
Od Redakcji

Najwcześniejsze opisy społeczno-kulturowych kontekstów, konsekwencji i uwi-
kłań fenomenu komunikacji zapośredniczonej komputerowo – zainaugurowane 
przez entuzjastyczny panegiryk Howarda Rheingolda The Virtual Community 
wydany w 1993 r. – nacechowane były głębokim przekonaniem o jej inkluzyw-
nym, prorównościowym i uwspólnotawiającym wpływie. Założenie to po la-
tach można ocenić jako poczynione na wyrost. Przemiany, które przez ćwierć 
wieku zaszły w jej funkcjonowaniu – szczególnie kolejne przewroty związane 
z popularyzacją mediów społecznościowych i mobilnych, skutkujące odwrotem 
od anonimowości i pseudonimowości w komunikacji, a także komercjalizacja, 
umasowienie i kulturowa mainstreamizacja internetu, wreszcie rosnąca świa-
domość roli algorytmów w filtrowaniu docierających do użytkowników infor-
macji – postawiły optymistyczne twierdzenia pierwszych cyberentuzjastów pod 
ogromnym znakiem zapytania. 

Mimo to trudno jednoznacznie wyrokować, że opisywane przez wczesnych 
badaczy internetu tendencje zanikły całkowicie. Dziś przejawiają się w takich 
zjawiskach, jak infoaktywizm, rozwój dark webu czy anarchizujące praktyki 
niepokornej części memosfery. Bez wątpienia jednak rozwój cyberkultury nie-
ustannie generuje coraz to nowe problemy poznawcze, które odsuwają w cień 
wiodące zagadnienia, wątki i problemy epoki early Web, skądinąd stanowiącej 
obecnie popularny przedmiot nostalgii. Coraz pilniejsza staje się np. potrzeba 
ponownego przemyślenia niejednoznacznej roli i złożonych konsekwencji pogłę-
biającej się personalizacji narzędzi służących do komunikacji zapośredniczonej 
komputerowo, przekładającej się np. na koncepcję baniek filtrujących1 czy też – 
budzące w ostatnich miesiącach szczególne społeczne zaniepokojenie – pojęcie 
postprawdy. To tylko dwa przykłady zjawisk, które sugerują, że jedną z najbar-
dziej charakterystycznych cech cyberkultury wydaje się obecnie jej narastające 
rozszczepienie, zdominowanie przez aporię inkluzji-ekskluzji pogłębianą przez 
konflikty coraz gęściej krzyżujących się w jej polu sprzecznych ekonomicznych 
i politycznych interesów. 

1 E. Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York 2011.
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Autorzy przedstawianego niniejszym Czytelnikowi numeru „Studiów Kul-
turoznawczych” – zainspirowanego przez zogniskowany wokół tej właśnie te-
matyki panel na III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury 
w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”, który odbył się 21 września 2017 r. 
w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu – podjęli niełatwe zadanie zbudowania kulturoznawczej charakterystyki cy-
berkultury w dobie radykalnych przemian. Skupili się na takich zagadnieniach 
szczegółowych, jak rola humoru w komunikacji zapośredniczonej komputero-
wo (Katarzyna Kucharska), AI i transhumanizm (Roman Bromboszcz), konstru-
owanie tożsamości przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (Piotr Cichocki), 
migracje i migranci (Małgorzata Durzewska, Rafał Cekiera, Piotr Jakubowski), 
przybierający różne postaci aktywizm w cyberprzestrzeni (Agnieszka Dytman-
-Stasieńko, Magdalena Kamińska), fenomen memu internetowego i jego migra-
cji kulturowych (Jakub Nowak), przekraczanie społecznych norm i tabu (Rafał 
Węgrzyn i Jakub Kuś, Emilia Stachowska), konstruowanie wernakularnych sys-
temów przeciwwiedzy (Katarzyna Marak i Miłosz Markocki), zróżnicowane for-
my wspólnotowości kształtujące się w cyberprzestrzeni (Samuel Maruszewski), 
wreszcie rola „starych” mediów w nowym pejzażu medialnym i praktyki odbior-
cze nowej, ukształtowanej przez cyfrowe media publiczności (Magdalena Jac-
kowska). Numer uzupełniają recenzje książkowe. Życzymy inspirującej lektury.
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