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NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT 
ALGORYTMÓW

Jan Kreft: „Władza 
algorytmów. U  źródeł 
potęgi Google i  Facebooka”. 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 
2019. S. 324.

Postępująca algorytmizacja, coraz 
częściej poruszana w rozważaniach 
współczesnych badaczy – zarówno przed-
stawicieli nauk humanistycznych, jak 
i społecznych – ma dwojakie oblicze. 
Kolejne codzienne aktywności człowieka 
są regulowane przez algorytmy oblicza-
jące np. nasze miejsca w rankingach, 

zdolność kredytową czy szanse na zdo-
bycie pracy. Zjawisko to nie idzie jednak 
w parze z powszechną znajomością al-
gorytmów i rozumieniem sposobu ich 
funkcjonowania. Brak transparentności 
w kwestii funkcjonowania algorytmów 
wiąże się między innymi z problematyką 
tożsamości wielkich korporacji, takich 
jak np. Facebook. Określając się bowiem 
jako „technologiczne”, nie zaś „medialne”, 
unikają one demokratycznego nadzoru 
i obostrzeń dotyczących mediów.

Te ważkie i aktualne problemy współ-
czesnego społeczeństwa opisuje Jan Kreft 
w swojej najnowszej książce „Władza 
algorytmów. U źródeł potęgi Google 
i Facebooka”. Pozycja ta zawiera wnikliwą 
charakterystykę społeczeństwa algoryt-
micznego – dążącego do wszechwiedzy 
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i wykorzystującego dane i algorytmy 
do zarządzania – a także opisuje uboczne 
skutki jego kształtowania się. Tytułowa 
władza algorytmów nie jest tu tylko pu-
stym frazesem: naszą zależność od plat-
form i wyszukiwarek Autor wpisuje 
w przyjęte w nauce koncepcje władzy, 
analizując to zjawisko zarówno z perspek-
tywy mikro-, jak i makroekonomicznej.

Przedstawiona w publikacji anali-
za nie jest prowadzona w oderwaniu 
od zagadnień ekonomiki mediów. Choć 
wprowadzanie rozmaitych rozwiązań 
algorytmicznych niejednokrotnie niesie 
ze sobą poważne konsekwencje społeczne, 
motywacje dla takich działań zakorze-
nione są zwykle w logice rynkowej, sku-
pione na generowaniu zysków. Jan Kreft 
porusza przy tym ważne zagadnienie 
polityki korporacji medialno-techno-
logicznych: kierują one bowiem uwagę 
użytkowników na swoje kompetencje 
technologiczne, jednocześnie odwracając 
ją od społecznych skutków własnego dzia-
łania. Użytkownicy zaś poświęcają swój 
czas, by uczyć algorytmy, a tym samym 
dobrowolnie przekazują dane na swój te-
mat. Praktyka ta wiąże się – jak zauważa 
Autor – z dwoma istotnymi złudzeniami, 
jakie tworzą korporacje. Pierwszym 
z nich jest ustanawianie własnej agendy 

– algorytm jest postrzegany często jako
element tła, stąd użytkownik odczuwa
iluzjonistyczną władzę nad „własną”
cyberprzestrzenią. Drugie złudzenie
dotyczy „darmowości” – możliwość
bezpłatnego korzystania z serwisów
i wyszukiwarek czyni je atrakcyjnymi
dla użytkowników, którzy często nie
rozumieją zasad polityki prywatności,
o ile w ogóle je czytają.

Niezwykle interesującym zagadnie-
niem podjętym w omawianej publikacji 
jest kwestia zaufania do algorytmów. 

Ich zautomatyzowane działanie spra-
wia, że postrzegane są jako „obiek-
tywne”, „niezależne” i „sprawiedli-
we”. Użytkownicy zapominają jednak, 
że za każdą technologią – także za algo-
rytmem – stoi człowiek i jego motywacje.

Jan Kreft wskazuje na obecne i przyszłe 
problemy nauk o mediach, którym coraz 
częściej przychodzi zmierzyć się ze zja-
wiskiem przejmowania przez algorytmy 
roli, jaką niegdyś pełnili dziennikarze 
i redaktorzy. Autor podkreśla przy tym 
problem odpowiedzialności etycznej 
za treści tworzone przez oprogramowanie.

W książce „Władza algorytmów. 
U źródeł potęgi Google i Facebooka” 
przedstawiono liczne badania, prowa-
dzone – co ważne – nie tylko w Europie 
i Stanach Zjednoczonych, ale także w in-
nych częściach świata. Publikacja ujmuje 
zjawisko algorytmizacji w jej global-
nym kontekście, a nie tylko w „kultu-
rze Zachodu”. Porusza przy tym także 
problemy wykluczenia cyfrowego. Autor 
zgromadził i zreferował ponad 700 pozycji 
bibliograficznych, zarówno najnowszych, 
jak i tych, które wpisały się w kanon 
lektur poświęconych mediom. Książka 
składa się z czterech części, które – choć 
dotyczą różnych aspektów algorytmizacji, 
mediów i władzy – wspólnie tworzą kohe-
rentną całość. Czytelnik odnajdzie tu nie 
tylko szczegółową analizę współczesnych 
mechanizmów społecznych i rynkowych, 
ale również wiele ciekawostek (skąd 
wzięła się nazwa „wiki?”; czym są nie-
korporacyjne media społecznościowe?; 
czy zwierzęta mają świadomość?).

Nie jest jednak „Władza algorytmów” 
książką, która straszy czytelnika ry-
chłym załamaniem się społeczeństwa 
i ekonomii oraz antyutopijnymi wi-
zjami przyszłości. Autor nie tylko cha-
rakteryzuje teraźniejszość i przewiduje 
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możliwe przyszłe relacje ludzi i algo-
rytmów (choćby wskazując na uczenie 
maszynowe, które w przyszłości może 
zupełnie wykluczyć człowieka z procesu 

„uczenia” algorytmu), ale także propo-
nuje rozmaite rozwiązania, które mogą 
załagodzić obecne i przyszłe problemy 
algorytmicznego społeczeństwa. Zwraca 
przy tym uwagę, że każde „nowe medium” 

postrzegano zarówno jako szansę, jak 
i zagrożenie. Technologia sama w so-
bie nie jest bowiem moralnie dobra ani 
zła – wszystko zależy od tego, w czyich 
rękach się znajduje i w jakim celu jest 
wykorzystywana.

Barbara Cyrek
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