru zmian i poprawek, ciągłego stanu roz-
woju itp. [Tapscott 2008, 125]. Według Tapscotta i Williamsa, IBM zaoszczędza 
rocznie około jednego miliarda dolarów dzięki oparciu się na Linuksie i odłoże-
niu pomysłu rozwijania samodzielnego systemu operacyjnego [Tapscott 2008, 
121], a logika pracy wynikająca z obecności w społecznościach open source, 
jak twierdzi szef zespołu zajmującego się Linuksem, Dan Frye, kieruje w stronę 
pojedynczego człowieka, powtarzając zasadę obowiązującą na najwyższym po-
ziomie strategii �irmy, która stała się rewolucyjną zdobyczą przedsiębiorstwa 
pod kierunkiem Leo Gerstnera [Tapscott 2008, 124].

Tapscott i Williams przedstawiają wnioski wynikające z analizy dostosowy-
wania się IBM do kultury społeczności open source, które mają charakter prag-
matycznych wskazówek: 1) „wykorzystaj swoje słabe strony”, 2) „niech twoje 
podejście cechuje się równowagą”, 3) „dostosuj się do norm obowiązujących 
w danej społeczności i rytmu jej działania” oraz 4) „niech to będzie dla ciebie 
priorytet” [Tapscott 2008, 127]. Są one dosyć jasne, z wyjątkiem punktu 2, za 
którym kryje się elastyczne podejście do integracji zamkniętych, biurokratycz-
nych struktur i procedur korporacyjnych z otwartymi i spontanicznymi spo-
łecznościami. Strategia powinna się rozwijać w miarę rozwoju projektu i być 
gotowa na gwałtowne rewolucje w rodzaju przekazania chronionego kodu 
szerszej publiczności, jeżeli tego będzie wymagać idea współpracy.

Najważniejszym jednak spostrzeżeniem Tapscotta i Williamsa jest otwarcie 
perspektywy poza wąskie przykłady Linuksa i IBM. Zgodnie z nim mamy do 
czynienia z tzw. drugą falą oprogramowania open source, które oferuje kom-
pleksowe, złożone rozwiązania programistyczne przeznaczone dla biznesu, 
będące dotychczas domeną certy�ikowanych, wielkich �irm programistycznych 
takich jak Oracle, Microsoft czy SAP [Tapscott 2008, 130]. Wchodzą w ich obręb 

138 Komputery klasy mainframe istniały dalej i rozwijały się, zeszły jedynie na drugi plan; 
w tym samym roku komputer Deep Blue pokonał w meczu szachowym Garriego Kasparowa 
(http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/year_1997.html, dostęp: 8.10.2012).
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zarówno systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relation-
ship Management), jak i planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP – Enter-
prise Resource Planning), a także rozwiązania z obszaru business intelligence139 
i wiele innych. Tej rozszerzonej i kompletnej ofercie towarzyszy jednocześnie 
rozwój „współpracy i integracji poszczególnych aplikacji” [Tapscott 2008, 134], 
co oznacza opanowanie wielości rozwiązań w ramach zestandaryzowanych czy 
też powszechnych kierunków. W świetle tych faktów Tapscott i Williams sta-
wiają tezę o dojrzałości systemów open source [Tapscott 2008, 135], co z kolei 
otwiera przed nimi dobre perspektywy na przyszłość, mimo wątpliwości kryty-
ków takich jak Thomas Friedman. 

Ten ostatni poświęca zagadnieniu cały rozdział, w ramach większej części 
opisującej główny mechanizm, działający w skali globalnej, jaki przedstawia 
w książce, prowadzący do tzw. „spłaszczenia” świata, tytułowej tezy książki140. 
Ten mechanizm składa się z dziesięciu „sił” „spłaszczających” (�latteners), wśród 
których czwartą stanowi właśnie idea samoorganizujących się społeczności, 
przejawiająca się w zjawisku open source141. Jego bohaterem według Friedmana 
jest Brian Behlendorf, jeden z pierwszych współtwórców142 oprogramowania do 
obsługi serwerów pod nazwą Apache, obecnie najbardziej popularny program 
do tego celu, powstający w ramach projektu open source. Behlendorf, twórca 
pierwszej strony internetowej magazynu „Wired”, należał do pierwszej ósemki 
programistów pracujących nad oprogramowaniem serwera HTTP w ramach, jak 
sam twierdzi, pierwszego projektu typu open source, który wzbudził zaintere-
sowanie biznesu, a ściślej �irmy IBM [Friedman 2006, 112]. Ten mariaż wyzna-
cza dla Friedmana punkt zwrotny, polegający na jednoczesnym udowodnieniu, 
że wolne oprogramowanie jest kierunkiem dla wielkich �irm biznesowych oraz 
że społeczność jest w stanie stworzyć wartościowy produkt [Friedman 2006, 

139 Dokładny opis systemów business intelligence, a także innych, pokrewnych zagadnień, 
takich jak hurtownie danych, systemy zarządzania treścią, podaje książka Strategie i modele 
gospodarki elektronicznej w części drugiej Inżynieria systemów gospodarki elektronicznej [Ol-
szak 2007, 221]. Celina Olszak w rozdziale Systemy Business Intelligence de�iniuje te systemy 
jako „transkrypcję danych w informację i wiedzę oraz środowisko do efektywnego podejmo-
wania decyzji, strategicznego myślenia i działania w organizacji”. Ten teoretyczny cel jest moż-
liwy do osiągnięcia przez „zestaw narzędzi, technologii oraz produktów programowych do 
zbierania heterogenicznych danych z różnych rozproszonych źródeł, ich integrowania, analizo-
wania i udostępniania” [Olszak 2007, 221].

140 Mowa o książce Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, wydanie polskie: Poznań 
2006. 

141 Jest rzeczą godną wspomnienia, że tłumacz polskiej wersji nie wiadomo dlaczego do-
konuje merytorycznych zmian, zamieniając oryginalny i ważny tytuł: Open-sourcing. Self-
-organizing Collaborative Communities na Uploading. Wykorzystanie siły społeczności, co jest 
ewidentną i błędną ingerencją w autorską myśl [Friedman 2006, 102]. Oryginalna wersja jest 
do sprawdzenia w księgarni Amazon pod adresem: http://www.amazon.com/The-World-Is-
-Flat-Twenty-�irst/dp/0374292884 (dostęp: 11.10.2012).

142 Krótki opis można znaleźć na stronie projektu Apache: http://httpd.apache.org/
ABOUT_APACHE.html (dostęp: 11.10.2012), który jest realizowany w ramach The Apache Soft-
ware Foundation, strona o�icjalna: http://www.apache.org/ (dostęp: 11.10.2012).
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115]. Friedman dalej dowodzi, że model współpracy zrealizowany przy tworze-
niu oprogramowania staje się podstawą funkcjonowania innego typu projektów, 
wśród których wymienia blogi [Friedman 2006, 127] czy Wikipedię [Friedman 
2006, 130]. Tkwi w nim także potencjał niszczycielski, polegający na korodują-
cym wpływie na instytucje o charakterze hierarchicznym, z zasady obcych idei 
płaskiej, horyzontalnej struktury kooperacji [Friedman 2006, 135].

Stosunkowo najnowsze i mające syntetyczne ambicje opracowanie zagad-
nienia open source przynosi książka Charlesa M. Schweika i Roberta C. En-
glisha Internet Success: A Study of Open-Source Software Commons wydana 
w 2012 roku w Massachusetts Institute of Technology [Schweik 2012]. Podają 
oni najważniejsze powody, dla których OSS (Open Source Software) domaga 
się uwagi; na pierwszym miejscu znajduje się gwałtowny wzrost tego sektora 
i jego udział w technologicznej infrastrukturze. Autorzy powołują się na licz-
bę projektów w największym portalu gromadzącym projekty OSS – Source-
forge.net, które z początkiem 2011 roku przekroczyły 280 tysięcy143. Po dru-
gie, jest to najwcześniejszy przykład modusu współpracy umożliwionej przez 
Internet, opartego na powszechnej dostępności (openess), napędzającego 
inne, podobne, równoległe przedsięwzięcia takie jak Wikipedia czy YouTube. 
Po trzecie, obszar ten ma ważne znaczenie z punktu widzenia ekonomii, sta-
nowiąc rosnącą część PKB krajów europejskich i wprowadzając specy�icz-
ne zmiany do poważnego i rosnącego sektora IT (Information Technologies) 
[Schweik 2012, 6]. Po czwarte, autorzy, powołując się na liczne badania, pod-
kreślają specy�iczną rolę, jaką w obecnej rzeczywistości burzliwego „rynku 
idei”, w której mamy do czynienia z nieustającą dyskusją i wymianą myśli, 
odgrywają społeczności zbudowane wokół ruchu otwartego oprogramowa-
nia. Ich mechanizmy są różne od innych, spontanicznych wspólnot pełniących 
ważną funkcję w kształtowaniu życia społecznego i aktualizują odrębne prob-
lemy, na przykład wznawiając dyskusję na temat praw autorskich i prawa pa-
tentowego [Schweik 2012, 7].

Książka rozpoczyna się od bardzo wartościowego zreferowania stanu ba-
dań, które autorzy częściowo podporządkowują dyscyplinie metodologicznej 
wynikającej z metodologii tzw. ramy pojęciowej IAD (Institutional Analysis and 
Development), ale rozpoczynają od ujęcia zagadnienia open source w ramach 
uogólnionej metafory ekosystemu (ecosystem). Składa się on ze środowisk, re-
prezentujących różne typy organizacyjne, które biorą udział w rozwoju otwar-
tego oprogramowania, używają go lub promują i wspierają. Metafora ta poja-
wia się ze względu na silne i rozwijające się zróżnicowanie obszernej grupy, 
która w ten sposób się formuje. W jej skład, oprócz bezinteresownego, sponta-
nicznie kształtującego się zespołu ochotników, kierującego się etyką hakerską, 

143 Pod koniec 2012 roku portal ten podaje liczbę 324 tysięcy projektów, w których bierze 
udział 3,4 miliona programistów. Z oferowanych tam rozwiązań skorzystało przeszło 46 mi-
lionów użytkowników, a liczba pobrań wynosi 4 miliony dziennie, dane pochodzą ze strony: 
http://sourceforge.net/about (dostęp: 12.10.2012).
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będącego historycznie najwcześniejszym jej udziałowcem, włączały się stop-
niowo inne osoby i instytucje. Około połowy pierwszego dziesięciolecia XXI 
wieku zauważa się obecność programistów open source pracujących za wyna-
grodzenie, a pisanie otwartego oprogramowania staje się także zajęciem zarob-
kowym. Dalsze raporty z lat 2006–2007 wskazują na gwałtowne przeobrażenie 
projektów OSS z przedsięwzięć rozwijanych w ramach swobodnych społeczno-
ści wspomaganych przez uniwersytety w inicjatywy podejmowane przez prze-
mysł, przebudowujący w ten sposób swoje plany biznesowe. Schweik i English 
dodają do tego ekosystemu także instytucje rządowe i organizacje non pro�it 
[Schweik 2012, 15].

Ekosystem OSS, nastawiony na tworzenie, używanie i wspomaganie ot-
wartego oprogramowania, widziany z szerokiej perspektywy, poza gronem 
ochotników obejmuje typowych interesariuszy, rozpoznając ich motywacje 
i oczekiwania związane z otwartym oprogramowaniem. Organizacje zwracają 
się ku OSS, odnajdując w nim rozwiązania oferujące obiecujące kierunki dzia-
łania w obrębie ich podstawowych celów. Należy do nich szeroko rozumiany 
biznes, strona rządowa, organizacje non pro�it i instytucje naukowo-badawcze, 
takie jak uniwersytety [Schweik 2012, 16]. Kompletny ekosystem OSS obejmu-
je jednak także specjalny typ organizacji, nastawionych w całości na obsługę 
projektów OSS i skupionych wokół nich społeczności. W ostatnich latach, jak 
piszą Schweik i English, powstało wiele fundacji mających za zadanie chronić te 
projekty, zarządzać nimi i wprowadzać na rynek [Schweik 2012, 34]. Autorzy 
opisują ekosystem OSS jako skutek szczególnych motywacji kierujących pierw-
szą grupą interesariuszy oraz określonych zadań stojących przed fundacjami 
tworzącymi grupę drugą, co pozwala zrozumieć ich specy�ikę na tle projektów 
opartych na czystej, spontanicznej współpracy ochotników, których intencje 
stanowią osobny, wspominany tutaj problem. Zagadnienie opisywane przez 
Schweika i Englisha staje się szczególnie istotne z powodu ogromnego wzrostu 
biznesowego zastosowania OSS, co znajduje potwierdzenie w przytaczanych 
już tutaj statystykach.

W ramach ekosystemu OSS motywacje kierujące biznesem to po pierw-
sze obniżenie kosztów tzw. niespecy�icznych (non-differentiating) technologii 
IT. Pojęcie to wprowadził w 2005 roku Bruce Perens w celu odróżnienia tych 
rozwiązań software’owych, które mają zastosowanie ogólne i powszechne, od 
rozwiązań właściwych dla konkretnej �irmy lub procesu produkcyjnego. Sza-
cował on udział takiego niespecy�icznego oprogramowania na 90% w stosun-
ku do całości oprogramowania używanego w biznesie [Schweik 2012, 19]. Na-
leżą do niego systemy operacyjne, bazy danych, serwery WWW itp., tworzące 
w większości podstawową infrastrukturę informatyczną organizacji144. Druga 
motywacja kierująca biznesem to chęć tworzenia rozwiązań wyróżniających 
się na rynku, niepowtarzalnych (differentiating), prowadzących do wzrostu. 

144 Przykładem oprogramowania specy�icznego (differentiating) jest algorytm PageRank 
opisany wyżej, choć nie należy on do grupy OSS.
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Prowadzi ona do sześciu różnych strategii biznesowych opartych na modelu 
OSS [Schweik 2012, 20]. Są one następujące:

• producenci rozwiązań systemowych (system integrators) – oferujący 
kompletne systemy obejmujące całość potrzeb IT �irmy – klienta (także 
sprzęt);

• dostawcy usług OSS (OSS service providers) – dostarczający określonych 
rozwiązań software’owych (tzw. pierwszy poziom) lub oferujący wiedzę 
typu know-how, w ramach szkoleń i konsultacji pozwalającą na samo-
dzielny wybór rozwiązania przez klienta (tzw. drugi poziom);

• dystrybutorzy (distributors) – jeden z najwcześniejszych modeli, polega-
jący na oferowaniu skompilowanych, gotowych kompletów oprogramo-
wania powstającego w ramach otwartych projektów, razem ze wspar-
ciem i szkoleniami. W tym dziale mieszczą się takie �irmy jak Red Hat, 
Cannonical i inne;

• model hybrydowy: kierunek poziomy (hybrid proprietary/open model: 
horizontal development) – opisuje sytuację, kiedy organizacja nie opiera 
się bezpośrednio na otwartym oprogramowaniu, ale wspiera go, czer-
piąc pro�ity wskutek jego istnienia, zmieniającego układ przewagi ryn-
kowej. Za przykład może służyć zaangażowanie IBM w rozwój Linuksa, 
osłabiającego pozycję rynkową konkurencyjnego systemu operacyjnego 
�irmy Microsoft;

• model hybrydowy: kierunek pionowy (hybrid proprietary/open model: 
vertical development) – polega na tworzeniu produktu IT poprzez kom-
ponowanie istniejących składników software’owych o charakterze ot-
wartym w nowatorskie i niepowtarzalne rozwiązanie. Do takich �irm 
należy na przykład Google, które opierając się na otwartym oprogramo-
waniu, tworzy usługi przysparzające zysków, nie dzieląc się jednak stwo-
rzonym na ich podstawie kodem;

• �irmy rozwijające oprogramowanie (software development �irms) – mo-
del ten dotyczy organizacji tworzących oprogramowanie składane 
z komponentów zarówno otwartych, jak i własnych, czy też łączących te 
pierwsze z produktami funkcjonującymi jako osobne rozwiązania, two-
rząc nowe pakiety programów i nadając im nowe licencje (relicensing); 
zarówno typu otwartego (GPL), jak i chronionego (proprietary).

Trzecia motywacja kierująca biznes w stronę OSS wynika z potrzeby wy-
pełnienia zadań służących dobru publicznemu i opartych na tym kierunku 
działań marketingowych. Autorzy za przykład podają projekt Google pod na-
zwą Summer of Code, istniejący od 2005 roku145, czy też zaangażowanie IBM 
w projekt Eclipse, który powstał z inicjatywy tej �irmy w 2001 roku. Dołączyły 
doń wkrótce takie �irmy jak Borland, MERANT, QNX Software Systems, Rational 

145 Więcej informacji o tym projekcie na stronie: http://code.Google.com/intl/pl/soc/ (do-
stęp: 12.10.2012).
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Software, Red Hat, SuSE, TogetherSoft czy Webgain, tworząc fundację non pro-
�it, rozwijającą otwarte środowisko programistyczne, adresowane głównie do 
programistów Javy146. Działania te mają niewątpliwie także na celu budowanie 
reputacji wśród społeczności OSS i innych [Schweik 2012, 24].

Motywacje rządowe związane ze wsparciem ruchu otwartego oprogramo-
wania mają także trojaki charakter. Po pierwsze, co czyni te zabiegi podobny-
mi do działań biznesowych, opierają się one na potrzebie obniżenia kosztów 
wdrażania technologii IT, obsługujących, zwłaszcza w obrębie ich niespecy�icz-
nej części, procesy organizacji rządowych. Po drugie, oprócz tych czysto mer-
kantylnych intencji, istotną rolę odgrywa kwestia publicznego charakteru za-
dań stojących przed agendami rządowymi, związana najczęściej z obrotem 
wrażliwymi danymi. W tej sytuacji najwłaściwszymi rozwiązaniami wydają się 
systemy informatyczne oparte na otwartych rozwiązaniach i niezwiązane na 
przykład ze specy�icznymi, zamkniętymi systemami operacyjnymi czy innymi 
tego typu programami [Schweik 2012, 26]. Trzeci typ motywacji kierujących 
rządowym interesariuszem w ramach ekosystemu OSS, dotyczący polityki wie-
lu krajów poza Stanów Zjednoczonych, to dążenie do niezależności od zagra-
nicznych dostawców rozwiązań IT, a także potrzeba zbudowania własnej infra-
struktury rozwojowej w tej branży [Schweik 2012, 28]. Te intencje objawiają 
się nie tylko poprzez stosowanie otwartego oprogramowania do określonych 
celów, ale także popieranie czy �inansowanie wkładu twórczego w jego rozwój. 
Autorzy przytaczają tutaj przykład Brazylii i Niemiec. Skądinąd takie zaanga-
żowanie rządu budzi kontrowersje dotyczące tego rodzaju interwencji w prze-
mysł informatyczny [Schweik 2012, 29].

Organizacje typu non pro�it tworzą trzecią, podstawową kategorię intere-
sariuszy ruchu OSS obok biznesu i strony rządowej; mają także podobne mo-
tywacje w zakresie oczekiwań �inansowych, dążąc do obniżenia kosztów, choć 
w większości dysponują znacznie mniejszymi zasobami oraz przygotowaniem 
technicznym. Ich cechą szczególną na tym tle jest specy�iczne „nakładanie się” 
systemów wartości obowiązujących w tych organizacjach i wewnątrz społecz-
ności opensource’owych. Ścisłe powiązanie sektora nienastawionego na zysk 
z wolontariatem opiera się na dwóch wspólnych przesłankach: bezinteresow-
nej współpracy oraz zbieżnym poczuciu zagrożenia, jakie niesie system chro-
nionych i zamkniętych systemów własności intelektualnej [Schweik 2012, 31].

Motywacje organizacji badawczych i akademickich są podobne do poprzed-
nich w zakresie chęci obniżenia technologicznych kosztów, uważając je jed-
nocześnie za stabilne i wiarygodne. Znajdują się wśród nich także motywacje 
specy�iczne, takie jak potrzeba zrealizowania zobowiązań wobec fundatorów. 
Za przykład służy tutaj rząd Stanów Zjednoczonych, który �inansując projekty 
badawcze w zakresie IT, wymaga, aby ich owoce w postaci oprogramowania 
miały charakter otwarty. Inną tego typu motywacją jest potrzeba odtworzenia 

146 Więcej informacji na stronie: http://www.eclipse.org/org/ (dostęp: 12.10.2012).
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idei partnerstwa opartego na współpracy czy też idea bezinteresownego wkła-
du, jaki wnosi się do własnej dyscypliny naukowej [Schweik 2012, 33].

Ostatnią i nieco innego typu kategorię uczestników ruchu otwartego 
oprogramowania stanowią, jak wspomniano, organizacje tworzone specjal-
nie w celu wspierania projektów OSS, przyjmujące najczęściej kształt funda-
cji, mające za zadanie ich ochronę, zarządzanie i urynkowienie. Tego rodza-
ju inicjatywą jest Free Software Foundation (FSF), założona przez Richarda 
Stallmana w połowie lat 80.147 Stworzona ponad dziesięć lat później przez 
Erica Raymonda i jego przyjaciół Open Source Initiative (OSI)148 pełni podob-
ną funkcję w zarządzaniu de�inicją open source. Obie te grupy, jak twierdzą 
autorzy książki Internet success, tworzą rodzaj nadrzędnej instancji promu-
jącej i pilnującej zarówno licencji otwartego (open) i wolnego (free) oprogra-
mowania, jak i towarzyszących im �ilozo�ii. Istotne z punktu widzenia ekosy-
stemu OSS fundacje powstawały zwykle przy okazji konkretnych projektów 
i miały mieć określone zadania, wśród których Schweik i English wymieniają 
[Schweik 2012, 34]:

• gromadzenie i utrzymanie zasobów związanych z projektem, takich jak 
fundusze, kod czy sprzęt, np. serwery;

• ochronę twórców przed odpowiedzialnością;
• kierowanie PR i marketingiem projektu;
• umożliwianie komunikacji i współpracy między projektami;
• rozwiązywanie możliwych kon�liktów między nimi;
• pomoc w ochronie praw do projektów.

Bardzo szybko fundacje te zyskały jeszcze jedną zasadniczą rolę: stały się po-
mostem między ruchem OSS a biznesem, umożliwiając bardziej sformalizowane 
i stabilne stosunki. Przykładem takiej instytucji jest Apache Foundation. Pomo-
gła ona zainteresowanym �irmom dostarczać zasobów wspomagających projekt, 
w tym kodu, z jednoczesnym udzielaniem stosownych praw autorskich, wy-
najmować lub do�inansowywać pojedynczych programistów zaangażowanych 
w projekt, czy też tworzyć mechanizmy, takie jak rola formalnego doradcy, po-
zwalające brać udział w wyznaczaniu zasadniczego kierunku projektu. Fundacje 
te również powstawały, aby koordynować prace między �irmami i innymi orga-
nizacjami zainteresowanymi rozwojem pewnych przedsięwzięć z zakresu open 
source. Ten ostatni typ reprezentuje Linux Foundation powstała w 2007 roku 
z połączenia Open Source Development Lab i Free Standards Group149, mająca 
chronić i wspomagać rozwój Linuksa [Schweik 2012, 35].

W dalszej części książki autorzy wybierają jako podstawę swojej pracy ramę 
pojęciową IAD (Institutional Analysis and Development), odwołując się do 

147 http://www.fsf.org/ (dostęp: 12.10.2012).
148 http://opensource.org/ (dostęp: 12.10.2012).
149 http://www.linuxfoundation.org/about (dostęp: 12.10.2012).
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koncepcji Elinor Ostrom, Roya Gardnera, Jamesa Walkera i innych150 [Schweik 
2012, 37]. Zgodnie z jej strukturą przestrzeń działania (action area) – główny 
element analizy IAD – jest konstytuowana przez programistę OSS (dewelopera) 
i jego tzw. sytuacje działania (action situations) [Schweik 2012, 40]. Ponieważ 
istnieje wiele rodzajów rozwoju otwartego oprogramowania, trudno mówić 
o jednym, generycznym typie takiego programisty, ale raczej o licznych warian-
tach [Schweik 2012, 44], kierowanych różnego typu motywacjami, opartymi na 
odmiennego typu odnoszonych korzyściach, takich jak zaspokojenie potrzeb, 
satysfakcja, nauka i poszerzanie umiejętności czy udział w hakerskiej kulturze 
daru. Dalsze analizy określają konteksty, w jakich sytuacje te zachodzą i narzu-
cają swój wpływ. Schweik i English proponują zwrócenie uwagi na trojakiego 
rodzaju zmienne zewnętrzne, do których należą atrybuty technologiczne, spo-
łeczności i instytucjonalne. 

Rozpatrując atrybuty wspólnoty, opisują stan badań dotyczących takich za-
gadnień jak stopień zaangażowania typowego uczestnika, przywództwo, kapi-
tał społeczny, heterogeniczność grup, ich wielkość, typy �inansowania i strate-
gie marketingowe [Schweik 2012, 66]. W obrębie czynników technologicznych 
znalazły się takie kwestie jak wymagania stawiane oprogramowaniu, jego ce-
chy strukturalne: modularność, granularność i złożoność, użyteczność produk-
tu, a także współzawodnictwo czy kooperacyjna infrastruktura [Schweik 2012, 
60]. Okazało się na przykład, że wspólnota inaczej niż to przyjęto w tradycyj-
nych procedurach rozpracowuje wymagania stawiane programowi, korzysta-
jąc z własnych narzędzi, do których należą listy mailingowe czy zestawy odpo-
wiedzi na pytania, tzw. FAQ (Frequently Asked Questions) [Schweik 2012, 58]. 
Modularność oznacza specy�iczny, elastyczny typ struktury całości składają-
cej się z możliwie niewielkich, odrębnych funkcjonalnie części, możliwych do 
rekombinacji. Granularność określa wielkość tych części wedle czasu i wysił-
ku koniecznego do ich opanowania i jest zasadniczym elementem produkcji 
typu peer-to-peer, ponieważ stanowi, jak twierdzi cytowany przez Schweika 
i Engli sha Benkler, podstawę decyzji dewelopera do włączenia się w proces 
produkcyjny [Schweik 2012, 59]. Użyteczność pojawia się jako dodatni czyn-
nik sukcesu otwartego oprogramowania; wzmacnia go na przykład waga two-
rzonego programu, będącego najważniejszym lub podstawowym składnikiem 
infrastruktury software’owej (np. systemu operacyjnego), czy implemento-
wanie najnowszych technologii. Podobną rolę odgrywa współzawodnictwo 
między różnymi projektami i sposób rozpracowania poszczególnych etapów 

150 Podobną metodologią kieruje się Justyna Hofmokl w książce Internet jako dobro wspól-
ne [Hofmokl 2009], wyjaśniając jednocześnie szczegółowo jej założenia [Hofmokl 2009, 58] 
i artykułując adekwatność narzędzi IAD dla własnej pracy, której centralnym problemem jest 
„pytanie o naturę zasobów tworzących internet: czy i w jakim stopniu zasoby te spełniają kry-
teria dotyczące dóbr wspólnych? W jaki sposób są one zarządzane i jakie rezultaty przynosi 
przyjęcie takich a nie innych form koordynacji?” [Hofmokl 2009, 61]. Ten problem ma wiele 
wspólnego z węższym i bardziej pragmatycznym zagadnieniem, które podejmują Schweik i En-
glish, czyli OSS. 
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współpracy, takich jak sposoby przechowywania i udostępniania kodu, sposób 
nadawania oznaczeń dotyczących wersji, wyszukiwanie błędów itp. [Schweik 
2012, 61]. Instytucje OSS pełnią funkcję spoiwa łączącego technologiczne 
i wspólnotowe okoliczności w użyteczną całość, opartą na zestawach pew-
nych formalnych i nieformalnych zasad. Do tych pierwszych należą na przykład 
typy licencji OSS, do drugich – normy społeczne. W ramach swojego rozwoju 
instytucje OSS wyewoluowały jednak do poziomu złożonych systemów norm 
[Schweik 2012, 81].

Książkę Schweika i Englisha kończy zestaw pragmatycznych wskazówek 
dla przedstawicieli dwóch zasadniczych grup zaangażowanych w obieg ot-
wartego oprogramowania: jego twórców i użytkowników, które mogą posłu-
żyć w osiągnięciu sukcesu (zasadnicze pytanie książki dotyczy warunków 
sukcesu lub klęski projektu OSS) lub, w drugim przypadku, pomóc w wybo-
rze właściwego i opłacalnego oprogramowania z półki OSS. Przytoczmy te 
podstawowe: deweloperzy powinni według nich zdecydować się na maksy-
malny wkład czasowy umożliwiający stworzenie pierwszej wersji, opano-
wać obowiązki wynikające z przywództwa, utworzyć wysokiej jakości stronę 
WWW promującą projekt, stworzyć jego dobrą dokumentację na potrzeby 
wspólnoty, wprowadzić go na rynek, zdawać sobie sprawę z różnych moż-
liwości licencjonowania (GPL i nie), a także nastawić się raczej na program 
potencjalnie atrakcyjny dla licznych odbiorców. Przeznaczone dla użytkow-
ników rady zaczynają się od kwestii stabilności i długowieczności produktu, 
którą Schweik i English przedstawiają w formie listy pytań: Czy projekt miał 
minimum tysiąc pobrań? Czy użytkownicy biorą udział w projekcie przy usu-
waniu błędów i za pomocą listy mailingowej? Czy projekt ma listę zamierzeń 
i planów? Czy zespół deweloperów odpowiada szybko na zadawane im py-
tania? Czy projekt ma dobrą dokumentację przeznaczoną zarówno dla użyt-
kownika i dewelopera oraz na stronę WWW? Tę kwestię uzupełniają jeszcze 
dwie uwagi: większy zespół pracujący nad rozwojem projektu jest korzystny, 
potencjalnie pozytywną, choć niekonieczną cechą jest obecność formalnego 
systemu jego zarządzania [Schweik 2012, 304].

Przy omawianiu zjawiska open source nie sposób pominąć fundamentalnej 
pozycji, na którą już w tej książce się powoływaliśmy, pracy Yochaia Benklera 
Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność. Została ona 
wydana w 2006 roku (polskie wyd.: 2008), a więc sześć lat przed omawianą 
właśnie książką Schweika i Englisha, jednak jej ogólne spojrzenie jest nadal 
aktualne. Zgodnie z jej opisem, zjawiska wolnego (free software) i otwartego 
oprogramowania (open source) są wyrazistymi realizacjami tzw. usieciowio-
nej gospodarki informacyjnej (networked information economy), której zasad-
niczymi źródłami stały się dwa procesy (Benkler nazywa je „przesileniami”): 
skupienie się na produkcji informacji i kultury oraz powstanie nowego środo-
wiska komunikacyjnego, będącego skutkiem gwałtownego rozwoju technologii 
zwieńczonego powstaniem Internetu [Benkler 2008, 21]. Ten stan gospodar-
ki i ekonomii cechuje się trzema podstawowymi własnościami: po pierwsze, 
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przeważają strategie tzw. niewłasnościowe151, po drugie, rozwija się produkcja 
poza rynkiem (nonmarket production), oraz po trzecie, szczególnie przez Ben-
klera podkreślone, pojawia się „skuteczna współpraca na szeroką skalę”, czyli 
„partnerska produkcja informacji, wiedzy i kultury” (peer production) [Benkler 
2008, 22].

To ostatnie pojęcie oznacza zjawisko, które podważa klasyczną zasadę, do-
tychczas rządzącą pojawianiem się nowych podmiotów gospodarczych, sfor-
mułowaną przez Ronalda Coase’a jeszcze w roku 1937 i rozwiniętą przez Oli-
viera Williamsona w postaci tzw. teorii kosztów transakcyjnych (transaction 
cost theory)152. Jej idea, w streszczeniu Benklera, sprowadza się do tezy, iż po-
wodem do powstania �irmy jest sytuacja, kiedy opłaca się bardziej wytworzyć 
dany produkt w obrębie jednego organizmu niż kupić go na rynku [Benkler 
2008, 75]. Tymczasem w wypadku zbiorowych projektów takich jak GNU, Li-
nuks i innych nie da się wytłumaczyć licznej grupy uczestników rynkowymi 
mechanizmami, gdyż to nie wynagrodzenie czy też inne oczekiwania �inansowe 
są źródłem decyzji o przystąpieniu do nich. Pojawia się nowy modus organiza-
cji produkcji, nazwanej przez niego „produkcją partnerską opartą na wspólno-
cie153” (commons-based peer production), która oznacza produkcję 

[...] radykalnie zdecentralizowaną, opartą na współpracy i niewłasnościową, w któ-
rej rozproszone i luźno powiązane jednostki dzielą się zasobami oraz wynikami 
produkcji, a współpracują, nie polegając ani na sygnałach rynkowych, ani na polece-
niach kierowników [Benkler 2008, 76]. 

Pojęcie wspólnoty pojawia się w tym określeniu w sposób niemal formal-
ny, jako taki sposób organizacji stosunków międzyludzkich, który jest przeci-
wieństwem relacji opartych na indywidualnej własności, a więc będących także 
podstawą asymetrycznej alokacji zasobów w rzeczywistości rynkowej (kwestie 
własności są ściśle regulowane formalnie). Jak pisze Benkler,

[...] istotną cechą wspólnot, w przeciwieństwie do własności, jest to, że absolutnie 
nikt nie sprawuje wyłącznej kontroli nad użyciem i rozdysponowaniem jakiegokol-
wiek zasobu wspólnoty. Natomiast z zasobów zarządzanych przez wspólnotę może 

151 W oryginale: non-proprietary, czyli nieoparte na prawach własności lub wyłączności 
potwierdzonej prawnie, w szczególności niechroniące praw autorskich.

152 Osobne i obszerne miejsce poświęcają idei Coase’a Tapscott i Williams, którzy także 
twierdzą, że pierwszą książką omawiającą zastosowanie teorii Coase’a do analizy Internetu był 
właśnie tekst Tapscotta z 1999 roku [Tapscott 2008, 90]. Lawrence Lessig przypomina rów-
nież sylwetkę Ronalda Coase’a, laureata Nagrody Nobla i autora tekstu z 1937 roku The Nature 
of the Firm, w którym zastanawiał się nad fundamentalnym pytaniem dotyczącym powodów 
istnienia �irm, a także systemów zarządzania w nich obowiązujących opartych na hierarchicz-
nej strukturze, systemie poleceń, różnych od swobody panującej na wolnym rynku. Odpowiedź 
kryje się w kosztach transakcji; �irma wytwarza samodzielnie produkt (i istnieje) gdy jej koszt 
wytworzenia będzie niższy niż na rynku [Lessig 2009, 143].

153 Zachowuję oryginalne tłumaczenie, które słowo common przekłada jako „wspólnota”, 
choć wspólnoty zawiązywane za pomocą sieci zwykło nazywać się w języku polskim społecz-
nościami.
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korzystać każda osoba z określonej grupy ludzi (gorzej lub lepiej zde�iniowanej); 
może także nimi rozporządzać” [Benkler 2008, 76]. 

Produkcja partnerska wyczerpuje jedynie fragment działań wspólnotowych 
służących produkcji, który charakteryzuje się decentralizacją, brakiem hierar-
chii i swobodą podejmowanych decyzji [Benkler 2008, 78].

Wolne i otwarte oprogramowanie jest przykładem produkcji partnerskiej op-
artej na wspólnocie w ramach „modelu niewłasnościowego”. Nabrało ono zna-
czenia, jak twierdzi Benkler, ponieważ dotyczy dobra o wyrazistej funkcjonal-
ności i łatwego do oceny na tle podobnych produktów powstających w zgodzie 
z mechanizmami rynkowymi [Benkler 2008, 79]. Co więcej, w wielu wypadkach 
wolne oprogramowanie dominuje154 i opierają na nim swoje rozwiązania wielkie 
organizacje biznesowe nastawione na zysk, takie jak IBM, Google czy Amazon. 
Można w tym miejscu dodać, że istnieją próby katalogowania zasobów otwar-
tego i wolnego oprogramowania w sieci, które liczą od setek do tysięcy pozycji. 
Poza wspomnianym już portalem SourceForge, katalog taki proponuje Wikipe-
dia (około 800 pozycji i linków do następnych spisów)155, strona The Free Soft-
ware Directory należąca do Free Software Foundation (blisko 7000 pozycji)156. 
Największym repozytorium projektów wolnego i otwartego oprogramowa-
nia wydaje się jednak serwis ohloh, którego operatorem jest �irma Black Duck 
Software, jedna z czołowych �irm software’owych oferująca strategie, produkty 
i usługi pozwalające na biznesowe zastosowanie rozwiązań OSS157. Serwis oh-
loh jest dostępny dla wszystkich i opiera się na tworzącej go społeczności, nie 
przechowuje kodu, a jedynie umożliwia wyszukiwanie rozwiązań, porówny-
wanie ich, a także odtwarzanie historii ich rozwoju158. Obecnie liczba projek-
tów skatalogowanych na stronie ohloh wynosi przeszło pół miliona159. Jeszcze 
jednym miejscem, w którym pojawiają się zastosowania OSS, są tzw. �irmware, 
czyli oprogramowanie wewnętrzne różnego typu urządzeń zarówno profesjo-
nalnych, jak i przeznaczonych do użytku domowego (np. telewizorów). Ich pro-
cesory, obsługujące coraz bardziej złożone i liczne funkcje, pracują, opierając się 

154 Benkler podaje liczbę serwerów opartych na wolnym oprogramowaniu Apache za por-
talem netcraft.com. We wrześniu 2012 roku stanowiły one 58,49% całości, kolejną pozycję 
na liście zajmuje Microsoft posiadający już tylko 15,7%. Statystyka jest dostępna na stronie 
http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/ (dostęp: 22.09.2012), po-
dobną przewagę, choć nie tak wielką, można znaleźć na rynku systemów operacyjnych smart-
fonów, który bardzo szybko się rozwija. Tutaj dominuje Android (29,1%) nad systemem iOS 
Apple (23,58%), który jest produktem Google opartym na systemie Linux, statystykę tę podaję 
za stroną: http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201209-201209-bar (dostęp: 
22.09.2012).

155 Adres: http://en.Wikipedia.org/wiki/List_of_open_source_software_packages (dostęp: 
15.10.2012).

156 Adres: http://directory.fsf.org/wiki/Main_Page (dostęp: 15.10.2012).
157 Więcej na stronie �irmowej pod adresem: http://www.blackducksoftware.com/about 

(dostęp: 15.10.2012).
158 Więcej na stronie: http://meta.ohloh.net/us/ (dostęp: 15.10.2012).
159 http://www.ohloh.net/p (dostęp: 15.10.2012).
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na specjalnie dostosowanych dystrybucjach Linuksa. Wśród nich prawdopodob-
nie najbardziej znany jest przykład systemu operacyjnego telefonów – Android, 
stworzony przez Google.

Benkler podaje inne przykłady produkcji partnerskiej oparte na wspól-
nocie. Znajduje się wśród nich Wikipedia – fenomen będący częstym przed-
miotem zainteresowania literatury przedmiotu; poświęcają mu wiele miejsca 
Tapscott i Williams [Tapscott 2008, 111] i Kieran Levis [Levis 2010, 383]. Wi-
kipedia istniejąca od 2001 roku jest jednym z największych przykładów pro-
dukcji partnerskiej, będącym właściwie zestawem otwartych przedsięwzięć, 
w którego skład wchodzą jeszcze Commons – repozytorium mediów, Wiki-
słownik – wielojęzyczny słownik, Wikispecies – katalog gatunków, Wikiźródła 
– dokumenty źródłowe, Wikicytaty – kolekcja cytatów, Wikiversytet – wspól-
nota wolnej wiedzy, Wikibooks – wolne podręczniki i Wikinews – serwis in-
formacyjny. Imponujące są dane statystyczne Wikipedii; jej wersja angielska 
zawiera obecnie prawie 4,1 mln artykułów stworzonych przez prawie 18 mi-
lionów autorów160, wersja polska obejmuje blisko milion tekstów napisanych 
przez przeszło pół miliona twórców161, w sumie Wikipedia ma 285 wersji ję-
zykowych, gromadzi prawie 23,5 miliona artykułów, napisanych przez prawie 
37 mln użytkowników (dane z 2011 roku)162. Zarówno Benkler, jak i inni poda-
ją dalsze przykłady produkcji partnerskiej pojawiające się w różnych dziedzi-
nach, np. geologii [Tapscott 2008, 23]. 

Benkler zwraca też uwagę na inny aspekt tej produkcji, w której trakcie 
uczestnicy dzielą się także dobrami materialnymi, będącymi własnością pry-
watną, a więc nie tylko dobrami publicznymi, takimi jak informacja czy też 
swoimi umiejętnościami. Ich wkład stanowią komputery oferujące moc obli-
czeniową, tak jak w projekcie SETI@home – poszukiwania inteligencji poza-
ziemskiej, projekt dosyć wiekowy, o�icjalnie otwarty w 1999 roku163 [Benkler 
2008, 97] czy też przestrzeń pamięci, tak jak systemy wymiany plików, sieci 
p2p z ich najwcześniejszym przykładem, dosyć krótko istniejącym ze wzglę-
dów prawnych serwisem Napster, założonym przez 19-letniego Shawna Fan-
ninga w 1999 roku [Benkler 2008, 100]164. Trzecim zasobem według Benklera 

160 Według strony: http://en.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About (dostęp: 15.10.2012).
161 Według strony: http://pl.Wikipedia.org/wiki/Wikipedia:O_Wikipedii (dostęp: 15.10.

2012).
162 Dokładne dane znajdują się na stronie: http://s23.org/wikistats/Wikipedias_html.

php?sort=good_desc (dostęp: 15.10.2012).
163 Więcej na stronie: http://setiathome.berkeley.edu/sah_about.php (dostęp: 15.10.

2012).
164 Dla Tapscotta i Williamsa Napster należał do zjawiska, które nazwali siecią bizneso-

wą (business web, b-web), w tym wypadku opartą na istnieniu plików muzycznych w formacie 
mp3. Pod koniec lat 90. w skład tej sieci wchodziły zarówno �irmy oferujące muzykę w tym 
formacie, producenci odtwarzaczy, „technologie dystrybucyjne” (tutaj mieścił się Napster), 
jak i „tłumy młodych fanów muzyki” [Tapscott 2008, 92]. Podobną sieć utworzył według nich 
Apple, który połączył sprzęt do odtwarzania muzyki, sklep internetowy oraz pliki w jedną ca-
łość [Tapscott 2008, 93]. Amy Shuen nazywa konstrukcję Apple’a „integracją ekosysytemów”, 
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może być jeszcze sama możliwość połączenia; w tym obszarze użytkownicy 
„dzieliliby się nadmiarem możliwości komunikacyjnych” [Benkler 2008, 104], 
który pojawia się w wypadku takich rozwiązań jak Skype, zastępując starsze 
formy komunikacji.

Osobny passus poświęca Benkler kwestii relewantności i wiarygodności. 
Istnieją według niego technologie pozwalające na osiągnięcie obydwu i podaje 
przykład dwóch �irm: Amazon i Google. W wypadku tej drugiej mechanizmem 
gwarantującym osiąganie relewantnych wyników na podstawie produkcji part-
nerskiej był algorytm PageRank. Poświęciliśmy już mu nieco miejsca wcześniej, 
więc teraz warto przyjrzeć się innowacji, która umożliwia wiarygodne wyko-
rzystanie mechanizmów kooperacji w pierwszej �irmie: Amazonie. Opisuje go 
Kieran Levis, powołując się na oświadczenie Jeffa Bezosa, jego twórcy, jeszcze 
z 1998 roku, który nazwał „e-kupiectwem” (e-merchandising) pomysł polegają-
cy na wykorzystaniu zaawansowanych technologii z udziałem relacyjnych baz 
danych oraz algorytmów przewidywania preferencji (collaborative �iltering) 
do „zrozumienia klientów”, a nie „produktów”, jak to określił [Levis 2010, 116]. 
Na stronie internetowej realizowało się to jako różnorodne propozycje ksią-
żek, �iltrowane na podstawie wyborów zarówno jednego klienta, jak i całej ich 
społeczności165. Innym przykładem bardzo wyra�inowanej, wielopiętrowej i sa-
mozwrotnej struktury moderacji (oraz metamoderacji) jest dla niego serwis 
Slashdot166. Jest to system pozwalający na „łączenie wielu małych ocen, z któ-
rych każda wymaga nieznacznego wysiłku ze strony uczestnika przedsięwzię-
cia” [Benkler 2008, 95].

Wątpliwości i niepokoje
Nawet szeroko tutaj cytowany Yochai Benkler zapisuje wątpliwości, jakie rodzą 
się z jego przemyśleń, dotyczących produkcji partnerskiej. Odnoszą się one do 
relewancji i wiarygodności treści i znajdują przynajmniej częściowe uspokoje-
nie w pewnych specy�icznych procedurach i ich algorytmicznych realizacjach, 
takich jak PageRank �irmy Google czy wyra�inowany system badania preferen-
cji i aktywności klientów �irmy Amazon. Nie są to jedyne niepokoje, które rodzą 
się wraz z gwałtownym rozwojem Internetu w XXI wieku, choć różnie są przez 
autorów tematyzowane i różny też jest ich zasięg i waga. Jako częsty motyw 
krytyki pojawia się omawiany w wielu miejscach casus hasła w Wikipedii po-
święconego Johnowi Seigenthalerowi, postaci jak najprawdziwszej, której jed-
nak dopisał �ikcyjną biogra�ię anonimowy autor tego portalu, co sam bohater 
komentował później jako internetowe zabójstwo [Tapscott 2008, 115]. Polskim 

oferując możliwość „oswojenia” cyfrowego rozpowszechniania muzyki w ramach kontrolowa-
nego systemu, stwarzając alternatywę dla piractwa [Shuen 2009, 171].

165 Dla Tapscotta i Williamsa to jeden z przykładów zastosowania idei zbiorowej inteligen-
cji [Tapscott 2008, 70].

166 Opis systemu moderacji Slashdota znajduje się na stronie: http://slashdot.org/mode-
ration.shtml (dostęp: 15.10.2012).
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odpowiednikiem tej misty�ikacji był przypadek Henryka Batuty – zmyślonej 
postaci polskiego komunisty żydowskiego pochodzenia, który odbił się nieja-
kim echem w polskiej prasie w 2006 roku, z pewnością dlatego także, że poza 
kontekstem dyskusji o Internecie ożywiał on kwestię antysemickich resenty-
mentów167.

Tapscott i Williams powołują się na Jarona Laniera i jego krytykę wspól-
notowej współpracy nazywanej przez niego „internetowym kolektywizmem”, 
zagłuszającym wartościowe głosy w „mętnej i anonimowej fali masowej mier-
noty” [Tapscott 2008, 35], a także na Billa Gatesa i jego otoczenie. Ci ostatni 
wręcz porównują masową współpracę do nowego wcielenia idei komunizmu 
[Tapscott 2008, 36]. Lanier jest autorem książki You Are Not a Gadget. A Ma-
nifesto wydanej w 2010 roku, osnutej wokół lęku o degradację osoby ludzkiej, 
która staje się o�iarą technologii informatycznej. Pisze on w pewnym momen-
cie: „Głęboki sens człowieczeństwa jest redukowany do iluzji zbudowanej na 
bitach”168. Podobnie podstawowe niepokoje żywi Thomas Friedman; wynikają 
one z nagłego otwarcia się nieregulowanej przestrzeni, jaką jest Internet, któ-
ra musi się wypełnić zasadami, jednak niekoniecznie tak uczciwymi jak te obo-
wiązujące w serwisie eBay. Friedman przypomina, że Al-Kaida to także sieć, 
więc doświadczenia związane z samoregulacyjnymi mechanizmami Interne-
tu niekoniecznie muszą się zakończyć powodzeniem, a już z pewnością zapo-
wiadają mozolną, opartą na dialogu pracę nad nowymi normami i granicami 
[Friedman 2006, 248].

Friedmanowskie lęki ciekawie omawia Jonathan Zittrain, ale zanim do niego 
przejdziemy, wróćmy jeszcze na chwilę do Jarona Laniera. Jego cytowana przez 
Tapscotta i Williamsa opinia169 współbrzmi ze wspominaną już książką, opub-
likowaną rok później, w 2007 roku, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, 
napisaną przez Andrew Keena [Keen 2007]. Jej oskarżenie obraca się przeciw 
negatywnemu, tytułowemu bohaterowi: szlachetnemu amatorowi. To określe-
nie nie pochodzi od Keena, ale z serca dziedziny, w której wykuwało się poję-
cie i wyobrażenie Web 2.0: środowiska Tima O’Reilly’ego [Keen 2007, 35]. Nie 
oznacza ono jednak dla Keena kogoś godnego szacunku, lecz raczej dyletanta: 

W pewnym sensie jest to cyfrowa wersja szlachetnego dzikusa Rousseau wyrażają-
cego triumf niewinności nad doświadczeniem, kontroświeceniowego romantyzmu 
nad zdroworozsądkową mądrością oświecenia [Keen 2007, 52]. 

167 Opis tej misty�ikacji, a także stosowne odnośniki do „Gazety Wyborczej” i „Przekroju”, 
można znaleźć na odpowiedniej stronie Wikipedii pod adresem: http://pl.Wikipedia.org/wiki/
Henryk_Batuta (dostęp: 17.10.2012).

168 „The deep meaning of personhood is being reduced by illusions of bits” [Lanier 2010, 
20].

169 Pochodzi ona najprawdopodobniej z tekstu Digital Maoism: The Hazards of the New On-
line Collectivism” opublikowanego w dziale The Third Culture na łamach internetowego serwi-
su Edge 30 marca 2006 roku, znajdującego się na stronie: http://www.edge.org/3rd_culture/
lanier06/lanier06_index.html (dostęp: 17.10.2012).
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Rzesze podobnych amatorów tworzą dla Keena nie społeczność, z której 
wnętrza rodzi się nowy, obiecujący model kooperacji, ale tłum, irracjonalny 
i skłonny do szaleństw. Jasne, że w tym kontekście przywołane przez Keena 
pojęcie „mądrości tłumów” brzmi co najmniej ironicznie [Keen 2007, 98]. 
Konstatacje Keena nadają się do dyskusji170. W szczególności rodzi wątpliwo-
ści zestaw założeń, na którym opiera się jego atak, sugerujący stabilną płasz-
czyznę wartości i kulturowych niezmienników, pozwalającą wyprowadzać 
polemiczne ciosy. W czasach „płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana 
czy też „radykalnego pluralizmu” Wolfganga Welscha, aby odwołać się jedy-
nie do tych dwóch syntetycznych kategorii, opisujących tzw. późną ponowo-
czesność, podobna postawa wydaje się anachroniczna. Nad re�leksjami Keena 
nie można jednak przejść całkiem obojętnie, zważywszy, że są to świadectwa; 
głos osoby zaangażowanej w zmiany i przyglądającej się im z bliska, o czym 
już pisałem wcześniej.

Książkę Jonathana Zittraina The Future of the Internet – And How to Stop It 
z 2008 roku [Zittrain 2008] już tutaj cytowałem, ale w nieco innym kontekście 
i trzeba do niej koniecznie powrócić. Zittrain reprezentuje typ re�leksji współ-
bieżny z główną linią przewodu rozdziału poświęconego zjawisku open source 
i produkcji partnerskiej w tej części, która podkreśla jej nieoczekiwaną efek-
tywność i innowacyjność, choć używa w tym celu własnego, oryginalnego in-
strumentarium pojęciowego. Wnioski, jakie wyciąga, oddają jednak niepokój 
związany z kryjącymi się w nich, potencjalnymi zagrożeniami, rzutującymi na 
kształt całej sieci i zasady jej funkcjonowania. Jest to jedna z nielicznych prac 
podejmujących próbę prognozowania przyszłości Internetu na podstawie wy-
izolowanych tendencji, kryjących się w stosunkowo najnowszych trendach or-
ganizacji sieci.

Zittrain buduje swoją syntetyczną analizę środowiska Internetu wokół po-
jęcia zdolności do tworzenia (generativity171), które oznacza według niego 
„zdolność systemu do wytwarzania nieoczekiwanej zmiany dzięki niekontro-
lowanemu wkładowi ze strony szerokiej i zróżnicowanej publiczności”172, na-
dając mu jednocześnie nieco szersze znaczenie niż to wprowadzane przez 
terminy takie jak otwarcie (openess), uwolnienie (free) czy społeczność (com-
mon), które skądinąd bylibyśmy skłonni łatwo dopasować do jego de�inicji. Tę 
zdolność można rozpoznać dzięki zestawowi pięciu jej własności, takich jak 
ulepszanie (leverage, czynienie trudnych czynności łatwymi), łatwość przy-
stosowywania (adaptability, możliwość rozwijania dodatkowych, nieoczy-
wistych zastosowań), łatwość opanowania (ease of mastery, udział szerokiej 
publiczności w możliwościach przystosowywania i wykorzystywania), dostęp-
ność (accessibility, �inansową, prawną i inną) i zdolność do rozpowszechniania 

170 Taką dyskusję, a raczej zdecydowaną krytykę przeprowadza Lawrence Lessig w książce 
Remiks [Lessig 2009, 95].

171 Od łac. generare – płodzić, rodzić.
172 „Generativity is a system’s capacity to produce unanticipated change through un�iltered 

contributions from broad and varied audiences” [Zittrain 2008, 70].
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(transferability, łatwość w wykorzystaniu przez innych, nowych użytkowni-
ków) [Zittrain 2008, 71]. Precyzuje także szczególnie tutaj interesujący wza-
jemny stosunek zdolności do tworzenia i wolnego oprogramowania (free soft-
ware), de�iniowanego w świetle oświadczeń Richarda Stallmana: nie ma w tym 
względzie oczywistej przyległości. Jej brak ma charakter szerszy: zarówno 
pewne produkty free software mogą nie spełniać wszystkich pięciu podanych 
własności, jak i produkty chronione, na wskroś komercyjne (np. system ope-
racyjny Windows), skutecznie się w nie wpisywać [Zittrain 2008, 77]. Zittrain 
powołuje pojęcie zdolności do tworzenia173, aby nazwać pewien specy�iczny 
aspekt Internetu, a także architektury komputera osobistego (PC), który nada-
je im charakter spójnej całości: systemu. Ich zasadnicza wartość opiera się na 
dwóch cechach: innowacyjnych skutkach174 i uczestnictwie będącym wymaganą 
podstawą ich istnienia [Zittrain 2008, 80]. 

Wspomniane reguły, jak pisze Zittrain, realizują się w praktyce jako swoisty 
wzorzec funkcjonowania podstawowego fenomenu – zdolności do tworzenia 
(generativity), który posiada własne charakterystyczne cechy: pomysł wyj-
ściowy zawsze rodzi się w ustronnym, nieoczywistym miejscu, jest ambitny 
i jednocześnie niepełny. Wkład w jego rozwój przychodzi ze wszystkich stron 
w formie gwałtownej fali, a osiągany sukces przekracza oczekiwania, przy 
czym podniesienie jakości jeszcze napędza popularność. Nie trwa on jednak 
długo, ponieważ tworzą się kontynuacje otwartego systemu, aż pojawia się 
ruch w kierunku zamykania projektu, starający się przeciwdziałać problemom 
wynikającym z nadmiernej popularności [Zittrain 2008, 99]. W samej zdol-
ności do tworzenia tkwi jednak także pewien paradoks: nieprzewidywalność 
zmian oznacza również możliwość pojawienia się zagrożeń [Zittrain 2008, 
99]. W ogólnym sensie może ona polegać na utracie opisywanej zdolności, któ-
ra była największą zdobyczą ery wczesnego Internetu i komputera osobistego 
(PC). W szczególności dotyczy to Web 2.0 i pojawiającej się tendencji przeno-
szenia przetwarzania informacji do sieci, co skutkuje odebraniem użytkowni-
kowi części funkcji, często wywołując jego frustrację, spowodowaną kłopota-
mi związanymi z otwartymi systemami [Zittrain 2008, 102]. Towarzyszy temu 
pojawianie się urządzeń coraz bardziej zależnych jedynie od swoich produ-
centów, co przenosi się także w dziedzinę regulowania Internetu, składając 
nadmierny wpływ w ręce jednej strony [Zittrain 2008, 103]. Zittrain szczerze 
obawia się skutków stanu, który opisuje entuzjastycznie Tim O’Reilly, posłu-
gując się sformułowaniami takimi jak „sieć jako platforma” czy „oprogramo-
wanie ponad poziomem pojedynczego urządzenia”. Ten ostatni widzi w nim 
technologiczny skok, usprawniający ich działanie, poprawiający dostępność 

173 Które w innym miejscu określa lapidarniej jako „pewne niedokończenie w projekcie 
i towarzyszące mu otwarcie a przychodzącą z zewnątrz innowację” („certain incompleteness 
in design, and corresponding openness to outside innovation”) [Zittrain 2008, 101].

174 W tej części Zittrain odwołuje się do koncepcji Erica von Hippela i do jego dwóch 
książek: The Sources of Innovation (1998) oraz Democratizing innovation (2005) [Zittrain 
2008, 86].
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i obniżający koszt. Dla Zittraina oznacza zachwianie równowagi i symetrii 
w kontroli. „Podpięte” (tethered) rozwiązania programowe i sprzętowe wymy-
kają się władzy użytkownika, nie tracąc zdalnego kontaktu ze swoim producen-
tem, który może swobodnie nimi zarządzać, na przykład wprowadzając arbi-
tralne ograniczenia i obowiązki [Zittrain 2008, 106].

Kontrola ta może przyjmować formę uprzedzania (preemption) pewnych, 
potencjalnie niekorzystnych z punktów widzenia producenta zachowań użyt-
kownika (np. przez uniemożliwianie mu dzielenia się muzyką), specy�icznego 
polecenia (speci�ic injunction), pozwalającego przeprowadzać szczegółowe in-
terwencje w zasady pracy urządzenia czy przetwarzane przezeń treści (można 
sobie wyobrazić np. zdalne cenzurowanie tekstów), czy też podsłuchu, który 
jest łatwy dzięki obecnym możliwościom technologicznym (i może dotyczyć 
nieoczekiwanych miejsc, np. komputera samochodowego) [Zittrain 2008, 107]. 
Tego rodzaju kontrola realizuje się w głównym z punktu widzenia architektu-
ry Internetu175 miejscu: na jednym z końców procesu komunikacji, pozwalając 
blokować urządzenie, a treści poddawać cenzurze [Zittrain 2008, 137]. Naru-
szenie fundamentalnych standardów Internetu może w dalszej kolejności spo-
wodować przeregulowanie go, które, jak twierdzi Zittrain, jest sprzeczne z ciąg-
le istniejącym stanem swobody i braku reguł w cyberprzestrzeni, owocującym 
nieskrępowaną twórczością [Zittrain 2008, 141].

Crowdsourcing

Jeff Howe, autor książki Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving 
the Future of Business [Howe 2009], jest także twórcą pojęcia znajdującego się 
w tytule tego rozdziału. Jego początek wziął się z tekstu, w którym Howe zasto-
sował je po raz pierwszy, artykułu The Rise of Crowdsourcing opublikowanego 
w czerwcu 2006 roku w magazynie „Wired”176 [Howe 2009, 6]. Główne prze-
słanie książki, zde�iniowane na samym początku, brzmi: „W odpowiednich wa-
runkach tłum prawie zawsze pokona nawet największą liczbę zatrudnionych 
pracowników”177. Howe uzasadnia tę tezę, podając kolejno argumenty, którym 
spróbujemy się wnikliwiej przyjrzeć, a we wstępie powołuje się na przykład 
przedsięwzięcia, które stworzyli Jake Nickell i Jacob DeHart w sypialni tego 
pierwszego w 2000 roku. Jego idea polegała na sprzedaży podkoszulków, które 

175 Jej zasadą jest konstrukcja end-to-end, czyli spinania skrajnych punktów transparentne-
go w pomyśle połączenia. Nuechterlein i Weiser podkreślają, że otwarta architektura Internetu 
jest świadomie oparta na tej zasadzie, aby dać maksymalną kontrolę krańcowym użytkowni-
kom i zminimalizować działania zewnętrzne pozwalające Internetowi funkcjonować [Nuech-
terlein 2005, 124], Lessig wymienia ich nazwiska. Są to Jerome Saltzer, David Clark i David 
Reedinide, którzy ideę tego rozwiązania przedstawili w 1981 roku, de�iniując jednocześnie 
pewną �ilozo�ię funkcjonowania sieci [Lessig 2006 , 111].

176 http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (dostęp: 18.10.2012).
177 „Given the right set of conditions, crowd will almost always outperform any number of 

eplyees” [Howe 2009, 11].
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były projektowane przez ochotników i oceniane przez społeczność. Położone 
najwyżej w rankingu szły do produkcji i sprzedaży ‒ prawa pozostawały przy 
�irmie, natomiast autor otrzymywał zapłatę. W 2006 roku Threadless.com ge-
nerował 17 milionów dolarów przychodu [Howe 2009, 2], a sukces zachęcił 
twórców do rozszerzenia asortymentu178. Threadless, podkreśla Howe, to nie 
�irma produkująca podkoszulki, ale wspólnota sprzedaży (sells community) 
i przedsięwzięcie biznesowe, które powstało przez przypadek [Howe 2009, 6], 
wpisując się tymi obydwiema cechami precyzyjnie w obszar głównego pojęcia, 
jakim jest crowdsourcing.

Crowdsourcing, mające początek w ruchu open source [Howe 2009, 8], któ-
remu zresztą Howe poświęca osobny rozdział [Howe 2009, 47], pojawiło się 
i wzrosło, jak pisze, samoistnie (organically), bez zewnętrznej zachęty, nie 
było produktem działu marketingu czy też kadry zarządzającej. Jest również, 
jak twierdzi Howe, idealnym przykładem merytokracji, ponieważ nie liczy się 
w nim nic poza wartością samej pracy, której prestiż nie jest poparty w żaden 
formalny sposób: dyplomem, tytułem czy nawet zawodem, ale także wiekiem, 
rasą czy płcią [Howe 2009, 13]. Poprzez swoją elastyczność i brak wymaganej 
formalnie specjalizacji stanowi antytezę klasycznego, fordowskiego typu orga-
nizacji pracy, opierając się na głębokiej, społecznej naturze człowieka i przy-
sposabiając ku niej technologie sieci, a jednocześnie odmieniając stosunki mię-
dzy �irmami i ich klientami. Autorem, na którego powołuje się w tym miejscu 
Howe, jest Alvin Tof�ler, autor idei prosumenta, będący dominującą formą obec-
ności w nowym systemie produkcji, polegającą na tym, że – oddajmy głos kla-
sykowi – „w nowym świecie [ukształtowanym przez tzw. trzecią falę – przyp. 
R.M.] zacierają się konwencjonalne różnice między konsumentem a produ-
centem. Klient staje się «wytwórcą» [...]” [Tof�ler 1997, 420]. Nie pozostaje to 
jednocześnie bez wpływu na rynek, który w tej sytuacji traci swój nadrzędny 
charakter. Pojawia się nowa, „ponadrynkowa” forma cywilizacji, która, jak pi-
sze Tof�ler, oprze się na skończonej budowli „wielkiego systemu handlu świa-
towego”, ale skieruje się ku nowym celom. W wizji Tof�lera będą nimi nauka, 
sztuka, nowe religie, a także nowe organizacje społeczne i polityczne [Tof�ler 
1997, 438]. Przypominam ją, ponieważ pewne jej koncepty pojawiają się, choć 
w innej postaci, w świecie gospodarki internetowej, korzystając zresztą z po-
dobnych terminów (np. dotyczące mechaniki rynku)179. Dla Howe’a ten pro-
ces wpisuje się w ruch na rzecz decentralizacji i demokratyzacji w gospodarce 
[Howe 2009, 14].

178 To rozwijające się przedsięwzięcie można znaleźć pod adresem: http://www.thread-
less.com/ (dostęp: 18.10.2012).

179 Warto przypomnieć tutaj także inne, bardzo ciekawe w tym kontekście spostrzeżenie 
Tof�lera, dotyczące „kryzysu tożsamości” korporacji, wywołujące potrzebę sformułowania od 
nowa jej pojęcia, które dotyczyło sytuacji pod koniec lat 70. [Tof�ler 1997, 347]. Jest to ciekawy 
trop w poszukiwaniu odpowiedzi na temat zmiennych środowiskowych wywołujących zmianę 
w latach 80. i 90., którymi zająłem się w początkowej części książki, pojawiający się także, choć 
bez świadomości źródła, u Howe’a.
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Crowdsourcing, pisze Howe, pokazuje także, że w przeciwieństwie do po-
wszechnych opinii, człowiek „nie zawsze zachowuje się zgodnie z przewidy-
walnymi wzorcami zaspokojenia własnego interesu”180, co wydaje się niekon-
sekwentne w świetle klasycznej ekonomii. Nie oznacza to bynajmniej otwarcia 
taniego źródła siły roboczej, a �irmy, które tak myślą, z reguły tracą; chodzi 
o głębokie zaangażowanie się w społeczność, które stawia �irmę na pozycji 
jednego z wielu uczestników wspólnego przedsięwzięcia, współdzielącego od-
powiednie obowiązki i normy [Howe 2009, 15]. Ten pozytywny wgląd w natu-
rę ludzką prowadzi Howe’a do jeszcze ogólniejszych, pochlebnych konstatacji 
dotyczących ludzkiej rasy, choć przytomnie dodaje, że przecież crowdsourcing 
może również prowadzić po prostu do zwolnień. Zestawiając go ze zjawiskiem, 
od którego zaczerpnął nazwę – outsorcingiem, Howe widzi w crowdsourcingu 
podobnie silny proces globalizacji pracy, czy też rozwoju rynku, opierający się 
na czołowej właściwości Internetu, jaką jest brak granic [Howe 2009, 17], i de-
�iniuje go jako realizację fenomenu tzw. twórczej destrukcji, pojęcia stworzone-
go przez Josepha Schumpetera, podstawowego dla de�iniowania dynamiki pro-
cesów gospodarczych Internetu, bardzo często pojawiającego się w literaturze 
[Howe 2009, 19]181.

Howe proponuje przewrotną tezę, którą ilustruje slogan: renesans amato-
ra [Howe 2009, 27]. Koncepcja prezentowana przez niego opiera się na zało-
żeniu, że współczesne społeczeństwo, coraz lepiej wyedukowane, w instytu-
cjach o jeszcze oświeceniowych korzeniach chce realizować swoje kompetencje 
w ramach sensownej pracy, a projekty oparte na crowdsourcingu właśnie ta-
kiej okazji im dostarczają [Howe 2009, 37]. Dowodzą tego między innymi dwa 
przykłady: iStockphoto i InnoCentive. iStockphoto, które zostało stworzone 
przez Bruce’a Livingstone’a w 2000 roku, a sześć lat później sprzedane �irmie 
Getty Images za kwotę 50 mln dolarów [Howe 2009, 7], jest wielkim repozy-
torium zdjęć, rysunków, a także �ilmów i plików dźwiękowych182 dostarcza-
nych przez ogół użytkowników, obudowanym obecnie różnego typu formami 
społecznościowymi. InnoCentive jest portalem dostarczającym organizacjom 
rozwiązań ich głównych problemów. Rozwiązania te są wypracowywane dzię-
ki sieci łączącej miliony tzw. „rozwiązywaczy” (solvers), czyli ochotników, bio-
rących udział w konkursach ogłaszanych w związku z szukającymi rozwiązań 
problemami, często o bardzo wyra�inowanym, specjalistycznym charakterze, 
pochodzących z wielu, różnorodnych dziedzin. Uczestnicy projektu są wyna-
gradzani w systemie nagród i pochodzą praktycznie z całego świata183. Oby-
dwie te inicjatywy nie wymagają formalnych dowodów kompetencji; decy-

180 „Do not always behave in predictably sel-interest patterns” [Howe 2009, 15].
181 Szerzej opisuję tego autora w rozdziale Teoria Web 2.0 i mitologizowanie.
182 Jest to obecnie blisko 10 mln plików, które dostarczyło przeszło 7 mln członków spo-

łeczności iStockphoto, źródło: http://press.istockphoto.com/pr/isp/background.aspx (dostęp: 
18.10.2012).

183 Wyczerpujące informacje można znaleźć na stronie InnoCentive: http://www.innocen-
tive.com (dostęp: 18.10.2012).
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duje jakość pracy, wyłoniona w formie mniej lub bardziej wyartykułowanego 
współzawodnictwa. Korzysta na tym także uczestnik, bo konkurs stymuluje 
jednocześnie jego osobisty rozwój. Z tego właśnie formalnego punktu widze-
nia mamy więc do czynienia z amatorem. Crowdsourcing korzysta z jego aktyw-
ności, możliwej dzięki rozwojowi obniżającemu ceny dostępu do technologii 
i urządzeń, oraz jego obecności, włączonej w sieciową wspólnotę, która z kolei 
wyewoluowała w zaawansowaną formę kooperacji [Howe 2009, 99]184. 

Howe zauważa także i opisuje wpływ zjawiska, którym się zajmuje, na 
kształt organizacji biznesowych, zwracając uwagę na rolę, jaką odgrywają spo-
łeczności. Powołuje się w tym miejscu na książkę Erica von Hippela Democra-
tizing Innovation, aby pokazać proces przenoszenia się źródeł innowacyjności 
ze strony przedsiębiorcy na stronę klienta, co zresztą odbywa się na bardzo 
szerokim polu, obejmującym zarówno instrumenty naukowe, jak i rowery czy 
komputerowe chipy. Firmy muszą zatem opracowywać nowe, twórcze relacje 
ze swoimi klientami, co Clay Shirky nazywa swoim terminem: downsourcing 
[Howe 2009, 112]. Hippel dostarcza także inspiracji dla innego spostrzeżenia: 
klient nie może być innowacyjny w próżni, potrzebuje wspólnoty, dostarcza-
jącej korzystnej struktury dla jego działań [Howe 2009, 113]. Aby udowodnić 
natomiast korzyści, jakie może czerpać organizacja z takiej społeczności, Howe 
cytuje Benklera w tej części, którą w większości już tutaj omawiałem [Howe 
2009, 114]. Nie traci jednak z pola widzenia szerszego kontekstu, jakim jest 
kapitał społeczny, na podstawie którego formuje się współpracująca grupa. Ko-
rzysta ona z niego tak, jak przedsiębiorstwo korzysta z �izycznego i ludzkiego 
kapitału; to właśnie kapitał społeczny pozwala ekonomicznemu mechanizmo-
wi, jak pisze Howe, funkcjonować „gładko” [Howe 2009, 117].

Howe bezpośrednio odnosi ideę crowdsourcingu do szerszej koncepcji 
zbiorowej inteligencji, która jest tutaj zagadnieniem nadrzędnym. De�iniuje 
trzy jego typy, dzięki którym realizuje się ona w działaniu: 1) przewidywanie 
rynku, które porównuje co do zasady do gry na giełdzie; 2) rozwiązywanie 
problemów, polegające na użyciu rozległej sieci potencjalnych doradców oraz 
3) tzw. idea jam (co można próbować przetłumaczyć jako zwarcie pomysłów), 
które odnosi się do „masywnych, sieciowych burz mózgów trwających raczej 
tygodnie niż godziny”185. Dodaje także, iż crowdsourcing jest z zasady egali-
tarne i zakłada, że każdy posiada wiedzę lub talent, który może być cenny dla 
kogoś innego [Howe 2009, 134]. Przykładami ostatniej, trzeciej formy są pro-
jekty Net�lix Prize i Dell’s IdeaStorm. Net�lix Prize to jednorazowe, zakończone 

184 Projektem podobnym do InnoCentive jest MechanicalTurk – produkt Amazon, którego 
nazwa pochodzi od osiemnastowiecznego automatu szachowego, w rzeczywistości obsługiwa-
nego przez ukrytego we wnętrzu człowieka [Levene 2010, 401]. Jest on pomyślany jako rynek 
pracy, na którym można zgłaszać zadania, nazwane w projekcie Hit-ami (Human Intelligence 
Tasks), wykonywane przez pracowników, zgromadzonych w społeczności i zarejestrowanych. 
Więcej informacji na stronie: https://www.mturk.com/mturk/welcome (dostęp: 18.10.2012).

185 „[...] massive, online brainstorming sessions that takes place over the course of weeks 
than hours” [Howe 2009, 134].
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w 2009 roku przedsięwzięcie, polegające na wyłonieniu najlepszego rozwią-
zania algorytmu, pozwalającego przewidywać decyzję pobrania �ilmu przez 
klienta na podstawie jego preferencji �ilmowych, ogłoszone jako konkurs przez 
wielką wypożyczalnię Net�lix, z nagrodą w wysokości 1 miliona dolarów186. 
IdeaStorm to natomiast platforma stworzona przez �irmę Dell w celu udostęp-
nienia miejsca dla burzy mózgów, pozwalającej dzielić się pomysłami między 
sobą i z �irmą Dell, dotyczącymi �irmy, technologii i produktów187. 

Podsumowując, Howe pisze, że crowdsourcing nie jest pojedynczą strate-
gią, ale raczej kontenerem, który zbiera różne warianty, połączone jedną cechą: 
wykorzystują wkład tłumu, choć wkład ten może mieć bardzo różny charakter 
[Howe 2009, 280]. Zamieszcza także dziesięć zasad, które powinny rządzić ini-
cjatywą, starającą się wykorzystać jego potencjał. Brzmią one następująco:

• Wybierz właściwy model – spośród czterech, którymi są model kolek-
tywnej inteligencji/mądrości tłumów (dzielenia się wiedzą), kreacji 
w tłumie, głosowania w tłumie, tłumu jako źródła funduszy.

• Wybierz właściwy tłum.
• Zaoferuj odpowiednie motywacje.
• „Trzymaj różowe majtki w szu�ladzie”, co oznacza: nie przydawaj sobie 

przesadnej roli, nie monologuj, ale pomagaj w konwersacji.
• Albo tępota tłumów, albo zasada życzliwego dyktatora – tłum źle pracuje 

w izolacji i na ślepo; potrzebuje liderów i indywidualności.
• Pilnuj prostoty i dziel – trzeba rozkładać duże zamierzenia na proste, 

małe całości.
• Pamiętaj o zasadzie Sturgeona – zasada Teodora Sturgeona, pisarza 

science �iction, mówi, że 90% jakiejkolwiek całości to śmieci.
• Pamiętaj o 10% – antidotum na prawo Sturgeona.
• Społeczność ma zawsze rację.
• Nie pytaj, co tłum może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla tłu-

mu [Howe 2009, 278].

Interesujący i ważny komentarz na temat crowdsourcingu przedstawia Amy 
Shuen w książce Web 2.0. Przewodnik po strategiach. Zjawisko to umieszcza ona 
w ramach szerszego zagadnienia innowacji – fundamentalnego problemu teore-
tycznego, który pojawił się w obrębie zagadnień Web 2.0. Jako wprowadzenie 
do niego omawia przykład rozwiązania, jakie szeroko opisują w swojej książ-
ce Tapscott i Williams [Tapscott 2008, 23]: �irmę wydobywczą GoldCorp, która 
zaprzęgła do pracy ponad 1400 poszukiwaczy, udostępniając posiadane dane 
geologiczne i oferując sowite wynagrodzenie [Shuen 2009, 166]. W rezultacie 
�irmie, dzięki wskazówkom niezależnych uczestników projektu, udało się zna-
leźć nowe złoża, a na wykonanej pracy „skorzystała cała branża wydobywcza” 

186 Więcej na stronie: http://www.net�lixprize.com/ (dostęp: 18.10.2012).
187 Więcej na stronie: http://www.ideastorm.com/idea2AboutIdeaStorm?v=135055890

9411 (dostęp: 18.10.2012).
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[Shuen 2009, 167]. Jak twierdzi Shuen, powołując się na Michaela Polanyiego, 
istnieje osobista, „cicha” wiedza (np. dotycząca jazdy na rowerze czy strzelania 
goli w piłce nożnej), trudna do „przekazania lub przeniesienia”, a jednak w pew-
nych warunkach dająca się zapisać i udostępnić innym. Taki zapis wymyka się 
kontroli swojego twórcy; może się rozpowszechniać i powielać, i przynosić 
korzyści wszystkim, do których dotrze i którzy ją wykorzystają. Niechęć do jej 
ujawniania wynika z prostego faktu, że taka „uzewnętrzniona” wiedza nie musi 
przynosić tych korzyści swemu twórcy. Tymczasem, twierdzi Shuen, „konkurs 
online może okazać się nieoczekiwanym rozwiązaniem problemu zewnętrzno-
ści” [Shuen 2009, 168]; szersze, dobrowolne jej rozpowszechnienie, umożliwio-
ne przez technologie społecznościowe, zmniejsza efekt „uwewnętrznienia”. 

Opierając się na przykładzie GoldCorp, Shuen podaje cztery decyzje, reali-
zujące proces „uzewnętrzniania wewnętrzności”, czyli w rezultacie nakłonienia 
posiadaczy „cichej wiedzy” do podzielenia się nią z innymi. W ich skład wcho-
dzi segment wykorzystujący eskalację tworzenia wiedzy przez gromadzenie 
specjalistów; segment polegający na tworzeniu bodźców umożliwiających, uła-
twiających i promujących „wspólne tworzenie wiedzy”; segment opierający się 
na bieżącym przetwarzaniu napływających danych i natychmiastowym włącza-
niu ich do procesu uczenia się i optymalizacji oraz segment realizowania korzy-
ści, czyli „natychmiastowe spieniężanie zwycięskich modeli [modele były efek-
tem wiedzy gromadzonej przez GoldCorp – przyp. R.M.] przez wykorzystanie 
celów i opłacenie, upublicznienie i promowanie zwycięzców konkursu” [Shuen 
2009, 168]. Schemat Shuen stara się zsyntetyzować procedury prowadzące do 
sukcesu przedsięwzięć tego rodzaju.

Shuen uzupełnia go przykładami, które uzupełniają te, podane już przeze 
mnie wcześniej, takich przedsięwzięć jak Innovation Challenge, World Bank De-
velopment Marketplace, X PRIZE Foundation czy Red Hat Challenge188 [Shuen 
2009, 168]. Trzeba jednak dodać, że Shuen łączy w swojej liście podmioty o róż-
nym charakterze, zaczynając od organizacji deklarujących się jako non pro�it, 
takich jak X PRIZE Foundation, po przedsięwzięcia powoływane przez organi-
zacje komercyjne np. Red Hat czy Skild – twórca InnovationChallenge, poprzez 
formy pośrednie, takie jak World Bank Institute, który zarządza przedsięwzię-
ciem World Bank Development Marketplace, a jest agendą Banku Światowego. 
Hinchcliffe i Kim dorzucają przykłady �irm specjalizujących się w określonych 
usługach, jak �ińska �irma Microtask, która oferuje transfer dokumentów papie-
rowych do wersji cyfrowej189, czy �irma Tongal dostarczająca kontentu wideo190, 
lub Whinot, będąca źródłem pomocy biznesowej i projektowej przeznaczo-
nej dla restauracji, handlu detalicznego i ogrodnictwa191 [Hinchcliffe 2012, 95]. 

188 Adresy tych przedsięwzięć to odpowiednio: http://www.innovationchallenge.com/, 
http://wbi.worldbank.org/developmentmarketplace/, http://www.xprize.org/, http://apac.
redhat.com/redhatchallenge2012/blog/en/index.html (dostęp: 19.10.2012).

189 http://www.microtask.com/ (dostęp: 19.10.2012).
190 http://tongal.com/home (dostęp: 19.10.2012).
191 http://whinot.com/about.html (dostęp: 19.10.2012).
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Wyłoniły się także w sieci specjalne portale, usiłujące gromadzić informacje 
i odnośniki do wielu poszczególnych projektów. Należy do nich na przykład 
crowdsourcing.org, powstały w 2010 roku, de�iniujący siebie jako „neutralną 
organizację profesjonalistów”192. Jest on utrzymywany przez �irmę Massolu-
tion, specjalizującą się w dostarczaniu „prywatnym, publicznym i społecznym 
przedsięwzięciom” rozwiązań opartych na crowdsourcingu193. Proces różnico-
wania się typów organizacji i przedmiotów ich działania można uznać z jednej 
strony za dowód szybkiego rozwoju strategii crowdsourcing i obejmowania 
przez nią coraz liczniejszych pól aktywności, ale też jako kryterium służące po-
rządkowaniu tego obszaru, co wymagałoby dalszych badań.

Hinchcliffe i Kim reprezentują możliwie najbardziej aktualne spojrzenie 
na omawianą problematykę; ich książka ukazała się około połowy 2012 roku; 
włącza ona zjawisko crowdsourcingu w ramy szerszego zagadnienia, jakim 
jest social business. Nie mają oni także wątpliwości, że „kolektywnie tworzo-
na zawartość stała się najbardziej znaczącą i popularną częścią Sieci”194 i ob-
serwują istotną zmianę, jaka dokonała się w tym obszarze. Ponieważ produkt 
jest obecnie rozwijany za pomocą narzędzi społecznościowych (tzw. social 
product development) i stał się ostatnio jednym z głównych etapów w proce-
sie badawczo-rozwojowym organizacji (R&D), crowdsourcing nie tylko skupia 
się na zadaniach o charakterze intelektualnym, ale obejmuje praktycznie każ-
dy typ działalności służącej osiąganiu jej celów. W pewnym stopniu potwier-
dzają to wnioski wyciągnięte z podanych przed chwilą przykładów. Korzyści są 
oczywiste; to obniżenie kosztów, ale towarzyszą im zagrożenia, wśród których 
Hinchcliffe i Kim wymieniają utratę kontroli nad rozwojem projektu, jego przy-
padkowość, wątpliwą jakość rezultatów, a także problemy wiążące się z prawa-
mi autorskimi czy kwestie ochrony prywatności i bezpieczeństwa [Hinchcliffe 
2012, 94]. Mimo nasuwających się wątpliwości, zwłaszcza w świetle szybkie-
go wzrostu różnych inicjatyw z nim związanych, a także ze względu na odpo-
wiedź ze strony klientów, czyli potencjalnego „zasobu”195, wydaje się, że crowd-
sourcing może stanowić dobre źródło „różnorodnych potrzeb małego i dużego 
przemysłu” [Hinchcliffe 2012, 95].

Hinchcliffe i Kim podkreślają także, że istnieje coraz lepiej zde�iniowany ze-
staw praktyk, pozwalających organizacji wykorzystać narzędzie crowdsourcin-
gu, i wyliczają racjonalne kroki, które powinna w tym celu podjąć. Są one nastę-
pujące:

• Ustalenie tych obszarów działalności, które nie funkcjonują od strony bi-
znesowej w oczekiwany sposób – mogą to być bardzo różne działy organi-

192 http://www.crowdsourcing.org/about (dostęp: 19.10.2012).
193 http://www.massolution.com/about (dostęp: 19.10.2012).
194 „Collectively created content has become the most signi�icant and popular part of the 

Web” [Hinchcliffe 2012, 93].
195 Jak podają Hinchcliffe i Kim, według badań Forrester Research 61% klientów jest 

skłonnych uczestniczyć w procesie twórczej kooperacji [Hinchcliffe 2012, 95].
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zacji, które są zbyt kosztowne, nie dają sobie rady z nawałem zadań, uzy-
skują słabe rezultaty najczęściej z powodu słabego kontaktu z klientami.

• Utworzenie krótkiej listy potencjalnych usług opartych na crowdsourcin-
gu – po to, aby wypróbować różne opcje, spośród ofert, które są świeże, 
niesprawdzone i nie gwarantują dobrych efektów.

• Obserwowanie liderów wśród tworzącego zestawu możliwości – ekspe-
rymentowanie z doborem dostawców usług z zakresu crowdsourcingu 
jest tanie, warto więc uruchamiać ich wiele i porządkować pod kątem 
przydatności. 

• Stosowanie rozwiązań liderów, ale także dalsze eksperymentowanie – 
crowdsourcing jest w dużym stopniu nieprzewidywalny, niestabilny i in-
deterministyczny, trzeba być więc przygotowanym na wdrażanie następ-
nych usług lub uczestnictwo w kolejnych społecznościach [Hinchcliffe 
2012, 96–97]. 

Przenosząc w ten sposób perspektywę z poziomu gospodarki na poziom 
pojedynczej organizacji, Hinchcliffe i Kim wkraczają w obszar praktycznych za-
stosowań omawianej strategii. Tutaj także zakres jej użycia jest bardzo szeroki 
i obejmuje praktycznie wszystkie etapy procesu produkcji, od pomysłu produk-
tu, przez jego projekt, tworzenie, testowanie, a następnie serwis i marketing 
[Hinchcliffe 2012, 96]. Dzięki takiemu spojrzeniu uzyskujemy kompletny wgląd 
w specy�ikę zjawiska crowdsourcingu, którego, jak pamiętamy, Jeff Howe nie 
chciał jasno kategoryzować. Jest ono przykładem specy�iki gospodarki inter-
netowej i jego korzenie kryją się za jedną z cech rozwiązań IT, jaką jest skalo-
walność. Nie ulega wątpliwości, że determinuje ona także w poważnym stopniu 
specy�ikę środowiska sieci.

Crowdsourcing jest częścią większego zjawiska, które Hinchcliffe i Kim na-
zywają social business. Połączenie tych dwóch określeń oddaje skrzyżowanie 
przestrzeni zazwyczaj od siebie izolowanych i podległych odmiennej dynami-
ce. Jest to jedno z miejsc, które funduje stan konglomeratu, jakim jest Web 2.0. 
Jego de�inicja jest prosta, to „intencjonalne użycie mediów społecznościowych 
do uzyskania znaczących, strategicznych zysków w biznesie”196. Zastosowanie 
narzędzi społecznościowych potra�i znacząco podnieść różnego typu wskaźni-
ki, takie jak innowacyjność, sprzedaż czy zysk o bardzo wysoki procent; wspo-
mniani autorzy powołują się na raport �irmy Frost and Sullivan, który szaco-
wał wzrosty na poziomie przeszło 20% w każdym z nich [Hinchcliffe 2012, 
26]. Umożliwiają to cztery zasadnicze składniki: rozwój gospodarki wspartej 
na wiedzy; szeroka dostępność darmowych, globalnych platform umożliwia-
jących autoekspresję; przesunięcie głębokich źródeł wzrostu z instytucji na 
sieciowe wspólnoty oraz uzyskanie przez produkcję partnerską (peer pro-
duction) statusu głównego kierunku produkcji wiedzy [Hinchcliffe 2012, 45]. 

196 „[...] the intentional use of social media to drive meaningful, strategic business out-
comes” [Hinchcliffe 2012, 96].
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Tak uformowany biznes, który według Hinchcliffe’a i Kima stanie się wiodą-
cą formą w XXI wieku, oprze się na trzech głównych aspektach: po pierwsze, 
będzie kreował i dystrybuował wartość za pomocą sieci; po drugie, będzie 
się składał ze słabo powiązanych jednostek, i po trzecie, zrekonstruuje rów-
nowagę między nadmiarem i niedostatkiem zasobów według nowych zasad 
[Hinchcliffe 2012, 56]. Przebudowa biznesu za pomocą narzędzi społecznoś-
ciowych i zgodnie z ich logiką ilustruje niezwykły wpływ tego rozważanego 
tutaj na różne sposoby zjawiska. Jego zdolność zmieniania rzeczywistości jest 
uważana za decydującą i ujawnia swą siłę zwłaszcza na tle działalności nasta-
wionej na zysk, z zasady poddanej ścisłej kontroli.

Dane są następnym „Intel inside”

Poruszana dotychczas problematyka, pojawiająca się w kontekście i z powodu 
omawianego tutaj artykułu Tima O’Reilly’ego What Is Web 2.0, a więc rozwinię-
cie dwóch pierwszych punktów z siedmiu, noszących tytuły Sieć jako platfor-
ma i Wykorzystanie inteligencji zbiorowej, w większym stopniu pozostawiała 
na uboczu kwestie technologiczne; teraz staną się one tematem zasadniczym, 
choć przejście będzie łagodne. Idea Internetu jako pewnego środowiska obej-
mującego różnego typu obszary, co wyjaśniałem na wstępie, siłą rzeczy musi 
wkroczyć także w dziedzinę technologii, a my – zmierzyć się z właściwymi dla 
niej tematami. Jej obecność staje się w niniejszym przeglądzie coraz bardziej 
konieczna. Niniejszy rozdział podejmuje kwestię danych, a ściślej baz danych, 
które stały się źródłem najważniejszych kompetencji organizacji realizujących 
strategie Web 2.0 i doprowadziły choćby do powstawania nowych form ser-
wisów WWW, takich jak tzw. mashupy. W ramach tego ostatniego zagadnienia 
pojawiają się już kwestie technologiczne jako istotne składniki rozwoju sieci. 
Tutaj poprzestanę na ich wspomnieniu, a dokładniejsze omówienie pozostawię 
do rozdziału następnego.

Aby uchwycić dobrze sens kolejnej właściwości strategii Web 2.0, trzeba zro-
zumieć ideę sloganu reklamowego „Intel inside”, który O’Reilly uczynił jej metafo-
rą. Okoliczności, które spowodowały uruchomienie całej kampanii reklamowej, 
mającej wypromować markę, przedstawia o�icjalna strona Intela197. Intel Inside 
Program został uruchomiony w 1991 roku, a jego nowatorski charakter polegał 
na tym, że producent komponentu komputera, w tym wypadku procesora, bez-
pośrednio komunikował się z nabywcą. Konieczność takiej komunikacji powstała 
w chwili, gdy – wyjaśnia dokument Intela – okazało się, że nazwy pewnych wersji 
procesora (o numerach 386 i 486) nie są objęte ochroną, więc mogą być używa-
ne przez konkurencję. Potrzebny zatem okazał się marketingowy zabieg, pod-

197 http://www.intel.com/pressroom/intel_inside.htm (dostęp: 19.10.2012).
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kreślający wyższość pozornie tych samych rozwiązań pochodzących od Intela. 
Dokument przypomina, że Intel, choć doskonale znany w środowisku producen-
tów komputerów, był słabo rozpoznawany przez klientów końcowych, a proce-
sor, choć jest podstawowym elementem komputera, tkwi ukryty głęboko w jego 
wnętrzu i pozostaje niewidoczny. Klient ma w tej sytuacji ograniczoną możliwość 
sprawdzenia wersji i producenta procesora przed zakupem sprzętu198. 

Metafora O’Reilly’ego w prosty sposób zwraca uwagę na istnienie pewnego 
typu kompetencji i źródła przewagi konkurencyjnej, pojawiającej się w strate-
gii Web 2.0, jednocześnie: typowej, zasadniczej i ukrytej wewnątrz całego pro-
jektu. Rozpoczynając ten fragment, O’Reilly pisze, że „dotychczas każda znaczą-
ca internetowa aplikacja była oparta na wyspecjalizowanej bazie danych”199, 
podaje przykłady Google, Amazon, eBay i innych i cytuje opinię, którą 
w 2004 roku usłyszał od Hala Variana: „SQL jest nowym HTML”200. Hal Varian 
jest emerytowanym profesorem ekonomii University of California w Berkeley, 
autorytetem w kwestii ekonomii sieciowej, współautorem głośnej (i cytowa-
nej już tutaj wcześniej) książki wydanej w 1999 roku Potęga informacji: stra-
tegiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (wydanie polskie: Shapiro 2007). 
Jest także od 2002 roku zaangażowany w wielu obszarach funkcjonowania Go-
ogle201, w którym od 2007 roku jest głównym ekonomistą (Chief economist)202. 
„Wired” określa go także jako eksperta w dziedzinie AdWords203 – oryginalnej 
metodzie sprzedaży reklam w Google, która przynosi tej �irmie olbrzymie do-
chody. AdWords, być może najbardziej zaawansowany mechanizm służący do 
osiągania zysków za pomocą wykorzystania gromadzonych informacji, jest jed-
nym z trzech wybranych tematów, które omówimy w tym rozdziale.

Google udostępniło AdWords204 w październiku 2000 roku, tworząc „sa-
moobsługowy rynek online otwarty na miliony małych i średnich �irm, które 
nigdy wcześniej nie reklamowały się online”, pisze Amy Shuen i wskazuje na 
wzrost jego zysków do poziomu 85 milionów dolarów w roku następnym [Shu-
en 2009, 78–79]. Nową usługę promowano tekstem: „Masz kartę kredytową 
i 5 minut? Wrzuć swoją reklamę do Google jeszcze dziś” [Battelle 2007, 95]. 

198 Specy�ika amerykańskiego rynku komputerów w odróżnieniu od polskiego polega na 
tym, że sprzedaje się tam gotowe, kompletne zestawy, podczas gdy w Polsce, szczególnie we 
wczesnym okresie rozwoju segmentu przeznaczonego do użytku domowego, dominowały 
komputery składane na zamówienie, o specjalnie dobranej specy�ikacji.

199 „Every signi�icant internet application to date has been backed by a specialized data-
base” [O’Reilly 2005].

200 „SQL is the new HTML” [O’Reilly 2005]. SQL (Structured Query Language) to język pro-
gramowania służący do obsługi tzw. relacyjnych baz danych, HTML (HyperText Markup Lan-
guage) to język tzw. znacznikowy, będący podstawą World Wide Web, wymyślony przez Tima 
Bernersa-Lee.

201 http://www.Googleventures.com/team/hal-varian (dostęp: 21.10.2012).
202 http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/ (dostęp: 21.10.2012).
203 http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_Googlenomics?

currentPage=all (dostęp: 21.10.2012).
204 http://adwords.Google.com (dostęp: 21.10.2012).
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Jednak, jak dalej pisze Battelle, w momencie, w którym ruszyła, usługa miała 
archaiczny charakter i opierała się na zasadzie CPM205, podczas gdy na rynku 
korzystano już ze znacznie bardziej zaawansowanego mechanizmu aukcji wy-
szukiwanych słów lub fraz. Taką technologię stosowała wyszukiwarka Over-
ture. Google szybko uzupełniło niedociągnięcie, wprowadzając w 2002 roku 
do swojej usługi nieco zmienioną formę aukcji; o pierwszeństwie decydowała 
nie tylko kwota, jaką skłonny był zapłacić reklamodawca za umieszczenie sko-
jarzonego z jego działalnością słowa, ale także jego „jakość”. Szacowanie tej 
ostatniej właściwości dokładniej opisuje Levene, inne źródła z reguły uprasz-
czają ją, zwracając uwagę jedynie na popularność, a dokładnie wskaźnik CTR 
(cost through rate), stosunek między liczbą wyświetleń reklamy a liczbą klik-
nięć w nią. Poza CTR – parametrem stojącym najwyżej w hierarchii ważności, 
wskaźnik jakości (quality score) brał pod uwagę relewancję, która dotyczyła 
zgodności najważniejszych słów wybranych przez reklamodawcę jako przed-
mioty aukcji z tytułem i opisem reklamy. Trzecim parametrem, najmniej istot-
nym, była jakość strony, na której ostatecznie pojawiała się reklama (okre-
ślanym za pomocą PageRank). Mechanizm kwali�ikowania jakości został 
opatrzony nazwą rank by revenue (ranking na podstawie zysku), natomiast po-
łączenie go z aukcją oferowanych przez reklamodawców ofert cenowych doty-
czących poszczególnych słów i fraz – ad rank. W 2007 roku także Yahoo! prze-
szło na system kwali�ikowania jakości [Levene 2010, 163]. 

Ad rank ma co najmniej dwie istotne cechy z punktu widzenia reklamo-
dawcy: pozwala wygrać oferentowi, który nie proponuje najwyższej ceny (ale 
wynagradza to właścicielowi systemu zyskownością), oraz komplikuje decy-
zję dotyczącą ceny, którą powinien zapłacić za ofertę. Ta pierwsza właściwość, 
zwłaszcza przy podkreśleniu znaczenia popularności jako parametru, wpisała 
się doskonale w promocyjny wizerunek Google, a ściślej jego bardzo poważnie 
traktowanych public relations. „Przemysł i prasa”, jak pisze Battelle, zobaczyły 
Google jako „mniej złe” niż Overture, skoro to nie pieniądze liczyły się najbar-
dziej w jej biznesowych algorytmach, co z kolei odzwierciedliło się w opiniach 
prasowych i w liczbie reklamodawców [Battelle 2007, 107]. W stwierdzeniu 
Battelle’a tkwi aluzja do sławnego skądinąd credo Google: Don’t be evil (Nie 
bądź zły), które ciągle znajduje się na samym wstępie dokumentu Kodeks po-
stępowania (Code of Conduct), będącego częścią opisu ładu korporacyjnego tej 
�irmy206. Nieco ironicznym komentarzem mogą być w tym kontekście perypetie 
Google z �irmą Billy’ego Grossa pod nazwą GoTo.com – lidera płatnego wyszu-
kiwania w 1999 roku [Battelle 2007, 87], przemianowanego w 2001 roku na 
Overture, którego zasadniczym celem było „płatne wprowadzanie użytkowni-
ków na komercyjne strony internetowe i do rozległej sieci reklamodawców” 
[Battelle 2007, 88], czyli działalność, którą de facto szeroko prowadzi obecnie 

205 Cost per mille, czyli dosłownie „koszt tysiąca”, służy do tradycyjnego określania kosztu 
reklamy przez cenę dotarcia do tysiąca odbiorców.

206 https://investor.Google.com/corporate/code-of-conduct.html (dostęp: 21.10.2012).
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Google. Gross w 2001 roku zaproponował Brinowi i Page’owi, właścicielom 
Google, połączenie �irm. Oni jednak, z pryncypialnego powodu, nie chcąc łą-
czyć płatnych reklam z wyszukiwaniami, potraktowali propozycję „chłodno”. 
W kilka miesięcy po zawieszeniu rozmów z Overture uruchomili jednak włas-
ny serwis AdWords, uzupełniony przez mechanizm PPC w 2002 roku, co spo-
wodowało wniesienie przez Overture sprawy do sądu o naruszenie patentu, 
zakończone ostatecznie ugodą [Battelle 2007, 89]. Druga, wspomniana i kło-
potliwa cecha procedury ad rank polega na pojawieniu się przed reklamodaw-
cą poważnego problemu odpowiedniego oszacowania kwoty, którą powinien 
zadeklarować na aukcji, co komplikuje się dodatkowo wobec faktu, że wyniki 
auk cji są aktualizowane na bieżąco i biorą pod uwagę wiele tysięcy transakcji 
na sekundę [Levene 2010, 164]. 

W 2003 roku system AdWords uzupełnił mechanizm AdSense, co zostało 
ogłoszone przez Google jako „największy na świecie program reklamowy i pro-
gram spieniężania procesów wyszukiwania”207. Polegał on na wyświetlaniu re-
klam kontekstowych na stronach biorących udział w programie i dzieleniu się 
częścią z zysku od nich z właścicielami tych stron, pozwalający im także na �il-
trowanie ich zawartości i unikanie na przykład reklam konkurencji. Ostatecz-
nie system, który powstał z połączenia różnych kompetencji i usług Google, 
takich jak AdWords, AdSense i innych, okazał się bardzo złożony. Próbę jego re-
konstrukcji podaje Shuen, powołując się na diagram stworzony przez blogera 
Vaughna F. Aubuchona na stronie Vaughn’s One-Page summaries208. Pokazuje on 
wzajemną, wielostronną zależność poszczególnych jego składników, które Shu-
en grupuje w trzy główne �ilary: AdWords, AdSense i wyszukiwanie. Podstawą 
tych trzech �ilarów są bazy danych, wśród których najobszerniejsza to dziedzi-
na samego Internetu, a ściślej World Wide Web i miliony tworzących ją stron 
[Shuen 2009, 82]. Mechanizmy AdWords i AdSense można zinterpretować jako 
strategie biznesowe wpisujące się w różne aspekty zarządzania organizacją 
w sieci. W szczególności, tak jak czyni to na przykład Amy Shuen, można je ana-
lizować w ramach operacji wykorzystania zjawiska „długiego ogona” [Shuen 
2009, 77]. Gromadzone dane w formie dynamicznych baz (a nawet baz baz), 
na które składają się zbiory słów i fraz, wyniki ich wyszukiwania, reklamo-
dawców, klientów, stron internetowych włączonych w obydwa programy, czy 
w końcu przeszukiwane strony sieci, są jednak rzeczywistym, głównym zaso-
bem przedsięwzięcia. Zbiory te zmieniają się w czasie z różną częstotliwością 
(od dni, tygodni czy miesięcy w wypadku stron do ułamków sekund w przy-
padku aukcji, której kolejne stany są uruchamiane przez kliknięcia użytkowni-
ków sieci na całym świecie). Są bardzo złożone w dwu znaczeniach: po pierw-
sze, procedury aukcyjne śledzą wiele słów i fraz łączących reklamodawców 

207 „World’s Largest Advertising and Search Monetization Program”, http://Googlepress.
blogspot.com/2003/03/Google-builds-worlds-largest.html (dostęp: 21.10.2012).

208 http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/adwords-adsense-diagram.gif (dostęp: 
21.10.2012).
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i klientów w dynamiczne, krzyżujące się grupy, które są zdywersy�ikowane ję-
zykowo, a także prawdopodobnie terytorialnie. Po drugie, systemy AdWords, 
AdSense i mechanizmy wyszukiwarki, takie jak hierarchia wyświetlania wyni-
ków czy tzw. boksy, czyli wyodrębnione, sponsorowane wyniki wyszukiwania, 
a także inne sposoby wykorzystywania usług Google w celach reklamowych, na 
przykład YouTube, tworzą jeden zwarty, wewnętrznie zharmonizowany system 
(który próbował odtworzyć Aubuchon, jednak z pewnością jest to tylko przybli-
żenie, choćby dlatego, że ten system się nieustannie rozwija i komplikuje). Na to 
wszystko trzeba jeszcze nałożyć coraz bardziej wyra�inowane bazy danych na 
temat użytkowników (wzbudzające kontrowersje, ale jednocześnie gwałtownie 
się rozbudowujące), dostarczające dodatkowych zmiennych, pozwalających op-
tymalizować strumienie reklamowe, i w końcu nie należy zapominać o podsta-
wowej kompetencji Google, będącej źródłem jej sukcesu, jaką jest wyszukiwanie 
i ranking stron, opar ty na nieustannie mody�ikowanym algorytmie, historycznie 
zapoczątkowanym przez PageRank.

Google nie jest zresztą jednym, choć pewnie najbardziej znanym graczem 
na tym rynku. Governor, Hinchcliffe i Nickull podają przykład wspomnianego 
już Yahoo!, które, po przejęciu Overture w 2003 roku, rozwinęło także złożone 
badania „strumieni świadomości użytkowników Sieci realizowane za pomocą 
kliknięć”209, oparte na obszernych bazach gromadzących dane na ich temat za 
pomocą różnego typu technologii, poczynając od tzw. ciasteczek (cookies)210, 
poprzez aktywność związaną z ich kontami, czy tzw. bounce rates – współczyn-
nikiem określającym procent użytkowników, którzy opuścili stronę po wejściu, 
zamiast ją przeglądać, aż po prowadzone przez nich wyszukiwania. 

Właściciele tych technologii zmagają się z rodzącymi się nowymi problema-
mi, które polegają na wykorzystywaniu wyników wyszukiwania do własnych 
celów. Zabiegi, jakie tutaj są podejmowane, mają różny charakter, poczynając 
od optymalizacji stron pod kątem wyszukiwania tzw. SEO po oszustwa takie jak 
fałszowanie kliknięć (click fraud). SEO (Search Engine Optimization) to zestaw 
strategii mających na celu uzyskanie jak najwyższej pozycji w wyszukiwarce, 
po wpisaniu przez użytkownika słowa lub frazy, pisze Jerri L. Ledford w książ-
ce Search Engine Optimization Bible [Ledford 2009, 49] i należą do technik tzw. 
pozycjonowania stron. Strategie te nie zawsze są akceptowane przez wyszuki-
warki, które, tak jak Google, dążą do panowania nad hierarchią wyników wy-
szukiwania211. Fałszowanie kliknięć należy już do przestępstw internetowych 

209 „[...] click-stream consciousness of web users” [Governor 2009, 32].
210 Drobnych fragmentów kodu pozostawianych w komputerach użytkowników przez 

przeglądane strony.
211 Przykładem takiej kontrowersji jest niedawny incydent usunięcia z wyników wyszuki-

wania Google w Polsce tzw. porównywarek cenowych, m.in. Ceneo, Nokaut i Skąpca, a także 
obniżenia pozycji innych serwisów, takich jak euro.com.pl, fotka.pl, swistak.pl czy tesco.pl. O�i-
cjalnym argumentem Google było stosowanie przez te �irmy tzw. systemów wymiany linków 
(SWL), czyli usług oferujących płatnie sztucznie mnożone linki, dzięki czemu podnosiła się 
pozycja strony w wyszukiwarce. Zarzuciło ono im na tej podstawie niestosowanie się do tzw. 
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[Levene 2010, 166] i może być zarówno przeprowadzane przez ludzi, jak i spe-
cjalne roboty programowe, tzw. clickbots, albo poprzez umieszczanie na stro-
nach odpowiedniego kodu JavaScript [Levene 2010, 167].

Tim O’Reilly podejmuje specy�iczny wątek baz danych, związany z groma-
dzeniem danych na temat użytkowników, co należy według niego do zesta-
wu pewnych podstawowych klas szczególnie cennych informacji, jakie dają 
przewagę konkurencyjną w sieci. Zalicza on do tej grupy dane związane z lo-
kalizacją, tożsamością, kalendarzem wydarzeń publicznych, identy�ikacją pro-
duktów i tzw. przestrzeniami nazw (namespaces) [O’Reilly 2005]. Ten ostatni 
przypadek ma historyczne korzenie w rozwoju systemu dystrybucji nazw do-
men internetowych, którego burzliwe dzieje opisałem na wstępie, ale dalej jest 
ważnym elementem biznesu aukcyjnego domen czy towarzyszących mu usług 
pośrednictwa212. Kwestie identy�ikacji personalnej i lokalizacji geogra�icznej 
są obecnie dalej niezwykle szybko rozwijającymi się dziedzinami, które budzą 
wzmagające się kontrowersje, co omówiliśmy wcześniej, i stają się coraz waż-
niejszymi typami zasobów, co w szczególności odnosi się do informacji doty-
czących tożsamości. Pionierem na polu obserwowania zachowań klientów była 
�irma Amazon, która już od momentu powstania w 1995 roku katalogowała 
klientów, nadając im unikalne numery identy�ikacyjne, pozwalające na śledze-
nie ich przyzwyczajeń [Levis 2010, 105], co było częścią szerszego planu, po-
zwalającego na pionierskie usługi w rodzaju systemów rekomendacyjnych. 

Na tle tego, co napisano, pytanie zadane przez Tima O’Reilly’ego: „Kto po-
siada dane?” zyskuje nowy, ważki sens. Podąża on zwykle drogą niepokojów 
i lęków. Omawialiśmy ten wątek wcześniej. Istnieje jednak również inny typ 
zużytkowania zasobów w postaci baz danych, nie tylko nie naruszających, ale 
wręcz otwierających nowe pola manifestacji wolności użytkownika213. Jego hi-
storycznym źródłem, pierwszym projektem, który się na tej możliwości oparł 
i stąd powszechnie przywoływanym, także przez Tima O’Reilly’ego, był ser-
wis Paula Rademachera, który łamiąc, jak pisze Holdener, JavaScript używany 
przez Google do obsługi swoich map i łącząc go z danymi dostarczanymi przez 
serwis Craigslist na temat nieruchomości, stworzył stronę HousingMaps.
com214 [Holdener 2008, 660]. Stał się więc pierwszym przedstawicielem no-
wego internetowego bytu, który został ochrzczony mianem mashupu. Jak 
twierdzą Purvis, Sambells i Turner, termin ten wziął się z muzyki popularnej, 

Google Webmaster Guidelines, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11064286,Google_wy-
cial_wielkie_porownywarki_cenowe_z_wynikow.html (dostęp: 21.10.2012).

212 Przykładem platformy aukcyjnej i usług brokerskich jest serwis Moniker, więcej infor-
macji: https://www.moniker.com/aboutus.jsp (dostęp: 21.10.2012).

213 Gwoli ścisłości, trzeba dodać, że inny pogląd na tę kwestię prezentuje Jaron Lanier 
w książce You are not a gadget. A Manifesto; opisywane tutaj przeze mnie mashupy traktuje on, 
obok anonimowych żartów wideo czy komentarzy, jako jedną z form realizowania się odhu-
manizowanej, zdepersonalizowanej komunikacji zastępującej pełnoprawne ludzkie interakcje 
w obecnym okresie Web 2.0, czemu nie można zdecydowanie odmówić racji [Lanier 2010, 4].

214 Jej bardzo archaiczną formę można ciągle podziwiać pod adresem: http://www.housing-
maps.com/ (dostęp: 22.10.2012).



216 Część II. Środowisko Web 2.0

a dokładniej z procedury polegającej na miksowaniu próbek muzycznych z ist-
niejących utworów (mashing) i tworzeniu w ten sposób nowych kompozycji 
[Purvis 2006, 10]. Tim O’Reilly uznał projekt Rademachera za „pierwszą apli-
kację prawdziwie realizującą zasady Web 2.0”, czemu dał wyraz publicznie 
w czasie konferencji Where 2.0 w czerwcu 2005 roku w San Francisco [Gibson 
2006, 68].

Tim O’Reilly cały fragment poświęcony danym w swoim artykule What Is 
Web 2.0 rozpoczyna od zagadnienia map geogra�icznych. Są one dla niego sym-
bolicznym przykładem „wkładu” bazodanowego, jaki stoi za takimi serwisami 
jak MapQuest, Bing Maps Microsoftu, Yahoo!Maps czy najbardziej z nich rozwi-
niętym GoogleMaps215, dostarczanego przez zewnętrzne �irmy. MapQuest został 
uruchomiony 5 lutego 1996 roku i pozwalał przeglądać mapy, a także pokazy-
wać kierunki i miejsca wyszukiwane przez użytkowników, pozostając podstawo-
wym źródłem tego rodzaju danych aż do pojawienia się usługi Google [Holdener 
2008, 5]. Jak dodaje Mike Pegg, autor wstępu do książki Beginning Google Maps 
Applications with PHP and Ajax. From Novice to Professional, MapQuest ograni-
czał jednak wyszukiwania swoich klientów do �irm, z którymi współpracował. 
Sytuacja zmieniła się w lutym 2005 roku, kiedy Google ogłosił nową usługę: 
GoogleMaps216. Pegg notuje, że był to pierwszy darmowy serwis udostępnia-
jący mapy satelitarne dowolnego miejsca na Ziemi, który zafascynował go na 
tyle, że stworzył blog, poświęcony różnego rodzaju aspektom tego serwisu, do-
kumentujący także wykorzystanie map Google na innych stronach217. Następny 
przełom przyszedł w czerwcu tego samego roku – Google włączył wtedy usłu-
gę MapsAPI [Purvis 2006, XV], to znaczy udostępnił interfejs pozwalający wy-
korzystywać funkcje map w tworzonym zewnętrznie oprogramowaniu, bez po-
trzeby „hakowania” oryginalnego kodu, czyli nieuwzględnionego przez twórców 
przejmowania i zmiany jego fragmentów. 

Ta ostatnia mody�ikacja oznaczała także pojawienie się nowego typu współ-
pracy z zewnętrznymi programistami, którzy mogli manipulować wklejanymi do 
własnych projektów mapami i dodawać do nich oryginalną zawartość. Właśnie 
takie łączenie danych, oparte na ich swobodnym krzyżowaniu, stało się podsta-
wą formy zwanej mashupem [Levene 2010, 396], w której często wykorzystywa-
ne są mapy, stanowiące punkt wyjścia ilustrowania różnego typu usług i informa-
cji. Nowa ścieżka dla inwencji, która się w ten sposób otworzyła, spowodowała 
falę projektów tego typu. Holdener notuje opinie twierdzące, że liczba powstają-
cych mashupów może osiągnąć nawet dziesięć dziennie218, i przestrzega jedno-

215 Odpowiednio: http://www.mapquest.com/, http://www.bing.com/maps/, http://maps.
yahoo.com, https://maps.Google.com/ (dostęp: 22.10.2012).

216 http://Googleblog.blogspot.com/2005/02/mapping-your-way.html (dostęp: 22.10.2012).
217 Jest on obszernym źródłem informacji, które istnieje nadal pod adresem: http://www.

Googlemapsmania.blogspot.com/ (dostęp: 22.10.2012).
218 Prognoza dla 2007 roku – szczytu popularności nowej wówczas technologii. W rzeczy-

wistości ten wskaźnik utrzymuje się na poziomie 2,7; http://www.programmableweb.com/
mashups (dostęp: 22.10.2012).
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cześnie przed przesadnym ich mnożeniem [Holdener 2008, 661]. Jednocześnie 
ten autor rysuje ogromne możliwości przed tym rozwiązaniem i podaje liczne, 
choć dotyczące wyłącznie rynku amerykańskiego, przykłady dostępnych danych, 
możliwych do wykorzystania [Holdener 2008, 665], a także serwisów wspoma-
gających i dokumentujących ich tworzenie [Holdener 2008, 668].

Do jednego z serwisów, o których także wspomina Holdener, o nazwie Pro-
grammable Web, odwołuje się Tom Funk, aby zilustrować rozwój tego gatunku, 
również odzwierciedlający się w różnorodności. Choć mapy pozostają ciągle 
najważniejszą jego podstawą (27%), pojawiają się tam także takie kategorie jak 
wyszukiwanie (10%), społeczności (10%), fotogra�ia (7%) czy zakupy (7%). 
Obszerną część tworzą mashupy o zawartości trudnej do skategoryzowania 
(14%). Przedstawione dane pochodzą ze zbioru prawie 7000 pozycji, bo tak 
szacuje obecnie liczebność mashupów cytowany serwis219. O różnorodności 
tego zbioru może także świadczyć liczba tagów, które służą do ich scharaktery-
zowania; według tego samego źródła liczy ona przeszło 1800 pozycji220.

Governor, Hinchcliffe i Nickull opisują mashup jako skutek potrzeby, któ-
ra pojawia się wszędzie tam, gdzie jest niezbędna, wynikająca ze specy�iczne-
go spojrzenia użytkownika, kompozycja danych, pochodzących z zewnętrznych 
źródeł. Jednocześnie, aby ta potrzeba mogła być zrealizowana, owe źródła mu-
szą oferować dostęp do swoich zasobów za pomocą kompletów wystandary-
zowanych usług. W szczególności autorzy podkreślają zależność mashupów 
od SOA (Service Oriented Architecture), czyli takich sposobów organizacji in-
frastruktury informatycznej organizacji, które są nastawione na usługi i jako 
oferty usług są widziane z zewnątrz (szersze wyjaśnienie tych zagadnień znaj-
duje się w dalszej części książki). Muszą być także niezależne od platform i sy-
stemów operacyjnych [Governor 2009, 152]. Mashupy łączą usługi, oferowane 
przez różnych dostawców, i wyposażają te zestawy w jednolity interfejs prze-
znaczony dla użytkownika, dający się zwykle dostosowywać do jego specy�icz-
nych potrzeb. Istnieją również mashupy pozbawione takiego interfejsu, służące 
jako komponenty dla innych mashupów, które mogą także łączyć je z następny-
mi usługami [Governor 2009, 153]. Choć istnieją różne wzorce łączenia treści 
w mashupach, wariantem najczęstszym w Internecie jest prosty, dwupoziomo-
wy schemat, zgodnie z którym usługi pochodzące z różnych źródeł są zbiera-
ne i dostarczane klientowi za pomocą jego przeglądarki [Governor 2009, 154]. 
Przykładem takiego rodzaju serwisów na polskim gruncie są na przykład po-
równywarki cenowe, zbierające dane z różnych sklepów i prezentujące je w syn-
tetycznej formie, która jest w dużym stopniu zależna od użytkownika, mogącego 
oferowane dane w rozmaity sposób �iltrować i przeglądać221. Holdener podaje 

219 Więcej danych na stronie: http://www.programmableweb.com/mashups (dostęp: 
22.10.2012).

220 http://www.programmableweb.com/mashup-tag-cloud (dostęp: 22.10.2012).
221 Opis mashupów z punktu widzenia technologicznego można znaleźć w artykule tech-

nicznym �irmy Microsoft, dostępnej pod adresem: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
bb906060.aspx (dostęp: 29.10.2012).
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także przykłady takich serwisów jak Webmushup.com, Web Service List i wspo-
mnianą już Programmable Web222, które zajmują się techniczną i statystyczną 
stroną Mashupów. 

Opisując mashupy, rozpocząłem od względnie prostych rozwiązań, dla 
których prototypem była strona Paula Rademachera, wiążąca oferty nieru-
chomości z mapami geogra�icznym za pomocą manipulacji kodem JavaScript 
napisanym przez programistów Google do obsługi stron z mapami. Ostatnie 
rozwiązania przedstawione przez Governora, Hinchcliffe’a i Nickulla obejmują 
już zaawansowane technologie programistyczne, które stały się codziennoś-
cią strategii związanych w Web 2.0. Formę pośrednią niejako stanowią tzw. 
interfejsy API (Application Programming Interface – interfejs programowania 
aplikacji), które można rozumieć jako rozwiązanie początkowe, a potem część 
technologii SOA. Ta konstatacja jednak doprowadza do oczywistego wniosku 
o ciągłym i dosyć szybkim rozwoju technologii, a także jej powiększającej się 
złożoności nie tylko w obszarze samych algorytmów programistycznych, ale 
także mnożących się rozwiązań konceptualnych. Na tym konceptualnym me-
tapoziomie pojawiają się idee de�iniujące IT w ramach kompletnych, całościo-
wych systemów, które mogą być dalej realizowane za pomocą różnego rodzaju 
narzędzi programistycznych, pracujących pod kontrolą różnych systemów na 
rozmaitym sprzęcie. To na tym poziomie powstają najnowsze rozwiązania in-
formatyczne dla współczesnych organizacji biznesowych i innych, które moż-
na uznać za najbardziej wyra�inowane obecnie realizacje zasady O’Reilly’ego, 
mówiącej, że „dane to następny «Intel inside»”.

Krótki opis tej nowoczesnej i dynamicznej dziedziny oprę na przykładzie 
�irmy IBM, której już tutaj poświęciłem nieco miejsca wcześniej, choć podob-
nych rozwiązań dostarczają także Oracle, Microsoft i inni. Jest to jeden z nie-
wątpliwych liderów w dostarczaniu kompletnych systemów obsługi organiza-
cji. W wypadku IBM jest to oferta spójnego zestawu oprogramowania o nazwie 
Zarządzanie informacją (Information management) i w jego skład wchodzą 
takie działy jak analizy biznesowe, w tym tzw. business intelligence, hurtownie 
danych, zarządzanie danymi czy obsługa chmury danych223. Są one oparte źród-
łowo na przetwarzaniu bardzo różnego typu informacji, zbieranych i magazy-
nowanych w ogromnych ilościach w każdej chwili w skomunikowanych proce-
sach o zasięgu globalnym, dla których podstawowym nośnikiem jest Internet. 
Najnowszym rozwiązaniem tego systemu jest tzw. przetwarzanie w chmurze 
(cloud computing): 

Filozo�ia cloud computing polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług 
IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie sta-
łego dostępu poprzez komputery klienckie224. 

222 Odpowiednio: http://www.webmashup.com/, http://www.webservicelist.com/, http://
www.programmableweb.com/ (dostęp: 22.10.2012).

223 http://www-142.ibm.com/software/products/pl/pl/category/data (dostęp: 22.10.2012).
224 http://www-05.ibm.com/pl/cloud/ (dostęp: 22.10.2012).
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Na znacznie bardziej formalną de�inicję National Institute of Standards and 
Technology, będącego agendą Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, 
powołuje się Bill Williams w książce The Economics of Cloud Computing: 

Przetwarzanie w chmurze jest rozwiązaniem, które umożliwia wygodny, dostępny 
na żądanie dostęp sieciowy do współdzielonego pola kon�igurowalnych zasobów 
obliczeniowych (np. sieci, serwerów, powierzchni dyskowej, aplikacji i usług), które 
mogą być natychmiast dostarczone i udostępnione w drodze minimalnych działań 
zarządczych i wkładu dostarczyciela usług225. 

IBM wspomnianą ofertę oprogramowania zawiera w produkcie noszącym 
marketingową nazwę „Mądrzejszy świat” i mającym za zadanie objąć całość 
danych wytwarzanych w skali globalnej, które IBM ocenia na 15 petabajtów 
dziennie226. Ich analiza sprawia, że można zarządzać poszczególnymi dziedzi-
nami w dotychczas niedostępny, zaawansowany sposób; IBM podaje przykłady 
inteligentnych miast (np. zarządzanie ruchem), inteligentnej energii, inteligen-
tnej bankowości itp.227 W tych rozwiązaniach immanentnym elementem jest 
gromadzenie danych, które dzięki złożonemu przetwarzaniu stają się niewąt-
pliwie zasadniczym zasobem organizacji. Towarzyszącą temu produktowi tech-
nologię cloud computing, którą IBM rozwinęło do poziomu osobno oferowane-
go rozwiązania, można natomiast uznać za przedsięwzięcie, w którym sama 
baza i dokonywane na niej operacje stają się produktem. Obie te sytuacje wy-
dają się zatem następnym krokiem zgodnym z kierunkiem przepowiedzianym 
przez Tima O’Reilly’ego, kiedy wspominał w swoim tekście z 2005 roku o da-
nych jako „następnym «Intel inside»”.

Cloud computing jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się segmentem 
technologii IT. Raport �irmy Cisco228 z 2012 roku229 stwierdza, że w ciągu roku 
poprzedzającego badania statystyczne przeszedł on z fazy wschodzącej do sta-
bilnego rozwiązania sieciowego. Obsługuje on różnego typu usługi skierowane 
zarówno do konsumentów, jak i biznesu. Widoczny jest także jego wpływ na 
centra danych, które od 2008 roku generują większość ruchu w Internecie. Ci-
sco prognozuje sześciokrotny wzrost ruchu wywoływany przez segment cloud 

225 „Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to 
a shared pool of con�igurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applica-
tions, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management 
effort or service provider interaction” [Williams 2012, 4]. Więcej informacji na ten temat znaj-
duje się w rozdziale Software as a Service.

226 http://www.ibm.com/smarterplanet/pl/pl/business_analytics/ideas/index.html?re=spf 
(dostęp: 22.10.2012).

227 http://www.ibm.com/smarterplanet/pl/pl/overview/ideas/index.html?re=plsph2.1 
(dostęp: 22.10.2012).

228 Jedno z największych przedsiębiorstw z branży informatycznej obsługujące technolo-
gię sieciową, zatrudniające przeszło 66 tysięcy pracowników (http://newsroom.cisco.com/
overview, dostęp: 5.11.2012).

229 Dostępny pod adresem: http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/
ns525/ns537/ns705/ns1175/Cloud_Index_White_Paper.pdf (dostęp: 5.11.2012).
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computing w okresie od 2011 do 2016 roku, kiedy będzie on stanowił niemal 
dwie trzecie przesyłu informacji generowanego przez centra danych. Przekro-
czy on wielkość 1 zettabajta rocznie już w 2012 roku, aby w 2016 roku osiąg-
nąć poziom 4,3 zettabajtów (1021 bajtów, dla porównania przeciętna wielkość 
obecnych dysków twardych wynosi około 1 terabajta, czyli milion razy mniej). 
Ten wzrost będzie się dokonywał zarówno w segmencie biznesowym, jak i kon-
sumenckim ‒ dominującym (ok. sześciokrotnie), osiągając w sumie bardzo dy-
namiczny wskaźnik skumulowanego średniego rocznego wzrostu rzędu 44%. 
Przytoczone liczby wskazują, że cloud computing stoi niewątpliwie przed fazą 
bardzo gwałtownego rozwoju.

Warto w tym miejscu przypomnieć, po pierwsze, że to Amazon był liderem 
podobnego typu usług, uruchamiając tzw. Simple Storage Solution (inaczej S3) 
już w marcu 2006 roku, które za niewielką opłatą pozwalało przechowywać 
dane w systemie Amazon. W lipcu tego samego roku pojawiło się rozwiąza-
nie pozwalające wymieniać informacje między aplikacjami w celu koordynacji 
ich działania pod nazwą Simple Queue Service, a miesiąc później usługa naj-
bardziej ambitna, jak pisze Carr, umożliwiająca uruchamianie własnych pro-
gramów w systemie �irmy tak jak na własnym komputerze, nosząca nazwę 
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) [Carr 2008, 73]. Dla Shuen takie postę-
powanie �irmy jest realizacją strategii polegającej na dzieleniu się kompeten-
cjami, co okazuje się dodatkowym źródłem dochodów [Shuen 2009, 149]. Te 
same udostępnione kompetencje – i to jest druga rzecz warta wspomnienia 
– są także podstawą, uzupełnianą przez wkład użytkowników (odpowiednio 
przygotowanych, ale w żaden sposób niewery�ikowanych), która daje dodatko-
wą wartość w przypadku mashupów. Powstały one, pisze Shuen, „dzięki temu, 
że komercyjne aplikacje, usługi i dane [...] były dystrybuowane przez przeglą-
darkę web, a API zostało otwarte, oferując programistom łatwiejszy dostęp do 
danych i usług” [Shuen 2008, 151]. 

Cytuje ona Vintona Cerfa, legendarną postać Internetu, który w czasie, kiedy 
pracował w Google, komentował mashupy jako sposób na powszechne urucho-
mienie kreatywności, rozwijającej podstawową infrastrukturę informatyczną 
platformy stworzonej przez tę �irmę [Shuen 2009, 152]. Patrząc więc na rozwój 
technologii cloud computing oczami Shuen, odnajdujemy w niej pewne powino-
wactwo z mashupami, wpisujące się zasadniczy wątek strategii Web 2.0, jakim 
jest udział użytkowników w tworzeniu wartości dodanej.

Koniec z cyklem produkcyjnym oprogramowania

Kolejna, charakterystyczna cecha Web 2.0, którą omawiam w tym rozdziale, 
tworzy z dwiema następnymi pewną całość, ponieważ zbliża się bardziej niż 
poprzednie do ścisłych kwestii technicznych dotyczących pewnych rozwiązań 
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informatycznych. Wprawdzie u podstawy wszystkich omawianych tutaj zjawisk 
i zagadnień leży technologia, to jednak tym razem Tim O’Reilly szczególnie czu-
je się zobowiązany do podkreślenia wagi pewnych konstrukcji algorytmicznych 
czy środków w postaci określonych języków programowania. Rozpoczynając 
ten fragment, przypomina i rozwija zagadnienie, o którym wspomniał na wstę-
pie swojego tekstu, przedstawiając koncepcję sieci jako platformy. Jest nim idea 
zmiany sposobu funkcjonowania oprogramowania, a więc właściwie modusu 
funkcjonowania komputera jako takiego; jest to więc rozumowanie rzutują-
ce nie tylko na wąskie kwestie techniczne, ale również na szersze zagadnienia 
gospodarcze, a także na skutki społeczne obecności tej, funkcjonującej w sieci, 
maszyny.

W ramach wspomnianego rozwinięcia O’Reilly podaje dwa najważniejsze 
fakty realizujące zmianę w podejściu do oprogramowania, które w oryginal-
nym sformułowaniu brzmią następująco: podstawową kompetencją musi się 
stać na nowo zrozumiane działanie oraz użytkownicy muszą być traktowani 
jako współtwórcy230. Ten pierwszy opisuje przeniesienie oprogramowania z ka-
tegorii produktów do usług, co wywołuje skutek w postaci poddania go innej 
logice funkcjonowania. Powoduje w szczególności, że �irmy (O’Reilly podaje 
przykłady Google i Yahoo!) muszą przenieść punkt ciężkości swojego zaintere-
sowania na fazę, nazwaną przez niego „dziennymi operacjami”, czyli ten okres, 
który dotyczy bezpośrednio jego powstawania. Znika bowiem komfort polega-
jący na produkowaniu w strzeżonym i teoretycznie dowolnie długim okresie, 
stanowiącym rodzaj bezpiecznej strefy, pozbawionej klienta. Ten ostatni staje 
się bardzo wcześnie aktywnym składnikiem w obrębie najważniejszych proce-
sów �irmy, korzystając z nich w czasie rzeczywistym. O’Reilly opisuje Google, 
którego działalność wspiera się na nieustającym poszukiwaniu i przetwarzaniu 
informacji, opartym na braku opóźnienia. Stąd zresztą, jak twierdzi, admini-
strowanie systemem, rozwiązania sieciowe i sterowanie przepływem informa-
cji są ściślej strzeżonymi sekretami niż same algorytmy [O’Reilly 2005], skoro 
to właśnie te trzy pierwsze elementy pozwalają tej złożonej konstrukcji funk-
cjonować bez zacięć. Nacisk na ten rodzaj dynamiki działania organizacji po-
woduje, że oprogramowanie wręcz nie może pracować, jeżeli jego utrzymanie 
(kontrola, rozwój) nie jest codziennie uaktualniane. 

Przeniesienie idei funkcjonowania oprogramowania z poziomu sprzętu, 
�izycznie zlokalizowanego w �irmie czy domu, na poziom platformy, jaką stał 
się Internet, i nadaniu mu formy oferowanych tą drogą usług, sprawia nie-
uchronnie, że istotne stają się te jego składniki, które budują programową 
funkcjonalność sieci w części serwerowej. To właśnie na zdalnych komputerach 
(serwerach) będących źródłem kodu, który w maszynach klientów, w ramach 
przeglądarek internetowych, pojawia się jako dynamiczna, interaktywna in-
formacja, działają programy pozwalające na usługi. Wydawać by się mogło, że 

230 „Operations must become a core competency”, „Users must be treated as co-developers” 
[O’Reilly 2005].
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mamy do czynienia z prostą sytuacją; zamiast instalować programy na poszcze-
gólnych komputerach, przenosimy je na serwery, które udostępniają je szero-
kiej rzeszy chętnych klientów. W rzeczywistości, proces ten jest skomplikowa-
ny i rodzi nieoczekiwane możliwości, czemu wyraz daje O’Reilly, poświęcając 
temu zagadnieniu osobny wątek. Aby mogły się jednak one pojawić, potrzeb-
ny jest jeszcze proces innowacyjnego spojrzenia na samą podstawową zasadę 
działania maszyny oraz towarzyszące mu narzędzia, którymi w tym wypadku 
są języki skryptowe; wśród nich O’Reilly wymienia Perl, Python, PHP i Ruby231. 
Zwraca szczególnie uwagę na ten pierwszy, powtarzając legendarne słowa 
przypisywane Hassanowi Schroederowi, pierwszemu administratorowi strony 
�irmy The Sun Microsystems, który określił go jako „taśmę klejącą internetu”. 
Trzeba jednak pamiętać, że Perl czy Python nie są nowymi wynalazkami. Pro-
ces ich powstania opisuje Glyn Moody w książce Rebel Code. Inside Linux and 
the Open Source Revolution. Pierwszy w swojej o�icjalnej, startowej wersji poja-
wił się w 1987 roku [Moody 2001, 135], drugi w 1991 [Moody 2001, 319]. Po 
nich, w drugiej połowie lat 90., ukazywały się następne, nawiązując do swoich 
poprzedników i zmieniając ich zasady budowy. W roku 2005 O’Reilly uznaje je 
za podstawowe technologiczne rozwiązania, bowiem dopiero na początku XXI 
wieku służą do budowy odmienionych konceptualnie interfejsów stron inter-
netowych i przebudowują sposoby funkcjonowania komputera.

Rozwój ten opiera się między innymi na technologii nazwanej CGI (Common 
Gateway Interface – wspólny interfejs bramy). To właśnie w jej obrębie działa-
ją programy napisane za pomocą języków wspomnianych przez O’Reilly’ego, 
ale umożliwia ona wykorzystanie praktycznie każdego programu w celu koń-
cowej komunikacji z przeglądarką klienta i udostępnienia jej nowych możliwo-
ści. Zgodnie z logiką przenoszenia programów na serwer, a przekazywaniu na 
zewnątrz jedynie usług, jakie one oferują (czyli de facto funkcji zdalnego opro-
gramowania), to przeglądarka staje się najważniejszym programem po stronie 
klienta, zyskując rolę uniwersalnej bramy do praktycznie nieograniczonego 
zbioru usług. Jak pisze Lemay, CGI „jest interfejsem umożliwiającym uruchamia-
nie programów na serwerze WWW, w odpowiedzi na dane pochodzące z prze-
glądarki” [Lemay 1998, 517]. Ich praca polega na wykonaniu jakiejś czynności 
(w początkowej fazie były to głównie pytania do bazy danych, mieszczącej się 
na serwerze), w której trakcie powstaje treść przesyłana do przeglądarki, inter-
pretowana i wyświetlana przez nią. Ponieważ taki program może być napisany 
praktycznie w dowolnym języku, interfejs CGI narzuca pewne sztywne reguły, 
które de�iniują kształt zarówno danych wejściowych, jak i wyjściowych. Nie jest 
on jedynym rozwiązaniem pozwalającym uruchamiać zdalne programy; podob-
ną funkcjonalność oferuje na przykład ASP (Active Server Pages) Microsoftu 
[Scrimger 2002, 320]. Choć różnią się one co do szczegółów działania, są prze-
znaczone do tego samego celu: uruchamiają na serwerze, czyli odległym kom-

231 Odpowiednio: http://www.perl.org, http://python.org/, http://www.php.net, http://
www.ruby-lang.org (dostęp: 26.10.2012).
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puterze, procesy pozwalające dowolnie kształtować dane wyświetlane u klien-
ta, dostosowywać je do jego unikalnych potrzeb i odpowiadać na jego działania. 

Pojawienie się technologii serwerowej wywołało rewolucję, zamieniając 
statyczne strony internetowe w aktywne, zmienne i zindywidualizowane inter-
fejsy komunikacyjne. Następny krok był już tylko nieuchronną konsekwencją 
tego rozwoju: trzeba było rozciągnąć pole zastosowań z obszaru typowej cyr-
kulacji informacji na zadania spełniane dotychczas jedynie przez specjalnie pi-
sane i rozpowszechniane za pomocą sieci sprzedaży programy, których używa 
się na przykład do pracy biurowej. Zakres tych funkcji może być bardzo duży 
i omawiane w poprzednim rozdziale rozwiązania �irmy IBM o tym świadczą, 
a najprostszym przykładem jest choćby usługa Dokumenty w Google, pozwa-
lająca korzystać ze zdalnego edytora tekstu, podobnego do tradycyjnego Worda 
Microsoftu. Wymagają jednak one ustawicznego obserwowania i reagowania 
na potrzeby �irm, korzystających z nich, a te zmieniają się nieustannie. Usługa 
wystawiona w sieci jest bez przerwy testowana i musi się rozwijać. Stwarza 
to nowy rodzaj wyzwania przed dostawcą oprogramowania. Musi on porzucić 
starą zasadę: sprzedaj i zapomnij, zwiastując koniec „epoki pudełek”, w których 
sprzedawany był dotychczas software232.

Nowe technologie zgodnie z założoną w tej książce logiką warunkują się 
wzajemnie ze zjawiskami komercyjnymi i społecznymi. Przykładu rozwią-
zań algorytmicznych, które dzięki głównie merkantylnym potrzebom znajdu-
ją szerokie zastosowanie, dostarczają Perl i Python. Proces ten działa również 
w przeciwnym kierunku; dzięki pojawieniu się interaktywnych stron działają-
cych na podstawie technologii serwerowych, rozwiniętych w dalsze, bardziej 
złożone formy techniczne, takie jak tzw. usługi webowe (web services), który-
mi zajmiemy się za chwilę, pojawiają się również nowe formy rynkowe. Przy-
kład tego rodzaju sytuacji podaje Shuen, opisując strategię biznesową o nazwie 
freemium. Choć autorka umieszcza ją na tle szerszej problematyki, w której 
zajmuje się determinującym wpływem użytkowników na wartość tworzoną 
w organizacjach, funkcjonujących w obrębie modelu Web 2.0, to jest ono także 
skutkiem koncepcyjnej zmiany technologii, opisywanej przez O’Reilly’ego. Free-
mium zde�iniowane przez inwestora venture capital Freda Wilsona, cytowane-
go z kolei przez Shuen, powstaje według recepty: 

Udostępnij swoją usługę za darmo, z reklamami lub nawet bez, sprawnie pozyskaj 
wielu użytkowników przy użyciu marketingu szeptanego, sieci poleceń [w orygina-
le: referral networks ‒ najprawdopodobniej chodzi o sieci kontaktów ‒ przyp. R.M.], 
marketingu w wyszukiwarkach itp., a potem zaoferuj swoim klientom dodatkowe 
płatne usługi lub rozszerzoną wersję serwisu [Shuen 2009, 25]. 

Wilson opublikował swoją de�inicję w marcu 2006 roku233.

232 Mark Levene posługuje się pojęciem shrink-wrapped software (SWS), które oznacza do-
słownie „opakowanie zafoliowane” [Levene 2010, 398].

233 Jest ona dostępna pod adresem: http://avc.blogs.com/a_vc/2006/03/the_freemium_
bu.html (dostęp: 27.10.2012).
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Freemium nie byłoby możliwe bez technologii pozwalającej na usługi. Dzię-
ki przeniesieniu kompetencji �irmy umożliwiających oferowanie tych usług 
do sieci zmienia się całkowicie polityka dystrybucji jej produktu i stosunków 
z klientami. Ponieważ zmiana jest zbyt głęboka, powstaje nie nowy wariant 
sprzedaży, ale odmienny model strategii biznesu. Idea Wilsona stała się w ciągu 
następnych miesięcy przedmiotem komentarzy, pisze Shuen, podając przykła-
dy tekstów, a on sam ogłosił konkurs na jej nazwę, w którym zwyciężyła konta-
minacja złożona ze słów „darmowy” (free) i „premia” (premium)234. Kilka przy-
kładów �irm, takich jak Adobe czy Flickr, wymienia Shuen, jednak prawdziwego 
rozmachu nabiera ta idea w książce Chrisa Andersona235. 

Praca Andersona jest pomyślana jako prezentacja nowej koncepcji ekono-
micznej dotyczącej gospodarki rozwijającej się dzięki Internetowi, o bardzo 
różnych przykładach. Gospodarka ta polega na zarządzaniu delikatną równo-
wagą między niedoborem dóbr i usług – sytuacją już opanowaną w dwudzie-
stowiecznym zarządzaniu, a ich nadmiarem, który pojawia się jako nowa stro-
na równania, o dosyć nieprzewidzianym charakterze. To właśnie pojawienie 
się nadmiaru jest powodem wywrócenia obowiązujących poglądów, bowiem 
nadmiar zmienia kierunek procesu decyzyjnego (nie z góry do dołu, ale na od-
wrót), rezygnuje z kontroli, opiera się na otwarciu nieograniczonych możliwo-
ści działania, nastawia się na spontaniczność i eksperyment i jest egalitarny, co 
zaprzecza zasadom tradycyjnej organizacji biurokratycznej [Anderson 2011, 
197]. W ramach tej odwróconej hierarchii zmienia się także instytucja ceny za-
stąpiona przez jej przeciwieństwo – jej brak. Idea rozprowadzania usług i to-
warów za darmo, choć nie jest nowa, nie oznacza odświeżenia starej strategii 
marketingowej, lecz nowy model ekonomiczny, umożliwiony przez skutki tech-
nologii cyfrowej [Anderson 2011, 22]. Jego ogólnym wzorcem jest subsydiowa-
nie krzyżowe, czyli opłacanie z innego, równoległego źródła: produkt płatny 
�inansuje darmowy, płatność odracza się w czasie, ciężar spłaty zostaje prze-
niesiony na innych [Anderson 2011, 31]. Wśród czterech modeli „za darmo” 
odnajdujemy także freemium, pozostałe to bezpośrednie subsydiowanie krzy-
żowe, transakcje trójstronne (Shuen omawia ten fenomen pod nazwą rynków 
n-stronnych), polegające na gromadzeniu wielu stron przy jednej transakcji236, 
czy tzw. rynki niemonetarne [Anderson 2011, 33, passim]. Te ostatnie mogą 
opierać się na ekonomii daru, w której płacą jest reputacja, popularność, zaba-
wa, satysfakcja, na wymianie pracy (wyszukiwanie w Google przysparza tej �ir-
mie danych, które sprzedaje) czy wręcz na piractwie. 

Freemium cieszy się u Andersona szczególnym zainteresowaniem; poświęca 
on mu osobny rozdzialik, w którym proponuje cztery jego modele: „ograniczo-

234 Nie wiadomo dlaczego tłumacz Shuen proponuje tłumaczenie premium jako „rozsze-
rzony” [Shuen 2009, 25].

235 Bartosz Mika w artykule Własność osobista i prywatna w epoce mediów elektronicznych 
powołuje się słusznie w kontekście freemium na jego książkę Za darmo... [Anderson 2011], nie-
słusznie jednak sugerując, że jest autorem tego terminu [Kuczyńska 2012, 81].

236 Omawiamy go bliżej przy okazji tzw. web services.
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ny w czasie” (tylko początkowy okres używania jest za darmo), „ograniczony 
w zakresie funkcji” (pełna wersja jest płatna), „ograniczony w zakresie liczby 
użytkowników” (część płaci) czy różnicujący klientów (niektórzy płacą, bo np. 
czerpią z produktu dochód) [Anderson 2011, 238]. Rozważa także relatyw-
ną, opłacalną wielkość konwersji na klienta i szacuje jej projektowaną liczbę 
dla organizacji z obszaru Web 2.0 na 5%. Tajemnica freemium kryje się jednak 
także po stronie tzw. klientów niepłacących, bowiem to oni generują „masę 
krytyczną” dla klientów płacących [Anderson 2011, 241]. Różne aspekty tego 
ostatniego zagadnienia, wiążące się ze złożonymi czasem efektami sieciowymi, 
charakterystycznymi dla Web 2.0, omawia Shuen. Mieści się tutaj na przykład 
zjawisko dodatniego sprzężenia zwrotnego prowadzącego do rynku typu: zwy-
cięzca bierze wszystko (winner-take-all) [Shuen 2009, 84] czy casus sieci spo-
łecznych i platform ogłoszeniowych, pozwalających natychmiast spieniężyć 
obecność użytkowników, których liczebność wzrasta według złożonych wzor-
ców oddziaływania [Shuen 2009, 95].

Wymienione jako przykłady języki skryptowe, dzięki którym zmieniła się 
logika funkcjonowania oprogramowania, jego cykl produkcyjny, zasady dystry-
bucji i użytkowania, a dalej �ilozo�ia funkcjonowania komputera, mają jeszcze 
jedną cechę wspólną: są przykładami otwartego oprogramowania, dostępnego 
za darmo. Omawialiśmy to zjawisko szeroko wcześniej. Tutaj służy do sformu-
łowania drugiego faktu, podawanego przez O’Reilly’ego obok wprowadzenia 
logiki usług: użytkownicy muszą być traktowani jako współtwórcy. Tym razem 
jednak temat ten pojawia się w nieco inny sposób niż w wypadku szeroko oma-
wianego ruchu open source, a punktem wyjścia staje się analizowana wcześ-
niej zasada częstej i wczesnej prezentacji rozwiązań programowych (release 
early and often), choć teraz pojęcie release należałoby raczej przetłumaczyć 
jako „udostępnianie” czy „uruchamianie”. O’Reilly, kontynuując myśl rozpoczę-
tą w poprzednim punkcie, zwraca bowiem uwagę na aspekt technologicznego 
procesu produkcji oprogramowania, który przyjmuje teraz bardziej stanowczą 
formę „nieustannego stanu beta” (the perpetual beta). To aluzja do fazy, która 
w procesie powstawania software’u uprzedza wersję �inalną, wprowadzając 
konieczny etap testów i poprawek, przeprowadzany przez szeroką grupę użyt-
kowników nienależących jeszcze do szerokiej publiczności klientów, ale także 
różną od twórców; liczniejszą i niezaangażowaną w żaden etap powstawania 
programu, a więc nieznającą jego konstrukcji, kodu itp. W chwili, gdy program 
zostaje przeniesiony na serwer i nieustannie się rozwija, oferując coraz bogat-
sze i lepiej spro�ilowane usługi, w naturalny sposób pozostaje ciągle w fazie 
beta. Jest to możliwe, ponieważ nie pracuje na komputerze klienta, ale maszy-
nie kontrolowanej przez jego producenta. Stąd także, pisze O’Reilly, ciągle po-
jawiający się znaczek „beta” w internetowych serwisach, dzisiaj coraz rzadszy, 
wraz ze wzrastającą dojrzałością usług (i niekoniecznie dobrze się kojarzący).

Aby zilustrować zasadę i konsekwencje dokonującej się przemiany, O’Reilly 
zestawia z sobą dwie przodujące �irmy: Microsoft i Google, symbolizujące dwa 
różne modele biznesowe: tradycyjny, oparty na �inalnej, zamkniętej wersji opro-
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gramowania, i nowy, polegający na ciągłym rozwoju produktu, który jest zdalną 
usługą. Inspiracji dostarczył mu tekst Phila Wainewrighta Why Micro soft Can’t 
Best Google237, w którym jego autor utożsamia konfrontację tych �irm ze spot-
kaniem koncepcji opartej na dominacji stacjonarnego komputera (desktop)238 
z ideą oparcia zasady działania na sieci. Dalsze konsekwencje dotyczą skróce-
nia czasu uaktualniania aplikacji z lat do dni i wprowadzenia zasady kooperacji 
w miejsce indywidualnej, samotnej aktywności. Ta paradygmatyczna zmiana 
trybu funkcjonowania IT jest także widoczna we wskaźnikach ekonomicznych. 
Komentuje je Randall Stross kilka lat później239, przypominając o wypowiedzi 
Steve’a Ballmera z 2007 roku, CEO Miscrosoft (Chief Executive Of�icer – Dyrektor 
Naczelny, odpowiednik Prezesa Zarządu)240, w której porównuje swoją �irmę do 
Google w nieco lekceważący sposób, nazywając tę ostatnią „specem od jednego 
hitu”, podczas gdy Microsoft ma takich „hitów” dwa: software dla komputerów 
biurkowych (desktop) i software dla serwerów, pracując nad następnymi dwo-
ma: urządzeniami i rozrywką oraz reklamowaniem i siecią [Stross 2008, 259]. 
Z perspektywy następnych kilku lat można stwierdzić, że Stross, który ma moc-
no sceptyczny stosunek do tej wypowiedzi, nie myli się. Google poszerzył swoje 
pola aktywności (czyli, posługując się nomenklaturą Ballmera, wprowadził nowe 
„hity”), takie choćby jak system operacyjny Android, będący liderem w obrębie 
urządzeń mobilnych i znajdujący się w znacznej odległości przed produkta-
mi �irmy z Redmond. Usługi sieciowe oferowane przez Google także się rozwi-
jają, czego przykładem jest usługa nosząca obecnie nazwę Google Drive (Dysk), 
a która ewaluowała z uruchomionej w październiku 2006 roku usługi Google 
Docs & Spreadsheets241. Ta ostatnia oparła się na rozwiązaniach funkcjonują-
cych na krótko przedtem w sieci i przejętych przez Google242. W 2008 roku �ir-
ma ta wprowadza przeglądarkę Chrome, co, jak notuje Levis, odebrano jako krok 
w kierunku własnego systemu operacyjnego zagrażającego dominacji Windows 
[Levis 2010, 226]. O przesadnym optymizmie Ballmera świadczą także naj-
nowsze wskaźniki ekonomiczne, bo choć Google w 2012 roku zanotował po raz 
pierwszy spadek wartości akcji, który zaskoczył wszystkich, przyzwyczajonych 
do ciągłego, niezwykłego wzrostu tej �irmy na każdym polu243, to także w tym 

237 Dostępny pod adresem: http://www.zdnet.com/blog/saas/why-microsoft-cant-best-
-Google/13 (dostęp: 27.10.2012).

238 Kieran Levis streszcza, jak Microsoft „zawładnął najcenniejszymi segmentami rynku 
programów na pulpit” i konkluduje: „«program jako usługa» to śmiertelne zagrożenie dla mo-
delu biznesowego Microsoft” [Levis 2010, 259].

239 Książka Strossa ukazała się w 2008 roku, natomiast artykuł Wainewrighta nosi datę 
24 sierpnia 2005 roku.

240 http://www.microsoft.com/en-us/news/exec/steve/default.aspx (dostęp: 28.10.2012).
241 Anons na o�icjalnym blogu �irmy znajduje się pod adresem: http://Googleblog.blogspot.

com/2006/10/better-together-docs-spreadsheets.html (dostęp: 28.10.2012).
242 http://Googleblog.blogspot.com/2006/03/writely-so.html (dostęp: 28.10.2012).
243 Szczegóły w doniesieniu prasowym z dnia 18.10.2012 Wyciek wyników Google’a. Akcje 

ostro w dół pod adresem: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,12699749,Wyciek_wynikow_
Google_a__Akcje_ostro_w_dol.html (dostęp: 28.10.2012).
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samym okresie jego kapitalizacja giełdowa po raz pierwszy w historii przewyż-
szyła Microsoft244. Potwierdza to realizację jednego z czterech wielkich celów 
Google, wśród których, według Levisa, znajduje się „odebranie Microsoftowi po-
zycji lidera branży oprogramowania” [Levis 2010, 239]245, ale również dowodzi 
rozwoju paradygmatycznej zmiany, której rzecznikiem jest O’Reilly, a także skali 
i skutków, jakie ta zmiana powoduje246.

So� ware as a Service

Z opisywanego przełomu wyłania się zjawisko o charakterze biznesowym, 
do którego stosuje się frazę: Software as Service – SaaS, która dosłownie zna-
czy „oprogramowanie jako usługa”. Opisuje ono szybko rozwijający się sektor 
IT, który zgodnie z danymi dostarczanymi przez Gartner, Inc.247, miał osiągnąć 
w 2011 roku zysk w wysokości 12,1 miliarda dolarów, przy bardzo wysokiej 
dynamice wzrostu wynoszącej ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego. 
Wiodącą, choć malejącą rolę w jego obrębie odgrywa ciągle region Ameryki 
Północnej248. Governor, Hinchcliffe i Nickull czynią z SaaS jeden z podstawo-
wych wzorców funkcjonowania Web 2.0 i jako często z nim kojarzone zagad-
nienia przytaczają przetwarzanie w chmurze (cloud computing) oraz tzw. prze-
twarzanie użytkowe (utility computing), oznaczające pewne wirtualne, płatne 
usługi; tzw. aplikacje „na żądanie”, których przykładem jest darmowy Adobe 
Reader. SaaS może być traktowane także jako wariant architektury aplikacji 
współdziałającej z użytkownikiem za pomocą interfejsu, którego kształt wy-
nika z zadań wykonywanych przez jej algorytm (autorzy powołują się w tym 
miejscu na konkretny przykład rozwiązania MVC). Czwartym zjawiskiem koja-
rzonym z SaaS jest fenomen znany pod nazwą „oprogramowanie ponad pozio-
mem pojedynczego urządzenia” (Software Above the Level of a Single Device), 
który w artykule O’Reilly’ego pojawia się jako osobny, ostatni problem i będzie 
tutaj przedmiotem specjalnego opisu [Governor 2009, 127].

Lista przestawiona przez autorów książki Web 2.0 Architectures uzmysławia 
potencjalne bogactwo możliwości, w jakich realizuje się względnie łatwa zasada 

244 Donosi o tym serwis Bloomberg w informacji z dnia 1.10.2012 Google Passes Microsoft’s 
Market Value as PC Loses to Web, http://www.bloomberg.com/news/2012-10-01/Google-pas-
ses-microsoft-s-market-value-as-pc-loses-to-web.html (dostęp: 28.10.2012).

245 Pozostałe to: „uporządkowanie ogólnoświatowych zasobów wiedzy, budowanie naj-
większej dostępnej online sieci komputerowej” i „zdobycie wysokiej pozycji w branży rekla-
my” [Levis 2010, 239].

246 Microsoft nie pozostaje jednak bezczynne. Osobny rozdział poświęcony „bitwie” mię-
dzy Google i Microsoft rozgrywającej się na polu SaaS poświęca Tom Funk, rozpoczynając od 
usługi pocztowej Hotmail – pierwszego oprogramowania ulokowanego w sieci, uruchomio-
nego w 1996 roku jako serwis niezależny od jakiegokolwiek dostawcy Internetu ‒ kupionej 
przez Microsoft w 1997 roku, następnie włączonej w zestaw usług pod nazwą Windows Live, 
dla których Google przygotowało odpowiedź w postaci wielu kontrpropozycji [Funk 2009, 41].

247 http://www.gartner.com/technology/about.jsp (dostęp: 28.10.2012).
248 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1791514 (dostęp: 28.10.2012).
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działania SaaS, polegająca na wypełnieniu potrzeb klienta (zaspokajanych za 
pomocą IT) w sytuacji zmiennego środowiska, w którym najróżniejsze jego ele-
menty ulegają mody�ikacji [Governor 2009, 129]. Takim elementem może być 
również sam rozwój technologii, rosnące wymagania obliczeniowe czy wyma-
gania dotyczące łatwego dostępu, powierzchni dyskowej itp. Odpowiedzialność 
za ich zaspokojenie, a także za nieustające doskonalenie, przejmuje na siebie 
dostarczyciel usługi, czyli twórca i operator zdalnego oprogramowania. Z tego 
powodu jest on bliższy roli sprzedawcy funkcjonalności niż sprzedawcy opro-
gramowania i tak powinien być rozpatrywany, ponieważ praktycznie cała część 
czynności związanych z obsługą software’u przenosi się na jego stronę, czyli de 
facto na internetowy serwer [Governor 2009, 130]. Firmy różnie rozwiązują 
problem czerpania zysków z takich usług, z zasady dosyć trudnych do kontroli 
i ochrony, wprowadzając odmienne zasady licencjonowania lub opierając się na 
idei open software i czerpiąc dochody z reklam czy usług towarzyszących [Go-
vernor 2009, 132].

Levene dodaje jeszcze inne problemy, przynoszone wraz z SaaS, takie jak ja-
kość serwisu, wiarygodność, zbyt mała szybkość sieci, bezpieczeństwo czy też 
swoiste zagadnienie związania klienta z usługą, które nakłada na niego wymóg 
opracowania ewentualnej, realnej procedury wycofania się z niej. Notuje on 
także najpowszechniejsze rozumienie SaaS, które kojarzy go z popularną tech-
nologią przetwarzania w chmurze [Levene 2010, 398]. Ten stosunek znajduje 
potwierdzenie w publikacji �irmy Cisco, której autorem jest Bill Williams, The 
Economics of Cloud Computing z 2012 roku [Williams 2012]. Jego spojrzenie 
ma charakter głównie technologiczny. Włącza on SaaS w ramy nadrzędnej kon-
strukcji modeli usług w chmurze (Cloud Service Models); w jej skład poza SaaS 
wchodzą: platforma jako usługa – PaaS (Platform as a Service) oraz infrastruk-
tura jako usługa – IaaS (Infrastructure as a Service) [Williams 2012, 9]. Realizu-
ją one zasadnicze zadanie przetwarzania w chmurze, które według Williamsa 
nie jest ani pojedynczą technologią, ani nawet architekturą. Autor ten de�iniuje 
ją jako 

następną fazę unowocześnienia i zastosowania platformy dla technologii przetwa-
rzania, sieci i przechowywania danych zaprojektowanych do przyspieszenia czasu 
procedur rynkowych i istotnego obniżenia kosztów249. 

Ten cytat podkreśla także wspomnianą już paradygmatyczną zmianę, o któ-
rej pisałem wcześniej, pojawiającej się wraz z tymi rozwiązaniami. 

SaaS jest z tego punktu widzenia „możliwością używania zestawów opro-
gramowania pracującego w ramach obcej infrastruktury” [Williams 2012, 10], 
której najprostszym przykładem jest Gmail – usługa �irmy Google. Korzyści 
wynikające dla klienta polegają głównie na braku zarówno wydatków o cha-

249 „[...] next phase of innovation and adoption of a platform for computing, networking, 
and storage technologies designed to provide rapid time to market and drastic cost reductions” 
[Williams 2012, 2].
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rakterze inwestycyjnym (CAPEX), takich jak komputery itp., jak i operacyjnym 
(OPEX). IaaS polega na dostarczeniu klientowi koniecznych zasobów sprzęto-
wych w zakresie zadań związanych z siecią, przetwarzaniem czy przechowy-
waniem danych [Williams 2012, 10]. Natomiast PaaS to usługa polegająca na 
oferowaniu środowiska programistycznego, utrzymywanego na zdalnych ma-
szynach, pozwalającego tworzyć, testować i rozpowszechniać nowe aplikacje. 
Jest ona rodzajem „piaskownicy”, pozwalającej na swobodne rozwijanie i rea-
lizowanie programistycznych pomysłów przy małych kosztach. Tego rodzaju 
serwisy to Google App Engine, VMware’s Spring Source czy Amazon Web Ser-
vices [Williams 2012, 11]. Więcej przykładów rozwijającej się szybko w poważ-
ny rynek technologii Saas podaje Funk. W jej ramach mieszczą się rozwiązania 
z zakresu konferencji i współpracy sieciowej (WebEx, Citrix Online, Microsoft 
Live Meeting, Raindance, Acrobat Connect Pro, Zimbra), HR i systemów płaco-
wych (ADP Employease, Paychex, Taleo, Workstream, SuccessFactors), zarzą-
dzania relacjami z klientem – CRM (Salesforce, SAP OnDemand, Microsoft Ti-
tan, RightNow, Siebel CRM OnDemand, en-tellium, OrderMotion), zarządzania 
relacjami z zaopatrzeniem – SRM (SAP eSourcing, Concur, Ketera, and Rearden 
Commerce), liczne platformy e-handlu, systemy zarządzania zawartością (CMS) 
i oprogramowanie do marketingu elektronicznego, księgowość i zaawansowa-
ne zarządzanie zasobami – ERP (NetSuite, Intacct, Intuit QuickBooks OnDe-
mand) czy telefonia internetowa (Skype, Vonage) [Funk 2009, 40].

Lekkie modele programowania

W części omawianego artykułu Web 2.0 noszącej tytuł Lightweight Program-
ming Models – Lekkie modele programowania [O’Reilly 2005] Tim O’Reilly kon-
tynuuje i uszczegóławia wątki, które już przewijały się w jego tekście, ale od-
najdują nowe realizacje. Aby je nazwać, tworzy termin odwołujący się w swoim 
źródle do informatyki, ale nadaje mu własne znaczenie i w ten sposób jest on 
później interpretowany. „Lekkie” może oznaczać tyle co: angażujące niewielkie 
ilości zasobów, w tym w szczególności pamięci – tak bowiem określa się pew-
ne typy rozwiązań algorytmicznych. O’Reilly jednak myśli raczej o prostszym 
znaczeniu; „lekkie” to znaczy łatwe, dostępne, niewymagające dużej wiedzy, 
a więc także nieskomplikowane czy niezbyt złożone i w tym sensie nawiązują-
ce do kontekstu technologicznego. W tym znaczeniu pojawia się ono w prakty-
ce, o czym świadczy de�inicja znajdująca się na platformie deweloperskiej IBM, 
gdzie w ten sposób wprost zde�iniowano język JavaScript, wspominając, że jest 
on „łatwy do nauczenia i zastosowania”250. Podobna interpretacja znajduje się 
także w analogicznym miejscu należącym do �irmy Microsoft – MSDN (Micro-

250 http://www.ibm.com/developerworks/ibm/library/i-lws1/ (dostęp: 29.10.2012).
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soft Developer Network). Jej autorem jest Michael Platt, który podkreśla tę ce-
chę kilkakrotnie w wypadku zarówno szerszych rozwiązań, jak i konkretnych 
języków oprogramowania251. Jak zobaczymy, te pozornie „lekkie” opinie mają 
swoje poważniejsze rozwinięcie.

Aby przybliżyć jego sens i jednocześnie uzupełnić diagnozę stanu społeczne-
go i biznesowego funkcjonowania technologii Web 2.0, O’Reilly podaje przykła-
dy rozwiązań stosowanych przez Amazon i Google Maps. Omawiając tę pierwszą 
organizację, posługuje się �igurą retoryczną, w której zestawia pewne koncepty 
technologiczne używane przez nią, różniące się złożonością, przeciwstawiając 
sobie idee ukryte pod akronimami SOAP (Simple Object Access Protocol) i REST 
(Representational State Transfer). Ten pierwszy funkcjonuje jako synonim kom-
plikacji, drugi – prostoty, której towarzyszy jednocześnie wzrastająca popular-
ność. Prawdopodobnie O’Reilly nazywa głośno kontrowersję, które przybrała 
szerszy charakter; w literaturze pojawia się wątek debaty, która rozgorzała mię-
dzy zwolennikami i przeciwnikami tych dwu rozwiązań w 2006 roku252. Obydwa 
zjawiają się w kontekście bardzo szerokiego i istotnego zagadnienia tzw. usług 
webowych (web services), którymi zajmiemy się bliżej za chwilę, tworzących je-
den z zasadniczych trendów rozwojowych Internetu. Wspomniana debata doku-
mentuje z jednej strony poziom emocji i oczekiwań, ale z drugiej – istotniejszej 
tutaj – nagromadzenie, wymienność i konkurencję propozycji technologicznych, 
oznaczających przecież, że w wypadku usług (services) jako składnika sieciowej 
rzeczywistości biznesowej mamy do czynienia z jednym z węzłowych punktów. 
Ilustrację jego atrakcyjności możemy znaleźć w książce Web 2.0 Architectures, 
gdzie autorzy zamieszczają schemat, zawierający krąg przeszło dwudziestu róż-
nych protokołów i procedur obsługujących system usług w sieci, o różnym stop-
niu złożoności [Governor 2009, 233].

Tim O’Reilly nie zajmuje się kwestiami technologicznymi, przyjmując praw-
dopodobnie milcząco, że są znane czytelnikowi, ale wyprowadza trzy główne 
wskazówki, jakie nasuwają się wskutek obserwacji zjawiska usług sieciowych. 
Pierwsza postuluje wspieranie modeli lekkiego programowania, które pozwa-
lają na tworzenie systemów tzw. słabo powiązanych (loosely coupled). De�iniują 
one specy�iczny aspekt architektury IT, polegający na sposobie, w jaki wchodzą 
z sobą w reakcję dwa komponenty systemu. Opiera się ona z zasady na auto-
nomii i prostocie i dotyczy sytuacji transakcji wymiany danych, w której każdy 
z komponentów oferuje niewielki zestaw prostych usług dla innych składni-
ków tego systemu. Ten rodzaj powiązania podnosi elastyczność infrastruktury 
[Hurwitz 2009, 5]. Webber, Parastatidis i Robinson podkreślają, że zasada sła-
bego związania leży u konceptualnych podstaw World Wide Web, którą Tim 
Berners-Lee rozwinął z idei zestawu współdzielonych dokumentów [Webber 
2010, 2]. Następna wskazówka jest pochodną pierwszej i sugeruje oparcie my-
ślenia o systemach IT na regule syndykalizacji i porzuceniu idei koordynacji. 

251 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb735306.aspx (dostęp: 29.10.2012).
252 Por. [Governor 2009, 98] i [Davies 2009, 10].
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Ten lapidarny skrót jest aluzją do rozpoznań, opisanych już tutaj wcześniej, ale 
tym razem podkreśla wartość zatomizowanej, słabo wewnętrznie połączonej 
struktury. Daje ona bowiem możliwość komponowania usług, bez koniecznej 
mody�ikacji ich źródeł, skoro są one właśnie, zgodnie z zasadą słabych wiązań, 
nastawione na takie wykorzystanie. Brak koordynacji oznacza tutaj wycofanie 
się z potrzeby powrotnego wpływu, wymagań wstecznych itp. Przy okazji dru-
giej wskazówki O’Reilly odwołuje się do fundamentalnej zasady architektury 
Internetu znanej pod nazwą end-to-end principle253.

End-to-end principle warto poświęcić trochę miejsca, gdyż jest to jedno z licz-
nych, ale może najbardziej podstawowe miejsce, w którym rozwiązanie tech-
nologiczne wspiera się na pewnej ogólnej koncepcji natychmiast przekładają-
cej się na ogólne zasady funkcjonowania, a te dalej stają się źródłem skutków 
społecznych czy politycznych. Sama zasada jest pomysłem starym, leżącym, jak 
wspomniałem, u podstaw koncepcji Internetu. Służy ona za temat Benklerowi, 
który rozważa jej losy w obrębie idei instytucjonalnego ekosystemu, jaki po-
wstaje w cyfrowym środowisku, i obejmuje zarówno warstwę �izyczną (trans-
port i urządzenia), logiczną (protokoły transmisyjne i oprogramowanie), jak 
i treści [Benkler 2008, 408], wchodząc w złożone związki instytucjonalne, do-
tyczące kwestii regulacji, polityki czy obyczajowości. Zasada end-to-end pojawia 
się wewnątrz tego systemu jako reguła konstrukcyjna nakierowana na użyt-
kownika [Benkler 2008, 411]. Konsekwencje inżynierskiego pomysłu opisuje 
szczegółowo Zittrain, który wprost stwierdza, że pomysł umieszczenia źródła 
kontroli i decyzji na krańcach sieci chroni wolność użytkownika [Zittrain 2008, 
164]. Załącza również obszerny spis literatury dotyczącej centralnego charak-
teru kwestii tej zasady dla debaty toczącej się nieustannie na temat Internetu 
[Zittrain 2008, 250]. W tej sprawie zabiera także głos Lessig, widzący w tej za-
sadzie, będącej podstawową regułą architektury sieci, główną przyczynę jej ob-
serwowanego rozwoju i rozpowszechnienia [Lessig 2006, 44]. Przytacza także 
autorów tej koncepcji; są nimi Jerome Saltzer, David Clark i David Reed, którzy 
przedstawili ją w tekście End-to-End Arguments in System Design opublikowa-
nym w 1981 roku [Lessig 2006, 111]254. Opiera się on na nieformalnym doku-
mencie Saltzera z 1980 roku pod tym samym tytułem, w którym autor ilustruje 
tę nieskomplikowaną regułę na prostym przykładzie transportu pliku. Sedno 
idei polega na kontroli poprawności przesłania na samym końcu, czyli u adresa-
ta, i zawiadomienia o tym nadawcy (czyli drugiego końca). W razie niepowodze-
nia operację się powtarza, nie tworzy się natomiast po drodze żadnych dodatko-
wych, wspomagających czy kontrolujących mechanizmów255.

253 Choć najnowszy trend zidenty�ikowany przez Gartner Inc. pokazuje odejście od archi-
tektury słabego wiązania. Więcej w rozdziale Oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego 
urządzenia.

254 Dostępnym pod adresem: http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/endtoend/
endtoend.pdf (dostęp: 29.10.2012).

255 Tekst dostępny pod adresem: http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/rfc/csr-
-rfc-185.pdf (dostęp: 29.10.2012).
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Ostatnią, trzecią wskazówką proponowaną przez O’Reilly’ego w związku 
z obsługą usług sieciowych jest postulat przyjęcia logiki otwartości propono-
wanych rozwiązań, co wiąże on z podatnością na „hakowanie” (hackability) 
i swobodne komponowanie (remixability). Spotkaliśmy się już z tą ideą, oma-
wiając choćby procesy syndykacji. Tutaj te same mechanizmy lokują się już 
w warstwach architektury i funkcjonalności oprogramowania. Stają się założe-
niem koncepcyjnym algorytmów, choć oczywiście przenikają natychmiast na 
poziom ich realizacji biznesowych czy społecznych, a także regulacyjnych, za-
haczając choćby o kwestie praw autorskich. Podobnie rozumuje także O’Reilly, 
który dla opisu Web 2.0 zaczyna stosować pojęcie „sposobu myślenia” (mind-
set), chcąc oddać holistyczny charakter tego zjawiska, i formułuje wyraźną 
zbieżność lekkich modeli oprogramowania i komunikacji z lekkimi modelami 
biznesu, wyłaniającą się wyraźnie na tle głównego zagadnienia usług webo-
wych (web services), które rozwinęły się w bardziej złożone formy, takie jak 
SOA (service-oriented architecture). Tę prawidłowość oddaje w haśle nazywają-
cym jedną z najważniejszych zasad Web 2.0, które brzmi: innowacja w składa-
niu (innovation in assembly), ogarniając jednocześnie wiele już tutaj opisanych 
zjawisk jak syndykacja, mashupy i w końcu usługi sieciowe. Jest to jedna z naj-
ważniejszych cech strukturalnych Web 2.0 łączących się z aktywnością drugiej 
strony: użytkownika, dewelopera, dostawcy usług itp., podtrzymując złożony, 
kooperatywny, elastyczny, modularny model funkcjonowania przewijający się 
w teoretycznych opracowaniach, które omówimy za chwilę (Lévy nazwałby go 
molekularnym). Wyznacza ona jednocześnie bardzo wyraźne ramy i determi-
nanty środowiska, jakie dzięki temu się tworzy; środowiska zarówno o infor-
matycznym, jak i organizacyjnym charakterze.

Web services

Istnieje pewna konfuzja pojęciowa w obrębie tego zagadnienia, opisującego 
podstawę funkcjonowania biznesu we współczesnym Internecie. Termino-
logiczne problemy wynikają zarówno z szybkiego postępu technicznego, jak 
i wielości konceptów, często krzyżujących się z sobą albo będących wzajem-
nymi udoskonaleniami. Stąd ich opis tutaj może z innego punktu widzenia za-
wierać nieścisłości, nie tyle jednak chodzi w nim o zbudowanie precyzyjnej 
struktury i chronologii tego zagadnienia, ile o zobrazowanie jego funkcji i wy-
nikających z niego konsekwencji istotnych z punktu widzenia organizacji i za-
rządzania. Rozplątanie zagadki wymaga pewnej znajomości historii rozwoju 
całego problemu. Jak pisze Davies, wraz z rozpowszechnieniem się Interne-
tu w końcu lat 90. biznes zaczął szukać nowych rozwiązań pozwalających 
współpracować z partnerami i klientami, innych niż istniejące dotychczas 
i dostępnych tylko dla wielkich organizacji. Okolicznością, która od strony 
technologicznej komplikowała zagadnienie i ograniczała istniejące pomysły, 
była konieczność oparcia tych rozwiązań na protokole HTTP, obsługującym 
WWW, który jako jedyny był przepuszczany przez stosowane zabezpiecze-
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nia [Davies 2009, 5]. W styczniu 2000 roku pojawił się nowy protokół SOAP 
(Simple Object Access Protocol), który został przywitany jako oczekiwane 
rozwiązanie. Opiera się on na języku XML (Extensible Markup Language), ma-
jącym uniwersalny, elastyczny charakter256 (czym między innymi pokonuje 
starszy protokół RPC – Remote Procedure Call ‒ zdalne wywoływanie proce-
dur257) [Davies 2009, 6]. Występuje on najczęściej łącznie z towarzyszącymi 
mu standardami o akronimach WSDL (Web Services Description Language) 
oraz UDDI (Universal Description Discovery and Integration). Cały ten stos 
technologii został opracowany przez IBM i Microsoft i jest jedną z realizacji 
idei Web Services, oznaczającą, jak twierdzą Ambroszkiewicz i Mikułowski, 
pewną spójną koncepcję. Tłumaczą oni ten termin dla odróżnienia przez 
„web serwisy” [Ambroszkiewicz 2006, 5], odsyłając jednocześnie do kilku 
różnych ich de�inicji [Ambroszkiewicz 2006, 6]258. Ponieważ ich książka uka-
zała się już wiele lat temu, zacytuję aktualną wersję z portalu IBM, na który 
autorzy ci także się powołują. Brzmi ona: 

Web serwis jest systemem programistycznym zaprojektowanym do wspierania wy-
miennej współpracy maszyny z maszyną. Posiada on interfejs opisany w formacie 
dostępnym dla maszyny (konkretnie WSDL). Inne systemy współpracują z serwi-
sem webowym w sposób opisany dla wymiany wiadomości w standardzie SOAP, 
zwykle przekazywanych za pomocą protokołu HTTP wspomaganego serializacją 
XML i w połączeniu z innym standardami dotyczącymi sieci Web259. 

Jak z niej wynika, SOAP jest odpowiedzialny za przesyłanie danych, WSDL 
opisuje dany serwis i precyzuje formaty danych czy wymagania dotyczące jego 
uruchomienia [Ambroszkiewicz 2006, 40]. Pominięty w de�inicji IBM standard 
UDDI jest mechanizmem, który pozwala na publikowanie i odkrywanie serwi-
sów w sieci [Ambroszkiewicz 2006, 45], jednak ponieważ w 2006 roku naj-
więksi operatorzy utrzymujący repozytoria serwisów webowych zdecydowali 

256 Język ten pozwala na zapisanie dowolnych danych w prostej strukturze, pozwalającej 
de�iniować precyzyjnie różne ich elementy, i dzięki temu mogą one opisywać bardzo różne 
aspekty komunikacji (nie tylko zawierać informacje, lecz także na przykład opisywać jej tech-
niczne warunki). Dokumenty XML są przesyłane za pomocą protokołu HTTP. Więcej na temat 
XML można znaleźć na stronie: http://www.w3.org/XML/ (dostęp: 29.10.2012).

257 Jego techniczny koncept pochodzi z 1976 roku i jest zapisany w tzw. RFC (Request for 
Comments), historycznym zbiorze dokumentów opisujących technologię i organizację Interne-
tu: http://tools.ietf.org/html/rfc707 (dostęp: 29.10.2012). Krótki opis można znaleźć w książ-
ce Web serwisy i semantic web. Idee i technologie [Ambroszkiewicz 2006, 34].

258 I który trzeba odróżnić od używanego tutaj ogólnego terminu „usługi webowe”, niema-
jącego podobnie sformalizowanego znaczenia.

259 „A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-ma-
chine interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable for-
mat (speci�ically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed 
by its description using SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML serializa-
tion in conjunction with other Web-related standards”, tekst pochodzi ze strony: http://www-
01.ibm.com/software/solutions/soa/glossary/index.html (dostęp: 29.10.2012).
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o zatrzymaniu tej usługi260, jego rola znacząco zmalała261. W portalu organiza-
cji World Wide Web Consortium (W3C) znajduje się szczegółowo opracowany 
przykład korzystania z oferty biura podróży, na którą składa się udział banku, 
linii lotniczych i hoteli, połączonych w jeden serwis. Korzysta on z udostępnio-
nych przez te podmioty serwisów webowych, lecz dla końcowego klienta jest 
widoczny jako jedna, kompleksowa usługa262. Z podobnych ofert współczesny 
użytkownik sieci korzysta powszechnie263.

Dirksen pisze, że w 2003 roku Roy Schulte z Gartner Group wprowadził 
pojęcie SOA (service oriented architecture)264, dotyczące także rozproszonych 
i możliwych do wielokrotnego stosowania usług webowych, pozwalających ze-
stawiać nowe biznesowe procesy i aplikacje [Davies 2009, 7]. SOA jest postrze-
gana przez niektórych jako synonim serwisów webowych [Davies 2009, 9], 
i tak myśli o nim Holdener, wskazując na fakt, że opiera się ona na standardach, 
które funkcjonują w ich obrębie [Holdener 2008, 596]. Pojęcie SOA odnosi się 
jednak do nadrzędnego „architektonicznego paradygmatu” oprogramowania, 
więc nie może być także równoznaczne pojęciu tych serwisów [Governor 2009, 
98] i stanowi wyższy, abstrakcyjny poziom rozwiązań IT, służących do obsługi 
usług sieciowych. SOA według Governora, Hinchcliffe’a i Nickulla tworzy odręb-
ny wzorzec architektoniczny, specy�iczny dla Web 2.0 [Governor 2009, 113].

Różnicę między serwisami webowymi i SOA wyjaśnia książka Service Orien-
ted Architecture for Dummies. Polega ona na znaczącym rozszerzeniu zbioru 
usług; nie obejmują już one tylko komunikacji między interfejsami różnych ser-
wisów webowych, ale także usługi biznesowe (business services). Te ostatnie 
dotyczą procesów charakterystycznych dla prowadzenia �irmy, obejmujących 
czynności zarządzające, kontrolne, sprawozdawczość czy księgowość z wysta-
wianiem faktur na czele, które może posłużyć jako ich symbol. W ten sposób 
przenosimy punkt widzenia na poziom możliwych do powtórnego wykorzysta-
nia serwisów usług biznesowych, zrealizowanych dzięki sformalizowanym roz-
wiązaniom IT [Hurwitz 2009, 8], dostępnym zdalnie, za pomocą sieci Web. Ten 
szybko rozwijający się sektor pozwala na budowanie aplikacji biznesowych, 
składanych z komponentów o charakterze „czarnych skrzynek”, możliwych 
do użycia w wielu różnych kon�iguracjach, opartych na zasadzie słabego wią-

260 http://soa.sys-con.com/node/164624 (dostęp: 29.10.2012).
261 Głównym źródłem standardów związanych z serwisami webowymi (a także innymi 

technologiami łączącymi się z WWW) jest portal organizacji World Wide Web Consortium 
(W3C). W jego ramach znajduje się projekt o nazwie Web of Services, dostępny pod adresem: 
http://www.w3.org/standards/webofservices/ (dostęp: 29.10.2012). 

262 http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-scenarios-20040211/ (dostęp: 30.10.2012).
263 Usługi są udostępniane często jako zbiór funkcji i procedur programistycznych, pozwa-

lających wykonywać pewne zadania w obrębie oferujących je portali, tworząc programistycz-
ny interfejs: API (application programming interface), którego idea naśladuje podobne rozwią-
zanie wbudowane w systemy operacyjne.

264 Choć na stronie Gartnera znajduje się informacja, że SOA zostało po raz pierwszy 
opisane w raporcie tej �irmy z 1996 roku, http://www.gartner.com/id=391595 (dostęp: 
29.10.2012).
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zania i pozwalających złożyć usługi zaspokajające wymagania różnych proce-
sów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na różnych jego poziomach 
funkcjonowania [Hurwitz 2009, 5]. 

Hazra tłumaczy istotę SOA, będącej, jak to się już wyłania, jednym z najważ-
niejszych projektów IT w ramach zastosowań biznesowych, szczególnie inte-
resującym z punktu widzenia zarządzania i organizacji, posługując się stop-
niowaniem poziomu abstrakcji i uogólnienia. Rozpoczyna od obowiązującego 
w tym paradygmacie rozumienia pojęcia „usługi” (service)265. Jest ona „logiczną 
reprezentacją powtarzalnej biznesowej aktywności, funkcji lub etapu w proce-
sie, który uzyskuje dostęp i posiada specy�iczny wynik”266. Usługa ta z punktu 
widzenia odbiorcy jest właśnie ową „czarną skrzynką” – przynosi efekty bez 
koniecznej znajomości wewnętrznych mechanizmów. Następny poziom wpro-
wadza pojęcie „nastawienie na usługi” (service orientation), czyli „podejście po-
legające na reprezentowaniu i integrowaniu funkcji biznesowych oraz na stwo-
rzeniu zbioru dostępnych usług i wyników, jakie one wytwarzają”267. Pozwala 
ono odtworzyć sformalizowany kształt dynamiki przedsiębiorstwa, zgodny 
z ideą zde�iniowanej przed chwilą usługi. Ostatni poziom uogólnienia formu-
łuje pojęcie „architektury nastawionej na usługi” (service-oriented architectu-
re), które oznacza „styl architektury [software’owej – przyp. R.M.] pozwalający 
tworzyć strukturę biznesową przedsiębiorstwa, a także towarzyszącą infra-
strukturę IT, wykorzystujące zasady nastawienia na usługi zarówno na pozio-
mie organizacji, jak i technologii informatycznej”268. Ten rodzaj podejścia ma 
zasadnicze znaczenie zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej, 
co więcej, stanowi rodzaj klamry spinającej te dwie sfery. Odbywa się to kosz-
tem pewnej formalizacji, ale wcale nie musi oznaczać sztywnej strukturalizacji, 
typowej dla tradycyjnych, �irmowych systemów IT. Wiele czołowych �irm po-
siada w swojej ofercie rozwiązania SOA, zarówno płatne, jak i otwarte, tak jak 
IBM, na którego przykład powoływałem się tutaj wcześniej269.

Cytowany Holdener, który reprezentuje węższe rozumienie pojęcia SOA 
i rozumie je jako wariant serwisów webowych, stawia je obok takich rozwią-
zań jak RPC (remote procedure call) – technologii dosyć starej i REST (repre-
sentational state transfer) [Holdener 2008, 594]. Wracamy do tego zagadnie-
nia po opisie ogólniejszej architektury SOA ze względu na wspomnianą przez 

265 To już trzecie poza usługami webowymi lub sieciowymi oraz serwisami webowymi 
znaczenie słowa service, na najogólniejszych konotacjach, czy też o najbardziej złożonym abs-
trakcyjnie znaczeniu.

266 „[...] a logical representation of a repeatable business activity, function, or process step 
that is exposed for access and has a speci�ied outcome” [Hazra 2010, 116].

267 „[...] the approach of representing and integrating the functions of a business in terms 
of a set of accessible services and the outcomes that they produce” [Hazra 2010, 117].

268 „[...] an architectural style for creating enterprise business architecture and associated 
IT infrastructure that exploits the principles of service orientation at both the business and the 
IT level” [Hazra 2010, 117].

269 Dostępne pod adresem: http://www-01.ibm.com/software/solutions/soa/ (dostęp: 
29.10.2012).
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O’Reilly’ego kontrowersję, w której przeciwstawiał on standardowi SOAP 
rozwiązanie REST. Dirksen notuje w książce, która ukazała się w 2012 roku, 
że wraz z początkowym wzrostem popularności usług sieciowych stały się 
powszechne protokoły SOAP, WDSL i język XML, jednak w ostatnich latach są 
one wypierane przez REST, także w obrębie sektora komercyjnego. W rezulta-
cie obydwa typy rozwiązań, serwisy webowe i architektura REST, funkcjonują 
obok siebie [Dirksen 2012, 6]270.

Webber i inni zauważają, że WWW, która rozpoczęła się jako platforma 
przeznaczona dla publikacji informacji, rozwija się obecnie w stronę środo-
wiska pozwalającego na łączenie rozproszonych aplikacji, nie jest więc już ol-
brzymim systemem informacyjnym, ale platformą ekosystemu usługowego 
[Webber 2010, 15]. Predyspozycje do tej zmiany istnieją w samej organizacji 
sieci, która opiera się na zasadach, wskazanych tutaj już wcześniej, takich jak 
na przykład słabe wiązanie czy reguła end-to-end. Uporządkowaną analizę 
tej sytuacji zawarł w swojej dysertacji doktorskiej już w 2000 roku Roy Fiel-
ding271, przedstawiając ogólną koncepcję stylu architektury informatycznej, 
obejmującego współdziałanie zasobów sieciowych, rolę unikalnych identy�ika-
torów, a także ograniczony, spoisty zestaw operacji, możliwych do wykorzysta-
nia przez dowolną aplikację, wywiedziony z fundamentalnych reguł działania 
WWW i jej podstawowego protokołu HTTP. Styl ten opatrzył nazwą Repre-
sentational State Transfer (dosłownie: przesył oparty na reprezentacji stanu), 
w skrócie REST [Webber 2010, 12]. Sens usług dostarczanych w ramach WWW 
dzięki temu stylowi polega na prowadzeniu klienta poprzez wiele różnorod-
nych zasobów, umożliwiając złożone transakcje wewnątrz tego zbioru i używa-
jąc w tym celu logiki hiperkomunikacji, zaczerpniętej z protokołu HTTP [Web-
ber 2010, 20]. Dokładny opis tej technologii znajduje się w tekście napisanym 
przez Roya Fieldinga i Richarda Taylora Principled Design of the Modern Web 
Architecture opublikowanym w 2002 roku w piśmie „Transactions on Inter-
net Technology”272. Piszą w nim oni, że pod koniec lat 90. w ramach organiza-
cji Internet Engineering Taskforce (IETF)273 pojawiła się potrzeba stworzenia 
wyidealizowanego, wzorcowego modelu funkcjonowania WWW. W tę potrzebę 

270 Nawet w ramach jednego serwisu, tak w wypadku Flickr (http://www.Flickr.com/ser-
vices/api/ dostęp: 30.10.2012) czy Amazon S3 (http://docs.amazonwebservices.com/Ama-
zonS3/2006-03-01/API/Welcome.html dostęp: 30.10.2012). Rest używa także m.in. Twitter 
(https://dev.twitter.com/docs/api dostęp: 30.10.2012).

271 Praca Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures znaj-
duje się pod adresem: http://www.ics.uci.edu/~�ielding/pubs/dissertation/top.htm (dostęp: 
30.10.2012).

272 Znajduje się on także pod adresem: http://www.ics.uci.edu/~taylor/documents/2002-
-REST-TOIT.pdf (dostęp: 30.10.2012).

273 Będącą rozległą, otwartą wspólnotą twórców sieci, jej operatorów, przedstawicieli 
handlu i badaczy współpracujących nad doskonaleniem architektury Internetu, której mi-
sja jest zapisana w dokumencie RFC nr 3935 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3935.txt, dostęp: 
30.10.2012). Więcej informacji na temat IETF pod adresem: http://www.ietf.org/about/ (do-
stęp: 30.10.2012).
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wpisał się projekt REST, który w pierwszej wersji pojawił się jeszcze w 1994 
roku. Idea REST, wyjaśniają dalej, odnosi się od obrazu idealnie zaprojektowa-
nej aplikacji sieciowej. Zgodnie z nim strony internetowe formują wirtualną 
maszynę, w której porusza się za pomocą aplikacji użytkownik, wykonujący 
pewne działania (np. wybierając odnośnik). Powoduje to zmianę stanu, który 
w formie odpowiedniej reprezentacji zostaje mu następnie przedstawiony274. 
Przytoczony tekst jest najlepszym pod względem kompetencji źródłem infor-
macji na temat REST ‒ ta ostatnia uwaga ma znaczenie, ponieważ często używa 
się nazwy REST po prostu do określenia nieskomplikowanego interfejsu, ko-
rzystającego wyłącznie z protokołu HTTP [Governor 2009, 145] i języka XML 
[Purvis 2006, 67], niewprowadzającego żadnych dodatkowych abstrakcyjnych 
warstw w rodzaju SOAP.

Zjawisko usług sieciowych, którego rozwój tutaj przedstawiliśmy, ma cha-
rakter podstawowy nie tylko z punktu widzenia rozwiązań biznesowych i or-
ganizacyjnych, o czym świadczy jego popularność, ale może zostać opisane na 
jeszcze wyższym poziomie ogólności. Ten rodzaj spojrzenia prezentuje Thomas 
Friedman, który proponuje skrót myślowy, ilustrujący postęp w rozszerzającej 
się funkcjonalności sieci. Zgodnie z nim w latach 80. XX wieku komputery oso-
biste pozwalały tworzyć dokumenty, które w formie drukowanej były przekazy-
wane z ręki do ręki. Następny etap pozwolił na współpracę ludzi bezpośrednio 
w sieci. Okres zdominowany przez serwisy webowe to natomiast czas, w któ-
rym maszyny mogą się komunikować przez Internet między sobą, za pomo-
cą standardowych protokołów sieciowych i bez udziału człowieka [Friedman 
2006, 92]. W rezultacie, jak twierdzi cytowany przez Friedmana Craig Mundie, 
Dyrektor ds. Badań i Strategii (Chief Research and Strategy Of�icer) Microsoft275, 
„przemysł programistyczny stworzył globalną platformę internetową dla global-
nej siły roboczej obejmującej ludzi i komputery” [Friedman 2006, 92]. Friedman 
odkrywa nową warstwę Internetu, w której komunikują się z sobą komputery, 
tworząc własną, nadrzędną nad WWW sieć. Jest to w pewnym sensie realizacja 
marzenia, które przyświecało Timowi Bernersowi-Lee, twórcy WWW, od same-
go początku i składało się ‒ przypominam ‒ z dwóch części: w pierwszej doty-
czyło współpracy ludzi, w drugiej – komputerów [Berners-Lee 2000, 157]. Stało 
się ono bodźcem do rozwijania wielkiego projektu pod nazwą Semantic Web276, 

274 http://www.ics.uci.edu/~taylor/documents/2002-REST-TOIT.pdf (dostęp: 30.10.2012).
275 Strona �irmowa: http://www.microsoft.com/en-us/news/exec/craig/ (dostęp: 30.10.

2012).
276 Idea polegająca na wyposażeniu maszyn w kompetencje analogiczne do ludzkiego ro-

zumienia sensów, a więc przekroczenia wyłącznie składniowego traktowania WWW w stro-
nę jej semantycznej zawartości, które odbywa się z użyciem specjalnych technologii, odległych 
od i nienaśladujących bynajmniej ludzkich zdolności kognitywnych. Zagadnieniu temu towar-
zyszy obszerna literatura np. K.K. Breitman, M.A. Casanova, W. Truszkowski: Semantic Web: 
Concepts, Technologies and Applications, Springer-Verlag, London 2007; Toby Segaran, Colin 
Evans, Jamie Taylor: Programming the Semantic Web, O’Reilly, Beijing, Cambridge, Farnham, 
Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo 2009; Jeffrey T. Pollock: Semantic Web For Dummies, Wiley 
Publishing, Inc., Indianapolis, IN 2009. W języku polskim wprowadzenia do technologii seman-
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ale jego pierwociny można odnaleźć w serwisach webowych, co prawdopodob-
nie jest przyczyną, dla której wiele uwagi poświęca im portal W3C – organizacji, 
której założycielem i jednym z kierowników jest właśnie Tim Berners-Lee.

Jest zatem rzeczą naturalną, że serwisy webowe umożliwiają nowe stra-
tegie organizacyjne i wzmacniają pewne zjawiska ekonomiczne. Jedno z nich, 
opisywane przez Shuen, nosi nazwę rynków n-stronnych (n-sided markets). 
W klasycznym ujęciu rynki łączą dwie strony: kupujących i sprzedających, jed-
nak można sobie wyobrazić transakcję, w której może się pojawić wiele grup 
klientów i wielu sprzedających [Shuen 2009, 65]. Koncepcja ta opiera się na 
książce Marco Iansitiego i Roya Leviena The Keystone Advantage, gdzie przy-
toczono przykłady rynków n-stronnych funkcjonujących w różnych sektorach, 
lecz w większości korzystających z technologii działających w obrębie WWW. 
Ich lista została uzupełniona przeze mnie o �irmy działające w polskich warun-
kach i obejmuje takie obszary jak wyszukiwanie (wyszukujący i reklamodawcy 
uczestniczą w biznesie prowadzonym przez Google), otwarte oprogramowa-
nie (użytkownicy i twórcy aplikacji działają na platformach tworzonych przez 
IBM, Sun czy HP), aukcje online (kupujący i sprzedający spotykają się w serwi-
sach eBay czy Allegro), media (czytelnicy i reklamodawcy korzystają z porta-
li informacyjnych takich jak Onet, Wirtualna Polska czy Interia), usługi płatni-
cze (kupujący i sprzedający używają serwisów różnego typu dla wykonywania 
płatności takich jak PayPal, PayU czy Dotpay) [Shuen 2009, 66, 67]. Na rynkach 
n-stronnych z reguły pojawia się strona, która nie płaci lub płaci bardzo nie-
wiele, a więc korzysta z omawianej strategii freemium, dostarczając bardzo 
licznej rzeszy użytkowników, przyciągających z kolei różnego typu oferentów 
i interesariuszy [Shuen 2009, 68]. Rynki n-stronne nie mogłyby funkcjonować 
w sieci bez złożonych mechanizmów współpracy między �irmami, opartych na 
protokołach, które omawialiśmy przed chwilą, działających w obrębie WWW 
w sposób całkowicie automatyczny i pozbawiony udziału człowieka.

Oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego 
urządzenia

O’Reilly wprowadza ten temat, odwołując się do losów �irmy Microsoft, któ-
rego tradycyjny model produkcji i dystrybucji oprogramowania omawialiśmy 
w rozdziale Koniec z cyklem produkcyjnym oprogramowania. Kontynuuje go, 
albowiem po raz kolejny odwołuje się do przestarzałego trybu postępowania 
tej �irmy, cytując tekst Davida Stutza, który opublikował go, odchodząc z Mic-

tic web dostarcza książka Gottfrieda Vossena i Stephana Hagemanna Wszystko, co powinieneś 
wiedzieć o Web 2.0. Serwis Web 2.0 od pomysłu do realizacji [Vossen 2010, 327].
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rosoft po okresie wieloletniej współpracy w roku 2003277. Stutz przypomina 
o przegapieniu przez tę �irmę fali innowacji związanych z nadejściem Interne-
tu278, ale skupia się przede wszystkim na lekceważeniu przez nią idei otwarte-
go oprogramowania, co łączy z nadmiernym przywiązaniem do komputera PC 
(desktop), wspominając także o rozwijającym się oprogramowaniu webowym. 
Nie szczędząc przykrych słów „bestii z Redmond”, Stutz umieszcza konkluzję 
w słowach, które przytacza O’Reilly: „użyteczne oprogramowanie pisane ponad 
poziomem pojedynczego urządzenia przysporzy dochodów na długi czas”279. 
Ten ostatni oczywiście podchwytuje wątek aplikacji webowych, z natury nie-
związanych ze szczególnym aparatem technicznym (ani pracującym na nim 
oprogramowaniu), ale odnosi się do idei ogólniejszej, którą pojawiła się jako 
koncept platformy. Opiera się ona na wzorcu funkcjonowania sieci, ale przeno-
si na abstrakcyjny poziom logiki użytkowania i projektowania oprogramowa-
nia. Taki poziom ma z naszego punktu widzenia co najmniej dwa interesujące 
aspekty: w kontekście strategii biznesowych oznacza pojawienie się sfery – 
swoistego rynku rozwiązań software’owych, za którymi się kryją konkretne po-
trzeby biznesowe i to realizuje się obecnie najpełniej w postaci opisanej wcześ-
niej SOA (Service Oriented Architecture). Po drugie, biorąc pod uwagę warstwę 
hardware’u, wytycza zupełnie nowy tryb wzajemnych stosunków między nią 
a pracującym na niej oprogramowaniem. Kwestię pierwszą omówiliśmy wcześ-
niej, natomiast zmiana, którą identy�ikuje O’Reilly, zestawiając „pojedyncze 
urządzenie” i oprogramowanie, ciągle znajduje się w fazie rozwoju. Jej rzeczni-
kiem może być obecny CEO Google Eric Schmidt. Karierę Schmidta opisuje Le-
vis, podkreślając jego zaangażowanie w prace nad językiem Java, którego idea 
opiera się właśnie na ominięciu ograniczenia polegającego na związaniu z kon-
kretną platformą – systemem operacyjnym – i przypomina o „osobliwej prze-
powiedni”, którą wygłosił Schmidt: „kiedy sieć zacznie działać równie szybko 
jak procesor, sprzęt «stanie się pusty i rozprzestrzeni się w całej sieci»” [Levis 
2010, 227].

Nie oznacza to bynajmniej, że sprzęt zniknie, ale zmieni się kon�iguracja 
jego obecności w złożonym ekosystemie składającym się z urządzeń i progra-
mów, co będzie oznaczało zupełnie nowy typ wyzwań dla przedsiębiorstw. 
Stanie się on ich pośrednim lub bezpośrednim źródłem, o czym pisze O’Reilly, 
wspominając o samochodzie czy telefonie komórkowym. Te napomknienia są, 

277 Znajduje się on na prywatnej stronie Stutza pod adresem: http://www.synthesist.net/
writing/onleavingms.html (dostęp: 31.10.2012).

278 Czego przykładem może być włączenie się do rywalizacji na polu przeglądarek dopiero 
w 1995 roku [Levis 2010, 153], choć z drugiej strony �irma ta potra�iła się zaadaptować do 
nowych strategii, rozpowszechniając swoją konkurencyjną przeglądarkę za darmo, czy także 
za darmo oferować konta w serwisie Hotmail. Microsoft, jak pisze Levis, „prawie nigdy nie był 
pierwszy na nowym rynku”, rozwijał się natomiast „w dużej mierze dzięki pracowitemu ko-
piowaniu cudzych pomysłów, a czasami dzięki atakowaniu innych i zajmowaniu ich rynków” 
[Levis 2010, 249]. 

279 „Useful software written above the level of the single device will command high mar-
gins for a long time to come” [Levis 2010, 249].
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jak się okazało, proroczą przepowiednią dwóch różnych, ale istotnych trendów 
w obszarze technologii i zastosowań biznesowych. O’Reilly podaje m.in. przy-
kład Apple, łączącego skutecznie oprogramowanie iTunes ze sprzętem w po-
staci iPada, wyznaczając komputerowi stacjonarnemu (także PC) role lokalnej 
stacji kontrolnej i pamięci. Ten przypadek, który obrazuje złożony innowacyjny 
kompleks, łączący różnego typu ekosystemy, opisuje Shuen. Pisze ona wpraw-
dzie, że nie wykorzystuje on modelu biznesowego Web 2.0, jednak pokazuje, 
„jak �irmy mogą zebrać i pomnożyć wartość sieci z ekosystemu i zafascynowa-
nych, lojalnych użytkowników” [Shuen 2009, 169]. Rzeczywiście, Apple, wpro-
wadzając różne restrykcje, obliczone na stworzenie ścisłej kontroli przepływu 
płatnej treści, ograniczającej swobodę i kreatywność użytkowników, występuje 
przeciw fundamentom Web 2.0, ale z drugiej strony, czerpie z tej strategii inspi-
rację właśnie w obszarze kon�igurowania systemu sprzęt – oprogramowanie, 
wypełniając założenia przedstawione przez O’Reilly’ego.

Model opisujący zespół innowacji Apple składa się według Shuen z pię-
ciu ekosystemów, z których cztery realizują strategię innowacji platformowej, 
ostatni, piąty – innowacji rekombinacyjnej [Shuen 2009, 173]. Pierwszy ekosy-
stem obejmuje proces produkcyjny iPoda, który obsługują �irmy z całego świa-
ta, poczynając od etapu projektu, poprzez wytworzenie poszczególnych kom-
ponentów elektronicznych, po złożenie całości. Shuen opisuje go, powołując 
się na badania grupy naukowców w ramach projektu Personal Computing In-
dustry Center (PCIC)280 sponsorowanego przez Alfred P. Sloan Foundation Cen-
ter. Przedstawili oni w 2001 roku nowsze wyniki, w których analizują udział 
uczestniczących w nim pracowników z różnych krajów, głównie z obszaru Da-
lekiego Wschodu, takich jak Chiny281, Filipiny, Japonia, Tajwan itp. We wszyst-
kich typach zatrudnienia dominują one nad Stanami Zjednoczonymi, w obsza-
rze produkcji osiągając niemal stuprocentową wysokość282. Ekosystem drugi 
obejmuje po pierwsze urządzenia takie jak iPod, ale także inne, jak iPad czy 
iPhone, nieujęte tutaj przez Shuen283, i po drugie programy różnego typu, po-
czynając od iTunes po inne, takie jak iMovie, iDVD itp. [Shuen 2009, 175]. 
Trzeci ekosystem innowacji platformowej tworzą akcesoria, przez Shuen ro-

280 http://pcic.merage.uci.edu/index.htm (dostęp: 1.11.2012).
281 Pełne niepokoju doniesienia na temat wykorzystywania taniej siły roboczej w Chi-

nach przez Apple pojawiły się na początku 2012 roku, np. http://www.cbsnews.com/8301-
3445_162-57367950/the-dark-side-of-shiny-apple-products/?tag=contentMain;contentBody 
(dostęp: 1.11.2012).

282 Linden Greg, Dedrick Jason, Kraemer Kenneth L.: Innovation and Job Creation in a Global 
Economy: The Case of Apple’s iPod, http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/InnovationJob-
CreationiPod.pdf, s. 229 (dostęp: 1.11.2012).

283 Ten pierwszy nie istniał w chwili pisania przez nią książki, bo pojawił się z początkiem 
2010 roku: http://www.apple.com/pl/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-iPad.html (do-
stęp: 01.11.2012), drugi wpisała Shuen w inny typ innowacji: innowację rekombinacyjną [Shuen 
2009, 182], choć iPhone realizuje już także współdziałanie wewnątrz tego samego ekosystemu, 
co iPad i iPhone. iPhone został przedstawiony przez Jobsa na początku 2007 roku, http://www.
wired.com/thisdayintech/2009/06/dayintech_0629/ (dostęp: 1.11.2012).
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zumiane jako aparaty różnego rodzaju towarzyszące iPodowi, choć teraz zin-
tegrowane w miarę możliwości także z iPadem i iPhone’em, czwarty natomiast 
„dodatkowe dane dostarczane przez użytkowników” [Shuen 2009, 176]. Shuen 
opisuje w tym miejscu bardzo ciekawy z punktu widzenia Web 2.0 przypadek 
połączenia przez Apple istniejącej od 1999 roku bazy płyt CD z muzyką – CDDB 
�irmy Gracenote284 – z informacjami wprowadzanymi przez użytkowników 
[Shuen 2009, 177]. Ekosystem piąty, realizujący ideę innowacji rekombinacyj-
nej, opiera się na zmianie �ilozo�ii dystrybucji utworów muzycznych i pojawił 
się wskutek współpracy Apple z czterema czołowymi �irmami muzycznymi: 
Universal, Sony BMG, EMI i Warner, jako sposób zrealizowania bezpiecznej 
sprzedaży pojedynczych plików muzycznych w formacie MP3. Przejście na ka-
nały dystrybucji cyfrowej, jak pisze Shuen, poza zmianą struktury przychodów 
(na system „za użytkownika/za piosenkę”), opierało się też na nadziejach zwią-
zanych z „potencjalnie silnymi efektami sieci społecznych” [Shuen 2009, 178].

W systemie innowacji Apple, choć Shuen tego nie podkreśla, procesy bizne-
sowe opierają się na sieci, a w wypadku ekosystemu piątego (oraz czwartego) 
korzystają z webowych usług285. W tym rozdziale trzeba jednak podkreślić ce-
chę inną. Cały zestaw innowacyjnych urządzeń, takich jak iPod (a właściwie 
cała rodzina tych aparatów)286, iPhone i iPad, a także innych, łącznie z kompu-
terami, funkcjonuje na podstawie zuni�ikowanego systemu operacyjnego, two-
rzącego uniwersalne środowisko, pozwalające uruchamiać to samo oprogra-
mowanie (i pliki muzyczne), w ramach systemu iTunes (obsługiwanego przez 
program pod tą samą nazwą). Konkurencyjne systemy operacyjne proponują 
obecnie podobne rozwiązania, wśród których prym wiedzie Google ze swoim 
systemem operacyjnym Android287, a stara się rozwijać Microsoft w ramach 
nowych wersji Windows. Firmy te288 otwierają sieciowe repozytoria oprogra-
mowania o ogromnej ilości ofert289, dostępnego wyłącznie online, w ramach 

284 http://www.gracenote.com/company_info/press/1999/1999042700/ (dostęp: 1.11.
2012).

285 Osobnego zbadania wymaga bardzo prawdopodobna hipoteza, że Apple używa także 
rozwiązań opierających się na SOA w ramach pozostałych ekosystemów.

286 Początki iPada sięgające 2001 roku opisuje artykuł The Perfect Thing w magazynie „Wi-
red” z 2006 roku: http://www.wired.com/wired/archive/14.11/ipod.html (dostęp: 1.11.2012).

287 Obecna forma rozwiązania Google to Google Play, które na początku 2012 roku połączy-
ło w jednym serwisie trzy usługi: Android Market, Google Music i Google eBookstore (http://
Googleblog.blogspot.com/2012/03/introducing-Google-play-all-your.html, dostęp: 1.11.2012). 
Android Market, pierwsza wersja repozytorium i jednocześnie otwarta platforma współpracy 
z deweloperami, pojawił się w 2008 roku wraz z pierwszym telefonem obsługiwanym przez sy-
stem Android (http://Googleblog.blogspot.com/2008/09/�irst-android-powered-phone.html, 
dostęp: 1.11.2012).

288 To samo rozwiązanie naśladują inni wielcy producenci sprzętu, tacy jak np. Samsung, 
który otworzył swój serwis Samsung App (http://www.samsungapps.com, dostęp: 1.11.2012) 
w połowie 2010 roku (http://www.techworld.com.au/article/380894/samsung_apps_store_
hits_100_million_downloads/, dostęp: 1.11.2012).

289 Ostatnie doniesienia prasowe informują o zrównaniu liczby aplikacji dla systemu An-
droid oferowanych w ramach witryny Google Play z analogiczną ofertą Apple na poziomie 
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rozwiązań handlu elektronicznego, a więc wpisujących się w schemat rozwi-
niętych form strategii Web 2.0. Łatwo zrozumiemy kierunek tej zmiany, jeżeli 
przypomnimy sobie opisywaną przez Levisa sytuację dominacji na rynku roz-
wiązania nazwanego potocznie „wintel”, czyli systemu operacyjnego Windows 
połączonego z procesorem Intela, obsługującego komputer PC, które stało się 
faktycznym standardem w latach 90. [Levis 2010, 251]290.

Przeniesienie logiki postrzegania oprogramowania z poziomu pojedyncze-
go urządzenia (na przykład komputera PC) na poziom abstrakcyjnej warstwy 
samego software’u, w szczególności umożliwiony za pomocą sieci WWW, dla 
którego sprzęt jest jedynie techniczną warstwą realizacji jego funkcji, ma da-
lekie konsekwencje. Jego zaawansowaną formą jest tzw. Internet rzeczy (Inter-
net of Things – IoT), który może korzystać z całego zaplecza technologicznego 
sieci, włączając w to także warstwę protokołów WWW. Funk omawia IoT w ra-
mach możliwych kontynuacji Web 2.0, tworzących następną fazę: Web 3.0 i wy-
mienia szereg umożliwiających ją i współpracujących technologii, takich jak 
GPS, łączność satelitarna czy telefonia komórkowa [Funk 2009, 142]. Jednym 
z pierwszych, poważnych dokumentów na temat IoT jest raport Międzynarodo-
wego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union 
– ITU), agendy ONZ The Internet of Things z 2005 roku291. Zgodnie z interpre-
tacją tam zawartą, polega on na powiększeniu świata technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych o nowy wymiar i oznacza, że zdolność do łączenia 
się w dowolnym czasie, z dowolnego dla każdego miejsca, zostaje uzupełniona 
przez rozszerzenie tej zdolności na cokolwiek, a więc człowieka z rzeczą (H2T) 
i rzeczy z rzeczą (T2T)292. Ta zmiana otwarła się głównie dzięki zaawansowa-
nym technologiom bezprzewodowej komunikacji, a w szczególności zdalnej 
identy�ikacji rzeczy (Radio-frequency identi�ication – RFID) i, co podkreśla ra-
port, oznacza pojawienie się olbrzymiego potencjału możliwości rynkowych 
dla klientów, wytwórców i �irm293.

W 1999 roku, pisze Mike Kuniavsky w książce Smart Things: Ubiquitous Com-
puting User Experience Design, w laboratorium Auto-Id Center na MIT294 zrodziła 
się wizja zakładająca, że także przedmioty niemające elektronicznego charak-
teru powinny posiadać cyfrową tożsamość. Zwrócono wtedy głównie uwagę 
na kwestie związane z automatyczną identy�ikacją, jednak ta koncepcja miała 

700 tysięcy, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,113841,12773891,Google_goni_Apple.html 
(dostęp: 1.11.2012).

290 Według raportu �irmy inwestycyjnej Kleiner Perkins Cau�ield & Byers (KPCB) w latach 
1998–2005 Wintel obejmował 96% rynku (http://www.kpcb.com/insights/2012-internet-
-trends-update, dostęp: 15.03.2013).

291 http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/InternetofThings_summa-
ry.pdf (dostęp: 1.11.2012).

292 Ibidem, s. 2.
293 Ibidem, s. 6.
294 Obecnie MIT Auto-ID Laboratory zajmujące się tworzeniem Internetu Rzeczy przy uży-

ciu technologii RFID oraz bezprzewodowych sieci sensorów, http://autoid.mit.edu/CS/ (do-
stęp: 3.11.2012).
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znacznie szersze znaczenie, prowadząc do idei Internetu rzeczy. Oznacza ona 
„kolekcję wszystkich obiektów posiadających informacyjny cień, bez względu 
na to, czy ich relacja z Internetem ma charakter asymetryczny (jak w wypad-
ku identy�ikacji i śledzenia) czy symetryczny”295. Ten drugi przypadek oznacza 
pełną wymianę informacji w obie strony, cień informacyjny natomiast to poję-
cie podchwycone przez Kuniavsky’ego (którego autorem jest Adam Green�ield), 
oznaczające właściwość każdego przedmiotu, posiadającego cyfrowo dystry-
buowaną informację (digital accessible information) na jego temat [Kuniavsky 
2010, 72]. Kuniavsky podkreśla szerokie zastosowanie idei cienia cyfrowego 
w ramach Internetu rzeczy, w szczególności prowadzącego do stworzenia no-
wej generacji mashupów, którymi zajmowaliśmy się wcześniej. Mogą one łączyć 
przedmioty i sieć w ramach całości �izyczno-webowej, wykorzystując połączo-
ne potencjały rzeczy i usług [Kuniavsky 2010, 81] i umożliwiając uruchomienie 
licznych usług nowego typu [Kuniavsky 2010, 84].

Wagę nowej fazy Internetu dostrzegła także Komisja Europejska, która przed-
stawiła w roku 2009 dokument, skierowany do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 

295 „[...] the collection of all objects with information shadows and whether or not their re-
lationship to the Internet is asymmetrical (as in the case of identi�ication and tracking) or sym-
metrical” [Kuniavsky 2010, 79].

Rysunek 13. Nowy wymiar interakcji wprowadzony przez Internet rzeczy

Źródło: ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things, s. 2 (http://www.itu.int/osg/spu/publi-
cations/internetofthings/InternetofThings_summary.pdf). Reprodukcja dzięki uprzejmości Inter-
national Telecommunication Union.



244 Część II. Środowisko Web 2.0

noszący tytuł Internet przedmiotów – plan działań dla Europy296. Wprowadza 
ona to zagadnienie jako nowy paradygmat funkcjonowania Internetu, będący 
kolejnym, nieuchronnym etapem jego rozwoju, tym razem „w kierunku sieci 
połączonych ze sobą wzajemnie przedmiotów, od książek poprzez urządzenia 
elektryczne i samochody aż po produkty spożywcze”297. Tekst ten, napisany nie 
z punktu widzenia technologii, ale potencjalnych skutków społecznych, wska-
zuje na decydujące znaczenie możliwości kryjących się w nowej fazie sieci, ta-
kich jak opieka nad starzejącym się społeczeństwem, walka z wylesianiem czy 
recykling i podkreśla trzy podstawowe jego, fundamentalne cechy. Po pierw-
sze, przestrzega przed zwykłą ekstrapolacją pojęcia obecnego Internetu, ale 
tworzy „zbiór nowych, niezależnych systemów, z których każdy wykorzystuje 
swoją własną infrastrukturę (i częściowo opiera się na istniejącej infrastruk-
turze Internetu)”298. Po drugie, zauważa, że pojawienie się IoT oznacza zmia-
ny na rynku usług, ponieważ zostanie on wprowadzony „w symbiozie z nowy-
mi usługami”, oraz po trzecie, wskazuje na nowe typy komunikacji. Odwołuje 
się tutaj do już omówionego nowego wymiaru opisanego w raporcie ITU, ale 
wprowadza nową nazwę: komunikacji M2M (machine to machine) i dodaje, że 
w tej ostatniej formie kontaktowania się może brać udział od 50 do 70 miliar-
dów „maszyn”, podczas gdy w okresie powstawania tekstu było połączonych 
tylko około 1% z nich299. Tekst Komisji zauważa, że pewne elementy IoT już ist-
nieją i należą do nich telefony komórkowe z dostępem do Internetu, stosuje się 
niepowtarzalne numery seryjne w przemyśle farmaceutycznym, inteligentne 
systemy pomiaru zużycia energii elektrycznej, korzystają z nich takie sektory 
jak logistyka, produkcja i handel detaliczny, używając rozmaitych technologii: 
RFID, NFC (Near Field Communication), dwuwymiarowe kody kreskowe itp.300 
Rysujące się potencjalnie szerokie możliwości nakładają w związku z tym na 
organy władzy publicznej nowe, poważne obowiązki w zakresie bezpieczeń-
stwa, normalizacji, badań czy oświaty301.

Gartner Inc., wiodąca organizacja w zakresie badań nad technologią infor-
macyjną, opublikowała w październiku 2012 roku dziesięć najważniejszych 
technologii i trendów, które będą miały strategiczny charakter dla większości 
�irm w roku 2013 wyłonionych w trakcie obrad konferencji pn. Gartner Sympo-
sium/ITXPO 2012302. Na miejscu piątym znajduje się tam Internet rzeczy, a po-

296 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0278:EN:NOT 
(dostęp: 1.11.2012).

297 Ibidem, s. 2.
298 Ibidem.
299 Ibidem, s. 3.
300 Ibidem, s. 3, 4.
301 Z ideą IoT harmonizuje równoległy projekt rozwijany w ramach W3C Web of Devices, 

który obejmuje technologie pozwalające na dostęp do WWW w dowolnym czasie, w dowol-
nym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia, szczegóły na stronie: http://www.w3.org/
standards/webofdevices/ (dostęp: 1.11.2012).

302 Informacja na ten temat znajduje się na stronie: http://www.gartner.com/it/page.
jsp?id=2209615 (dostęp: 1.11.2012).
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zostałe, stanowiące w większości najnowszą kontynuację omawianych już tutaj 
wątków, to: 

• Współzawodnictwo urządzeń mobilnych – Gartner uważa, że dostęp do 
Internetu za pomocą telefonów przewyższy w 2013 roku ten osiągany 
za pomocą komputerów PC, tablety w roku 2015 będą stanowiły 50% 
komputerów przenośnych, natomiast system operacyjny Microsoft Win-
dows 8 znajdzie się na trzecim miejscu po systemie Android Google i iOS 
Apple. Tym samym de�initywnie opuścimy okres dominacji komputerów 
PC i Windows, wkraczając w erę post-PC, w której środowisko IT będzie 
się składać z wielu systemów operacyjnych.

• Aplikacje mobilne i język HTML 5 – rynek narzędzi przeznaczonych 
do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla klientów indywidualnych 
i przedsiębiorstw liczy ponad 100 producentów, a tworzone dzięki nim 
programy reprezentują różny poziom uniwersalności i tak pozostanie 
w ciągu najbliższych lat, ponieważ czas przejścia od aplikacji natywnych 
(czyli przeznaczonych dla konkretnego systemu operacyjnego) do webo-
wych będzie długi, a te pierwsze nie znikną i zaoferują najbardziej wyra-
�inowane funkcje i możliwości.

• Chmura osobista (personal cloud) – zastąpi ona komputer jako miejsce 
przechowywania danych, udostępni unikatowe typy usług i możliwości, 
zdywersy�ikuje platformy, rozwiązania, technologie i produkty, co stwo-
rzy nowe wyzwania i przeniesie punkt ciężkości z klienckiego urządze-
nia na poziom uniwersalnych usług w chmurze.

• Repozytoria aplikacji należące do różnych przedsiębiorstw – rynek ten 
rozwinie się i uzupełni o małe, prywatne sklepy aplikacji, powodując, że 
przedsiębiorstwa stracą centralną rolę, zmieniając się wobec klientów 
w brokerów, pomagających poruszać się im w rzeczywistości wielu ofert, 
systemów płatności i licencji, a twórcom budując wspierające ekosystemy.

• Przenikanie się IT i przetwarzania w chmurze – obrazuje rosnącą rolę 
usług oferowanych przez przetwarzanie w chmurze, które są coraz bar-
dziej złożone i różnorodne, sprawiając, że ten dział staje się głównym ty-
pem aktywności przedsiębiorstw z sektora IT.

• Strategiczne bazy danych (strategic Big Data) – termin Big Data określa 
całość procesów gromadzenia i przetwarzania danych najważniejszych 
dla przedsiębiorstwa. Charakter tych danych, twierdzi Gartner, zmie-
ni się i przestaną one obejmować pojedyncze projekty, ale rozszerzą do 
rozmiarów ogólnych, strategicznych architektur, obejmujących najróż-
niejsze rodzaje danych i metadanych przedsiębiorstwa w ramach wiel-
kich magazynów danych.

• Bieżąca analityka (actionable analytics) – ten nowy etap pozwoli dzięki 
urządzeniom mobilnym i potencjałowi obliczeniowemu na symulację, 
przewidywanie i optymalizację w ramach czynności analitycznych wszę-
dzie i o każdej porze, obejmując nią praktycznie każdy rodzaj aktywności 
w przedsiębiorstwie.
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• In Memory Computing (IMC – dosł. ‘przetwarzanie w pamięci’) – pozwala 
znacząco skrócić złożone operacje obliczeniowe dzięki usługom dostęp-
nym w chmurze, identy�ikując wzorce i zależności olbrzymich systemów, 
umożliwiając równoległe procesy analityczne i transakcyjne dla tych 
samych zestawów danych, co otwiera mnóstwo możliwości dla bizneso-
wych innowacji.

• Zintegrowane ekosystemy – rynek jest w trakcie przechodzenia od słabo 
powiązanych, heterogenicznych układów na rzecz bardziej zintegrowa-
nych systemów i ekosystemów, co wynika zarówno z realizacji potrzeb 
klienta (mniejsze koszty, większa prostota i bezpieczeństwo), jak i do-
stawcy (większa kontrola nad kompletnymi rozwiązaniami w znanym 
środowisku, większa możliwość sprzedaży). Kierunek ten realizuje się 
w trzech tendencjach: dostarczaniu pakietów usług i oprogramowa-
nia, bądź oprogramowania i sprzętu; rozwoju rynku usług w chmurze 
pochodzących od różnych dostawców, w tym także niezależnych (ISV – 
independent software vendor). Natomiast w obszarze rozwiązań mobilnych 
Apple, Google, Microsoft i innych �irm oznacza różne stopnie kontroli nad 
ekosystemami aplikacji, rozszerzającymi ich dostępność dla klienta.

Bogate wrażenia użytkownika

Omawianie zagadnienia wskazanego w tytule O’Reilly rozpoczyna od re�leksji 
na temat skłonności cechującej WWW już od początku, a dokładnie od chwili, 
gdy pojawiły się pierwsze przeglądarki, do używania różnego rodzaju dodat-
ków o aktywnym charakterze. W 1995 roku zostaje przedstawiony język Java, 
który jest głównie skupiony na obsłudze tego rodzaju potrzeb. Główne fakty, 
które potwierdzały tendencję do „wzbogacenia doznań użytkownika” (richer 
user experiences), pojawiły się jednak znacznie później i polegały na nowych 
rozwiązaniach technologicznych, takich jak AJAX. Mogła im towarzyszyć także 
próba konceptualnego ujednolicenia problemu, bo tak można zinterpretować 
ukucie terminu „bogate aplikacje internetowe” (RIA – rich Internet applica-
tions) przez �irmę Macromedia w 2002 roku.

Termin AJAX, pisze Holdener, utworzył Jesse James Garrett i opublikował 
w sieci na początku 2005 roku w tekście Ajax: A New Approach to Web Appli-
cations303 [Holdener 2008, 8], zawierającym opis wiązki technologii, w której 
skład wchodziły różne, znane już rozwiązania webowe, otaczające zasadni-
czy element noszący techniczną nazwę XMLHttpRequest i wspierające się na 
języku skryptowym JavaScript. Pomysł takiej konstrukcji pojawił się po raz 
pierwszy w oprogramowaniu Google Maps w 2005 roku i zmienił całkowicie 

303 http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications (dostęp: 
2.11.2012).
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rozwój przemysłu webowego [Holdener 2008, 7]. Jego idea była prosta: chodzi-
ło o zlikwidowanie męczącego i długotrwałego odświeżania się strony po każ-
dym działaniu, wykonanym przez użytkownika. Rozwiązanie tego problemu 
polegało na wprowadzeniu swoistego bufora, który z jednej strony obsługiwał 
jego żądania, a z drugiej – komunikował się z odległym źródłem danych, czyli 
serwerem. Tę funkcję spełnił mechanizm AJAX, pracując nieustannie w tle i bez 
wiedzy człowieka pobierając zdalne dane. Działa on zgodnie z modelem asyn-
chronicznej wymiany danych, zastępującym poprzedni, synchroniczny model, 
w którym każde żądanie klienta wymagało osobnego i czasochłonnego współ-
działania z odległym komputerem. Kluczem do tego rozwiązania było wprowa-
dzenie niewielkiego komponentu programistycznego o nazwie XMLHTTPRe-
quest, który taką wymianę umożliwiał; pojawił się on stosunkowo wcześnie 
i czekał na powszechne wykorzystanie304. Jego pierwsza wersja została zasto-
sowana w przeglądarce internetowej �irmy Microsoft [Governor 2009, 21] In-
ternet Explorer 5, która została opublikowana w marcu 1999 roku305. Prostym, 
ale bardzo doniosłym skutkiem działania tego mechanizmu było umożliwienie 
interakcji użytkownika z aplikacjami webowymi podobnej do tej, którą nawią-
zywał on z programami pracującymi na komputerze stacjonarnym, co otwiera-
ło cały świat dalszych możliwości z usługami webowymi na czele. Było to drob-
ne, ale znaczące otwarcie możliwości świata Web 2.0.

Macromedia wprowadziła nazwę „bogate aplikacje internetowe” (RIA) dla 
opisania własnego rozwiązania programistycznego, jakim był Flash, pozwala-
jący przygotowywać animowane, interaktywne elementy strony w formie gra-
�icznego interfejsu niezależnie od kodu HTML i zawierający także wbudowa-
ną, niezależną od strony WWW, możliwość komunikacji306. Pod tym względem 
przypominał mechanizm AJAX, rozwinął się jednak w technologię bardzo złożo-
ną i specy�iczną, pozwalającą tworzyć własne programy, na przykład gry307. Nie 
był jedynym rozwiązaniem, który oferował podobne funkcje, wcześniej istniał, 
jak wspomnieliśmy, język Java308, oferujący pełne środowisko programistyczne, 

304 Wśród standardów W3C pojawia się dopiero w 2006 roku, http://www.w3.org/stan-
dards/history/XMLHttpRequest (dostęp: 2.11.2012).

305 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537505%28v=vs.85%29.aspx (dostęp: 
2.11.2012).

306 Pojęcie to pojawia się w tekście Jeremy’ego Allaire’a Macromedia Flash MX – A next-ge-
neration rich Client, opublikowanym w marcu 2002 roku przez Macromedia (http://download.
macromedia.com/pub/�lash/whitepapers/richclient.pdf, dostęp: 2.11.2012).

307 Był także wieloplatformowy, więc jego możliwości wywołały sprzeciw tych właścicie-
li systemów operacyjnych, którzy usiłowali ściśle kontrolować instalowane w nich programy. 
Stąd Flash od początku nie działał w produktach mobilnych Apple (http://www.apple.com/
hotnews/thoughts-on-�lash/, dostęp: 2.11.2012), a dołączył do niego także ostatnio Android 
Google (http://blogs.adobe.com/�lashplayer/2012/06/�lash-player-and-android-update.html 
dostęp: 2.11.2012).

308 Istniejący od 1995 roku produkt Sun Microsystems, �irmy przejętej przez Oracle 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/javahistory-index-198355.html, 
dostęp: 2.11.2012).
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jednak trudniejszy i wymagający dodatkowych, zainstalowanych komponen-
tów, zaś rozwój tego segmentu sprawił, że w 2007 roku pojawił się konkuren-
cyjny komponent Silverlight �irmy Microsoft309. Podobieństwo do AJAX-a pole-
gało również na tym, że, jak piszą Morville i Rosenfeld, RIA pozwoliło zatrzeć 
granicę między stronami internetowymi a typowymi programami [Morville 
2006, 360]. Rozwijające się pomysły i oferty sprawiły jednak, że istnieją pew-
ne kontrowersje pojęciowe, wynikające z tego podobieństwa. Autorzy książki 
Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach Everyone, 
Wendy Chisholm i Matt May, identy�ikują RIA z Javą, Flashem i Silverlight [Chis-
holm 2009, 125], dla Holdenera RIA to po prostu AJAX [Holdener 2008, 30], 
choć funkcjonalność tego ostatniego jest mniejsza. 

Pojęciowe problemy nie omijają też opisywanego tutaj fenomenu „boga-
tych wrażeń użytkownika” (RUE – rich user experiences). Governor, Hinch-
cliffe i Nickull uważają RUE i RIA za synonimy [Governor 2009, 5], choć opi-
sując szczegółowo RUE jako osobny wzorzec Web 2.0 [Governor 2009, 158], 
twierdzą, że woleliby rozszerzyć sugerowane, jednoznaczne skojarzenie z In-
ternetem w stronę bardziej ogólną, zastąpić termin „Internet” słowem „Inter-
active” i utworzyć określenie Rich Interactive Application (bogate aplikacje 
interaktywne). Jest im to potrzebne, aby podkreślić bardzo podstawowy cha-
rakter tego wzorca, odwołującego się do wczesnych koncepcji architektury 
programów komputerowych. Zwracają uwagę, że interakcje pojawiające się 
w działalności biznesowej między klientami, dostawcami czy sprzedawcami 
często mogą zostać zrealizowane za pomocą różnorodnych typów kontaktu, 
dokonującego się za pośrednictwem elektronicznym. Problem jednak stwarza 
sama natura stosunków międzyludzkich; elastyczna, incydentalna czy mająca 
wiele kanałów komunikacji, mimo to jest o co walczyć, bowiem „modelowanie 
i rozumienie procesów świata realnego towarzyszących wymianie dokumen-
tów jako części interakcji typu człowiek-człowiek może uczynić doświadczenia 
użytkownika naprawdę bogatymi”310. Na wartość tego rodzaju rozwiązań zwra-
ca także uwagę Shuen, dla której wygoda klienta może być ważną przyczyną 
sukcesu serwisów internetowych [Shuen 2009, 180]. 

Wyłania się tutaj zatem wyraźny zarys tendencji w obrębie opisywanego 
przez O’Reilly’ego zagadnienia; z jednej strony jest to zwrócenie się w stronę 
użytkownika, polegające na rozpoznaniu jego potrzeb i przyzwyczajeń komu-
nikacyjnych, z drugiej natomiast zastosowanie już istniejących rozwiązań, roz-
winiętych w obrębie nauki o komputerach, możliwe dzięki zbliżeniu aplikacji 
webowych, lub szerzej: stron internetowych do typowego oprogramowania. 
Governor, Hinchcliffe i Nickull powołują się na wzorzec Model-View-Controller 

309 Rozwiązanie analogiczne do Flasha stworzone przez Microsoft i opublikowane w po-
łowie 2007 roku (http://www.microsoft.com/getsilverlight/locale/en-us/html/Microsoft%20
Silverlight%20Release%20History.htm (dostęp: 2.11.2012).

310 „Modeling and understanding the real-world process that accompanies the exchange of 
documents as part of a human-to-human interaction can help make rich user experiences ge-
nuinely rich” [Governor 2009, 160].
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(MVC, model-widok-kontroler), który jest klasyczną propozycją rozstrzygnięcia 
tego problemu; jego pierwsze sformułowanie pochodzi jeszcze z 1987 roku311. 
Zasada, na której się opiera, jest niezwykle prosta i polega na wyodrębnieniu 
w architekturze oprogramowania trzech komponentów: modelu – obejmujące-
go zasadniczą funkcjonalność i dane, kontrolerów – odpowiedzialnych za moni-
torowanie aktywności użytkownika i widoków – wyświetlających dla niego in-
formacje [Schmidt 2001, 125]. Najważniejsze jest w tej propozycji rozdzielenie 
obszaru danych (i treści) od interfejsu użytkownika, które w technologii WWW 
opartej na języku HTML nie występuje i stanowiło problem dla twórców apli-
kacji webowych312, a w idei Burbecka znajduje naturalne rozwiązanie. Stało się 
ono możliwe, gdy strony WWW osiągnęły użyteczność software’u komputerów 
stacjonarnych dzięki RIA [Chisholm 2009, 125].

Mechanizm bogatych wrażeń użytkownika (RUE) osiągnął dojrzałość pod 
koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, dzięki czemu Governor, Hinch-
cliffe i Nickull mogą przedstawić precyzyjne wymagania technologiczne, sta-
wiane rozwiązaniom starającym się zaspokoić jego warunki. Dotyczą one 
wydajności środowiska programistycznego, łatwości adaptowania treści, ko-
munikacji i interfejsów innych aplikacji, zdolności implementowania usług we-
bowych czy wieloplatformowości [Governor 2009, 160, 161]. Dzięki nim jest 
możliwe formułowanie precyzyjnych zaleceń dla programistów starających się 
wypełnić wymagania dotyczące interfejsów użytkownika na poziomie możli-
wości Web 2.0 [Governor 2009, 165]. Nie pozostają one bez wpływu na skutki 
o charakterze biznesowym; Governor, Hinchcliffe i Nickull przytaczają badania 
dokumentujące powiększający się stopień konwersji na klienta po inwesty-
cjach związanych z wdrożeniem RUE, osiągający wzrost rzędu 62%, podając 
także inne, znacząco rosnące wskaźniki [Governor 2009, 173].

Konkluzje

Aby zdać sobie sprawę z rozmachu projektu Web 2.0, warto zajrzeć do o�icjal-
nego dokumentu opublikowanego na stronie konferencji Web 2.0 Summit313. 
Znajduje się tam mapa Web 2.0, którą wraz z zespołem zaczął tworzyć w roku 
2011 John Battelle. Obrazuje ona zasięg tej formacji na tle różnych zagadnień 
z nią związanych (omówionych w ostatnich rozdziałach), na których obszarach 
lokują się rozmaite, eksplorujące je organizacje. Nadrzędny porządek mapy 

311 Przedstawił je Steve Burbeck w artykule Applications Programming in Smalltalk-
-80(TM): How to Use Model-View-Controller (MVC), http://st-www.cs.illinois.edu/users/
smarch/st-docs/mvc.html (dostęp: 2.11.2012).

312 Ten problem omawiają Governor, Hinchcliffe i Nickul w rozdziale poświęconym wzor-
cowi dotyczącemu ustrukturyzowienia informacji [Governor 2009, 212].

313 Dostępnego na stronie: http://map.web2summit.com/#t (dostęp: 30.06.2012).
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stanowią warstwy, obejmujące najbardziej ogólne dane, takie jak typy tery-
toriów, kierunki ekspansji czy szczegółowe informacje na temat �irm. Mapa, 
zgodnie z metodologią Web 2.0, jest otwarta i pozwala dołączyć do społeczno-
ści jej edytorów. Jednocześnie, poza stworzeniem okazji do syntetycznego, po-
glądowego rzutu oka na krajobraz Web 2.0, ujawnia inną cechę: podatność na 
sformalizowanie, co, zważywszy, że mamy do czynienia z produktem techno-
logii informatycznej, nie powinno dziwić. Skłonność ta narzuca pewien powta-
rzający się wzorzec opisu i analizy, który pojawia się już w omawianym tekście 
Tima O’Reilly’ego, a także innych jego artykułach rozwijających postawione 
w nim tezy. Sformalizowanie to objawia się w skłonności do enumeratywnych 
list, wyczerpujących i ogarniających analizowane zagadnienie. W tekście What 
Is Web 2.0 w ramach konkluzji pojawiają się dwa zestawienia: główne kompe-
tencje organizacji Web 2.0 i wzorce projektowe Web 2.0.

Zasadnicze kompetencje organizacji stosujących się do �ilozo�ii Web 2.0 
podsumowują wcześniejszą, szeroko tutaj omówioną, analizę jej cech i za-
wierają następujące elementy: skalowalne usługi, nie „pudełkowy” software; 
panowanie nad unikalnymi zbiorami danych, wzbogacanymi wraz z powięk-
szającą się liczbą użytkowników; zaufanie do tych ostatnich jako współtwór-
ców; wspomaganie działania „długiego ogona” dzięki samoobsłudze klientów; 
oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego urządzenia i lekkie modele 
interfejsów, rozwoju i biznesu [O’Reilly 2005]. W ramach drugiego zagadnie-
nia, jakim są wzorce projektowe Web 2.0, O’Reilly odwołuje się do idei kon-
strukcji opisowych o ogólnym, metodologicznym i teoriopoznawczym charak-
terze. Przypomina on i cytuje Christophera Alexandra314, którego przywołują 
również inni badacze, a wśród nich także czwórka autorów wpływowej książ-
ki Design Patterns  CD: Elements of Reusable Object-Oriented Software: Erich 
Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlisside [Gamma 1995, 356]. Ta 
ostatnia pozycja jest szeroko znana wśród teoretyków oprogramowania, a jej 
twórcy przedstawili kanoniczny zestaw dwudziestu trzech wzorców architek-
tury software’owej, ujętych w trzy grupy: kreacyjne, strukturalne i behawioral-
ne [Holzner 2006, 1]. Dotyczą one tzw. programowania obiektowego, w czym 
istotnie zbliżają się do technologii stosowanych w projektowaniu aplikacji 
webowych, więc skutecznie mogą się stać podstawą przeniesienia punktu wi-
dzenia na wyższy, niepoprzestający na warstwie algorytmów czy technik pro-
gramowania, poziom ogólności [Gamma 1995, 351]. Tego rodzaju intencja 
przyświeca również artykułowi O’Reilly’ego, który stara się rozszerzyć pole 
interpretacji pewnych pomysłów informatycznych na ich dalekie, róż-
norodne skutki, ustanawiając de facto swoistą przestrzeń, czyli, innymi 
słowy, pewne, swoiste środowisko, które, w warstwie pojęciowej, zastąpi 
dawne otoczenie. Na tym poziomie daje się sformułować najogólniejsze wzor-
ce obowiązujące w jego obrębie, zgodne z klasyczną, cytowaną powszechnie 

314 Architekta, współautora książki A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction 
[Alexander 1977].
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(także przez O’Reilly’ego) de�inicją Alexandra, zawierającą najbardziej podsta-
wowe, a więc uniwersalne sformułowanie zagadnienia: 

[...] każdy wzorzec opisuje problem, który pojawia się nieustannie w naszym środo-
wisku, a następnie przedstawia sedno rozwiązania tego problemu w ten sposób, że 
można je użyć potem miliony razy, bez naśladowania tej samej drogi dwa razy315.

Stosując się do de�inicji Alexandra, czyli próbując osiągnąć stopień ogólnoś-
ci pozwalający przekroczyć źródłowy poziom IT, O’Reilly przedstawia następu-
jące wzorce, uzupełniając je jednocześnie wskazaniami praktycznymi:

• „Długi ogon”: eksploruj cały Internet, łącznie z niszami.
• Dane są następnymi „Intel inside”: szukaj unikalnych źródeł danych.
• Użytkownicy dodają wartość: nie ograniczaj „architektury partycypacji”.
• Efekty sieciowe z zasady: twórz sieci użytkowników jako uboczny efekt 

ich obecności.
• Tylko niektóre prawa są zastrzeżone: otwórz swoje oferty na miksowa-

nie i hakowanie.
• Nieustające „beta”: nie zamykaj rozwiązań, włącz do współpracy użyt-

kowników.
• Współpracuj, nie kontroluj: zaoferuj usługi i interfejsy do powszechnego 

wykorzystania.
• Oprogramowanie nad pojedynczym urządzeniem: nie programuj lokal-

nie [O’Reilly 2005]. 

Tezy swojego artykułu O’Reilly powtórzył i rozwinął w następnych dwóch 
ważnych tekstach z roku 2006 i 2009. W pierwszym, noszącym tytuł Web 2.0 
Compact De�inition: Trying Again [O’Reilly 2006], pokusił się o zwartą de�inicję 
tego fenomenu:

Web 2.0 to rewolucja biznesowa w przemyśle komputerowym spowodowana wkro-
czeniem na teren Internetu jako platformy i wysiłkami zmierzającymi do zrozumie-
nia warunków osiągnięcia na niej sukcesu. Najważniejszy spośród nich polega na 
budowaniu aplikacji webowych, które opierają się na sieciowych efektach nasilają-
cych się proporcjonalnie do ilości ludzi korzystających z tych aplikacji (co gdzie in-
dziej nazwałem „użyciem zbiorowej inteligencji”316.

315 „Each pattern describes a problem that occurs over and over again in our environment, 
and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this 
solution a million times over, without ever doing it the same way twice” [Alexander 1977, X].

316 „Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the 
internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform. 
Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to get better 
the more people use them. (This is what I’ve elsewhere called «harnessing collective intelli-
gence.»)” [O’Reilly 2006].
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O’Reilly sformułował w tym tekście pięć podstawowych zasad uzupełniają-
cych regułę nadrzędną, sformułowaną przez Erica Schmidta, CEO Google, która 
brzmi „Nie walcz z Internetem”. Są one następujące:

1. Nie traktuj software’u jako rzeczy, ale jako proces włączania do współ-
pracy jego użytkowników („niekończące się beta”).

2. Udostępnij swoje dane i usługi do powtórnego użycia przez innych, 
a jeżeli tylko to możliwe, używaj danych i usług oferowanych przez nich 
(„małe części, słabo powiązane”).

3. Nie myśl o aplikacjach, że rezydują na poziomie klienta lub serwera, ale 
twórz programy, które lokują się w przestrzeni pomiędzy urządzeniami 
(„software umieszczony na poziomie znajdującym się ponad pojedyn-
czym urządzeniem”).

4. Pamiętaj, że w środowisku sieciowym otwarte API (Application Pro-
gramming Interface) i standardowe protokoły wygrywają, ale to nie 
znaczy, że idea konkurencyjnej przewagi zniknęła (Clayton Christensen: 
„Prawo zachowania pożądanych zysków”).

5. Źródłem zamkniętej i konkurencyjnej przewagi będą zbiory danych, nie-
zależnie od tego, czy odbędzie się to dzięki powiększającym się danym 
zwrotnym, pochodzącym od użytkowników, posiadaniu tzw. przestrzeni 
nazw (np. w formie domen) lub dzięki zastrzeżonym formatom plików. 
(„Dane są jak Intel Inside”).

W tym tekście O’Reilly precyzuje expressis verbis szczególnie istotny dla nas 
punkt widzenia, de�iniuje bowiem także Web 2.0 jako zagadnienie o cha-
rakterze ekonomicznym, który opisuje proces gwałtownej zmiany („rewo-
lucji”), polegającej na przemieszczeniu modelu biznesowego (business model 
transition). Z czasem coraz bardziej staje się widoczny fundamentalny cha-
rakter zauważonej przez niego fazy Internetu, początkowo zidenty�ikowanego 
jako formacja o specy�ice głównie technologicznej, ogarniającej jednak nie-
uchronnie inne obszary, w tym szczególnie gospodarkę. Ta znacząca krystali-
zacja jego poglądów znalazła wyraz w czasie konferencji First Community One 
Conference zorganizowanej przez �irmę Sun Microsystems w 2007 roku i po-
święconej problematyce open source. O’Reilly wygłosił tam referat, w którym 
jeszcze bardziej szczegółowo zinterpretował fenomen Web 2.0, utożsamiając 
go wręcz z prawem zachowania atrakcyjnych zysków – ideą Claytona Christen-
sena, jednego z najczęściej cytowanych ekonomistów w kontekście gospodarki 
internetowej317. Pomysł ten pojawił się po raz pierwszy w tekście z 2006 roku, 
który przed chwilą cytowałem, ale miał tam charakter bardziej przyczynkarski. 

Christensen i Raynor omawiają prawo zachowania pożądanych zysków 
w książce Innowacje. Napęd wzrostu [Christensen 2008]. Do jego zrozumienia 
potrzebne jest niewielkie teoretyczne wprowadzenie, które dotyczy ważnej 

317 Artykuł omawiający to wystąpienie znajduje się na stronie: http://192.9.162.55/java-
one/sf/2007/articles/comm1_post.jsp (dostęp: 3.11.2012).
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kwestii oszacowania podstawowych kompetencji przedsiębiorstwa, czyli traf-
nego wyboru rodzaju produkcji czy usług [Christensen 2008, 151], co z kolei 
ma zasadnicze znaczenie na tle problemu dynamiki innowacyjności. Christen-
sen i Raynor zwracają uwagę, że nie mamy do czynienia z oczywistą sytuacją, 
w której zwrócenie się w stronę wytwarzania produktu, wydającego się rea-
lizować najwłaściwsze predyspozycje �irmy, jest decyzją dobrą. Aby to dosyć 
trudne zagadnienie wyjaśnić, wprowadzają pojęcie przedsiębiorstwa zinte-
growanego. Produkuje ono towary o tzw. wewnętrznie zależnej architekturze 
(zoptymalizowanej, zastrzeżonej), czyli składające się z podzespołów niedają-
cych się wytwarzać osobno, ale w ramach wspólnych procesów wytwórczych; 
z tego powodu �irma musi być wewnętrznie zharmonizowana (zintegrowana), 
aby takiemu zadaniu podołać. Na przeciwnym krańcu znajduje się architektura 
modułowa, opierająca się na idei produktu składającego się z oddzielnych kom-
ponentów, odpowiednio wystandaryzowanych, ale także w ten sposób ograni-
czonych, oferujących mniejszą zdolność wprowadzania udoskonaleń [Christen-
sen 2008, 154]. 

Kiedy produkt ma przed sobą perspektywę rozwoju, co innymi słowy ozna-
cza, że nie zaspokaja zbyt dobrze potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności 
i niezawodności, na rynku wygrywają �irmy zintegrowane, bo one, panując 
nad całością i niepoddane restrykcjom standardów, ulepszają go [Christen-
sen 2008, 155]. Dominują też wtedy �irmy duże, zintegrowane i wielobranżo-
we, bo łatwiej opanowują wszystkie nieprzewidziane przeciwności. Sytuacja 
się zmienia, jak piszą Christensen i Raynor, kiedy produkt osiąga wysoką ja-
kość pod względem funkcjonalności i niezawodności, czyli staje się „za dobry”. 
Klienci podejmują decyzję jeszcze raz, ale tym razem biorąc pod uwagę wy-
godę użytkowania, szybkość działania i indywidualizację. Wtedy najbardziej 
opłacalna staje się architektura modułowa; pozwala ona szybciej poprawiać 
podzespoły, bo projekt całości jest już dopracowany. Zmienia się struktura 
branży, ponieważ na rynku pojawiają się niezależne �irmy słabo zintegrowa-
ne, obsługujące jedynie wycinki tego, co musiała wcześniej opanować wielka 
�irma zintegrowana [Christensen 2008, 157]. Mogą one także przy składaniu 
dobierać komponenty tak, aby lepiej zaspokajać potrzeby klienta, a ponieważ 
nie są zintegrowane (czyli rozbudowane), mają niższe koszty i mogą wygry-
wać na rynku. Ogólna zasada jest taka: „gdy produkty stają się na tyle dobre, 
że przewyższają wymogi konsumentów, zachodzi ten sam proces przejścia od 
integracyjności do modularyzacji” [Christensen 2008, 158]. Opisaną dynamiką 
cechuje się branża komputerów osobistych, która od dominacji IBM czy Apple 
przeszła w wielowarstwową (różnego rodzaju komponenty), płaską (w przeci-
wieństwie do pionowo zintegrowanych molochów) dezintegrację [Christensen 
2008, 160].

Proces przejścia od integracji do modułowości może zostać odwrócony, je-
żeli tylko pojawi się wymaganie dotyczące funkcjonalności i niezawodności 
(czyli wyższej jakości). Taki etap pojawił się w oprogramowaniu pod koniec 
lat 90., gdy dominację uzyskał Microsoft, reagując na pojawiające się potrzeby 
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przenoszenia plików między różnymi programami czy też ich łączenia w po-
jedyncze dokumenty, co napędziło trend integracyjny i dało tej zintegrowanej 
�irmie przewagę. Następna faza jest łatwa do przewidzenia: to dezintegracja, 
którą już Christensen i Raynor widzą, oparta na modułowych systemach opera-
cyjnych (głównie Linuksie) czy modułowych językach oprogramowania (Java) 
oraz wynikająca z coraz silniejszego powiązania komputerów z Internetem 
[Christensen 2008, 162]. Ta diagnoza, zapamiętajmy, dotyczy pierwszych lat 
XXI wieku.

Osobnym procesem, o którym piszą Christensen i Raynor, jest utowarowie-
nie. Rozumieją oni pod tym pojęciem „proces przekształcania dochodowego, 
specy�icznego, wyróżniającego się produktu w zwyczajny towar” [Christensen 
2008, 178]. Jest on, jak piszą, tożsamy z opisanym wcześniej mechanizmem po-
jawiania się modułowego typu architektury produkcji, towarzyszącym zmianie 
podstaw konkurencji, będącej wynikiem osiągania wysokiej jakości produktu. 
W takiej sytuacji następuje przełom, który oznacza to zastępowanie dominują-
cego typu przedsiębiorstwa z zintegrowanego w modułowe, niezintegrowane. 
Przełom ten i utowarowienie „to dwie strony tego samego medalu” i obydwa 
mają złe skutki dla wiodącej dotychczas, zintegrowanej �irmy, inwestującej w in-
nowacje i rozwijającej całą, złożoną architekturę produktu: przełom powoduje 
utratę dominacji rynkowej (bo już nie liczy się innowacyjność, ale inne cechy) 
oraz utratę zysków (bo utowarowienie odbiera zysk wynikający z tej dominacji) 
[Christensen 2008, 180]. Podobnie jak w procesie modularyzacji, który może 
się odwrócić, utowarowienie prowadzi do swojego przeciwieństwa, ponieważ 
producenci komponentów (w modułowym systemie produkcji) są zmuszeni do 
rozwijania swoich produktów, tworząc we własnych systemach produkcji nowe 
zintegrowane i złożone architektury. Wytwarzają one innowacyjne, dające się 
dalej doskonalić skomplikowane i także składające się z elementów produkty 
[Christensen 2008, 181]. Ten proces zrealizował się na przykład w wypadku 
twardych dysków, które z komponentów stały się osobnymi obszarami innowa-
cji (i ulokowały się w segmencie produktów niedoskonałych, a więc tam, gdzie 
przewagę osiągają �irmy zintegrowane) [Christensen 2008, 184].

Umieszczenie tych procesów (modularyzacji i utowarownienia) na tle łań-
cucha tworzenia wartości produktu powoduje przenoszenie się punktu ciężko-
ści (czyli de facto podstawowej kompetencji, głównego źródła zysków czy prze-
wagi konkurencyjnej) pomiędzy różnymi jego fazami, takimi jak produkcja, 
dystrybucja czy projektowanie. Prawo zachowania atrakcyjnych zysków, które 
czerpie inspirację z prawa zachowania energii, polega na tym, że przeciwne 
formy obydwu opisanych procesów, a więc zarówno architektura modułowa 
i zintegrowana, jak i utowarowienie i odtowarowienie trwają w równowadze 
w różnych etapach tego samego łańcucha wartości, dążąc do podtrzymania 
głównego celu, jakim jest poprawa jakości318. Owa poprawa jakości w drodze 

318 Niestety, w polskim przekładzie książki Christensena i Raynora, który tutaj z koniecz-
ności cytujemy, błędne tłumaczenie zmienia merytoryczny sens oryginału, podając nieco inną 
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innowacji jest analogonem energii w prawie jej zachowania, które posłużyło 
jako wzorzec. W rezultacie działania tego prawa, gdy w jednej części tego łań-
cucha znikają atrakcyjne zyski z innowacyjnych, opartych na złożonych i za-
mkniętych architektonicznie produktach w fazie doskonalenia, ich możliwość 
pojawia się w części innej [Christensen 2008, 196]319.

O’Reilly, utożsamiając Web 2.0 z prawem atrakcyjnych zysków, sugeruje, 
czerpiąc zresztą z Christensena, iż opisuje ono istotę mechanizmu tej forma-
cji ekonomicznej, podkreślając jednocześnie błędne uwypuklanie znaczenia 
towarzyszących mu fenomenów otwartości, tendencji do współdzielenia się 
czy tworzenia treści przez użytkowników. Posługując się przykładem kompu-
tera PC stworzonego przez IBM, którym także szeroko posługują się Christen-
sen i Raynar, maszyny realizującej standard utowarowienia i modułowości czy 
wolnego oprogramowania, analizuje skutki przesuwania się punktu ciężkości 
w obrębie łańcucha wartości. Pisze w szczególności o sytuacji, gdy przesunął 
się on w stronę oprogramowania, porzucając strefę sprzętu, w wyniku czego 
IBM zostało zdominowane przez Microsoft. Konkluduje ostatecznie, twierdząc, 
iż prawo to działa nadal, a jego dalszym skutkiem jest na przykład pojawienie 
się na rynku otwartego oprogramowania i wskutek jego obecności ‒ usług we-
bowych, opartych na chronionych rozwiązaniach programistycznych, czego 
przykładem jest Google. Te uwagi zmierzają jednoznacznie w stronę interpre-
tacji ekonomicznej Web 2.0 jako jej naturalnej dziedziny funkcjonowania.

Drugi z tekstów kontynuujących temat Web 2.0, napisany dla potrzeb konfe-
rencji odbywającej się w cyklu Web 2.0 Summit przez Tima O’Reilly’ego i Johna 
Battelle’a w 2009 roku, jest rodzajem syntezy i podsumowania tego fenome-
nu z perspektywy kilku lat i niewątpliwie syntezą i podsumowaniem pełnym 
satysfakcji z dobrze przewidzianych tendencji. Przybierają one coraz bardziej 
dojrzałe i dalekosiężne formy i pozwalają wyprowadzić konstrukcję ogólną, 
której ślady i pierwsze konstatacje pojawiły się już wcześniej, streszczającą się 
w prostym haśle: „Web is the world”. „Sieć jest światem”, a nie odzwierciedla 
świat inny, nazywany przez nas dla odróżnienia realnym, choć koniunkcja po-
zostaje i opiera się na obocznej naturze rzeczy i ludzi, posiadających oprócz 
przymiotów związanych z rzeczywistością niecyfrową swój informacyjny cień. 
O’Reilly i Battelle przeglądają z perspektywy 2009 roku spostrzeżenia zawarte 
w tekście z 2005 roku, dopisują do nich dalszy ciąg i układają w nową hierar-
chię. W tym przeglądzie na pierwszym miejscu pojawia się idea zbiorowej in-
teligencji, która kojarzy się głównie z mechanizmem crowdsourcingu i rozciąga 
tę samą zasadę na złożone formy wykorzystujące wartość dodaną wynikającą 
z kooperacji (takie jak Wikipedia). Najbardziej wyra�inowaną jej postacią jest 

eksplikację prawa zachowania atrakcyjnych zysków. Przedstawione w tym tekście jego stresz-
czenie opiera się na angielskim oryginale.

319 Analogiczne i szersze zjawisko migracji wartości, rozpatrywane w ramach idei łań-
cucha wartości, a więc takiej „reorientacji” strategii �irm, która pozwala zaspokajać potrzeby 
klientów i jednocześnie przynosić zyski, opisuje szeroko Włodzimierz Szpringer [Szpringer 
2008, 111].
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jednak wyszukiwanie, które uzupełnione o wiele dodatkowych cech (takich jak 
określanie miejsca dzięki GPS, rozpoznawanie mowy czy personalizacja), uzy-
skuje status quasi-inteligentnej, uniwersalnej platformy (albo wehikułu treści, 
swoistego języka) pozwalającej oferować nowe usługi i rozbudowywać obsłu-
gujące go urządzenia.

W ramach tak zrozumianej WWW pojawia się poziom nadrzędny, którym 
są metadane, rozumiane tutaj jako propozycje relewantnej strukturalizacji za-
wartości sieci zgodnie z naturalnymi jej tendencjami. Battelle i O’Reilly de�iniu-
ją ten zabieg jako sposób pozwalający opuścić obszar czysto formalnego kodu 
i uznać siatkę treści za swoisty słownik, samode�iniujący rodzące się z tych 
wzajemnie uzupełniających się kontekstów znaczenia320. Siatki takie pojawia-
ją się spontanicznie i mają zaskakujący charakter; tworzą je nowe możliwości 
techniczne urządzeń (np. łączenie zdjęć z lokalizacją) i serwisy internetowe, 
takie jak Google (struktura odnośników), zakupy śledzone za pomocą kart płat-
niczych czy Facebook, rekonstruujący sieci międzyludzkich interakcji. Wniosek, 
którzy formułują autorzy tekstu, wynikający z tych przykładów, ujmuje główną 
kompetencję przedsiębiorstw ery Web 2.0. Jest nią umiejętność odtworzenia 
metadanych w postaci baz i zarządzanie nimi w celu budowy opartych na nich 
ekosystemów.

Trzeci obszar wyróżniający się rozwojem w ramach Web 2.0 to Internet 
rzeczy, który pojawia się jako logiczna konsekwencja zjawiska informacyj-
nego cienia, zde�iniowanego przez Mike’a Kuniavsky’ego i już tutaj omawia-
nego. Battelle i O’Reilly podają wiele przykładów zaawansowanych rozwiązań, 
które rozwinęły się dzięki smartfonom po 2007 roku, kiedy pojawił się iPhone, 
polegających na łączeniu różnorodnych funkcji, możliwych dzięki komunika-
cji z Internetem. Ilustrują one coraz szerszy udział sieci w różnorodnych i no-
wych sposobach penetracji realnego świata, powodując stopniowe zacieranie 
się granic, dzielących go od rzeczywistości cyfrowej. Przykłady te, trzeba przy-
pomnieć, dotyczą obszaru produktów oferowanych na rynku usług i aplikacji 
webowych. Mike Kuniavsky pojawia się w tym miejscu również jako rzecznik 
konkretnych, rzeczowych rozwiązań321, a także szeregu ich teoretycznych in-
terpretacji, do których należy przede wszystkim pojęcie powszechnej kompu-
teryzacji (ubiquitous computing, w skrócie ubicomp). Określa ono pewien etap 
rozwoju technologicznego, który zrealizował się po 2005 roku, polegający na 
rozproszeniu komputerów do licznych, wyspecjalizowanych, miniaturowych 
urządzeń otaczających człowieka [Kuniavsky 2010, 9]. W tym czasie rozwią-
zania technologicznie umożliwiły tendencje rozwojowe istniejące w obszarze 

320 To aluzja do tzw. sieci semantycznej, ale także innych podobnych mechanizmów, takich 
jak maszynowe tłumaczenie rozwijane przez Google, oparte właśnie na wielkiej ilości ustruk-
turyzowanych zgodnie ze specy�icznym celem, jakim jest statystyczna analiza lingwistyczna, 
celem [Stross 2009, 108].

321 O czym świadczy serwis internetowy ThingM, którym współzarządza, oparty na idei 
powszechnej komputeryzacji (ubiquitous computing), http://thingm.com/home.html (dostęp: 
4.11.2012).
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gospodarki już od 2000 roku, takie jak spadek cen procesorów, utrwalenie się 
Internetu jako źródła społecznych i komercyjnych korzyści, rozwój standar-
dów komunikacji i wymiany danych, ustabilizowanie się technologii mobilnej, 
upowszechnienie się i dojrzałość łączności bezprzewodowej, a także wzrost 
doświadczenia i pewności twórców oprogramowania sieciowego [Kuniavsky 
2010, 10].

Kuniavsky jest także autorem podręcznego, chronologicznego zestawienia 
podstawowych eksplikacji tej samej idei w ramach „retroaktywnego następ-
stwa”, które narzuca strukturę historycznemu jej rozwojowi:

•  Powszechna komputeryzacja (ubiquitos computing) – praktyka włą-
czania procesów komunikacyjnych i komunikacji sieciowej do codzien-
nego środowiska człowieka, w celu ciągłego dostępu do usług, informacji 
i komunikacji.

•  Komputeryzacja �izyczna (physical computing) – opisuje sposób, w jaki 
ludzie wchodzą w interakcje z procesem przetwarzania informacji raczej 
za pomocą �izycznych artefaktów niż poprzez środowiska sieciowe czy 
monolityczne komputery przeznaczone do ogólnych zastosowań.

•  Wszechobecna komputeryzacja (pervasive computing) – odnosi się do 
faktu pełnienia dominującej funkcji technologii cyfrowych w procesie ich 
historycznego rozwoju.

•  Inteligentne tło (ambient intelligence) – opisuje sposób, w jaki urządze-
nia wydają się włączać algorytmiczne procesy rozumowania (inteligen-
cję) w przestrzenie tworzone przez człowieka, stając się przez to częścią 
klimatu środowiska (tłem).

•  Internet rzeczy (Internet of Things) – opisuje świat, w którym identy-
�ikowalne cyfrowo, �izyczne obiekty są połączone z sobą w sposób ana-
logiczny do organizacji czysto cyfrowej informacji, funkcjonującej we-
wnątrz Internetu (w szczególności sieci WWW) [Kuniavsky 2010, 4].

Cień informacyjny rzucają także ludzie; zwracają na to uwagę O’Reilly 
i Battelle, dla których ciągle aktualny pozostaje obszar znajdujący się między 
człowiekiem i technologią informacyjną, tak zdecydowanie prede�iniowany 
w epoce Web 2.0. Tożsamość cyfrowa, którą zajmowaliśmy się także wcześ-
niej, uzyskuje nową aktualizację w kontekście urządzeń mobilnych: „Nasze 
urządzenia są naszym przedłużeniem, my jesteśmy przedłużeniem ich” – pi-
szą322. Wracają oni w tym miejscu także do idei crowdsourcingu, która pozwa-
la im sformułować podstawową kompetencję �irm realizujących rozwiniętą 
formę Web 2.0, nazywaną „web squared” – sieć do kwadratu. Rozwija ona 
umiejętność wspomnianą wcześniej i także dotyczy danych, które wymagają, 
poza zarządzaniem w obrębie ekosystemów, mapowania w celu przejścia od 

322 Co może być także odczytane jako specy�iczne rozwinięcie tezy McLuhana, którą przed-
stawił w książce Understanding Media: The Extensions of Man z 1964 roku (polskie tłum.: Zro-
zumieć media: przedłużenia człowieka, z ang. przeł. Natalia Szczucka, Warszawa 2004).
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chaotycznych zbieranin do ustrukturyzowanych zbiorów. Mapowanie pojawia-
jące się w tym miejscu sugeruje ujednolicającą równoległość wszystkich agen-
sów działających w przestrzeni cyfrowej: ludzi i rzeczy, posiadających swój 
cień cyfrowy oraz twardych danych w dotychczasowym rozumieniu.

Czwarte spostrzeżenie pojawiające się w omawianym tekście dotyczy zmia-
ny struktury czasowej procesów funkcjonujących w świecie cyfrowym, sym-
bolizowanej przez Twitter. Polega ono na oparciu ich na czasie rzeczywistym. 
Ten stary problem323 związany z przetwarzaniem informacji uzyskuje obec-
nie rolę podstawowego czynnika, który wprawdzie ujawnił się dzięki mediom 
społecznym i urządzeniom mobilnym, ale decyduje o efektywności procesów 
gospodarczych. Jest to związane z rozwinięciem technologii pozyskiwania ak-
tualnych danych w trakcie nieprzerwanych, różnorodnych procedur akwizycyj-
nych, które znacząco poszerzył także Internet rzeczy. Ten stan ma zasadnicze 
znaczenie dla biznesu, choćby poprzez informacje zwrotne dotyczące nowych 
cech produktów, obsługi klienta czy alokacji zasobów. Ta ostatnia, czwarta ce-
cha rozwoju sieci, w połączeniu z poprzednimi wiedzie do wniosku końcowe-
go, który identy�ikuje jego zasadniczy kierunek: kolizyjny kurs ze światem 
realnym. O’Reilly w swoim inauguracyjnym tekście na temat Web 2.0 uznał 
ideę sieci jako platformy za kategorię organizującą całość problematyki de�i-
niowanego fenomenu. W swojej wypowiedzi ogłoszonej z Johnem Battelle’em 
cztery lata później kładzie nacisk na obszar jego przenikania się ze światem re-
alnym, co, jak wynika z artykułu, ma dwie komplementarne, choć nie w pełni 
symetryczne, realizacje: po pierwsze, oznacza przenikanie elementów świata 
rzeczywistego w obręb przestrzeni cyfrowej; powszechne (różne formy zaan-
gażowania i kooperacji) czy paradygmatycznie nowe (Internet rzeczy), oraz po 
drugie, uzyskiwanie przez cyfrowy świat zasięgu, wytwarzającego podstawowy 
obszar działalności biznesowej, społecznej, politycznej itp., niedający się pomi-
nąć, a raczej praktycznie niepozwalający się oddzielić przy analizie tych proce-
sów w świecie realnym. Mimo nieco poetyckiej konkluzji: „Web meets world” 
(Sieć spotyka się ze światem) autorzy tekstu uzupełniają swoją tezę szeregiem 
konkretnych przypadków jej realizacji, które podkreślają podstawowy charak-
ter ich konkluzji, czyli pragmatyzm. Spostrzeżenie „kolizji” z pewnym twar-
dym kontekstem postępowania, przynoszonym przez istniejące procesy i uwa-
runkowania, sformułowanej jako najlepsza, postulowana podstawa analiz, jest 
tego dostatecznym dowodem.

323 Problem czasu w kontekście procesów przetwarzania informacji pojawia się za sprawą 
Josepha C.R. Licklidera z początkiem lat 60. XX wieku. Pracował on nad koncepcją tzw. podzia-
łu czasu, czyli „stworzenia systemów komputerowych zdolnych do jednoczesnego, wzajemne-
go oddziaływania z wieloma programistami” [Rheingold 2003, 171, 172].
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Teoria Web 2.0 i mitologizowanie

Ten sam ruch, który jest fundamentem przedstawianej tutaj hipotezy, polega-
jący na nieuchronnym przemieszczeniu perspektywy od technologii w stronę 
kwestii społecznych, ekonomicznych itd., prześledziliśmy dosyć dokładnie na 
przykładzie ważnego, bo pierwszego, ambitnego i pochodzącego z doskonałe-
go źródła, tekstu Tima O’Reilly’ego. Inne, których ograniczony przegląd tutaj 
przedstawię, pojawiły się przy okazji szczegółowych problemów; ich charak-
terystyczną cechą jest ambicja syntetycznego, uogólnionego i kompletnego 
opisu fenomenu Web 2.0, co dokonuje się jednak pewnym kosztem. Wśród nich 
najbliższa artykułu O’Reilly’ego jest książka Johna Mussera Web 2.0. Principles 
and Best Practices, ważna jeszcze z tego powodu, że jej współautorami są Tim 
O’Reilly i zespół O’Reilly Media [Musser 2007]. Rozpoczyna ją de�inicja Web 
2.0, w której dokonuje się specy�iczne przesunięcie akcentu w porównaniu 
z programowym tekstem O’Reilly’ego:

Web 2.0 to zbiór trendów ekonomicznych, społecznych i technologicznych, które 
wspólnie kształtują podstawy nowej fazy Internetu – dojrzałego, wyrazistego me-
dium charakteryzującego się udziałem użytkowników, otwartością i sieciowymi 
efektami324.

Na pierwszym miejscu pojawiają się w niej bowiem kwestie ekonomiczne, 
dalej społeczne, a dopiero na końcu zostaje umieszczona technologia. To nasta-
wienie stanowi także podstawę konstrukcji książki, której pierwsza część od-
nosi się do zagadnień ekonomicznych i jest sformułowana w postaci 6 punk-
tów opisujących główne rynkowe przesłanki sieciowego biznesu: 1) globalny 
charakter zbiorowości klientów; 2) ich praktycznie nieograniczona aktywność, 
co zostało umożliwione przez wydajne łącza internetowe; 3) dzięki technologii 
mobilnej nie ogranicza tej aktywności ani bariera przestrzenna, ani czasowa; 
4) aktywność ta ma charakter twórczy i zaangażowany, o czym świadczą choć-
by blogi; 5) obniżenie kosztów związanych z produkcją dzięki obniżeniu się cen 
sprzętu, dostępu do otwartego oprogramowania czy łatwiejszego dotarcia do 
rynku i 6) otwarcie się wielu nowych możliwości zyskownej działalności, na 
przykład z zakresu reklamy [Musser 2007, 6].

Kontynuując to nastawienie, Musser odwołuje się w dalszej części do naj-
ważniejszych tendencji w obrębie Web 2.0, które przyjmują u niego charakter 
postulatywny; są rodzajem recept de�iniujących pragmatykę postępowania 
biznesowego. Takie podejście okaże się częstym metodologicznym schema-
tem stosowanym w innych, opisanych niżej książkach, starających się zsynte-
tyzować i uogólnić Web 2.0. Musser powtarza w większości lapidarne hasła 

324 „Web 2.0 is a set of economic, social, and technology trends that collectively form the 
basis for the next generation of the Internet – a more mature, distinctive medium character-
ized by user participation, openness, and network effects” [Musser 2007, 5].
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O’Reilly’ego, w inne je jednak niż ich autor wpisując kategorie: posługuje się 
bowiem określeniem wzorca (pattern), które pojawia się także w innych publi-
kacjach, co omówiliśmy szerzej wcześniej. Tych głównych wzorców jest według 
niego osiem: 

1. Wykorzystanie inteligencji zbiorowej (Harnessing Collective Intelligence)
2. Dane są następnym „Intel inside” (Data is the Next Intel Inside)
3. Innowacja poprzez składanie (Innovation in assembly)
4. Bogate wrażenia użytkownika (Rich User Experiences)
5. Oprogramowanie ponad poziomem pojedynczego urządzenia (Software 

Above the Level of a Single Device)
6. Nieustająca faza beta (Perpetual Beta)
7. Wdrażanie strategii „długiego ogona” (Leveraging the long tail)
8. Lekkie modele programowania i efektywna kosztowo skalowalność 

(Lightweight Models and Cost-effective Scalability) [Musser 2007, 10].

Przedstawione wzorce, stanowiące rodzaj wskazań, pożądanych praktyk, 
dotyczą dokładnie tych samych zjawisk i efektów, które wymienił O’Reilly, opi-
sanych szeroko w ich źródłach i rozwinięciach w tej części książki. Nieco zmie-
niony porządek ilustruje przesunięcie się z pozycji obserwatora i badacza na 
pozycje aktywnego przedsiębiorcy. Wzorce te, jak pisze Musser, opierają się na 
pewnych cechach Web 2.0, mających podstawowy i lapidarny charakter: ma-
sowego udziału w sieci, decentralizacji, nastawienia na użytkownika, otwarto-
ści, „lekkości”, czyli unikania zbytniej złożoności rozwiązań programistycznych 
oraz emergentności webowych struktur [Musser 2007, 11]. Ten zbiór wyraźnie 
miesza różne typy zjawisk, de�iniując w milczący sposób jej heterogeniczność, 
która staje się konstytutywną cechą Internetu w najnowszej wersji. Ujawnia się 
ona szybko w gotowej, pragmatycznej wersji, składając na autora bieżącej ana-
lizy konieczność wyboru dominującego typu nastawienia. W wypadku Mussera 
przybiera ono charakter komercyjny, uzupełniając jeden z naturalnych tren-
dów, wyłaniający się wyraźnie już u O’Reilly’ego, choć niegotowy jeszcze wtedy 
i niekonsekwentny. Podsumowanie kompletności i koherencji obrazu przynosi 
zestawienie, spełniające dalej funkcję podstawy, rozwijanej i uszczegóławianej 
w dalszej części książki, zawarte w załączonej tabeli.

Musser reprezentuje nurt, który można nazwać preskryptywnym; prze-
widuje on potencjalnie trafne i owocne zachowania oraz strategie biznesowe. 
Nastawienie na odpowiednie procedury skierowane na osiąganie zysku i prze-
wagi konkurencyjnej reprezentuje inny, nieco późniejszy, przywoływany już 
tutaj tekst Amy Shuen Web 2.0. Przewodnik po strategiach [Shuen 2009]. Jego 
autorka we wstępie formułuje cztery zasadnicze pytania dotyczące tej forma-
cji; pierwsze odnosi się do tzw. bańki internetowej i jej stosunku do Web 2.0; 
drugie dotyczy niezwykłych zysków osiąganych przez Google, trzecie ‒ zawrot-
nych cen osiągniętych przez YouTube i Flickr; czwarte, najbardziej ogólne, do-
cieka głębszych zasad Web 2.0 ukrywających się za oczywistymi fenomenami 
blogów, podkastów i wiki [Shuen 2009, 10]. Tim O’Reilly uznaje jej książkę 
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w przedmowie za pierwszą publikację tłumaczącą jasno „biznesowe następ-
stwa wykorzystania sieci Web jako platformy” [Shuen 2009, 8]. Shuen wprost 
deklaruje swoją intencję opisania możliwości wykorzystania Web 2.0 w pro-
wadzeniu biznesu [Shuen 2009, 19], a książka kończy się pięcioma jasno sfor-
mułowanymi krokami „włączania modeli biznesowych Web 2.0 do swoich pro-
cesów decyzyjnych i przekonania innych, by się do Ciebie przyłączyli” [Shuen 
2009, 187].

Przy okazji porzucenia czysto deskryptywnego temperamentu O’Reilly’ego 
i przejścia na pozycje pragmatyczne Shuen dokonuje także pewnej rekonstruk-
cji przedstawionego przez niego opisu Web 2.0325. Wybiera pięć głównych 
obszarów, które w lapidarny sposób syntetyzują tę fazę Internetu w ramach 
spojrzenia o charakterze ekonomicznym i przedsiębiorczym, zbierając w pię-
ciu rozdziałach najważniejsze pola aktywności i charakterystyczne zjawiska 
analizowane na podstawie podanych przykładów �irm internetowych. Użyt-
kownicy tworzą wartość – to pierwszy zespół zagadnień opisany na przy-
kładzie serwisu Flickr326. Shuen cytuje slogan opisujący działania �irmy z 2004 
roku: „Nie twórz aplikacji. Twórz okazje do interakcji” [Shuen 2009, 30]. Flickr 
tworzy tę wartość na sześć sposobów: 1) otwierając cyfrową treść na global-
ną interakcję z użytkownikami, 2) ułatwia wyszukiwanie dzięki informacjom 
wprowadzonym przez użytkowników, 3) odkrywa i wykorzystuje grupy in-
ternetowe, 4) co „przyspiesza i wzmacnia” efekty sieciowe, na przykład dzięki 
własnemu algorytmowi oceniania, sortowania i wyszukiwania fotogra�ii o na-
zwie interestig ness (przyciąganie uwagi), 5) oferuje (jako pierwszy) narzędzia 
programistyczne i wykorzystujące syndykację (RSS), aby zintegrować zasoby 
fotogra�ii z blogami i innymi kanałami wymiany treści przez użytkowników, 
6) umożliwiając powstanie swoistego „centrum ekosystemu zdjęć cyfrowych” 
[Shuen 2009, 30, passim]. Udział klientów przekłada się na takie procedury jak 
freemium [Shuen 2009, 25] i staje się podstawą folksonomii, szeroko przez tę 
�irmę promowanej [Shuen 2009, 33].

Głównym problemem wywodu Shuen w tej części jest struktura przycho-
dów �irmy, która korzysta według niej z trzech pierwszych spośród sześciu 
możliwych ich źródeł: 1) abonamentów/opłat członków, 2) opłat za reklamy 
i 3) opłat za dokonanie transakcji. Pozostałe to: 4) sprzedaż bezpośrednia, 
5) licencje i rozpowszechnianie treści, 6) sponsoring, wspólny marketing, mo-
del dzielenia przychodów [Shuen 2009, 37]. Te rozważania prowadzą Shuen 
do ogólnych wniosków na temat ekonomiki Web 2.0, w szczególności do ana-
lizy jej wyjątkowej atrakcyjności z punktu widzenia stosunku kosztów do zy-
sków w czasie. Zestawia je z analogicznymi krzywymi dotyczącymi tej struk-
tury charakterystycznej dla „świata �izycznego”, czyli gospodarki analogowej 
oraz dla okresu Web 1.0. Przewaga Web 2.0 opiera się: 1) na małych kosztach 

325 Balansowanie między tymi typami opisu będziemy mogli obserwować także w następ-
nych przykładach literatury.

326 http://www.�lickr.com/ (dostęp: 30.12.2012).
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początkowego pozyskania klientów (co odbywa się poprzez tworzenie społecz-
ności), 2) zredukowanych kosztach związanych z produktem (na co wpływa na 
przykład brak kosztów magazynowania), 3) na przesunięciu w czasie kosztów 
tworzenia dzięki dostępowi do taniego sprzętu i darmowego oprogramowania, 
4) iteracyjnym budowaniu �irmy, która z początku ma małą skalę powiększają-
cą się wraz ze wzrostem obrotów, oraz 5) efektach wykładniczych pojawiają-
cych się po osiągnięciu masy krytycznej i prowadzących do gwałtownego wzro-
stu [Shuen 2009, 56]. Na tym tle krzywa „świata �izycznego” pokazuje znacznie 
niższą dynamikę wzrostu, natomiast krzywa Web 1.0 znacznie wyższe nakłady 
początkowe.

Sieci zwielokrotniają efekty działań ‒ to drugi zespół zagadnień wyróż-
niony przez Shuen. Jego głównym bohaterem i przykładem jest Google. Web 
2.0 to miejsce, w którym efekty sieciowe mają zasadniczy charakter dla prze-
wagi konkurencyjnej [Shuen 2009, 63], co pozwala zaproponować ich ogólną 
klasy�ikację: na 1) efekty bezpośrednie (zwiększająca się ilość użytkowników, 
czyli klientów powoduje wzrost wartości dóbr i usług), 2) pośrednie (wzrasta 

Rysunek 14. Porównanie obrotów ze świata �izycznego, Web 1.0 i Web 2.0

Źródło: Amy Shuen: Web 2.0. A Strategy Guide. Business Thinking and Strategies behind Succesful 
Web 2.0 Implementations, O’Reilly Media, Sebastopol 2008, s. 33. Reprodukcja dzięki uprzejmości 
O’Reilly Media, Inc.
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także zapotrzebowanie na produkty uzupełniające), 3) efekty międzysieciowe 
(efekty za sprawą produktów lub usług uzupełniających przenoszą się między 
różnymi grupami użytkowników, np. sprzęt i oprogramowanie), 4) efekty sieci 
społecznych. Te ostatnie realizują zasadę wpływu opinii małych grup, wytwa-
rzając efekty lokalne, które w sumie tworzą ogromne skutki, co omawialiśmy 
tutaj wielokrotnie [Shuen 2009, 64]. Dzięki sieci pojawiają się także swoiste 
fenomeny, do których należą tzw. rynki n-stronne, omawiane w rozdziale po-
święconym serwisom webowym.

Shuen przypomina w tej części słynne prawo Roberta Metcalfe’a, mówiące 
że „wartość sieci rośnie z kwadratem ilości jej użytkowników”, pozwalające wy-
jaśnić, dlaczego wzrost i zyskowność przyspieszają wraz ze wzrostem klientów. 
Powołuje się na niego wielu autorów, m.in. przytaczany John Musser czy Dan 
Gillmor. Ten ostatni przypomina, że Metcalfe, twórca Ethernetu, opierał się na 
systemie połączeń faksowych [Gillmor 2006, 160], i twierdzi, że trafniej oddaje 
zasadę wzrostu sieci prawo Davida Reeda. Amy Shuen wyjaśnia różnicę mię-
dzy tymi dwoma modelami, polegającą na powiększeniu efektów, które nie są 
już opisywane za pomocą wielkości n2, jak w prawie Metcalfe’a, gdzie n oznacza 
liczbę użytkowników. Prawo Reeda mówi, że są one raczej zbliżone do 2n, co 
wynika z objęcia wzorem także połączeń typu jeden-do-wielu, a nie tylko je-
den-do-jeden (czyli oprócz pojedynczych użytkowników uwzględnia także ich 
grupy)327. Skutkiem efektów sieciowych może być dodatnie sprzężenie zwrot-
ne, które jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której „zwycięzca bierze 
wszystko”, i pojawia się niezwykła, potężna przewaga rynkowa, o której piszą 
także przywoływani przez Shuen Carl Shapiro i Hal Varian [Shapiro 2007, 193].

Doskonałym przykładem wykorzystania efektów sieciowych dla Shuen jest 
Google328, które wykorzystuje cztery mechanizmy: 1) bezpośrednie efekty sie-
ciowe wyszukiwarki (każde zapytanie uaktualnia PageRank), 2) bezpośrednie 
efekty sieciowe reklamodawcy (PPC – pay-per-click umożliwia monitorowanie 
reklam dostępnych wewnątrz samoobsługowego systemu ich tworzenia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw „długiego ogona” i wprost przynosi zyski 
za każde kliknięcie), 3) efekty międzysieciowe polegające na stworzeniu jed-
nego, wspólnego systemu, w którym odnajdują się reklamodawcy i wyszuku-
jący, 4) efekty sieciowe po stronie popytu. Te ostatnie polegają na przeniesie-
niu punktu ciężkości z podaży na popyt, ponieważ system wyceny reklam dla 
reklamodawców (Ad Rank) dynamicznie ewaluuje słowa klucze i tworzy au-
kcje cenowe dla reklamodawców, a system PPC dostarcza informacji zwrotnej 
o zachowaniach klientów. W ten sposób zmienia się także ekonomika �irm, któ-
re orientują się bardziej na skłonność klientów do płacenia za produkt niż na 
koszt jego wytworzenia [Shuen 2009, 71].

327 Dokładniejszy opis można znaleźć w artykule Davida P. Reeda The Law of the Pack, 
„Harvard Business Review”, luty 2001, s. 23–24, dostępnym odpłatnie pod adresem: http://
hbr.org/2001/02/the-law-of-the-pack/ar/1 (dostęp: 31.12.2012).

328 O czym mogą zresztą świadczyć publikowane przez niego doskonałe wyniki �inansowe, 
dostępne pod adresem: http://investor.google.com/�inancial/tables.html (dostęp: 31.12.2012).
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Shuen rekonstruuje skomplikowany system biznesowy Google, oparty na 
spieniężeniu tajnej formuły, którą było „połączenie mądrości tłumu wyrażonej 
przez popularność i częstotliwość wykorzystywania linków, serwisów i klik-
nięć reklamowych” [Shuen 2009, 80] i będący dziełem genialnych wynalaz-
ców i matematyków, jak pisze o nich Kieran Levis [Levis 2010, 214]. Zaczął on 
funkcjonować wraz z wprowadzeniem usługi AdWords329 w 2000 roku, o czym 
pisałem w rozdziale Dane są następnym „Intel inside”, tworząc „samoobsługo-
wy rynek” reklamowy online [Shuen 2009, 78]330. W 2002 roku wprowadzono 
system AdRank, oparty na popularności reklam i częstotliwości kliknięć, uzu-
pełniony przez mechanizm AdSense, doskonale dostosowany do instytucji blo-
gowania, polegający na umieszczaniu skontekstualizowanych reklam od Google 
na stronach uczestników usługi, którego początki sięgają 2003 roku331. 

Ludzie nawiązują kontakty – w tej części bohaterem jest Facebook, który 
cechuje się imponującymi wskaźnikami wzrostu332. Shuen pisze, że w sieciach 
społecznych użytkownicy „mogą być spieniężeni natychmiast przy udziale re-
klam i sponsoringu na rynkach n-stronnych” [Shuen 2009, 102]. Najważniej-
szy zatem staje się wskaźnik, informujący jak szybko użytkownicy są w sta-
nie przyswoić innowacyjne możliwości techniczne oferowane przez te sieci, 
zwłaszcza że procesy narastania „lawiny online”, czyli koncentrowania się no-
wych osób wokół początkowej grupy, mogą mieć gwałtowny charakter. Może 
być nawet tak, jak pisze Shuen, że krytyczna masa anonimowych, usieciowio-
nych użytkowników włączonych w wirusową dystrybucję jest skuteczniejsza 
niż specjalnie opłacani celebryci czy brokerzy informacji [Shuen 2009, 108]. 

Aby opisać ten proces, Shuen odwołuje się do dwóch modeli: krzywej przy-
swajania Rogersa (Rogers Adoption Curve) oraz krzywej rozpowszechniania 
Bassa (Bass Diffusion Curve). Ta pierwsza, przedstawiona w 1962 roku przez 
Everetta M. Rogersa w książce Diffusion of Innovations, jest oparta na pię-
ciu czynnikach, które omawia on w rozdziale Właściwości innowacji i stopień 
ich udziału333. Według Shuen wszystkie pojawiły się w wypadku Facebooka: 
1) względna przewaga (Facebook ciągle oferuje nowe korzyści, szybko włącza 

329 Więcej o tej usłudze pod adresem: https://adwords.google.com (dostęp: 31.12.2012).
330 Choć sam pomysł czerpania zysku z ruchu generowanego za pomocą wyszukiwarki po-

chodzi, jak pisze John Battelle, od Billa Grossa [Battelle 2007, 81], który założył w 1998 roku 
opartą na tym pomyśle �irmę GoTo.com, przemianowaną później na Overture i przejętą przez 
Yahoo! [Battelle 2007, 74]. Google po uruchomieniu w 2002 roku modelu pay-per-click (PPC) 
w ramach AdWords zostało pozwane przez Overture za naruszenie patentu, lecz kon�likt za-
kończył się ugodą jeszcze przed pierwszą publiczną emisją akcji Google w 2004 roku [Battelle 
2007, 89]. Ten ostatni fakt Battelle opisuje pod znaczącym tytułem Pierwsza oferta publiczna 
wszech czasów [Battelle 2007, 161].

331 Więcej informacji można znaleźć na stronach korporacyjnych prezentujących historię 
Google pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/about/company/history/#2003 (dostęp: 
31.12.2012).

332 Przekroczył w październiku 2011 roku 1 miliard użytkowników (http://newsroom.
�b.com/Timeline, dostęp: 31.12.2012).

333 „Attributes of Innovations and Their Rate of Adoption” [Rogers 1983, 210].
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nowe usługi np. zaproponowane przez Google+ i jest jednocześnie wyraźnie 
sprawniejszy w podtrzymywaniu kontaktów niż inne oferty); 2) kompatybil-
ność (Facebook pasuje do tradycyjnych wartości i przyzwyczajeń); 3) złożoność 
(Facebook jest łatwy w użyciu i zrozumiały); 4) możliwość wypróbowania (dar-
mowe okresy próbne, dema czy inne formy próby redukują ryzyko – Facebook 
jest za darmo); 5) obserwowalność (mówi o tym, jak dla innych jest widoczne 
nasze wykorzystanie i wpływ produktu, w wypadku Facebooka obserwowal-
ność jest w samej nazwie, aplikacje wirusowe jeszcze ten efekt wzmocniły: 
można obserwować aktywność innych, tworzy się efekt stada) [Shuen 2009, 
103, 104]. 

Krzywa Bassa zaproponowana w 1969 roku przez Franka Bassa w jego 
publikacji A New Product Growth Model for Consumer Durables [Bass 2004]334 
uwzględnia zmienną pominiętą przez Rogersa: wpływ środowiska, czyli fakt, 
że następni użytkownicy znajdują się pod wpływem tych, którzy już produkt 
przyswoili [Shuen 2009, 106]. Model Bassa opiera się w szczególności na zało-
żeniu, że prawdopodobieństwo zakupu produktu jest zależne liniowo od liczby 
kupujących i wzrasta wykładniczo do pewnego poziomu [Bass 2004, 1831], co, 
jak pisze Shuen, przypomina dynamikę wirusową [Shuen 2009, 105]335. Kla-
sycznym przykładem wirusowego wzrostu jest właśnie Facebook [Shuen 2009, 
120]. Shuen uważa także interfejs programistyczny otwarty przez ten serwis 
w 2007 roku, pozwalający rozszerzać funkcje serwisu o własne rozwiązania 
i pomysły, a potem dystrybuować je wśród społeczności, za platformę wiruso-
wych aplikacji. Cytuje na potwierdzenie entuzjastyczną reakcję Marca Andrees-
sena, który jest bardziej znany jako twórca Netscape [Shuen 2009, 122], nale-
żącego zresztą do zarządu spółki336.

Facebook 18 maja 2012 roku zadebiutował na giełdzie, co zresztą, ze wzglę-
du na skalę przedsięwzięcia, wywołało olbrzymie zainteresowanie; został on 
wyceniony na 104 mld $337, co spowodowało wzrost majątku inwestorów, m.in. 
�irm rosyjskich: funduszu inwestycyjnego DST Global i Mail.ru338. Charaktery-
styczna jest także struktura udziałów, pozwalająca zachować Markowi Zucker-
bergowi kontrolę nad �irmą, co także wzbudza niepokoje339.

334 I dostępna tu i ówdzie w sieci, na przykład pod adresem http://www.uvm.
edu/~pdodds/�iles/papers/others/1969/bass1969a.pdf (dostęp: 31.12.2012).

335 Precyzyjne omówienie rozprzestrzenienia się zarówno idei, jak i innowacji w sieciach 
społecznościowych podają David Easley i Jon Kleinberg [Easley 2010, 497, passim].

336 http://newsroom.�b.com/Key-Facts (dostęp: 31.12.2012).
337 Por. doniesienie prasowe Facebook na giełdzie. Debiut, jakiego internet nie widział, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11752978,Facebook_na_gieldzie__Debiut__jakiego_in-
ternet_nie.html (dostęp: 31.12.2012).

338 Więcej: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11748010,Facebook_rozmnozyl_miliar-
derow__Kto_i_ile_na_nim_zarobil.html (dostęp: 31.12.2012).

339 Opisuje to Dan Bigman w artykule Facebook Ownership Structure Should Scare Investors 
More Than Botched IPO w magazynie „Forbes” z maja 2012 roku, http://www.forbes.com/
sites/danbigman/2012/05/23/facebook-ownership-structure-should-scare-investors-more-
-than-botched-ipo/ (dostęp: 31.12.2012).
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Firmy zarabiają na kompetencjach – to kolejne zagadnienie omawiane 
przez Shuen, oparte na spostrzeżeniu, że „Web 2.0 zmienia ekonomię biznesu 
opartego na wiedzy” [Shuen 2009, 133], co zostaje wymuszone przez bardzo 
szybko zmieniające się środowisko, wymagające zdolności do elastycznej adap-
tacji. W ramach Web 2.0 ta prosta logika ma swoisty przebieg; rozpoczyna się 
on na poziomie zestawu danych, opanowanych kompetencji (sięgają one głę-
boko, aż do wiedzy osobistej – pojęcia ukutego przez Michaela Polanyiego340), 
a kończy jako produkt oparty na pewnego typu kompetencjach. Jest to możliwe, 
ponieważ „kompetencje w organizacji, know-how i procesy mogą być opisa-
ne i opakowane w formie cyfrowej, te wartościowe usługi mogą być też rozpo-
wszechniane i sprzedawane” [Shuen 2009, 140]. Autorka podaje wiele przykła-
dów dotyczących np. technologii SaaS (Software as Service), opierającej się na 
zasadzie, że klient płaci tylko wtedy, gdy używa produktu. Wśród �irm stosu-
jących to rozwiązanie wymienia Salesforce.com341 i jego platformę tworzenia, 
wymiany oraz handlu aplikacjami AppExchange342, wspomagającymi usługi 
Salesforce. Innymi takimi �irmami są IBM czy Amazon. Zwłaszcza ta druga jest 
dobrym przykładem rozpowszechniania kompetencji. Już w 2001 roku został 
otwarty zShops – wirtualne półki sklepowe obsługiwane przez ten sam system 
dla zewnętrznych sprzedawców; dzięki nim dopiero w 2003 roku Amazon przy-
niósł zysk po 10 latach swego istnienia [Shuen 2009, 147]. Później �irma ta roz-
szerzyła swoje usługi (Simple Storage Service czy Elastic Compute Cloud), a obec-
nie oferuje wiele usług na odrębnej platformie pod nazwą Amazon Web Services 
(AWS)343, która została otwarta w 2006 roku. Dla Shuen ten typ dzielenia się 
wiedzą i kompetencjami metaforycznie oznacza przejście „z witryny na zaple-
cze” w ramach prowadzonej sprzedaży [Shuen 2009, 149].

Nowe łączy się ze starym – to ostatni zespół zagadnień syntetyzujących 
specy�ikę Web 2.0 według Shuen. Wprowadzając tę problematykę, która, jak się 
okaże, pojawiła się już przy okazji omawiania pewnych konsekwencji nurtów 
wskazanych w kanonicznym dla Web 2.0 artykule Tima O’Reilly’ego, odwołu-
je się ona do trzech teoretyków: Josepha Schumpetera, Claytona Christensena 
i Erica Hippela. Ten pierwszy jest przywoływany nieustannie w literaturze do-
tyczącej innowacji, do czego powodu dostarcza jego książka z 1942 roku Ka-
pitalizm, socjalizm, demokracja [Schumpeter 2009]. Shuen wspomina go jako 
autora określenia „kreatywnego wiatru zniszczenia” [Shuen 2009, 157]344, 
którym opatruje on opisywaną dynamikę procesu zmian, aby wyjaśnić po-
czątkowy lęk przed jego pojawianiem się. Nuechterlein i Weiser tłumaczą jego 
znaczenie poprzez przeniesienie miejsca, w którym toczy się najistotniejsze 
współzawodnic two między �irmami z wnętrza rynku, który jest w ten sposób 

340 Chodzi o jego książkę z 1958 roku Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy.
341 http://www.salesforce.com (dostęp: 31.12.2012).
342 http://appexchange.salesforce.com/ (dostęp: 31.12.2012).
343 http://aws.amazon.com/ (dostęp: 31.12.2012).
344 W polskim przekładzie tego dzieła określenie to pojawia się jako „burza twórczego 

niszczenia” [Schumpeter 2009, 102, 106].
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tradycyjnie postrzegany, do fazy wcześniejszej. Innowacja zmienia rynek jako 
taki, powodując wypieranie starych monopoli przez nowe [Nuechterlein 2005, 
9]. Ten czasowy monopol, pisze Hippel, pozwala uzyskać przewagę na rynku, 
która z kolei umożliwia czasowe zyski z niej w postaci „ekonomicznej renty” 
[Hippel 1988, 43]. 

Clayton Christensen jest podobnie powszechnie przywoływanym ekonomi-
stą, a za czołowe osiągnięcie jego myśli jest uznawana koncepcja, którą przed-
stawił w książce Przełomowe innowacje [Christensen 2010] z 1997 roku. Co 
ciekawe, mimo że posługuje się on pojęciem „technologii przerywających tok 
rozwoju” (disruptive technologies), nie wspomina o Schumpeterze, co można 
wytłumaczyć bardzo pragmatycznym, instruktażowym nastawieniem książki 
[Christensen 2010, 19]. Obserwując trajektorie potrzeb rynkowych w kontek-
ście innowacji technologicznych dwóch typów: kontynuujących i przerywa-
jących, skupia się na tych ostatnich, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla 
�irm, a nawet powodować ich upadek, w czym nie przeszkadza ich wcześniejsza, 
wiodąca pozycja. Christensen śledzi w szczególności takie zmiany w obrębie 
technologii dysków komputerowych, którą wybiera ze względu na bezprece-
densowy zasięg, gwałtowność i natarczywość [Christensen 2010, 41, passim]. 
Autor ten opisuje, jak dobrze zarządzane �irmy, wsłuchujące się w klientów 
i idące drogą innowacji kontynuacyjnej, upadały, a wygrywały �irmy stosujące 
innowację przełomową (zakłócającą). Odtworzył ten proces na podstawie badań 
i zsyntetyzował w sześciu krokach (w większości cytuję jego własne, oryginal-
ne sformułowania): 1) zakłócające technologie są najpierw rozwijane w �irmach 
o ustalonej pozycji w branży, 2) personel ds. marketingu bada następnie reakcje 
głównych klientów �irmy, co skutkuje opiniami negatywnymi, 3) �irmy o usta-
lonej pozycji przyspieszają tempo kontynuacyjnego rozwoju technologicznego, 
tymczasem 4) powstają nowe spółki, założone przez sfrustrowanych inżynierów 
z �irm dominujących, które znajdują metodą prób i błędów rynki dla własnych, 
przerywających tok rozwoju technologii, 5) ci debiutanci przesuwają się na wyż-
sze piętra rynku, co powoduje, że 6) �irmy dominujące poniewczasie usiłują do-
gonić koniunkturę za pomocą wcześniej odrzuconych przełomowych rozwiązań, 
co nie zawsze się udaje i pozwala im przetrwać [Christensen 2010, 93].

Trzeci teoretyk Eric von Hippel pojawia się z powodu swej książki z 2005 
roku Democratizing Innovation [Hippel 2005]. Shuen powołuje się na jego ty-
tułowe określenie: demokratyzację innowacji [Shuen 2009, 164], aby wprowa-
dzić cały zestaw szeroko wcześniej tutaj opisanych innowacji, których źródłem 
jest współpraca zbiorowa. Hippel przedmiotem opisu czyni proces, w którym 
to użytkownik (�irma lub człowiek) produktu lub usługi staje się ośrodkiem 
i autorem innowacji, co zmienia tradycyjny model, gdzie była ona dziełem pro-
ducentów [Hippel 2005, 2]. Opierając się na tych spostrzeżeniach, Shuen two-
rzy matrycę obejmującą całość systemu innowacyjnej współpracy �irm i użyt-
kowników, która zdominowuje Web 2.0, składającą się z czterech wariantów: 
1) współpracy użytkowników – zdemokratyzowanej, obejmującej samoorgani-
zujące się społeczności, darmowej i otwartej; 2) współpracy użytkownika z �ir-
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mą – innowacji z tłumu (crowdsourcing), co szeroko opisałem w odpowiednim 
rozdziale wcześniej; 3) współpracy �irmy z użytkownikiem – w której inicjatywa 
leży po stronie przedsiębiorstwa, oferującego platformy i ekosystemy, takie jak 
np. open source czy ekosystem iPoda, uzupełniony przez iPada oraz iPhone’a; 
współpracy �irm – tzw. innowacje rekombinacyjne [Shuen 2009, 163].

Shuen zachowuje dyscyplinę metodologiczną, omawiając z zasady wyłącz-
nie pragmatyczne kwestie biznesowe i towarzyszące im ujęcia teoretyczne, co 
jednak nie potra�i jej ustrzec przed wkraczaniem na pole analiz nie tylko eko-
nomicznych, ale także społecznych. To użytkownik uformowany w społeczno-
ści okazuje się ostatecznie kluczem do mechanizmów gospodarczych. Ten wą-
tek otwiera się w całej swojej ogromnej fali konsekwencji w pierwszej książce 
Dona Tapscotta i Anthony’ego Williamsa z 2006 roku Wikinomia [Tapscott 
2008] i przybiera kształt manifestacyjnej przepowiedni o skali globalnej w dru-
giej, Makrowikinomia [Tapscott 2011] z 2010 roku. W obydwu wypadkach 
mamy do czynienia z entuzjastycznym opisem możliwości, które otworzyły się 
wraz z pojawieniem się fazy Internetu, tzw. „nowej sieci” kojarzonej przez nich 
z określeniem Web 2.0 [Tapscott 2008, 19, 39], przy czym pierwsza jest skrom-
niejsza i wyznacza pewną strategię prowadzenia biznesu, druga natomiast 

Rysunek 15. Rodzaje współpracy innowacyjnej w �irmie

Źródło: Amy Shuen: Web 2.0. A Strategy Guide. Business Thinking and Strategies behind Succesful 
Web 2.0 Implementations, O’Reilly Media, Sebastopol 2008, s. 135. Reprodukcja dzięki uprzejmości 
O’Reilly Media, Inc.
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przyjmuje postać wezwania nie tylko o charakterze ekonomicznym, ale przede 
wszystkim politycznym, oferując wizję świata opartego na nowym, sieciowym 
porządku społecznym.

„Strategia wikinomii oparta jest na czterech potężnych �ilarach: otwarto-
ści, partnerstwie, wspólnocie zasobów i działaniu na skalę globalną” [Tapscott 
2008, 41] – to credo zawiera istotę oparcia produkcji na udziale swoistej wspól-
noty konsumentów i producentów, zamieniających się rolami345. Tapscott i Wil-
liams, formułując te zasady, wspierają się na wyobrażeniu sieci jako „samoorga-
nizujących się użytkowników”, którzy dzięki temu formują nową jakość: rodzaj 
„globalnego mózgu” [Tapscott 2008, 70]. Odwołują się więc do wielu wątków 
prześledzonych tutaj, wraz z ideą zbiorowej inteligencji Pierre’a Lévy’ego na 
czele. Ich projekt, sformułowany raczej językiem publicystycznym niż nauko-
wym, wskazuje na szereg nowych fenomenów [Tapscott 2008, 57], dzięki któ-
rym odmienia się rzeczywistość ekonomiczna razem z organizacją społeczną, 
tworząc koherentny zestaw, wprowadzony przez szereg skrótowych określeń, 
do których należą:

•  Pionierzy partnerstwa – to określenie zbiera zagadnienia dotyczące 
nowego modelu produkcji ‒ produkcji partnerskiej, opisanej niezwy-
kle starannie nieco później przez Yochaia Benklera i ruchu open source, 
wsparte przykładami Linuksa i Wikipedii.

•  Ideagory opisują globalne zasoby innowacyjnych pomysłów i technolo-
gii zorganizowane jako zewnętrzne, dostępne w sieci magazyny, zmie-
niające dotychczasowy sposób cyrkulacji innowacji, przenosząc je na ze-
wnątrz organizacji.

•  Prosumenci ‒ Tapscott i Williams odwołują się do wspominanego już 
tutaj terminu, ukutego przez Alvina Tof�lera, będącego kontaminacją 
słów: producent i konsument, oznaczającego zacieranie się granic mię-
dzy tymi rolami społecznymi i w nowej sieci opisującego dominujący 
udział klientów w procesie innowacji. Ich zorganizowana działalność 
okazuje się korzystna nawet wtedy, gdy jest odbierana jako nielegalna 
(tzw. hakowanie). W ramy problematyki opartej na postaci prosumenta 
autorzy wpisują także twórczość artystyczną i media opierające się na 
społecznym udziale.

•  Nowi Aleksandryjczycy to określenie pokolenia, dla którego stają się 
dostępne dzięki sieci olbrzymie zbiory danych, podobnie jak dla staro-
żytnych taką możliwość otwierała Biblioteka Aleksandryjska. Tapscott 
i Williams widzą jej spełnienie w udostępnianiu wiedzy nie tylko przez 
organizacje gospodarcze, ale także w ramach nowej organizacji nauki, 
opartej na paradygmacie współpracy i partnerstwie.

•  Platformy uczestnictwa są bardziej abstrakcyjnym pomysłem ujęcia 
fenomenu polegającego na tworzeniu technicznych okoliczności dla gro-

345 Ten aspekt referuje Bohdan Jung w książce Wokół mediów ery Web 2.0 [Jung 2010, 242].
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madzenia się społeczności wokół problemów czy zadań albo zgoła ob-
szarów zainteresowania, mogące spełniać bardzo różne funkcje: samo-
pomocy, wymiany informacji czy handlu, stając się jednocześnie nowym, 
bogatym zasobem dla organizacji gospodarczych.

•  Globalne hale produkcyjne opisują przekształcenie systemu gospo-
darczego opartego na „monolitycznych koncernach międzynarodowych” 
w rozproszone, globalne sieci, w których ramach są projektowane, pro-
dukowane i dystrybuowane produkty. Takie „globalnie zintegrowane 
ekosystemy” składają się z wielkiej liczby podmiotów [Tapscott 2008, 
305], wykorzystujących modułowe, uniwersalne komponenty, bez ko-
nieczności tworzenia własnych.

•  Wikinomiczne miejsca pracy – to określenie podkreśla skutki, jaki wy-
wierają wcześniej opisane fenomeny wikinomii na rynek pracy, przyj-
mującego postać „samoorganizujących się, rozproszonych i opartych na 
współpracy sieci ludzkiego kapitału” [Tapscott 2008, 338], których za-
sięg przekracza granice pojedynczej organizacji. Produkcja partnerska, 
co opisał Benkler, a najwcześniej podjął Manuel Castells, zmienia charak-
ter organizacji i zasadnicze jej wyzwania, takie jak proces decyzyjny, alo-
kację zasobów czy kształtowanie wizerunku.

W książce rozwijającej idee wikinomii, wydanej cztery lata później, Tapscott 
i Williams nadają wcześniejszym tezom maksymalnie duży rozmach i zasięg. 
Niewątpliwie perspektywa biznesowa staje się punktem wyjścia do postulo-
wania reorganizacji w skali globalnej, co autorzy nazywają „resetem świata” 
[Tapscott 2011, 9]. Celem książki jest nie tylko uświadomienie licznych zagro-
żeń, bardzo często przez nich przywoływanych; klimatycznych, energetycz-
nych, a także politycznych, dotyczących idei państwa jako takiego etc. (choć nie 
ustrojowych) mających wymiar planetarny [Tapscott 2011, 22], ale również 
uzmysłowienie procesu fundamentalnych zmian powstających pod wpływem 
nowych technologii [Tapscott 2011, 26]. Na tej podstawie tworzą oni swoisty, 
polityczny manifest de�iniujący dominującą i przyszłościową formę świata 
w obszarze politycznym i społecznym, a także etycznym [Tapscott 2011, 38]. 
Ich wywód jest, jak się wydaje, krańcowym przykładem wyprowadzenia pew-
nego konglomeratu zjawisk, głównie o podłożu gospodarczym i biznesowym 
(jak na to wskazuje wywód ich wcześniejszej książki) w stronę globalnego, 
cywilizacyjnego i kulturowego projektu o zasięgu globalnym. Z tego powodu, 
przede wszystkich ze względu na uogólnienia i uproszczenia, a także przez 
publicystyczny raczej, czy wręcz agitacyjny styl, łatwo tę książkę zaatakować; 
jest ona jednak także doskonałym przykładem trendu mitologizującego. 

Punkt wyjścia jest ten sam, co w przypadku książki Wikinomia: konstatacja 
pojawienia się różnorodnych, otwartych społeczności, komunikujących się i ist-
niejących za pomocą sieci. Ich obecność de�initywnie zmienia ogromną liczbę 
dziedzin (na tym polega ów „reset świata”, który można uznać za nową, udatną 
nazwę rewolucji) i obejmuje:
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• Kwestie rynków �inansowych, postulując ich transparentność, uzyskaną 
drogą udostępniania danych i narzędzi do ich analizy w sieci, oraz, z dru-
giej strony, powstanie rynku niezależnych analityków tworzących otwar-
te społeczności [Tapscott 2011, 65].

• Reakcję na zmiany klimatyczne, szczególnie redukcję emisji dwutlenku 
węgla polegającą na optymalizacji zużycia energii i wspieranie jej od-
nawialnych źródeł na poziomie działań pojedynczych użytkowników 
uzyskujących funkcję „prosumentów energii” [Tapscott 2011, 121] czy 
zmiany ich domów w inteligentne jednostki włączone w sieć (to swoista 
wersja omawianego Internetu rzeczy).

• Przebudowę logiki produkcji i używania samochodu jako drogi do opty-
malizacji transportu, opartej na wspólnocie ich twórców i użytkowników 
[Tapscott 2011, 130].

• Dogłębną rekonstrukcję systemu nauczania, opartego w nowej wersji 
na „wspólnym zdobywaniu wiedzy” i utworzeniu wspólnej platformy 
pod nazwą „Globalnej Sieci Szkolnictwa Wyższego”, co pozwoliłoby prze-
trwać uczelniom w sieciowej gospodarce globalnej [Tapscott 2011, 153]. 
Ta druga inicjatywa funkcjonuje na trzech poziomach: wymiany treści, 
wspólnego jej tworzenia i najwyższym – wspólnej nauki [Tapscott 2011, 
159]. Idea wspólnej nauki otwiera pole do zmian prowadzących do jej 
oparcia na społecznościach: wspólnych badaniach naukowych czy ot-
wartych źródłach i bazach publikacji [Tapscott 2011, 187].

• Przemianę, która doprowadzi do „społecznościowej opieki zdrowotnej”; 
pacjent czerpie w niej i rozpowszechnia informacje na temat swojej cho-
roby w Internecie, tworzy grupy z podobnymi sobie chorymi i jednocześ-
nie współtworzy bazę danych oraz obszar badań naukowych [Tapscott 
2011, 196].

• W obrębie mediów – powstanie „partycypacyjnych serwisów informacyj-
nych i kulturalnych” [Tapscott 2011, 218], wyłanianie się nowych stan-
dardów, opartych na działaniach i predylekcjach odbiorcy, funkcjonują-
cych dzięki otwartym platformom [Tapscott 2011, 233]. Dotyczy to także 
rynku muzycznego, a także produkcji wideo: �ilmu i telewizji. Obydwa 
ostatnie media stają się terenem działania prosumpcji [Tapscott 2011, 
258], a w szczególności poddaje się nowej logice działania telewizja, 
wchłonięta przez Internet [Tapscott 2011, 263].

• Ostatnim omawianym obszarem jest sektor publiczny, którego „reset” 
oznacza przekształcenie fundamentów systemu politycznego, czyli źró-
deł władzy, rozumianej bardzo pragmatycznie: jako organizator roz-
wiązań bieżących problemów i optymalizator wydajności procesów ad-
ministracyjnych. W tak zrozumianym systemie władzy centralną rolę 
przejmuje obywatel, który także tutaj staje się prosumentem dzięki ot-
wartym platformom współpracy i gromadzenia danych [Tapscott 2011, 
281] i spełnia się w „oddolnym” zmienianiu administracji rządowej 
[Tapscott 2011, 290]. Ten zespół zagadnień obejmuje również reformę 
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czynności regulatywnych poprzez powstanie „platform regulacji partycy-
pacyjnych” [Tapscott 2011, 306], przeniesienie tego modelu na poziom 
globalny w postaci „nowego projektu świata”, opartego na sieci łączącej 
ludzi [Tapscott 2011, 315], co ma przynieść odrodzenie wolności także 
w miejscach poddanych totalitarnej władzy [Tapscott 2011, 351].

Przedostatnia praca, którą tutaj omówimy, książka Lawrence’a Lessiga Re-
miks [Lessig 2009], rozpoczyna swój wywód od kwestii prawnych, którym 
w niniejszej pracy poświęciliśmy relatywnie najmniej miejsca. W szczególno-
ści skupia się na prawie autorskim [Lessig 2009, 10] jako zagadnieniu dającym 
punkt wyjścia całego wywodu, którego problematyką Lessig zajmuje się od 
dawna346. Dostarcza mu ono pretekstu do wyprowadzenia syntetycznej wizji, 
przebiegającej przez tak różne dziedziny jak prawo, kultura, społeczeństwo 
czy ekonomia, znajdując łączącą je konstrukcję. Lessig dostrzega korzenie spo-
ru formalnego, czasem bardzo brutalnego, rozgrywającego się na płaszczyźnie 
prawa do własności treści różnych mediów, w zmianie kulturowej. Polega ona 
na pojawieniu się obok tradycyjnej kultury opierającej się na konsumowaniu 
tych treści (nazywa ją kulturą RO – read only), jej nowej wersji, w której od-
biorca przyjmuje aktywną rolę współtwórcy (to kultura RW – read write). Ta 
ostatnia, mająca według niego własną, abstrakcyjną strukturę347, jest skutkiem 
innowacji technologicznej w postaci World Wide Web, której autorem jest Tim 
Berners-Lee. Rządzi się prawem remiksu, który jest kolażem, łączącym elemen-
ty kultury RO i odgrywa fundamentalną rolę, prowadząc do wzmacniania spo-
łeczności i edukacji [Lessig 2009, 84]. Obydwa rodzaje kultury istnieją wspól-
nie i jak pisze „są niezbędne, żeby kultura mogła w ogóle się rozwijać. Obie 
kultury będą się rozprzestrzeniać w miarę rozpowszechniania technologii cy-
frowych” [Lessig 2009, 90]. 

Wywód Lessiga, zauważmy, rozpoczynający się od kwestii prawnych, prze-
nosi się na poziom obszernej re�leksji kulturoznawczej i w jej rezultacie – spo-
łecznej. Wyłoniony zestaw dziedzin, koniecznie potrzebnych do interpreta-
cji rzeczywistości Internetu, nie jest jeszcze pełny. Realizacja funkcjonowania 
wspomnianych dwóch kultur dokonuje się i będzie się dokonywać, jak twier-
dzi Lessig, w obszarze gospodarki, która również podda się zasadzie łączenia 
i przenikania, tworząc hybrydalną formę [Lessig 2009, 121]. Jej substancja bę-
dzie złożeniem formy komercyjnej i opartej na dzieleniu się. Aby je wyjaśnić, 
Lessig odwołuje się do Yochaia Benklera i podnosi kwestie fundamentalne, ta-
kie jak zasady funkcjonowania gospodarki komercyjnej jako obszaru realiza-
cji wymiany dóbr i usług dokonywanej za pośrednictwem pieniądza i systemu 
cen. W odróżnieniu od niej gospodarka dzielenia się tego warunku nie spełnia, 

346 Poświęcił mu w szczególności swoją sławną książkę Wolna kultura [Lessig 2005] 
z 2004 roku.

347 Składająca się z trzech poziomów ogólności czy też abstrakcji, tworzonych przez samą 
treść, np. blogi, następnie przez siatkę znaczników, tagów, a w końcu przez strukturę łączących 
treści odnośników [Lessig 2009, 66, passim].
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zachowując wszystkie możliwe inne [Lessig 2009, 122]. Przedsięwzięcia gospo-
darcze działające w Internecie budują swój sukces, jak twierdzi, na swoistym 
pogodzeniu obydwu tych modeli, opierającym się na trzech regułach: zasadzie 
„długiego ogona”, opisanej przez Chrisa Andersona [Lessig 2009, 132]; fenome-
nie, nazwanym przez niego „małym bratem”, obejmującym złożoną inwigilację 
zachowań użytkowników, pozwalającą na „na dopasowywanie klientów do rze-
czy znajdujących się w długim ogonie” [Lessig 2009, 135] oraz ‒ to trzecia regu-
ła ‒ na udostępnianiu otwartych platform współpracy umożliwiających innowa-
cje [Lessig 2009, 140]. Wszystkie te wątki zostały omówione szeroko wcześniej 
w tej książce. U Lessiga znajdują tylko nieco inną kon�igurację, która dopiero 
przy ostatniej kwestii ‒ innowacji – odwołuje się do pojęcia Web 2.0 i kanonicz-
nego artykułu Tima O’Reilly’ego, nadając im priorytetowy charakter. Wynika on 
z ich znaczenia ekonomicznego i społecznego, odpowiednio umożliwiając po-
mniejszenie kosztów transakcji348 i demokratyzując innowacyjność349.

Lessig uważa Internet za owocne pole umacniania się i różnicowania gospo-
darek dzielenia się [Lessig 2009, 157], wymieniając wiele przykładów, wśród 
nich bardzo znaną Wikipedię i mniej popularne projekty: Gutenberg350, Distri-
buted Proofreaders351, obliczeń rozproszonych (np. Einstein@home352 lub 
SETI@home353) czy Internet Archive354. Dodaje jednak, iż to forma hybrydal-
na, połączona, „zdominuje architekturę internetowego biznesu” [Lessig 2009, 
178] i podaje jej wzorcowy przykład: wolne oprogramowanie [Lessig 2009, 
179], a także wiele innych, zebranych w kilka grup, tworzących „przestrzenie 
dla społeczności” [Lessig 2009, 186], „przestrzenie współpracy” [Lessig 2009, 
197] czy pełnoprawne „społeczności” [Lessig 2009, 213]. Rozważając wnik-
liwie ich przyszłość, autor wskazuje na kwestie społeczne, a nawet etyczne, 
w tym problem pogodzenia darmowej działalności ochotników z działaniem 
nastawionym na zysk. Pisze: 

Każda �irma tworząca hybrydę stanie przed dokładnie takim samym wyzwaniem: 
jak zaplanować działalność i oczekiwane zyski, żeby nie odstraszyć społeczności. 
Mantrą będzie „wzajemna jazda na gapę” – w każdym razie, jeśli obie strony będą 
w stanie lepiej dostrzec wartość współpracy [Lessig 2009, 235]. 

Co ciekawe, Lessig, podobnie jak inni przywoływani autorzy, kończy książkę 
zestawem pragmatycznych kroków, mających zoptymalizować czy doprowa-

348 Odwołuje się do teorii Ranalda Coase’a opisanej tutaj w rozdziale Open source i peer 
production.

349 Tym razem teorii dostarcza wspomniany Eric von Hippel.
350 Gromadzący książki, http://www.gutenberg.org/ (dostęp: 4.01.2013).
351 Zajmujący się konwertowaniem książek do formy elektronicznej, http://www.pgdp.

net/ (dostęp: 4.01.2013).
352 http://einstein.phys.uwm.edu/ (dostęp: 4.01.2013).
353 http://setiathome.berkeley.edu/ (dostęp: 4.01.2013).
354 Wielkiego archiwum stron Internetu i „innych artefaktów kulturowych w cyfrowej for-

mie”, http://archive.org/ (dostęp: 4.01.2013).
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dzić do naprawy procesy kulturotwórcze i biznesowe, omawiane w pierwszej 
i drugiej części książki. Konkretne reformy wskazuje w obrębie obowiązują-
cego prawa, głównie autorskiego, ale podkreśla także nieodłączny, decydujący 
o nich kontekst ekonomiczny [Lessig 2009, 283], łącząc zagadnienia z różno-
rodnych obszarów. Pisze na przykład: 

Nasze intelektualne uprzedzenia względem pojęć takich jak własność każą nam 
praktycznie bezre�leksyjnie sądzić, że najlepszym sposobem pomnażania bogactwa 
jest maksymalizacja kontroli nad i aktywami, łącznie (co dla nas najbardziej istotne) 
z aktywami związanymi z własnością intelektualną [Lessig 2009, 227]. 

Na koniec przeglądu literatury w tym rozdziale pozostawiłem pozycję re-
latywnie nową, książkę z 2009 roku, wydaną przez wydawnictwo O’Reilly Me-
dia, często już tutaj przywoływaną Web 2.0 Architectures [Governor 2009]. Jej 
punkt wyjścia, a także nastawienie obowiązujące w całej pracy, można uznać 
za technologiczne, choć we wstępie autorzy zaznaczają, iż Web 2.0 jest czymś 
więcej niż tylko technologią, będąc „globalną zmianą sposobu w jaki wzajemnie 
wchodzimy w związki”, co z kolei powoduje, że „kluczowy tryb postępowania 
w Web 2.0 polega na włączeniu użytkownika jako zasadniczego elementu każ-
dego jej modelu”. W ten sposób zostaje wprowadzony czynnik „demokratyza-
cji w szereg aspektów naszego życia, poczynając od zakupów, a kończąc na do-
starczaniu informacji, czy nawet uprawianiu polityki”355. Cytat z rozdziału Why 
Web 2.0 Matters [Governor 2009, ix], którym posłużyłem się na wstępie drugiej 
części niniejszej książki, dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że mimo zdecy-
dowanego, technologicznego, informatycznego nastawienia tekstu inne, ciągle 
przewijające się obszary interpretacji są praktycznie nie do usunięcia.

Opisywana książka, po prześledzeniu szeregu przykładowych serwisów, 
proponuje nieco bardziej abstrakcyjne podejście do opisywanej rzeczywisto-
ści, proponując zestaw wyodrębnionych, ogólnych wzorców, umożliwiających 
zrealizowanie referencyjnej architektury serwisu Web 2.0, opisanej jako zbiór 
abstrakcyjnych, funkcjonalnych warstw. Tworzą one pionową strukturę, zło-
żoną z najniżej położonego poziomu zasobów, dalej z warstwy usług, łączno-
ści i klienta, którym towarzyszy kompleks narzędzi, służących do projektowa-
nia, tworzenia i zarządzania serwisem [Governor 2009, 86]. Architektura taka 
umożliwia z kolei podstawową zasadę funkcjonalną, na której wsparta jest 
technologia Web 2.0, polegająca na zasadniczym wzbogaceniu i zróżnicowaniu 
prostego schematu działania sieci wcześniejszej i przejściu od prostego sche-
matu: zapytanie/odpowiedź, do złożonych modeli interakcji. W języku tech-
nicznym autorzy określają tę zmianę, jako „ewolucję od starego modelu klient/
serwer do pięciowarstwowego modelu Web 2.0”356. W jej ramach, teraz to już 

355 „[...] global change in how we engage with one another”, „A key trend in Web 2.0 is the 
inclusion of the user as a core part of any model”, „democracy to several aspects of our lives, 
from shopping to news reporting and even politics” [Governor 2009, XI].

356 „[...] evolution of the old client/server model into a �ive-tier model for Web 2.0” [Gover-
nor 2009, 65].
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jasne, znacznie poważniejszą, a nawet najważniejszą rolę zyskuje użytkownik 
i jego, coraz bardziej wyra�inowane, bogate i skomplikowane zachowania.

Zachowując spoistość i konstrukcyjną logikę, autorzy wymieniają dalej wie-
le wzorców, czyli pewnych szczegółowych technologii i rozwiązań, umożliwia-
jących wypełnienie zaproponowanej struktury. De�iniują jednocześnie bardzo 
szeroko odbiorców swojej koncepcji, choć reprezentują oni głównie dwa obsza-
ry: technologiczny i gospodarczy [Governor 2009, 101]. Idea wzorców pojawia 
się tutaj już po raz kolejny jako pomysł strukturalizacji; tak jak w poprzednich 
przypadkach i tutaj inspiracji dostarcza Christopher Aleksander, autor książki 
A Pattern Language [Alexander 1977]357. Nie są one wyłączne czy kompletne, 
ale pozwalają poprzez różnorodne połączenia opisać złożone typy funkcjonal-
ności Web 2.0. Zostały one już także w tej książce w ogromnej większości omó-
wione. Odwołują się również, co istotne, do różnego typu nastawienia: bizne-
sowego, społecznego czy technologicznego, lub leżą na ich skrzyżowaniach. Ich 
pełna lista liczy dwanaście pozycji:

357 Więcej na ten temat można znaleźć w rozdziale Konkluzje.

Rysunek 16. Podstawowy schemat architektury referencyjnej Web 2.0

Opracowano na podstawie: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull: Web 2.0 Architectu-
res, O’Reilly Media, Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo 2009, s. 86. Re-
produkcja dzięki uprzejmości O’Reilly Media, Inc.
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• wzorzec architektury usług (The Service-Oriented Architecture Pattern) – 
opisuje złożony system usług webowych;

• wzorzec oprogramowanie jako usługa (The Software as a Service (SaaS) 
Pattern) – dotyczy oferowania oprogramowania w formie usługi sieciowej;

• wzorzec współuczestnictwa i współpracy (The Participation-Collabora-
tion Pattern) – jego synonimem jest zagospodarowanie zbiorowej inteli-
gencji, dysponujące bardzo licznymi formami realizacji;

• wzorzec asynchronicznej aktualizacji (The Asynchronous Particle Update 
Pattern) – techniczny sposób zmiany zawartości strony bez jej całkowite-
go odświeżenia;

• wzorzec mashupu (The Mashup Pattern) – sposób konstruowania stron 
jako kontenerów różnego typu usług;

• wzorzec bogatych wrażeń użytkownika (The Rich User Experience Pat-
tern) – pragmatyczna idea pracy nad ergonomią i efektownym kształtem 
stron;

• wzorzec zsynchronizowanej sieci (The Synchronized Web Pattern) – roz-
wiązanie pozwalające na współpracę online w czasie rzeczywistym 
w sposób zsynchronizowany;

• wzorzec wspólnego tagowania (The Collaborative Tagging Pattern) – roz-
wiązanie ułatwiające odnajdywanie specjalnie oznaczonych zasobów 
w sieci;

• wzorzec deklaratywnej obecności i zarządzania tagami (The Declarative 
Living and Tag Gardening Pattern) – koncept oparty na wykorzystaniu 
opinii, wyborów, ocen itp. formułowanych przez użytkowników, ich pre-
ferencji oraz nadawania znaczeń różnym rodzajom zawartości jako bazy 
semantycznych informacji;

• wzorzec wsparcia serwisów na zasadach sieci semantycznej (The Se-
mantic Web Grounding Pattern) – polega na zastosowaniu rozwiązań 
pochodzących z obszaru sieci semantycznej (tzw. metadanych) dla wpro-
wadzenia porządku w treści (danych) opartego na specjalnie zde�iniowa-
nym sensie;

• wzorzec ochrony praw autorskich (The Persistent Rights Management 
(PRM) Pattern) – technologie i techniki pozwalające zabezpieczać treści 
przed pirackim dostępem;

• wzorzec ustrukturyzowanej informacji (The Structured Information Pat-
tern) – idea porządkowania (strukturyzowania) treści stron, pozwalająca 
na relewantny dostęp do ich części.

***

Internet, a w szczególności Web 2.0, cieszy się pewną liczbą opracowań, pod-
sumowujących ten fenomen i, co ciekawe, charakteryzujących się pewnymi 
wspólnymi i interesującymi cechami. Po pierwsze, praktycznie wszystkie pro-
pozycje mające ambicję całościowego spojrzenia na Internet w jego rozwiniętej 
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fazie Web 2.0, wśród których znajdują się omawiane tutaj prace Tima 
O’Reilly’ego, Yochayi Benklera, Jana van Dijka, Toma Funka, Lawrence’a Lessi-
ga, Dona Tapscotta i Anthony’ego Williamsa, Jamesa Governora, Diona 
Hinchcliffe’a i Duane Nickulla, Amy Shuen, Johna Mussera, a także wcześniej-
sze i ciągle niezwykle ważne książki Manuela Castellsa, fundują konsekwentnie 
swoje analizy na podstawie technologicznej. Po drugie, zgadzają się w konkluzji 
z jednej strony podkreślającej fundamentalny charakter zjawiska (co jest zwy-
kle obrazowane zasięgiem lub innowacyjnością, bądź jednym i drugim), z dru-
giej natomiast formułują diagnozę głębokiej zmiany dotychczasowego stanu, 
różnej w różnych obszarach, ale wszędzie obecnej i podstawowej. Po trzecie, 
dokonują one konceptualizacji pewnej całości problematyki, mniej lub bardziej 
jawnie kierując się w stronę wybranego kompleksu o specjalistycznym charak-
terze (społecznym, politycznym, kulturowym, prawnym itp.), jednak mimo to 
albo jawnie nie rezygnują z ambicji zakreślenia pewnej heterogenicznej całości, 
albo napotykają na immanentną łączność różnego typu zjawisk, która dalej de-
terminuje analizy. Te najbardziej oczywiste obszary to wspomniana technolo-
gia, ale także kwestie ekonomiczne i społeczne.

Skądinąd pogląd, że większość fenomenów obserwowanych w różnorod-
nych obszarach rzeczywistości łączy się z sobą, na przykład, że istnieją głębo-
kie i złożone związki łączące zjawiska natury ekonomicznej, społecznej, poli-
tycznej itd., jest dosyć banalny. W wypadku Internetu, a szczególnie jego fazy 
nazwanej Web 2.0, sytuacja jest o tyle interesująca, iż wydaje się, że istnieje 
przekonanie (a nawet naturalna dążność) o możliwości objęcia tych związków 
w miarę kompletną i wyczerpującą interpretacją. Świadczy o tym m.in. przy-
toczony tutaj w szczegółach wywód O’Reilly’ego. Wydaje się, że sytuacja jest 
już w rzeczywistości inna i mamy raczej do czynienia ze zbyt dużym stopniem 
złożoności. Tę złożoność osiągnął Internet prawdopodobnie właśnie w chwili, 
w której „eksplodował” swoimi rozlicznymi manifestacjami tzw. społecznymi, 
a więc około 2005 roku, czyli wtedy, kiedy O’Reilly, a zaraz za nim także inni 
autorzy, zauważyli jego niezwykłą fazę, którą Dale Dougherty nazwał Web 2.0. 
Skutek tej fazy będzie prawdopodobnie oznaczał „normalizację” polegającą na 
zaakceptowaniu złożoności, która będzie się dawała ujednolicić na wysokim 
stopniu abstrakcji, a więc w takich konceptualnych modelach, opisanych na 
wstępie, jak metaforyczna wizja narracji Lyotarda czy teoria systemów społecz-
nych Luhmanna.

W ramach niniejszej książki użycie kategorii środowiska, tak jak zostało 
ono zde�iniowane w poświęconym mu rozdziale, wydaje się uzasadnione właś-
nie ze względu na ową rosnącą i przekraczającą zarówno deskryptywne jak 
i preskryptywne ambicje teoretyków, złożoność. Takiej złożoności nie sposób 
uchwycić w ramach wycinka; re�leksja przenosi się w wybrany, główny obszar 
zainteresowań, jednak zawsze pozostaje pewna „nadwyżka” interpretacyj-
na, która ma charakter ogólny. Owa złożoność przestaje być trudnością, kie-
dy zastosuje się pojęcie środowiska, zwłaszcza w jego najbardziej rozwiniętej 
i ogólnej, a także abstrakcyjnej wersji; z natury heterogenicznego i holistycz-
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nego. Obserwowane w literaturze dążenie do nadania wywodom ujednolico-
nego porządku metodologicznego, konieczne choćby ze względu na spoistość 
pojęciową i zgodność z pewnymi, uprzednimi schematami poznawczymi i in-
terpretacyjnymi, właściwymi dla danej dziedziny, jest więc wytłumaczalne, ale 
rodzi poczucie dysonansu; różnie sobie zresztą z tym różni autorzy muszą po-
radzić. Naturalnym wyjściem z tej sytuacji jest oczywiście przeniesienie anali-
zy na piętro wyższe, co próbuje zrealizować w najprostszym zakresie niniejsza 
książka. To wyższe piętro oznacza przyjęcie perspektywy metametodologicznej 
i tym samym zbliża się do poziomu re�leksji epistemologicznej i teoriopoznaw-
czej. Nie oznacza to konieczności podjęcia tej złożonej problematyki, jako że 
istnieją pewne gotowe propozycje, takie jak wspomniane teorie Lyotarda i Luh-
manna, będące par excellence metateoriami.

Wybranie tego stopnia opisu ma jednak także dalsze konsekwencje. Sko-
ro bowiem w pewien sposób relatywizujemy obszarowe metodologie, z całą 
świadomością dotykając metateoretycznego, a nawet metanaukowego (choć 
go unikamy) poziomu, musimy sprostać temu nowemu wyzwaniu. Na szczęś-
cie nie jest to doświadczenie nowe i możemy korzystać z różnorodnej oferty, 
którą zreferowałem wcześniej na podstawie książki Łukasza Sułkowskiego Epi-
stemologia i metodologia zarządzania [Sułkowski 2012]. W niniejszej książce 
odwołałem się nieprzypadkowo do tradycji, którą Sułkowski nazywa postmo-
dernistyczną, ja proponuję raczej: ponowoczesną, bo to z niej właśnie pocho-
dzi ostatecznie idea mitu i mitologizacji Rolanda Barthes’a. Wydała mi się ona 
najbliższym i najbardziej obrazowym przedstawieniem nieuchronnego dryfu 
różnego typu re�leksji, mniej lub bardziej zdyscyplinowanych naukowo, w stro-
nę uogólnienia, syntezy czy złożoności. Zwróćmy uwagę, że punkt wyjścia, za-
łożony porządek większości cytowanych prac ma ambicje strukturalistyczne 
i opiera się na pragmatyce strywializowanej do poziomu recept, list kontrol-
nych itp., a jednocześnie od strony rozpoznanej rzeczywistości bez wyjątku wi-
kła się w różne obszary nauk, przechodząc nad tym obojętnie. Wniosek nasuwa 
się nieuchronnie: Internet, a szczególnie jego faza Web 2.0, przekroczył ramy 
komplikacji pojedynczego zjawiska w stronę analogonu rzeczywistości realnej. 
Co zgadza się z decyzją użycia środowiska jako właściwego pojęcia do jej opisu.

Całość tej problematyki, która zjawiła się w niniejszej książce w formie do-
syć złożonej i podstawowej, jest niewątpliwie efektem aplikacji dostępnych na-
rzędzi, w szczególności narzędzi zarządzania humanistycznego do fazy techno-
logicznej Internetu, jaką jest Web 2.0. Powód ich wybrania oraz relewantność 
użycia potwierdziły się w trakcie zawartego tutaj wywodu. Po pierwsze dla-
tego, że środowisko, pojęcie o charakterze zarządczym, wydaje się skutecznie 
chwytać złożoność opisywanej rzeczywistości, po drugie natomiast, ponieważ 
konieczny poziom uogólnienia ma charakter par exemple �ilozo�iczny (episte-
mologiczny czy teoriopoznawczy), tym samym ewokując humanistyczny (bo 
dotyczący dyspozycji poznawczych podmiotu) tryb opisu. Wyznacza także bez 
wątpienia niezwykle ciekawą drogę dalszego badania, na której stawia dopiero 
pierwsze kroki.
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Internet Pragma� cs – summary

The book’s main thesis is simple: the Internet as a separate reality. This ob-
servation appears, on �irst examination, to be banal yet it offers deeper levels 
of re�lection, ones that direct themselves towards fundamental questions; for 
these relate to the immediate opposition that is aroused between the digi-
tal world and the real. This opposition does not make the explanation of the 
problem area any easier for it recalls one of the key problems of the twentieth 
century namely the collapse of certainty with regard to the truth of judgements 
about the world. This crisis also touched the area of science, striking at the 
very heart of certainty as personi�ied by mathematics and causing a rapid wave 
of meta-academic re�lection endeavouring to understand afresh the sources of 
legitimised knowledge or to once again interpret the academic processes in the 
creation of truth. These matters within the context of digital technology were 
dealt with in more detail by the author’s previous book: Deus ex machina. The 
New media and Their Cognitive Design; in the present the Internet constitutes 
the subject of research, as a speci�ic �ield of materialisation and the most devel-
oped form of these technologies.

The epistemic context still remains, however, the �irst and most fundamen-
tal basis and starting point for enquiries, while among those others – method-
ological questions appear to be especially urgent. The real-digital alternation 
problem manifests itself already at the operational level as an absence of ap-
propriate research tools. For there arises the question as to what scienti�ic in-
strument is able to comprehend the reality subjected to the Internet, given that 
the subject literature constantly attests to its complexity and diversity, and also 
to its complicated links with various �ields of analogue life. The book �inds so-
lutions within humanistic management that enables interdisciplinariness and 
bases itself on meta-theoretical re�lection (epistemological) and attempts to 
preserve linkage with the world of real phenomena under the threat of disin-
tegration. The last postulate of maintaining the pragmatic presence of praxis as 
the background for the conducted analysis is one of the most important factors 
in the work, allowing for it to be treated at the same time as a form of hand-
book.

The category of environment has been proposed within the framework of 
the selected discipline as a fairly spacious container of content while simulta-
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neously maintaining a strong link with the wave of social, political and tech-
nological phenomena carried by the latest wave of the Internet so called Web 
2.0. This phase was symbolically commenced in 2005 thanks to Tim O’Reilly’s 
publication based on the rapidly developing technology and its commercial ap-
plication. This introduced its own mechanisms of management within all the 
areas of organisational functioning connected with the Web. New principles for 
the presence of client/user and models of business activity were formed. These 
changes occurred simultaneously with broad social and political processes, 
ones reconstructed under the in�luence of the developing Internet, which fur-
ther in�luenced and in�luences a wider context of organisation functioning. In 
this part the basic inspiration was drawn from David Baron’s handbook enti-
tled Business and its Environment.

The present book presents a detailed analysis of the entirety of the phe-
nomena and the changes connected with Web 2.0 and brought about by them, 
starting from the effects identi�ied by Tim O’Reilly, supplemented by their most 
up-to-date continuations such as cloud processing and other lesser known con-
cepts. Simultaneously it tries to preserve a wide perspective, one already in-
troduced by O’Reilly, covering technological, business, economic, social, politi-
cal and cultural questions. With this aim in mind it has been divided into two 
parts. The �irst is devoted to general matters connected with the Internet. It 
contains an introduction to the principles of Internet economics, allowing the 
use of the category of environment. This category is subsequently used for the 
needs of analysis and is broadened in scope, in which a certain natural histori-
cal trend in the sciences on management �inds its realisation. Its extensive na-
ture forces the Internet to be viewed as a weave of the three main groups of 
beliefs as to its essence: concentrating on the technological current as the most 
signi�icant source of its dynamics; convictions that have the character of free 
mythicization, functioning however as real social forces and convictions inter-
preting the Internet as an expanse for the realisation of economic, social and 
political phenomena. In this situation it appears as a complex conglomerate, 
slipping outside of the typical research tool and demanding the introduction 
of a more general and abstract point of view. This conclusion is supported in 
the �irst part by extensive descriptions of the context in which it was born: the 
cultural (equally the counter-cultural) and the economic (of a global scale and 
concerning certain fundamental questions within this �ield).

Part two of the book attempts to provide arguments taken from the area of 
the functioning of the latest phase of the Internet that is to say Web 2.0. With 
this aim it analyses in detail all the practical realisations of the technological 
solutions that have occurred, in the order proposed by the �irst text devoted 
to this formation, the article by Tim O’Reilly entitled What Is Web 2.0, Design 
Patterns and Business Models for the Next Generation of Software of 2005. This 
part constitutes an exhaustive review of these solutions and also of the models 
of management resulting from them, of the economic and social effects as well 
as the business strategies used. It is therefore a pragmatic review of the reality 
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of Web 2.0, ful�illing two aims: proving the complexity of the conglomerate that 
the Internet became, supported in particular on matters of a commercial char-
acter as well as the supplying of, if possible, a complete, textbook knowledge of 
the subject. This is accompanied as widely as possible by an examination of the 
subject literature on both individual topics as well as those with holistic am-
bitions, and equally hundreds of examples drawn from the Web. The book is 
a supplement to the Website run by the author, which contains much additional 
information and offers a Web platform allowing one to utilise (and illustrate) 
the tools and possibilities of Web 2.0.
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