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KONIEC TYSI CLECIA – POCZ TEK TYSI CLECIA.
DOK D POD A SPO ECZE STWO SIECI?

Manuel Castells, Koniec tysi clecia, t um. Janusz Stawi ski, Sebastian Szyma ski,
PWN, Warszawa 2009.

Masowo post puj ca globalizacja, niepohamowany rozwój technologii i rodków ko-
munikacji mi dzyludzkiej na poziomie transnarodowym, stymulowany przez postmateriali-
styczne warto ci, na które obecnie zorientowane jest wiatowe spo ecze stwo, sprawi y, e
dzi  jeste my uczestnikami dokonuj cej si  rewolucji informacyjnej zarówno na poziomie 
mikro- jak i makrozbiorowo ci. Swobodny, nieograniczony dost p do nowych mediów 
(internet, sieci komórkowe itp.) powoduje, e sposób analizy i opisu relacji spo ecznych,
a tym samym spo ecze stwa samego w sobie, wymaga elastycznego podej cia i redefi nicji 
wi kszo ci za o e  zarówno tych metodologicznych, jak i ontologicznych, b d cych do tej 
pory podstaw  tworzenia socjologicznych teorii. 

Manuel Castells, hiszpa ski socjolog, jest jednym z pierwszych autorów, który pokusi
si  o wielowymiarow  analiz  zmiany spo ecznej, której obecnie jeste my wiadkami,
a któr  tak dobrze znamy z prognoz klasyków socjologii komunikacji, takich jak Marshall 
McLuhan (Galaktyka Gutenberga) czy te  Neil Postman (Technopol).

Castells swoj  s aw  i uznanie w du ej mierze zawdzi cza trafno ci swoich wniosko-
wa , a tak e autorskiej refl eksji nad wiekiem informacji zdominowanym przez nowe roz-
wi zania informatyczne i komunikacyjne, sprawiaj ce, e jednostka spo eczna funkcjonuje 
obecnie w ramach intryguj cego organizmu, jakim jest spo ecze stwo sieci. 

Trylogia Castellsa pt. Wiek informacji: ekonomia, spo ecze stwo i kultura (The Infor-
mation Age: Economy, Society and Culture) obejmuj ca trzy pojemne tomy rozwa a  nad 
koncepcj  i dynamik  spo ecze stwa sieci, wywodz cego si  cz ciowo z kapitalistyczne-
go rozumienia spo eczno-ekonomicznych uwarunkowa ycia jednostki w spo ecze stwie,
sta a si  w bardzo krótkim czasie klasycznym, podr cznikowym dzie em, rozpoczynaj cym
dialog na temat powa nych zmian cywilizacyjnych, które pojawi y si  na przestrzeni kil-
kunastu minionych lat.

Interdyscyplinarne rozumienie procesów spo ecznych to g ówna cecha publikacji Ma-
nuela Castellsa, który z wielk  swobod , czasem wr cz z niespotykanym przekonaniem 
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o niepodwa alno ci swych teorii, kre li wizj wiata spo ecznego, analizuj c jego wymiary, 
które wielokrotnie umykaj  nam podczas codziennej egzystencji.   

Koniec tysi clecia to ostatnia cz  trylogii Castellsa zamykaj ca jego rozwa ania nad 
wiekiem informacji. Ta obszerna pozycja, obejmuj ca niemal czterysta stron tekstu, zosta a
podzielona na pi  rozdzia ów, poruszaj cych odr bne problemy wspó czesnej cywilizacji. 
Ca o  tomu ko czy obszerne podsumowanie Castellsa, który radzi czytelnikowi, w jaki 
sposób odnale  si  w nowej rzeczywisto ci i czerpa  z niej jak najwi cej korzy ci.  Ju
na wst pie ksi ki autor defi niuje g ówny cel omawianej pozycji, podkre laj c, e jest ona 
podsumowaniem: „[…] 12 lat popartych badaniami prób wypracowania empirycznie ugrun-
towanej, mi dzykulturowej, socjologicznej teorii informacji” (Castells 2009: XIII).

S owa te ukazuj  w bezpo redni sposób tok rozumowania Castellsa, który zdecydowa-
nie podkre la innowacyjno  swojego yciowego projektu prezentowanego czytelnikom. 

W dalszej cz ci autor podkre la istotno  zmian cywilizacyjnych, takich jak rewolucja 
technologiczna, wp ywaj ca na ka dy aspekt ycia jednostki w spo ecze stwie zdomino-
wanym przez globalne relacje, a tak e nowe znaczenie przestrzeni i czasu. Tematyka ksi -
ki to wed ug autora charakterystyka makrotransformacji spo ecze stw ci le zwi zanych
z procesami typowymi dla wieku informacji, takimi jak: informacjonizm czy te  kryzys 
pa stw narodowych oraz stosunków patriarchalnych (Castells 2009: XVIII).

Rozdzia  pierwszy to analiza rozpadu Zwi zku Radzieckiego, którego historyczna rola 
oraz wk ad (pozytywny i negatywny) w rozwój pa stw bloku komunistycznego i ich re-
lacji ze wiatem Zachodu by y wed ug Castellsa niebagatelne i niepodwa alne w dziejach 
ludzkiej cywilizacji. W ramach tej analizy autor próbuje obroni  swoj  tez  o niezdolno-
ci etatyzmu do uporania si  z przej ciem do wieku informacji, co wed ug hiszpa skiego

socjologa by o najistotniejsz  przyczyn  upadku tego jak e pot nego imperium w rela-
tywnie krótkim czasie (Castells 2009: XVIII). Castells dokonuje operacjonalizacji poj
informacjonizmu, etatyzmu i industrializmu, które w jego odczuciu jako procesy obejmu-
j ce spo ecze stwo nie mog y realizowa  si  jednocze nie, cz sto blokuj c kolejne reformy 
o charakterze spo eczno-ekonomicznym.

Autor w toku ekonomicznych analiz prosperowania Zwi zku Radzieckiego na prze-
strzeni lat jego istnienia pokusi  si  równie  o charakterystyk  za o e  projektu komuni-
stycznego z perspektywy bolszewików, wiadomie bior c w nawias wszystkie wypaczenia 
i masowe zag ady tego systemu, w konsekwencji wskazuj c na jego niebagatelne, cho
okupione wieloma ofi arami, sukcesy na arenie mi dzynarodowej, takie jak program nu-
klearny, kosmiczny czy te  rywalizacja militarna ze Stanami Zjednoczonymi w okresie 
zimnej wojny. W dalszej cz ci rozdzia u, przez opis instytucji modelu gospodarki cen-
tralnie planowanej (Gosplan, Gossnab, Gosbank), ukazuje ich dysfunkcje ujawniaj ce si
w toku nieuniknionych zmian technologicznych. Podkre la równie  wybitn  niech  do 
innowacji w przemy le (mimo ogromnych nak adów na badania naukowe), w a ciw  temu 
systemowi a zwi zan  ze cis ym, bezkrytycznym wykonywaniem planu wed ug przyj -
tych standardów i wska ników. Podczas dalszych analiz prezentuje wy anianie si  sza-
rej strefy radzieckiej gospodarki, b d cej wynikiem tworzenia si  nieformalnej wymiany 
gospodarczej (Castells 2009: 5) w obr bie zwi zku.
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Brak konkurencji, gospodarka nastawiona wy cznie na potrzeby pa stwowe, rozbudo-
wany na wysok  skal  kompleks wojskowy poch aniaj cy zasoby zarówno fi nansowe, jak 
i kapita  ludzki w postaci in ynierów, specjalistów i naukowców zajmuj cych si  nowymi 
technologiami, w konsekwencji, mimo chaotycznych reform w ostatnich latach komuni-
stycznego re imu, doprowadzi y do upadku ZSRR. W latach 70., gdy wiat Zachodu zde-
cydowanie nastawiony by  na rozwój elektroniki, przemys u komputerowego biotechnologii 
oraz chemii przemys owej, Zwi zek Radziecki wci  trwa  w wielkim zapó nieniu techno-
logicznym, pog biaj c tym samym przepa  mi dzy pa stwami wschodu a zachodu w dzie-
dzinie rozwoju i modernizacji przemys u, a tak e podnoszenia poziomu ycia obywateli. 

Castells podaje w w tpliwo  wady systemu komunistycznego samego w sobie jako 
g ównej przyczyny zacofania ZSRR. Wskazuje, e równie  ZSRR dysponowa  odpowied-
nim kapita em naukowym, którego dowodem by y gigantyczne inwestycje w nauk  w ra-
mach doktryny Bre niewa (rewolucja naukowa i techniczna) czy te  sukcesy programu 
kosmicznego z lat pi dziesi tych. Autor podkre la równie , e: „Cechy nowej rewolucji 
technicznej, opartej na technologiach informacyjnych i ich szybkim rozprzestrzenianiu si
w wielu rodzajach zastosowa , skrajnie utrudni y radzieckiemu systemowi ich przyswoje-
nie i adaptacje do w asnych celów” (Castells 2009: 22).

Wed ug Castellsa to nadmierna eksploatacja zasobów ekonomicznych, naukowych 
i technicznych w obr bie przemys u by a g ówn  przyczyn  niedopasowania gospodarki 
do nowych warunków cywilizacyjnych. Polityka ledzenia, a nast pnie kopiowania (cz sto
nieudolnego) technologii spowodowa a, e radziecki system zawsze pozostawa  krok za 
pa stwami zachodnimi, je li chodzi o rozwój i implementacj  nowych rozwi za  moder-
nizacyjnych. Autor podkre la równie  znaczenie ryzyka zwi zanego z innowacjami, które 
mog y doszcz tnie zniszczy  model gospodarki centralnie planowanej. Próby tworzenia 
nowych o rodków akademickich i naukowych na wzór ameryka ski (np. Akademgorodok) 
nigdy nie doprowadzi y wed ug Castellsa do powi zania przemys u z nauk , a tym samym 
oznacza y tryumf etatyzmu. Niekompatybilno  importowanego sprz tu, wysokie uzale -
nienie od technologii zagranicznych projektowanych w szczególno ci dla przedsi biorstw
zachodnich (zdecydowanie ró nych od radzieckich), kontrola przep ywu informacji przez 
aparat pa stwowy, legitymizuj ca system radziecki, blokowa y skutecznie wprowadzenie 
innowacji oraz rozwój technologii wspomagaj cych przetwarzanie informacji.     

Manuel Castells wskazuje równie  na inne przyczyny kryzysu systemu radzieckiego, 
mi dzy innymi odradzaj cy si  nacjonalizm. Wed ug autora: „Zwi zek Radziecki zosta
zatem zbudowany wokó  zasady podwójnej to samo ci: to samo ci etniczno-narodowych 
(w czaj c w to rosyjsk ) oraz to samo ci radzieckiej jako podstawy nowej kultury nowe-
go spo ecze stwa” (Castells 2009: 33).

Ta w a nie podwójna to samo  doprowadzi a w konsekwencji wed ug autora do 
podwa enia i zakwestionowania w adzy dopuszczaj cej si  dyskryminacji spo ecze stw
obywatelskich poszczególnych republik, których reakcja przyczyni a si  bezpo rednio do 
upadku ZSRR. Chaotyczne, niepewne reformy Gorbaczowa w ramach ostatniej pierestroj-
ki Zwi zku Radzieckiego, nieanga uj ce w adnej mierze spo ecze stwa obywatelskiego 
w ich realizacje, przyczyni y si  do upadku ZSRR i sta y si  szans  dla by ych republik 
radzieckich d cych do samostanowienia i suwerenno ci.

Koniec tysi clecia – pocz tek tysi clecia. Dok d pod a spo ecze stwo sieci?
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Manuel Castells, podsumowuj c upadek ZSRR oraz analizuj c ten proces w ramach 
konsekwencji i lekcji dla przysz ych spo ecze stw, podkre la, e nale y wyzwoli  si  od 
teoretycznych utopii, które w wielu przypadkach ko cz  si  terrorem wobec spo ecze stwa.
Wed ug autora teorie mog  pos u y  nam jako pewnego rodzaju wskazówki, narz dzia,
za pomoc  których mo emy zrozumie , jak zachowuj  si  spo ecze stwa czy te  dzia a-
j  jednostki, aczkolwiek teorie te nie mog  by  ani ród em, ani celem samym w sobie. 
Losy historii nale y pozostawi  ludziom, a zatem mie  na uwadze kontekst spo eczny, co 
w bezpo rednim rozumieniu oznacza, e decyzje winny by  spo ecznie konsultowane, aby 
odnie  swój skutek. Etatyzm Zwi zku Radzieckiego blokowa  wed ug Castellsa zdolno
spo ecze stwa do ci g ego odnawiania informacji i technologii przekazu (Castells 2009: 
57), a co za tym idzie uniemo liwia  uzyskanie to samo ci kulturowej tak istotnej z punktu 
widzenia grup spo ecznych, a wi c równie  pa stw narodowych. 

W rozdziale drugim ksi ki Koniec tysi clecia autor zajmuje si  przede wszystkim 
nierówno ciami oraz zjawiskiem wykluczenia, zwi zanymi z informacjonizmem oraz glo-
balizacj  i kosmopolityzacj ycia spo ecznego. W celu wyrazistej i przemawiaj cej pre-
zentacji nierówno ci w rozwoju poszczególnych regionów wiata Castells opisuje nowe 
formy ludzkiego cierpienia. 

Rozdzia  drugi rozpoczyna si  omówieniem procesu dyferencjacji spo ecznej w kon-
tek cie informacjonizmu. Wed ug autora: „[…] z jednej strony, nierówno , polaryzacja, 
ubóstwo i n dza wi  si  ze sfer stosunków dystrybucji / konsumpcji lub zró nicowa-
nego zaw aszczenia maj tku wytwarzanego zbiorowym wysi kiem. Z drugiej strony, dla 
czterech konkretnych procesów zwi zanych ze stosunkami produkcji charakterystyczne s
indywidualizacja pracy, nadmierny wyzysk pracowników, wykluczenie spo eczne i wypa-
czona integracja” (Castells 2009: 60).

To w ramach powy szych poj  Castells stara si  zaprezentowa  problemy grup spo-
ecznych skazanych na wykluczenie, ze wzgl du na ich niskie znaczenie w rozwoju gospo-

darki poszczególnych regionów. Autor koncentruje si  na procesie wykluczenia spo eczne-
go (uwa a, e wykluczenie to nie stan, lecz proces) Afryki Subsaharyjskiej oraz regionów 
zdominowanych przez ubóstwo w Stanach Zjednoczonych. Przybli a równie  czytelnikowi 
sposób postrzegania nierówno ci spo ecznych z perspektywy dzieci, a tak e tworzy ogóln
charakterystyk wiata w kontek cie nierówno ci, ubóstwa oraz wykluczenia spo ecznego.

Wed ug Castellsa rozwojowi informacyjnego kapitalizmu w skali spo ecze stwa glo-
balnego towarzyszy  upadek gospodarek wielu krajów afryka skich oraz dehumanizacja 
wielu jej spo ecze stw spowodowana w g ównej mierze nik ym udzia em afryka skich
pa stw w gospodarce wiatowej. Autor podkre la, e w chwili nast puj cego prze omu
w digitalizacji oraz rozwoju rodków masowego przekazu, a tak e rozwoju nowych tech-
nologii na poziomie produkcji i modernizacji gospodarki, niedoinwestowane pa stwa afry-
ka skie nie by y w stanie spe ni  nowych standardów gospodarki globalnej, przez co sta y
si  niekonkurencyjne na rynku wiatowym, przyjmuj c rol  gospodarczych outsiderów. 

Brak odpowiedniej infrastruktury oraz niski poziom komputeryzacji wi kszo ci 
regionów Afryki powoduje marginalizacj  tego kontynentu w procesie informatyzacji 
gospodarki, a co za tym idzie uniemo liwia rozwój kolejnych pokole  Afryka czyków. 
Castells wysuwa tez  traktuj c  niedoinwestowanie sektorowe gospodarki jako g ówn
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przyczyn  problemów pa stw afryka skich oraz doszukuje si  równie  innych powodów 
jej zacofania. 

Autor przedstawia popularne dzi  teorie dotycz ce rozwoju gospodarczego Afryki, 
sugeruj c, e bardzo istotn  rol  w trwonieniu kapita u zagranicznego i krajowych bogactw 
pa stw afryka skich maj  w du ej mierze niepoprawnie dzia aj ce instytucje, a tak e gra-
bie cza polityka rz dów i elit, które sta y si  g ównymi dysponentami kapita u tych pa stw, 
istniej ce jak nieformalne grupy przest pcze, kliki, charakteryzuj ce si  klientelizmem 
i interesem w asnym. Kolejnym istotnym problem Afryki jest sztucznie podsycana ró -
norodno  etniczna (g ównie w czasach kolonializmu) tego regionu, która jest ród em
podzia ów i wzajemnej wrogo ci pa stw afryka skich.

W dalszej cz ci tego rozdzia u autor przedstawia rol  Republiki Po udniowej Afryki 
(kraju zdecydowanie na wy szym poziomie cywilizacyjnym ni  pozosta e pa stwa afry-
ka skie) jako swoistego rodzaju motoru nap dowego dla innych krajów afryka skich. Ca-
stells podkre la, e RPA w celu zrównowa onego rozwoju potrzebuje szeroko rozumianej 
wspó pracy z krajami s siednimi, lecz z pewno ci  do efektywnej kooperacji mi dzy RPA 
a krajami afryka skimi nale y podchodzi  z du  doz  ostro no ci. Wed ug autora bar-
dzo trudno jest znale  odpowiedni  drog  rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego 
Afryki, z pewno ci  zmiany rewolucyjne, b d ce swoistym eksperymentem, w krajach 
afryka skich mog  doprowadzi  do istotnych przemian polityczno-ekonomicznych, ale 
mimo wszystko pozostaje to tylko pewn  ide , bli ej niesprecyzowan .        

Kolejnym istotnym problemem podj tym przez Castellsa w rozdziale drugim jest wy-
kluczenie spo eczne w obr bie spo ecze stwa Stanów Zjednoczonych. Wed ug autora spo-
ecze stwo ameryka skie, mimo e charakteryzuje si  jednym z najwy szych wspó czyn-

ników rozwoju technologicznego zarówno w przypadku gospodarki, jak i standardu ycia
obywateli, wyró nia si  w du ej mierze znacznymi dysproporcjami oraz polaryzacj  regio-
nów, je li chodzi o nierówno ci spo eczne oraz ubóstwo. Podobnie jak w przypadku Afryki, 
równie  w gettach wielu miast Stanów Zjednoczonych istniej  enklawy ubóstwa, nazwane 
przez Castellsa „czarnymi dziurami informacyjnego kapitalizmu” (Castells 2009: 145). 

Jest to fakt z jednej strony zaskakuj cy, z drugiej niezmiernie przera aj cy. Statystyki 
przetaczane przez autora, pokazuj ce, e niemal 21–23% przedstawicieli spo ecze stwa
ameryka skiego nie jest w stanie p ynnie czyta  i pisa , a tak e nie zna podstaw rachunku 
arytmetycznego, sugeruj , e rozwój informacjonizmu prowadzi w du ej mierze do wy-
onienia si   nowej kategorii spo ecze stwa nazywanej przez autora czwartym wiatem.

Problemy analfabetyzmu oraz patologii spo ecznych (jak przest pstwo, prostytucja czy te
przemoc) mog  dotyczy  zarówno krajów strukturalnie niegotowych na zmiany cywiliza-
cyjne, jak i wiatowych gigantów gospodarczych, w których odsetek osób b d cych poza 
sieci  kapitalizmu informacyjnego jest wci  relatywnie wysoki. 

Autor w ramach drugiego rozdzia u przedstawia równie  sytuacj  dzieci w zglobali-
zowanym wiecie. Z analiz Castellsa dowiadujemy si  mi dzy innymi o sposobie wyko-
rzystywania m odych ludzi jako taniej si y roboczej zarówno w rozwini tych gospodarczo 
pa stwach, jak Stany Zjednoczone (np. praca w ramach pot nych sieci fast-foodów czy 
te  handel narkotykami), jak i krajach Trzeciego wiata, gdzie praca jest jedyn  szans
na prze ycie.

Koniec tysi clecia – pocz tek tysi clecia. Dok d pod a spo ecze stwo sieci?
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Dane i wnioski prezentowane przez Castellsa przedstawiaj  sytuacj  m odzie y
w mrocznych barwach. Gospodarstwa domowe nastawione wy cznie na zysk, mo liwo
narzucenia m odym ludziom najni szych stawek wynagrodzenia za prac , a tak e zwy-
k a ch  przetrwania dzieci sprawiaj , e wraz z rozwojem kapitalizmu informacyjne-
go, nowych technologii produkcji oraz „zwierz cej” konkurencji stajemy si wiadkami
wy aniaj cego si  nowego wymiaru niewolnictwa w ród najm odszych obywateli wiata.
Gdy do problemów na rynku pracy do o ymy: seksualne wykorzystywanie dzieci, masowe 
zabójstwa w ramach dzia a  wojennych, a tak e sta  rekrutacj  najm odszych w szeregi 
regularnych armii pa stw, nie sposób nie zada  sobie pytania, co tak naprawd  wi e te 
tragedie z informacyjnym kapitalizmem opisywanym przez Manuela Castellsa. 

Sam autor równie  zastanawia si , dlaczego w dzisiejszym wiecie potencja  drzemi -
cy w m odych pokoleniach jest marnotrawiony. Podkre la, e zjawisko wykorzystywania 
oraz krzywdzenia dzieci by o, jest i prawdopodobnie wci  b dzie zjawiskiem towarzy-
sz cym rozwojowi cywilizacyjnemu poszczególnych regionów wiata. Wed ug Castellsa to 
w a nie gospodarka globalna, p d ku utowarowieniu, a tak e rozpad spo ecznych instytucji 
takich jak rodzina (Castells 2009: 144) sprawi y, e dzieci cz ciej nara one s  na coraz to 
nowe patologie rodz ce si  wraz z rozwojem spo ecze stwa informacyjnego.

„Nowo ci  jest masowa, globalna turystyka nastawiona na pedofi lów. Nowo ci  jest 
elektroniczna pornografi a dzieci ca w Internecie obejmuj ca ca y wiat. Nowo ci  jest roz-
pad patriarchalizmu, którego nie zast pi aden system opieki nad dzie mi, czy to ze strony 
rodziny, czy te  pa stwa. Wreszcie, nowo ci  jest os abienie instytucji ochrony praw dziecka, 
takich jak zwi zki zawodowe czy programy ochrony spo ecznej […]” (Castells 2009: 143). 

Kolejny przystanek w rozwa aniach Castellsa to analiza znaczenia wiatowej gospo-
darki przest pczej, przeprowadzona w ramach rozdzia u trzeciego. Autor po raz kolejny 
skupia si  na charakterystyce zjawiska dysfunkcjonalnego, zaburzaj cego w znacz cy spo-
sób porz dek spo eczny, co w du ej mierze mie ci si  w do  tragicznej wizji losów wiata
formu owanej w ramach ostatniej cz ci trylogii hiszpa skiego socjologa.

Castells omawia w szczegó owy sposób rozwój przest pczo ci zorganizowanej na 
przestrzeni ostatnich lat, skupiaj c si  w g ównej mierze na sytuacji w Rosji oraz krajach 
latynoameryka skich. Wed ug autora mi dzynarodowe sieci przest pcze, zajmuj ce si  han-
dlem narkotykami, broni , hazardem, wy udzeniami, przemytem nielegalnych imigrantów 
czy te , co bardzo istotne, handlem poufn  informacj  (Castells 2009: 150), coraz cz ciej
wywieraj  wp yw na kszta t otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Castells podkre la, e to w a -
nie globalna infrastruktura gospodarek kapitalistycznych, rozwój technologii umo liwia-
j cy niemal natychmiastow  komunikacj  (przez nowe formy czno ci i transportu) mi -
dzy odleg ymi regionami wiata, wzmacnia pozycje sektora przest pczego w spo ecznym,
ekonomicznym i politycznym wymiarze funkcjonowania spo ecze stwa globalnego. 

To w a nie mi dzynarodowe sieci powi za  umo liwiaj  gwa towny rozwój tego typu 
organizacji, które, chc c poszerzenia strefy swojego dzia ania, zawieraj  pomi dzy sob
kompromisy, aby osi ga  swoje cele. Dzi ki nowym rodkom komunikacyjnym odpo-
wiedzialnym za transfery fi nansowe, grupy przest pcze stale relokuj  swój kapita  na ca-
ym wiecie z jednej instytucji fi nansowej do drugiej (Castells 2009: 185). Korupcja czy 

te  sprzyjaj ce ustawodawstwo to tylko niektóre czynniki pot guj ce zjawisko globalnej 
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przest pczo ci, które swoje fundamenty w wi kszo ci przypadków lokuj  w obr bie po-
szczególnych pa stw. Spo eczne przyzwolenie i obycie ze wiatem kryminalnym, b d cym
w g ównej mierze po ywk  dla mediów, równie  przyczyniaj  si  do ot pienia zmys ów
ludzi, którzy coraz cz ciej akceptuj wiat przest pczo ci, traktuj c go jako z o konieczne, 
zawsze towarzysz ce ich egzystencji bez wzgl du na podj te rodki.

Najobszerniejszy, czwarty rozdzia  omawianej ksi ki, to szczegó owa charakterysty-
ka rozwoju oraz kryzysu pa stw Azji Pacyfi cznej na podstawie analizy wzrostu gospo-
darczego i cywilizacyjnego Japonii oraz azjatyckich tygrysów. Castells zauwa a, e to 
w a nie ten region odgrywa jedn  z kluczowych ról w formu owaniu si  spo ecze stwa
informacyjnego.

Wk ad gospodarki azjatyckiej, w szczególno ci japo skiej, w rozwój technologii in-
formacyjnych jest nieoceniony. Dowodem spektakularnego sukcesu pa stwa japo skiego,
a tak e szybkiego rozwoju czterech wschodnioazjatyckich pa stw: Korei Po udniowej,
Tajwanu, Singapuru i Hongkongu, jest mnogo  inwestycji kapita u zagranicznego w roz-
wój tych regionów. 

Mimo wielkiego sukcesu wy ej wymienionych pa stw równie  one u progu tysi clecia 
stan y oko w oko z pog biaj cym si  kryzysem ekonomicznym. W ród g ównych przy-
czyn za amania gospodarki tych regionów Castells wymienia mi dzy innymi spadek zaufania 
globalnych inwestorów do azjatyckich walut i papierów warto ciowych na wiatowych ryn-
kach. Autor odnosz c kryzys pa stw azjatyckich do lansowanej przez siebie teorii globalnego 
kapitalizmu informacyjnego, zwraca uwag  na znaczenia globalnych rynków fi nansowych 
w zachwianiu równowagi ekonomicznej w ród pa stw azjatyckich. Wed ug autora do cza-
su, kiedy rz dy poszczególnych pa stw azjatyckich kontrolowa y przep yw us ug, kapita u
oraz towarów, stan gospodarek analizowanych pa stw azjatyckich by  na wysokim poziomie. 
Z czasem, wraz z rozwojem fi rm azjatyckich na skal  mi dzynarodow , zosta y one w czone 
w otwart  walk  na arenie wiatowej, a co za tym idzie pozbawione bezpo redniej pomocy 
ze strony rz dów i zmuszone zosta y do zmaga  na wysoce racjonalnym i bezwzgl dnym 
wiatowym rynku fi nansowym, który w du ej mierze sprzyja  gospodarkom transparentnym 

pod wzgl dem organizacji, co nie by o g ówn  cech  pa stw azjatyckich. 
W dalszej cz ci rozdzia u Castells przygl da si  bli ej rozwojowi i kryzysowi gospo-

darki japo skiej oraz jej modelowi procesu rozwojowego zarówno z perspektywy politycz-
nych i ekonomicznych decyzji, jak i jego spo ecznych uwarunkowa . Rozwój gospodar-
czy Japonii, zdaniem Manuela Castellsa, nie by  do ko ca spektakularn  niespodziank ,
natomiast pojawienie si  czterech azjatyckich tygrysów raz na zawsze zburzy o mit za-
chodnioeuropejskiej dominacji na globalnych rynkach fi nansowych. Za g ówn  przyczyn
sukcesów tych pa stw Castells uwa a: „[…] umiej tno  asymilowania, wykorzystywania 
i rozwijania nowych informacyjnych technologii, zarówno w produkcji, jak i w organizacji, 
oraz zdolno  strategicznego przewidywania potencja u nowych technologii, a tym samym 
skupiania si  na technologicznej restrukturyzacji krajowych przemys ów, zarz dzania i ar-
mii pracy” (Castells 2009: 231).

Autor wskazuje równie  na podobie stwa i ró nice w budowie i rozwoju gospodarek 
czterech tygrysów azjatyckich, ledz c ich losy zarówno je li chodzi o sukcesy, jak i po-
ra ki na arenie mi dzynarodowej. Podkre la równie , e wszystkie z nich wykazywa y
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wybitn  „zdolno  dostosowania si  […] do informacyjnego paradygmatu i zmieniaj -
cego si  modelu gospodarki globalnej” (Castells 2009: 254). To w a nie ta umiej tno
zdecydowa a w du ej mierze o szybkim rozwoju charakteryzowanych pa stw azjatyckich. 
W dalszej cz ci rozdzia u Castells przygl da si  bli ej specyfi cznej organizacji ycia
gospodarczego Chin, które wed ug autora s  znakomitym przyk adem funkcjonowania 
pa stwa w gospodarce globalnej przy zachowaniu wewn trznej, cz ciowej kontroli nad 
procesami zachodz cymi na rynku wiatowym. Autor nie daje nam jednoznacznej odpo-
wiedzi, dok d pod a gospodarka Chin. Sugeruje, e mo liwe s  dwie opcje: pierwsza 
oznacza  mo e zachowanie równowagi mi dzy pa stwem rozwojowym a globaln  go-
spodark , druga oznacza  b dzie za amanie si  gospodarki chi skiej pod naporem nie-
kontrolowanych procesów ekonomicznych, zwi zanych z sytuacj  na globalnym rynku 
fi nansowym. 

W ostatnim, pi tym rozdziale ksi ki Castells stara si  odpowiedzie  na pytanie, dok d
zmierza integracja europejska i w jakiej formie mo e przebiega  najefektywniej. Autor za-
znacza, e Unia Europejska jako ponadnarodowy projekt pa stw, jest wr cz uciele nieniem
idei spo ecze stwa i pa stwa sieci. To w a nie w ramach UE realizowana jest polityka mi -
dzynarodowa, rozpatrywane s  sprawy regionów i przysz o  spo ecze stwa europejskiego. 
Castells podkre la, e „integracja europejska jest zarazem reakcj  na proces globalizacji i jej 
najbardziej zaawansowanym wymiarem” (Castells 2009: 316). Wspólnota pa stw europej-
skich to przede wszystkim kooperacja w dziedzinie rynków fi nansowych, handlu mi dzy-
narodowego czy te  polityki monetarnej, ale jest to równie  wed ug Castellsa wspó praca
pa stw w ramach szeroko rozumianego pa stwa sieci oraz jego kulturowego wymiaru. 

Autor zastanawia si  nad kulturowym i to samo ciowym zró nicowaniem pa stw
europejskich, zadaje pytanie, czy nie zrezygnowa  z traktowania Unii Europejskiej jako 
pewnego rodzaju wspólnoty kulturowej na rzecz uwa ania jej za pewnego rodzaju racjo-
nalny projekt. W ko cu przedstawia swój pogl d dotycz cy instytucjonalizacji Europy 
i problemów legitymizacji instytucji funkcjonuj cych w ramach Unii Europejskiej. Castells 
widzi w Unii Europejskiej szans  na zaistnienie spo ecze stwa europejskiego, ale opartego 
nie tylko i wy cznie na tradycyjnych warto ciach i idea ach.

UE jest dla niego pewnego rodzaju projektem, alternatywn  drog  funkcjonowania 
gospodarki globalnej, rozwoju spo ecze stwa, a tak e solidarno ci cz cej Europejczyków 
w ramach kapitalizmu informacyjnego, w którym to rodki masowego przekazu wyzna-
czaj  nowe sposoby rozumienia obywatelsko ci czy te  organizacji spo ecze stwa i relacji 
mi dzyludzkich.       

Podsumowanie przez autora ostatniej cz ci sagi traktuj cej o wieku informacji jest 
równie  zako czeniem ca ej trylogii oraz skrótowym przybli eniem czytelnikowi podsta-
wowych za o e  koncepcji Manuela Castellsa w odniesieniu do konkretnych przyk adów. 
Koniec tysi clecia, mimo e w du ej mierze jest ksi k  opisuj c  negatywne skutki tzw. 
kapitalizmu informacyjnego, potrafi  zaskakiwa  i zdumiewa  bezpo rednio ci  formu o-
wanych przez autora hipotez czy te  skrupulatno ci  oraz trafno ci  prezentacji danych 
statystycznych.

Czytaj c dzie o Castellsa, mo na odnie  wra enie, e autor opowiada nam o wiecie,
który wydaje si  by  gdzie  „z boku”, a w rzeczywisto ci jeste my jego nieodzown  cz -
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ci . Castells ujawnia czytelnikowi wielowymiarowo  procesów, które dziej  si  w tle 
jego codziennej egzystencji: surfowania w internecie, podró owania, pracy zawodowej itp. 

Trudno w sposób krytyczny oceni  dzie o Castellsa, gdy  tematyka bada  przeprowa-
dzonych przez autora jest wci  innowacyjna i w du ej mierze niezbadana. Istotne jest tu 
równie  tempo zmian spo ecznych, determinowanych przez rozwój technologii. Trylogia 
Castellsa to zarazem opowie  o tym, jakie zmiany dotkn y spo ecze stwo, ale równie
o tym, co jeszcze przed nami. Stanowi wi c ona du y wk ad w zrozumienie aktualnych pro-
cesów i problemów zwi zanych z internetow  rewolucj  oznaczaj c  redefi niowanie czasu 
i przestrzeni. Praca ta jest zatem pozycj  obowi zkow  dla ka dego, kto chce zrozumie
problemy spo ecze stwa wiatowego ko ca i pocz tku tysi clecia.

Koniec tysi clecia – pocz tek tysi clecia. Dok d pod a spo ecze stwo sieci?


