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Od Redakcji
Niniejszy numer Societas/Communitas powiêcilimy wybranym, spo³eczno-kulturowym zagadnieniom zwi¹zanym z funkcjonowaniem Internetu. Skupilimy siê przede wszystkim na trzech sferach aktywnoci spo³ecznej
i kulturowej, które doæ adekwatnie zawieraj¹ siê w terminach: religia, polityka i zabawa. Zaprezentowane artyku³y z koniecznoci poruszaj¹ jedynie
nieliczne aspekty tych niezwykle obszernych zagadnieñ, dlatego nie jest to
numer cile monograficzny. Autorzy koncentruj¹ siê raczej z jednej strony
na formach dowiadczenia zbiorowego, które ulega przekszta³ceniu ze wzglêdu na pos³u¿enie siê nietradycyjnym medium przekazu do organizowania
dzia³añ zbiorowych, a z drugiej strony rozpatruj¹ sposoby, za pomoc¹ których do zmieniaj¹cych siê oczekiwañ dostosowuj¹ siê instytucje  zw³aszcza
tak rozbudowane i ugruntowane w tradycji, jak Koció³.
Reakcja Kocio³a rzymskokatolickiego na wszechobecnoæ Internetu i jego
specyfikê jest przedmiotem o¿ywionej dyskusji redakcyjnej, któr¹ tocz¹ Wies³aw Godzic, Wojciech Pawlik i Pawe³ Za³êcki1. Motywem przewijaj¹cym siê
w niej ustawicznie jest dylemat, czy Internet jest jeszcze tylko nowym narzêdziem s³u¿¹cym do komunikacji miêdzy osobami zainteresowanymi przekazem o okrelonej treci b¹d ródle, czy te¿ jest ju¿ rzeczywistoci¹ sam¹
z siebie przekszta³caj¹c¹ relacje miêdzyludzkie. Uczestnicy dyskusji ukazuj¹
co prawda zró¿nicowane zale¿noci i uwik³ania Kocio³a w owe nowe medium komunikacyjne, ale nie stroni¹ równie¿ od porównawczego przywo³ywania uprzednich, medialnych dowiadczeñ Kocio³a katolickiego. Dyskusja
ta przybli¿a nam tak¿e zró¿nicowane spektrum obecnych i potencjalnych
k³opotów, jakie Koció³ ma lub mieæ bêdzie z Internetem oraz k³opotów
i bol¹czek, które ludzie Kocio³a dzia³aj¹cy w sferze sieciowej mieæ bêd¹ lub
ju¿ maj¹ g³ównie z instytucjonalnym wymiarem Kocio³a.
Artyku³y i studia otwiera ciekawy artyku³ Marcina Jewdokimowa i Barbary Markowskiej, Od spo³ecznych technoutopii do posthumanizmu. Wybrane strategie narracyjne nowych technologii komunikacyjnych. Autorzy poddaj¹ analizie swoist¹ ideologiê pe³nego stechnologizowania, wdaj¹c siê
w dyskusjê na temat politycznoci, etycznoci, dylematów sprawczoci ludzkiej i nieuchronnych przekszta³ceñ w prawid³owociach rz¹dz¹cych interakcjami w warunkach informacyjnego dyktatu rozwijaj¹cych siê technologii ko1
Dyskusja redakcyjna w ca³oci zosta³a przeprowadzona z wykorzystaniem g³osowego komunikatora
internetowego.
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munikacyjnych. Andrzej Górny i Agata Zygmunt z kolei, w studium Internet
wobec wartoci religijnych. Wsparcie czy zagro¿enie? ledz¹ zmiany, jakie
technicyzacja i komunikacja elektroniczna wnosi do kontaktu miêdzy cz³owiekiem a sfer¹ sacrum i staraj¹ siê przekonaæ do ustalenia, i¿ w istocie nie
ma powa¿nego rozdwiêku miêdzy transcendentalnym charakterem religii
a komunikacyjnym medium, jakim jest Internet. Kolejne studium, autorstwa
Alberta Hupy, traktuje Internet ju¿ niemal jako pe³noprawne rodowisko
komunikatów o charakterze politycznym. W tekcie Polityka w polskiej sieci
WWW, powo³uj¹c siê na przeprowadzone analizy wybranych elementów dyskursu politycznego funkcjonuj¹cego w tym obszarze, badacz wysuwa sugestiê o swoistego rodzaju epigonizmie opartym na odtwórczym przekazie treci, komunikatów, sporów i dyskusji toczonych pierwotnie w rzeczywistoci
analogowej, przy wyranym braku oddolnosieciowych inicjatyw komunikacji o politycznym wymiarze. Pierwsz¹ czêæ numeru zamyka inspiruj¹cy
artyku³ naszej niedawno zmar³ej tragicznie Kole¿anki Ewy Grzeszczyk, Kultura fanów w Internecie, powiêcony zjawisku twórczoci wielbicieli popularnych ksi¹¿ek i programów telewizyjnych. Internet zapewnia ich pisarstwu
formy czêciowej instytucjonalizacji, a zarazem mo¿liwoæ kontaktu, dyskusji i porównañ z innymi amatorami dzia³alnoci polegaj¹cej na pisaniu nowych wersji losów znanych bohaterów, a czasem ³¹czeniu we w³asnych fabu³ach postaci z ró¿nych utworów itp. Upublicznienie tej rozrywki przynosi
konsekwencje pozaliterackie  sprzeciw niektórych autorów znanych bestsellerów, jak równie¿ mo¿liwoci odkrywania talentów przez wytwórnie
i wydawnictwa. Hobbystyczna aktywnoæ w Internecie, dziêki efektywnoci
tego medium, pozwalaj¹cego na zarz¹dzanie informacj¹, selekcjê i szerokie
udostêpnianie, wkracza w sfery biznesu popkulturowego w wiecie, którego
starannie konstruowana realnoæ jest od dawna przedmiotem przemo¿nego
dowiadczenia.
Prace zebrane w czêci zatytu³owanej Z warsztatów badawczych d¹¿¹
przede wszystkim do poznawczej penetracji podobnych obszarów badawczych, wnosz¹c jednak odmienne perspektywy i nowe w¹tki. Dwa pierwsze
komunikaty: Aleksandry Nowakowskiej i Marcina Bartnickiego powsta³y
w ramach prac Sekcji Antropologii Spo³ecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i by³y prezentowane  choæ w nieco innej formie i zakresie  na
Zjedzie Socjologicznym w Zielonej Górze w roku 2007 (publikowane s¹ po
raz pierwszy), pozosta³e napisano specjalnie dla Societas/Communitas.
Internet przedstawiony tu zosta³ jako nie tylko narzêdzie komunikacyjne,
ale nowa scena, na której  równoczenie z innymi scenami  toczy siê
wspó³czesne ¿ycie codzienne. Inkorporowanie czêci rzeczywistoci i wplecenie wirtualnej przestrzeni w powszechne i codzienne praktyki interakcyj12
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ne to zjawisko opisywane w komunikacie Aleksandry Nowakowskiej. Marcin Bartnicki przedstawia kolejne wymiary funkcjonowania rzeczywistoci
sieciowej oraz podejmuje próbê przybli¿enia zasiêgu procesu instytucjonalizowania siê ugrupowañ o duchowo-(quasi?)religijnym charakterze. Sugeruje
on jednoczenie, ¿e relatywna swoboda (nieograniczona kontrol¹) legalnoci
komunikatów, charakterystyczna dla Internetu, staje siê czynnikiem sprzyjaj¹cym tworzeniu struktur organizacyjnych przez zbiorowoci z ró¿nych powodów zajmuj¹ce swoiste spo³eczno-kulturowe marginesy, tj. zbiorowoci
wykluczone z oficjalnego, g³ównego nurtu publicznej komunikacji. O komunikacji z politykami, mediami tradycyjnymi (przedsieciowymi), instytucjami publicznymi i ewolucji, jak¹ przesz³y w tym zakresie internetowe blogi
pisze Krzysztof K. Karnkowski w studium Polska blogosfera polityczna 
wstêpny opis zjawiska i metod badawczych. I tu równie¿ autor diagnozuje
przenikanie siê zinstytucjonalizowanych form komunikacji politycznej z Internetem i wzajemne inspiracje w warunkach zwrotnoci komunikacyjnej,
jak¹ zapewnia sieæ. Na koniec £ukasz Goryszewski podejmuje badanie wydzielonej sfery aktywnoci ludycznej, mo¿liwej  jak twierdzi  wy³¹cznie
dziêki specyfice Internetu (Miejsce masowych gier sieciowych w rzeczywistoci spo³ecznej  adekwatnoæ definicji gry do masowych gier sieciowych).
Gra i zabawa jako pierwsze wywo³ywa³y i wykorzystywa³y efekt nak³adania i wzajemnego wp³ywania na siebie rzeczywistoci i wirtualnoci; ta
w³aciwoæ rozrywek internetowych sta³a siê dzi w³aciwoci¹ przypisywan¹ niemal wszelkim praktykom komunikacyjnym, w których poredniczy lub
które wywo³uje istnienie i dzia³anie sieci. Wagê i znaczenie wirtualnych
czy, jak mawialimy do niedawna w antropologii spo³ecznej i niekiedy socjologii, pozastrukturalnych peregrynacji i eksperymentów trudno przeceniæ.
Pe³ni³y i pe³niæ bêd¹ zapewne nadal istotn¹ funkcjê w konstruowaniu zasadniczych zrêbów rzeczywistoci spo³ecznej (choæby przez spo³eczny przekaz
zasadniczych komponentów sk³adowych ról spo³ecznych). Novum stanowi
tu jednak dynamicznie powiêkszaj¹cy siê zakres owych dzia³añ. Nie podejmujemy próby dokonania pe³nego przegl¹du takich praktyk i wp³ywów  na
to pewnie zabrak³oby miejsca nawet w Internecie, choæ ten zdaje siê nie mieæ
granic. Skupilimy siê na przegl¹dzie oddzia³ywania tego medium w wybranych trzech sferach.
Religia, polityka oraz zabawowo-eksperymentalny (zwi¹zany m.in. z pozastrukturalnym eksperymentowaniem) wymiar obecnoci podmiotów dzia³aj¹cych w sieci konstruuj¹ z ca³¹ pewnoci¹ zasadnicze zrêby jej interaktywnej realnoci i oddzia³ywania. Owe trzy sfery rzeczywistoci sieciowej powinny,
naszym zdaniem, podlegaæ badawczym analizom i obserwacjom. Zawartoæ
prezentowanego tu numeru Societas/Communitas wskazuje, ¿e badacze
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wiata spo³ecznego s¹ wra¿liwi na pojawiaj¹ce siê tam zmiany, zjawiska i ich
dynamikê. Owe procesy  gdy przyjrzymy siê im bli¿ej  ukazuj¹ sieæ mniej
lub bardziej skomplikowanych zwi¹zków z mikroorganizacj¹ dowiadczenia
codziennoci na poziomie zarówno podstawowym, jak i ponadjednostkowym,
ale jednoczenie zdaj¹ siê wskazywaæ przyczynowo-skutkowe powi¹zania
z wieloma posthumanistycznymi narracjami. Owe skomplikowane i wielopoziomowe powi¹zania powinny byæ rozpatrywane w ca³ej swej z³o¿onoci,
choæ jest to zadanie o tyle niewdziêczne, o ile wydaje siê, ¿e analizowana
rzeczywistoæ ma niezwykle p³ynny i procesualny charakter. Wydaje siê tak¿e, i¿ istnieje przynajmniej kilka kluczowych zagadnieñ-problemów (o ró¿nej zreszt¹ naturze), z którymi badacze Internetu powinni, wed³ug nas, siê
zmierzyæ, podejmuj¹c próby analitycznego ogarniêcia spo³eczno-kulturowego wymiaru funkcjonowania sieci.
Tworzenie siê nowego rodzaju zbiorowoci (zbiorowoci sieciowych) czy
te¿ funkcjonalne poszerzanie siê zbiorowoci tradycyjnych o wymiar sieciowy
poci¹ga za sob¹ zagadnienie inkluzji zbiorowoci spo³ecznych w byty spo³eczne szerszego rzêdu. To w³anie problematyka integracji spo³ecznej, a w konsekwencji tak¿e spo³ecznej to¿samoci (identyfikacji jednostkowej i zbiorowej)
zdaje siê stanowiæ kluczowy element zrozumienia dziej¹cych siê w sieci zdarzeñ o charakterze procesów wiêziotwórczych i grupotwórczych. Nowe media
 a de facto g³ównie Internet  staj¹ siê nade wszystko realn¹ baz¹ do kszta³towania siê nowego rodzaju przestrzeni dla mniej lub bardziej nowych
schematów interakcyjnych. Redefinicji prawdopodobnie podlegaæ zaczynaj¹
tak¿e relacje egalitarnoci  elitarnoci oraz równoci  nierównoci sieciowych interakcji spo³ecznych. Wydaje siê, ¿e panuj¹ce w tym zakresie rozstrzygniêcia w obrêbie rzeczywistoci analogowej nie zawsze w prosty sposób przenosz¹ siê do rzeczywistoci cyfrowej.
Badacze wiata mediów elektronicznych, obserwatorzy i analitycy rzeczywistoci cyfrowej przyzwyczaili nas do stosowania swoistego rodzaju pojêciowej dychotomii opisuj¹cej wspominane tu zjawiska. Tymi nowymi w jakim sensie, ale i do pewnego stopnia ju¿ zakorzenionymi w dyskursie
naukowym kategoriami pojêciowo-opisowymi sta³y siê przeciwstawiane sobie rzeczywistoæ wirtualna i rzeczywistoæ realna. Uwa¿amy, ¿e nale¿y
nadal poszukiwaæ lepszych pojêæ opisuj¹cych interesuj¹ce nas tu zagadnienia. Ju¿ samo nawet zestawienie typu rzeczywistoæ analogowa  rzeczywistoæ cyfrowa zdaje siê w sposób pe³niejszy dookrelaæ zakresowo to, czego
w zamierzeniach maj¹ dotyczyæ, gdy¿ nadal trudno rzeczywistoci cyfrowej
odmawiaæ jakiego zakresu realnoci istnienia i realnoci oddzia³ywania na
poszczególne jednostki czy grupy maj¹ce kontakt z tym wymiarem rzeczywistoci. Jednak¿e  przynajmniej czêciowa  dualnoæ owego rozró¿nienia
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ka¿e nam w inny sposób przygl¹daæ siê innym starym kategoriom opisu
wiata znanym z nauk spo³ecznych. Kto  w wiecie multiplikowanych sieciowo rzeczywistoci  jest moim wspó³plemieñcem, tubylcem, znajomym?
Gdzie i w jaki sposób wyznaczane s¹ obecnie spo³eczno-kulturowe bariery
(zarówno na poziomie mikro, mezo i makro), opisuj¹ce choæby swojskoæ/obcoæ, bliskoæ i inkluzje oraz marginalnoæ i ekskluzje? Powinnimy siê tak¿e
zastanawiaæ w coraz bardziej uszczegó³owiony sposób (bo rzeczywistoæ ta
poszerza siê na naszych oczach) nad tym, czy i na ile Internet jako medium
oraz jako sam przekaz i komunikat zmienia lub/i wspó³tworzy dostêpn¹ naszemu dowiadczeniu rzeczywistoæ oraz w jakim zakresie zmienia i wspó³tworzy nas samych.
W szerokim wymiarze procesów sieciowych zmieniaj¹cych znany nam
wiat Internet i wiedza, jak¹ ju¿ mamy na temat jego oddzia³ywania, umo¿liwia potraktowanie go jako swoistego rodzaju medium, mechanizmu czy
regulatora mobilizacji zasobów do aktywacji dzia³añ zbiorowych, zasobów
symbolicznych (przywo³uj¹cych stare znaczenia i nadaj¹ce nowe), organizacyjnych, logistycznych. Bez wzglêdu jednak na to, jak¹ ostatecznie obieraæ
bêdziemy perspektywê analityczn¹ (np. proponowan¹ tu przyk³adowo teoriê mobilizacji zasobów), przywo³ane wczeniej pytania i zagadnienia domagaj¹ siê udzielenia w miarê jasnych odpowiedzi i sugestii interpretacyjnych.
Od ich uzmys³owienia i przyswojenia w zasadniczej mierze bêdzie zale¿a³o
nasze zrozumienie tak szybko zmieniaj¹cej siê, otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. I choæ zapewne obecne pokolenia  jak ¿adne inne do tej pory w naszym
krêgu kulturowym  dowiadczaj¹ niezwykle g³êbokiej, gwa³townej i wielowymiarowej zmiany kulturowej, wiele wskazuje na to, ¿e dynamika owych
zmian stale przyspiesza i czeka nas jeszcze niejedna rewolucja.
***
Tu¿ po zamkniêciu niniejszego numeru Societas/Communitas kraj nasz
dotknê³a i wrêcz poch³onê³a zbiorowo prze¿ywana tragedia. Katastrofa rz¹dowego samolotu RP Tupolew Tu-154 dnia 10 kwietnia 2010 r., na którego pok³adzie znajdowa³a siê Para Prezydencka, naczelne dowództwo wszystkich polskich si³ zbrojnych, wielu przedstawicieli elit politycznych oraz
reprezentantów naszego spo³eczeñstwa zatrzyma³a na pewien czas normalny
bieg wydarzeñ w naszym kraju. ¯a³oba w jakim sensie przetoczy³a siê
przez polskie spo³eczeñstwo. By³a wydarzeniem na tyle istotnym i wszechogarniaj¹cym, i¿ jej oddzia³ywanie w zasadzie niemal natychmiast zaczê³o
funkcjonowaæ w³asnym ¿yciem w wiecie Internetu, który wszak jest jednym
z zasadniczych przedmiotów zainteresowañ autorów rozwa¿añ prowadzonych w prezentowanych tu analizach. G³ównie z tych to w³anie powodów
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zdecydowalimy siê do³¹czyæ do skoñczonego numeru Societas/Communitas specjalnie zamówiony krótki szkic autorstwa Krzysztofa Pietrowicza,
podejmuj¹cy namys³ nad rol¹ i przemianami polskiego Internetu w tych
smutnych i elegijnych wydarzeniach.
Pawe³ Za³êcki
Gra¿yna Woroniecka
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