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Cyfrowi tubylcy – szansą czy zagrożeniem 
dla starej cywilizacji?

ur. 23.04.1970. Studia magisterskie: - Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Wydziale 
Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Praca napisana w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Wydziału 
Nauk Społecznych UWM w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górniewicza, pt. „Fuk-
sówka” jako forma inicjacji studenckiej w szkołach teatralnych w Polsce – analiza psychopedago-
giczna. Obecnie doktorant w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych UWM 
w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: system szkolnictwa artystycznego w Polsce i na świecie, 
determinanty optymalizacji efektywności procesu nauczania w szkołach aktorskich w Polsce, 
historia szkolnictwa teatralnego w Polsce, programy autorskie w szkołach teatralnych i ich wpływ 
na proces kształcenia w znaczeniu przygotowania ogólnego i zawodowego przyszłych aktorów 
oraz media i ich wpływ na kształtowanie postaw.

Wstęp
Żyjemy w świecie nowej cywilizacji – 

cywilizacji, którą rządzi hipermedium, 
jakim jest Internet. Wytworem takiego 
porządku jest nowe społeczeństwo nazy-
wane przez M. Prensky’ego cyfrowymi tu-
bylcami, a przez D. Tapscotta pokoleniem 
sieci. Zbiorowość tę tworzą młodzi ludzie, 
dla których źródłem wszelkiej wiedzy, naj-
ważniejszym wytworem ludzkiej kultury, 
ale także odniesieniem dla wszelkich ak-
sjologicznych podstaw bytu na ziemi sta-
ła się sieć komputerowa. Funkcjonowanie 
w cyberprzestrzeni jest dla tego pokole-
nia tak samo oczywiste jak oddychanie 
czy jedzenie. Wszelkiego rodzaju nowe 
rozwiązania technologiczne w świecie 
netu nie stanowią dla nich żadnego pro-
blemu, a posługiwanie się nowymi ga-
dżetami dostępnymi online szybciej przy-
swajają niż naukę czytania czy pisania. 
Tworząc nowe społeczności, społeczności 
odmienne od pokolenia ich rodziców stają 
się zagrożeniem dla starej cywilizacji, jej 

dorobku wartości humanistycznych i pod-
staw aksjologicznych. Żyjąc często w nie-
zgodzie z minioną epoką, nie doceniając 
osiągnięć swoich przodków i ich wkładu 
w rozwój ludzkości, poruszając się często 
tylko w ceberprzestrzeni stają na skraju 
rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, 
którą sami często tworzą, jakże odmien-
nej od rzeczywistości świata realnego. To 
stawanie na krawędzi prawdziwości i ilu-
zoryczności powoduje, że cybertubylcy 
muszą często szukać równowagi pomię-
dzy tymi jakże odmiennymi światami. Ta 
nierealna rzeczywistość staje się dla nich 
światem rzekomym, a więc takim, który 
w ich pojęciu faktycznie istnieje i w któ-
rym to tylko świecie można w obecnej 
rzeczywistości funkcjonować. Te rozterki 
wyborów funkcjonowania w społeczno-
ściach realnych czy wirtualnych, skłaniają 
do refleksji nad zagrożeniem, jakie mogą 
one nieść za sobą dla rozwoju ludzkiej cy-
wilizacji czy nawet jej upadku. Najpoważ-
niejszym niebezpieczeństwem wydaję się 
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tu problem rozmycia autentyczności toż-
samości i jej wirtualnego zwielokrotnie-
nie w cyberprzestrzeni. 

1. Internet jako noWa przestrzeń 
społeczna

Współcześnie mało kto potrafi wyobra-
zić sobie świat bez Internetu. Socjolodzy 
z ironią stwierdzają, iż obecnie dzieci ro-
dzą się z laptopem oraz komórką w dło-
ni. Pierwsza oraz elementarna umiejęt-
ność jaką zdobywają to obsługa telefonu 
oraz umiejętność swobodnego poruszania 
się w wirtualnej rzeczywistości Internetu.

Internet powstał w Stanach Zjedno-
czonych w latach 60. XX wieku, w czasie 
zimnej wojny. Połowa globu była kontro-
lowana przez Imperium sowieckie, które 
było agresywne oraz miało apetyt na dru-
gą połowę świata. W Stanach Zjednoczo-
nych rozważano projekt systemu łączno-
ści, który będzie odporny na uszkodzenia, 
w takim stopniu, aby w przypadku ataku 
nuklearnego, łączność była zachowana. 
W projekcie tym brała udział firma RAND 
Corporation, Ministerstwo Obrony UDA, 
a także niektóre ośrodki akademickie. Opra-
cowane zostały wówczas założenia takie-
go systemu1. Tym, co sprawiło, że Internet 
objął swoim zasięgiem cały świat, było 
powstanie WWW (z języka angielskiego 
World Wide Web)2. WWW to sieciowy sys-
tem wymiany informacji, który opracował 
w roku 1990 angielski programista Tim 

Berners - Lee z Europejskiego Centrum Ba-
dan Jądrowych (CERN) z siedzibą w Gene-
wie. Podstawowe idee wymyślone zostały 
w Europie - w laboratorium fizyki cząstek 
elementarnych CERN w Szwajcarii. Kiedy 
powstawało WWW zlikwidowano sieć 
ARPAnet, lecz Internet rozwijał się dalej. 
WWW w latach 90. szybko zdobyło wielką 
popularność oraz przyczyniło się również 
do spopularyzowania Internetu. 

Internet od pewnego czasu przemienił 
się w nową przestrzeń społeczną, w której 
realizuje się większość ludzkich potrzeb. 
Trudno obecnie wskazać sferę ludzkiej 
aktywności, w jakiej Internet nie byłoby 
obecny. Medium to współtworzy określone 
obszary rzeczywistości, redefiniuje ludzki 
sposób myślenia o przestrzeni i o tym, co 
prawdziwe oraz realne. Ludzie za natu-
ralne uznają komunikowanie się z odda-
lonymi o tysiące kilometrów, nieznany-
mi osobami i to w czasie rzeczywistym3. 
Tym samym, dochodzi do przenikania się 
świata rzeczywistego, w którym człowiek 
funkcjonuje na co dzień, ze światem nie-
rzeczywistym - wirtualnym, który w coraz 
większym stopniu zaspokaja realne po-
trzeby człowieka. Internet daje poczucie 
przynależności do wspólnoty oferuje pre-
stiż bycia w Sieci oraz aktywnego funkcjo-
nowania. Adresy mailowe, własne strony 
WWW oraz blogi, stają się niemal koniecz-
nym elementem budowania wizerunku 
oraz kontaktu z innymi4.
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Nowe techniki budzą coraz większą 
ciekawość młodych ludzi, a w szczegól-
ności Internet, który nie jest już „nowin-
ką techniczną”. Z dnia na dzień liczba 
użytkowników sieci rośnie. Współcześnie 
Internet staje się swojego rodzaju modą. 
Z kolei to, co modne staje się obiektem 
pożądania, zwłaszcza jeżeli chodzi o naj-
młodszych odbiorców. 

Współczesne pokolenie dzieci i mło-
dzieży, to grupa dla której Internet, gry 
komputerowe, telefony komórkowe są 
ich środowiskiem naturalnym. Powszech-
nym zjawiskiem jest to, że dzieci uczą 
rodziców posługiwania się komputerem, 
korzystania z Internetu. Choć to odwró-
cenie ról w procesie edukacji nie zawsze 
jest korzystne, mając na względzie bez-
krytyczne przyjmowanie nowych treści 
przez dzieci. Internet jest nie tylko wspa-
niałym źródłem wiedzy, ale także impli-
kuje spore zagrożenia5. 

Dla przeciętnego użytkownika istnieją 
cztery główne możliwości wykorzysta-
nia Internetu. Pierwsza z nich - to tak 
zwane strony www (World Wide Web). 
Stronę internetową posiada każda sza-
nująca się instytucja, mają je także pry-
watni użytkownicy. Za pośrednictwem 
stron www, przeglądając zasady sieci, 
można zapoznać się z ofertą różnych pla-
cówek, przejrzeć codzienną prasę, zrobić 
zakupy bez wychodzenia z domu a także 
poznać zainteresowania oraz opinie in-
nych ludzi. Kolejna możliwość - to poczta 
elektroniczna (e-mail). Dzięki niej można 
przesłać wiadomość do dowolnego za-
kątka świata, i, co najważniejsze, zrobić 
to szybko (dociera w ciągu - najdłużej - 
trzech minut). Następna opcja – już mniej 

popularna - to listy dyskusyjne - wiado-
mości, które są na nie wysyłane, dociera-
ją do wszystkich, którzy do nich należą, 
co umożliwia wymianę poglądów i do-
świadczeń z ogromną rzeszą ludzi. Listy 
dyskusyjne są podzielone tematycznie, 
a wybór tematów jest nieograniczony. 
Czwartą usługę - IRC(Internet Relay Chat) 
– udostępnia się, łącząc się z serwerem. 
Używając odpowiedniego oprogramowa-
nia, można prowadzić swojego rodzaju 
rozmowy na żywo. Wszystko, co pisze 
się na swoim komputerze, pojawia się 
na monitorach wszystkich, którzy w tym 
samym czasie połączyli się z tym samym 
serwerem. Istnieje również IRC za pośred-
nictwem stron internetowych www, tak 
zwany chat.

Dzięki powyżej scharakteryzowanym 
usługom można mieć świat w „zasięgu 
ręki”. W Internecie można znaleźć nie-
mal każdą informację. Wystarczy umieć 
szukać i odpowiednio wybrać. O wyborze 
informacji decyduje tu użytkownik, który 
powinien dysponować tak zwaną „doj-
rzałością informacyjną”6. 

Wszystkie informacje w Internecie 
traktowane są na równi. Te wiarygodne 
i wartościowe sąsiadują z treściami nie-
prawdziwymi, co jest szczególnie szko-
dliwe dla dzieci oraz młodzieży. Młody 
umysł w chwili kształtowania się i po-
wstawania tożsamości, chłonie wszystko 
jak gąbka i nie zawsze potrafi odróżnić 
prawdę od kłamstwa, dobro od zła. Za-
ciera się granica pomiędzy sacrum a pro-
fanum. Przez niczym nieskrępowany do-
stęp do informacji szkoła, religia, system 
prawny, rodzice, którzy mogli filtrować 
w pewien sposób informacje docierające 
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do dziecka, nie są już w stanie uchronić 
go przed treściami niepożądanymi jak 
i szkodliwymi wychowawczo. Swoista 
lawina informacji sprawia, że nie tylko 
dzieci, lecz także dorośli nie radzą sobie 
z nadmiarem bodźców i rozumieniem na-
pływającego strumienia informacji, przez 
co dochodzi do przeciążenia umysłu, za-
gubienia i frustracji, a nawet zmniejsze-
nia poczucia własnej wartości. Wynika 
to z faktu, że człowiek nie potrafi tego 
wszystkiego objąć, wobec czego uważa, 
że coś jest z nim nie tak, nie nadąża za 
rozwojem wiedzy, techniki, za światem; 
zostaje daleko w tyle, sam, samotny. 

Swojego rodzaju antidotum na ten prze-
syt jest uświadomienie sobie, że wiedza 
encyklopedyczna - to nie wszystko. Nauka 
rozwija się tak szybko, że nawet, gdyby 
ludzie zajmowali się tylko jedną jej gałę-
zią, nie byliby w stanie wiedzieć wszyst-
kiego czy nawet dotrzeć do wszystkich 
informacji. Współczesny świat zwraca się 
dziś ku tak zwanej „edukacji holistycznej” 
(czyli całościowej), następuje przekształ-
canie dotychczasowych kompetencji spe-
cjalistycznych w podstawowe, ogólne. 
Wiedza - to władza, kto posiada informa-
cje, ten jest potężny. Teraz nie liczy się, 
ile się wie, lecz czy wie się, gdzie znaleźć 
potrzebną wiedzę. Tworzy się nowego 
człowieka na potrzeby społeczeństwa in-
formacyjnego - twórczego, otwartego na 
wszystko co nowe, potrafiącego i chcą-
cego się uczyć, takiego, który wie, czego 
chce, sam potrafi wybrać własną drogę7. 

2. pokolenIe sIecI
Współczesne pokolenie żyje w tak zwa-

nym „technopolu” czyli swoistym tryum-

fie techniki nad kulturą8. Zdaniem Neila 
Postmana - technopol - to między inny-
mi „kultura moralnie obojętna”, której 
teorie nie mówią o tym, jaka informacja 
jest do przyjęcia ze względów moralnych 
i która wybór pomiędzy dobrem a złem 
pozostawia człowiekowi. A ludzie nie lu-
bią wybierać, wolą, jeśli coś jest im dane, 
bo wtedy nie muszą brać odpowiedzial-
ności za wybór. Poza tym model społe-
czeństwa, w którym wartości moralne, 
wiedza oraz doświadczenie były przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, ustąpił 
miejsca modelowi społeczeństwa, w któ-
rym największy wpływ na młodych ludzi 
mają media. 

Współcześnie język mediów staje się 
jednym z najważniejszych języków opi-
su rzeczywistości. A zatem aby młodzież 
mogła budować w swoim umyśle po-
prawny model świata, powinna rozu-
mieć ten język i nauczyć się racjonalnie 
z niego korzystać. „Świat maszyn, który 
miał zastąpić naturę i zwierzynę łowną, 
ofiarował panowanie nad sobą tylko tym, 
którzy mogli się do niego upodobnić (...)”9. 
Nie należy się jednak z nim utożsamiać. 
Należy traktować je (maszyny) jako na-
rzędzie ułatwiające życie i zdobywanie 
wiedzy. Za pośrednictwem Internetu 
można zdobywać wiedzę gdzie się chce 
i kiedy się chce, ułatwiają to atrakcyjne 
gry i zabawy edukacyjne - puzzle, koloro-
wanki, animacje ułatwiające przyswaja-
nie słówek, wirtualne zwiedzanie Luwru 
czy British Museum. Sam hipertekst od-
powiada sposobowi myślenia człowieka 
- pajęczynie myśli i skojarzeń. Z drugiej 
jednak strony struktura hipertekstu może 
stać się zarazem utrudnieniem, ponieważ 
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jest przeciwieństwem znanych z książek 
struktur linearnych. Strona internetowa 
wydaje się być żywa, a Internet staje się 
szklaną kulą, w której można zobaczyć 
świat drugiego człowieka. Strona inter-
netowa angażuje większość zmysłów: 
wzrok, słuch, częściowo dotyk, co nie 
pozostaje bez znaczenia dla procesu po-
strzegania, uczenia się i zapamiętywania, 
nie mówiąc już o atrakcyjności takiego 
przekazu. Tekst pobudza procesy myślo-
we, a obraz oddziałuje głównie na emo-
cje. Homosapiens przekształca się w homo 
videns10, aczkolwiek widzieć - nie znaczy 
wiedzieć, to tak jak z łacińskim przysło-
wiem: „Barbam video, sed philosophum 
non video” - (dosł. brodę widzę, ale filozofa 
nie widzę) mądry tylko z pozoru. Dlate-
go młodzi ludzie mogą mieć problemy ze 
zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych, na 
przykład wolność, sprawiedliwość, rów-
ność, uczciwość, dobro, patriotyzm, czy-
li pojęć niemających swych ikonicznych, 
wizualnych odpowiedników.

Dzieci, chcąc poszukać wiadomości na 
jakiś temat, nie czują potrzeby pytania 
rodziców, wystarczy, że połączą się z In-
ternetem, gdzie mogą znaleźć wszystko, 
na przykład domowy przepis na skutecz-
ną truciznę i instrukcję budowy bomby 
ze składników ze sklepu chemii gospodar-
stwa domowego. Następuje nie tylko upa-
dek więzi rodzinnych i oderwanie się od 
korzeni, lecz także kryzys wszelkich prze-
konań i autorytetów. Młodzi ludzie zatra-
cają wrażliwość na tradycyjne wartości, 
gubią ich smak, gubią się w odczytywa-
niu ich właściwej hierarchii, nieświado-
mie pozbawiają się ważnej części swojej 
tożsamości. Zanikają kultury narodowe - 

efekt „globalnej wioski” . Powstaje sztucz-
ny twór, zlepek – „kultura globalna”. Jest 
ona własnością wszystkich i jest zarazem 
niczyja; spłycone poczucie „my” sprawia, 
że kultura globalna staje się kulturą za-
wieszoną w próżni. Przez to poczucie za-
gubienia narasta, zwłaszcza u młodzieży 
żyjącej w tym okresie przemian, w tych 
„ciekawych czasach”. Nie można żyć 
w próżni, bez korzeni, bez rodziny, bez 
jakichkolwiek punktów odniesienia i war-
tości. Substytutem tego wszystkiego staje 
się „bycie online” – czyli w sieci. Jest to 
swoista forma istnienia, nieprawdziwego 
jednak, wirtualnego, które oddala od rze-
czywistości tak zwanego realu11. 

Mechanizm ucieczki od rzeczywistości 
stosowany sporadycznie pozwala chociaż 
na moment uwolnić się od problemów 
życia codziennego, spojrzeć z dystansem 
na świat. Jednakże ciągłe przebywanie 
w tym świecie marzeń, fikcji niesie za 
sobą poważne konsekwencje. Zaciera 
się granica pomiędzy fikcją a rzeczywi-
stością. Wirtualna rzeczywistość powo-
duje uzależnienie od nierzeczywistego, 
odrealnionego świata gier i Internetu, 
gdzie można bezkarnie realizować swo-
je najskrytsze marzenia oraz pragnienia. 
Można tu choć na moment uwolnić się 
od - mówiąc językiem Zygmunta Freuda 
- surowego superego, stojącego na stra-
ży nauk społecznych. A to niestety uza-
leżnia. Tworzą się również cyberwięzi, 
cyberrole - w wirtualnej rzeczywistości 
człowiek poszukuje namiastki prawdzi-
wych wartości12. Kiedy stan uzależnienia 
od Internetu, komputera czy gier jest 
bardziej zaawansowany, występują halu-
cynacje, wybuchu gniewu, agresji i auto-
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agresji. Osoba uzależniona staje się nieuf-
na w stosunku do otoczenia przy równo-
czesnej medialnej naiwności13. 

Należy pamiętać, że medialna naiw-
ność dotyka nie tylko uzależnionych od 
Internetu. Najczęściej jej ofiarami padają 
dzieci i młodzież, prowadzące pamiętniki 
internetowe – czyli tak zwane blogi. Dzie-
ci i nastolatki beztrosko udzielają infor-
macji o sobie w sieci. Tradycyjnie rodzice 
ostrzegają dzieci przed rozmowami z ob-
cymi na ulicy, rzadko natomiast wspomi-
nają o podobnych niebezpieczeństwach 
w sieci14. 

Dużym atutem komunikacji za pośred-
nictwem Internetu jest anonimowość, któ-
ra pozwala nieśmiałym nastolatkom na-
wiązywać nowe znajomości. Dużo łatwiej 
jest pisać do kogoś na czacie, niż podejść 
do obcej osoby w świecie rzeczywistym, 
ponieważ konsekwencje odrzucenia są 
tu znacznie mniejsze – młoda osoba nie 
musi się bać identyfikacji i publicznego 
ośmieszenia w sytuacji, kiedy nie spraw-
dzi się w konwersacji. Przy czym dążenie 
do jak najbardziej bezpośredniej komuni-
kacji internetowej staje się coraz bardziej 
popularne dzięki kamerom internetowym 
i komunikatorom głosowym15. 

Technologia cyfrowa zmienia nie tylko 
sposób ludzkiego myślenia, ale wpływa 
także na ludzkie odczuwanie, zachowa-
nie i funkcje mózgów. Choć ludzie nie 
są świadomi zmian zachodzących w ob-

wodach neuronalnych, to jest w oprzy-
rządowaniu mózgu, utrwalają się one 
w wyniku powtórzeń. Proces ewolucji 
mózgu ujawnił się gwałtownie przez 
jedno pokolenie – pokolenie sieci. Jak za-
uważają Gary Smalla i Gigi Vorgan od cza-
su odkrycia sposobu używania narzędzi 
przez naszych przodków ludzki mózg nie 
zmagał się z tak poważnym ani tak dra-
matycznym wyzwaniem16. Umysł pokole-
nia sieci wydaje się nieprawdopodobnie 
elastyczny, łatwo się przystosowuje oraz 
jest stworzony do multimediów17. Dzieci 
i młodzież XXI wieku nie ograniczają się 
do bezrefleksyjnego przyjmowania infor-
macji, lecz aktywnie i w szybkim tempie 
zbierają rozproszone dane18. Nie da się 
ich nabrać na stary model nauczania jed-
nokierunkowego19, ponieważ są nastwie-
ni na naukę dwukierunkową. 

Pokolenie sieci preferuje wielozadanio-
wość i hipermedialność rozumianą jako 
proces łączenia zawartości, czyli treści 
na różnych poziomach przekazu20, po-
nieważ bezgranicznie demotywuje je po-
tencjalna nuda, która wynika z naduży-
wania procesów nauczania linearnego. 
Pokolenie sieci nie zawsze zaczyna od 
początku. Oznacza to, że reprezentanci 
tego pokolenia nie działają w sposób se-
kwencyjny, gdyż posługując się w Inter-
necie słowami kluczowymi, hipertekstem 
bądź metodą „kliknij, wytnij, wklej” są 
przyzwyczajeni do wyszukiwania i po-
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rządkowania treści zawierających łącza 
do innych treści21. 

Umysły dzieci i młodzieży z pokolenia 
sieci rozwijają się w sposób hiperme-
dialny, przeskakując z jednego zjawiska 
na drugie. Wszystko wskazuje na to, że 
struktury poznawcze reprezentantów 
pokolenia sieci działają równolegle, a nie 
w sposób szeregowy. Charakterystyczną 
cechą umysłowości pokolenia cyfrowego 
jest medialna wielozadaniowość i umie-
jętność operowania jednocześnie wielo-
ma strumieniami informacji22.

Zdaniem doktora Mirosława Filiciaka, 
kulturoznawcy Szkoły Wyższej Psycho-
logii Społecznej, Internet integruje mło-
dych ludzi, lecz w pewien sposób także 
działa aspołecznie i zmienia osobowość. 
Wątpliwa jest szczerość i otwartość mło-
dzieży wypowiadającej się na formach 
czy portalach internetowych, a ich odwa-
ga w trakcie zwierzeń podczas kontaktu 
twarzą w twarz z żywą osobą. Można 
zastanowić się, czy Internet nie uczy 
większego egoizmu. Problem stanowi ne-
gatywny wpływ Internetu, który jak są-
dzono wcale nie niweluje różnic społecz-
nych, a raczej je pogłębia – osoby dobrze 
wykształcone i dynamiczne będą dzięki 
niemu jeszcze sprawniej poruszać się we 
współczesnym świecie, lecz większość 
z tych młodych ludzi, którzy przesiadują 
na ławce pod blokiem, nie opuści jej tylko 
dlatego, że dostanie komputer, gdyż nie 
będzie im służyć do samorozwoju, lecz 
do zabijania czasu. Zatem Internet jest 
uzupełnieniem kontaktów międzyludz-
kich i może wpłynąć nawet na intensyfi-
kację kontaktów międzyludzkich. Młodzi 

ludzie chcą NADAL przebywać razem, 
a Internet tego pragnienia nie zabija. 
Medium to okazuje się przydatne w sytu-
acjach, kiedy z jakiś przyczyn nie moż-
na być razem, tym bardziej, że tempo 
życia jest dziś większe niż kiedykolwiek. 
Młodzi ludzie mają więcej zobowiązań, 
a tym samym mniej czasu na beztroskie 
spotkania. Wzrasta poczucie zagrożenia 
i tak zwany efekt kokonu - rodzice co-
raz częściej wolą, aby dziecko siedziało 
w domu, niż spędzało czas poza nim, po-
nieważ jest bezpieczniejsze. Zatem cza-
sami Internet jest dla pokolenia sieci nie 
tylko wyborem, a jedyną możliwością23.

3. cyfroWI tubylcy
Przestrzeń cyfrowa, kształtowana przez 

coraz bardziej skomplikowane technolo-
gie nie stanowi już bytu równoległego 
oraz oddzielonego od przestrzeni mate-
rialnej, ale pełnoprawny element rzeczy-
wistości w ogóle. Możliwości jakie daje 
cyberprzestrzeń kreują społeczne oraz 
obywatelskie postawy, a nierzadko są źró-
dłem społecznych wydarzeń. 

Stworzone przez Marca Prensky-ego po-
jęcie „cyfrowego tubylca” (z języka angiel-
skiego digital native), dotyczy pokolenia 
ludzi urodzonych mniej więcej po roku 80. 
XX wieku. Cyfrowi tubylcy to ludzie mło-
dzi, a co za tym idzie pełni energii oraz 
oczekiwań. Lecz, jak mówi Prensky, mają 
przede wszystkim do dyspozycji zupełnie 
nowe, wielowarstwowe oraz szybkie na-
rzędzia komunikacji. Osoby urodzone po 
roku 80. XX wieku to ludzie, którzy zni-
komo pamiętają erę przedcyfrową. Uży-
wają oni cyfrowych środków komunikacji 
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w sposób naturalny oraz oczywisty. Język 
cyfryzacji, informatyzacji, Internetu stano-
wi dla nich język ojczysty24.

 Cyfrowy język to język ponadnaro-
dowy, wypowiada się w nim generacja 
cyfrowych tubylców z całego świata, 
używając ujednoliconej nomenklatury. 
Prowadzi życie społeczne oraz rozrywko-
we w cyberprzestrzeni. Ponadto, w cyber-
przestrzeni protestuje. Do tubylców do-
łączają, chociaż już mniej śmiało, cyfrowi 
imigranci (z języka angielskiego digital 
immigrants), to znaczy osoby urodzone 
przed 1980 rokiem, fascynaci lub po pro-
stu użytkownicy technologii cyfrowych, 
którzy jednak nie zaznajomią się z cyfro-
wym językiem w sposób tak płynny jak 
młodsze pokolenie. Najistotniejszą cechą 
cyfrowych imigrantów jest fakt, iż język 
cyfrowy nigdy nie będzie ich ojczystym 
językiem i niezależnie od zaawansowania 
zawsze będą używać tego języka z akcen-
tem. Wrodzoną dla nich rzeczywistością 
jest rzeczywistość analogowa25.

Pojęcie cyfrowego tubylca z czasem na-
brało znaczenia obywatelskości. Współ-
cześnie cyfrowy tubylec to obywatel oraz 
aktywista, a czasem nawet rewolucjoni-
sta. Według Leandra Cole Flora, dzień cy-
frowego tubylca nie jest złożony wyłącz-
nie z naciskania na przyciski klawiatury. 
Ludzie ci mają inne rzeczy do zrobienia, 
mają swój cel. Używają urządzeń elek-

tronicznych, by wspierać swoje działania 
oraz kampanie, na przykład przedstawia-
nie stanowiska grup marginalizowanych 
bądź umieszczanie stosownych informa-
cji, które ułatwiają dostęp do nauki on - 
bądź offline. Podważają autorytet rządu 
oraz aktywizują obywateli; poznają bo-
lączki swoich społeczności, a także podej-
mują działania – może to być mem26 na 
Facebooku, hashtag27 na Twisterze, bądź 
prześmiewczy wpis na własnej stronie28. 

Wobec powyższego cyfrowy tubylec to 
nie tylko konsument mediów, jak to było 
w okresie mediów analogowych, ale współ-
twórca treści, prześmiewca oraz buntownik. 
W swojej znanej publikacji Cyfrowy tubylec 
jako samo-aktywizujący się obywatel, Ben-
nett opisuje miejsce tubylca w przestrzeni 
społecznej, wiążącej się z konkretnym pań-
stwem. Autor ten rysuje rozróżnienie po-
między pochodzącym z poprzedniej epoki 
„obywatelem wypełniającym obowiązki” 
(z języka angielskiego Dutiful Citizen), a zu-
pełnie nową jakością „samo-aktywizujące-
go się obywatela” (z języka angielskiego 
Self-Actualizing Citizen)29. 

Według Bennetta obywatel poprzednie-
go, analogowego okresu to osoba, która 
czuje obowiązek uczestnictwa w central-
nie animowanych aktywnościach; gło-
sowanie jest dla niej podstawową cechą 
demokracji; masowe media informują 
ją o wydarzeniach mających związek ze 
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społeczeństwem oraz organami władzy; 
wyraża swoje myśli przez uczestnictwo 
w organizacjach pozarządowych bądź 
partiach politycznych30. Z kolei samo-ak-
tywizyjący się obywatel definiowany jest 
jako osoba z ograniczonym poczuciem 
odpowiedzialności w stosunku do władzy; 
minimalizująca rolę udziału w głosowaniu 
powszechnym w demokratycznym społe-
czeństwie; nieufna względem masowych 
mediów. Taka osoba preferuje bardziej zin-
dywidualizowane aktywności bądź środki 
komunikacji oraz pozyskiwania wiedzy; 
docenia wartość nieoficjalnych, nie kon-
trolowanych odgórnie form zrzeszania się 
oraz wyrażania opinii bądź społeczny oraz 
międzynarodowy aktywizm31. 

Nadzwyczajna aktywność społeczna re-
alizowana dzięki Sieci – aktywność, któ-
rą zwolennicy teorii cyfrowych tubylców 
chcą przypisać do opisywanej przez sie-
bie generacji jest sprawą problematycz-
ną. Jak wynika z badań amerykańskiego 
instytutu The Pew Research Center – in-
ternauci w wieku 18-24 lat byli najmniej 
skłonni z wszystkich grup wiekowych do 
kontaktowania się z osobami publiczny-
mi przez e-mail, oficjalne pismo czy te-
lefon, a także do wspierania działalności 
politycznej online. Z drugiej strony zde-
cydowanie najlepiej wypadli jeśli chodzi 
o dzielenie się wiadomościami ze świata 
polityki albo włączanie się w inicjatywy 
polityczne i tworzenie grup poparcia 
w sieci. Na tej podstawie można wnio-
skować, że cyfrowi tubylcy preferują ak-
tywność tylko w tym świecie, w którym 
czują się swobodniej i, w którym mogą 
ujawniać swoje poglądy oraz sympatie 

polityczne nie przed wszystkimi, lecz 
jedynie przed członkami wirtualnej spo-
łeczności. Ich polityczna bądź społeczna 
aktywność między innymi na Facebooku 
albo Twitterze nie musi automatycznie 
przekładać się na realne zaangażowanie 
poza Internetem32. 

zakończenIe
Podsumowując powyższe rozważania 

można sądzić, że pokolenie sieci w po-
równaniu do pokoleń poprzednich jest 
bardziej powierzchowne w relacjach 
bezpośrednich, bardziej skoncentrowane 
na wyobrażeniach i oderwane od rze-
czywistości niż ich rodzice, czy dziadko-
wie, co może w przyszłości wpłynąć na 
pojawienie się problemów psychicznych 
(zaburzenia osobowości – alter ego w sie-
ci, inne w świecie realnym), rodzinnych 
(brak stabilizacji, zmienność, wyższa 
częstotliwość wolnych związków) oraz 
zawodowych (rutyna w pracy może po-
wodować chęć częstszej zmiany, a tym 
samym wpływać na niemożność stania 
się ekspertem, który latami i doświadcze-
niem pracuje na swoją pozycję). 

streszczenIe
Żyjemy w świecie nowej cywilizacji – 

cywilizacji, którą rządzi hipermedium, 
jakim jest Internet. Wytworem takiego 
porządku jest nowe społeczeństwo na-
zywane przez M. Prensky’ego cyfrowymi 
tubylcami, a przez D. Tapscotta pokole-
niem sieci. Zbiorowość tę tworzą młodzi 
ludzie, dla których źródłem wszelkiej 
wiedzy, najważniejszym wytworem 
ludzkiej kultury, ale także odniesieniem 
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dla wszelkich aksjologicznych podstaw 
bytu na ziemi stała się sieć kompute-
rowa. Funkcjonowanie w cyberprze-
strzeni jest dla tego pokolenia tak samo 
oczywiste jak oddychanie czy jedzenie. 
Wszelkiego rodzaju nowe rozwiąza-
nia technologiczne w świecie netu nie 
stanowią dla nich żadnego problemu, 
a posługiwanie się nowymi gadżetami 
dostępnymi online szybciej przyswaja-
ją niż naukę czytania czy pisania. Two-
rząc nowe społeczności, społeczności 
odmienne od pokolenia ich rodziców 
stają się zagrożeniem dla starej cywi-
lizacji, jej dorobku wartości humani-
stycznych i podstaw aksjologicznych. 
Żyjąc często w niezgodzie z minioną 
epoką, nie doceniając osiągnięć swoich 
przodków i ich wkładu w rozwój ludz-
kości, poruszając się często tylko w ce-
berprzestrzeni stają na skraju rzeczywi-
stości, rzeczywistości wirtualnej, którą 
sami często tworzą, jakże odmiennej 
od rzeczywistości świata realnego. To 
stawanie na krawędzi prawdziwości 
i iluzoryczności powoduje, że cybertu-
bylcy muszą często szukać równowa-
gi pomiędzy tymi jakże odmiennymi 
światami. Ta nierealna rzeczywistość 
staje się dla nich światem rzekomym, 
a więc takim, który w ich pojęciu fak-
tycznie istnieje i w którym to tylko 
świecie można w obecnej rzeczywisto-
ści funkcjonować. Te rozterki wyborów 
funkcjonowania w społecznościach re-
alnych czy wirtualnych, skłaniają do 
refleksji nad zagrożeniem jakie mogą 
one nieść za sobą dla rozwoju ludzkiej 
cywilizacji czy nawet jej upadku. Naj-
poważniejszym niebezpieczeństwem 
wydaję się tu problem rozmycia auten-
tyczności tożsamości i jej wirtualnego 
zwielokrotnienie w cyberprzestrzeni. 

summary
Digital Natives – an Opportunity or 

a Threat to the Old Civilization?
We live in the world of a new civiliza-

tion – the civilization governed by a hy-
permedium, that is the Internet. Such 
order of things gave rise to a new soci-
ety. Called Digital Natives by M. Prensky, 
or the Net Generation by D. Tapscott, this 
community is comprised of young people 
for whom the source of any knowledge, 
the most important creation of human 
culture, but also the point of reference as 
regards any axiological bases of existence 
on Earth, is the computer network. Func-
tioning in the cyberspace is for this group 
as obvious as breathing or eating. No new 
technological solutions in the Net world 
cause them any problem, and the skills of 
using new online gadgets are acquired by 
them quicker than reading or writing. By 
creating new communities – communities 
different from the generation of their par-
ents – they pose a threat to the old civili-
zation, its legacy of humanistic values and 
its axiological bases. Being often at odds 
with the bygone era, they underrate their 
ancestors’ achievements and their contri-
bution to the development of humankind. 
Largely moving in the cyberspace only, 
they are brought to the brink of reality – 
a virtual reality which they often create 
themselves – so different from the real 
world. This balancing on the borderline 
between the truth and illusoriness is the 
reason why cyber-natives are often forced 
to seek the equilibrium between those 
two, how very different, worlds. The un-
reality becomes their pseudo-world, that 
is a world which in their opinion actu-
ally exists and is the only world to live in 
nowadays. The dilemmas connected with 
the choice of whether to function in real 
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or virtual communities, provoke reflection 
on how they may threat the development 
of human civilization or even lead to its 
fall. The most serious risk seems to lie in 
the problem of blurring the authenticity 
of identity and its virtual multiplication 
in the cyberspace.

Key words: cyber-natives, civilization, 
society, digital natives
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