WPROWADZENIE

Jednym z najwa niejszych fenomenów charakteryzuj!cych wspó"czesn!
rzeczywisto#$ spo"eczn!, kulturow! i gospodarcz! jest to, e coraz wi%ksz!
rol% odgrywaj! w nich s"abe wi%zi. S"abe, to znaczy takie, które nie s!
zakorzenione w pokrewie&stwie, intymnych relacjach, zale no#ciach ekonomicznych i instytucjonalnych, które nie wynikaj! z podporz!dkowania
b!d' uczestnictwa w zbiorowo#ciach etnicznych, narodowych czy rasowych. S"abe to znaczy te takie, które maj! charakter krótkotrwa"y i nie
poci!gaj! za sob! zobowi!za&, nie wymagaj! od jednostki zaanga owania.
Objawiaj! si% one we wszystkich formach sieciowej wspó"pracy, inteligencji t"umu (Surowiecki), w smart mobach (Rheingold), flash mobach
i slacktivismie, ale le ! one równie u podstaw dzia"ania wspó"czesnego kapitalizmu, opartego na uruchamianiu przep"ywów, konstruowaniu relacji
i po"!cze& pomi%dzy jednostkami, na zach%caniu ich do zbiorowych form
konsumpcji oraz kolektywnych wyborów.
Istot! si"y s"abych wi%zi jest to, e prowokuj! one dzia"ania wymagaj!ce
od jednostek minimalnego wysi"ku, ale jednocze#nie takie, których masowo#$ i podobie&stwo, wywo"uj! skutki o powa nych, bardzo cz%sto globalnych i dotykaj!cych nas wszystkich konsekwencjach. Ich rezultatem mo e
by$ sukces b!d' pora ka przedsi%wzi%$ ekonomicznych (z jednej strony
crowdsourcing, z drugiej za# crowd-clout), reprodukowanie istniej!cego uk"adu politycznego lub jego zmiana (dobrym przyk"adem jest tu wspomagana
przez portale spo"eczno#ciowe rewolucja w Egipcie), wp"ywanie na system
sprawiedliwo#ci (tak jak ma to miejsce w przypadku petycji domagaj!cych
si% surowego ukarania lub uniewinnienia sprawców przest%pstw, a tak e
tzw. facebookowych linczy), tworzenie protez niesprawnie dzia"aj!cego pa&stwa opieku&czego (tak jak ma to miejsce w przypadku sms-owych zbiórek
pieni%dzy ratuj!cych ycie osób chorych lub wspieraj!cych dzia"anie s"u by
zdrowia), czy te wype"nianie sieci komunikacyjnych tre#ciami tworzonymi, kategoryzowanymi i hierarchizowanymi przez samych u ytkowników.
S"abe wi%zi, na co zwraca uwag% Mark S. Granovetter (Granovetter
1973) – twórca sformu"owania u ytego jako tytu" niniejszego tomu „Cz"owieka i Spo"ecze&stwa” s! niezwykle istotne dla istnienia z"o onych spo"e-
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cze&stw, a zw"aszcza dla upowszechniania si% w jego obr%bie informacji,
dyfuzji wzorów, upodoba& konsumenckich i mód, a poprzez to dla ich
rozwoju, korzystnych dla nich przeobra e&. Chocia ten rodzaj wi%zi, "!cz!cy ze sob! nieznajomych lub osoby, dla których stosunki tego rodzaju s!
jedynym rodzajem relacji w jakie one wchodz!, nie jest w stanie zaspokaja$
wszystkich naszych potrzeb (bo cz%#$ z nich mo na realizowa$ tylko
w bardzo bliskich, intymnych wr%cz zwi!zkach, w których si% doskonale
znamy, ufamy sobie i które s! niedost%pne dla innych), to jednocze#nie jest
on niezb%dny równie samym jednostkom. To dzi%ki s"abym wi%ziom
uniezale niamy si% od #rodowiska, w którym przebiega nasze ycie, stajemy si% samodzielni i niezale ni, to one sprawiaj!, i zaczynamy mie$ wybór
i mo emy decydowa$ o sobie.
Oddawany do r!k czytelnika numer tematyczny „Cz"owieka i Spo"ecze&stwa” jest prób! pokazania czym s! s"abe wi%zi, sk!d si% one bior!,
dlaczego jednostki si% w nie anga uj!, jakie s! ich skutki spo"eczne. Chcieliby#my te zapyta$ o to, w jaki sposób zmieniaj! one funkcjonowanie spo"ecze&stw, opartych dot!d na wi%ziach silnych i w jakich relacjach pozostaj!
one wobec jednostkowych to samo#ci; o to, czy i jak przekszta"caj! one sposób funkcjonowania podstawowych instytucji nowoczesnego spo"ecze&stwa
(rodziny, pa&stwa, instytucji ekonomicznych i politycznych) oraz dzia"ania
pola kulturowego (w tym przede wszystkim instytucji kulturowych, procesów tworzenia, waloryzowania i upowszechniania dóbr kulturowych).
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