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Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze 
Internetu Magdaleny Kamińskiej

Ala 
jaka kultura internetu? chyba kultura łyżką żar-
ta!

vanessa183 
no coz nie zawsze jest to kultura przez duze K 
to trzeba przyznac1

Tytułowych dwanaście wykładów o kul-
turze Internetu przedstawiono w Poznaniu 
i podobnie jak sama publikacja był to wynik 
współpracy Magdaleny Kamińskiej z Ga-
lerią Arsenał. W Niecnych memach autor-
ka podejmuje, jak zapowiada tytuł, anali-
zę kultury Internetu. Nie kultur, a kultury 
– cyberkultury. Badanie sieciowych kultur 
nie budzi wątpliwości związanych z onto-
logicznym statusem przedmiotu badania – 
istnieją przecież sieciowe społeczności, a te 
wytwarzać muszą jakieś formy kulturowe. 
O ile kultury w liczbie mnogiej, postrze-
gane w kluczu społecznym, są zatem już 
oswojone i zaakceptowane, o tyle pojedyn-
cza kultura Internetu i jej analiza budzi pe-
wien niepokój i niedowierzanie w obecność 
desygnatu takiego badania – czego przy-
kładem może być przytoczona jako motto 
reakcja internautek (sic!) na wieść o poja-
wieniu się Niecnych memów. Autorka nie 
daje odpowiedzi na pytanie o istnienie cy-
berkultury. Do pewnego stopnia istnienie ta-

1 Zob. http://kulturaonline.pl/badania,internetowej
,mimikry,tytul,artykul,11218.html (data dostępu: 
10.08.2011).

kie pozostaje hipotetyczne, a Kamińska nie 
rozstrzyga, czy termin „cyberkultura” 
nie osiądzie z czasem na medioznawczym 
wrakowisku obok innych niedokończonych 
projektów. Tym, co proponuje, jest zna-
komicie poprowadzona wyprawa w świat 
cybernetycznych społeczności, praktyk 
i mechanizmów działania, w której autor-
ka doskonale sprawdza się w roli mądrego 
przewodnika, opisującego, tłumaczącego 
i kategoryzującego dynamiczną, płynną, wi-
brującą rzeczywistość sieci, a jednocześnie 
niepozwalającego ominąć najciekawsze jej 
elementy i przejawy. 

Propozycja Kamińskiej nie jest jednak 
popularnym informatorem dla masowego 
turysty. Nie jest też zbiorem opisowych 
analiz poszczególnych internetowych spo-
łeczności oraz tworzonych przez nie wzo-
rów zachowań. Nie jest także katalogiem 
sieciowych fenomenów spod znaku „dwa-
naście rzeczy, które musisz wiedzieć o In-
ternecie”, choć niewątpliwą zaletą książki 
są leksykonowe wyliczenia i opisy zjawisk, 
praktyk i ról pojawiających się w interne-
towym gąszczu. Jak podkreśla w wydawni-
czej recenzji Wiesław Godzic, są one ambit-
ną próbą opanowania chaosu sieci poprzez 
porządkującą kategoryzację. Utrzymując 
poetykę turystycznych metafor, Niecne 
memy porównałabym do dobrego przewod-
nika, pełnego odwołań do różnorodnych 
kontekstów oraz niewyrażonych wprost, ale 
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dających się wyczytać z tekstu własnych 
doświadczeń autorki.

Magdalena Kamińska podejmuje się, 
czułego na kontekst historyczny i kulturowy 
oraz rozlegle teoretycznie zakorzenionego, 
opisania niezwykle różnorodnych fenome-
nów, które rzadko spotykają się na łamach 
jednej książki. Przy czym, co istotne, nie jest 
to zbiór analiz poszczególnych przypadków 
– stron internetowych czy platform medial-
nych. Autorka starała się uniknąć formuły 
case study na rzecz wieloaspektowej anali-
zy praktyk, typów aktywności i zachowań, 
performatywnych strategii i negocjacji, ja-
kie użytkownikom umożliwia sieć. Dwana-
ście kolejnych rozważań prowadzonych jest 
według podobnej konstrukcyjnej strategii. 
Składa się na nią w pierwszej kolejności 
zarysowanie szerokiego tła i kulturowego 
ugruntowania omawianego zjawiska, z za-
kotwiczeniem analitycznej narracji w szero-
kim wyborze teoretycznych opracowań, by 
dalej, w tak skrupulatnie i „gęsto” nakreślo-
nym kontekście, przedstawić i opisać brane 
na warsztat emanacje cyberkultury.

Autorka pierwszy wykład rozpoczy-
na mocnym akordem, poświęcając go zja-
wiskom, które w popularnych narracjach 
o sieci wysuwane są wprawdzie na pierwszy 
plan, jednak często w tonie paniki moralnej: 
przemocy i prowokacji. Konfl ikt, czyli to, 
co dla dziennikarzy i obrońców młodzieży 
jest mroczną stroną Internetu, obecnym nie-
ustannie w sieciowym eterze zagrożeniem, 
dla kulturoznawczej analizy – jak ze swadą 
ukazuje autorka – może być mechanizmem 
ekspresji, odnawiania i podtrzymywania 
kulturowych reguł zachowania, które spo-
łeczność uważa za normatywne. Hierarchie 
wartości, normy grzeczności i inne kul-
turowe regulacje ujawniane są, a niejed-
nokrotnie wprost werbalizowane, właśnie 

w sytuacjach konfrontacyjnych. To czyni je 
doskonałą okazją do rozkodowywania arty-
kułowanych w aktach internetowej agresji 
oraz reakcjach na nią kulturowych wzorców 
i norm. Im społeczności internetowe da-
wać muszą wyraz w sposób substancjalnie 
odmienny od tego, jaki odbywa się w prze-
strzeni kontaktu face-to-face i długotrwałej, 
kontekstualnej i partycypacyjnej socjaliza-
cji. W takim właśnie kluczu zdekodowany 
zostaje niesławny Pudelek i inne e-tabloidy. 
Cyberplotka, podobnie jak internetowa 
agresja, nie są w kulturoznawczym para-
dygmacie wyłącznie emanacją najniższych 
instynktów, ale także przestrzenią ekspresji 
oraz negocjacji społecznych standardów – 
w przypadków serwisów plotkarskich są to 
często normy obyczajowe oraz te związane 
z kanonami urody. Właściwa internetowej 
aktywności transgresja jest przez pedago-
gów czy socjologów piszących o sieci naj-
częściej waloryzowana negatywnie. Dla 
autorki przekraczanie granic oznacza ich 
jednoczesne wyartykułowanie i w tej właś-
nie aktywności upatruje ona największej 
szansy dla badacza-kulturoznawcy.

Kamińska nie unika nie tylko potencjal-
nie ryzykownych tematów, nie ucieka także 
przed najpopularniejszymi przedmiotami 
dotychczasowych kulturoznawczych analiz 
Internetu. Przykładem fenomenu, który do-
czekał się już bardzo solidnej literatury na-
ukowej i niemal od początków upowszech-
niania się Internetu był szczególnie chętnie 
eksplorowanym przez badaczy kultury wy-
miarem sieciowej aktywności, jest język. 
Język Internetu zwracał uwagę specyfi czną 
wobec języka naturalnego inwencyjnością. 
To jego egzotyka i odmienność przycią-
gały badaczy, którzy stawali się swoistymi 
tłumaczami cybermowy, przygotowujący-
mi słowniki i leksykony. W swojej analizie 
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Kamińska znów jednak wymyka się utartym 
schematom interpretacyjnym i analitycz-
nym. Unika oscylowania między Ongow-
ską oralnością i piśmiennością. Optując za 
rozszczelnieniem tej dychotomii, proponuje 
upłynnienie jej do postaci Kontinuum. Jak 
przypomina wielokrotnie: w przypadku mul-
timediów ostre, binarne rozróżnienia często 
nie są możliwe. Język analizuje autorka nie 
tylko jako narzędzie demokratycznej komu-
nikacji ponad funkcjonującymi w realnym 
świecie i blokującymi swobodną komunika-
cję granicami, jak lubią o nim mówić sami 
internauci. Jest on dla niej także negatywo-
wym odbiciem tej tendencji, instrumentem 
wymykania się sieciowemu egalitaryzmowi. 

Slangowość internetowego języka i ge-
nerowane poprzez slang mechanizmy wy-
kluczania są elementem utrudniającym no-
wym użytkownikom wejście w społecz-
ność. Jak celnie i z badawczym wyczuciem 
zauważa Kamińska, podobna wykluczająca 
procedura stosowana jest także wobec bada-
cza cyberkultury. Znajduje się on w dokład-
nie takim samym położeniu jak lurker czy 
newbie – świeży użytkownicy, ze wszystki-
mi tego położenia pozytywnymi i przykrymi 
konsekwencjami. Autorka nie pozostawia 
jednak czytelnika bez recepty, ale z propo-
zycją etnografi cznej, sprawdzonej metody: 
obserwacji uczestniczącej, jako sposobu 
gromadzenia materiału badawczego w tych 
nie zawsze sprzyjających warunkach. 

Kamińska podejmuje także i inne te-
maty, które doczekały się już rozpoznania 
i opisania, wpisuje je jednak w oryginalne, 
nowe konteksty. Ma to miejsce w przypadku 
dziewczęcych funfi ction, które interpretuje 
w nakreślonym w skali makro kontekście 
dwudziestowiecznej emancypacji kultury 
dziewczęcej, przywołując dotychczasowe 
analizy girlhood studies. Inny wykład autor-

ka poświęca tematyce płci, która doczekała 
się już niebagatelnej i wciąż powiększającej 
się literatury. Podkreśla, że poprzez brak fi -
zycznej reprezentacji weryfi kowanej w kon-
takcie face-to-face w środowisku sieci funk-
cjonuje de facto tylko gender, pierwiastek 
sex zaś jest praktycznie nieobecny. W in-
nym rozdziale Kamińska prowadzi z kolei 
analizę anonimowości użytkowników oraz 
różnorodnych strategii autokreacyjnych, ja-
kimi dysponują, a są to kwestie pozostające 
w przeszłości i obecnie znaczącym punk-
tem narracji o kulturowych aspektach sieci, 
możliwościach, które przynoszą, i zagroże-
niach, jakie wywołują. Autorka szczególnie 
akcentuje przy tej okazji niewybrzmiały 
w polskim kontekście wątek zmieniających 
się jakościowo i substancjalnie wraz ze 
zmianą medium relacji, w jakie wchodzą 
jego użytkownicy.

Autorce udało się uniknąć – nieobce-
go akademickim narracjom poświęconym 
Internetowi – wartościowania analizowa-
nych fenomenów. Z równą bezstronnością 
i narracyjnym spokojem podchodzi ona do 
e-handlu, jak i prześmiewczych demoty-
watorów. Zgrabnie unika pedagogiczno-
-moralizatorskich tonów w analizie cyber-
netycznej przemocy czy pedofi lii. Dzięki 
programowej bezstronności, trwaniu przy 
opisie i kulturowej, w tym także pozamedial-
nej, kontekstualizacji stosowanych wobec 
wszystkich, nawet powszechnie uznanych 
za błahe czy niepokojące, zjawisk siecio-
wych, autorce udało się uzyskać postawę 
poznawczego wglądu, w którym zjawiskami 
równie kulturowo zakorzenionymi i ważki-
mi z badawczego punktu widzenia są e-reli-
gia oraz e-plotka. Warto na tę intelektualną 
i poznawczą dyscyplinę zwrócić uwagę, 
tym bardziej że podejmuje ona analizę zja-
wisk bardzo różnorodnych i mieszczących 
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się niejednokrotnie na przeciwległych krań-
cach skali tego, co uznane za „poważne” 
i warte intelektualnego zaangażowania oraz 
bagatelne i nieznaczące.

Kulturoznawcze, nieoceniające podej-
ście Kamińskiej daje się poznać nie tyl-
ko w zestawieniu tematów oraz sposobie 
opowiadania o przejawach internetowych 
praktyk i postaw, ale także w strategii wpi-
sywania owych zjawisk w bardzo szeroki 
kontekst kulturowy. Jest to szczególnie wi-
doczne w przypadku tych zjawisk, które nie 
są zazwyczaj postrzegane jako przedłużenie 
wcześniej istniejących form kulturowych. 
Fenomeny takie jak Pudelek.pl (Sensacja.
Plotka.Komentarz; Gwarantujemy anoni-
mowość i satysfakcję), trolling czy szafi ar-
skie blogi nie jawią się w narracji autorki 
jako wykwity kultury, „którą się łyżką żre”. 
Nie są wyizolowane z offl inowego kulturo-
wego kontekstu, a wręcz przeciwnie, konse-
kwentnie wpisane są w struktury swoistego 
kulturowego długiego trwania. Autorka nie 
tylko relokuje je ze wstydliwych margine-
sów, swoistego cyberśmietnika na neutralny 
grunt bezstronnego opisu, ale niejako pro-
gramowo podkreśla ich genetyczną łącz-
ność ze starszymi formami kulturowymi. 
I nie chodzi tu tylko o genealogie interneto-
wych trolli czy plotkarzy, ale przede wszyst-
kim o kulturowe ukorzenienie cyberkulturo-
wych zjawisk w historii kultury. 

Ta refl eksja, którą ująć można by w tonu-
jącą zachwyty technoentuzjastów oraz nie-
pokoje technosceptyków sentencję nihil novi 
sub sole, jest stałym elementem analiz Ka-
mińskiej. Konsekwentnie buduje ona wize-
runek cyberkultury jako formy głęboko za-
korzenionej we wcześniejszych fenomenach 
kulturowych. Tak dzieje się także w wy-
kładzie poświęconym cyberseksualności, 
w którym owiewający złą sławą sieć cyber-

seks wpisany zostaje w kulturowy ciąg ak-
tywności rozpoczęty romantycznymi listami 
przesyłanymi ukochanym wraz z puklami 
włosów. W zasadzie tylko dwie sieciowe ak-
tywności autorka decyduje się określić jako 
rewolucyjne wobec wcześniejszych praktyk 
kulturowych. Pierwsza to anty-religia, którą 
nazywa także religijną parodią. Dla Kościo-
ła Latającego Potwora Spaghetti autorka nie 
znajduje nawet zbliżonego charakterem od-
powiednika czy prototypu ani w przeszłych, 
ani we współczesnych formach religijności 
świata realnego. Za drugie bezprecedensowe 
zjawisko sieci uznaje e-handel. Dla kulturo-
znawców szczególnie interesującą postać 
przybiera w relacjach typu customers-to-
-consumers, której najpowszechniejszą ema-
nacją są portale aukcyjne. To zagłębie ne-
gocjacyjnych praktyk użytkowniczych, 
przede wszystkim ze względu na mechani-
zmy uwierzytelniające, stanowi dla kulturo-
znawcy badawczy raj. 

Przy silnym nacisku na kulturową ciąg-
łość, w jakiej funkcjonują przejawy kultury 
internetowej, oraz kontekstualizację anali-
zowanych zjawisk, Kamińska wielokrotnie 
podkreśla nieadekwatność stosowanego 
powszechnie, zarówno w publicystyce, jak 
i w narracjach akademickich, rozdziału na 
życie off- i online. Autorka wskazuje na ni-
kłą wartość analityczną tej demarkacji. W jej 
kontekście przestrzeń wirtualna naśladować 
ma i niejako powielać aktywności i praktyki 
pojawiające się w życiu „realnym”, tyle że 
w innym środowisku i w bardziej prymityw-
nej i zwulgaryzowanej formie. Rozpisanie 
ról na aktywności i zjawiska prawdziwe, bo 
prymarne, oraz sztuczne, bo wtórne, repe-
tatywne, utrudniają nieuprzedzone badanie 
i analizę fenomenów sieciowych. Taki po-
dział nie jest niewinny, wartościuje, a przez 
to nie zachęca badaczy do szerokiej kon-
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tekstualizacji praktyk sieciowych, poszu-
kiwania ich prehistorii poza nimi samymi, 
a w konsekwencji utrudnia wpisanie ich 
w tradycję pogłębionej analizy antropolo-
gicznej, kulturoznawczej czy społecznej. 
Podkreślanie współzależności i nieroze-
rwalnego zapętlania doświadczenia zdoby-
wanego w Internecie i poza nim odczytuję 
jako dużą zaletę tego sumarycznego zbioru, 
stawiającą wyraźny odpór powszechnemu, 
utartemu sposobowi myślenia o sieci, wpi-
sującemu ją w zero-jedynkową opozycję do 
rzeczywistości. 

Tytułowe memy pojawiają się natomiast 
w wykładzie opisującym perypetie znaku 
w sieci. Wpisane zostają w opowieść o prze-
mianie postrzegania fenomenu reprezentacji 
w mediach audiowizualnych oraz ewolucji 
tego, co uznaje się za znaczącą aktywność 
użytkowników. Audiowizualny charakter 
i niezwykle łatwa multiplikacja sieciowych 
znaków sprawia, że znaczeniem obdarzona 
jest już nie tylko aktywność twórcza, tak jak 
ma to miejsce w rzeczywistości pozasiecio-
wej, ale także praktyka udostępniania – a to 
z historyczno-kulturowego punktu widzenia 
jest nowym zjawiskiem. Transmitowanie 
zatem zdekodowane zostaje przez autor-
kę jako aktywność obdarzona znaczeniem, 
a także znaczenia generująca.

Niecne memy wypełniają lukę w polskiej 
kulturoznawczej refl eksji nad fenomenami 
sieciowo zapośredniczonych aktywności. 
Są także ciekawym i brakującym głosem na 
gruncie polskiej folklorystyki. Ta, poza nie-
licznymi wyjątkami, konsekwentnie unika 
konfrontacji z cyberkulturowymi treściami 
i praktykami. Kamieńska prezentuje pol-
skiemu czytelnikowi z jednej strony frapu-
jącą lekturę dotyczącą kulturowych i kultu-
rotwórczych możliwości sieci, z drugiej zaś 
daje przykład tego, w jaki sposób poddawać 

można analizie elementy codziennego, po-
tocznego, kulturowo produktywnego funk-
cjonowania internautów. 

Dużą wartość pracy Magdaleny Kamiń-
skiej upatruję także w analizach wymyka-
jących się utartym i wyznaczanym często 
dyskursem publicznym intelektualnym ko-
leinom. Pozwalają one zobaczyć w branych 
na warsztat zjawiskach znacznie więcej niż 
dewiacje i praktyki potencjalnie rozmon-
towujące społeczne normy i zachowania. 
Wręcz przeciwnie, jawią się one pod piórem 
autorki raczej jako formy negocjacji i inter-
akcji, budowania, a nie rozbijania społecz-
nych i kulturowych relacji. 

Postawa poznawcza Kamińskiej, która 
stara się opisywać, nie wartościując i nie 
oceniając, przywodzi na myśl antropologów 
przełomu wieków. Pluralizowali oni pojęcie 
kultury, stosując je poza własnym społecz-
nym i geografi cznym kontekstem. Przy-
pisywali je fenomenom, które do tej pory 
w potocznym odbiorze na miano kultury nie 
zasługiwały. Jakkolwiek daleka jestem od 
nazwania współczesnej sieci i jej użytkow-
ników współczesnymi dzikimi, to trudno 
jednak uciec przed tą paralelą, szczególnie 
w kontekście wrzenia, jakie wywołuje idea 
tytułowej „kultury Internetu”. Przyjęło się 
postrzegać Internet raczej jako zjawisko 
społeczne czy marketingowe narzędzie niż 
fenomen stricte kulturowy. Wydaje się, że 
w przypadku cyberkultury przyznanie jej 
atrybutu „kulturowości” ma nie tyle wy-
emancypować sieć – jak emancypowało 
dzikiego – co zmienić miejsce i status przy-
pisane Internetowi w kulturowym pejzażu. 

Jeśli czegoś brakuje mi w zapropono-
wanej przez Magdalenę Kamińską sumie 
analiz, to trzynastego wykładu, poświęco-
nego kwestiom etniczności i rasy oraz ich 
negocjacji i wzorów ekspresji w ramach cy-
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frowych kultur. Temat ten mógłby w moim 
przekonaniu dopełnić podejmowane przez 
autorkę wątki sieciowych tożsamościowych 
autokreacji czy strategii budowania wirtual-
nych wspólnot. Brak ten odczuwam jednak 
przede wszystkim ze względu na własne 
zainteresowania niż dojmująco odczuwaną 
niekompletność zaproponowanego przez 
Kamińską przekroju przez cyberkulturę.

Niecne memy są pozycją erudycyjną 
i wprowadzają w polski dyskurs kulturo-
znawczy o Internecie wiele nowych i cie-
kawych koncepcji. Wskazują, że autorka 

bardzo swobodnie porusza się w cyber-
kulturowej przestrzeni, będąc aktywnym 
uczestnikiem sieci i wcielając w życie włas-
ną radę: badania i poznawania poprzez par-
tycypację. Książka nie zalicza się z pewnoś-
cią do lektury popularnej. Przeznaczona jest 
raczej dla czytelnika już wtajemniczonego 
w tematykę kultury sieci, a na pewno swo-
bodnie poruszającego się w cyberkulturo-
wym środowisku. Znakomicie sprawdzi się 
w roli inspiracji i podpowiedzi zarówno dla 
teoretyków nowych mediów, jak i dla bada-
czy Internetu.


