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PROLOG

Kniha, kterou se chystáte číst, je pokusem o stručné zachycení vzniku, vývoje a současného stavu kyberkultury a neutuchajícího boje za svobodu
jedince a svobodu informací ve virtuálním prostředí kyberprostoru. Zdaleka však nejde a ani nemůže jít o její vyčerpávající popis. K tomu by byly
zapotřebí tisíce dalších stran a nespočet odborníků a uživatelů digitalizovaného světa. Jde tedy jen o jakýsi skromný úvod do fenoménu kyberkultury či troufalý pokus plasticky zdokumentovat její historický vývoj.
Reflektovat její dopady na současnou společnost z pohledu jedince, jenž
digitální svět zakoušel od prvních kroků rozšíření globální sítě Internet
na přelomu devadesátých let, kdy se tato platforma pomalu zabydlovala
v našich domovech, až po její všudypřítomnost v současném, informačně
předimenzovaném světě.
Zažil jsem internetově prenatální dobu, bez existence mobilního telefonu a vlastního PC či notebooku, kdy se lidé museli na osobním setkání
nebo na sklence s přáteli domlouvat předem a s dostatečným předstihem
na přesný den, místo i čas, jinak by se s nikým pravděpodobně jen tak
nesetkali. Vše tedy muselo mít pevnější obrysy. To už je však hudba minulosti a nehodlám zde nostalgicky vzpomínat na doby dávno minulé, i když
čas plynul o dost pomaleji, informace nebyly tak zbrkle uspěchané a slovo
hacker ještě téměř nikdo neznal, natož aby někomu nahánělo strach – že
mu vykrade účet, zablokuje PC a nebo ho začne vydírat.
Kyberkulturu se tedy nejdříve pokusím v kostce zaznamenat od jejího
vzniku po současnost a analyzovat její neuralgické body. Zaměřím se především na její kontrakulturní projevy, primárně obhajující svobodu jednotlivce v prostředí internetu. Jakkoliv je slovo „svoboda“ velmi abstraktní
a těžko definovatelný pojem a „kyberprostor“ fluidní a rychle se vyvíjející životní prostředí, které nemá přesně vymezené geografické, kulturní,
sociální ani politické hranice. Nakonec pozornosti neunikne ani sama
informace, která je v personalizované podobě hlavním hrdinou této knihy,
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je podstatou lidské komunikace a dle původního hackerského hesla „chce
být svobodná“.
Samotná kniha je aktualizací mé závěrečné práce, která nesla název
Kyberkultura a svoboda na internetu (2018), a některých esejů a recenzí,
které se tématu internetu a digitalizace světa nějak dotýkají. Důvodem bylo
zmapovat vznik a vývoj alternativních aktivit v digitálním prostředí, které
na sebe v podstatě kontinuálně navazují, rozvíjejí své teze a aktualizují tak
i původní myšlenky anarchismu a libertariánství. O těch tu také logicky
bude řeč.
Společnou premisou pro tyto platformy je svoboda šíření a sdílení informací v kyberprostoru, a tím snaha o decentralizovanou a demokratickou
společnost. To vše při zachování digitální svobody, která se nestane jen
nástrojem různých konspirátorů nebo manipulátorů. I když tato meta se
dnes v době hromadného šíření dezinformací a možnosti sledování naší
virtuální komunikace zpravodajskými či reklamními agenturami zdá téměř
nemožnou.
Dojde tak i na pár odboček do historie, bez nichž by některé pozdější
události nebyly zdaleka pochopitelné – odkud se vlastně vzaly a kam směřují. Jak známo, bez historie není současnost a ani budoucnost. A možná
se vše děje v jeden nekonečný moment, ale to už se pouštím do módních
„kvantových“ spekulací, na které však taky dojde.
Kniha není technickou příručkou, jak se stát hackerem, ani nemá za cíl
odhalit nové šokující události a konspirace, natož dávat přesné návody, jak
rozeznat informace od dezinformací. Od toho tu je spousta jiných publikací
a mediálních platforem. Kniha má být záznamem doby a pokusem o reflexi
fenoménu digitální kultury, která se ve 21. století stala nedílnou součástí
našich životů a radikálně formuje lidské myšlení a globální civilizaci.
Tento text je psán s vědomím, že prizmatem frenetického pohybu společenských změn akcelerovaných digitální revolucí může být už za pár let tato
práce pouhou archivní záležitostí, jakýmsi zmražením aktuálního stavu.
Přesto si myslím, že je dobré ho zachytit pro případné další přezkoumání,
doplnění nebo vyvrácení. Pohled to bude spíš z makroperspektivy a každá kapitola by si jistě zasloužila samostatnou studii. Určitě se najde dost
jedinců, kteří by text dokázali obohatit o další postřehy. Možná by bylo
lepší, kdyby byla kolektivním dílem než jen prací jednotlivce, jenž má ze
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své podstaty pouze omezený úhel pohledu a jehož výběr témat je selektivní
a blízký jeho naturelu.
A je i dost možné, že tento text bude za čas jen další podivný a nesrozumitelný shluk znaků v nekonečném toku dat v bezbřehém oceánu informací, které se snažily aspoň na chvíli dávat smysl a třeba nastolit debatu
o světě, ve kterém právě žijeme.
…A pak zase zmizí…

VYMEZENÍ POJMU KYBERKULTURA
Na srozuměnou, kyberkulturou (od řeckého kybernētikós – „týkající se
kormidla, řízení“) je zde v nejširším slova smyslu myšlena sociokulturní
aktivita lidí, vzniklá ve virtuálním prostředí pokročilých informačních
a komunikačních technologií, označovaných ICT (Information and Com
munication Technologies). Tento prazvláštní virtuální kyberprostor je propojený do globální sítě, které jsme si nakonec zvykli říkat Internet a která
umožňuje vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení informací, myšlenek, obchodu a služeb, distribuovaných ve frekvenci binárního kódu jedniček a nul. Kyberkultura však dávno není žádnou oddělenou entitou, ale
integrální součástí života naprosté většiny obyvatel planety Země. Každý
jsme tedy v rámci ní jak jejím uživatelem, tak pozorovatelem.
Kyberkulturou však bylo původně označováno i alternativní a umělecké hnutí, fascinované možnostmi nových digitálních technologií a hackerskou subkulturou, které se vyklubalo počátkem osmdesátých let v podobě
kyberpunku. Toto hnutí mnohé, co se později stalo naší běžnou realitou,
v symbolické rovině inspirovalo, nebo dokonce předpovědělo. Umění
tak opět prokázalo svoji iniciační moc předvídat budoucnost. Obě pojetí
kyberkultury tak spolu souvisejí a prolínají se, proto zde budu psát postupně o obojím. Ale popořádku.
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„Co člověku prospěje, když získá celý svět
a ten skutečný život ztratí?“
Matouš 16,16

„Dostatečně pokročilou technologii
nelze odlišit od magie.“
Arthur C. Clarke

„Nakonec už existuje jeden jediný počítač, ale není možné
určit jeho hranice, stanovit jeho obrysy. Je to počítač, kde
jeho centrum je všude a okraj nikde, hypertextový, rozptýlený,
živý, bující, nedokončený, kyberprostor osobně.“
Pierre Lévy

D

igitální technologie se dnes vyvíjejí překotným tempem a kaž
dým rokem se náš svět zásadně mění. Jsme tak v přímém
přenosu svědky fenoménu digitální revoluce, se všemi jejími klady
i zápory, jak kulturními a sociálními, tak i environmentálními. Tato
revoluce během několika málo desítek let významně změnila pa
radigma vnímání identity člověka, jeho zvyklosti, chování, kulturu,
jazyk a v neposlední řadě i jeho životní prostředí a dala vznik tomu,
čemu se říká kyberkultura a informační doba – infověk.
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