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  Zastanawiałam się ostatnio nad rolą 
Internetu w moim życiu. Aby w pełni 
ją zrozumieć postanowiłam się cofnąć 
do 1998 roku kiedy to listy pisałam 
ręczenie, a artykuły na maszynie do 
pisania. Pracowałam wtedy dorywczo 
w lokalnej gazecie. Był to rok granicz-
ny dla mnie, bo kupiłam sobie pierw-
szy komputer i podłączyłam się do 
Internetu.
  Wracam także do tego roku ponie-
waż całkiem niedawno znalazłam swój 
list napisany „na brudno” paręnaście 
lat temu i on w zaskakujący dla mnie 
sposób pokierował tym tekstem. Dla 
zachowania autentyczności użyłam 
oryginalną pisownię:
  Zbliża się koniec wieku. Przychodzą 
na myśl różnego rodzaju podsumo-
wania i rozważania o czekającej nas 
przyszłości. Jestem stałą czytelniczką 
„Gazety Wyborczej” nie mogłam więc 
ominąć artykułu pod znaczącym tytu-
łem „Zniszczona przyszłość” Jerzego 
Surdykowskiego. Czytałam go z ros-
nącymi wyrzutami sumienia ponieważ 
w tym czasie powinnam pisać wypra-
cowanie z języka niemieckiego pod ty-
tułem „Sytuacja polskiego studenta 
pod koniec XX wieku”. I tak mi się te
dwa tematy splotły ze sobą, że posta-
nowiłam się z Wami moim wypraco-
waniem podzielić.
   Wiele razy zaczynałam ten temat. 
Myślałam o mnie, o moich kolegach 
w czasie kiedy zaczynaliśmy studia,
a granica pomiędzy Polską Rzeczpos-
politą Ludową, a Rzeczpospolitą Pol-
ską dopiero się wykluwała.
  O naszej beztrosce, braku pieniędzy, 
jakoś tam byciu, o różnych pracach, 
które podejmowałam w czasie stu-
diów. O naszym piciu, o naszym nie 
piciu. My wieczne dzieci mocno zako-
rzenione w domach naszych rodziców.
   To pozorne uczucie niezależności, 
które miałam w sobie w wieku dzie-
więtnastu, dwudziestu lat. To ja zapra-
cowałam na swoje studia, to ja je wy-
brałam, to ja się na nie dostałam bez 
niczyjej pomocy. Później życie pozba-
wiło mnie złudzeń co do własnej oso-
by. Jestem nieudacznikiem życiowym. 
Mam 27 lat, brak sprecyzowanego 
celu, brak sukcesów, nie mam prawa 
jazdy, nie umiem języków obcych, nie 
znam się na komputerze. Mieszkam 
z rodzicami. Czytam dużo książek, mam 
w głowie dużo bezużytecznej wiedzy. 
Nie pracuję. Dorabiam chałturami.
   Tysiące razy powtarzałam zdanie: 
„Dzisiejsza sytuacja polskiego studen-
ta”. Na chwilę się mobilizowałam i pi-
sałam, że życie studenta jest trudne, że
musi zarabiać na życie, że musi przy-
swajać wiele nie praktycznych infor-
macji. To znowu, że studia to piękny 
czas wspólnych zabaw, nowych zna-
jomości, zdobywania wiedzy, odkry-
wania „różnych stron świata” i sta-
wiania sobie nowych wyzwań. Pró-
bowałam napisać o młodych ludziach 
z inicjatywą, robiących karierę, którzy 
bez lęku wkraczają w XXI wiek, w rze-
czywistość wirtualną  i o tym, że im
zazdroszczę. Chciałam napisać o kul-
cie sukcesu. O kulcie pieniądza. O tym, 
że dano nam wolność. Wolność wy-

boru, wolność rynku zbytu i wolność 
rynku pracy.
  Chciałam napisać językiem nauko-
wym opierając się na suchych faktach 
i używając trudne słowa. Dogłębnie 
zbadać istotę rzeczy. Nie wyszło. Wą-
tek osobisty przeszkodził.
  Po latach byłam ciekawa co takiego
miał w sobie artykuł Surdykowskie-
go, że pod jego wpływem postano-
wiłam napisać w sposób tak otwar-
ty i bezpośredni do gazety. Weszłam 
w internetowe archiwum „Gazety Wy-
borczej”. Bardzo szybko odnalazłam 
artykuły napisane przez tego autora, 
ale żaden nie nosił tytułu Zniszczona 
przyszłość. Jedyny, który mi pasował 
merytorycznie i czasowo był pod ty-
tułem Strach. Po wysłaniu esemesa 
za jedyne 3,66 złote otrzymałam hasło
dostępu do całego artykułu na okres 
5 minut. Tyle czasu w pełni mi wy-
starczyło, by artykuł skopiować i za-
pisać w Wordzie oraz go wydruko-
wać.
  Surdykowski pisze: Od niepamięt-
nych czasów strach czaił się w przy-
szłości. Nieszczęścia przeszłe już nie 
bolą, rany się goją, zgliszcza odbu-
dowane, zmarli opłakani. Tylko przy-
szłość jest niewiadoma, a więc na 
pewno groźna.
 Wprawdzie może ona skrywać też 
łaski wszelkiej pomyślności, ale do-
świadczenie każe obawiać się naj-
gorszego i poucza, że najbardziej boli 
cios, który dopiero będzie zadany i 
nie wiadomo, skąd przyjdzie.(...). Sur-
dykowski odwołuje się do napisanej 
przez Antoniego Kępińskiego w 1977 
roku książki Lęk. Cytuje wielkiego psy-
chiatrę i humanistę:
  Aby żyć, musimy wciąż dążyć ku nie-
znanej przyszłości i przekształcać ją 
w znaną przeszłość. Ta zmiana niezna-
nego w znane, przyszłości w przeszłość 
wymaga wysiłku i odwagi. Nie zawsze 
człowiekowi jej staje, czasem jest sła-
by, a czasem sytuacja zbyt trudna.
  Szukam wspólnych połączeń pomię-
dzy moim listem i tekstem Surdykow-
skiego i jedyne co mi przychodzi do 
głowy to słowo LĘK ...a więc bałam 
się.
  Parę miesięcy później byłam posia-
daczką mojego pierwszego stacjonar-
nego komputera, a kolega, który po-
mógł mi w jego zakupie uczył mnie 
także na czym polega Internet, dome-
na, darmowe skrzynki e-mailowe. I jak 
podłącza się do sieci. Łączyłam się
przez dial-up czyli „wdzwaniając” się 
przez zwykłą linię telefoniczną. Głów-
nie wieczorem, bo wtedy modemy by-
ły mniej obciążone. Telekomunikacja
Polska udostępniła numer 0-20-21-22. 
Za jego pomocą można było łączyć 
się z Internetem, choć płaciło się za im-
pulsy – każde trzy minuty połączenia 
z siecią. Strona potrafiła się ładować 
nawet kilka impulsów.
  Każdorazowe logowanie do sieci wi-
tało mnie sławnymi trzema P i piskiem 
modemu telefonicznego. Rachunki za 
telefon były wysokie, a w prasie było 
pełno historii o ludziach, którzy naro-
bili długów z powodu serfowania po 
sieci.

   No więc bałam się, ale też cieszy-
łam, że stałam się częścią wirtualnej 
społeczności.
  Surdykowski pisze w swoim artyku-
le z dnia 29 września 1998 roku.
 (...) Dopiero od całkiem niedawnych 
czasów, kiedy człowiek uwierzył w po-
stęp, przyszłość przestała być zagro-
żeniem, a stała się obietnicą. Może 
gdzieś od końca XVIII, a może od po-
czątku XIX wieku zobaczyliśmy, że 
przyszłość może być jednak trochę 
lepsza od teraźniejszości, a już na 
pewno znacznie lepsza od przeszłości.
Przedłużyło się ludzkie życie, maszyny 
wyręczyły nas w najcięższych pracach, 
ludzie przenieśli się ze wsi do miast, aż 
na koniec polecieli w kosmos i wszyst-
ko to można było osobiście zobaczyć 
w telewizji. (...) Społeczeństwo wiary 
w przyszłość pokazało, że wytwarza 
nie tylko dobrobyt, ale i siłę, czegóż 
chcieć więcej?
  W 2004 roku skończyłam malować 
mural Stocznia na ścianie okalającej 

stocznię w Gdańsku i pojechałam do 
Londynu. To była dla mnie kompletnie 
nowa sytuacja. Dotąd żyłam w biegu, 
robiąc rożnego rodzaju realizacje. Od 
2002 miałam pracownię w Kolonii 
Artystów w dawnej Centrali Telefo-
nicznej Stoczni Gdańskiej. I nagle tra-
fiam do miejsca, gdzie nie ma prądu, 
ani ciepłej wody. Jest zima. Inne wa-
runki, inna rzeczywistość. Pomiesz-
czenia oświetlaliśmy świeczkami. To 
okres wczesnego wstawania, kiedy 
robiło się jasno i szybkiego kładzenia 
się spać, gdy zapadał zmierzch. Za-
częło się nowe życie bez Internetu, 
bez komputera. Przez prawie rok „nie 
istniałam”. Zniknęłam z wirtualnej 
rzeczywistości i świata sztuki. Tak 
jakbym musiała zrobić krok do tyłu, 
bo lęk nie pozwolił mi iść do przodu. 
A może musiałam oddać cześć nie-
foremnym bożkom – dzieciom strachu 

jak pisze Surdykowski, by w pełni 
przygotowana dostąpić do świata kon-
sumpcji zupełnie niedostępnego dla
mnie w Polsce? Stać się częścią spo-
łeczeństwa wiary w przyszłość wytwa-
rzającego nie tylko dobrobyt, ale i siłę. 
Wierzyłam, że Anglia mi to zapewni.
  Pracowałam w kawiarni i najpierw 
spłaciłam zaciągnięte jeszcze w Polsce
długi, a zaraz po tym kupiłam sobie 
swój pierwszy laptop z bez przewo-
dowym Internetem. To była moja re-
wolucja i powiew wolności. W ka-
wiarni w której pracowałam miałam 
swoje prywatne „biuro” i po pracy 
mogłam koordynować projekty w Pol-
sce. Wtedy jeszcze nie miałam Inter-
netu w domu. Zdarzało mi się, że zo-
stawałam w kawiarni na noc, by móc
się w pełni skupić. W nocy kiedy za-
sypiałam na kawiarnianej kanapie ba-
łam się. Niepokoiły mnie dźwięki wy-
dobywające się z budynku, każdy nie-
oczekiwany szmer. Rano otwierałam 
kawiarnię i zaczynałam normalny 
dzień pracy. Kiedy udało nam się za-
łożyć Internet w domu z czasem mo-
głam zaobserwować rosnące uzależ-
nienie. Granice pomiędzy czasem pry-
watnym, odpoczynkiem, a ciągłym
stanem gotowości powoli się zama-
zywały.
  W maju 2008 roku powstała polska 
wersja językowa serwisu Facebook. 
Już nie pamiętam na czyje zaprosze-
nie zareagowałam i stworzyłam swoje 
konto. Nie mając świadomości co ro-
bię wysłałam zaproszenie do wszyst-
kich moich znajomych z książki e-ma-
ilowej. Zdałam sobie z tego sprawę 
gdy zaczęły przychodzić odpowiedzi 
na moje zaproszenie. Nauczyłam się 
uważniej czytać wszystkie komunika-
ty przed ich zatwierdzeniem.
  Facebook mnie zachwycił. Zaczę-
łam go używać do promocji swoich 
realizacji, dzieliłam się swoim odczu-
ciami, spostrzeżeniami, zdjęciami 
z miejsc, w których byłam. Przeszłam 
wszystkie etapy funkcjonowania w tej 
społeczności.
  2011 stał się dla mnie rokiem, w któ-
rym zaczęłam się żegnać z Face-
bookiem.
  Projekty nad którymi pracowałam: 
Idąc za słowem, Idealna. Lab, Ga-
zownia moja miłość wymagały ode 
mnie ciągłej obecności na Facebooku. 
Tworzyłam relacje na potrzeby pro-
jektu. Często nazywałam to partycy-
pacją. Ale coraz częściej miałam wra-
żenie, że o żadnej partycypacji mowy 
być nie może, a wręcz przeciwnie, że 
używam ludzi i stwarzam czasowe, 

Mural Iwony Zając na murze otaczającym Stocznię od strony ulicy Jana z Kolna

sztuczne relacje w celu pozyskania 
promocji i akceptacji. Czułam się tym 
coraz bardziej zmęczona, ale wciąż 
uzależniona od szybkiej gratyfikacja 
„polubienia”. Łukasz Gorczyca w swo-
im felietonie dla Dwutygodnika pod
tytułem Dobry wieczór: Fejsbuk mó-
wi nie używa stwierdzenia: Wspólno-
ta, która lubi, zastępuje samotność ro-
zumienia.
  Na początku 2012 roku zrobiłam so-
bie półroczną przerwę, by móc prze-
myśleć jak na nowo bez syndromów
uzależnienia w sposób bardziej świa-
domy korzystać z tego medium.
  Krzysztof Krejtz – psycholog, który 
interesuje się zachowaniami jednostki 
w Internecie, a szczególnie wpływem, 
jaki wywiera to środowisko na komu-
nikację interpersonalną i relacje z in-
nymi – w rozmowie dla „Gazety Wy-
borczej” (Facebook kończy 10 lat. Jak
zmieniła nas ta dekada) mówi: Im 
dłużej zajmuję się badaniem proce-
sów społecznych, tym bardziej widzę 
tę ciemną stronę. Dodatkowo niepo-
kojące jest to, że Facebook pozbawia 
nas momentów, w których jesteśmy 
sami ze sobą. A one są bardzo ważne. 
Wiadomo, że nasza tożsamość jest 
formowana w relacji z innymi ludźmi. 
Musimy jednak w pewnym momencie 
przetworzyć te informacje i tę naszą 
tożsamość ułożyć. Nauczyć się bycia 
samemu ze sobą.
  Dzięki odzyskanemu czasowi nie-
oczekiwanie znalazłam przestrzeń do 
nauki, do formułowania własnych 
przemyśleń. A Facebook? Obchodził 
niedawno 10 lat. Z tej okazji przygo-
tował dla swoich użytkowników apli-
kację dzięki której można zrobić film 
przedstawiający nasz pobyt w tym ser-
wisie od samego początku zapisania 
z sentymentalną muzyką w tle.
  Gdy przyszłość nas zatrważa – pi-
sze dalej prof. Kępiński w cytowanej 
wcześniej książce Lęk – cofamy się 
w naszą przeszłość. Często spotykany 
nie tylko w psychiatrii, lecz także w me-
dycynie somatycznej objaw regresji 
polega na cofnięciu się w przeszłość. 
Formy zachowania utrwalone w prze-
szłości wydają się jakby pewniejsze niż 
te, które tworzą się w aktualnej sytua-
cji. Ale gdy bagaż przeszłości także 
budzi lęk, człowiek znajduje się w sy-
tuacji zamknięcia. Chce uciec przed 
przyszłością w przeszłość, a przed 
przeszłością w przyszłość. Przed nim 
i za nim droga jest zamknięta. Stoi 
w miejscu, kręci się w kółko, zamknię-
ty w ślepej uliczce.

IWONA ZAJĄC

Internet 
podszyty 
lękiem


