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Teorie spiskowe są ściśle związane z różnego rodzaju artefaktami technicznymi. Z jed-
nej strony są to nośniki danych: taśmy, dyski twarde, pamięci flash, z drugiej – narzę-
dzia rejestrujące: podsłuchy, dyktafony, kamery. Historia rejestracji i odczytu danych 
nie jest jedynie sferą kultury popularnej i sztuki, ale wywodzi swój rodowód – na 
co szczególną uwagę zwracał „ojciec chrzestny” materializmu medialnego Friedrich 
Kittler – od technologii wojskowych, szpiegowskich i inwigilacyjnych. Kwestia teorii 
spiskowych wyraziście ukazuje, jak owe wątki się splatają. Kultura mediów popular-
nych oraz „wielki świat” polityki, wojskowości i różnorakich organizacji zostają wplą-
tane w sieć wielorakich połączeń, na których styku powstaje alternatywna wiedza na 
temat świata i historii. Oprócz technicznych artefaktów, które jednoznacznie określić 
można jako materialne, w owej sieci powiązań znajdują się także bardziej niejedno-
znaczne elementy – zapisane na nośnikach danych analogowe lub cyfrowe dane – 
„ślady”, które stają się dla nas uchwytne dopiero dzięki różnego rodzaju interfejsom. 
Choć ich znaczenie w dużej mierze kształtowane jest przez treść, którą transmitują, 
nie należy zapominać, że także one stanowią element fizycznego świata materii. To 
właśnie sprzężenia pomiędzy pozornie ulotnym światem „chmur” obliczeniowych 
i „przyziemną” warstwą hardware'u staną się szczególnie istotnym zagadnieniem 
epoki cyfrowej, w której paranoiczne scenariusze na temat ciągłej inwigilacji są na 
porządku dziennym.

Taśmy prawdy
– materialne oblicza  
teorii spiskowych

Marta Habdas
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 Materialna „infrastruktura” teorii spiskowych jest nie tylko ich integralnym 
elementem, ale także podstawą zaistnienia. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie tego, 
co nazywamy „teoriami spiskowymi”, w oderwaniu od materialnych nośników, nawet 
w przypadkach, gdy same te narracje przenoszone są raczej pocztą pantoflową niż 
oficjalnymi kanałami medialnymi (w erze mediów społecznościowych to rozróżnienie 
zdaje się tracić rację bytu). To istnienie współdzielonej kultury wraz z jej współdzie-
lonymi mediami technicznymi pozwala na zaistnienie teorii spiskowych, które nie 
są już po prostu lokalnymi intrygami czy paranoicznymi scenariuszami tworzonymi 
przez zaburzone psychicznie jednostki, lecz stają się zjawiskiem o szerokim zasięgu 
społecznym. Jak zauważa Franciszek Czech, to właśnie XX wiek jest tym stuleciem, 
w którym narodziło się pojęcie teorii spiskowych w dzisiejszym jego znaczeniu. Jako 
przyczynę owego stanu rzeczy podaje on przede wszystkim ferment polityczno-spo-
łeczny czasów po drugiej wojnie światowej, w którym podejmowane były różnego 
rodzaju próby krytycznej analizy burzliwej polityki i ideologii minionych lat1. Nie 
sposób jednak nie zauważyć, że okres ten jest także początkiem medialnej ekspansji. 
Wynalazki techniczne czasów wojennych, chociażby te związane z wczesną infor-
matyką, znajdują swe cywilne zastosowania, a wstrzymane podczas wojny prace nad 
rozwojem innych technologii – takich jak telewizja – po zawarciu pokoju zostają 
zintensyfikowane. To właśnie na tym tle rodzić się będą współczesne teorie spiskowe 
i paranoiczne narracje. 
 Teoretyczne ujęcia fenomenu teorii spiskowych obecne są w wielu dyscyplinach, 
co można zauważyć, studiując antologię tekstów Struktura teorii spiskowych2. Mimo 
tak szerokiego pola badań temat materialności jest w nich niemal całkowicie pomi-
jany. Czy będą mieć konotacje psychologiczne, czy kulturoznawcze, w centrum ich 
zainteresowań zawsze znajdzie się człowiek. Nie znaczy to, że uważam je za błędne 
czy mało nowatorskie. Silnie inspirowana dokonaniami brytyjskich studiów kultu-
rowych analiza teorii spiskowych przeprowadzona przez Czecha w książce Spiskowe 
narracje i metanarracje3 z pewnością jest przykładem wartościowego i nowoczesnego 
spojrzenia na teorie spiskowe. Nie są one tutaj postrzegane jako kuriozum tworzone 
przez niezrównoważone jednostki, ale ważny element oporu wobec dominujących 
dyskursów władzy.
 Niniejszy szkic nie ma być polemiką, tylko raczej uzupełnieniem owych analiz. 
Zgadzam się bowiem z tym, że teorie spiskowe i ich zwolennicy odgrywać mogą rolę 
destabilizującą zastany porządek dyskursywny przez wprowadzenie alternatywne-
go odczytania różnego rodzaju wydarzeń. Czy wpływ ten będzie pozytywny, czy 
negatywny – to zależy od konkretnych przypadków i punktu widzenia. Niemniej 
nie można go ignorować, sprowadzając teorie spiskowe do rojeń garstki szaleńców. 
Uważam jednak, że aspekt dyskursywny jest w tym przypadku tylko jedną stroną 
medalu. Z drugiej strony znajduje się pozaludzki i pozadyskursywny poziom historii 
związany z tym, co niemiecki badacz mediów Wolfgang Ernst nazywa mikrotempo-
ralnością mediów technicznych4. Jaki wpływ ów poziom wywiera na powstawanie 
i rozwój teorii spiskowych?

1 Zob. F. Czech, Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków 2015, s. 31–41.
2 Zob. idem (red.), Struktura teorii spiskowych. Antologia, Kraków 2014.
3 Zob. idem, Spiskowe narracje, op. cit. 
4 Zob. W. Ernst, Digital Memory and the Archive, Minneapolis–London 2013.
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Sekretne życie urządzeń

„Przyszła jej na myśl chwila, kiedy po raz pierwszy otworzyła radio 
tranzystorowe, żeby zmienić baterię, i ujrzała wewnątrz płytkę obwodu 
drukowanego. Widziany teraz z wysoka, uporządkowany wir domów 
i ulic zaskoczył ją taką samą nieoczekiwaną jasnością, jaką miał w sobie 
drukowany obwód. Chociaż na radiach znała się jeszcze mniej niż na 
mieszkańcach południowej Kalifornii, w obu tych zewnętrznych for-
mach dostrzegła hieroglificzne wzory ukrytych znaczeń, usiłowanie, 
by jej coś przekazać. Wydawało jej się, że to, co może powiedzieć obwód 
drukowany, nie ma granic (gdyby tylko zechciała się dowiedzieć)”5.

 W cytowanym powyżej fragmencie książki Thomasa Pynchona 49 idzie pod 
młotek główna bohaterka Edypa Maas doznaje szczególnego rodzaju paranoicznej 
epifanii. Zauważa nadzwyczajne podobieństwo pomiędzy śladami spisku skrywają-
cymi się w miejskiej przestrzeni a tymi, które odnaleźć można wewnątrz urządzenia 
elektronicznego – radia. Język teorii spiskowej, choć tworzący – jakkolwiek irracjo-
nalną – narrację przyczynowo-skutkową, staje się odzwierciedleniem skrajnie nienar-
racyjnego języka obwodów i impulsów elektrycznych. Ten drugi, choć konstruowany 
według zasad racjonalnej nauki i praw fizycznych, wydaje się nawet bardziej wymykać 
naszemu poznaniu niż tajne machinacje wpływowych osób i instytucji.
 To właśnie ów język jest głównym przedmiotem zainteresowań wspominanego 
już wyżej Ernsta, którego teorie często opisywane są jako przykład tak zwanej nie-
mieckiej szkoły mediów6. To, z czym jest ona kojarzona i co spaja wiele jej ścieżek, to 
specyficzne podejście do mediów, które skupia się na ich materialnych, pozadyskursyw-
nych i pozaludzkich aspektach. Jest to perspektywa w dużej mierze inspirowana myślą 
Friedricha Kittlera, czyli – jak nazwał go Mirosław Filiciak – „McLuhana à rebours”7, 
którego teorie określano nawet „medioznawstwem bez ludzi”8.
 Ze względu na skupienie na materialności mediów technicznych i pomijanie 
czynników ludzkich wysuwane były oskarżenia o technodeterminizm. Można jednak 
spojrzeć na tę kwestię z innej strony, nie traktując owego podejścia jako antagonistycz-
nego w stosunku do analiz ukierunkowanych bardziej kulturowo, ale jako perspektywę 
je dopełniającą. Jak pisze sam Ernst: „W celu dogłębnej analizy technologicznych kon-
tekstów niezbędne jest, by na ten heurystyczny moment zawiesić wszelkie dyskursy, 
które narosły wokół nich i ukształtowały ich znaczenie; nie będzie to koniecznie skut-
kować kategoryczną opozycją, ale raczej komplementarnym sojuszem strategicznym 
pomiędzy studiami kulturowymi i niemiecką teorią mediów”9. Taka fuzja obu teorii 
wydaje się także ciekawym punktem wyjścia do analizy teorii spiskowych.

5 T. Pynchon, 49 idzie pod młotek, przekł. P. Siemion, „Literatura na Świecie” 7(168)/1985, s. 19.
6 Jak jednak twierdzi autor przedmowy do książki Ernsta Digital Memory and the Archive, Jussi Parikka, 

trudno w ogóle mówić tutaj o spójnej formacji badawczej. Zob. J. Parikka, Archival Media Theory. An 
Introduction to Wolfgang Ernst’s Media Archaeology, [w:] W. Ernst, Digital Memory…, op. cit., s. 19–22.

7 M. Filiciak, Friedrich Kittler. Syreny zamilkły, Dwutygodnik, 10.2013, http://www.dwutygodnik.com/arty-
kul/4812-friedrich-kittler-syreny-zamilkly.html (28.02.2016).

8 Zob. J.D. Peters, Introduction: Friedrich Kittler’s Light Shows, [w:] F. Kittler, Optical Media: Berlin 
Lectures 1999, Cambridge 2010, s. 5.

9 W. Ernst, Digital Memory, op. cit., s. 25–26.

http://www.dwutygodnik.com/artykul/4812-friedrich-kittler-syreny-zamilkly.html
http://www.dwutygodnik.com/artykul/4812-friedrich-kittler-syreny-zamilkly.html


67

 Dla Ernsta najważniejszą kategorią medialną, a zarazem i epistemologiczną, 
jest archiwum. To dzięki różnego rodzaju archiwom – od tych współtworzonych 
przez media do tych związanych z konkretnymi instytucjami – możemy spojrzeć 
na przeszłe wydarzenia i w ten sposób kształtować naszą wiedzę na temat świata 
i historii. To dzięki nim możliwe staje się także tworzenie różnego rodzaju teorii 
spiskowych, które polegają na analizie archiwalnych „śladów” i interpretowaniu ich 
w sposób alternatywny do dominujących dyskursów. Wszystkie elementy archiwi-
stycznej układanki – maszyny rejestrujące, nośniki danych, urządzenia służące do ich 
odczytu, systemy organizacji informacji – mają niepomierny wpływ na naszą pamięć 
kulturową, przekładając się na nasz sposób myślenia i percypowania. 
 Kwestia ta robi się jeszcze ciekawsza, gdy niemiecki badacz zwraca uwagę na zwią-
zane z nią czynniki pozaludzkie. „Wewnętrzne życie” mediów technicznych będzie się 
wyrażać na wiele sposobów. Jednym z nich będzie to, co nazwalibyśmy błędem zapisu, 
zakłóceniem. Urządzenia elektroniczne rejestrują nie tylko treści intencjonalnie wy-
brane przez ludzkich operatorów, ale także elementy przypadkowe. Również te, które 
wymykają się naszym zdolnościom percepcyjnym10. Co ciekawe, to właśnie różnorakie 
szumy, zniekształcenia obrazu, nieczytelne informacje częstokroć stają się punktem 
wyjściowym różnego rodzaju narracji spiskowych – od zarysu twarzy szatana widzianej 
w filmowych rejestracjach zamachu na World Trade Center, mającego świadczyć o zagła-
dzie kontrolowanej przez rząd amerykański11, do różnego rodzaju ukrytych, zakodowa-
nych informacji pojawiających się w nagraniach dźwiękowych. Obsesyjne odsłuchiwanie 
płyt Beatlesów (także przy odsłuchu utworów puszczonych od tyłu) w celu znalezienia 
dowodu na to, że Paul McCartney nie żyje, czy poszukiwanie nieprawidłowości w zdję-
ciach z misji Apollo 11, mających świadczyć o sfingowanym lądowaniu na Księżycu, są 
praktykami, które nie tylko świadczą o zamiłowaniu do spiskowej teorii dziejów, ale 
także o pewnej epistemologicznej barierze, która staje pomiędzy człowiekiem a jego 
zapośredniczonymi technicznie wytworami. Często przybiera ona także formę wiary 
w zjawiska paranormalne – duchy, zjawy czy istoty pozaziemskie – co w książce Haun-
ted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television opisał Jeffrey Sconce12. 
 Z refleksji Ernsta wyłania się wizja historii, której nie da się zredukować do świa-
ta ludzkiej kultury i opisać w ramach narracji przyczynowo-skutkowej. Historii tego, 
co poza dyskursem i hermeneutyką. Mogłoby się więc wydawać, że nie ma nic bar-
dziej od niej dalekiego niż sposób interpretowania przeszłości charakterystyczny dla 
teorii spiskowych, które Czech nazywa nawet narracjami spiskowymi13. Tymczasem, 
paradoksalnie, działania zwolenników teorii spiskowych w pewnym stopniu przypo-
minają metodę badań proponowaną przez Ernsta. Tak jak osoby wierzące w spiski 
szukają ukrytych wyjaśnień za zasłoną dominujących dyskursów władzy, tak medial-
ni materialiści zerkają poza kulturowe interfejsy mediów: „Dokładne mikrofizyczne 
odczytanie dźwięku, w którym materialność rejestrującego medium sama w sobie 
staje się poetycka, przekształca każdą semantycznie znaczącą jednostkę archiwalną 
w dyskretny ciąg sygnałów. Zamiast stosować się do hermeneutyki muzykologicznej 

10 Zob. ibidem, s. 59–65. 
11 Zob. D. Emery, Satan’s Face in World Trade Center Smoke on 9/11, Urban Legends About.com, 

9.11.2014, http://urbanlegends.about.com/library/bltabloid-arch10.htm (28.02.2016).
12 Zob. J. Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television, Durham 2000.
13 Zob. F. Czech, Spiskowe narracje…, op. cit.
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archeolog mediów powstrzymuje swą chęć, by ulec złudzeniu «życia», gdy wsłuchuje się 
w zarejestrowane głosy”14. Ta metoda, którą nazwać można „śledczą”, odwołując się do 
książki Matthew Kirschenbauma Mechanisms: New Media and Forensics Imagination15, 
zbliża do siebie materialistycznie ukierunkowanych badaczy mediów i zwolenników 
teorii spiskowych. Różne jednak pozostają efekty owych poszukiwań. Osoby wierzące 
w spiski nieustannie ulegają „złudzeniu” życia, szukając narracji nawet tam, gdzie ich 
nie ma. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zagubienie poznawcze. Jak opisał to cy-
towany przez Franciszka Czecha Timothy Melley, analizujący fenomen teorii spisko-
wych w ujęciu Frederika Jamesona, „[...] teorie te pozwalają wyobrazić sobie sieci zbyt 
rozległe, aby można było je przedstawić. W tym ujęciu uproszczenia teorii spiskowych 
wynikają częściowo z subtelności przedmiotów, które starają się one zobrazować. Teorie 
spiskowe nie są jedynie formą zapewniającej komfort błędnej wiedzy, lecz uproszczo-
ną (albo «zdegenerowaną»), ale ciągle użyteczną formą politycznego odzwierciedlania 
świata”16. Chociaż chodzi tutaj przede wszystkim o niemożność wytłumaczenia zjawisk 
charakterystycznych dla późnego kapitalizmu i współtworzonych przez tak zwaną kul-
turę konspiracji17, mających wymiar przede wszystkim społeczno-polityczny – „brak 
transparentności instytucji społecznych, anonimowe systemy eksperckie, niejasne 
powiązania biznesu, polityki i mediów oraz pojawiające się co jakiś czas doniesienia 
o działalności tajnych służb”18 – uważam, że należy także wziąć pod uwagę materialną 
„infrastrukturę” owych procesów. W tym ujęciu „sieci zbyt rozległe, by można było je 
przedstawić” nie będą jedynie sieciami ludzkich interesów, ale także, by odnieść się do 
Latourowskiej teorii aktora-sieci19, różnego rodzaju czynników pozaludzkich.

Paranoja w epoce cloud computing

„To be paranoid is to think like a machine”20.
Wendy Hui Kyong Chun

 Wendy Hui Kyong Chun w swej książce Control and Freedom. Power and Parano-
ia in the Age of Fiber Optics zauważa, że „koniec zimnej wojny nie położył kresu paranoi, 
ale raczej rozproszył ją we wszystkie strony: niewidzialność i niepewność – zarów-
no przeciwnika, jak i technologii – unieważniły strategię odstraszania21 i przesunęły 
paranoję z poziomu patologicznego na poziom logiczny”22. Chun podkreśla istnienie 

14 W. Ernst, Digital Memory, op. cit., s. 60.
15 Zob. M. Kirschenbaum, Mechanisms: New Media and Forensics Imagination, Cambridge–London 2008.
16 T. Melley, Paniczny strach o podmiotowość i kultura konspiracji, przekł. M. Melon, F. Czech,  

[w:] F. Czech (red.), Struktura teorii…, op. cit., s. 202–203.
17 Pojęcie „kultura konspiracji” odnosi się do koncepcji Petera Knighta. Zob. P. Knight, Kultura konspiracji, 

przekł. A. Kubara, K. Wicherek, [w:] F. Czech (red.), Struktura teorii…, op. cit., s. 169–197.
18 F. Czech, Spiskowe narracje…, op. cit., s. 91.
19 Zob. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci,  

przekł. K. Abriszewski, A. Derra, Kraków 2010.
20 W.H.K. Chun, Control and Freedom. Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics, Cambridge–London 

2006, s. viii.
21 Tłumaczenie angielskiego deterrence. Chodzi tutaj zapewne o strategię nuclear deterrence – „strasze-

nia” bombą atomową w celu powstrzymania faktycznego konfliktu zbrojnego.
22 W.H.K. Chun, Control and Freedom…, op. cit., s. 1.
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znaczącego związku pomiędzy pojawieniem się mediów cyfrowych – wraz z otaczają-
cymi je z obu stron dyskursami utopijnej wolności i dystopijnej kontroli – a myśleniem 
paranoicznym. Jednocześnie w swej refleksji wykracza ona poza poziom dyskursywny. 
Zwraca uwagę zarówno na software, jak i hardware, zauważając, że paranoja ta wiąże 
się także z utratą kontroli nad naszymi narzędziami medialnymi. Sytuację tę, za Jussim 
Parikką, nazwać można „polityczną ekonomią coraz bardziej zamkniętych i zapako-
wanych w czarne skrzynki technologii medialnych, których nie można otworzyć bez 
jednoczesnego ich zniszczenia”23. A jak twierdzi Melley, to właśnie brak kontroli nad 
własnymi czynami przyczynia się do tworzenia spiskowych scenariuszy24. 
 Kwestie te zilustrować można przykładem szeroko komentowanej w lutym 2016 
roku batalii pomiędzy firmą Apple a FBI, w której kontekście już po paru dniach zdążyły 
się pojawić teorie spiskowe. Punktem zapalnym jest tutaj kwestia dostępu do danych za-
pisanych na smartfonie iPhone należącym do Syeda Rizwana Farooka, jednego z głów-
nych sprawców ataku terrorystycznego w San Bernardino. Skomplikowane protokoły 
bezpieczeństwa wykorzystywane przez firmę Apple uniemożliwiły agencji FBI dostęp 
do zawartych w telefonie informacji. Tym samym Federalne Biuro Śledcze wysunęło 
żądania o udostępnienie przez kalifornijską korporację specjalnego oprogramowania 
typu backdoor, dzięki któremu możliwe stałoby się odzyskanie zablokowanych danych. 
Choć podczas powstawania niniejszego tekstu sprawa nadal trwa, na chwilę obecną 
(28.02.2016) Apple odmówiło udostępnienia owej „wtyczki”, a dyrektor generalny fir-
my Tim Cook wydał oświadczenie, w którym motywował tę decyzję ochroną danych 
swoich użytkowników25. Pojawiające się wokół sprawy teorie spiskowe mówią między 
innymi o umyślnym zablokowaniu danych przez FBI, które dzięki temu mogłoby zmu-
sić Apple’a do poluzowania swych zabezpieczeń i w ten sposób ułatwiłoby inwigilację 
obywateli26. Choć słynna korporacja z Doliny Krzemowej przedstawia się w tym przy-
padku jako broniąca prywatności i wolności użytkowników, także i ona oskarżana była 
o śledzenie prywatnych danych i świadomą współpracę z NSA27.
 Owe zawiłości idealnie odzwierciedlają niejasny status materialności w świecie 
współczesnych mediów. Warstwa oprogramowania jawi się tutaj jako znajdujący się 
w rękach nielicznych magiczny kod, dzięki któremu możliwe staje się dotarcie do 
śladów zapisanych w bezwładnym artefakcie. Choć w opisanym powyżej przykładzie 
odmowa dostępu jest uzasadniana chęcią ochrony użytkowników, sytuacja ta wska-
zuje również na to, że kontrolę nad naszymi urządzeniami sprawujemy nie my sami, 
ale wielkie organizacje i korporacje. Jakkolwiek całkowita odwrotność owego stanu 
rzeczy prowadzić mogłaby do zupełnej anarchii, z pewnością można powiedzieć, że 
brak transparentności różnego rodzaju instytucji odzwierciedla się także w braku 
transparentności naszych urządzeń. 

23 J. Parikka, Archival Media Theory…, op. cit., s. 14.
24 Zob. T. Melley, Paniczny strach…, op. cit., s. 206–207. 
25 T. Cook, A Message to Our Customers, Apple, 16.02.2016, http://www.apple.com/customer-letter/ 

(18.05.2016).
26 K. Kopańko, FBI vs Apple – to już nie komedia, to tragifarsa, Spider’sWeb, 20.02.2016, http://www.

spidersweb.pl/2016/02/fbi-vs-apple-tragifarsa.html (28.02.2016).
27 C. Lee, Timing of SSL bug fuels conspiracy theories about Apple and NSA, iDownloadBlog, 24.02.2014, 

http://www.idownloadblog.com/2014/02/24/ssl-bug-fuels-nsa-theories/%20 (28.02.2016).

http://www.spidersweb.pl/2016/02/fbi-vs-apple-tragifarsa.html
http://www.spidersweb.pl/2016/02/fbi-vs-apple-tragifarsa.html
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 Brak możliwości oddolnej ingerencji w urządzenia firmy Apple nie dotyczy 
jedynie bezpieczeństwa, ale także różnego rodzaju praktyk odbiorczych – od wpięcia 
niededykowanego złącza po instalacje oprogramowania spoza platformy App Sto-
re. Ta strategia „systemu zamkniętego” zobrazowana została ostatnio w jednej ze 
scen biograficznego filmu fabularnego o słynnym współzałożycielu kalifornijskiej 
korporacji – Stevie Jobsie (Steve Jobs, 2015, reż. Danny Boyle). Ukazuje ona kłót-
nię pomiędzy Jobsem i Steve’em Wozniakiem o to, jak powinny wyglądać produkty 
niedawno założonej przez nich firmy. Podczas gdy Wozniak przedstawiony zostaje 
jako zwolennik otwartych systemów pozwalających na dowolną ingerencję użyt-
kowników (tym samym kontynuując etos wczesnej cyberkultury związanej z ama-
torskim „majsterkowaniem” i kulturą DIY), Jobs reprezentuje podejście, które na 
dobre zadomowi się we współczesnym świecie elektroniki użytkowej. Marketingowy 
potencjał „zamkniętych systemów” zasadzać się będzie nie tylko na intuicyjności 
użytkowania, ale także możliwości sprzedaży jak największej liczby dedykowanych 
urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Jego elementem stanie się również ciągłe 
zastępowanie przestarzałych modeli urządzeń ich nowszymi wersjami, co wynikać 
będzie nie tylko z logiki rynku i reklamy, ale także z niemożności samodzielnego 
naprawienia czy udoskonalenia odchodzącego do lamusa sprzętu. Nic dziwnego 
więc, że zwolennicy teorii spiskowych, oprócz dyskusyjnej kwestii bezpieczeństwa 
danych, oskarżają Apple’a także o tak zwane planowane postarzanie swych produk-
tów. Według jednej z owych teorii firma ta za pomocą uaktualnień oprogramowania 
świadomie spowalnia starsze modele urządzeń mobilnych, gdy na rynku pojawiają 
się ich nowsze wersje, zachęcając tym samym do zakupu następnego modelu28.
 Wraz z rozwojem technologii cyfrowych liczba teorii spiskowych rośnie w za-
wrotnym tempie. Myślę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest nie tylko łatwiejszy obieg 
informacji, ale także specyficzne warunki, w jakich znajdują się dzisiejsze media. Jak 
pisze James Allen-Robertson: „[...] gdy media weszły w okres komputeryzacji, ich 
[materialny] substrat zniknął, zamknięty w nieprzejrzystym pudełku i nieodróżnialny 
od innych magicznych komponentów, które generują dla nas interfejs. Coraz większa 
implementacja cloud computingu i przechowywania danych na zewnętrznych ser-
werach jeszcze bardziej ukrywa przed nami hardware, przenosząc wszystko oprócz 
interfejsu poza zasięg naszego wzroku. Niemniej jednak materialna rzeczywistość 
tego, co cyfrowe, istnieje i ma na nas wpływ każdego dnia”29. Zakrywanie materialnej 
„infrastruktury” naszych urządzeń coraz „grubszymi” warstwami interfejsu pogłębia 
jeszcze bardziej barierę poznawczą, która wynika z samej specyfiki technicznego, 
pozaludzkiego języka. Wiedza alternatywna, współtworzona przez teorie spiskowe, 
nawet gdy związane z nią obawy są przesadzone, pozwala przynajmniej częściowo 
odsłonić owe zasłony.  I

28 E. Zolfagharifard, Does Apple deliberately slow its old models before a new release?, The Daily Mail, 
29.06.2014, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2709502/Does-Apple-deliberately-slow-old-
models-new-release-Searches-iPhone-slow-spike-ahead-launches.htm (28.02.2016).

29 J. Allen-Robertson, The materiality of digital media: The hard disk drive, phonograph, magnetic tape 
and optical media in technical close-up, „New Media & Society” 2015, s. 2.
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