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Introduction

Rozw ażania i analizy podejmowane przez autorów publikujących w ko
lejnym  num erze kw artaln ika „Media -  K ultu ra -  K om unikacja Społeczna” 
poświęcone są  zjaw iskom  i zagadnieniom  sytuowanym w przestrzeni prob
lemowej podporządkowanej dominancie komunikologicznej. Mimo że piszący 
poświęcają swoją uwagę tak  wieloaspektowemu i wielowątkowemu procesowi, 
ja k im  je s t  kom unikowanie, tem atyka ich opracowań wchodzi w niezwykle 
interesujące relacje dyskursywne, aktualizow ane przez kontekst zewnętrzny 
i wewnętrzny. Pierwszy, w ażniejszy, m a w ym iar technologiczny, gdyż jego 
obecność i określona charakterystyka tworzą w arunki początkowe do nam y
słu nad społecznymi, a naw et społeczno-kulturowymi aspektam i korzystania 
z mediów -  nowych mediów, bytowania w ustanaw ianym  przez nie otoczeniu 
informacyjnym oraz modyfikowanym społecznym. Drugi ujaw nia się, gdy uni- 
w ersalistyczne ujmowanie przemian zachodzących w mediasferze dopełnione 
zostanie przez perspektywę antropocentryczną, obrazującą style użytkowania 
technologii medialnej, jednostkowe motywacje i w ynikające z nich konsekwen
cje. Kom plem entarne konteksty są inspirujące dla autorów, którzy występują 
w roli obserwatorów i analityków zjaw isk będących efektam i transgresyjnych 
relacji pomiędzy tym, co podlega postępującej technicyzacji, cyfryzacji i w irtu
alizacji, a tym, co staram y się (jeszcze możemy?) postrzegać bez w zm acniają
cych, ale też zakłócających poznanie ekstensji.

Ponieważ śledzenie oraz w yjaśnianie przyczyn, przejawów i konsekwencji 
owych transgresji podporządkowane je s t  wieloaspektowej dominancie komuni- 
kologicznej, autorzy dookreślają przedmioty swoich dociekań. W tym właśnie 
momencie proponowane przez nich problem atyki wchodzą w relacje i tworzą 
wzorzec. Po pierwsze dlatego, że -  ja k  przekonywał D errick de Kerchove -  
użytkownicy mediów uzew nętrzniają swoją świadomość odpowiadając ekra- 
nom1. W arto dodać: stanowiącym w najnowszej rzeczywistości niem al główne 
instrum entarium  pośredniczące w kontaktach z innym i oraz em itujące dane 
niezbędne w inicjowaniu i podtrzymywaniu wszystkich prawie procesów po
znawczych. Drugim argumentem uzasadniającym  przekonanie o dyskursywno- 
ści tekstów publikowanych w niniejszym numerze je s t  charakterystyka techno- 
sfery, w której bytu ją jednostki, grupy, społeczności i społeczeństwa. Otoczenie 
to, całkowicie podporządkowane urządzeniom i oprogramowaniu, stanowi -  ja k  
przekonuje Ingrid Richardson -  pierwsze i naturalne środowisko życia odbior
ców. Ci, którzy niegdyś poznawali otaczający ich św iat m igrując pomiędzy

1 D. de Kerckhove, Powłoka kultury, tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1995, 
s. 37.
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mikroprzestrzeniami intymnymi, społecznymi czy publicznymi, w najnowszych 
realiach pozwolili zepchnąć się (a nawet sam i entuzjastycznie wyrazili na to 
zgodę) do tzw. kieszonkowych technosfer2. Pozostając w stechnicyzowanych 
m ikroprzestrzeniach, naw iązują interakcje korzystając z innego typu mediów. 
Przyspieszają one komunikację, lecz jednocześnie ją  instrum entalizują, uprzed- 
m iotawiają, w irtualizując bodźce, które zam iast oddziaływać, oddziaływanie 
symulują. Tyle tylko, że -  na co zw racał uwagę Wolfgang W elsch: „Zakres [...] 
dominacji sięga od prezentacji poszczególnych przedmiotów i podmiotów, przez 
system  inform acji, po nasze fundam entalne rozumienie rzeczywistości”3. Ono 
je s t  w łaśnie ukonkretnioną dom inantą przekonującą o istnieniu  dyskursyw- 
nych relacji pomiędzy autorami. Ci bowiem koncentrują się w istocie na rozwa
żaniach i analizach poświęconych temu, jak im  przeobrażeniom ulegają in ter
personalne, społeczne, publiczne, spontaniczne, ja k  też zinstytucjonalizowane 
aktywności użytkowników nowych mediów i na tym, ja k  jednostkow e oraz 
usankcjonowane kulturowo grupowe style użytkowania wpływają na procesy 
poznawcze związane z kodowaniem, transferem , dekodowanie i interpretow a
niem  wszelkich percypowanych centralnie i peryferycznie danych. Co więcej, 
autorzy biorą w swych tekstach pod uwagę zróżnicowane typy modalności oraz 
typy mediów. Druga ze zmiennych sprawia, że problematyki tekstów opubliko
wanych w niniejszym  numerze usystematyzować można, łącząc je  z mediami 
w irtualnymi, a zatem  sieciowymi oraz tradycyjnymi, reprezentowanymi tym 
razem  przez telewizję i kinem atografię.

Autorzy publikujący w 13 numerze „Mediów” zajm ują się: komunikowaniem 
werbalnym, utrwalonym w piśmie, ja k  czyni to Agnieszka Norwa analizująca 
przemiany w niesym etrycznej, zhierarchizow anej kom unikacji za pośredni
ctwem poczty elektronicznej; komunikowaniem wizualnym i audiowizualnym, 
realizowanym za pośrednictwem telewizji, ja k  też dzięki aktywności sieciowej, 
a wspomagającym transfer inform acji o aktywności instytucji pozarządowych, 
czemu daje wyraz K atarzyna Zalas-Kam ińska; także obrazowym statycznym 
i dynamicznym zarazem , lecz w dodatku nacechowanym perswazyjnie, eks- 
presywnym, gdyż reklamowym, co stanowi przedmiot dociekań Eweliny Tw ar
doch. W subobszarze mediasfery konstytuowanej przez media tradycyjne pozo
sta ją  M agdalena Chybowska, analizująca strategie przedstaw iania reżimowej 
białoruskiej rzeczywistości, R afał Syska koncentrujący uwagę na znaczeniu 
param etrów sytuacji kom unikacyjnej w kinem atografii neomodernistycznej, 
P iotr Przytuła, którego in teresu ją  filmowe realizacje poświęcone w yabstra
howanemu z empirii postrzeganiu rzeczywistości, k tóra  je s t  być może jedynie 
wykreowaną przez kogoś lub przez coś komputerowo generowaną symulacją.

Dookreślona dom inanta kom unikologiczna zw iązana z pytaniam i o po
strzeganie, rozum ienie i interpretow anie rzeczywistości w yłania się także 
z lektury tekstów zamieszczonych w dziale „Recenzje i komunikaty”. Tu również

2 Zob. I. Richardson, Pocket technospaces. The bodily incorporation o f mobile media, 
„Journal of Media and Culture Studies” 2007, nr 2, s. 205.

3 W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Kraków 
2005, s. 124.
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problem atyka podporządkowana została dwóm typom mediów. O społecznych 
aspektach uzależniania egzystencji od technologii teleinform atycznej, ekranów 
i oprogramowania pisze M artyna Zagórska, recenzująca wspomnienia Susan 
M aushart opublikowane pod tytułem  E -m igran ci. P ó ł roku  bez internetu , te le 
fon u  i telew izji, a N atalia Kow alska wspomina X IV  Festiw al Teatru  Polskiego 
Radia i Teatru  Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, który odbywał się w dniach 
1 4 -1 6  czerwca w Sopocie.

Oddając do Państw a rąk  kolejny num er „Mediów -  Kultury -  Kom unikacji 
Społecznej” wyrażamy nadzieję, że będzie to in teresu jąca i jednocześnie inspi
ru jąca lektura.


