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WPROWADZENIE

Omówienie problemu i uzasadnienie wyboru tematu

Według raportu Royal Pingdom za 2010 rok  1 liczba Internautów, 
w porównaniu do roku 2009, wzrosła na świece o 14% i wyniosła 
1,97 miliarda osób (w tym 825,1 milionów w Azji, 475,1 w Euro‑
pie, 266,2 milionów w Ameryce Północnej). 1,88 miliarda użytkow‑
ników poczty elektronicznej wysłało łącznie 107 bilionów wiado‑
mości e‑mailowych, co daje 294 miliardy dziennie. W ciągu roku 
przybyło 480 milionów nowych użytkowników tej usługi. W cią‑
gu dwudziestu lat internauci stworzyli ponad 255 milionów stron 
WWW, przy czym tylko w 2010 roku dodano ich aż 21,4 miliona. 
W ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój odnotowały rów‑
nież media społecznościowe, tzw. nowe „nowe media”, czyli blogi, 
Facebook, Twitter, You Tube i Flickr. Na koniec 2010 roku funkcjo‑
nowało na świecie aż 152 milionów blogów, a 600 milionów osób 
zarejestrowało się na Facebooku. Każdego miesiąca dzielili się oni 
30 miliardami treści (linków, zdjęć, plików wideo), instalując 20 mi‑
lionów aplikacji. Użytkownicy tego serwisu oglądali ponad 2 mi‑
liardy klipów wideo co miesiąc, jednocześnie instalując ich około 
20 milionów. Ponad 36 miliardów zdjęć umieszczono w ciągu roku 
w tym serwisie. Platformy mikroblogowe reprezentował Twitter, 

1 Internet 2010 in numbers, „Royal Pingdom Report” [online:] <http://royal.
pingdom.com/2011/01/12/internet‑2010‑in‑numbers/> (dostęp: 06.11.2011).
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który użytkowany był przez 175 milionów Internautów, którzy wy‑
słali w tym okresie 25 miliardów wiadomości (tzw. tweetów). Aż 100 
milionów nowych kont stworzono na Twitterze w 2010 roku. Dal‑
szy rozwój odnotował również serwis You Tube, gdzie codziennie 
oglądano około 2 miliardów plików wideo, a 35 godzin treści wideo 
umieszczano tam co minutę. W Stanach Zjednoczonych co miesiąc 
statystyczny internauta oglądał w sumie 186 plików wideo onli‑
ne. Aż 84% internautów z USA oglądało materiały filmowe online, 
a 14% spośród nich umieszczało tam własne produkcje. W serwi‑
sie Flickr natomiast co minutę umieszczano ponad 3 tysiące zdjęć. 
W sumie było ich tam około 5 miliardów  2.
 W 2011 roku zanotowano niemal 7% dynamikę wzrostu liczby 
użytkowników Internetu w porównaniu do 2010 roku  3. Ich liczba 
wzrosła do 2,1 miliarda, w tym: 922,2 milionów w Azji, 476,2 milio‑
nów w Europie, 271,1 milionów w Ameryce Północnej, 215,9 milio‑
nów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach,118,6 milionów w Afryce 
(68,6 milionów na Bliskim Wschodzie) i 21,3 milionów w Oceanii 
i Australii. Niemal połowę internautów stanowiły osoby w wieku 
poniżej 25 lat. Wzrosło znaczenie poczty elektronicznej. Liczba kont 
przekroczyła 3 miliardy 146 milionów, a statystyczny użytkownik 
wysyłał i odbierał codziennie 112 wiadomości. Nastąpił także nie‑
zwykły przyrost liczby stron internetowych, aż do 555 milionów. 
W samym 2011 roku powstało ich więcej niż we wszystkich mi‑
nionych dwudziestu latach. Ciekawy rozwój nastąpił w mediach 
społecznościowych. Utrzymało się wysokie zainteresowanie Face‑
bookiem – suma jego użytkowników przekroczyła 800 milionów. 
Natomiast w ciągu kolejnego roku powiększyła się niemal o na‑
stępne 200 milionów. We wszystkich serwisach społecznościowych 
liczba kont wyniosła na koniec 2011 roku aż 2,4 miliarda. Podob‑
ny trend utrzymał się w odniesieniu do Twittera, gdzie odnotowa‑
no 225 milionów kont, w tym 100 milionów aktywnych. Codzien‑
nie umieszczano tam 250 milionów tweetów. Najpopularniejsze 
platformy blogowe – WordPress i Tumblr – zanotowały w sumie 

2 Tamże. 
3 Internet 2011 in numbers, „Royal Pingdom Report” [online:] <http://www.

wirtualnemedia.pl/artykul/internet‑2011‑w‑liczbach> (dostęp: 10.02.2012); 
O. Thomas, Facebook Will Hit One Billion Users Any Day Now, „Business Insi‑
der” 24.08.2012, [online:] <http://www.businessinsider.com/facebook‑one‑bil‑
lion‑user‑milestone‑2012‑8> (dostęp: 28.08.2012). 
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109  milionów blogów. Jeśli chodzi o serwisy wideo to wciąż mono‑
polistą pozostaje You Tube z 1 bilionem odtworzeń klipów w ciągu 
roku. Co minutę umieszczano tam 48 godzin nowych treści, a 201,4 
miliardów klipów oglądanych było online miesięcznie. W najwięk‑
szym serwisie zdjęciowym (Flickr) umieszczono 6 miliardów zdjęć. 
Fenomenem jest błyskawiczny rozwój telefonii mobilnej wyposa‑
żonej w szerokopasmowy Internet. Niemal wszystkie sprzedane 
w 2011 roku telefony wyposażone były w takie możliwości. W su‑
mie szacuje się, że na świecie funkcjonuje 5,9 miliardów mobilnych 
subskrypcji w tym 1,2 miliarda z szerokopasmowym Internetem. 
Taki obraz sieci zwiastuje gwałtowne zmiany na rynku medialnym, 
który musi zaadaptować nowe technologie  4. 
 Przytoczone powyżej dane uświadamiają ogromny potencjał, 
który drzemie w Internecie jako medium  5. W tym świetle, powsta‑
je pytanie, w jaki sposób na ten dynamiczny rozwój technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) reaguje sfera polityki? 
W ostatnich latach, na styku technologicznego postępu, polityki, 
przemian społecznych czy gospodarczych, pojawiają się nowe, nie‑
spotykane wcześniej zjawiska. Sieć stopniowo przestaje być jedynie 
medium wykorzystywanym w wymiarze indywidualnym, jako na‑
rzędzie pozyskiwania informacji, rozrywki, pracy czy komunika‑
cji. Coraz widoczniejsza jest bowiem rosnąca jej rola jako obszaru, 
na którym toczy się realna polityka. Jest to fenomen coraz wyraź‑
niejszy tak z punktu widzenia elit politycznych, jak i pojedynczego 
obywatela. Z punktu widzenia elit politycznych, rosnące znaczenie 
Internetu udowodniła kampania wyborcza Baracka Obamy w 2008 
roku. Eksperci są zgodni, iż ten mało znany polityk zyskał szansę 
objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie dzięki 
nowatorskiemu wykorzystaniu nowych mediów. Potwierdziła to 
również Dilma Rousseff, która jako pierwsza kobieta w Brazylii 
wygrała wybory prezydenckie w październiku 2010 roku, zysku‑
jąc aż 55 752 529 (56,05%) głosów poparcia  6. Nie jest tajemnicą, że 

4 Tamże. 
5 Por. L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje 

polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001; T. Goban‑Klas, Ontolo‑
gia Internetu, [w:] L.H. Haber, Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, 
Kraków 2003, s. 33‑41.

6 <www.basket.portyue.pl/wik.php?title=Wybory_powszechne_w_
Brazylii_w_2010_roku> (dostęp: 24.08.2012).
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zatrudniła ona tych samych ekspertów, którzy opracowali strategię 
Barack Obama for America, bazującą na narzędziach internetowych. 
Sieć odegrała istotną rolę w kampaniach politycznych w wielu in‑
nych państwach, w tym m.in. we Francji.
 Z drugiej strony, rok 2011 przeszedł do historii w wyniku wyda‑
rzeń nazywanych Arabską Wiosną. W wielu państwach Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej zamieszki uliczne zamieniły się w re‑
gularnie starcia zbrojne. Protesty przebiegały z różnym nasileniem 
i miały odmienny charakter, chociaż ich wspólnym mianownikiem 
było społeczne niezadowolenie mające swoje źródła polityczne (ogra‑
niczone prawa obywatelskie, brak wolności, korupcja) i ekonomicz‑
ne (wysokie bezrobocie, bieda, brak perspektyw, niesprawiedliwy 
podział majątku narodowego). Najbardziej spektakularne zmiany, 
okupione krwawymi ofiarami, zaszły w Tunezji, Egipcie i Libii, gdzie 
doszło do przejęcia władzy z rąk dotychczasowych dyktatorów. Na 
tym tle w Libii doszło wręcz do wojny domowej, w którą wmiesza‑
ły się państwa zachodnie. Podobna sytuacja wytworzyła się w Syrii, 
gdzie od początku 2011 roku dochodzi do regularnych walk między 
lojalistami a rebeliantami, wspieranymi przez część państw NATO. 
Abstrahując od poważnych implikacji geopolitycznych, społecznych, 
gospodarczych Arabskiej Wiosny, ruch ten miał jeszcze jedną wyjąt‑
kową cechę. Fenomenem tej fali niezadowolenia stało się masowe 
wykorzystanie Internetu jako platformy politycznej interakcji. Wyko‑
rzystując sieć 2.0, działano na rzecz powszechnego uświadomienia, 
e‑mobilizacji, a co za tym idzie, powszechnej partycypacji na rzecz 
zmian politycznych. Takie serwisy, jak: Facebook, Twitter, You Tube 
czy Flickr przestały pełnić funkcję czysto informacyjną czy rozryw‑
kową. Stały się także platformami powszechnej komunikacji, mobi‑
lizacji, partycypacji i organizacji nowych ruchów społecznych i poli‑
tycznych, których celem była demokratyczna zmiana. Co więcej, nie 
można zapomnieć, iż inicjatorem tej ogromnej fali protestów stał się 
słynny portal demaskatorski – Wikileaks. Tym samym niezadowolo‑
ne społeczeństwa arabskie, w duchu walki z autorytaryzmem, wyko‑
rzystały narzędzia oferowane przez Internet, aby wywrzeć wpływ na 
elity polityczne  7.
 Destabilizacja Bliskiego Wschodu wpisała się również w ogól‑
noświatowy kryzys zadłużeniowy, zainicjowany upadkiem banku 

7 Por. B. Przybylska‑Maszner (red.), The Arab Spring, Poznań 2011.
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Lehman Brothers w USA. Doprowadził on w efekcie, do masowe‑
go wzrostu niezadowolenia w państwach rozwiniętych. Przede 
wszystkim kryzys uderzył w Grecję, której zadłużenie przekroczyło 
350 miliardów dolarów, zagrażając funkcjonowaniu strefy euro. Za‑
mieszki w tym kraju rozpoczęły się już w grudniu 2008 roku i trwa‑
ją do dzisiaj, gdyż następuje tam gwałtowny proces pauperyzacji 
społeczeństwa. Co istotne, podobnie, jak w świecie arabskim, dla 
Greków Internet stał się główną platformą, dzięki której mogą dać 
wyraz swemu niezadowoleniu. Poprzez sieć protestujący nie tylko 
wyrażają swoje postulaty, ale także organizują swoje akcje w sferze 
offline. Warto także wspomnieć o ruchu M15, Ruchu Oburzonych, 
który narodził się 15 maja 2011 roku w Madrycie. Młodzi Hiszpanie 
rozpoczęli wówczas okupację placu Puerto del Sol, w proteście prze‑
ciwko skutkom kryzysu. Ich postulaty, w dużej mierze przypomi‑
nały hasła niezadowolonych obywateli Maroka, Egiptu czy Tunezji. 
17 lipca 2011 roku studenci zaprotestowali także w Tel Avivie, tym 
razem przeciwko drożyźnie na rynku mieszkań i żywności. Choć 
początek mógł się wydawać dość banalny (dotyczył wysokiej ceny 
serków  8), to dzięki wsparciu Facebooka  9 przekształcił się w „marsz 
miliona”. Paul Goldman (NBS News) stwierdził wówczas, iż „wiatr 
Arabskiej Wiosny musnął Izrael”  10. Na Rothschild Boulevard powsta‑
ło miasteczko namiotowe, którego organizacja została zaplanowa‑
na właśnie w sieci. Facebook oraz Twitter stały się także platforma‑
mi manifestacji poparcia dla protestujących ze strony ruchu M15  11. 
Dnia 7 sierpnia 2011 roku doszło do burd ulicznych o charakterze 
kryminalnym w Londynie i kilku innych miastach Wielkiej Brytanii. 
Również i tutaj Twitter i Facebook stały się serwisami, dzięki któ‑
rym zorganizowali się protestujący. Co istotne, w sieci, m.in. dzię‑
ki You Tube, organizowali się także ich przeciwnicy. Publikowano 
tam bowiem filmy dokumentujące kradzieże i podpalenia. Podobne 

8 B. Frenkel, Tel Aviv Tent Protest: Hundreds Slam Housing Costs, [online:] <http://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L‑4095718,00.html> (dostęp: 8.02.2012).

9 The big protest in Tel Aviv, [online:] <http://www.facebook.com/pages/
The‑big‑protest‑in‑Tel‑Aviv‑Kaplan‑street/138153812939296> (dostęp: 8.02.1012).

10 P. Goldman, Huge economic protest rocs Tel Aviv, Worldblog [online:] <http://
worldblog.msnbs.msn.com/_news/2011/09/03/7591562‑huge‑economic‑pro‑
test‑rocs‑tel‑aviv> (dostęp: 8.02.2012).

11 J. Lior, A. Shtull, Trauring, Spirit of resolution starts In Tel Aviv, sweeps cross 
Israel, „Haaretz” 17.07.2011. 
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wydarzenia miały miejsce w sierpniu 2011 r. także w Chile. Najbar‑
dziej spektakularnym i nieoczekiwanym wydarzeniem stała się jed‑
nak manifestacja z 15 października 2011 roku. W osiemdziesięciu 
dwóch krajach i więcej niż tysiącu miastach jednocześnie odbyły się 
demonstracje uliczne, koordynowane na Facebooku, pod hasłami 
antykapitalistycznymi („Kapitalizm nie działa”) oraz solidarnoś‑
ciowymi. Do tego nawiązał również ruch Occupy Wall Street, któ‑
ry rozpoczął swoje akcje 17 września w Nowym Jorku i w krótkim 
czasie rozprzestrzenił się na inne miasta Stanów Zjednoczonych  12. 
Protestujący na ulicach miast, nie pozostali jednak bierni w sieci  13. 
Dzięki mediom społecznościowym oraz takim stronom, jak: Occu‑
pyTogether.org, TakeTheSquare.net, OccupyWallSt.org czy Occu‑
pyWallStreet.org, starają się oni wywrzeć skuteczny wpływ na elity 
polityczne. 
 W tych okolicznościach w Federacji Rosyjskiej, dalekiej od mode‑
lu liberalnej demokracji, narodziła się obawa o zaszczepienie przez 
sieć nastrojów antyrządowych. O przewidywaniach związanych 
z potencjałem Internetu jako platformy politycznej interakcji świad‑
czyły działania podjęte przez Kreml. Rada Bezpieczeństwa i Mi‑
nisterstwo Spraw Zagranicznych Rosji na zamkniętym spotkaniu 
szefów służb specjalnych i organów bezpieczeństwa z 52 państw 
w Jekaterynburgu, przedstawiły projekt konwencji ONZ „O za‑
pewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa informatycznego”. 
W dokumencie tym zwrócono uwagę, między innymi, na nastę‑
pujące problemy: wykorzystanie technologii informacyjnych do 
wrogich działań i aktów agresji, podkopanie systemu polityczne‑
go, gospodarczego oraz społecznego, manipulowanie przepływem 
informacji w przestrzeni informacyjnej innych państw z zamiarem 
wypaczenia psychologicznego i duchowego społeczeństw, zmaso‑
waną obróbkę psychologiczną ludności z zamiarem destabilizacji 
społeczeństwa i państwa, ingerencję w sprawy wewnętrzne innych 
państw przy pomocy serwisów społecznościowych i komunika‑
torów, obraźliwą lub wrogą propagandę w celu przeprowadzenia 

12 <http://www.finanse.nf.pl/Artykul/12819/99‑proc‑oburzeni‑Dzialalnosc‑
‑Ruch‑oburzonych‑news‑blog/Protesty‑Ruch> (dostęp: 8.02.2012).

13 Demonstranci z ruchu Occupy Wall Street próbowali zablokować giełdę nowojor‑
ską, Polonia.net, [online:] <http://www.polonia.net/content/demonstranci‑z‑ruchu
‑occu py‑wall‑street‑probowali‑zablokowac‑gielde‑nowojorska> (dostęp: 8.02.2012). 
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interwencji w sprawy wewnętrzne innych krajów  14. Zwerbalizowa‑
ne w dokumencie zagadnienia zapowiadają możliwość wprowa‑
dzania ograniczeń w dostępie do Internetu. Co ważne, w tym sa‑
mym okresie również w państwach zachodnich prowadzono prace 
nad dokumentami poszerzającymi rządową i korporacyjną kontro‑
lę nad siecią: SOPA, PIPA i ACTA. W tym kontekście w Europie oraz 
w Stanach Zjednoczonych doszło do bezprecedensowych aktów 
cyberprotestu. Internauci z różnych części świata organizowali się 
w sieci i zgodnie wychodzili demonstrować na ulice miast. Rozpo‑
wszechniły się akty haktywizmu i akcji demaskatorskich, co po raz 
kolejny ukazało rosnącą rolę Internetu w życiu publicznym  15.
 Rok 2011 stanął więc pod znakiem protestów na całym świe‑
cie. Zapewne dlatego tygodnik „Time” spośród trzydziestu czte‑
rech nominacji na człowieka roku wybrał – „Protestującego (…) od 
Arabskiej Wiosny po Ateny, od Wall Street po Moskwę”  16. Miliony 
bezimiennych ludzi na całym świecie połączyło wówczas poczu‑
cie obowiązku przeciwstawienia się dotychczasowym porządkom. 
Ich reprezentantami stali się, między innymi: Mohammad Bouazi‑
zi , Ahmad Harara, Wael Ghonim, Wael Nawara, dr Arthur Chen, 
Chelsea Elliot, Olmo Galvez, Natalia Klossa czy Aleksiej Nawalny. 
Wpisała się w tę perspektywę także decyzja Stowarzyszenia Języka 
Niemieckiego (Der Verband der deutschen Sprache) z 2010 roku, 
które przyznało tytuł słowa roku pojęciu użytemu po raz pierwszy 
przez redaktora naczelnego działu politycznego tygodnika „Der 
Spiegel” – Dirka Kurbjuweita – Wutburger (niem. – „rozjuszony 
obywatel”)  17. Co ważne, wszystkie globalne protesty ostatnich lat 
miały jedną wspólną cechę. Kluczową w nich rolę odegrał właśnie 
Internet, dzięki któremu obywatele w końcu uzyskali możliwość 
równorzędnej interakcji z elitami politycznymi. Sieć stała się miej‑
scem ekspresji niezadowolenia ze stanu współczesnych demokracji, 

14 V. Makarenko, Rosja chce móc odciąć Internet, Wyborcza.pl, [online:] 
<http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10346429,Rosja_odpowiada_na_poli‑
tyke_wolnosci_sieci> (dostęp: 23.09.2011).

15 Por. M. Szpunar, Wolność słowa jako warunek konieczny dla społecznego funk‑
cjonowania Internetu. Na przykładzie ACTA i Wikileaks, „Athenaeum” nr 34/2012, 
s. 26‑42.

16 <http://www.time.com/time/person‑of‑the‑year/2012/> (dostęp: 5.02.2012).
17 The angry New Word of the year: Wutburger, [online:] <http://planetgermany.

wordpress.com> (dostęp: 5.02.2012).
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kapitalizmu czy żądań wolności i prodemokratycznych zmian (Bli‑
ski Wschód). Procesy te dostrzegł również Claus Leggewi  18, zda‑
niem którego, dzięki rozwojowi technologii internetowej możemy 
się dzisiaj bez przeszkód komunikować i ingerować w rzeczywi‑
stość. Jego zdaniem, demokracja rozstrzyga się obecnie przed te‑
lewizorem, w programach informacyjnych i rozrywkowych oraz 
właśnie w sieci. Michael Schudson zauważa w tym kontekście, że 
cywilizacja Web 2.0, poprzez fakt posiadania komputerów podłą‑
czonych do Internetu, umożliwia obywatelom dostęp do wszyst‑
kich treści dotyczących danej rzeczywistości politycznej. Owa 
zależność od wymiarów monitora pozwoliła mu sformułować kon‑
cepcję obywatela monitorialnego (monitorial citizen)  19, który docie‑
rając do informacji do niedawna zarezerwowanych wyłącznie dla 
władzy (casus Wikileaks), przekształca się, w wyniku procesu spo‑
łecznej irytacji, we wspomnianego wyżej Wutburgera. W tym świet‑
le, takie ruchy obywatelskie, jak: Arabska Wiosna, Occupy Wall 
Street czy powstanie „lajków” w Rosji zostały w końcu zauważone 
przez elity polityczne, krytykowane od lat za znaczne oderwanie 
od sygnałów opinii publicznej  20. Tym samym, zwrócono uwagę na 
ogromny potencjał sieci jako platformy politycznej interakcji, tak 
rządzących, jak i rządzonych. Aktywność obywatelska w mediach 
społecznościowych coraz częściej staje się źródłem i katalizatorem 
głębokich przemian politycznych lub ich zwiastunem. Obywatele 
zyskali oręż, dzięki któremu mogą włączyć się do realnej gry poli‑
tycznej. Sieć stała się narzędziem mobilizacji mas społecznych oraz 
oddolnej presji  21. Pasywność polityczna cechująca starsze pokole‑
nie, które swój udział w demokracji sprowadzało na ogół do aktu 

18 Por. C. Leggewi, Mut statt Wut Aufbruch In eine neue Democratie, Hamburg 
2011.

19 M. Schudson, Click Here for Democracy: A History and Critique of an Informa‑
tion – Based Model of Citizenship, [w:] H. Jenkins, D. Thornburn (red.), Democracy 
and New Media, Cambridge 2004, s. 49‑59.

20 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, [w:] B. Przybylska‑Maszner 
(red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 45‑55; A. Wejkszner, Jihadism and democracy. 
Democratisation of Muslim countries as received by the representatives of radical Isla‑
mic circles, [w:] B. Przybylska‑Maszner (red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 55‑65; 
P. Nieczuja‑Ostrowski, Ideas of Arab Spring, [w:] B. Przybylska‑Maszner (red.), 
The Arab Spring, dz. cyt., s. 77‑93.

21 C. Crouch, Postdemocracy, Cambridge 2004.
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wyborczego legitymizującego władzę, wypierana jest przez nowy 
typ obywatelskiej aktywności za pomocą Internetu. 
 W tym kontekście warto więc bliżej przyjrzeć się tej problematy‑
ce, analizując rolę Internetu jako platformy, gdzie odbywa się bie‑
żąca polityka, gdzie ścierają się, wzajemnie wpływają i komunikują 
się z sobą tak elity rządzące, jak i obywatele oraz ich grupy. Pre‑
zentowana dysertacja jest pracą o charakterze interdyscyplinarnym. 
Łączy bowiem aspekty i problematykę takich dyscyplin nauko‑
wych, jak: politologia, medioznawstwo i komunikacja społeczna 
oraz socjologia. Stanowi jednak zarazem syntetyczne i spójne ujęcie 
problemu roli nowych mediów jako platformy politycznej interak‑
cji pojedynczych obywateli, ich grup, nowych ruchów społecznych 
(„webplemion”) z klasą polityczną, w kontekście funkcjonowania 
współczesnej demokracji. 

Zakres pracy

Rozwój Internetu od początku lat 90. XX wieku zwiększył zaintere‑
sowanie podmiotów politycznych tym medium, umożliwiając jed‑
nocześnie obywatelom partycypację w polityce na niespotykaną do 
tej pory skalę. Sieć stała się wielopoziomową platformą dyskursu 
politycznego eliminującego dotychczasową jednostronność i asy‑
metrię relacji nadawca (aktor polityczny) – odbiorca (obywatel), 
utrwalaną przez media tradycyjne oraz dotychczasową praktykę 
polityczną. Dzięki procesom konwergencji Internet jest obecnie naj‑
ważniejszym instrumentem przekazywania informacji, docierania 
do nich, narzędziem pozwalającym wyeliminować niedogodności 
komunikacyjne starych mediów  22. Wraz z ewolucją sieci następują 
widoczne przemiany komunikowania politycznego, które rozpo‑
częło tym samym okres postmodernizacyjny  23. 

22 J. Biniewicz, Internet – nowa (?) przestrzeń dyskursu politycznego (pragmatyka, 
struktura, język), [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: po‑
lityka, Toruń 2011, s. 6.

23 Rodzaje kampanii wyborczych: premodernizacyjna, modernizacyjna 
i postmodernizacyjna. Kampanie modernizacyjne dominują w okresie rozwoju 
telewizji, a zatem od lat 50. do momentu narodzin Internetu, tj. początku lat 90. 
XX wieku. Okres przedtelewizyjny to okres premodernizacyjny z dominującą 
wówczas prasą.
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 Ramy czasowe pracy obejmują lata 1991‑2012. Cezura początko‑
wa wiąże się z działalnością Tima Bernersa‑Lee, który opracował 
i upowszechnił program WorldWideWeb (8 sierpień 1991 roku). Rok 
później na świecie funkcjonowało już 16 tysięcy tego typu domen. 
Mimo dynamicznego rozwoju, było to zbyt mało, aby nowe media 
internetowe z lat dziewięćdziesiątych mogły stanowić konkurencję 
dla mediów masowych. Był to jednak okres kiełkowania nowych 
technologii komunikacyjnych. Powstawały wówczas, obok stron 
WWW, wyszukiwarki internetowe (Google) oraz pierwsze blogi. 
W kolejnych latach rozwojowi Internetu towarzyszyło także upo‑
wszechnianie się telefonii mobilnej. Sytuacja zmieniła się w konse‑
kwencji kryzysu tzw. dotcomów w roku 2000. Zaistniało wówczas 
w sieci zjawisko lawinowego powstawania social mediów (nowych 
„nowych mediów”  24), które kreowały nową kulturę określaną jako 
Web 2.0. Rosła również gwałtownie ilość użytkowników sieci oraz 
telefonii mobilnej. Co za tym idzie, stopniowo Internet stawał się 
coraz bardziej interesującym środowiskiem z punktu widzenia agi‑
tacji wyborczej. Coraz śmielej podejmowano próby jego wykorzy‑
stania do działalności politycznej. W rezultacie, na początku dru‑
giej dekady XXI wieku Internet stał się naturalnym ekosystemem 
komunikowania politycznego. Stąd przyjęta cezura czasowa pracy 
pozwoliła, z perspektywy 21 lat rozwoju Internetu, określić znacze‑
nie tego medium jako platformy politycznej interakcji.
 Internet w ciągu ostatnich dwóch dekad był szeroko wyko‑
rzystywany tak przez polityków, jak i przez wyborców. Opisanie 
wszystkich przejawów politycznego wykorzystania sieci byłoby 
niezwykle trudnym wyzwaniem. W związku z tym, skupiono się 
jedynie na kilku wybranych aspektach tego typu działalności. Praca 
prezentuje, z jednej strony, działalność aktorów politycznych w In‑
ternecie, z drugiej natomiast, skupia się na znaczeniu, głównie nie‑
formalnych, elementów sieciowej demokracji obywatelskiej (ang. 
netizen democracy), związanej z funkcjonowaniem mediasfery spo‑
łecznościowej. Jeśli chodzi o pierwszą grupę zagadnień omówio‑
no tu nie tylko przykłady z polskiej sceny politycznej, ale, przede 
wszystkim sceny amerykańskiej. Dotychczas bowiem jedynie Bara‑
ckowi Obamie udało się stworzyć takie mechanizmy internetowe‑
go kontaktu z obywatelami, które zapewniły mu sukces wyborczy. 

24 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010.
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Dlatego w pracy zaprezentowano studium przypadku WWW.
MyBO.com na tle kilkunastoletnich doświadczeń amerykańskich 
polityków w tym zakresie.
 W przypadku drugiej grupy zagadnień, zwrócono szczególną 
uwagę na aktywność obywatelską w mediasferze społecznościo‑
wej, która zainspirowała rewolucyjne przemiany polityczne w wie‑
lu krajach. Demokracja zyskała narzędzie, dzięki któremu obywa‑
tele mogą włączyć się do realnej gry politycznej. Facebook, Twitter, 
You Tube czy Flickr nie są już tylko serwisami służącymi do egocas‑
tingu. Stały się one, ku zaskoczeniu ich twórców, narzędziem mobi‑
lizacji mas społecznych oraz oddolnej presji na sprawujących wła‑
dzę. Wyrazistym tego dowodem stała się Arabska Wiosna oraz inne 
ruchy społeczne, które środowisko mediów społecznościowych 
wykorzystały do swej działalności  25. Dla Rosjan, z kolei, istotnego 
znaczenia nabrał serwis Vkontakte, dzięki któremu mogło dojść do 
tzw. powstania „lajków”. Odrębny wymiar natomiast stanowi por‑
tal Wikileaks, będący reprezentantem mediów demaskatorskich, 
dzięki którym informacje do niedawna zarezerwowane wyłącznie 
dla władzy stają się powszechnie dostępne. Funkcjonowanie tego 
kontrowersyjnego serwisu stało się ważnym elementem współ‑
czesnej debaty publicznej. Zapewnia on bowiem realizację zapisu 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (I generacja: prawa indy‑
widualne – obywatelskie i polityczne) w kwestii dostępu do infor‑
macji  26. Zdaniem Szymona Osowskiego, „podstawą demokracji jest 
założenie, że państwo należy do obywateli i to obywatele sprawu‑
ją w nim władzę poprzez wybranych przedstawicieli. Oznacza to, 
że podejmowanie decyzji przez władze i funkcjonowanie państwa 
winno się odbywać w sposób jawny – widoczny i zrozumiały dla 
wszystkich. Ponadto (…) każdemu obywatelowi, bez podania uza‑
sadnienia, przysługuje prawo do otrzymania informacji na temat 
ich działań. Uwzględnienie zasady jawności (…) gwarantowało, iż 
każdy członek społeczności miał możliwość sprawdzenia, czy dzia‑
łania władzy, która w założeniu działała dla jego dobra, odbywają 

25 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55; A. Wejkszner, 
Jihadism and democracy. Democratisation of Muslim countries as received by the repre‑
sentatives of radical Islamic circles, dz. cyt., s. 55‑65; P. Nieczuja‑Ostrowski, Ideas of 
Arab Spring, dz. cyt., s. 77‑93

26 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,[online:] <http://www.hfhrpol.waw.
pl/pliki/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf> (dostęp: 10.07.2012).

Demokracja...2 
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się zgodnie z zawartą umową, a w przypadku naruszenia umowy – 
miał możliwość żądania zmiany władzy”  27. Ujawnione przez Julia‑
na Assange’a dokumenty dowodzą, że niezależnie od typu reżimu 
politycznego (Tunezja, Egipt, Libia czy Stany Zjednoczone), zasa‑
da jawności jest wszędzie jednakowo naginana. Publikowane tam 
informacje, adresowane pierwotnie do wąskiego grona polityków 
najwyższego szczebla, budzą zdziwienie szerokiej opinii publicz‑
nej, rodząc irytację i sprzeciw. Co za tym idzie, w pracy zaprezen‑
towano szereg przykładów politycznego cyberaktywizmu. Oba 
wymiary tego typu aktywności przedstawiono w perspektywie, 
z jednej strony, zarzutów wobec współczesnego modelu demokracji 
przedstawicielskiej, z drugiej, promocji wartości demokratycznych 
w państwach autorytarnych. Ponadto, w odróżnieniu od wielora‑
kich koncepcji demokracji elektronicznej (e‑demokracji), skupiono 
się tutaj głównie na nieformalnych aspektach tych zjawisk.

Cel badawczy, hipotezy oraz metody badawcze

Celem badawczym pracy jest ukazanie roli nowych mediów jako 
platformy politycznej interakcji. Dla potrzeb pracy fenomen ten 
określono mianem demokracji 2.0. Obejmuje ona, z jednej stro‑
ny, aktywność elit politycznych w sieci, czego symbolem stała się 
prezydencka kampania wyborcza Baracka Obamy. Z drugiej na‑
tomiast, dotyczy wieloaspektowej działalności politycznej obywa‑
teli, ich grup, nowych ruchów społecznych w Internecie, nie tylko 
Web 1.0, ale przede wszystkim Web 2.0. Za szczególnie interesują‑
cy uznano koniec pierwszej dekady XXI wieku, kiedy odnotowano 
ogromny wzrost popularności mediów społecznościowych, umoż‑
liwiających nieznany dotąd poziom zaangażowania politycznego 
użytkowników Internetu. Celem pracy jest również ukazanie naj‑
ważniejszych sposobów i mechanizmów nowomedialnej interak‑
cji na linii elity polityczne‑społeczeństwo, co może prowadzić do 
mobilizacji i partycypacji politycznej tak on‑, jak i offline. Analiza 

27 Sz. Osowski, Prawo dostępu do informacji publicznej jako bierny i czynny obo‑
wiązek informowania – wprowadzenie, [online:] <http://sllgo.pl/files/szymon_osow‑
ski___czynny_i_bierny_obowiazek_dip_czynny_i_bierny_obowiazek_i1e6.pdf> 
(dostęp: 10.07.2012).



19Wprowadzenie

ta została przeprowadzona z perspektywy rosnącego w ostatnich 
latach niezadowolenia społecznego ze stanu współczesnych demo‑
kracji przedstawicielskich oraz promocji wartości demokratycz‑
nych w państwach autorytarnych  28. 
 Problem badawczy podjęty w niniejszej dysertacji został oparty 
na kilku założeniach. Główna hipoteza pracy brzmi: 
 W XXI wieku rośnie rola nowych mediów  29 jako platformy poli‑
tycznej interakcji  30, tak w rozwiniętych demokracjach, jak i w pań‑
stwach autorytarnych, co można określić mianem demokracji 2.0. 
Fenomen ten jest widoczny tak z perspektywy elit politycznych, jak 
i społeczeństwa. Z jednej strony, politycy coraz częściej wykorzystu‑
ją potencjał Internetu do zdobycia, utrzymania bądź sprawowania 
władzy. Z drugiej, wraz ze wzrostem popularności serwisów spo‑
łecznościowych, dynamicznie rośnie ich znaczenie jako platformy 
uświadamiania, mobilizacji czy partycypacji politycznej wyborców.
 Postawiono również następujące hipotezy szczegółowe:

• nowe media stanowią obszar szczególnego rodzaju interakcji 
politycznych: polityk‑polityk, polityk‑wyborca, wyborca‑po‑
lityk oraz wyborca‑wyborca. Szczególne znaczenie dla stanu 
współczesnych demokracji oraz przemian w państwach auto‑
rytarnych mają jednak interakcje dwustronne symetryczne wy‑
borca‑polityk, polityk‑wyborca, które były niemożliwe w okre‑
sie dominacji mediów tradycyjnych;

• nowe media w XXI wieku w coraz większym stopniu stanowią 
narzędzie nieformalnego politycznego uczestnictwa w różnej 

28 Należy podkreślić, iż praca pomija głównie formalne aspekty wykorzysta‑
nia technologii komunikacyjnych i informacyjnych w procesach politycznych, co 
wiąże się z koncepcjami demokracji elektronicznej/e‑demokracji. Pomija zatem 
takie aspekty partycypacji politycznej, jak e‑głosowanie czy wykorzystanie Inter‑
netu przez instytucje państwowe (e‑rząd, e‑administracja). Tym samym, stanowi 
ona głos w dyskusji na temat zjawisk rodzących się na styku procesów politycz‑
nych i ICT, jednak porusza nieco inny zestaw problemów.

29 Nowe media w rozumieniu niniejszej pracy obejmują wszystkie aspekty 
i narzędzia Internetu Web 1.0 oraz Web 2.0. Szczególny akcent został tu położony 
na rolę mediów społecznościowych.

30 Poprzez polityczną interakcję autor rozumie „dynamiczną, zmienną sek‑
wencję wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje 
działania w zależności od tego, co robi (lub mówi) ten drugi”. W tym kontek‑
ście, szczególny nacisk został położony tak na wywieranie wzajemnego wpływu, 
jak i dwustronną komunikację. Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, 
Kraków 2002, s. 77‑85.
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skali i na różnych szczeblach władzy (lokalnym, państwowym, 
globalnym);

• ze względu na ogromną popularność, największe znaczenie 
dla demokracji 2.0 odgrywają serwisy społecznościowe, dema‑
skatorskie oraz platformy blogowe. Ich specyficzna struktura 
umożliwia bowiem efektywną dwustronną interakcję między 
elitami politycznymi a obywatelami; 

• sieć stanowi obszar formowania się nowych ruchów społecz‑
nych, które funkcjonują jako samoorganizujące się, adhokra‑
tyczne, amorficzne, horyzontalne konstrukty neotrybalne funk‑
cjonujące w strukturach emergentnych. Odgrywają one rosnącą 
rolę w politycznym dyskursie z elitami politycznymi;

• w perspektywie coraz powszechniejszych zarzutów wobec 
współczesnego modelu demokracji przedstawicielskiej, nowe 
media mogą być środkiem ponownego zbliżenia elit politycz‑
nych do opinii publicznej;

• nowe media można uznać także za swoistą „siłę promocji de‑
mokracji”. Udostępniają one bowiem społeczeństwom państw 
autorytarnych narzędzia ominięcia cenzury i wyrażenia swego 
niezadowolenia. W tym kontekście, Internet może stać się plat‑
formą uświadamiania, e‑mobilizacji, która może przekształcić 
się w otwarty bunt; 

• wykorzystanie sieci przez elity polityczne, co określono mia‑
nem polityki 2.0, nie gwarantuje sukcesu wyborczego. Wynika 
to z często koniunkturalnego i jednostronnego stosowania na‑
rzędzi Web 2.0. Głównym i najczęstszym błędem jest, przede 
wszystkim, próba użycia mediasfery społecznościowej na po‑
dobnej zasadzie jak mediów tradycyjnych – do jednokierunko‑
wej komunikacji i promocji polityka, bez uwzględnienia sygna‑
łów zwrotnych ze strony opinii publicznej;

• cyberaktywizm, będący filarem demokracji 2.0, przybiera, 
w zależności od kraju i systemu politycznego, bardzo zróżnico‑
wane formy. Może on wykorzystywać różnorodne narzędzia, 
przybierać formy elektronicznego uświadamiania i e‑mobi‑
lizacji, których efektem są m.in.: prodemokratyczne protesty, 
wzmożona debata publiczna, naświetlenie problemów nieza‑
uważonych przez media tradycyjne czy wywarcie skutecznego 
nacisku na elity polityczne. Skrajnymi i specyficznymi formami 
cyberaktywizmu jest demaskatorstwo oraz haktywizm; 
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• nowe media, działając jako platforma politycznej interakcji, 
przybliżają dyskurs polityczny do ideału habermasowskiej de‑
mokracji deliberatywnej. Tym samym, można je uznać za jedną 
z recept w kontekście coraz powszechniejszych zarzutów wo‑
bec modelu funkcjonowania współczesnych demokracji.

 Postawiony cel badawczy wymaga zastosowania szeregu metod 
właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych. W dysertacji 
wykorzystano więc następujące metody badawcze: analiza i kryty‑
ka piśmiennictwa oraz źródeł, analiza treści, metoda porównawcza, 
metoda historyczna, analiza decyzyjna oraz metoda indywidual‑
nych przypadków  31. W pracy zastosowano również metodę netsco‑
utingu, rozumianego jako odmiana badań jakościowych, polegająca 
na analizie Internetu. Miała ona charakter tak site‑centric (podmio‑
tem badań jest witryna), jak i user‑centric (podmiotem badań jest 
internauta)  32.

Struktura pracy i bibliografia

Pierwszy rozdział pracy ma charakter wstępny, dający podstawę 
do dalszych rozważań na temat demokracji 2.0. Wskazano w nim 
na najważniejsze etapy i aspekty rozwoju nowych mediów. W roz‑
dziale tym omówiono powstanie i ewolucję Internetu w kontekście 
rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Szczegól‑
ną uwagę skupiono tu na wykształceniu się Internetu Web 1.0 oraz, 
przede wszystkim, Web 2.0. Scharakteryzowano także rozwój sieci 
w Polsce oraz zdefiniowano samo pojęcie nowych mediów.
 W rozdziale drugim podjęto próbę wskazania najważniejszych 
aspektów funkcjonowania współczesnych demokracji. Podroz‑
dział pierwszy charakteryzuje najważniejsze cechy demokracji 

31 Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
32 Por. B. Gregor, M. Stawiszyński, Wykorzystanie Internetu w badaniach panelo‑

wych rynku, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społe‑
czeństwo informacyjne, Elbląg 2005; T. Żmijewska‑Jędrzejczyk, Badania internetowe, 
[w:] P. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia 
badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2004; M. Szpunar, Badania Internetu vs. 
badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodolo‑
giczne, „Studia Medioznawcze” nr 2/2007; Netscouting, Cogision, [online:] <http://
cogision.com/uslugi_narzedzia/netscouting/> (dostęp: 05.09.2012).
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klasycznej, bogatej w mechanizmy bezpośrednie. W podrozdziale 
drugim omówiono najważniejsze cechy demokracji przedstawiciel‑
skiej, poczynając od rozważań J. Locke’a, T. Hobbesa czy J.J. Rous‑
seau, na G. Sartorim czy R.A. Dahlu kończąc. Podjęto tu także pró‑
bę wskazania najważniejszych różnic między modelem klasycznym 
a współczesnym. Wreszcie, w podrozdziale trzecim przytoczono 
część zarzutów wobec demokracji przedstawicielskiej, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem funkcjonowania mediów tradycyjnych czy 
kryzysu legitymizacji władzy. Dyskusja na ten temat ma bowiem 
fundamentalne znaczenie w kontekście potencjału nowomedialnej 
interakcji politycznej w relacji: politycy‑wyborcy w XXI wieku.
 Po ukazaniu ewolucji, charakteru Internetu oraz współczesnej 
demokracji, w rozdziale trzecim podjęto próbę omówienia feno‑
menu demokracji 2.0, przez co rozumie się wzrost znaczenia no‑
wych mediów jako platformy politycznej interakcji. Po pierwsze, 
zaprezentowano tu rozważania dotyczące społeczeństwa informa‑
cyjnego, będące niejako fundamentem wszystkich omówionych da‑
lej zjawisk. Po drugie, przytoczono dyskusję, która toczy się od lat 
wokół idei demokracji elektronicznej, tzw. e‑demokracji. Po trzecie, 
scharakteryzowano samą koncepcję demokracji 2.0, wskazując na 
jej dwa zasadnicze wymiary: politykę 2.0 (wykorzystanie Interne‑
tu przez elity polityczne) oraz sieciową demokrację obywatelską 
(wykorzystanie Internetu przez obywateli, ich grupy, nowe ruchy 
społeczne). Wskazano zarazem na najważniejsze różnice między to‑
czącą się dotychczas debatą wokół e‑demokracji a zaprezentowaną 
ideą demokracji 2.0.
 Rozdział czwarty poświęcono omówieniu praktycznych przy‑
kładów zastosowania nowych mediów jako platformy interakcji 
przez elity polityczne, co zostało określone mianem polityki 2.0. 
Omówiono tu m.in. pionierów tego typu działań, wykorzystanie 
blogosfery, mikroblogów czy Facebooka przez rodzimych i zagra‑
nicznych polityków. W drugiej części rozdziału podjęto analizę wy‑
korzystania nowych mediów do interakcji z wyborcami na przy‑
kładzie kampanii wyborczej Baracka Obamy, francuskich kampanii 
prezydenckich czy polskiej sceny politycznej. 
 Wreszcie w rozdziale piątym wskazano na najważniejsze przy‑
kłady wykorzystania Internetu przez obywateli, różne grupy spo‑
łeczne, a także nowe ruchy społeczne do interakcji z klasą politycz‑
ną. Na wstępie, scharakteryzowano najważniejsze przejawy dwóch 
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specyficznych form cyberaktywizmu: haktywizmu oraz whistleblo‑
wingu (demaskacja). Następnie wskazano na rosnące znaczenie In‑
ternetu Web 1.0, oraz, przede wszystkim, Web 2.0 na początku XXI 
wieku, na przykładzie „kolorowych rewolucji”. Wreszcie, szczegól‑
ny nacisk położono na omówienie wykorzystania mediów społecz‑
nościowych podczas Arabskiej Wiosny oraz innych protestów spo‑
łecznych w latach 2010‑2012  33.
 W pracy wykorzystano głównie literaturę polską oraz anglo‑
języczną. Wśród najważniejszych autorów polskich publikacji spe‑
cjalistycznych, które okazały się niezwykle przydatne, należy wy‑
mienić, przede wszystkim: Leszka Porębskiego, Marka Jezińskiego, 
Janusza Adamowskiego, Marcina Floriana Gawryckiego, Agnieszkę 
Bógdał‑Brzezińską, Beatę Przybylską‑Maszner, Lesława Habera, To‑
masza Gobana‑Klasa, Krystynę Doktorowicz, Magdalenę Szpunar, 
Marka Sokołowskiego, Jacka Bartyzela, Marię Marczewską‑Rytko, 
Adama Jamroza, Monikę Sadlok czy Monikę Grzelkę. Wśród naj‑
ważniejszych autorów publikacji anglojęzycznych należy natomiast 
wymienić: Manuela Castellsa, Paula Levinsona, Denisa McQuaila, 
Derricka de Kerckhove, Lva Manovicha, Giovanniego Sartoriego, 
Roberta A. Dahla, Michela Maffesoli, Christophera W. Blackwella, 
Raymonda Arona, Davida Beethama, Kevina Boyle’a, Jürgena Ha‑
bermasa, Anthony’ego Giddensa, Dona Tapscotta, Anthony’ego D. 
Williamsa, Yochaia Benklera, Davida Annandale, Howarda Rhein‑
golda, Janet Caldow, Kennetha L. Hackera, Jana van Dijka, Zahida 
Parveza, Andy’ego Bracka, Phila Noble, Donalda F. Norrisa, Mar‑
tina Hagena, Oysteina Saebo czy Kate Alport. Ponadto, rozprawę 
oparto na raportach instytucji rządowych i pozarządowych (np. 
GUS, Eurostat, Royal Pingdom) oraz na dokumentach źródłowych, 
szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie oraz ewolucję nowych 
mediów. Wreszcie, ze względu na specyfikę tematu, w dysertacji 
szeroko wykorzystano materiały, opracowania oraz dane dostępne 
w Internecie. 

33 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55.
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Rozdział 1 EWOLUCJA INTERNETU 
A NOWE MEDIA

Realizacja założonego we wstępie celu badawczego wymaga, przede 
wszystkim, zrozumienia, czym są nowe media, czym jest Internet  1. 
Jest to bowiem medium wyjątkowe, mające stale rosnący wpływ 
na procesy polityczne. Narodziny i ewolucja Internetu są splotem 
wielu czynników o charakterze politycznym, społecznym, techno‑
logicznym i biznesowym, sięgającym lat 40., 50. i 60. XX wieku. Jak 
pisał Manuel Castells, Internet jest „nieprawdopodobną mieszanką: 
wielkiej nauki, badań wojskowych i kultury wolności”  2 oraz ame‑
rykańskiej polityki protekcjonizmu. Dla celów opracowania przy‑
jęto, że rozwój tego medium przebiegał w dwóch etapach: przed‑
nowoczesnym, charakteryzującym się wychodzeniem z entropii 
poprzez wspomaganą przez Stany Zjenoczone samoewolucję, oraz 
nowoczesnym, będącym zapisem narodzin i ewolucji sieci WWW 
w dwóch, jak do tej pory, fazach nazwanych i spopularyzowanych 
przez Tima O’Reilly’ego jako:

• Internet pierwszej generacji – Web 1.0, obejmujący lata od 1990 
do 2001;

1 Por. T. Goban‑Klas, Ontologia Internetu, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo 
informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003, s. 33‑41.

2 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 28; L. Porębski, Elektroniczne 
oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informa‑
cyjnej, Kraków 2001, s. 17‑22.
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• Internet drugiej generacji – Web 2.0, którego początek datowa‑
ny jest od narodzin Wikipedii w styczniu 2001  3.

1.1. Rozwój technologiczny a ewolucja Internetu

Powstanie oraz rozwój sieci ściśle sprzężone jest z historią mikro‑
elektroniki, technologii komputerowej oraz telekomunikacji. Nale‑
ży na wstępie pokrótce prześledzić rozwój technologiczny w tych 
dziedzinach, aby lepiej zrozumieć, na czym opiera się funkcjono‑
wanie Internetu. Za pierwsze narzędzia w postaci prymitywnych 
komputerów Manuel Castells uznał niemieckie maszyny używane 
do obliczeń w lotnictwie – Z‑1 i Z‑3, skonstruowane w 1941, oraz 
Colossus, służący Brytyjczykom do celów kryptograficznych w 1943 
roku  4. Doskonalsza konstrukcja powstała dopiero po wojnie w 1946 
roku. Na zamówienie armii amerykańskiej Uniwersytet Pensylwa‑
nia prowadził badania nad instrumentami obliczeniowymi, w wy‑
niku których powstało urządzenie pod nazwą ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator And Computer). Jego projekt narodził się jesz‑
cze w okresie wojny w latach 1943‑1945 jako efekt pracy J.P. Ecker‑
ta i J.W. Mauchly’ego. Jednakże po wielu procesach sądowych za‑
kończonych decyzją sędziego federalnego Earla R. Larsona z 1973 
roku, miano pierwszego elektronicznego komputera uzyskał pro‑
jekt ABC, stworzony przez Johna Vincenta Atanasowa i Clifforda 
Berry w Iowa State University w latach 1937‑42  5. ENIAC ważył 
około 30 ton, składał się z 70 tysięcy oporników i 18 tysięcy lamp 
elektronowych, pobierał około 140 kW mocy i zajmował powierzch‑
nię równą wielkości sali gimnastycznej. Konstrukcja ta, jak na owe 
czasy, była bardzo nowatorska, jej funkcjonowanie opierało się bo‑
wiem arytmetyce binarnej. Ponadto miał możliwość przetwarza‑
nia równoległego oraz oddzielnego funkcjonowania modułów jed‑
nostki arytmetycznej i pamięci. Programowany był za pomocą kart 

3 T. O’Reilly, What is Web 2.0, O’Reilly [online:] <http://oreilly.com/web2/ar‑
chive/what‑is‑web‑20.html> (dostęp: 21.09.2012). Por. Y. Benkler, The Wealth of 
Networks: How Social Media Production Transforms Markets and Freedom, Yale 2007.

4 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 55.
5 <http://www.pcworld.pl/news/383317/Kiedy.powstal.pierwszy.komputer.

html> (dostęp: 21.06.2012).
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 perforowanych. Wykorzystywany był do budowy broni atomowej, 
prognozowania pogody, projektowania tuneli aerodynamicznych 
czy badania promieniowania kosmicznego. ENIAC nie zaistniałby, 
gdyby wcześniej nie pojawiły się dwa wynalazki, które umożliwiły 
prace nad maszyną obliczeniową: lampa próżniowa (trioda) wyna‑
leziona przez Lee de Foresta w 1906 roku oraz arytmetyka Boole’a 
opisana w 1847 roku  6. Konstruktorzy komputera ENIAC wybu‑
dowali w 1951 roku pierwszy komercyjny model tej maszyny pod 
nazwą UNIVAC‑1, który wykorzystano m.in. do opracowania da‑
nych ze spisu ludności w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie do 
wyścigu z MIT oraz Uniwersytetem Pensylwania dołączyła firma 
IBM, która otrzymała wsparcie finansowe w kontraktach z armią 
amerykańską. W efekcie w 1953 roku powstał pierwszy jej kom‑
puter lampowy o numerze 701. W 1958 roku powstała na tej bazie 
pierwsza generacja dużych komputerów typu mainframe (makro‑
komputery), które dominowały na rynku do połowy lat 70. Rów‑
nolegle jednak trwały prace nad nowymi wynalazkami z dziedziny 
mikroelektroniki  7. 
 Pierwszy działający tranzystor skonstruowano 16 grudnia 
1947 roku w Bell Telephone Laboratories w Murray Hill, New Jer‑
sey. Opracowało go trzech fizyków: John Bardeen, Walter Houser 
Brattain i Bradford Shockley, którzy za ten wynalazek otrzymali 
w 1956 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki  8. Umożliwił on 
zastąpienie lampy próżniowej (triody) de Forresta w konstruowa‑
niu komputerów oraz, dzięki szybkiemu przetwarzaniu impulsów 
elektrycznych w trybie binarnym, kodowanie instrukcji logicznych 
z wykorzystaniem algebry Boole’a. Krokiem na przód stało się 

6 Por. J. Mauchly, J. Presper Eckert, The History of ENIAC Computer, About.
com, [online:] <http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/Eniac.htm> 
(dostęp: 28.07.2012); ENIAC – US History, [online:] <http://www.ushistory.org/
oddities/eniac.htm> (dostęp: 21.06.2012). Por. J. Presper Eckert, The ENIAC, [w:] 
N. Metropolis, J. Howlett, G. Rota (red.), A History of Computing in the Twentieth 
Century, New York 1980.

7 A. Rothert, Technologia i demokracja, [w:] J. Adamowski (red.), Demokracja 
a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2004, s. 31‑53; J. Hofmokl, Internet 
jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009, s. 63‑119; UNIVAC 1, Computer  Museum, 
[online:] <http://www.computermuseum.li/Testpage/UNIVAC‑1‑FullView‑A.
htm> (dostęp: 20.06.2012).

8 Discoverers of the Transistor, Psychem.co.za, [online:] <http://www.physchem. 
co.za/scientists/transistor.htm> (dostęp: 25.06.2012).
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skonstruowanie na tej bazie przez B. Shockleya w 1951 roku tran‑
zystora złączowego. Masowa produkcja wymagała jednak nowych, 
tanich technologii wytwarzania. Tę opracowano w Texas Instru‑
ments w Dallas w 1954 roku. Gordon Teal, do niedawna pracow‑
nik Bell Laboratories, wykorzystał do tego celu łatwo dostępny 
i tani krzem. W 1957 roku Jack Kilby z Texas Instruments oraz Bob 
Noyce z Fairchild, współwynaleźli tzw. obwód scalony (integrated 
circuit – IC)  9. Rozwój technologii komputerowych dopełniła tech‑
nologia integracji planarnej, wynaleziona w 1959 roku w Fairchild 
Semiconductors, funkcjonującej w – nomen omen – Dolinie Krzemo‑
wej w Kalifirnii. Dzięki niej możliwe stało się składanie miniatu‑
rowych komponentów z ogromną precyzją. Produkcja IC, z zasto‑
sowaniem technologii integracji planarnej, wywołała prawdziwą 
technologiczną eksplozję, której efektem były dwa ważne procesy: 
miniaturyzacji i spadku cen komponentów składowych kompute‑
rów. Stany Zjednoczone jednak nie były jeszcze wówczas gotowe 
na miniaturyzację. W radiofonii, podobnie, jak w przemyśle samo‑
chodowym, dominowały ogromne odbiorniki radiowe budowa‑
ne wciąż w oparciu o lampy próżniowe. Moda na małe, przenoś‑
ne modele dotarła tam z Japonii. Ta dziwna historia związana jest 
z Transistor Technology Symposium, zorganizowanym przez Bell Labs 
w 1951 roku, podczas którego udostępniono znaczną część wyni‑
ków badań dotyczących techniki tranzystorowej. 35 firm zakupiło 
licencję na wytwarzanie tranzystorów, płacąc po 25 tysięcy dola‑
rów  10. Wśród nich znalazła się firma z Japonii funkcjonująca pod 
nazwą „Sony”. Przedsiębiorstwo powstało 7 maja 1946 roku, zało‑
żone przez Masaru Ibukę i Akio Moritę w Tokio jako Tokyo Tele‑
communications Engineering Company. Nazwa „Sony” pochodzi 
od łacińskiego sonus (dźwięk) lub amerykańskiego sonny – boy (pa‑
miętać należy, że od końca II wojny światowej amerykańskie wojska 
stacjonują w Japonii w bazie, w Prefekturze Okinawa, w południo‑
wej części wyspy Riukiu). Do tej pory firma zajmowała się drobny‑
mi usługami serwisowymi, wytwarzaniem elektrycznych garnków 
do ryżu, poduszek elektrycznych, megafonów i radioodbiorników 
lampowych. W technologii półprzewodników założyciele „Sony” 

9 Integrated Circuit History, Ideafinder.com, [online:] <http://www.ideafinder.
com/history/inventions/integratedcircuit.htm> (dostęp: 25.06.2012).

10 Tamże.
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dostrzegli ogromny potencjał, bowiem od momentu zakupienia li‑
cencji na produkcję tranzystora, rozpoczęto prace nad zminiatury‑
zowanym, przenośnym odbiornikiem, który powstał w 1955 roku 
obok magnetofonu taśmowego. W 1957 roku radio tranzystorowe 
produkowano już na skalę masową, eksportując go jako sztandaro‑
wy produkt gospodarki japońskiej. Był to początek twórczego wy‑
korzystania nowych technologii do ekspansji gospodarki tego kraju 
na światowych rynkach, a w kontekście Internetu, podstawa pod 
współczesne społeczeństwo sieciowe.
 Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w roku 1971 miało tam miej‑
sce kolejne przełomowe dla mikroelektroniki wydarzenie, które 
M. Castells nazywa „rewolucją w rewolucji”  11. Skonstruowano tam 
bowiem mikroprocesor  12. Prace nad nim trwały w kilku miejscach 
jednocześnie (Intel, Texas Instruments i Garrett AiResearch’s). Jed‑
nym pierwszych realizatorów tej idei był Martian Hoff z Intela  13. 
Jego koncepcja polegała na integracji niezależnie działających IC 
w jednym układzie, pełniącym funkcje wszystkich tych elementów 
jednocześnie. Efektem jego prac było stworzenie, 15 listopada 1971 
roku, pierwszego mikroprocesora czterobitowego o nazwie 4004  14. 
Zastosowano go początkowo do produkcji kalkulatorów. Jednakże 
w 1975 roku, inżynier Ed Roberts, właściciel małej spółki o nazwie 
MITS z Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, produkującej także 
kalkulatory, zbudował pierwszy minikomputer, który dla przyjem‑
ności swojej córki, nazwał Altair (postać z serialu „Star Trek”). Ta 
dość prymitywna konstrukcja zrealizowana na bazie mikroproce‑
sora stała się podstawą skonstruowanego rok później komputera 
Apple I. Wytworzyli go dwaj przyjaciele: Steve Wozniak i Steve 
Jobs, w garażu rodziców Jobsa w Menlo Park w Dolinie Krzemo‑
wej. Legendarna i jedna z najbogatszych dzisiaj spółek – Apple 
Computers – powstała w 1976 roku z inicjatywy wymienionych 
wyżej konstruktorów oraz Ronalda Wayne’a. Marka Apple Inc., 

11 M. Castells, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 56.
12 Por. R. Betker, J.S. Fernando, S.P. Whalen, The History of the Microprocessor, 

„Bell Labs Technical Journal” Autumn 1997.
13 Intel to obecnie jeden z największych na świecie producentów mikroproce‑

sorów montowanych w komputerach na całym świecie. Założyli go 18 lipca 1968 
roku Gordon E. Moore oraz Robert Noyce, a nazwa pochodzi od słów Integrated 
Electronics.

14 Tamże.
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 rozpoznawalna obecnie na całym świecie, dzięki logo w postaci 
nadgryzionego jabłka, produkuje komputery Mac, iPody, iPhony 
oraz iPady. W 1982 roku, jak podawał M. Castells, wartość firmy 
osiągnęła sumę 583 milionów dolarów  15, w 2011 zaś – niemal 34 mi‑
liardów dolarów  16, plasując się za Intelem, Microsoftem, Googlem 
i IBM na ósmej pozycji wśród najbardziej wartościowych marek 
świata. W reakcji na sukces rynkowy Apple’a, koncern IBM podjął 
działania mające na celu przestawienie produkcji z makrokompu‑
terów na mikrokomputery. W rezultacie, w 1981 roku wprowadził 
na rynek komputer o nazwie Personal Computer (PC)  17, popular‑
nie do dzisiaj nazywany „pecetem” (pierwszy model miał symbol 
IMB 5150). Drugi model z roku 1983 – IBM PC/XT (eXTended – roz‑
szerzony), wykorzystywał zaledwie 16‑bitowy mikroprocesor. Rok 
później natomiast powstał model IBM PC/AT (Advanced Technology.) 
Z powodu niejasności w kwestii prawa własności wykorzystanych 
technologii, PC nie został opatentowany przez koncern. W efekcie 
stał się on obiektem masowych podróbek produkowanych w pań‑
stwach azjatyckich. Klony IBM PC rozprzestrzeniały się na całym 
świecie, upowszechniając nowy standard. Dopomógł w tym proce‑
sie także fakt, iż równocześnie dwaj byli studenci Harvadru – Bill 
Gates i Paul Allen – napisali program operacyjny, który montowa‑
ny był w każdym komputerze wyprodukowanym przez IBM. Mic‑
rosoft (założony w 1976 roku w Albuquerque, w celu współpracy 
z Edem Robertsem w kwestii oprogramowania do jego Altairów), 
dzięki kontraktowi z IBM, zyskał niemal monopolistyczną pozycję 
na rynku oprogramowania komputerowego. Dzisiaj system opera‑
cyjny Windows zarządza większością komputerów na świecie  18. 
 Proces doskonalenia konstrukcji komputerów i dopasowywa‑
nia ich do potrzeb użytkowników doprowadził do powstania całej 

15 M. Castells, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 56.
16 A. Puczyk, Apple na 8 miejscu najbardziej wartościowych marek świata, [onli‑

ne:] <http://myapple.pl/content/2644‑apple‑na‑8‑miejscu‑najbardziej‑wartoscio‑
wych‑marek‑swiata.html> (dostęp: 27.07.2012).

17 Por. The History of the PC, [online:] <http://www.historyofthepc.com/> (do‑
stęp: 27.07.2012).

18 A history of Windows, Microsoft.com, [online:] <http://windows.microsoft.
com/en‑US/windows/history> (dostęp: 27.07.2012).
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serii produktów przenośnych  19. Pierwszym z nich był laptop. Na‑
zwa pochodzi od angielskich słów: lap – kolana, top – na wierzchu. 
Laptop skonstruowano więc do używania go na kolanach, w trak‑
cie podróży. Jego odmianą jest notebook (notatnik), który pierwot‑
nie był nieco mniejszy, formatu zeszytu A‑4. Obecnie obie nazwy 
występują zamiennie. Pierwszym urządzeniem z tej kategorii, był 
Dynabook zaprojektowany przez Alana Kaya w laboratoriach fir‑
my Xerox. Pierwszym modelem komercyjnym był natomiast Grid 
Compass Computer. W roku 1979 stworzył go William Moggridge dla 
Grid Systems Corporation. Komputer ten był używany w progra‑
mie NASA dotyczącym promów kosmicznych we wczesnych la‑
tach 80. XX wieku. Kontynuacja procesu miniaturyzacji kompute‑
rów doprowadziła do konstrukcji jeszcze mniejszych: netbooków, 
tabletów i smartfonów. 
 Jeśli chodzi o telekomunikację, której równoległy i harmonijny 
rozwój był warunkiem koniecznym ewolucji Internetu, to należa‑
łoby cofnąć się nieco w czasie, aż do narodzin telegrafu. Miało to 
miejsce w roku 1837, kiedy to Samuel Morse  20 skonstruował jed‑
noprzewodowy telegraf elektromagnetyczny (kropkowo – kres‑
kowy). Trzy lata później udoskonalił swoją konstrukcję w postaci 
odbiornika akustycznego, tzw. „stukawki”. Wynalazek ten rozpo‑
czął ogólnoświatowy proces inwestycyjny, zarówno w Ameryce, jak 
i Europie Zachodniej, w takich dziedzinach, jak: poczta; kolej (trasy 
kolejowe oraz łączność pomiędzy budkami dróżników i najbliższy‑
mi stacjami kolejowymi); żegluga wraz z nadbrzeżnymi radiowymi 
ośrodkami nadawczo‑odbiorczymi; wojsko, szczególnie jako ośrod‑
ki łączności ruchomej, polowej, przenośnej lub przewoźnej; straż 
graniczna; placówki dyplomatyczne; meteorologia; prasa; rozgłoś‑
nie radiowe; giełda; zamożni entuzjaści nowych technik (np. tele‑
fonia na obszarach ich wiejskich włości, fabryk, biur, domów han‑
dlowych, portów, dużych magazynów, sklepów, w mieszkaniach 
prywatnych, itp.)  21. Zdaniem E. Gołębiewskiego w 1852 roku stan 

19 Por. R.A. Allan, A History of the Professional Computer, Ontario 2001; A Brief Hi‑
story of Portable Computing: From Dynabook to Netbooks, Lowendmac, [online:] <http://
lowendmac.com/musings/08mm/notebook‑history.html> (dostęp: 27.07.2012).

20 Morse Code and the Telegraph, History.com, [online:] <http://www.history.
com/topics/telegraph> (dostęp: 28.07.2012).

21 E. Gołębiewski, Pierwsze ślady telekomunikacji na świecie i w Polsce (102 
lata – od 1837 do 1939 r.), [online:] <http://sit.org.pl/historia/zal10.pdf> (dostęp: 
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linii telegraficznych na świecie był następujący: w USA – 23 000 mil 
linii; w Prusach 1500 mil; w Austro‑Węgrzech – ponad 1000 mil; 
w Kanadzie – 983 mile; we Francji – 750 mil; telegrafy elektrycz‑
ne działały także w: Australii, Bawarii, Chile, Hiszpanii, Holandii, 
na Kubie, w Rosji, Saksonii i Toskanii  22. Dnia 5 sierpnia 1858 roku 
położono pierwszy transatlantycki kabel telegraficzny, łączący Sta‑
ny Zjednoczone z Europą. Po 26 dniach funkcjonowania został on 
wprawdzie uszkodzony, ale wymieniony w 1866 roku służył jesz‑
cze niemal 100 lat  23. W 1931 roku w USA, a w 1932 – w Europie, po‑
wstała pierwsza, ogólnodostępna dla prywatnych użytkowników, 
sieć telegraficzna. Innym istotnym wynalazkiem z dziedziny tele‑
komunikacji był telefon, który został opatentowany 3 marca 1876 
roku przez Szkota – Aleksandra Grahama Bella. Pierwsza rozmowa 
telefoniczna odbyła się pomiędzy Bell’em a Tomasem Watsonem już 
tydzień później – 10 marca 1876 roku  24. Pierwsze długodystansowe 
próby (na odległość około 3 kilometrów) przeprowadzono 9 paź‑
dziernika 1876 roku pomiędzy Bostonem a Cambridge. W 1877 
roku w powstałej właśnie firmie Bell Telephone Company zaczęto 
masową produkcję aparatów telefonicznych. Ciekawostką jest to, że 
w 1878 roku liczba telefonów w Stanach Zjednoczonych wynosiła 
2800 sztuk, a trzy lata później w 1880 – już 31 tysięcy, a w 1882 – 240 
tysięcy (na 70 milionów mieszkańców). Następny ważny krok do‑
konał się dzięki pracom Aleksandra Popowa, Nikoli Tesli i Guglie‑
mo Marconiego, którzy w końcu XIX wieku współwynaleźli radio  25. 
Już w listopadzie 1920 roku w Pittsburghu zaczęła funkcjonować 
pierwsza na świecie, regularna rozgłośnia radiowa. Od tej chwili la‑
winowo rosła liczba radioodbiorników i komercyjnych stacji radio‑
wych w tym kraju. W latach 40. XX wieku przeciętny Amerykanin 
dysponował już telefonem i radioodbiornikiem, a telewizja rozwija‑
ła się już w takim tempie, że w 1956 roku można było oglądać pro‑
gramy kolorowe  26. W latach 50. XX wieku w Stanach  Zjednoczonych 

28.07.2012).
22 Tamże.
23 <www.sp5qwj.neostrada.pl/teksty/tekegrafia/html> (odstęp: 28.07.2012).
24 E. Gołębiewski, Pierwsze ślady telekomunikacji na świecie i w Polsce (102 lata – 

od 1837 do 1939 r.), dz. cyt.
25 Por. M. Lakomy, Rynek radiowy w Polsce, dz. cyt., Kraków 2012.
26 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 63‑119; A. Wilowski, Te‑

lewizja, [online:] <http://free.art.pl/artwakat/tekst_0601.html> (dostęp: 28.07.2012).
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mamy zatem do czynienia z dopełniającym się systemem komuni‑
kowania masowego oraz szybko rozwijającą się infrastrukturą te‑
lekomunikacyjną. Pierwszą przemysłowo  wytwarzaną elektronicz‑
ną centralę telefoniczną ESS‑1, skonstruowano w Bell Labs w 1969 
roku. Do połowy lat 70. powstał pierwszy cyfrowy przełącznik, 
który zwiększył szybkość, moc i wielostronność działania central 
telefonicznych należących do AT&T. Wydajność linii przesyłowych 
systematycznie rosła dzięki zastosowaniu optoelektroniki (transmi‑
sja światłowodowa i laserowa). W latach 90. XX wieku użyto sze‑
rokopasmowych sieci zintegrowanych IBN, które zwielokrotniły 
wydajność transmisji. Należy pamiętać, że równolegle doskonalił 
się system łączności satelitarnej, będący efektem polityki podboju 
kosmosu rozpoczętej w lat 50. XX wieku oraz rozwoju telefonii ko‑
mórkowej. W rezultacie mamy dzisiaj możliwość korzystania z łą‑
czy naziemnych (kabel koncentryczny, światłowody) i radiowych 
(radiofonia tradycyjna, satelitarna, mikrofalowa, cyfrowa telefonia 
komórkowa), takich, jak obecnie wdrażana technologia LTE, dzięki 
którym komunikacja staje się wielofunkcyjna i ogólnie dostępna. 

1.2. Internet przednowoczesny

Lata 50. i 60. XX wieku były okresem intensywnej rywalizacji Związ‑
ku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, głównie w sferze mili‑
tarnej i gospodarczej. Dnia 4 października 1957 roku Związek Ra‑
dziecki wystrzelił i umieścił na orbicie okołoziemskiej pierwszego 
sztucznego satelitę – sputnika (ros. sputnik – towarzysz podróży). 
Była to kula wykonana ze stopu aluminiowego o średnicy 58 centy‑
metrów i masie około 84 kilogramów. Wyposażony był jedynie 
w nadajnik radiowy wraz z zasilaczem oraz cztery anteny, które na‑
dawały na dwóch częstotliwościach. W ten sposób uzyskano prze‑
wagę propagandową nad USA. Kiedy bowiem informacja o tym 
fakcie dotarła do opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, wy‑
wołała szok. Tym bardziej, że Rosjanie już miesiąc później wysłali 
w kosmos drugi obiekt, który wyniósł tam psa o imieniu „Łajka”. 
Obcy obiekt przelatujący nad terytorium USA mocno pobudził 
 wyobraźnię Amerykanów, inicjując różnego rodzaju działania, za‑
równo na poziomie lokalnym, jak i państwowym. Pierwszą 
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odpowiedzią na wczesne radzieckie sukcesy w podboju kosmosu 
był skokowy wzrost nakładów na ten sam cel w Stanach Zjednoczo‑
nych. Dnia 1 października 1958 roku ówczesny prezydent Dwight 
Eisenhower powołał do życia Narodową Agencję Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej (National Aeronautics and Space Admini‑
stration – NASA), której głównym zadaniem była koordynacja ame‑
rykańskich wysiłków w tej dziedzinie. Ciekawostką jest to, że 
pierwszym dyrektorem centrum lotów kosmicznych Marshall 
 Space Flight Center został były nazista, członek SS, bliski współpra‑
cownik Adolfa Hitlera – Wernher von Braun  27. W celu zniwelowa‑
nia porażki propagandowej wywołanej wystrzeleniem dwóch ra‑
dzieckich satelitów, postanowiono odpowiedzieć wystrzeleniem 
własnego obiektu. Jednakże satelita „Vanguard” był znacznie mniej‑
szy od „Sputnika 1”. Ważył zaledwie 1,5 kilograma przy maksymal‑
nym udźwigu rakiety wynoszącym zaledwie 10 kilogramów (ra‑
dziecka rakieta „R‑7” mogła wynieść wówczas 1400 kilogramów). 
Dnia 6 grudnia 1957 roku Amerykanie podjęli nieudaną próbę wy‑
strzelenia satelity, która okazała się propagandową katastrofą. Po 
kilku sekundach, silnik przestał pracować i rakieta spadła na zie‑
mię, eksplodując na oczach tłumu dziennikarzy i kamer telewizyj‑
nych. Koleją udaną już próbę podjęto w nocy z 31 stycznia na 1 lu‑
tego 1958 roku, umieszczając na orbicie satelitę „Explorer 1”  28. Na 
tym etapie Stany Zjednoczone wyraźnie przegrywały wyścig zbro‑
jeń, stąd z inicjatywy prezydenta D. Eisenhowera 7 lutego 1958 roku 
powołano do życia Agencję Zaawansowanych Projektów Badaw‑
czych (Advanced Research Projects Agency – ARPA), która miała 
się zajmować rozwojem technologii wojskowych. środki finansowe 
pochodziły z Departamentu Obrony i zasilały badania prowadzone 
na kilku amerykańskich uczelniach. Program ten miał przywrócić 
Stanom Zjednoczonym utraconą pozycję lidera w świecie. Tymcza‑
sem w 1960 roku, po wygranej debacie telewizyjnej, władzę w Bia‑
łym Domu objął demokrata John F. Kennedy. Jego prezydentura 

27 <www.dw.de/wernher‑von‑braun‑po‑trupach‑do‑gwiazd/a‑4495927> (do‑
stęp: 20.05.2012).

28 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 63‑72; A Brief History 
of NASA, NASA History Program Office; The National Aeronautics and Space Ad‑
ministration, U.S. Centennial of Flight Commission, [online:] <http://www.cen‑
tennialofflight.gov/essay/Evolution_of_Technology/NASA/Tech2.htm> (dostęp: 
20.05.2012).
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przypadła na trudny okres w relacjach ze Związkiem Radzieckim, 
gdzie rządził niepodzielnie ekspansywny Nikita Chruszczow. 
Obu przywódcom przyszło się skonfrontować w tzw. kwestii ku‑
bańskiej. Rosjanie podjęli bowiem ryzykowną próbę zainstalowania 
na Kubie rakiet, które zagroziłyby bezpieczeństwu USA. W tej sytu‑
acji J.F. Kennedy zareagował niezwykle stanowczo, co doprowadzi‑
ło do odwrotu Rosjan z wyspy. Ogromną zasługą J.F. Kennedy’ego 
jest także ogłoszenie, podczas przemówienia w Kongresie w maju 
1961 roku, ambitnego programu wyprawy na Księżyc w ciągu na‑
stępnych 10 lat. Jesienią 1962 roku program zlecono do realizacji 
Uniwersytetowi Rice (Rice University) w Houston w stanie Teksas. 
Sześć lat po jego śmierci i osiem po zaprezentowaniu projektu, 20 
lipca 1969 roku, zbudowany za 22 miliardy dolarów statek Apollo 
11 z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem na pokładzie, wylą‑
dował na Księżycu. Tym sposobem Stany Zjednoczone osiągnęły 
przewagę propagandową i technologiczną nad Związkiem Radzie‑
ckim, który nie zdołał dotrzymać tempa swojemu konkurentowi. 
Dzięki wizjonerskiej koncepcji szefa ARPA, dr J.C.R. Licklidera, 
władze USA wyasygnowały na ten program ogromne sumy z bu‑
dżetu państwa, co doprowadziło do niezwykłego ożywienia badań 
naukowych i zainicjowało szereg unikatowych projektów  29. Posu‑
nięcie to uwolniło swego rodzaju masę krytyczną zasobów intelek‑
tualnych Stanów Zjednoczonych. Ośrodkiem naukowym, który stał 
się wówczas centrum innowacyjnym był Uniwersytet Stanforda 
w Kaliforni. Jego kadry zasilały powstającą w latach 50. XX wieku 
Krzemową Dolinę (Silicon Valley). Obszar ten stanowi technopolis, 
gdzie koncentruje się amerykański przemysł nowych technologii  30. 
Głównym odbiorcą jego produktów była armia Stanów Zjednoczo‑
nych. Jednym z projektów zainicjowanych w tych okolicznościach 
było stworzenie w 1969 roku ekspe rymentalnej sieci ARPANET  31, 

29 <www.astronomia.wortale.net/282‑Program‑Apollo‑artykul.html> (dostęp: 
15.05.2012).

30 Początkowo skoncentrował się tam przemysł półprzewodników, oparty na 
surowcu w postaci krzemu. Stąd nazwa obszaru – Dolina Krzemowa. Obecnie 
lokują się tam głównie firmy internetowe. Por. DARPA History, Darpa.mil, [on‑
line:] <http://www.darpa.mil/About/History/History.aspx> (dostęp: 15.05.2012).

31 M. Castells, Galaktyka Internetu, dz. cyt., s. 25. Por. J. Abbate, Inventing 
the Internet, Massachussets 2000; P.H. Salus, Casting the Net, MA: Addison‑We‑
asley 1995; P. Reagan, History and the Internet. A Guide, Boston 2002; D. Tapscott, 
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która składała się początkowo z  czterech połączonych z sobą kom‑
puterów. Mieściły się one w Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA) 
w Los Angeles, Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, In‑
stytucie Stanforda oraz Uniwersytecie Stanowym w Utah. Sieć ta 
powstała na bazie architektury peer to peer (P2P – równy z równym). 
Utworzono ją w oparciu o koncepcję Paula Barana z RAND Corpo‑
ration  32, który zaproponował stworzenie zdecentralizowanej sieci 
równoległych połączeń, tak, aby mogłyby one uodpornić armię na 
atak nuklearny, a system taki pozwoliłby zachować możliwość wy‑
dawania rozkazów i porozumiewania się podczas globalnego kon‑
fliktu zbrojnego, nawet w przypadku awarii wielu węzłów. Opiera‑
ła się ona na wymianie pakietów, czyli mniejszych partii informacji, 
a następnie przesyłaniu ich osobno przez sieć oraz ponownemu łą‑
czeniu z sobą dopiero po dotarciu do odbiorcy. Pierwsze połączenie 
trwało zaledwie tak długo, aby przesłać dwie litery: „l” i „o” ze sło‑
wa „log”. Przy trzeciej literze system się zawiesił. Kontynuowanie 
prac wymagało więc opracowania protokółów komunikacyjnych, 
które umożliwiłyby porozumiewanie się różnych komputerów. 
Pracę tę wykonała Network Working Group, konstruując zasady 
spisane w postaci elektronicznych dokumentów zwanych Request 
for Comments (RFC). Pierwsze dostępne usługi sieciowe obejmowały 
zdalne logowanie (Telnet) i transmisję plików (File Transfer Protocol – 
FTP). W 1972 roku Agencję ARPA przekształcono w Defense Advan‑
ced Research Projects Agency (DARPA – Agencja Zaawansowanych 
Obronnych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów 
Zjednoczonych). W tym czasie zadecydowano także o zademon‑
strowaniu funkcjonowania sieci na konferencji dotyczącej komuni‑
kacji komputerowej (International Conference on Computer Communi‑
cations), która odbyła się w październiku tegoż roku w Waszyngtonie 
w Hotelu Hilton. Zdaniem Vintona Cerfa, pracownicy AT&T pod‑
chodzili do projektu sceptycznie, ale pokaz zakończył się sukce‑
sem  33. Gośćmi konferencji byli m.in.: Donald Davies z UK National 

Growing up Digital: The Rise of the Net Generation, New York 1998; M. Hauben, 
Netizens: On the History and Impact of USENET and the Internet, Los Alamitos 1997.

32 Por. Paul Baran and the Origins of the Internet, RAND Corporation, [online:] 
<http://www.rand.org/about/history/baran.html> (dostęp: 15.05.2012).

33 V. Cerf, How the Internet Came to Be, [w:] B. Aboba (red.), The Online’s Users 
Encyclopedia, Addison‑Weasley 1993; The Computer History Museum, SRI Inter‑
national and BBN Celebrate the 40th Anniversary of First ARPANET Transmission, 
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Physical Laboratory, Remi Despres, który reprezentował French Re‑
seau Communication par Paquet (RCP), Larry Roberts i Barry 
Wessler, którzy wynaleźli BBN Telenet, Gesualdo LeMoli, włoski 
badacz Internetu, Kjell Samuelson ze Swedish Royal Institute, John 
Wedlake z British Telecom, Peter Kirstein z University College of 
London. W trakcie konferencji uformowano nową organizację 
o charakterze ponadnarodowym – International Network Working 
Group. W tych okolicznościach idea sieci komputerowej musiała 
rozprzestrzeniać się do innych krajów. Przydał się tutaj transocea‑
niczny ka bel telefoniczny położony w 1956 roku na dnie Atlantyku 
w celu połączenia Ameryki z  Europą  34 oraz łącze satelitarne funk‑
cjonujące na Hawajch. W konsekwencji w listopadzie 1973 roku po‑
przez linię telefoniczną dokonano pierwszego połączenia między‑
narodowego ARPANET‑u z Wielką Brytanią (University of London) 
i Norwegią (Royal Radar Establishment). Również w 1973 roku po‑
wstały pierwsze specyfikacje dotyczące sposobu wymiany danych 
(m.in. protokół TCP/IP  35), które opracowali Vinton Cerf oraz Bob 
Kahn. Termin Internet po raz pierwszy pojawił się na rynku w 1974 
roku w opracowaniu autorstwa Vintona Cerfa A Protocol for Packet 
Intercommunication, za co został on uznany „ojcem Internetu”  36.
 Jedna z najważniejszych usług internetowych – przesyłanie 
poczty elektronicznej (e‑mail) – została opracowana w 1965 roku. 
Autorzy pomysłu – Louis Pouzin, Glenda Schroeder i Pat Crisman – 
ograniczyli jej działanie jedynie do przesyłania wiadomości pomię‑
dzy różnymi użytkownikami tego samego komputera. Usługę tę 
udoskonalił w 1971 roku Ray Tomlinson, który zastosował także 

Computer History Museum, Press Release, 27.10.2009. Por. J. Abbate, Inventing 
the Internet, Cambridge 1999.

34 Dzięki niemu można było jednocześnie prowadzić 50 rozmów telefonicznych.
35 Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku Vinton Cerf i Bob Kahn opracowali 

wprowadzony w 1982 roku jako standard dla ARPAnetu protokół TCP/IP (Trans‑
mission Control Protocol/Internet Protocol), który jest do tej pory stosowany. Umoż‑
liwiał on połączenie podobnych do ARPAnetu sieci w tzw. sieć Inter‑Network, 
która nie była centralnie zarządzana. Por. Vinton Ceft and Bob Kahn, co‑inventors of 
TCP/IP protocol, Fierce Telecom, 04.10.2011, [online:] <http://www.fiercetelecom.
com/special‑reports/19‑people‑who‑changed‑face‑wireline‑telecom‑industry/
vint‑cerf‑and‑bob‑kahn‑co‑inven> (dostęp: 21.05.2012); J. Hofmokl, Internet jako 
nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 63‑119.

36 <www.poledyt.amu.edu.pl/download/materialy%20eni.pdf (dostęp: 21.05. 
2012).
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znak @ (at) do rozdzielania nazwy użytkownika od nazwy domeny 
internetowej  37.
 Jako pierwszy wysłał on do siebie samego wiadomość elektro‑
niczną, używając programu o nazwie SNDMSG. Odczytał ją jed‑
nak na innym komputerze. Prędko okazało się, że poczta e‑mail jest 
dużo szybsza i efektywniejsza niż listy przesyłane pocztą. Jej po‑
pularność rosła do tego stopnia, że w 1973 wiadomości e‑mail sta‑
nowiły już 75% wszystkich aktywności w sieci ARPAnet, a w 1976 
roku swoją pierwszą wiadomość e‑mailową wysłała brytyjska kró‑
lowa Elżbieta II. W 1977 roku poczta elektroniczna łączyła już oko‑
ło stu naukowców, tworzących pierwsze listy dyskusyjne. W tym 
czasie dwaj studenci z Chicago, Ward Christensen i Randy Suess, 
napisali program pod nazwą modem, który umożliwiał wymianę 
plików pomiędzy komputerami, rok później natomiast stworzyli 
kolejny – Computer Bulletin Board System (BBS), oferujący groma‑
dzenie wiadomości, pogawędki, gry, dyskusje, biblioteki progra‑
mów i przekazywanie ich pomiędzy komputerami  38. Program ten 
przybrał w końcu formę Usenetu – tekstowych grup dyskusyjnych, 
który opracowali w 1979 roku studenci Tom Truscott i James Ellis 
z Uniwersytetu Duke oraz Steve Bellovin z Uniwersytetu Północ‑
nej Karoliny. Jak więc widać, w rozwoju Internetu mają swój udział 
także osoby prywatne. Niezwykle istotny wkład w obecny kształt 
Internetu wniosła tzw. społeczność użytkowników Unixa, czyli sy‑
stemu operacyjnego, który opracowano w Bell Laboratories (Bell 
Labs lub BL) i w 1974 udostępniono z kodem źródłowym i prawem 
do modyfikowania amerykańskim uniwersytetom. Dzięki temu, jak 
pisze M. Castells: „stał się on lingua franca większości wydziałów in‑
formatyki, szybko rozprzestrzeniając się w sieci”  39. Udoskonalony 
przez BL program pod nazwą Unix‑to‑Unix copy (UUCP), a póź‑
niej także przez studentów z Karoliny Północnej w trakcie kon‑
ferencji pracowników Uniksa w 1980 roku rozdawano za darmo. 
Dzięki temu mógł powstać Usenet News, czyli sieć komputerowa 
funkcjonująca poza szkieletem ARPAnetu. Jednakże największym 

37 <www.npr.org/templates/story/story.php?storyId (dostęp: 21.05. 2012).
38 Wspomnienia W. Chirstensena z budowy i wykorzystania pierwszego BBSu, [on‑

line:] <http://www.bbsdocumentary.com/software/AAA/AAA/CBBS/memories.
txt> (dostęp: 25.05.2012). 

39 M. Castells, Galaktyka Internetu, dz. cyt., s. 23.
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wkładem społeczności Uniksa był ruch na rzecz powszechnej do‑
stępności kodu źródłowego – open source. 
 W 1981 roku powstały sieci alternatywne dla ARPAnetu. Były to 
CSNET (Computer Science Network) – przeznaczona głównie dla na‑
ukowców oraz BITNET (Because It’s Time NETwork  40) łącząca City 
University of New York z Uniwersytetem Yale. Sieć BITNET swoją 
popularność zyskała dzięki usłudze Listserv, czyli listom dyskusyj‑
nym o znacznie większych możliwościach od oferowanych przez 
ARPAnet. Powstała z inicjatywy Ira Fuchsa i Greydona Freemana, 
którzy w tym celu wykorzystali protokół NJE firmy IBM. Tym sa‑
mym sieć ta służyła głównie użytkownikom komputerów IBM. Rok 
później w Europie zaczęła funkcjonować sieć EUNET (European Unix 
Network), która dawała możliwości korzystania z usług poczty elek‑
tronicznej oraz Usenetu. W 1982 roku grupy dyskusyjne zaczęły 
używać tak zwanych uśmieszków, znanych obecnie jako emotiko‑
ny, wyrażające, w sposób uproszczony, emocje dyskutantów. Ważną 
datą jest rok 1983, kiedy to od ARPAnetu odłączono jej część woj‑
skową – tworząc MILNET (military net). Obie sieci były jednak wciąż 
połączone z sobą przy pomocy specjalnej bramy (gateway). Powstało 
także wówczas połączenie pomiędzy ARPAnet a CSNETem oraz po‑
łączenia do Europy, Ameryki Południowej, Japonii i Australii. Można 
stwierdzieć, że od tego momentu zaczął powstawać właściwy, cywil‑
ny Internet. Do jego rozwoju włączyła się wówczas fundacja National 
Science Foundation, tworząc NSFNET, amerykańską ogólnokrajową 
sieć szkieletową, która połączyła początkowo pięć ośrodków uniwer‑
syteckich w Cornell, Illinois, Princeton, Pitts burghu i San Diego. Sta‑
ła się ona wzorcem dla innych krajów, które przyłączyły się do niej, 
tworząc u siebie analogiczne sieci szkieletowe. W Wielkiej Brytanii 
powstała sieć Joint Academic Network ( JANET), a w szerszym euro‑
pejskim ujęciu – European Academic and Research Network (EARN) – 
Europejska Akademicka i Badawcza Sieć Komputerowa, będąca od‑
powiednikiem BITNET‑u. W 1984 roku na Uniwersytecie Wisconsin 
zaprojektowano przełomową usługę DNS (Domain Name System – sy‑
stem nazw domen), dzięki której adresy internetowe można dzisiaj 
łatwo zapamiętać. W 1988 roku w sieci pojawił się pierwszy wirus 

40 Nazwa BITnet wywodzi się od hasła reklamowego IBM – „Because It’s The‑
re” odczytywanego także jako „Because It’s Time”. Sieć finansowana była przez 
koncern IBM do 1986 roku.
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 internetowy – Internet Worm (internetowy robak). Zainspirował on 
środowisko informatyków do zawiązania organizacji Computer 
Emergency Response Team  41 – CERT, której celem stało się zapewnie‑
nie bezpieczeństwa w sieci. W tym samym roku Fin Jarkko Oikarinen 
opracował nową usługę – Internet Relay Chat (IRC), która umożliwia 
prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym. W 1989 roku odnoto‑
wano liczbę 100 tysięcy serwerów działających w sieci. Z tej przy‑
czyny Peter Deutsch z Uniwersytetu  McGill w Montrealu stworzył 
pierwszy katalog zasobów sieciowych. Program ARCHIE przeglądał 
serwery FTP i tworzył indeks ich zawartości z możliwością wyszuki‑
wania plików. Był zatem pierwowzorem późniejszych wyszukiwa‑
rek internetowych. W 1990 roku ARPAnet zakończył swoją działal‑
ność, a kontrolę nad Internetem przejął NSFNET. Liczba serwerów 
w tym czasie przekroczyła 300 000, dowodząc, jak szybkim przemia‑
nom podlegała wówczas sieć. Rok ten stał się przełomowy nie tylko 
z tego powodu. Najważniejsze wydarzenie, które otworzyło nowy 
rozdział w historii Internetu, miało miejsce w Szwajcarii w ośrodku 
CERN. Zakończyło ono pierwszą, dość chaotyczną i niedookreśloną 
fazę wychodzenia z entropii  42. Najważniejszy dorobek tego okresu, 
wykorzystywany później jako narzędzie komunikacji politycznej, to 
usługi w postaci BBS‑ów, czatów (IRC) oraz poczty elektronicznej.

1.3. Internet pierwszej generacji – Web 1.0

Na zamówienie fizyków z Europejskiego Centrum Badań Jądro‑
wych (Centre European pour la Recherche Nucleaire, później Eu‑
ropean Laboratory for Particle Physics – CERN) w Genewie, bry‑
tyjczyk Tim Berners‑Lee opracował rewolucyjny, sieciowy system 

41 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 63‑82; <www.cert.
org> (dostęp: 23.07.2012). Por. V. Cerf, How the Internet Came to Be, NetValley.
com, [online:] <http://www.netvalley.com/archives/mirrors/cerf‑how‑inet.html> 
(dostęp: 24.07.2012); The Computer History Museum, SRI International and BBN Ce‑
lebrate the 40th Anniversary of First ARPANET Transmission, dz. cyt. Por. J. Abbate, 
Inventing the Internet, dz. cyt.

42 Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu. Można ją interpre‑
tować jako niepewność wystąpienia danego zdarzenia elementarnego w następ‑
nej chwili. W początkowym okresie tak właśnie przebiegał rozwój Internetu. 
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wymiany informacji, umożliwiający wiązanie dokumentów znaj‑
dujących się na serwerach WWW (World Wide Web) za pomocą łą‑
czy hipertekstowych, co umożliwiło połączenie tekstu, grafiki oraz 
dźwięku. Był to pierwszy na świecie system komunikacji tego ro‑
dzaju zrealizowany początkowo dla ułatwienia pracy fizyków. Za‑
instalowany w 1990 roku wyłącznie na serwerach CERN‑u, latem 
1991 roku trafił do otwartej sieci. Zdaniem M. Castellsa rozwiąza‑
nie to „zadecydowało o tym, że Internet objął swoim zasięgiem cały 
świat. (…) Choć Berners‑Lee nie zdawał sobie z tego sprawy, jego 
praca była kontynuacją długiego ciągu badań (…) nad możliwoś‑
cią interaktywnego korzystania z powiązanych źródeł informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowych”  43. Między innymi, wy‑
korzystał on koncepcję hipertekstu opisaną w 1965 roku przez nie‑
zależnego badacza Teda Nelsona. Tim Berners‑Lee zaprojektował 
także w tym czasie pierwszą przeglądarkę tekstową do WWW. Eu‑
ropejski sukces powtórzono w Stanford Linear Accelerator Center 
gdzie powstał pierwszy amerykański serwer WWW. W 1991 roku 
NSFnet zniósł obowiązujący do tej pory zakaz używania Internetu 
do celów komercyjnych. Rok później uczynił to rząd Stanów Zjed‑
noczonych. Posunięcia te ułatwiły proces akceleracji sieci, umożli‑
wiając tworzenie tak zwanych witryn, dzięki którym każdy użyt‑
kownik Internetu mógł stać się nadawcą specyficznych dla siebie 
informacji. Pierwszymi beneficjentami nowego narzędzia stali się 
przedsiębiorcy, dla których strony WWW stanowiły rodzaj tanich 
wizytówek reklamowych, ułatwiających marketing  44. W 1992 roku 
powstała pierwsza organizacja internetowa pod nazwą Społeczność 
Internetowa (Internet Society)  45, której celem jest dbanie o harmonij‑
ny rozwój sieci oraz reprezentowanie jego użytkowników przed 
rządowymi agencjami odpowiedzialnymi za nadzór nad nim w po‑
szczególnych krajach. W obliczu gwałtownie przyrastającej liczby 

43 M. Castells, Galaktyka Internetu, dz. cyt., s. 25. Por. J. Abbate, Inventing the In‑
ternet, dz. cyt.; P.H. Salus, Casting the Net, MA: Addison‑Weasley 1995; P. Reagan, 
History and the Internet. A Guide, Boston 2002; D. Tapscott, Growing up Digital: The 
Rise of the Net Generation, New York 1998; M. Hauben, Netizens: On the History and 
Impact of USENET and the Internet, Los Alamitos 1997.

44 Kluczową rolę w rozwoju e‑commerce odegrały dwa amerykańskie przed‑
siębiorstwa: sklep Amazon.com założony przez Jeffa Bezosa w 1994, a urucho‑
miony w 1995 roku oraz serwis aukcyjny Ebay założony przez Pierre’a Omidyara 
w 1995 roku.

45 ISOC: <http://www.isoc.org/> (dostęp: 23.07.2012).
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stron internetowych w 1993 roku Marc Andreessen wraz z zespo‑
łem z National Center For Supercomputing Applications (NCSA) 
stworzyli Mosaic, pierwszą przeglądarkę graficzną do odczytywa‑
nia stron WWW. Dzięki niej wyszukiwanie informacji w sieci ule‑
gło znacznemu uproszczeniu. W 1994 roku David Filo i Jerry Yang 
powołali do życia Yahoo, pierwszy katalog zasobów sieciowych na 
świecie. Początkowo był to spis interesujących miejsc w sieci, który 
z czasem ewoluował. Jednocześnie zjawisku temu towarzyszył po‑
ważny sukces finansowy jego twórców bowiem zostali oni pierw‑
szymi milionerami w branży internetowej. W październiku 1994 
roku Tim Berners‑Lee powrócił do gry, potwierdzając swoje zdol‑
ności organizatorskie. Wraz z MIT powołał bowiem do życia orga‑
nizację pod nazwą WorldWideWeb Consortium  46, w której udziały 
mają CERN, DARPA oraz Komisja Europejska. Celem W3C jest roz‑
wój sieci, tworzenie nowych standardów i technologii oraz nadzór 
nad oficjalnymi specyfikacjami (np. językiem HTML). 
 Z początkiem lat 90. szybki rozwój Internetu – globalnej sieci, 
która łączyła wszystkie komputery na świecie – zaczął inspirować 
Billa Gatesa, który od kilkunastu lat zajmował się w firmie Micro‑
soft produkowaniem systemów operacyjnych do komputerów PC 
wytwarzanych przez koncern IBM. W 1995 roku rozesłał on no‑
tatkę służbową zatytułowaną „niepowstrzymana fala Internetu”, 
w której napisał, że Internet jest „najważniejszym wydarzeniem 
od momentu pojawienia się komputera”  47. W efekcie latem 1995 
roku wydano przeglądarkę Internet Explorer oraz system opera‑
cyjny Windows 95, który zawierał wbudowaną obsługę Internetu 
i sieci telefonicznych. Stał się on odpowiedzią na rodzącą się „erę 
faksów, modemów, poczty e‑mail, nowego świata w trybie onli‑
ne oraz olśniewających gier multimedialnych i oprogramowania 
edukacyjnego”  48. Windows 95 ułatwił korzystanie z komputerów 
osobistych, które stawały się coraz bardziej dostępne i przyjazne. Rok 
1995 to także moment, w którym powstała przeglądarka Netscape, 
stworzona w oparciu o kod źródłowy przeglądarki NCSA Mosaic. 
O ile ta druga nie wyszła poza środowisko naukowo ‑techniczne, 

46 W3C: <http://www.w3c.org> (dostęp: 23.07.2012).
47 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 87‑101; Windows Hi‑

story, Microsoft, [online:] <http://windows.microsoft.com/pl‑pl/windows/histo‑
ry> (dostęp: 24.07.2012).

48 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 87‑119.
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o tyle Netscape Navigator spotkał się z niezwykle życzliwym przy‑
jęciem szerokich rzesz użytkowników sieci. Zdominowała ona 
wówczas około 90% użytkowników rynku. W 1997 roku przegrała 
jednak konkurencję z Internet Explorerem Microsoftu. Trzeba nad‑
mienić, iż nazwa Netscape pochodzi od słowa landscape oznaczają‑
cego krajobraz. W tym sensie Nestscape należy rozumieć jako obraz 
sieci.
 Rok 1995 zaznaczył się w historii Internetu także innym, nieza‑
uważonym wówczas osiągnięciem. Rok wcześniej Howard G. Cun‑
ningham opracował, początkowo dla celów informatyków, nowy 
rodzaj oprogramowania. Dnia 25 marca 1995 roku w sieci umiesz‑
czona została strona WikiWikiWeb, która ułatwiała tworzenie treści 
na stronach WWW jej użytkownikom. Umożliwiała ich partycypa‑
cję, przenosząc ciężar administrowania stroną internetową na wielu 
jej użytkowników. Nazwa Wiki powstała dzięki wizycie Cunning‑
hama na Hawajach, gdzie z lotniska w Honolulu do centrum miasta 
skorzystał on z linii autobusowej o nazwie Wiki Wiki  49. Postanowił 
wówczas nazwę tę przenieść na swój program. Narzędzie to nale‑
ży do rodziny programów CMS. Oprogramowanie to zaczęło się 
upowszechniać dopiero pod koniec dekady lat 90. XX wieku, dając 
podwaliny pod nowy rodzaj serwisów internetowych.
 Także w 1995 roku w Stanach Zjednoczonych powstał portal 
Classmates.com (pierwowzór serwisu Nasza Klasa), stworzony 
przez Randy’ego Conradsa. Jego założeniem było ułatwienie użyt‑
kownikom odnalezienia i podtrzymywania kontaktów ze znajomy‑
mi ze szkoły, uniwersytetu czy wojska. Portal ten zwiastował nową 
erę Internetu, która miała nastąpić już niebawem. Jej cechą zasadni‑
czą było tworzenie się tzw. społeczności sieciowych. W 1997 roku 
rozpoczęła się historia jednego z najważniejszych obecnie nowych 
mediów. Jorn Barger, wieloletni użytkownik Usenetu, na swojej 
stronie internetowej „Robot Wisdom”, użył jako pierwszy sformu‑
łowania weblog. Słowo to powstało jako neologizm z połączenia 
słów Web – sieć oraz log, oznaczającego dziennik. Rozłączenie tego 
wyrazu na dwa oddzielne słowa: we blog, sprawiło, że zmienił się 
kontekst. Oznacza on obecnie: my blogujemy. Blog jest zatem chro‑
nologicznym zapisem informacji, zamieszczanych tam przez jego 
twórcę.

49 Tamże, s. 163.
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 We wrześniu 1998 roku Larry Page oraz Sergey Brin, doktoran‑
ci Uniwersytetu Stanforda, opracowali inną przeglądarkę. Zastana‑
wiając się nad chwytliwą nazwą firmy, próbowali wymyślić coś, co 
mogłoby kojarzyć się z ogromną ilością danych. Dziesięć do potęgi 
100 oznacza w matematyce niewyobrażalnie wielką liczbę i nazy‑
wane jest gogolem  50. Anegdota mówi, że w 1938 roku Edward Kas‑
ner – amerykański matematyk – zastanawiając się nad nazwą dla 
liczby 10100 zapytał o to swojego dziewięcioletniego wówczas sio‑
strzeńca Miltona Sirotta, a ten bez zastanowienia odpowiedział – 
googol. Rejestrując domenę, S. Brin w pośpiechu wpisał omyłkowo 
nazwę google – i tak już zostało. Obecnie wartość ich firmy przekra‑
cza 200 mld $  51.
 Druga połowa lat 90. XX wieku to okres szybkiego rozwoju sie‑
ci. Wchodzą nowe usługi, takie jak: RealAudio – technologia prze‑
syłania ciągłej transmisji dźwiękowej, która umożliwiła stworzenie 
tzw. radia strumieniowego (konwergencja radia do Internetu). Za‑
istnienie telewizji w eterze nastąpiło około 30 lat po radiu, tymcza‑
sem w Internecie technologia WebTV weszła już rok po RealAudio. 
W maju 1996 roku Procter&Gamble stał się pierwszym dużym re‑
klamodawcą internetowym, wyznaczając nowy trend w tej bran‑
ży. W 2000 roku powstała technologia Wireless Application Protocol 
(WAP), która umożliwia korzystanie z Internetu przy pomocy te‑
lefonów komórkowych. Możliwa stała się także rejestracja domen 
w językach chińskim, japońskim i koreańskim. Jest to jednocześnie 
początek euforii na giełdach całego świata w związku ze spółka‑
mi w tej branży. Fundusze venture – capital, wietrząc ogromne zyski 
związane z rozwojem sieci, inwestowały znaczne sumy w rozwój 
tego rynku. Jednakże nadmierne przecenianie rosnących szybko 
akcji dotcomów doprowadziło do powstania tzw. bańki interneto‑
wej  52, a następnie do załamania i kryzysu giełdowego. Pierwszą 
oznaką problemów związanych z branżą internetową było bankruc‑
two w maju 2000 roku sklepu internetowego Boo.com, założonego 
przez trójkę młodych Szwedów: Kasję Leander, Ernsta  Malmstena 

50 Por. <http://www.matematyka.pl> (dostęp: 23.07.2012).
51 The History of Google, [online:] <http://www.submittoday.com/history_of_

google.htm> (dostęp: 23.07.2012).
52 Por. W. Gogołek, Demokracja w sieci, dz. cyt., s. 10‑11; Bańka internetowa, 

Kanon‑UW.pl, [online:] <http://www.kanon‑uw.pl/banka‑internetowa> (dostęp: 
23.07.2012).
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i Patrika Hedelina. Boo zajmował się sprzedażą w sieci drogiej 
odzieży adresowanej do młodzieży, na którą nie było chętnych. 
„Wśród inwestorów znalazły się takie tuzy światowej finansjery, jak 
Goldman Sachs i JP Morgan, konglomerat LVMH oraz włoski Be‑
netton. W ciągu osiemnastu miesięcy swego istnienia Boo.com na 
reklamę i marketing wydał 85 milionów funtów brytyjskich”  53. Od‑
łożone w czasie zyski, jak wówczas mówiono, nie zostały skonsu‑
mowane. W I kwartale 2001 roku rozpoczęła się fala upadków, która 
objęła wówczas 217 dotcomów. Indeks giełdowy NASDAQ Compo‑
site osiągnął swój szczyt 10 marca 2000 roku, przyjmując rekordo‑
wy poziom 5132,52 punktów  54. Było to apogeum fascynacji spółka‑
mi internetowymi, rozpoczynające gwałtowny spadek ich wartości 
i panikę na giełdzie, która swoje minimum osiągnęła 9 października 
2002 roku. Rynek spółek internetowych został oczyszczony ze sła‑
bych i nierentownych firm, a te, które zostały, próbowały stworzyć 
coś nowego. Tym czymś był Web 2.0.

1.4. Internet drugiej generacji – Web 2.0 

W warunkach głębokiego kryzysu, począwszy od roku 2001, zacho‑
dzą w sieci nowe zjawiska, które obecnie określamy jako Web 2.0. 
Zaczął się bowiem przekształcać model oparty na korzystaniu z sie‑
ci polegający dotąd na biernym konsumowaniu treści w jej czynne 
współtworzenie. Sieć drugiej generacji nie jest oderwana od etapów 
wcześniejszych. Należy podkreślić, że czerpie ona z dorobku swo‑
ich poprzedników. W latach 90. statystyczny użytkownik Interne‑
tu miał do dyspozycji wypracowane wcześniej narzędzia w postaci 
forów, czatów, e‑maili, stron WWW czy wyszukiwarek. Jego ak‑
tywność jednakże sprowadzała się do poszukiwania i konsumpcji 
tego, co inni w sieci zamieścili. Sieć drugiej generacji integruje cały 
dotychczasowy dorobek w sposób saprofityczny, dając możliwość 
aktywnej partycypacji polegającej na budowaniu społeczności, pi‑
saniu blogów, dzieleniu się treściami i komunikowaniu zgodnie 
z modelem „wielu do wielu”. Można więc stwierdzić, że na tym 

53 M. Hausman, Balon z dotcomami, „Wprost” nr 21/2001.
54 Tamże.
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etapie Internet ewoluował od fazy konsumpcji do fazy partycypacji, 
dzięki czemu został w pewnym sensie uspołeczniony. Do społecz‑
nych cech Web 2.0 zalicza się: generowanie treści przez użytkow‑
ników (user‑generated content – UGC), wykorzystanie folksonomii, 
tworzenie się wokół serwisów rozbudowanych społeczności, moż‑
liwość nawiązywania kontaktów, wykorzystanie efektów siecio‑
wych, wykorzystanie kolektywnej inteligencji, wykorzystanie ot‑
wartych licencji, jak np. Creative Commons  55.
 Przemiana Internetu do stanu określanego jako Web 2.0 prze‑
biega zgodnie z hipotezą opóźnienia kulturowego sformułowaną 

55 Narzędzia i techniki wykorzystywane przez serwisy Web 2.0: „RSS – Real‑
ly Simple Syndication – to kanał komunikacyjny, który służy do publikacji czę‑
sto zmieniających się treści (wpisy blogów, wiadomości). Kanał RSS umożliwia 
użytkownikom automatyczne bycie na bieżąco z treścią ulubionych serwisów in‑
ternetowych. Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS można subskrybo‑
wać w specjalnym czytniku RSS. Użytkownik pobiera nagłówki wiadomości (ty‑
tuły wraz krótkimi opisami) i może wczytać interesujące go informacje ze strony 
WWW. RSS daje możliwość jednoczesnego abonowania wielu źródeł informacji 
i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie, bez 
konieczności odwiedzania poszczególnych stron; Wiki – nazwa specyficznych 
stron internetowych, które można oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać 
bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Nazwą tą określa się rów‑
nież oprogramowanie, które umożliwia wspólną pracę wielu użytkowników 
przy tworzeniu zawartości takich stron; Blogi – jest to rodzaj strony internetowej, 
która zawiera odrębne, samodzielne, uporządkowane chronologicznie wpisy, 
których twórcą jest właściciel bloga. Blogi umożliwiają zazwyczaj archiwizację 
oraz kategoryzowanie wpisów, a także komentowanie wpisów przez czytelni‑
ków. Kiedyś blog był formą internetowego pamiętnika, obecnie z tej formy ko‑
rzystają instytucje; Folksonomia – (inaczej określana jako społeczne tagowanie, 
klasyfikacja, chmura znaczników) – jest to kategoryzacja treści z wykorzystaniem 
dowolnie dobranych słów kluczowych. W znaczeniu potocznym termin ten od‑
nosi się do grupy ludzi współpracujących spontanicznie w celu uporządkowania 
informacji w kategoriach; Fora i portale społecznościowe – forma komunikacji 
użytkowników sieci zainteresowanych danym zagadnieniem. Umożliwiają one 
wymianę informacji na dany temat. Można w nich zadawać pytania do innych 
użytkowników forum, komentować wypowiedzi; Podcasty – to forma interne‑
towej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych od‑
cinków, z zastosowaniem technologii RSS. Często politycy lub korporacje wyko‑
rzystują podcasty jako formę informowania o swojej działalności”. Za: Czym jest 
Web 2.0, [online:] <http://www.msib.pl/dlabibliotekarzy/Biblioteka_2_0/Strony/
Web20.aspx> (dostęp: 23.077.2012). Por. J. Abbate, Inventing the Internet, dz. cyt.; 
P.H. Salus, Casting the Net, dz. cyt.; P. Reagan, History and the Internet. A Guide, 
dz. cyt.; D. Tapscott, Growing up Digital: The Rise of the Net Generation, dz. cyt.; 
M. Hauben, Netizens: On the History and Impact of USENET and the Internet, dz. cyt.
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przez Williama Ogburna  56. Mówi ona, że nowe narzędzia wyprze‑
dzają odziedziczony habitus, tzw. kulturę adaptacyjną. Aby system 
mógł przetrwać, kultura ta musi się „podciągnąć” i stać się funk‑
cjonalna dla nowych narzędzi. Zgodnie z nią, zdaniem Kazimierza 
Krzysztofka, „jeśli zachodzi zmiana w narzędziowej części kultury, 
to zmiany w pozostałych obszarach następują z opóźnieniem. Od 
skali tego opóźnienia zależy to, czy niektóre społeczeństwa znajdą 
się w czołówce, a inne w ogonie, że gdzieś szybciej wytwarzana jest 
kultura adaptacyjna nowych narzędzi. To aksjomat, że powodzenie 
projektu społeczeństwa informacyjnego w decydującym stopniu 
będzie zależeć od wytworzenia kultury, w której może ono funk‑
cjonować. Jeśli jakieś narzędzie jest konieczne do przetrwania, to 
dyfuzja innowacji, wcześniej czy później, wyrównuje dysproporcje. 
Sprawia to, że żadna kultura nie odrzuca Internetu, ponieważ już 
wszędzie jest on niezbędny. Ale zawsze ktoś przoduje, bo pojawia‑
ją się innowacje”  57. Proces ten obserwujemy w pierwszej dekadzie 
XXI wieku, przede wszystkim, w Stanach Zjednoczonych w posta‑
ci nowych zjawisk społecznych i politycznych, ściśle powiązanych 
z nowymi mediami. W innych krajach „podciąganie” habitusu prze‑
biega wolniej, w lokalnym kontekście kulturowym, ekonomicznym 
czy politycznym. Społeczeństwo amerykańskie cechuje się bowiem 
większą neofilią, czyli chęcią przyswajania nowości i zdolnością do 
transgresji niż inne społeczeństwa, zwłaszcza śródziemnomorskie 
(Francja, Hiszpania, Włochy, gdzie istnieje wciąż duży nacisk na ko‑
munikację typu face to face).
 W okresie dotcom boomu w Stanach Zjednoczonych, na bazie kul‑
tury hippisów i yuppies wywodzących się po części z Woodstock, 
po części ze Szkoły Biznesu Uniwersytetu Stanforda i Krzemowej 
Doliny, wytworzyła się swego rodzaju wirtualna klasa społeczna. 
Według Andrew Keena powstał tam tzw. obóz FOO  58, czyli miejsce, 
gdzie kontrkultura lat 60. spotkała się z wolnym rynkiem lat 80. 
i technofilią lat 90. 

56 Por. William Fielding Ogburn, ASANET, [online:] <http://www2.asanet.org/
governance/ogburn.html> (dostęp: 23.07.2012).

57 K. Krzysztofek, Komu bliżej do E‑świata?, Computer World, [online:] 
<http://www.computerworld.pl/artykuly/279668/Komu.blizej.do.Eswiata.html> 
( dostęp: 24.07.2012).

58 Obóz FOO – Friends of O’Reilly – przyjaciele firmy O’Reilly.
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(…) To, co Tim O’Really nazwał Web 2.0 – naprawdę miała zmienić 
wszystko (…) marzenie o w pełni usieciowionym, zawsze podłą‑
czonym społeczeństwie miało się wreszcie urzeczywistnić. (…) na 
 ustach uczestników obozu FOO było tylko jedno słowo. To słowo, to 
„demokratyzacja”  59.

Ten nowy termin upowszechnił się w 2004 roku, w trakcie cyklu 
konferencji zorganizowanych przez Tima O’Reilly’ego i czasopismo 
„Wired”  60.
 Ta atmosfera marzeń o usieciowionym i zawsze podłączonym 
społeczeństwie zrodziła się już podczas tworzenia projektu inter‑
netowej encyklopedii. Jako pierwszy zaproponował jej realizację 
w Usenecie w 1993 roku Rick Gates. Miała to być Interpedia, której 
jednak nie zdołał opracować. W 1999 roku do tej idei wrócił Jimmy 
Wales, któremu w marcu 2000 roku udało się uruchomić projekt pod 
nazwą Nupedia. Z założenia miała to być profesjonalna encyklope‑
dia, tworzona przez wolontariuszy, ale zaopatrzona w restrykcyjne 
zasady recenzji artykułów, które siłą rzeczy zahamowały jej rozwój. 
Projektem kierował doktor filozofii, Lawrence Sanger. Rozwój Nu‑
pedii przebiegał dość opornie, bowiem w listopadzie 2000 roku za‑
wierała zaledwie dwa ukończone artykuły. W tych okolicznościach 
Larry Sanger zaproponował stworzenie wspomagającego projektu. 
Skorzystał wówczas z rady programisty, Bena Kovitza, który za‑
proponował stworzenie drugiej, otwartej encyklopedii, gdzie moż‑
liwość edycji haseł mógł mieć każdy chętny. W tym celu wykorzy‑
stano aplikację Wiki napisaną przez W. Canninghama w połowie lat 
90. Program Wiki był wprost wymarzony do tego przedsięwzięcia. 
Umożliwia on bowiem proste i szybkie współtworzenie bazy da‑
nych przez wiele osób. Dnia 10 stycznia 2001 roku, w środku kry‑
zysu dotcomów J. Wales i L. Sanger uruchomili Wikipedię. Pięć dni 
później J. Wales oficjalnie wykupił domenę wikipedia.com  61. Jej 
rozwój nabierał ogromnego tempa. We wrześniu 2001 roku zawie‑
rała ona już 10 000, a w grudniu – 20 000 artykułów napisanych 

59 A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszcy kulturę. Warszawa 2007, s. 34.
60 Por. O’Reilly Community, O’Reilly Net, [online:] <http://www.oreillynet.

com/pub/au/27> (dostęp: 25.07.2012).
61 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 166‑172; K. Jani‑

cki, Wikipedia – krótka historia największej encyklopedii świata, [online:] <http://
www.wykop.pl/ramka/97828/krotka‑historia‑wikipedii‑na‑urodziny/> (dostęp: 
24.07.2012).
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przez internautów. W tej historii pierwszego w pełni społecznościo‑
wego serwisu internetowego zastrzeżenia budzi fakt sposobu jego 
finansowania, w początkowej fazie istnienia, ze źródła w postaci 
portalu Bomis.com (BOMIS – Bitter Old Men in Suits) o charakterze 
pornograficznym. Jego właścicielem był J. Wales, który założył go 
w 1996 roku z Timem Shellem. Nie zmienia to jednak faktu, że od 
tego serwisu zmienił się paradygmat funkcjonowania sieci.
 Następne przedsięwzięcia o charakterze społecznościowym za‑
częły się pojawiać w sieci już w 2002 roku. Na krótko wszedł wów‑
czas Friendster, który został stworzony na wzór portalu randko‑
wego Match.com. Od 2003 roku rozpoczyna się natomiast wielka 
fala serwisów społecznościowych. Ów proces proliferacji, obecny 
w sieci do dzisiaj, Clay Shirky skomentował: „Yet Another Social 
Network Service”  62 (jeszcze jeden serwis społecznościowy). Były 
to kolejno: Second Life (czerwiec), MySpace (sierpień) i Delicious. 
W 2004 roku zaistniały: Facebook i Flickr (luty) oraz Digg (gru‑
dzień). You Tube narodził się zaś w lutym 2005, Last.fm (interne‑
towa radiostacja i system muzycznych rekomendacji) w sierpniu, 
a Twitter w marcu 2006 roku  63. Rok 2007 zaowocował wypusz‑
czeniem na rynek iPhone’a, telefonu mobilnego umożliwiającego 
dostęp do social mediów. Jego pomysłodawcą był Steve Jobs, zało‑
życiel Apple’a. Fala popularności tego produktu zmieniła oblicze 
rynku telefonów komórkowych, a w szerszym wymiarze, charakter 
Internetu. 
 Wówczas już można było dokonać pierwszych klasyfikacji ser‑
wisów społecznościowych na kilka grup: społeczne, biznesowe 
(np. Linkedln, Visible, Path, Xing), towarzyskie (np. Dogster) op‑
arte na wspólnych zainteresowaniach czy sharingowe koncentrujące 
się na dzieleniu się multimediami (zdjęcia, filmy, programy kom‑
puterowe, gry, np. Flickr, You Tube). Powstały także mniejsze ser‑
wisy, które zrzeszały np. podróżników (Couchsurfing), wierzących 
(MyChurch) czy mniejszości etniczne bądź seksualne. Metamorfozę 
przeszły również blogi, które zyskiwały coraz to nowe narzędzia, 
takie, jak RSS czy blogroll, umożliwiając czytelnikom komentowanie 

62 A. Bleicher, Social Networking: Friended, „IEEE Spectrum”, January 2011.
63 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 26.

Demokracja...4 



50 Demokracja 2.0.

postów. W ten sposób popularność zyskały Xanga, LiveJournal, 
Vox, Daily Kos, Boing Boing czy Huffington Post  64. 
 Zasadniczym pojęciem, które powstało w kontekście sieci Web 
2.0, są social media (zamiennie nazywane mediami społecznymi lub 
społecznościowymi albo mediasferą społecznościową). Twórcą tego 
kluczowego terminu, był Chris Sharley, który opisał aplikacje sie‑
ciowe umożliwiające użytkownikom łączenie się między sobą, wy‑
mianę i generowanie treści  65. Według Rona Jonesa: „social media to 
kategoria mediów online wykorzystywanych przez użytkowników 
do konwersacji, partycypacji, sharingu i bookmarkingu”  66. W prze‑
ciwieństwie do mediów tradycyjnych mają one charakter komuni‑
kacji dwukierunkowej. W tym kontekście wyróżnia on następujące 
ich kategorie: social news (Digg, Sphinn, Newsvine, BallHype); social 
sharing (Flickr, You Tube, Snapfish, Jumpcut); social networks (Face‑
book, Linkedin, MySpace, Twitter); social bookmarking (Delicious, 
Faves, StumbleUpon, BlogMarks, Diigo). Z biznesowego punktu 
widzenia idea mediów społecznościowych sprowadza się do mo‑
delu opisanego przez Petera Druckera za pomocą formuły: „celem 
biznesu jest kreować klienta” (The Purpose of a Business is to Create 
a Customer)  67. Shiv Singh sparafrazował to w odniesieniu do social 
mediów, twierdząc, że „celem biznesu jest kreować klienta, który…
kreuje klientów” (ang. The Purpose of a Business is to Create a Cus‑
tomer…who creates customers)  68. Taką możliwość dają właśnie  media 

64 Tsissput, Historia serwisów społecznościowych, Wordpress, [online:] < https://
tsiss.wordpress.com/2011/11/12/historia‑serwisow‑spolecznosciowych/> 
( dostęp: 26.07.2012). 

65 R. Cisek, Ścieżka cyfrowej plotki czyli krótka historia współdzielenia, Nowe Me‑
dia, [online:] <http://www.nowemedia.org.pl/joomla/index.php/wiadomosci/
item/814‑%C5%9Bcie%C5%BCka‑cyfrowej‑plotki?tmpl=component&print=1> 
(dostęp: 27.07.2012). Por. A. Gentle, Conversation and Community: The Social Web 
for Documentation, Fort Collins 2009; J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds, New 
York 2004; Y. Benkler, The Wealth of Networks, Yale 2006.

66 R. Jones, Social Media Marketing, Search Engine Watch, [online:] <http://se‑
archenginewatch.com/article/2064413/Social‑Media‑Marketing‑101‑Part‑1> (do‑
stęp: 27.07.2012).

67 O. Marks, ‘The Purpose of the Business in to Create a Customer’ – Peter Drucker 
Centenary, ZDNet, [online:] <http://www.zdnet.com/blog/collaboration/the‑pur‑
pose‑of‑a‑business‑is‑to‑create‑a‑customer‑peter‑drucker‑centenary/1049> (do‑
stęp: 27.07.2012).

68 The Best Social Media Definition To‑Date, [online:] <http://www.centerne‑
tworks.com/social‑media‑definition/> (dostęp: 27.07.2012).
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społecznościowe wykorzystywane jako narzędzie marketingu. Tę 
samą formułę możnaby aplikować w polityce, parafrazując słowa 
P. Druckera: celem polityki online jest kreowanie zwolenników, któ‑
rzy kreują zwolenników albo szerzej – odnieść ją do wszystkich no‑
wych ruchów społecznych wykorzystujących social media. 
 Ze względów metodologicznych, według J. Sterne’a, można 
wyodrębnić siedem kategorii mediów społecznościowych  69: fora 
i fora dyskusyjne (forums and message board); płaszczyzny wymiany 
opinii i recenzji (review and opinion sites)  70; portale społecznościo‑
we (social networks); blogi (blogging); mikroblogi (microblogging); ser‑
wisy zakładkowe (bookmarking)  71; serwisy wymiany plików (media 
sharing)  72. Inną interesującą typologię przedstawił Dominik Kaza‑
nowski  73, który sklasyfikował je w układzie funkcjonalnym, wyróż‑
niając: media służące publikacji (prezenatcji) opinii i poglądów (są 
nastawione na tworzenie bazy wiedzy, ich zadaniem jest umożli‑
wienie wszystkim zainteresowanym otwartego i nieskrępowanego 
wyrażania opinii i poglądów, co jest niezwykle ważne dla procesów 
demokratycznych; tę funkcję realizują m.in. blogi, fora, Wiki, ser‑
wisy dziennikarstwa obywatelskiego); media służące współdziele‑
niu zasobów (są nastawione na budowanie bazy zasobów filmów, 
zdjęć, obrazów, prezentacji, aplikacji, itp. przechowywanych i prze‑
twarzanych w tzw. „chmurze” – You Tube, SlideShare, itp.); media 
nastawione na współtworzenie lub kooperację; media nastawione 
na budowanie i podtrzymywanie relacji; media nastawione na ko‑
munikację i dyskusję; media nastawione na bieżące informowanie 
i odnoszenie się do aktualności (mikroblogi, serwisy alertowe, live‑
stream i livecast). 
 Zdaniem Andreasa Kaplana i Michaela Haenleina „media spo‑
łecznościowe to grupa aplikacji online, bazujących na ideologii 
i technice Web 2.0, pozwalających tworzyć i wymieniać zawartość 

69 J. Sterne, Social media metrics: How to measure and optimize your marketing 
investment, New Jersey 2010, s. 15‑18.

70 Np. Amazon.com.
71 Np. Digg.com., Delicius.com, Wykop.pl.
72 Np. You Tube.com, Flickr.com.
73 Por. np. D. Kazanowski, Media społeczne są czymś więcej niż tylko narzę‑

dziem reklamowym, Spider’sWeb, 03.02.2012, [online:] <http://www.spidersweb.
pl/2012/02/media‑spoleczne‑sa‑czyms‑wiecej‑niz‑tylko‑narzedziem‑reklamo‑
wym‑dominik‑kaznowski.html> (dostęp: 28.07.2012).
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przez użytkowników”  74. Definicja ta ogranicza obszar wykorzysta‑
nia Internetu i jednocześnie podkreśla uczestnictwo Internautów 
w tworzeniu zawartości, co stanowi podstawę każdego serwisu 
społecznościowego. Ich typologia wyróżnia sześć grup: projekty 
współpracy (np. Wikipedia), blogi i mikroblogi (np. Twitter), spo‑
łeczności treści (np. You Tube), serwisy społecznościowe (np. Fa‑
cebook), wirtualne gry (np. World of Warcraft) i wirtualne światy 
społeczne (np. Second Life). 
 Według J.H. Kietzmanna problem klasyfikacji social mediów roz‑
wiązuje tzw. „plaster miodu” (Honeycomb of Social Media), składa‑
jący się z siedmiu bloków funkcjonalnych  75: tożsamość (identity), 
konwersacje (conversation), dzielenie się (sharing), obecność (pre‑
sence), relacje (relationships), reputacja oraz grupy (reputation and 
groups). Dzięki tym elementom składowym łatwiej można zrozu‑
mieć potrzeby zaangażowania społecznego internautów. Dla przy‑
kładu, głównym celem użytkowników serwisu LinkedIn jest dba‑
łość o tożsamość, reputację i właściwe, profesjonalne relacje. Z kolei, 
użytkowników You Tube interesuje, przede wszystkim, dzielenie 
się klipami. Wreszcie, należy ponownie przytoczyć Dominika Ka‑
zanowskiego, zdaniem którego, przeszliśmy dotychczas osiem eta‑
pów rozwoju Internetu: faza odbioru treści – read, czyli faza porta‑
li (Yahoo, MSN, AOL); faza wyszukiwania – search (Google, Yahoo 
Search); faza zakupów i handlu – buy & trade (Amazon, eBay); faza 
komunikacji i konwersacji – communication (Skype); faza wideo – vi‑
deo (You Tube); faza społeczności – social networking (MySpace, Face‑
book); faza agregacji treści – aggregation (Google Reader, Netvibes, 
Yahoo Pipes); faza internetu – human powered (Mahaloo)  76.
 W tym kontekście należy stwierdzić, że wszystkie klasyfika‑
cje social mediów obarczone są kilkoma wadami. Po pierwsze, nie 
uwzględniają rosnącej lawinowo popularności telefonii mobilnej 

74 A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and oppor‑
tunities of Social Media, Slide Share, [online:] <http://www.slideshare.net/gue‑
stef2b2f/social‑media‑definition‑and‑classification> (dostęp: 27.07.2012).

75 J.H. Kietzmann, K. Hermkens, I.P. McCarthy, B.S. Silvestre, Social media? 
Get serious! Understanding the functional building blocks of Social Media, „Business 
Horizons” nr 54/2011, s. 241‑251.

76 D. Kaznowski, Model ewolucji internetu: wersja 0.4; Etapy rozwoju me‑
diów społecznych; Przyszłość sfery publicznej, [online:] <http://networkeddigi‑
tal.com/2012/02/25/model‑ewolucji‑internetu‑wersja‑0‑4‑etapy‑rozwoju‑me‑
diow‑spolecznych‑przyszlosc‑sfery‑publicznej/> (dostęp: 27.07.2012).
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z dostępem do sieci. Zasadniczo zmienia ona bowiem architektu‑
rę sieci od strony dostępowej. Smartfony i tablety wypierają kom‑
putery stacjonarne i notebooki. Odpowiedzią na ten trend są nowe 
aplikacje w social mediach. Po drugie, należy podkreślić, że media 
społecznościowe stają się areną konwergencji. Zaciera ona granice 
pomiędzy poszczególnymi kategoriami mediów, co prowadzi do 
nieskuteczności wszelkich klasyfikacji. Do niedawna istniały jasne 
granice pomiędzy różnymi platformami, natomiast obecnie mamy 
do czynienia z migracją do mediów sieciowych, które stają się coraz 
bardziej multimedialne. Profile użytkowników zaś przeistaczają się 
w agregaty dla mediów UGC. Stają się one mediami dominujący‑
mi w rodzinie social mediów. Po trzecie zaś, obserwujemy niezwykle 
istotną tendencję polegającą na tworzeniu się tzw. social TV (trend 
cechujący się symbiozą starych i nowych mediów, sieci klasycznej 
i mobilnej, polegający na aktywności na tzw. drugim ekranie, czyli 
tablecie, telefonie, laptopie, PC, etc.; oglądany program telewizyj‑
ny komentowany jest jednocześnie na Facebooku lub Twitterze)  77. 
Dominująca na rynku mediów tradycyjnych telewizja, w sieci tak‑
że cieszy się rosnącą popularnością. Jest to jednak już inna tele‑
wizja, w dużej mierze produkowana przez amatorów w serwisie 
You Tube, Vimeo czy Dailymotion. I wreszcie nie można przeoczyć 
powoli rodzącego się tzw. Internetu semantycznego (Web 3.0), któ‑
ry prawdopodobnie stanie się następcą sieci drugiej generacji. Po‑
nadto, należy stwierdzić, że dzisiejsza globalna sieć jest w dużej 
mierze mobilna i społecznościowa  78.
 Porównując Internet pierwszej i drugiej generacji, należy stwier‑
dzić, że pierwszy etap rozwoju Internetu – Web 1.0 – jest w pew‑
nym sensie wtórny wobec świata rzeczywistego. Polegał on bo‑
wiem głównie na digitalizacji procesów i modeli znanych ze świata 
fizycznego. Miał on raczej charakter zmian technologicznych. Zno‑
sił uciążliwości przestrzeni i odległości w sensie komunikacyjnym. 
Przełom nastąpił z chwilą zintegrowania się procesów społecz‑
nych z technologią w postaci mediów społecznościowych charak‑
terystycznych dla społeczeństwa sieciowego. Zdaniem Magdaleny 
Szpunar 

77 N. Hatalska, Trendbook2012, Hatalska.com, [online:] <http://hatalska.com/
trendbook2012/> (dostęp: 27.07.2012).

78 A. Keen, Web 1.0 + Web 2.0 = Web 3.0, Andrew Keen Website, 25.04.2008, [on‑
line:] <http://www.ajkeen.com/2008/04/25/web‑10‑web‑20‑w/> (dostęp: 27.07.2012).
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epokę Web 1.0 charakteryzował model jednokierunkowy, o jakości 
i charakterze strony WWW decydował jedynie jej właściciel, a użyt‑
kownicy byli zaledwie biernymi jej konsumentami, zadowalając się od‑
czytem prezentowanych na niej treści. Model ten przypominał obcowa‑
nie z tradycyjnymi mediami, takimi jak prasa, radio czy telewizja, gdzie 
masowy odbiorca „skazany” był na niemal bezrefleksyjne konsumowa‑
nie serwowanych mu treści. Zgodnie z założeniami komunikacji maso‑
wej odbiorca nie dysponował niemal żadną możliwością odpowiedzi 
zwrotnej. (…) Odbiorca (…) traktowany jest jako anonimowa „końców‑
ka” procesu komunikacji  79.

W 2006 roku Człowiekiem Roku, według tygodnika „Time”, zo‑
stał You (Ty). Umieszczony na okładce człowiek, oglądając swoje 
lustrzane odbicie, czytał: „Tak, Ty. Kontrolujesz epokę informacji. 
Witamy w Twoim świecie”  80. W tym kontekście granica pomiędzy 
tymi, którzy wyłącznie konsumowali i tymi, którzy zajmowali się 
produkowaniem, stała się nieaktualna. Narodziła się bowiem kul‑
tura Do It Yourself (DIY – zrób to sam). W epoce Web 2.0 proces kre‑
owania zawartości serwisu zmienił się całkowicie. Na jego kształt 
mają bowiem wpływ jego użytkownicy, którzy decydują o tym, co 
ma się w nim znaleźć. Zdaniem S. Kotuły 

twórca daje jedynie asumpt, który spotyka się z oddźwiękiem ze 
strony użytkowników i „żyje” jedynie dzięki ilości odwiedzin da‑
nej strony, ilości zasobów w niej zawartych, mnogości linków do niej 
prowadzących  81.

Kultura partcypacji funkcjonuje dzięki ludziom bardzo mło‑
dym  82 (pokolenie C), w znakomitej większości amatorom  83, któ‑
rzy w procesie zbiorowego uczenia się, wielokrotnych iteracji, prób 

79 M. Szpunar, Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, [w:] M. Grasze‑
wicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów 2, Wrocław 2010, s. 251.

80 L. Grossman, You – Yes, You – Are Time’s Person of the Year, [online:] <http://
www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html> (dostęp: 27.07. 
2012).

81 S. Kotuła, Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, [w:] M. Sokołow‑
ski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg 2007, s. 181.

82 K. Stachura, Ewolucja kultury partycypacyjnej na przykładzie serwisu YouTube, 
[w:] M. Sokołowski (red.), (kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Ol‑
sztyn 2007, t. 1, s. 323.

83 Por. A. Keen, Kult Amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007, s. 57. 
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i błędów  84, tworzą zbiorową mądrość. Według M.R. Allena, bierni 
dotychczas 

użytkownicy stają się jej aktywnymi twórcami. Bierni odbiorcy, czyta‑
jący jednynie podane im treści, zamieniają się we wreaderów (neologizm 
powstały z połączenia słów: writer – piszący i reader – czytający)  85.

Kultura partycypacji zaciera granicę pomiędzy nadawcą a odbior‑
cą. Jak twierdzi Henry Jenkins „nikt nie wie wszystkiego. Każdy 
wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość”  86. W obliczu kryzysu zaufania 
do mediów tradycyjnych odbiorcy kierują swoją uwagę w stronę 
oddolnych źródeł informacji, co ma także decydujący wpływ na 
kształt procesów demokratycznych. Internet utrzymywany w pa‑
radygmacie Web 2.0, w opozycji do Web 1.0, przestał być medium 
ekskluzywnym, elitarnym, dostępnym tylko dla wąskiej grupy spe‑
cjalistów. Większość narzędzi projektowanych jest dzisiaj zgodnie 
z logiką user – friendly (przyjazny dla użytkownika). Mamy bowiem 
obecnie do czynienia z mediami społecznościowymi, zdaniem W. 
Gogołka, których kluczowym rysem jest partycypacja osób w two‑
rzeniu i dystrybucji informacji  87. Jak zauważa jednak Andrew Keen, 
publiczność jest gwiazdą  88, stąd zdaniem A. Tarkowskiego to, co 
użytkownicy sieci hołubią jednego dnia, za kilka miesięcy ginie 
w czeluściach nieodwiedzanych stron internetowych  89. Sprzyja to 
proliferacji social mediów i utrzymuje ich stan w nieustannej płyn‑
ności. Można uznać, iż ma tutaj swoje współczesne zastosowanie 
schumpeterowska „twórcza destrukcja”  90 w wersji 2.0. Rosnąca po‑
pularność kultury partycypacji, do czego sprowadzono rozumie‑
nie Web 2.0, wynika, zdaniem K. Stachury, z niskiej bariery wejścia 
w świat wymiany treści medialnych oraz nieformalnej pomocy, jaką 

84 Por. M. Castells, Galaktyka Internetu, s. 57.
85 M. R. Allen, This Is Not a Hypertext, But…: A Set of Lexias of Textuality, dz. 

Cyt. za: S. Kotuła, Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, dz. cyt., s. 183.
86 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warsza‑

wa 2007, s. 31.
87 W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, dz. cyt., s. 125.
88 A. Keen, Kult Amatora. Jak Internet niszczy kulturę, dz. cyt., s. 51.
89 A. Tarkowski, Radosna rewolucja, wolna kultura, Witryna Czasopism, [ on line:] 

<http://witryna.czasopism.pl/gazeta/1023/1082/1115/> (dostęp: 27.07.2012). 
90 Austriacki ekonomista Joseph Alois Schumpeter wprowadził ten termin 

w 1942 roku w książce pt. Kapitalizm, socjalizm, demokracja.
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otrzymują jej użytkownicy  91 od innych użytkowników. Zjawisko 
to szczególnie wyraźnie występuje w blogosferze i ogniskuje się 
na czymś, co możnaby nazwać swoistym bon tonem. Polega ono na 
wymianie uprzejmości w postaci komentarzy na blogach, w kręgu 
osób zainteresowanych daną tematyką.
 Główną cechą Web 2.0 jest swego rodzaju uwłaszczenie sieci 
przez jej użytkowników w sensie zamieszczanych tam treści. Sy‑
stem masowego dzielenia się (sharing) informacją, czyli hiperarchia, 
jest źródłem dzisiejszego bogactwa Internetu. W dobie nowych 
mediów proces ten ułatwiają e‑maile, sms‑y, mms‑y, a w ostatnich 
latach social media. Nowego znaczenia w tym kontekście nabrała 
reguła Milgrama, z której wynika, że zaledwie sześć kliknięć mysz‑
ką wystarcza, aby dotrzeć do dowolnego użytkownika sieci. Stąd 
ważne informacje obiegają świat w zawrotnym tempie, ponieważ 
są one tagowane i współdzielone przez internautów. Coraz łatwiej 
jest również partycypować w wydarzeniach o istotnym znaczeniu 
dla wspólnot. Dokonuje się to inaczej, niż dotychczas. Zauważyć 
bowiem można wyższą gotowość do mobilizacji on‑ niż offline. Sieć 
drugiej generacji jest także miejscem, gdzie funkcjonują amorficzne, 
samoorganizujące się, horyzontalnie ukonstytuowane społeczności 
nastawione na realizację krótkoterminowych zadań.
 Dowodem znaczenia Internetu we współczesnym, globalnym 
społeczeństwie stał się występ Sir Tima Bernersa‑Lee  92 na uroczy‑
stości inaugurującej Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku 
w towarzystwie młodzieży „wyposażonej” w smartfony. Wydarze‑
nie to połączyło symboliczną klamrą Web 1.0 i Web 2.0 ze starożyt‑
ną ideą zmagań olimpijskich i grecką demokracją.

1.5. Ewolucja Internetu w III RP

Konsekwencją wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grud‑
nia 1981 roku było nałożenie na Polskę ograniczeń sprzedaży 

91 K. Stachura, Ewolucja kultury partycypacyjnej na przykładzie serwisu YouTube, 
dz. cyt., s. 323; W. Gogołek, Demokracja w sieci, dz. cyt.

92 Sir Tim Berners Lee otrzymał tytuł szlachecki Rycerza Orderu Imperium 
Brytyjskiego od Królowej Elżbiety II 16 lipca 2004 roku, za wkład w ogólnoświa‑
towy rozwój Internetu.
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technologii komputerowych. Koordynacją działań państw zachod‑
nich zajmował się w tym względzie Komitet Koordynacyjny Wie‑
lostronnej Kontroli Eksportu (Coordinating Committee for Multi‑
lateral Export Controls – COCOM), funkcjonujący w okresie zimnej 
wojny i skupiający 17 najbardziej rozwiniętych technologicznie 
państw świata  93. Dnia 15 lutego 1990 roku, po upadku komunizmu 
Komitet zniósł większość ograniczeń w wymianie handlowej, ot‑
wierając tym samym szanse na rozwój Internetu w Polsce. Po wy‑
pełnieniu roli, jaką przypisano tej organizacji w 1949 roku, została 
ona zastąpiona w 1995 roku Porozumieniem Wassenaar, do którego 
należy obecnie także Polska. Mimo embarga, już w 1987 roku Jacek 
Szelożyński w Gdańsku uruchomił pierwsze połączenie z amator‑
ską siecią FidoNet za pomocą zwykłej sieci telefonicznej. W sierpniu 
1989 roku, tuż po historycznych wyborach parlamentarnych, które 
doprowadziły do zmiany systemu politycznego i ekonomicznego 
w Polsce, Ksawery Stojda wydał pierwszy numer elektronicznego 
czasopisma „Donosy”. Jednakże sprawy nabrały tempa dopiero po 
decyzji COCOM. W maju 1990 roku przyjęto Polskę do European 
Academic Research Network (EARN), dzięki czemu uzyskaliśmy 
połączenie internetowe ze szwajcarskim CERN‑em  94 i już 17 lipca 
krajowy węzeł PLEARN, utworzony w Centrum Obliczeniowym 
Uniwersytetu Warszawskiego, połączył się z węzłem DKEARN 
w Kopenhadze. W ciągu następnych miesięcy do sieci podłączały 
się kolejne miasta i instytucje oraz czyniono niezbędne inwestycje 
w tym zakresie. W kwietniu 1991 roku powołano do życia Nauko‑
wą i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) działającą przy Uni‑
wersytecie Warszawskim, z której 17 sierpnia wysłano pierwszego 
e‑maila do Kopenhagi. Data ta uznawana jest za początek Interne‑
tu w Polsce. W sierpniu 1992 roku Wydział Fizyki UW oddał do 
dyspozycji badaczy i studentów pierwszy serwer WWW – www.
fuw.edu.pl, co stało się początkiem rozwoju sieci akademickiej 
i komercyjnej. Pamiętać należy, że w tym czasie zarówno sprzęt 
komputerowy jak i połączenia przez sieć telefoniczną, z przyczyn 

93 J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005, s.193.
94 CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych (fr. Organisation Euro‑

péenne pour la Recherche Nucléaire) — jest ośrodkiem naukowo‑badawczym uloko‑
wanym niedaleko Genewy. Pierwotna nazwa, która zachowała się w akronimie, 
brzmiała: Europejska Rada Badań Jądrowych (fr. Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire). 
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finansowych, były raczej niedostępne dla obywateli. W tym okre‑
sie także sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie były dalece 
niedoskonałe. Dopiero w 1995 roku wszedł na rynek pierwszy sy‑
stem operacyjny Windows 95, który stanowił znaczące uzupełnie‑
nie ówczesnych możliwości technicznych branży IT. Znacznym po‑
stępem w tych okolicznościach stało się więc uruchomienie przez 
Telekomunikację Polską SA (TP SA), w kwietniu 1996 roku ogól‑
nodostępnego numeru 0‑20 21 22, pozwalającego łączyć się z In‑
ternetem poprzez modem telefoniczny. Wadą tego urządzenia był 
wysoki koszt połączeń z siecią  95. Została ona usunięta dopiero pod 
koniec listopada 1999 roku, kiedy to TP SA zaoferowała – pilotażo‑
wo – usługę SDI (Stały Dostęp do Internetu), która zapewniała stałe 
łącze z siecią bez blokowania linii telefonicznej. Od tego momen‑
tu można dopiero mówić o zaistnieniu warunków technicznych do 
powszechnego rozwoju Internetu w Polsce. Dekada lat 90. XX wie‑
ku stanowiła okres elitarny, w którym stworzono infrastrukturalne 
i organizacyjne podwaliny dla dalszego rozwoju sieci. W związku 
z tym, w odniesieniu do tego okresu wyróżniono dwie fazy rozwo‑
ju: akademicką i komercyjną. Przykładem tej drugiej są działania 
podjęte przez Stanisława Tymińskiego  96 (bohatera wyborów pre‑
zydenckich z 1990 roku), oferującego już w 1994 roku komercyjny 
dostęp do Internetu w Polsce za pomocą Maloka BBS. Przedsięwzię‑
cie jednak okazało się przedwczesne, gdyż w lipcu 1996 roku prze‑
stało funkcjonować. Udane inicjatywy natomiast związane są z po‑
wstaniem pierwszego horyzontalnego portalu „Wirtualne Media” 
(marzec 1995), portalu „Onet” (czerwiec 1996), pierwszej księgarni 
internetowej „Merlin.pl” (kwiecień 1999) oraz portalu aukcyjnego 
„Allegro.pl” (grudzień 1999). Przełomem okazała się „Neostrada” 
oferowana przez TP SA, która zmieniła jakość dostępu do treści 
w sieci. Można tym samym stwierdzić, iż zaistniały warunki do 
ekspansji Internetu w następnych latach, dzięki wejściu na rynek 

95 Dnia 1 grudnia 1998 roku polscy internauci, po raz pierwszy w historii, 
ogłosili strajk przeciwko wysokim cenom dostępu do sieci dyktowanym przez 
monopolistę TP SA.

96 Stanisław Tymiński, pochodzący z Pruszkowa, biznesmen zajmujący się 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Południowej branżą elektronicz‑
ną, komputerową i telewizyjną. W 1990 roku uczestniczył w wyborach prezy‑
denckich, w których zagroził Lechowi Wałęsie. Po raz drugi, już bez sukcesu, po‑
nowił próbę powrotu do polityki w 2005 roku. Założyciel Partii X, wykreowany 
przez Piotra Tymochowicza.
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 tańszych usług dostępu do Internetu, systematycznemu doskonale‑
niu sprzętu komputerowego i oprogramowania, powszechnej edu‑
kacji komputerowej młodzieży oraz powstawaniu pierwszych por‑
tali społecznościowych  97.
 Pierwszym polskim portalem społecznościowym była fotka.pl, 
która weszła na rynek 14 lutego 2001 roku  98. Jego pomysłodawcami 
byli: Rafał Agnieszczak i Andrzej Ciesielski. W pierwotnym zamy‑
śle serwis naśladował amerykański HotOrNot.com, gdzie użytkow‑
nicy koncentrowali się na ocenianiu zdjęć. Dnia 26 września 2001 
roku mieliśmy okazję zapoznać się z polską wersją językową Wiki‑
pedii, którą ochoczo zaczęła redagować także w naszym kraju, a 23 
września 2002 roku zaistniał pierwszy serwis randkowy sympatia.
pl, którego istota sprowadzała się do kojarzenia osób szukających 
partnerów. Istotnym dorobkiem portalu są tzw. afektonimy, czyli 
intymne przezwiska funkcjonujące w relacjach kochanków, mał‑
żonków i osób pozostających z sobą w bliskich relacjach. Innym 
przykładem jest Grono.net. Serwis uruchomiony 21 lutego 2004 
roku przez Piotra Bronowicza, Tomasza Lisa i Wojciecha Sobczu‑
ka. W marcu 2004 roku dwaj studenci z Gdańska – Sebastian Mi‑
chałowski i Tomasz Chmielewski powołali do życia Photoblog.pl, 
który dzięki współpracy z Koncernem medialnym Agora osiągnął 
sukces finansowy i stał się największym w Polsce zintegrowanym 
systemem fotoblogowym. Najbardziej popularny serwis – Nasza 
Klasa – powstał 11 listopada 2006 roku. Jego twórcami byli wroc‑
ławscy studenci informatyki – Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, 
Michał Bartoszkiewicz i Łukasz Adziński. Wzorowali się oni na 
amerykańskim Classmates.com, którego ideą było kontaktowa‑
nie kolegów ze szkolnej ławki. Jak się okazało, silne więzi szkolne 
sprawiły, że na przełomie 2007 i 2008 roku, liczba użytkowników 
zaczęła rosnąć lawinowo i do dzisiaj portal ten utrzymuje się na 
szczycie rankingu. Jego zaletą jest niezwykle prosta segmentacja 
społeczno‑demograficzna, co sprzyja użytkowaniu go przez rekla‑
modawców (także aktorów politycznych). W 2010 roku zmieniono 
jego nazwę na nk.pl, co wynikało z rosnącej konkurencji Facebooka 

97 B. Dwornik, To już 17 lat. Zobacz historię Internetu w Polsce, 19.12.2008, [onli‑
ne:] <http://manager.money.pl/news/artykul/to;juz;17;lat;zobacz;historie;internet
u;w;polsce,130,0,408706.html> (dostęp: 13.02.2012).

98 Historia Internetu w Polsce, <http://internetum.blox.pl/2011/07/historia‑inter‑
netu‑w‑polsce‑cz23.html> (dostęp: 13.02.2012).
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(od 14 maja 2008 roku dostępna jest polska wersja językowa). Jego 
fenomen potwierdziło około 10 milionów użytkowników indywi‑
dualnych, firmy, instytucje, organizacje pozarządowe, media i poli‑
tycy, którzy mają tam swoje profile i fanpage. Na Facebooku zwołują 
się aktywiści i organizatorzy akcji społecznych, czy flashmobów. Jak 
pokazuje doświadczenie, jest on nie tylko miejscem do wirtualnych 
spotkań, ale także najlepszym środowiskiem do błyskawicznych 
akcji wiralowych, co udowodniły społeczeństwa państw arabskich 
wybijające się na wolność. Obecnie lista najpopularniejszych porta‑
li społecznościowych prezentuje się następująco: nk.pl, Facebook, 
Grono, GoldenLine, MySpace, Wykop, Twitter, Fotka.pl, Digitart, 
Mojageneracja.pl. Funkcjonują także, cieszące się rosnącą popular‑
nością, platformy blogowe: WordPress, Blogger, Blox. Ogromną 
liczbę fanów mają również serwisy filmowe You Tube czy Wrzu‑
ta. Usługi internetowe multiplikują się zgodnie z zasadą, że w sieci 
każdy może być nadawcą, stąd przybywa coraz to nowych portali. 
 Pierwsze lata XXI wieku to okres wchodzenia Internetu w etap 
zastosowań biznesowych i politycznych na szeroką skalę. Jedno‑
cześnie stał się on medium rozrywki i komunikacji. Systematycznie 
w tym czasie rosła także liczba internautów, co czyni Internet inte‑
resującym i coraz bardziej konkurencyjnym wobec telewizji, środ‑
kiem docierania do elektoratu. Tendencje te potwierdzają dane sta‑
tystyczne zebrane przez Millward Brown SMG/KRC w 2011 roku 
(badania Net Track) obrazujące profil społeczno‑demograficzny pol‑
skiego internauty. Wynika z nich, że w 2001 roku w Polsce było ich 
3,6 miliona (11,9%), a w ciągu 10 lat ich liczba przyrosła do 16,7 
miliona (55,4%). W stosunku do 2010 roku zasięg zwiększył się 
o 2%. Z dostępu do sieci korzysta aktualnie ponad połowa Pola‑
ków w wieku powyżej 15. roku życia. Aż 70,8% użytkowników łą‑
czy się z Internetem codziennie, zaś 20,1% – kilka razy w tygodniu. 
Najczęściej korzystamy z sieci w domu (95,2%), pracy (23,5%) oraz 
szkole (6,5%). 50,9% Polaków użytkuje Internet więcej niż 5 lat, na‑
tomiast 39% deklaruje, że serfowanie rozpoczęło w ciągu ostatnich 
pięciu lat  99. Pod względem płci dzielą się oni niemal równo po po‑
łowie, natomiast zmiany w strukturze wiekowej polskich internau‑
tów zaprezentowano w tabeli nr 1.

99 Raport z badań Net Track MB SMG/KRC, Internet w Polsce I‑XII 1011 [online:] 
<www.millwardbrown.com.pl> (dostęp: 14.02.2012).
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Tab. 1. Struktura wiekowa polskich internautów w latach 2006 do 2009

lp. Wiek internautów 2006 2007 2008 2009
1. 7‑14 13% 12% 11% 11%
2. 15‑24 37% 34% 32% 30%
3. 25‑34 21% 22% 22% 24%
4. 35‑44 21% 22% 22% 24%
5. 45‑54 14% 15% 16% 16%
6. 55 i więcej 5% 6% 7% 7%

Źródło: Portret polskiego internauty [online:] <divbi.com/baza‑wiedzy/rapor‑
ty> (dostęp: 14.02.2012).

 Z tabeli nr 1 wynika, że w latach 2006‑2009 dominującą grupę 
internautów stanowiła młodzież w wieku 15‑24 lata. Jest to tzw. ge‑
neracja Y, która szczególnie upodobała sobie użytkowanie mediów 
społecznościowych (nk.pl, Facebook, Twitter, Linkedin itp.). W cią‑
gu ostatnich kilku lat wyraźnie zarysowała się także tendencja do 
przesuwania się wieku internautów, co skutkuje rosnącym udzia‑
łem Generacji X (30 do 44 lata) oraz tzw. baby boomers (powyżej 50 
lat). Wyże demograficzne z lat 50. i 60. wchodzą w granicę trzeciego 
wieku i jednocześnie ta grupa powiększa się najbardziej dynamicz‑
nie. Wyraźnie również malał udział populacji Z (13 do 14 lat), anga‑
żującej się aktywnie w tzw. social networking. Jeśli chodzi o dane za 
lata 2010‑2011, to prezentuje je tabela nr 2.

Tab. 2. Struktura wiekowa polskich internautów w latach 2010‑2011

lp. Wiek internautów 2010 2011
1. 15‑24 30% 28%
2. 25‑39 39% 39%
3. 40‑59 27% 28%
4. Powyżej 60 4% 5%

Źródło: Raport z badań Internet w Polsce, [online:] <www.millwardbrown.
com.pl> (dostęp: 14.02.2012).

 Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że w latach 2010 i 2011 
utrzymała się opisana wyżej tendencja polegająca na rosnącym 
udziale starszych grup użytkowników wśród internautów. Cieszy 
także fakt, iż generacja WWII (ponad 65 lat) coraz śmielej angażu‑
je się w sieci. W grupie tej znajduje się najwięcej tzw. wykluczo‑
nych cyfrowo. Podejmowane działania, między innymi w formie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przynoszą oczekiwane skutki. Ta 
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część internautów dynamicznie się powiększa. Należy przy tym pa‑
miętać, że seniorzy to ludzie z ustabilizowaną sytuacją materialną, 
znacznie bardziej zaangażowani politycznie od pozostałych grup. 
W Europie w ciągu minionych dwudziestu lat „konsumpcja” In‑
ternetu wśród pięćdziesięciolatków rosła trzykrotnie szybciej niż 
w pozostałej części populacji  100. Powinni zatem oni być bardzo 
interesującym celem sztabów wyborczych. Nie ulega jednak wąt‑
pliwości, że najbardziej aktywnymi użytkownikami sieci są ludzie 
młodzi. 
 Obserwujemy jednakże pewną zmianę pokoleniową. Wypierana 
jest generacja BC (Before Computers – ludzie, którzy nie potrzebują 
technologii internetowych do życia) przez generację AC (After Com‑
puters – ludzie, którzy zaadaptowali technologie teleinformatyczne 
do tego stopnia, że nie wyobrażają sobie życia bez nich). Pokolenie 
to nazywane jest także pokoleniem C od trzech charakterystycz‑
nych przymiotników: connect, communicate, change. Są to ludzie cał‑
kowicie zanurzeni w świecie Internetu i urządzeń mobilnych, online 
przez 24 godziny na dobę, prowadzący drugie życie w serwisach 
społecznościowych. Należy tutaj przytoczyć raport firmy konsul‑
tingowej Booz&Company, według którego dla tzw. digital natives 
„cyfrowy świat jest normą”. Zdaniem raportu: „Na rynku pracy ze‑
tkną się z pracownikami ze stażem zawodowym, tzw. digital immi‑
grants, którzy dostosowali się do nowego, cyfrowego świata. (…) 
Do 2020 roku czekają nas zmiany, których motorem jest właśnie po‑
kolenie C. Ta grupa będzie wówczas stanowić około 40% popula‑
cji Stanów Zjednoczonych i 10 procent populacji reszty świata”  101. 
Rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych odbija się na 
strukturze społecznej. Typowy dla okresu modernizacyjnego (indu‑
strialnego) podział na klasy społeczne zależne od poziomu docho‑
dów odchodzi w przeszłość. Zdaniem Umberto Eco 

społeczeństwo XXI wieku podzieli się na trzy klasy (…). Największe 
znaczenie będzie miał kognitariat, czyli multimedialna arystokracja 
wiedzy, wpływająca na społeczeństwa przez ich swoiste programo‑
wanie. Kognitariat będzie rządził digitariatem, czyli proletariatem 

100 <http://www.senior.pl/> (dostęp: 18.02.2012).
101 Żegnaj X i Y. Witaj C! Nowe pokolenie zmienia rynek pracy, [online:] <http:// 

pracujflexi.pl/magazyn/index.php/2011/09/zegnaj‑x‑i‑y‑witaj‑c‑nowe‑pokole‑
nie‑zmienia‑rynek‑pracy/> (dostęp: 18.02.2012).
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społeczeństwa informacyjnego, niemającym wpływu na tworzenie in‑
formacji, lecz umiejącym korzystać z Internetu i nowoczesnych techno‑
logii. Warstwę najniższą będzie stanowił informacyjny lumpenproleta‑
riat, korzystający głównie z telewizji, a częściowo także z telefonu  102.

Z tą tezą korespondują dane dotyczące poziomu wykształcenia za‑
warte w tabeli nr 3.

Tab. 3. Poziom wykształcenia polskich internautów 

lp. Poziom wykształcenia 2010 2011
1. Podstawowe 17% 15%
2. Zasadnicze 16% 16%
3. średnie 41% 41%
4. Wyższe 26% 28%

Źródło: Millward Brown SMG/KRC (Net Track 2011), Raport z badań Internet 
w Polsce, [online:] <www.millwardbrown.com.pl> (dostęp: 15.02.2012).

 Z powyższej tabeli wynika, że wśród polskich internautów do‑
minują użytkownicy ze średnim, zasadniczym i podstawowym 
wykształceniem (72‑74%), natomiast grupa ludzi z wyższym wy‑
kształceniem jest stosunkowo mała. Taka struktura internautów 
może rzutować na stosunkowo niski poziom dyskursu polityczne‑
go w sieci. Dane dotyczące struktury użytkowników sieci ze wzglę‑
du na dochody zamieszczono w tabeli nr 4.

Tab. 4. Struktura internautów ze względu na dochody 

lp. Dochody (zł) Udział (%)
1. Do 1000 6,7
2. 1001‑2000 18,0
3. 2001‑3000 8,9
4. 3001‑4000 2,7
5. 4001‑5000 1,6
6. Powyżej 5000 1,5
7. Brak dochodów 31,8

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2010 (28,8% respondentów od‑
mówiło odpowiedzi), [online:] <www.media2.pl/badania/75367‑Mega‑
panel‑grudzień‑2010> (dostęp: 15.02.2012).

102 K. Brazda, Dyktatura digitariatu, „Wprost” nr 11/2003.



64 Demokracja 2.0.

Z danych zawartych w tabeli nr 4 wynika, że największą grupą 
użytkowników Internetu w Polsce są młodzi ludzie pozbawieni 
dochodów (prekariat). Najbogatsi, zarabiający od 3 tysięcy złotych 
i więcej stanowią wąską, niemal sześcioprocentową grupę. Oznacza 
to potencjalną skłonność prekariatu do demonstrowania poczucia 
relatywnej deprywacji społeczno‑ekonomicznej.

Tab. 5. Struktura internautów ze względu na miejsce zamieszkania 
(miasto – wieś)

lp. Miejsce zamieszkania Udział (%)

1. Wieś 31,2
2. Miasto do 20 tys. 13,5
3. Miasto od 20 do 50 tys. 11,4
4. Miasto od 50 do 100 tys. 3,8
5. Miasto od 100 do 200 tys. 8,9
6. Miasto od 200 do 500 tys. 11,3
7. Miasto powyżej 500 tys. 13,9

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, grudzień 2010, [online:] <www.media2.pl/
badania/75367‑Megapanel>, (dostęp: 15.02.2012).

 Dane zawarte w tabeli nr 5 wskazują, że największą część in‑
ternautów stanowią mieszkańcy wsi i małych miast (56,1%). W du‑
żych miastach zaś zamieszkuje 34,1% użytkowników Internetu, co 
może sprzyjać organizowaniu flashmobów.
 Wreszcie, należy na koniec przytoczyć wyniki badań prze‑
prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2011 
roku  103. Wynika z nich, że 63,1% badanych zadeklarowało posia‑
danie komputera stacjonarnego, przenośnego lub obu. Najczęściej 
wymienianą przyczyną jego zakupu była chęć posiadania dostępu 
do Internetu (72,2%). Stąd zapewne aż 80,7% badanych wskazało, 
że łączyło się z siecią za pomocą stałego łącza stacjonarnego. Mobil‑
ny dostęp zadeklarowało 23,3% ankietowanych. Blisko połowa an‑
kietowanych oświadczyła, że jest on im niezbędny do nauki (47,4%) 
lub pracy (39,1%). Co czwarty badany (40,6%) korzystał z  Internetu 

103 Raport UKE, Rynek telekomomunikacyjny w Polsce w 2011 roku. Klienci indywi‑
dualni, [online:] <http://www.uke.gov.pl/_gAllery/49/30/49304/Rynek‑telekomu‑
nikacyjny‑w‑Polsce‑2011_‑_Klienci_indywidualni> (dostęp: 15.02.2012).
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 codziennie, 15,2% – kilka razy w tygodniu. 40,3% respondentów 
sprawdzało codziennie swoją pocztę mailową, a 31,8% robiło to kil‑
ka razy w tygodniu. Ponad połowa ankietowanych przynajmniej 
raz w tygodniu odwiedzała serwisy społecznościowe (52,1%), a je‑
dynie 17% nie robiło tego w ogóle. 32,5% badanych słuchało mu‑
zyki online, a co piąty (20%) oglądał filmy i programy telewizyjne. 
Niestety, na tle Unii Europejskiej, użytkownik Internetu w Polsce 
nadal ma sporo do nadrobienia. Plasujemy się w dolnej części li‑
sty użytkowników wyprzedzając Cypr, Portugalię, Włochy, Grecję, 
Bułgarię i Rumunię. Badania Eurostatu  104 wykazały, że wskaźniki 
regularnego dostępu do sieci są stosunkowo niższe od średniej unij‑
nej  105. Według tych badań 35% Polaków nigdy nie korzystało z In‑
ternetu. Wśród tych, którzy użytkują sieć najbardziej, popularna 
jest mediasfera społecznościowa, gdzie osiągamy wskaźniki wyż‑
sze niż średnia unijna (41%). Dotyczy to głównie dwóch serwisów: 
nk.pl oraz Facebooka, które dynamicznie z sobą konkurują. Z ba‑
dań PBI/Gemius wynika, że struktura demograficzna użytkowni‑
ków obu portali jest podobna, choć Facebook rozwija się kosztem 
nk.pl  106. Ogromnym zainteresowaniem internautów cieszy się fan‑
page (profil marki lub instytucji) na Facebooku. Rośnie liczba stron 
mających co najmniej 50 fanów. Szacuje się ją na przynajmniej 61 ty‑
sięcy, natomiast stron „polubionych” przez 1500 osób jest około 
7500  107. Wśród liderów można odnaleźć następujące strony  108: De‑
motywatory (1 205 763 fanów), Kwejk (828 437), Kuba Wojewódzki 
(787 123), Kocham spać (706 875), Serce i rozum (679 295). 

104 Internet Access and use in 2011, Eurostat, [online:] <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4‑14122011‑BP/EN/4‑14122011‑BP‑EN.PDF> 
(dostęp: 15.02.1012). 

105 Digital Agenda Scoreboard, European Commission, [online:] <http://
ec.europa.eu/information_society/digital‑agenda/scoreboard/countries/pl/in‑
dex_en.htm> (dostęp: 15.02.2012).

106 Internet Standard publikuje raport „Social Media 2012”, dz. cyt.
107 Internet Standard publikuje raport „Social Media 2012”, Internet Standard, [on‑

line:] <http://www.internetstandard.pl/socialmedia2012> (dostęp: 15.02.2012).
108 Fanpage Trends, grudzień 2011, [online:] <http://www.fanpagetrender.com/

pl/fanpage‑trends‑category/201112/pl_wszystkie> (dostęp: 15.02.2012).
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1.6. Nowe media

Popularna encyklopedia mediów masowych definiuje nowe media 

jako wszelkie techniki przekazu oraz technologie, które są stosowane 
powszechnie od połowy lat 80. XX wieku. Początki epoki nowych me‑
diów wiążą się z upowszechnieniem komputerów osobistych, telewizji 
satelitarnej i wideo oraz tzw. technologii pozamonitorowych, czyli tele‑
faxu i telefonu komórkowego  109.

Podobnie definiuje to pojęcie Główny Urząd Statystyczny (GUS). 
Instytucja ta rozumie „nowe media” jako „ogólne określenie wielu 
różnych form komunikacji elektronicznej, które są możliwe dzięki 
użyciu technologii komputerowej, wykorzystujących m.in. publi‑
kacje elektroniczne na CD‑ROM, DVD, telewizję cyfrową i przede 
wszystkim Internet. Oznacza to korzystanie – na potrzeby komuni‑
kowania się – z komputerów stacjonarnych i przenośnych, jak i in‑
nych bezprzewodowych urządzeń przenośnych”. GUS do nowych 
mediów zalicza więc: 

strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, 
reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, 
integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej rze‑
czywistości (w tym gry wideo). Termin jest odniesieniem do „starych” 
form medialnych, takich jak drukowanie gazet i czasopism, będących 
statyczną reprezentacją tekstu i grafiki  110.

 Sformułowania „nowe media” użył po raz pierwszy w 1951 roku 
Marshall McLuhan w liście do Harolda Adamsa Innisa. Odniósł on 
ten termin przede wszystkim do takich cech ówczesnych mediów 
(radio i telewizja), jak „elektroniczne gromadzenie informacji” oraz 
„globalna wioska”  111. Nowe medium – jego zdaniem – „nigdy nie 
jest dodatkiem do dawnego ani też nie zostawia dawnego medium 

109 Popularna encyclopedia mass mediów, (red.) J. Skrzypczak, Poznań 2000, s. 376.
110 Nowe Media, Główny Urząd Statystyczny, [online:] <http://www.stat.gov.pl/

gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ‑6111.htm> (dostęp: 2.08.2012).
111 Cyt. za: A. Naher, Remiks i mashup – o niełatwym współbrzmieniu dwóch cy‑

berkulturowych metafor, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1(9)/2011, s. 79; List do Ha‑
ralda Adamsa Innisa z 1951 roku, [w:] M. McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001; 
M. McLuhan, The Later Innis, „Queen’s Quarterly” 60 (3)/1953.
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w spokoju. Nie przestaje naciskać dawne media dopóty, dopóki nie 
znajdzie dla siebie nowych kształtów i miejsc ich ułożenia”  112. 
 Termin ,,nowe media” stał się odpowiedzią na przemiany, któ‑
re przebiegały w świecie pod koniec lat 80. XX wieku. Francis 
 Fukuyama ogłosił w tym kontekście koniec historii  113. Historyczne 
i spektakularne zwycięstwo liberalnej demokracji nad monarchią, 
faszyzmem i w końcu także komunizmem, sprawiło, że świat me‑
diów i komunikowania zaczął się zmieniać w gwałtownym tempie 
w odpowiedzi na globalizację i otwarcie granic. W szerokim kontek‑
ście termin ,,nowe media’’ oznacza zatem epokowy fenomen będący 
elementem globalnych przemian historycznych, implikujących sze‑
reg zmian społecznych dokonujących się w tym okresie, obejmują‑
cych m.in. przechodzenie od modernizmu do postmodernizmu, od 
industrialnej ery produkcji do ery informacjonizmu, decentralizację 
spetryfikowanych i scentralizowanych systemów geopolitycznych. 
 Pojęcie „nowe media” funkcjonuje w swego rodzaju pętli cza‑
sowej. Ilekroć w historii powstawało nowe medium, stawało ono 
w opozycji do starego. Narodziny jeszcze nowszego medium odbie‑
rały status „nowego” nowemu medium. Proces ten wyraźnie moż‑
na było zaobserwować w okresie narodzin radia, które statusem 
nowości zastępowało prasę w latach 20. XX wieku. Tę pozycję zaś 
radiu odebrała telewizja, która umacniała swoją pozycję w latach 
50. XX wieku. W latach 90. zaś status nowości otrzymał Internet. 
Osiągnięcie poziomu 60 milionów odbiorców – zdaniem M. Castell‑
sa – zajęło radiu 30 lat, telewizji 15 lat, a Internet osiągnął ten po‑
ziom zaledwie w ciągu 3 lat  114. 
 Kryterium historyczne, jednakże, przyjmowane jako cezura do 
prostego rozdzielenia i definiowania „nowych mediów” jest niewy‑
starczające do ich rozróżnienia. Takie podejście prowadzi do nie‑
kończących się sporów dotyczących definiowania tego terminu. 
Uzasadniona wydaje się więc koncepcja zmierzająca do tego, aby 
mówić o nowych mediach poprzez ich cechy dystynktywne, takie 
jak: interaktywność, hipertekstowość, intermedialność czy digital‑
ność. Derrick de Kerckhove, analizując proces odbioru informacji 

112 M. McLuhan, Wybór tekstów, dz. cyt., s. 399.
113 Por. F. Fukuyama, The End of History?, „National Interest” 1989, nr 3 oraz 

The End of History and the Last Man, The Free Press 1992. Wydanie polskie: F. Fu‑
kuyama, Koniec Historii, Warszawa 2009.

114 M. Castells, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 47, 354.
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poprzez nowe media, wyróżnił cztery podstawowe cechy oddające 
ich charakter  115: multimedialność – czyli integrację dostępnych form 
przekazu (tekstu, obrazu statycznego i graficznego, filmu, dźwię‑
ku); komunikacyjność – czyli szybką wymianę informacji pomiędzy 
użytkownikami; hipertekstowość – polegającą na łączeniu treści za 
pomocą sieci logicznych relacji (łącz), umożliwiających nieprzerwa‑
ny przekaz informacji powiązanych z sobą; interaktywność – zdol‑
ność odbierania informacji z równoczesnym reagowaniem na nie.
 Denis McQuail, twierdząc, iż roszczenia Internetu do uznania 
go za nowe medium są uzasadnione  116, również wylicza kluczowe 
cechy nowych mediów. Zalicza do nich  117: interaktywność (współ‑
czynnik reakcji na ofertę nadawcy ze strony użytkownika), obec‑
ność społeczną (socjalność – poczucie osobistego kontaktu z inny‑
mi), bogactwo mediów, autonomię (stopień niezależności od źródła 
i jego kontroli), ludyczność (źródło rozrywki, a nie użyteczności), 
prywatność, personalizację (stopień unikalności i personalizacji 
przekazu). Interaktywność jest tym większa, im bardziej przypo‑
mina naturalną komunikację typu face to face. Nowe media jednak – 
zdaniem Iwony Loewe – aktywizują kontakty interface to interface, 
co wpływa znacząco na kulturowo‑społeczno‑językowo‑psycholo‑
giczne warunki komunikowania w ogóle  118.
 Rod Sims wyróżnił trzy poziomy interaktywności: reagujący, 
kiedy kontrola użytkownika sprowadza się do możliwości genero‑
wanych przez sam program; współaktywny, kiedy daje użytkow‑
nikowi możliwość kontroli nad następstwem; proaktywny, kiedy 
użytkownik kontroluje jednocześnie strukturę i zawartość  119. Bo‑
gactwo medium, według Sherwyn P. Morreale’a, Briana Spitzberga 
i J. Kevina Barge’a, oznacza, że „pozwala ono na wiele informacji 

115 D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, 
Warszawa 2001, s. 34.

116 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 57.
117 Tamże, s. 156.
118 I. Loewe, „Nasza akcja, Wasza reakcja!”. Style konwersacyjne w nowej rzeczy‑

wistości medialnej, [online:] <http://www.fil.us.edu.pl/ijp/osoby/publoewe_Style_
konwersacyjne.pdf> (dostęp: 2.08.2012).

119 S. Szykowna, Sztuka interaktywna w Sieci a problem kreacji, [w:] Homo kreator 
czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, W. Muszyński, M. Sokołowski 
(red.), Toruń 2008, s. 30.
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zwrotnych, zarówno werbalnych, wizualnych, jak i słuchowych”  120. 
Z tą cechą wiązane są: szybkość (określa czas pomiędzy utworze‑
niem informacji a jej odebraniem), interaktywność (możliwość rów‑
noczesnego komunikowania się i reagowania na dany komunikat), 
kompletność (zakres, w jakim dane medium prezentuje niewerbal‑
ną i emocjonalną treść wiadomości). Uważa się, że narzędzia ko‑
munikacji synchronicznej (działające w czasie rzeczywistym, jak 
np. Skype czy Gadu Gadu) są bogate komunikacyjnie, natomiast 
narzędzia komunikacji asynchronicznej (poczta elektroniczna, fora 
dyskusyjne) – przeciwnie – są komunikacyjnie ubogie.
 Espen Aarseth jednakże poddał krytyce termin interaktywność, 
proponując zastąpienie go pojęciem ergodyczności (grec. ergon – 
praca, hodos – ścieżka)  121. W systemach ergodycznych, zdaniem au‑
tora, nie istnieje jeden, ustalony tok narracji. Mamy za to tzw. pole 
zdarzeń, które obejmuje wszelkie możliwe warianty fabuły (dys‑
kurs ergodyczny). W ten sposób podczas każdego odczytania teks‑
tu obecnego w nowym medium powstaje różna sekwencja semio‑
tyczna. Lektura linearna, do której przyzwyczaiła nas tradycyjna 
literatura, jest zastępowana nawigacją, w trakcie której użytkownik 
sam wybiera, którą drogą podąży i jakie znaczenia uzyska. W ten 
sposób funkcjonuje opowieść transmedialna, a w szerszym znacze‑
niu tzw. liberatura  122. E. Aarseth wprowadził kategorię cyberteks‑
tu, gatunku nadrzędnego wobec hipertekstu, gier komputerowych 
oraz wirtualnej rzeczywistości.
 Termin „nowe media” jest często krytykowany za brak precyzji 
i przejściowość definicji, ponieważ okres nowości danego medium 
w pewnym momencie się kończy. Potwierdza to Lev Manovich, 
wskazując, że określenie „nowe media” jest pojemnikiem znacze‑
niowym, którego zawartość zmienia się wraz z upływem czasu. 
Jego zdaniem, oznacza ono n o w e  p o d e j ś c i e  d o  o t a c z a ‑
j ą c e j  n a s  r z e c z y w i s t o ś c i  wynikające z możliwości, jakie 

120 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. 
Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007, s. 241‑242.

121 Por. E. Aaerseth, Cybertext. Perspectivess of Ergodic Literature, Baltimore 1997.
122 Zdaniem Katarzyny Bazarnik – „totalne podejście do dzieła, wykraczające 

poza tekstowe medium, określamy mianem liberatury, czyli literatury w formie 
książki”. Por. Z. Fajfer, Liberatura. Teksty zebrane z lat 1999‑2009, red. K. Bazarnik, 
Kraków 2010, s. 7.
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otwierają przed nami wszelkie nowe technologie na ich wczesnym 
etapie rozwoju  123. 

Każde nowoczesne medium i technologia telekomunikacyjna przecho‑
dzi przez swoją fazę „nowego medium”. Innymi słowy, w pewnym 
momencie również fotografia, telefon, kino i telewizja były „nowymi 
mediami”  124.

Według L. Manovicha

nowe media to media analogowe skonwertowane do postaci cyfrowej. 
Ich zasadniczą cechą jest to, iż pozwalają na swobodny dostęp do da‑
nych, a ich kopiowanie nie powoduje utraty ich jakości, są interaktyw‑
ne, co oznacza, że użytkownik może wchodzić w interakcję z obiektem 
medialnym  125.

Kluczowe własności nowych mediów L. Manovich sprowadza do 
następujących elementów: reprezentacji numerycznej, modularno‑
ści, automatyzacji, wariancyjności i transkodowania. 
 Zdaniem Magdaleny Szpunar, zasadnicze znaczenie w rozumie‑
niu nowych mediów odgrywa pojęcie konwergencji:

media (…) żyją we wspólnej symbiozie i wydaje się, że coraz częściej są 
na siebie skazane. Przypuszczenie, iż wkrótce wszystkie urządzenia bę‑
dzie można znaleźć w jednym mechanizmie, w tzw. czarnej skrzynce, 
jest jak najbardziej słuszne  126.

Tomasz Kulisiewicz określa to pojęcie jako „zbieganie, a nawet zle‑
wanie się ze sobą takich dziedzin jak informatyka, telekomunikacja 
oraz media elektroniczne”  127. Henry Jenkins zaś definiuje konwer‑
gencję jako 

123 L. Manovich, New Media from Borges to HTML. Introduction to The New Me‑
dia Reader, Manovich.net, [online:] <www.manovich.net/.../manovich_new_me‑
dia.doc> (dostęp: 1.08.2012).

124 Tamże.
125 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 119‑120.
126 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medio‑

znawcze” nr 4/2008.
127 T. Kulisiewicz, Konwergencja w komunikacji elektronicznej i jej wpływ na 

operatorów, media i odbiorców, [w:] E. Bendyk (red.), Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej 
przyszłości, Warszawa 2007, s. 7.
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przepływ treści pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współ‑
pracę różnych przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania 
odbiorców  128.

W tym kontekście Kazimierz Krzysztofek zauważa, iż „media ma‑
sowe, telekomunikacja i komputer, które w epoce mediów analogo‑
wych stanowiły trzy odrębne media, dzisiaj stapiają się w jedno”  129. 
Kluczową rolę w tym procesie odgrywa digitalizacja, która „elimi‑
nuje granice między mediami, redukując zasady ich działania do 
wspólnego mianownika”  130 w postaci mediaboxów typu all in one. 
Nowe media zmieniają dotychczasowy model komunikacji maso‑
wej. Jak twierdzi M. Szpunar:

użytkownik przestaje być biernym odbiorcą pozbawionym możliwości 
reagowania na nadawny komunikat. (…) Nowe media raczej konwer‑
gują z mediami tradycyjnymi, zacierając granice pomiędzy dotychczas 
odrębnymi mediami funkcjonującymi w różnych niszach. Niezarzą‑
dzalna demokratyczna struktura – jak to ma miejsce w przypadku In‑
ternetu – pozwala w niemal dowolny sposób kształtować komunika‑
ty (…). Na podstawie konstytutywnych cech nowych mediów można 
stwierdzić, że stanowią one nową jakość medialną i (…) uprawnione 
jest posługiwanie się przymiotnikiem „nowe” w odróżnieniu od „sta‑
rych” poprzedników  131.

 Z nieco innej perspektywy tę problematykę ocenia Paul Levin‑
son, zastanawiając się, dlaczego popularność zajęć poświęconych 
„nowym mediom” na Wydziale Komunikacji i Medioznawstwa 
w Fordham University w 2007 roku była tak niewielka wśród stu‑
dentów. W tym kontekście stwierdził on: 

nagle zrozumiałem, że kursy, wbrew nazwie, przestały być aktualne. 
Odpowiadaliśmy na pytania: jak używać języka HTML, jaka jest rola 
Internetu i e‑maila w dzisiejszym świecie i tak dalej. To było „nowe” 
w połowie lat dziewięćdziesiątych. Tymczasem (…) studenci chcie‑
li rozmawiać o blogach, Facebooku czy You Tube. (…) Powiedziałem 

128 H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, 
Warszawa 2007, s. 9‑10.

129 K. Krzysztofek, Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global 
Media Journal – Polish Edition” nr 1/2006, s. 14.

130 D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta, dz. cyt., s. 34.
131 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, dz. cyt.
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Lance’owi (Dziekanowi Wydziału – przyp. autora), że powinniśmy 
stworzyć kursy poświęcone nowym nowym mediom  132.

Oszałamiające tempo ewolucji Internetu sprawia, że znaczenie no‑
wości we współczesnym świecie uległo dewaluacji. Tym samym 
P. Levinson skupił się na blogowaniu i „googlowaniu” oraz serwi‑
sach: You Tube, Wikipedii, Digg, MySpace, Facebook, Twitter, Se‑
cond Life i podcast, uznając je za egzemplifikację nowych „nowych 
mediów”. Blogi, zdaniem autora, są najstarszym przykładem opisy‑
wanego zjawiska, gdzie każdy konsument jest jednocześnie produ‑
centem, a brak profesjonalizmu zapewnia im autentyczność. świat 
nowych nowych mediów zapewnia każdemu łatwy i darmowy 
dostęp do bardzo różnych form, dzięki czemu możliwy jest wybór 
tego najbardziej odpowiedniego. Paradoksalnie, nowe nowe media 
są w stosunku do siebie wzajemnie katalityczne, mimo relacji rywa‑
lizacji. Wszystkie one wspierają się, choć jednocześnie walczą o na‑
szą uwagę. Google i Yahoo, zdaniem P. Levinsona 

są układem nerwowym Internetu. (…) Poczta elektroniczna i wyszuki‑
warki są podstawą funkcjonowania nowych „nowych mediów”, choć 
jako takie do nich nie należą  133.

 Judith Roof, definiując pojęcie „media” zauważa, iż telewizja, 
kino czy Internet stanowią ogromną siłę polityczną i społeczną, dzię‑
ki której możliwy staje się zindywidualizowany sposób postrzegania 
i kreowania świata. Podkreśla także, iż masowe środki komunikacji 
mają większy wpływ na budowanie świadomości oraz tożsamości 
młodszych pokoleń odbiorców, niż kultura wysoka rozpowszechnia‑
na tradycyjnymi kanałami. Nowe media definiuje ona w kategoriach 
przestrzeni napięć i konfliktów będących podstawową wartością, na 
której oparta jest komunikacja w wirtualnej rzeczywistości. Stano‑
wią one formę oporu oraz przestrzeń emancypacji dla osób i grup, 
które głosu zostały pozbawione. Zagrażają tym samym ustalonemu 
porządkowi. Z tej racji poddawane są niejednokrotnie ścisłej kontro‑
li  134 (np. Egipt, Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny itp.).

132 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 7.
133 Tamże, s. 12‑13.
134 J. Roof, hasło: media, [w:] Encyclopedia of Sex and Gender, editor in chief 

Fedwa Malti‑Douglas, Thomson Gale, Detroit‑New York‑San Fransico 2007, 
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 Model mediów masowych (rozsiewczy typu broadcast), zwany 
także modelem central nadawczych i „niemych” odbiorców, za‑
stępuje obecnie struktura sieciowa, która funkcjonuje w oparciu 
o nowe media. W modelu tym każdy może być jednocześnie na‑
dawcą i odbiorcą, konsumentem i producentem. W modelu typu 
spread (rozprzestrzenianie), opartym na nowych mediach, zasięg 
i popularność treści nie jest zależna od decyzji nadawcy, ale od 
tego, ilu użytkowników przekaże ją dalej w postaci tzw. buzzu  135. 
Nowe media funkcjonują dzięki aktywności swoich użytkowników 
w strukturach sieciowych, które, zastępując tradycyjne struktury 
hierarchiczne, wyrównują ich szanse w starciu z władzą. Obywa‑
tele państw autorytarnych (np. Arabskiej Wiosny) udowodnili, że, 
aby zamanifestować opór przeciwko władzy, zdolni są wykorzystać 
narzędzia oferowane przez nowe media. Dzięki nim mogą oni or‑
ganizować się i mobilizować niezależnie od oficjalnego mainstreamu 
(do niedawna stanowiącego zmonopolizowany kanał informowa‑
nia) oraz wpływać na lokalną i światową opinię publiczną (techniki 
PR i media relations). Zdaniem Edwina Bendyka powstanie zapa‑
tystów w Meksyku w 1994 roku było pierwszą rewolucją postmo‑
dernistyczną  136. Powstańcy z Chiapas zapisali się w historii jako 
pierwsi przedstawiciele ruchu nowego typu. Struktura organiza‑
cyjna, którą stworzyli, była typową strukturą sieciową – amorficz‑
ną, horyzontalną, bez wyraźnego przywództwa. Subcommandante 
Marcos nie posiadał realnej władzy, a jego działania miały głów‑
nie charakter medialny. Skuteczność działań zapatystów wynikała 
również z faktu, iż o sprawy lokalne walczyli w globalnej przestrze‑
ni medialnej (przez co nazywani są również pierwszym ruchem 
„glokalnym”  137), wykorzystując do popularyzacji swoich idei na‑
rzędzia oferowane przez nowe media, dzięki czemu udało im się 
uzyskać szerokie poparcie międzynarodowej opinii publicznej. Po‑
wstanie w Chiapas, według E. Bendyka, było jedną z  pierwszych 

Volume 3 j‑p, s. 979‑982, [online:] <http://www.interalia.org.pl/index_pdf.php?l
ang=pl&klucz=&produkt=1309527872‑502> (dostęp: 02.08.2012).

135 Buzz – w kontekście nowych mediów można go interpretować jako prze‑
kaz, który wzbudza emocje, jest bodźcem do dalszych kontaktów, generuje szum 
nowomedialny, ekscytuje. Por. Media Buzz, [online:] <http://www.urbandictiona‑
ry.com/define.php?term=media%20buzz> (dostęp: 07.05.2012).

136 E. Bendyk, Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności, Warszawa 2002, s. 167.
137 Tamże, s. 165.
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wojen sieciowych (netwar w odróżnieniu od cyberwar jest wojną 
typu soft, rozgrywajacą się pomiędzy użytkownikami sieci, nie zaś 
pomiędzy państwami), którą definiuje jako 

konflikt o niskiej intensywności, podczas którego walczy się głównie 
słowami. Wygrywa ten, kto zdoła uruchomić efekt sieci, dzięki któremu 
informacje namnażają się lawinowo. (…) Trzeba tu jednak zauważyć, że 
o ile teoretyczne modele struktur sieciowych zostały opisane już w la‑
tach siedemdziesiątych (XX wieku – przyp. autora), to dopiero nowe 
media – szczególnie Internet i telefony komórkowe – umożliwiły ru‑
chom tego typu działanie na skalę globalną i wywieranie faktycznego 
wpływu na rzeczywistość polityczną  138.

Dodać tu można opinię autorów Netokracji – Alexandra Barda i Jana 
Soderqvista: 

(...) ci, którzy są u władzy w czasach kapitalizmu, posiadacze tak bar‑
dzo okrzyczanej hegemonii w przestrzeni publicznej (…) nie są już po‑
ważnymi graczami na scenie mediów. Obalają ich precyzyjnie dostro‑
jeni sieciowi konsumenci, konstruujący coraz bardziej wyrafinowane 
pętle informacyjnego sprzężenia zwrotnego  139.

Kurczenie się rynku mediów tradycyjnych i ewolucja Internetu 
doprowadziły do znacznego zmniejszenia przewagi państwa nad 
obywatelami. Przemiany te doprowadziły do takiego poziomu 
samo organizacji, że rola liderów – niezbędnych w zbiorowościach 
hierarchicznych – została zmarginalizowana. Wymownym przykła‑
dem są tutaj wydarzenia z 2011 roku, które obnażyły nie tylko kry‑
zys reżimów autokratycznych w świecie arabskim, ale też kryzys 
demokracji na Zachodzie. To przecież w krajach demokratycznych 
(zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Hiszpa‑
nii, a nawet w Polsce) wielu ludzi poczuło się wykluczonymi, po‑
zbawionymi praw obywatelskich  140, reagując w końcu protestami 

138 Tamże. s. 175. Por. A. Bógdał‑Brzezińska, M.F. Gawrycki, Rola Internetu 
wobec procesów demokratyzacji w stosunkach międzynarodowych, [w:] J. Adamowski 
(red.), Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2004, s. 89‑94.

139 A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, 
Warszawa 2006, s. 205.

140 S. Reicher,Przeciw konfederacji ignorancji, Instytut Obywatelski, [online:] 
<http://www.instytutobywatelski.pl/4829/lupa‑instytutu/przeciw‑konfedera‑
cji‑ignorancji> (dostęp: 3.08.2012).
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( casus Wutburgera). W dużej mierze platformą, dzięki której stały się 
one możliwe, były właśnie nowe media, gwarantujące inną niż do‑
tychczas partycypację w procesach politycznych.
 Internet – jako wszechobecne i wszystkowiedzące (ale nie 
wszechmogące) – omnimedium jest dzisiaj jednym z najważniej‑
szych źródeł informacji dziennikarskich. Infinitywna aktywność 
użytkowników sieci przebiegająca na różnych polach, obejmuje, 
między innymi: mikroblogi (np. Twitter), blogi, mediasferę społecz‑
nościową (social media) oraz wirtualną rzeczywistość reprezento‑
waną szczególnie przez grę pod nazwą „Second Life”, która stała 
się w ostatnich latach ekosystemem komunikowania politycznego 
i biznesowego. Mikromedia, których zawartość generowana jest 
przez użytkowników (media typu UGC – users generated content) – 
szczególnie globalne biblioteki plików wideo, jak: You Tube, Vimeo, 
Dailymotions – dostarczają mediom darmowych i często gotowych 
do emisji materiałów. Istotną rolę w tym procesie odgrywa telefo‑
nia mobilna, która już od dość dawna poszerza zakres oferowanych 
usług tak, by współgrały one z szerokim wachlarzem narzędzi in‑
ternetowych. Należy zwrócić tutaj uwagę na znaczenie tej symbiozy 
w procesie e‑rewolucji przebiegających na Bliskim Wschodzie. Au‑
torytarne despotie, które podporządkowały sobie wszystkie media 
tradycyjne przez kilkadziesiąt lat rządzenia, nie uwzględniły w ar‑
chitekturze władzy roli wolnego Internetu i znaczenia telefonii mo‑
bilnej w przekazywaniu obrazów i treści dla nich niewygodnych. 
Filmy dokumentujące ofiary przemocy w Tunezji, Egipcie, Iranie, 
a zwłaszcza Libii i Syrii katapultowały poprzez You Tube czy Face‑
book do wolnych mediów na całym świecie. Ich autorzy stawali się 
spontanicznie dziennikarzami obywatelskimi, którzy relacjonowali 
dramatyczne wydarzenia z miejsc niedostępnych dla kamer i mi‑
krofonów profesjonalistów reprezentujących oficjalne media maso‑
we. Co więcej, narzędzia te wykorzystywane są także przez same 
elity polityczne.
 Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż nowe 
media w perspektywie istotnej dla niniejszej pracy obejmują te ele‑
menty Internetu Web 1.0 oraz, przede wszystkim, Web 2.0, które 
odgrywają współcześnie rosnącą rolę w procesach politycznych. 
Należy więc do nich zaliczyć m.in.: 

• wyszukiwarkę Google, 
• blogosferę, 
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• Twitter, 
• Facebook, 
• You Tube, 
• Flickr, 
• Second Life, 
• a także media demaskatorskie z Wikileaks na czele.
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Rozdział 2 EWOLUCJA DEMOKRACJI 

2.1. Demokracja klasyczna

Znając źródła powstania oraz rozwoju nowych mediów, a w szcze‑
gólności Internetu Web 2.0, warto podjąć próbę charakterystyki ko‑
lejnego istotnego dla pracy zagadnienia. Realizacja postawionego 
we wstępie celu badawczego wymaga bowiem zrozumienia, czym 
jest demokracja. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż nie ma zgo‑
dy wśród badaczy co do jednej, powszechnie przyjętej definicji tego 
ustroju politycznego. W związku z tym należałoby rozpocząć od 
charakterystyki uwarunkowań historycznych, prawnych i filozo‑
ficznych demokracji, odwołując się tym samym do jej modelu kla‑
sycznego, funkcjonującego w starożytnej Grecji. Demokracja jako 
ustrój polityczny wywodzi się z Aten, natomiast sam termin po‑
chodzi ze starogreckiego słowa demokratia (δημοκρατία) oznacza‑
jącego „rządy ludu” (demos – lud; kratos – władza). Pojęcie to zo‑
stało rozpowszechnione m.in. przez Demokryta z Abdery, Platona 
oraz Arystotelesa, choć ci dwaj ostatni byli jej poważnymi kryty‑
kami. Sam ustrój został najszerzej rozwinięty między 508 a 322 ro‑
kiem p.n.e, choć i w późniejszym okresie można było doszukać się 
w ateńskim systemie politycznym cech demokratycznych. Z reguły 
jednak te niecałe dwa wieki uznaje się za złoty okres tego ustroju 
na Półwyspie Peloponeskim. Wykształcił się on na gruncie specy‑
ficznych uwarunkowań politycznych i ekonomicznych Grecji V i IV 
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wieku p.n.e. Podstawową jednostką polityczną były wówczas pań‑
stwa‑miasta (tzw. polis) liczące z reguły do kilkudziesięciu tysięcy 
obywateli. Jak trafnie zauważa Robert A. Dahl, w dzisiejszym rozu‑
mieniu jest to „najważniejsza wspólnota, w której każdy z nas żyje, 
wychowuje się i dojrzewa (…) nasze miasto”  1. Politea oznaczała na‑
tomiast tak zbiór wszystkich obywateli, jak i strukturę polis. Cie‑
szyły się one w tym okresie z reguły dobrą kondycją gospodarczą, 
która stanowiła silny fundament do rozwoju tego nowatorskiego 
systemu politycznego  2. Na tym tle należy wyróżnić kilka najważ‑
niejszych cech klasycznego modelu demokracji.
 U podstaw ateńskiego ustroju politycznego legło przekonanie, 
iż wszyscy obywatele powinni mieć prawo do współdecydowa‑
nia o najważniejszych sprawach dla całej społeczności. Idea ta była 
nierozłącznie powiązana z koncepcją, według której źródłem wła‑
dzy musi być, przede wszystkim, wola większości. System ten zo‑
stał oparty na powszechnym i bezpośrednim sprawowaniu władzy 
przez obywateli  3. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy miesz‑
kańcy polis mieli prawo uczestniczyć w życiu publicznym. Istnia‑
ło tu bowiem szereg ograniczeń wynikających m.in. z cenzusu płci 
i wieku. Przede wszystkim, prawo partycypacji w polityce mieli je‑
dynie mężczyźni powyżej 20. roku życia. Co prawda, kobiety rów‑
nież posiadały ograniczony status obywateli, jednak nie wiązał się 
on z uprawnieniami politycznymi. Aby uzyskać prawo do udzia‑
łu w zgromadzeniach, obywatele w wieku 18‑20 lat musieli odbyć 
dwustopniowe, obowiązkowe szkolenie. Dopiero jego ukończenie 
uprawniało do współdecydowania o polityce polis. Od 30. roku 

1 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995, s. 23.
2 Zob. J. Bartyzel, Demokracja, Radom 2002, s. 43‑45; A.H.M. Jones, Athenian 

Democracy, F.A. Praeger Publishers, New York 1958, s. 23‑72; E. Wilson, Democra‑
cy and the Athenian Lesson, „Democracy and Campaign 2008” Spring/Summer 
2008; C.W. Blackwell, The development of , [w:] C.W. Blackwell (red.), Dēmos: Classi‑
cal A Athenian Democracy, Stoa 2003; J. Ober, Review Article: The Nature of Athenian 
Democracy, „Classical Philology” vol. 84, nr 4/1989; G. Sartori, Teoria demokracji, 
Warszawa 1998, s. 341‑342.

3 J. Sowa, Bez państwa, czyli jak zdemokratyzować demokrację, [w:] R. Górski 
(red.), Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007, s. 8‑9; 
C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, [w:] C.W. Blackwell (red.), 
Dēmos: Classical A Athenian Democracy, dz. cyt., s. 1‑2; B. Kosowska‑Gąstoł, De‑
mokracja bezpośrednia w III RP – fikcja czy rzeczywistość, [w:] W. Kaute, P. Swiercz 
(red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, 
Katowice 2004, s. 501.
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życia obywatel miał wręcz obowiązek aktywnego uczestniczenia 
w sprawowaniu rządów, z czym wiązał się nie tylko udział w głoso‑
waniach, ale także obejmowanie urzędów państwowych, co odby‑
wało się w drodze losowania. W przypadku, w którym mianowany 
urzędnik nie sprawdzał się na danym stanowisku, zgromadzenie 
ludowe miało jednak prawo go odwołać. Praw publicznych po‑
zbawieni byli także obcokrajowcy (tzw. metojkowie), osoby chore 
oraz niewolnicy. Należy więc podkreślić, iż prawa publiczne obej‑
mowały jedynie część mieszkańców Aten, co za tym idzie, nie były 
powszechne  4. Należy także zwrócić uwagę na specyficzną koncep‑
cję wolności funkcjonującą w starożytnej Grecji. W odróżnieniu od 
dzisiejszego rozumienia tego pojęcia, oznaczała ona jedynie rządy 
prawa oraz udział w podejmowaniu decyzji. Nie wiązało się z nią 
posiadanie określonych, naturalnie uzyskanych uprawnień przez 
jednostkę  5. Istotne było również znaczenie równości politycznej, 
sprawiającej, iż wszyscy obywatele posiadali te same uprawnienia 
publiczne. Należy tu przytoczyć słowa Demostenesa, który zazna‑
czał, iż ustrój ten zapewniał również wolność słowa, która, co istot‑
ne, rozciągała się nie tylko na obywateli, ale także w ograniczonym 
zakresie na obcokrajowców, a nawet niewolników. Istniały tu pew‑
ne regulacje, jednak miały one raczej niewielki zakres. Przykłado‑
wo, prawo głosu mieli w pierwszym rzędzie mężczyźni powyżej 
50. roku życia, dopiero później wypowiadać się mogli młodsi. Po‑
nadto, częstokroć ograniczano dyskusję jedynie do wybranych te‑
matów. Bez względu na to, wolność słowa była istotnym elementem 
demokracji ateńskiej  6. Do tej grupy, za Jackiem Bartyzelem, należy 
także dodać zasadę rotacyjności stanowisk, mechanizm decyzyjny 
oparty o zasadę większości głosów oraz prawo ostracyzmowania  7.
 Klasyczny system demokratyczny był oparty o trzy główne in‑
stytucje: zgromadzenie ludowe, Radę Pięciuset oraz sąd ludowy. 

4 M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do 
czasów Internetu o globalizacji, [w:] M. Marczewska‑Rytko, A.K. Piasecki (red.), 
Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, Lublin 2010, s. 14‑15; A. Zwo‑
liński, Dylematy demokracji, Kraków 2010 , s. 32‑35; A. Heywood, Politologia, War‑
szawa 2009, s. 89.

5 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 37.
6 C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, dz. cyt., s. 5‑10; C.W. Bla‑

ckwell, The Assembly, [w:] C.W. Blackwell (red.), Dēmos: Classical Athenian De‑
mocracy, Stoa 2003.

7 J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 43.
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Pierwsza z nich, tzw. eklezja, składała się z ogółu obywateli posia‑
dających prawa publiczne. Zbierała się ona na agorze  8 i była zdecy‑
dowanie najważniejszą instytucją ateńskiego ustroju. Jej funkcjono‑
wanie opierało się na trzech fundamentalnych zasadach: wolności 
(eleutheria), równości wobec prawa (isonomia) i prawa do wypowie‑
dzi (isegoria)  9. Spotkania odbywały się przynajmniej czterdzieści 
razy w roku, choć z reguły były zwoływane częściej. Eklezja po‑
dejmowała decyzje większością jawnie oddanych głosów poprzez 
podniesienie ręki, a każdy głos miał taką samą wagę. W sprawach 
mniejszej wagi często wystarczała jedynie większość optyczna, choć 
mechanizm ten mógł być wykorzystywany do bieżącej rywalizacji 
politycznej stronnictw. Natomiast w kwestiach najważniejszych 
i wywołujących największe kontrowersje obowiązywało kworum, 
które wynosiło 6000 plus jednego obywatela  10. Eklezja decydowała 
więc o niemal wszystkich aspektach działalności polis, w tym m.in. 
polityce zagranicznej czy nadawaniu obywatelstwa. W zgromadze‑
niu mógł wypowiedzieć się każdy obywatel, bez względu na jego 
sytuację majątkową czy pochodzenie. Należy przy tym zauważyć, 
iż prawidłowo wykorzystywano doświadczenie poszczególnych 
mieszkańców w różnych dziedzinach, na co zwrócił uwagę Platon 
w Protagorasie. Osoby wypowiadające się w sprawach będących 
poza ich kompetencjami z reguły ignorowano, niezależnie od statu‑
su majątkowego bądź innych zalet. Tym samym, rzeczywista zna‑
jomość rzeczy w danej dziedzinie była jedną z podstawowych cech, 
na które zwracano uwagę w obradach zgromadzenia ludowego  11. 
 W wyjątkowych przypadkach instytucja ta posiadała również 
uprawnienia sądowe. Przykładowo, eklezja była władna do wy‑
gnania określonej osoby z polis, przy czym odbywało się to za po‑
mocą metody ostracyzmu (sądu skorupkowego). Co istotne, oby‑
watel, który został w ten sposób zmuszony do opuszczenia miasta, 
nie tracił jednak praw majątkowych i obywatelskich. Mógł również 
zostać ponownie wezwany do miasta przed upłynięciem zasądzo‑
nej kary. Tego typu instrumenty często były stosowane do pozbycia 

8 Ze starogreckiego: ἀγορά. Dosłownie: miejsce zgromadzeń, z reguły cen‑
tralny plac w danym polis.

9 M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do 
czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 17.

10 A.H.M. Jones, Athenian Democracy, dz. cyt.
11 C.W. Blackwell, The Assembly, dz. cyt.
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się z państwa niewygodnych polityków, w tym np. Peryklesa czy 
Temisto klesa. Pozbawienie praw obywatelskich mogło się odbyć 
tylko za pomocą tzw. atimii, która była rodzajem kary zakazującej 
danemu obywatelowi uczestnictwa w zgromadzeniach  12. Charak‑
teryzując ten organ przedstawicielski, należy zwrócić uwagę, iż już 
wówczas występowały pewne problemy związane z partycypa‑
cją polityczną. W IV wieku p.n.e. w Atenach żyło między 20 000 
a 30 000 mężczyzn posiadających pełne prawa publiczne. Jednak, jak 
zauważył Tukidydes, podczas wojny peloponeskiej w regularnych 
zebraniach eklezji uczestniczyło z reguły tylko ok. 5000 obywateli  13. 
Wynikało to nie tylko z niewielkiego zainteresowania poruszany‑
mi kwestiami, ale także z dość sporego obszaru geograficznego, na 
którym zamieszkiwali obywatele Aten (Attyka). Aby to ograniczyć, 
wprowadzono mechanizm, który miał na celu wyeliminowanie 
tego zjawiska. Polegał on na przekazywaniu uczestnikom zgroma‑
dzenia dziennej diety w postaci określonej sumy pieniędzy. Miało 
to na celu zapewnienie, aby również przedstawiciele niższych klas 
społecznych mogli na równych zasadach uczestniczyć w obradach. 
Eklezja, mimo wszystko, uosabiając niezwykły poziom partycypacji 
politycznej, stała się de facto synonimem ateńskiej demokracji  14. 
 Drugą instytucją będącą fundamentem demokracji ateńskiej była 
Rada Pięciuset, która zwoływała posiedzenia Zgromadzenia Ludo‑
wego. Zasiadało w niej, jak nazwa wskazuje, 500 wybranych na rocz‑
ną kadencję obywateli w wieku powyżej 30 lat. W skład Rady wcho‑
dziła prytania (prytaneia), stanowiąca aktualnie rządzącą część tego 
organu. Każda liczyła 50 członków sprawujących urząd przez 1/10 
część roku. Co więcej, każdy przewodniczący Rady Pięciuset sprawo‑
wał swój urząd tylko przez jeden dzień. Taki losowy system rządze‑
nia wynikał z jednej strony z zasady równości politycznej, a z drugiej 
z chęci przeciwdziałania korupcji. Rada Pięciuset stanowiła formę 
władzy wykonawczej, która przygotowywała prace zgromadze‑
nia ludowego oraz realizowała jego decyzje. Na tę funkcję składa‑
ło się kilka istotnych prerogatyw. Rada mogła przyjmować wstępne 

12 Arystoteles. Ustrój polityczny Aten, [online:] <www.katedra.uksw.edu.pl/bi‑
blioteka/arystoteles‑ateny.pdf> (dostęp: 20.07.2012).

13 R. Kulesza, Woja peloponeska, [online:] <http://otworzksiazke.pl/images/
ksiazki/wojna_peloponeska/wojna_peloponeska.pdf> (dostęp: 20.07.2012).

14 C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, dz. cyt., s. 5‑10; C.W. Bla‑
ckwell, The Assembly, dz. cyt.
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dekrety, które były następnie głosowane przez ogół obywateli. Przy‑
gotowywała także porządek obrad oraz organizowała zebrania i nad‑
zorowała ceremonię rozpoczęcia. W niektórych kwestiach cieszyła 
się ona ograniczoną autonomią, były to jednak sprawy o raczej mar‑
ginalnym znaczeniu. Należy zaznaczyć, iż członkostwo w Radzie 
wiązało się z otrzymywaniem regularnych diet, jednak, jak wska‑
zywał Platon, nie traktowano tego jako ważnej funkcji politycznej. 
Z objęciem urzędu w Radzie Pięciuset łączył się interesujący zwyczaj 
swoistej lustracji (dokimasia), która miała sprawdzić, czy dany obywa‑
tel ma odpowiednie cechy, aby w niej zasiadać. Jak stwierdza C.W. 
Blackwell, mechanizm ten dotyczył właściwie wszystkich stanowisk 
publicznych starożytnych Aten. W zasadzie każdy obywatel mógł 
w dowolnej chwili zażądać lustracji określonej osoby, przykładowo, 
jeśli chciała się ona wypowiedzieć przed eklezją. Pieczę nad tym me‑
chanizmem sprawowało sześciu niższych archontów, choć ostatecz‑
ną decyzję podejmowała Rada. Należy dodać, iż to swoiste badanie 
brało pod uwagę nie tylko działalność publiczną, ale również pry‑
watną, w tym m.in. stosunki rodzinne  15. Wraz z pozytywnym zakoń‑
czeniem procedury sprawdzającej, obejmujący urząd musieli złożyć 
przysięgę na wierność obowiązującym prawom. Na pełnoprawnych 
członków Rady nakładano obowiązek aktywnej partycypacji w rea‑
lizowaniu jej funkcji. Przykładowo, każdego dnia odbywały się spot‑
kania przewodniczących Rady (prytania), a 1/3 wszystkich członków 
musiała być codziennie obecna w jej siedzibie. Ważną prerogatywą 
tego organu było także dbanie o bezpieczeństwo Aten. Jak zauważa 
C.W. Blackwell, Rada Pięciuset była wyjątkową instytucją z punktu 
widzenia partycypacji politycznej obywateli. Według jego obliczeń, 
w ciągu mniej więcej jednego pokolenia około połowa wszystkich 
obywateli Aten miała możliwość uzyskania człon kostwa w Radzie  16. 
 Trzecią instytucją stanowiącą fundament ateńskiej demokra‑
cji klasycznej był sąd ludowy (hēliaía). Został on wprowadzony 

15 M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antyczne‑
go do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 17‑18; J. Bartyzel, Demokracja, dz. 
cyt., s. 43‑45; C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, dz. cyt., s. 17‑19; 
C.W. Black well, The Council, [w:] C.W. Blackwell (red.), Dēmos: Classical A Athe‑
nian Democracy; S. Hornblower, A. Spawforth (red.), The Oxford Classical Dictio‑
nary, Oxford 1996.

16 C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, dz. cyt., s. 17‑25; C.W. Bla‑
ckwell, The Council, dz. cyt.
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w VI wieku p.n.e. na mocy reform Solona. Początkowo sąd był in‑
stytucją odwoławczą od decyzji urzędników. Później jego znacze‑
nie wzrosło, bowiem stał się najwyższą instytucją sądowniczą sta‑
rożytnych Aten. Heliaja składała się z sędziów zwanych heliastami, 
wybierany na roczną kadencję. Należy przypomnieć, iż w schyłko‑
wym okresie demokracji ateńskiej liczba heliastów sięgała aż 6000. 
Byli oni podzieleni na 10 trybunałów (dykasterii) obsadzanych dro‑
gą losowania. Każdy trybunał zajmował się inną problematyką. 
W sprawach najwyższej wagi funkcjonował tu mechanizm wspól‑
nych obrad większej liczby trybunałów tak, aby zapewnić najwyż‑
szą jakość wydanego osądu. Co istotne, heliaści nie podlegali żad‑
nej kontroli i, podobnie, jak w przypadku członków Rady i eklezji, 
otrzymywali dzienne wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Kom‑
petencje sądu ludowego obejmowały wszystkie sprawy publiczne 
i prywatne z wyjątkiem zabójstw, które pozostały w gestii starszej 
instytucji – Areopagu  17. Ważną cechą funkcjonowania sądów lu‑
dowych były także zabiegi zmierzające do ograniczenia zjawiska 
korupcji poprzez losowy przydział sędziów do określonych spraw. 
Przestrzegano także ściśle zasady, według której oskarżony i oskar‑
życiel mieli tyle samo czasu na przedstawienie swoich racji  18. 
 Reasumując, należy podkreślić, iż demokracja ateńska była wy‑
jątkowym zjawiskiem z punktu widzenia ewolucji systemów po‑
litycznych. Jak słusznie wskazuje A.H.M. Jones, stanowiła ona 
niemal perfekcyjnie zaprojektowany mechanizm, pozwalający 
na wyrażanie i wdrażanie woli ludu  19. Był to system, „w którym 
 rządzący i rządzeni stoją w jednym szeregu i odnoszą się do sie‑
bie twarzą w twarz”. Tym samym pozwalał on na „ciągły udział 
w sprawowaniu władzy”  20 i był „otwartą szansą dla każde‑
go obywatela”  21. W tym kontekście, uderzał niezwykły poziom 

17 Szerzej: J. Sowa, Bez państwa, czyli jak zdemokratyzować demokrację, dz. cyt., 
s. 8‑9; C.W. Blackwell, The Council of Areopagus, [w:] C.W. Blackwell (red.), Dēmos: 
Classical A Athenian Democracy.

18 J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 43‑45; C.W. Blackwell, Athenian Democra‑
cy: an overview, dz. cyt., s. 40‑52; G. Rachet, Słownik cywilizacji greckiej, Katowice 
2006, s. 158.

19 A.H.M. Jones, Athenian Democracy, dz. cyt., s. 3.
20 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 344.
21 Cyt. za: M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu 

antycznego do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 14.
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 aktywności  politycznej mieszkańców, mimo przejściowych proble‑
mów w tej dziedzinie. świadczyła o tym najlepiej słynna mowa po‑
grzebowa Peryklesa, która została przytoczona w „Wojnie Pelopo‑
neskiej” Tukidydesa  22. Do najważniejszych elementów tego ustroju 
zaliczył on wówczas: rządy większości, równość wobec prawa oraz 
zasadę wolności. Podkreślił również: 

ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują się tak‑
że swoimi osobistymi, a ci, którzy ograniczają się jedynie do swego 
rzemiosła, znają się także na polityce. Jesteśmy narodem, który jed‑
nostkę nieinteresującą się życiem państwa, uważa nie za bierną, ale za 
nieużyteczną  23.

Każdy obywatel państwa‑miasta miał świadomość swoich praw 
i obowiązków, choć należy zaznaczyć, iż bywały przypadki uchy‑
lania się od nich. Nawet w tak dobrze zaprojektowanym systemie 
politycznym występowały problemy dotyczące świadomości poli‑
tycznej obywateli. Było to szczególnie widoczne właśnie w epoce 
Demostenesa, podczas wojen z Persją oraz Macedonią, kiedy ujaw‑
niła się tendencja do uchylania się od obowiązków – szczególnie 
militarnych – wobec Aten  24. Bez względu na te wyzwania, należy 
jednak podkreślić, iż demokracja ateńska funkcjonowała nadzwy‑
czaj sprawnie, biorąc pod uwagę wszystkie problemy wiążące się 
z przyjęciem bezpośrednich mechanizmów partycypacji. Działo 
się tak m.in. dzięki świetnie działającemu systemowi równoważą‑
cemu poszczególne instytucje i organy. Był to jeden z czynników, 
które zapewniały wysoką jakość podejmowanych decyzji  25. Wresz‑
cie, uderzała także powszechność zasady wolności słowa. Mimo 
 pewnych, marginalnych ograniczeń każdy pełnoprawny obywatel 
miał prawo pełnienia funkcji publicznych i wysuwania swoich racji, 
bez względu na swe pochodzenie czy stan posiadania. Jak przyta‑
cza A.H.M. Jones, zakres ateńskiej wolności słowa stawał się szcze‑
gólnie widoczny, gdy porównało się go do zwyczajów panujących 

22 R. Kulesza, Woja peloponeska, dz. cyt.
23 A. Heywood, Politologia, dz. cyt., s. 89; A. Zwoliński, Dylematy demokracji, 

dz. cyt., s. 39.
24 A.H.M. Jones, Athenian Democracy, dz. cyt., s. 23‑27; J. Sowa, Bez państwa, 

czyli jak zdemokratyzować demokrację, dz. cyt., s. 8‑11.
25 J. Ober, Review Article: The Nature of Athenian Democracy, „Classical Philo‑

logy” vol. 84, nr 4/1989.
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m.in. w Sparcie. Pochwała demokracji była tam bowiem prawnie 
zabroniona. Tymczasem, obywatel Aten mógł swobodnie wypowia‑
dać się i krytykować system polityczny własnego polis. Choć należy 
zaznaczyć, iż czasami występowały wyjątki od tej reguły, o czym 
świadczył najlepiej los Sokratesa  26. Z drugiej strony, nie można za‑
pomnieć, iż demokracja ateńska już ówcześnie była mocno krytyko‑
wana m.in. przez Platona i Arystotelesa. Pierwszy pisał w Państwie, 
iż „[demokracja] nastaje, kiedy ubodzy zwyciężą i jednych boga‑
czów pozabijają, drugich wygnają z kraju, a pozostałych dopuszczą 
na równych prawach do udziału w ustroju i rządach”  27. Co za tym 
idzie, Platon klasyfikował ją pośród ustrojów złych, zaznaczając, iż 
gorsza od niej jest jedynie tyrania. Arystoteles wątpił natomiast, czy 
demokracja jako taka może być uznana za ustrój, bowiem z natury 
rzeczy nie rządzą nią prawa lecz uchwały ludu  28. Wreszcie, należy 
także przytoczyć rozważania współczesnego nam Giovanniego Sar‑
toriego, który wskazuje, iż nie powinno się greckich polis nazywać 
„państwami demokratycznymi”. Wynika to z przekonania, iż głów‑
ną cechą demokracji klasycznej była właśnie zasadnicza nieobec‑
ność państwa  29. Mimo tych wątpliwości, należy jednak stwierdzić, 
iż Ateny stały się modelowym przykładem funkcjonowania demo‑
kracji bezpośredniej. Niecałe dwa wieki „złotej ery” ateńskiej demo‑
kracji wywarły niebagatelny wpływ na procesy polityczne ery no‑
wożytnej. Doświadczenia tego okresu stanowiły fundament debaty, 
która w ciągu wieków ostatecznie doprowadziła do wykształcenia 
się nowożytnego modelu demokracji. Wreszcie, należy pamiętać, 
iż model klasyczny nie upadł z powodu wewnętrznej degeneracji, 
lecz ze względu na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. 
Wzrost znaczenia Macedonii w regionie sprawił, iż Ateny, tak, jak 
i inne greckie polis, znalazły się w orbicie wpływów nowego impe‑
rium Aleksandra Wielkiego. W ciągu jego panowania system funk‑
cjonujący przez niemal dwa wieki ostatecznie upadł  30. 

26 A.H.M. Jones, Athenian Democracy, dz. cyt., s. 44‑45.
27 Platon, Państwo, ks. VIII, [online:] <www.filozofia‑moja.republika.pl/Pla‑

ton1.pdf> (dostęp: 20.07.2012).
28 M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego 

do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 21; J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., 
s. 47‑48.

29 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 342.
30 C.W. Blackwell, Athenian Democracy: an overview, dz. cyt., s. 54‑56.



86 Demokracja 2.0.

2.2. Współczesne rozumienie demokracji

Adam Jamróz trafnie zauważa, iż termin demokracja należy do ta‑
kich haseł, które w życiu społecznym bywają często wykorzystywa‑
ne, lecz nie ma jednoznacznej zgody co do jej rzeczywistego zna‑
czenia  31. Słowu temu nadaje się z reguły czysto intuicyjny sens, co 
z reguły rodzi poważne problemy interpretacyjne. Jego zdaniem, 

demokracja nie może być rozumiana jako od dawna sprecyzowany 
i jasny cel. Demokracja ukazuje nam się jako zespół wartości i zasad 
odnoszonych do funkcjonowania społeczeństwa i państwa (…) współ‑
cześnie rozumiana demokracja jest bezpośrednim rezultatem kilku 
wieków ewolucji cywilizacji europejskiej (włącznie z północno‑amery‑
kańską) w epoce nowożytnej (...). Można więc mówić dzisiaj o kanonie 
(wzorcu) demokratycznego społeczeństwa oraz o kanonie (wzorcu) de‑
mokratycznego państwa  32.

W tym kontekście, w 1945 roku Bertrand de Jouvenel pisał wręcz, 
że „dyskusje o demokracji, argumenty za i przeciw, są intelektual‑
nie bezwartościowe, ponieważ nie wiemy, o czym mówimy”  33. Na 
tej podstawie zasadne jest przytoczenie kilku definicji ustroju de‑
mokratycznego występujących w literaturze przedmiotu. Zdaniem 
Marii Ossowskiej, w demokracji 

nie ma uciskających i uciskanych, uprzywilejowanych i upośledzo‑
nych, ustrój, w którym w atmosferze swobody każdy rozwinąć może 
swoje możliwości  34.

Joseph Alois Schumpeter proponuje nieco bardziej realistyczną de‑
finicję tego pojęcia: „Metoda demokratyczna jest tym rozwiązaniem 
instytucjonalnym dochodzenia do decyzji politycznych, w którym 
jednostki uzyskują moc decydowania poprzez walkę konkurencyj‑
ną o głosy wyborców”  35. Zdaniem Raymonda Arona, w ramach 

31 A. Jamróz, Demokracja, Białystok 1995, s. 4‑5.
32 Tamże.
33 Cyt. za: G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 20.
34 M. Ossowska, Wzór demokraty, Lublin 1992, s. 14‑15.
35 J.A. Schumpeter, Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 1995, 

s. 336‑337.
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demokracji „pokojowa rywalizacja o sprawowanie władzy funk‑
cjonuje w oparciu o konstytucję”  36. Według Johna Calhouna, to nie 
„rządy większości: demokracja [to] podział władzy, reprezentacja 
interesów oraz uznanie mniejszości”  37. Leopold S. Amery stwier‑
dza natomiast: 

Nasz system jest demokracją, ale demokracją opartą o przyzwolenie, 
nie zaś o delegację. Jest on systemem rządów ludu, dla ludu i z ludem, 
ale nie przez lud.

Odwołuje się tym samym do słynnej Mowy Gettysburskiej Abra‑
hama Lincolna z 1863 roku, kiedy stwierdził, iż ustrój ten to rządy 
„ludu, przez lud i dla ludu”  38. Należy także przytoczyć – za J. Bar‑
tyzelem – definicję J. Evoli i R. Guénona: 

demokracja, jak i inne historyczne formy, poprzez które przejawia się 
duch antytradycyjny, objawia się jako bezpośrednia konsekwencja (…) 
zabicia hierarchii.

Co za tym idzie, jasno widać problem braku ostrości i wieloaspek‑
towości pojęcia demokracji  39. Zdaniem Davida Beethama i Kevina 
Boyle, 

demokracja obejmuje zasady powszechnej kontroli nad kolektywnym 
podejmowaniem decyzji oraz równości praw w wykonywaniu takiej 
kontroli  40.

Wreszcie, jak zauważa Giovanni Sartori, demokrację bardzo łatwo 
można zdefiniować werbalnie. Nie pomaga to jednak wcale w rozu‑
mieniu tego, czym w zasadzie jest ten ustrój. Jego zdaniem: 

Problem zdefiniowania demokracji jest dwojaki: wymaga ona definicji 
zarówno opisowej, jak i normatywnej. Jedna definicja nie może istnieć 
bez drugiej, a jednocześnie nie mogą się one wzajemnie zastępować (…) 
ideał demokratyczny nie określa demokratycznej rzeczywistości (…) 

36 R. Aron, Democracy and Totalitarianism, New York 1969, s. 41.
37 Cyt. za: J. Roper, Democracy and Its Critics: Anglo‑American Democratic 

 Thought in the Nineteenth Century, Winchester 1989, s. 63.
38 Cyt. za: J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 14.
39 Tamże, s. 11‑18.
40 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, UNESCO 1994, s. 1. 
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prawdziwa demokracja nie jest, i nie może być, tożsama z idealną (…) 
u źródeł demokracji tkwią i ją kształtują interakcje między jej ideałami 
a rzeczywistością: nacisk tego, co być powinno, i opór tego, co jest  41. 

 Mając na uwadze problemy związane z prawidłowym zdefinio‑
waniem nowożytnej demokracji, należy spróbować wskazać na jej 
najważniejsze cechy. Omawiając to zagadnienie, na wstępie należy 
zwrócić uwagę na obiektywne uwarunkowania ewolucji tego po‑
jęcia. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, doświadcze‑
nia ustroju ateńskiego wywarły fundamentalny wpływ na współ‑
czesne rozumienie demokracji. Utożsamianie modelu klasycznego 
z nowożytnym byłoby jednak błędem ze względu na szereg istot‑
nych różnic. Rozwój geograficzny i demograficzny społeczności 
ludzkich od starożytności sprawił, iż demokracja bezpośrednia mo‑
delu ateńskiego nie mogła zostać ponownie wprowadzona w nie‑
zmienionym kształcie. Obiektywna wielkość państw oraz rosnący 
stopień komplikacji życia społecznego i politycznego sprawiły, iż 
większość mechanizmów znanych ze starożytności nie mogło zo‑
stać wykorzystanych do ufundowania nowoczesnej demokracji  42. 
Nowożytne, przedstawicielskie rozumienie tego ustroju obejmuje 
kilka cech, które w zasadniczym stopniu odróżniają go od modelu 
klasycznego. Po pierwsze, zdecydowanie bardziej skomplikowa‑
ny proces podejmowania decyzji politycznych we współczesnych 
państwach zawiera wiele mechanizmów bezpieczeństwa, których 
brakowało starożytnej polis. Po drugie, jak zauważa Sartori, demo‑
kracja bezpośrednia prowadziła do polityki jako „gry o sumie zero‑
wej”, podczas, gdy pośrednia pozwala prowadzić politykę prowa‑
dzącą do „gry o sumie dodatniej”. Po trzecie, w ustroju klasycznym 
starcie na linii biedni‑bogaci było nieuchronne. Natomiast, zdaniem 
Sartoriego, mechanizmy przedstawicielskie sprawiają, iż wojna kla‑
sowa jest możliwa do uniknięcia  43. Ponadto, powszechnie zauwa‑
żono, iż klasyczna forma tego ustroju była zdecydowanie bardziej 

41 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 22.
42 Przewrotnie, Thomas Paine pisał wręcz, iż „demokracja z systemem przed‑

stawicielskim jest lepsza od demokracji bezpośredniej nawet na małych teryto‑
riach. Gdyby w Atenach został wprowadzony system przedstawicielski, ustrój 
demokratyczny zostałby ulepszony”. Cyt. za: J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., 
s. 61; R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 7‑8.

43 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 345‑347.
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 związana z pragnieniem równości niż wolności. Potwierdza to 
Hannah Arendt: 

wolna wola (…) [jest] własnością niemal nieznaną w klasycznym anty‑
ku (…). Zarówno dla Greków, jak i dla Rzymian wolność była wyłącz‑
nie pojęciem politycznym.

Część myślicieli posuwa się nawet dalej, zauważając, iż w staro‑
żytności nie uważano jednostki za osobę. Bez względu na te kon‑
trowersje, należy jednak podkreślić, iż brakowało więc w ateńskiej 
polis pojęcia sfery prywatnej, opartej na prawach przypisanych na‑
turalnie każdemu człowiekowi. W nowoczesnym ujęciu zdecydo‑
wanie straciła na znaczeniu również koncepcja dobra wspólnego, 
nad którą często dominują dziś właśnie interesy jednostki. Mając 
świadomość tych różnic, należy pokrótce prześledzić najważniejsze 
etapy wielowiekowej debaty, która doprowadziła do opracowania 
nowożytnej formy rządów ludu  44. 
 Zauważyć należy, iż fundamenty współczesnej demokracji 
przedstawicielskiej zostały zbudowane nie tylko na doświadcze‑
niach systemu politycznego Aten, ale także na dwóch, nieco mniej 
istotnych innych elementach: tradycji republikańskiej starożytne‑
go Rzymu oraz włoskich państw‑miast średniowiecza  45. Nie dziwi 
więc, iż temat ten szeroko poruszali już myśliciele średniowieczni, 
w tym m.in. św. Tomasz z Akwinu. Był on jednak krytykiem de‑
mokracji, twierdząc, iż jest niesprawiedliwa, polegając na ciemię‑
żeniu bogatych przez biednych. Co za tym idzie, utożsamiał on 
lud w tym systemie z rolą tyrana  46. Również i inni myśliciele aż do 
XVIII wieku zajmowali raczej krytyczne stanowisko wobec demo‑
kracji klasycznej. Jak zauważa Maria Marczewska‑Rytko, ówczesny 
sceptycyzm wobec tego ustroju opierał się na dwóch argumentach. 
Po pierwsze, wskazywano na zasadniczą sprzeczność między wolą 
ludu a dobrem wspólnym. Po drugie, zauważano, iż klasyczny mo‑
del tego systemu politycznego był niemożliwy do zrealizowania 

44 P. Uziębło, Demokracja bezpośrednia i semibezpośrednia, [w]: M. Szyszkowska 
(red.), Demokracja w XXI wieku, Warszawa 2009, s. 90; cyt. za: G. Sartori, Teoria de‑
mokracji, dz. cyt., s. 349‑350; 379; J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 55.

45 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 22.
46 Cyt. za: J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 50.
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w większych strukturach państwowych, nieprzystających do wa‑
runków starożytnego polis  47. 
 Zasadniczy wpływ na uformowanie się współczesnego rozumie‑
nia demokracji wywarł, przede wszystkim, dorobek intelektualny 
okresu nowożytnego. Przyczynili się do tego m.in.: Thomas Hob‑
bes, John Locke, Jean Jacques Rousseau czy John Stuart Mill. Pierw‑
szy z nich, Thomas Hobbes, autor Lewiatana, był XVII‑wiecznym 
angielskim filozofem. Jego myśl polityczna skupiona była wokół za‑
gadnienia umowy społecznej, która miała być jedynym remedium 
na stan naturalny, w którym każdy człowiek kieruje się egoistycz‑
nymi pobudkami. Stan naturalny wiązał się więc z sytuacją woj‑
ny „wszystkich ze wszystkimi”. Aby mu zapobiec, należało przy‑
jąć powszechną umowę społeczną, tworząc tytułowego Lewiatana, 
suwerena, który wprowadzając przymus, za pobiegłby wojnie wy‑
nikającej z wrodzonego egoizmu człowieka  48. Jak zauważał Hob‑
bes, „wolność czy swoboda oznacza, ściśle biorąc, brak przeciwsta‑
wienia (przez przeciwstawienie rozumiem zewnętrzne przeszkody 
dla ruchu)”. Była to więc koncepcja „wolności od”, a nie „wolności 
do”  49. Wskazywał również na kilka istotnych praw natury: dążenie 
do pokoju, brak równości uprawnień oraz zasadę, według której 
umów należy dotrzymywać. Dla Thomasa Hobbesa funkcjonowa‑
nie państwa było więc swoistym złem koniecznym. Wyróżniał on 
jego dwa rodzaje: państwo naturalne i polityczne. To pierwsze po‑
wstawało poprzez „zdobycie” przez władcę obywateli, to drugie 
natomiast polegało na nadaniu wolą ludzi najwyższych praw jed‑
nostce lub zgromadzeniu. Wraz z powstaniem państwa jednostki 
traciły naturalną wolność, jednak zyskiwały w zamian bezpieczeń‑
stwo. Na tej podstawie Hobbes wyróżniał trzy rodzaje ustrojów: de‑
mokrację, arystokrację oraz monarchię. Co prawda, zdecydowanie 
faworyzował monarchię, jednak poświęcił sporo miejsca również 
i władzy ludu. W tym kontekście nie był on ślepy, tak na pozytyw‑
ne, jak i negatywne strony tego ustroju. Do negatywnych cech Hob‑
bes zaliczał, przede wszystkim, naturę człowieka, który nieustannie 
i niezmiennie dąży do uzyskania potęgi. Co za tym idzie, niezbędna 

47 M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do 
czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 23.

48 M. Kuniński, Sposoby uzasadniania demokracji, „Diametros” nr 5/2005, 
s. 181‑182.

49 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 369‑372.
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jest silna władza królewska, która ograniczałaby ludzką chciwość. 
Ponadto twierdził, iż: „większość jest zbyt zajęta poszukiwaniem 
pożywienia, reszta jest zbyt ciemna aby [ją] zrozumieć”. Powstanie 
demokracji byłoby więc krokiem w stronę ponownej walki wszyst‑
kich ze wszystkimi. W myśli Hobbesa można się jednak doszukać 
jednego istotnego argumentu za ustrojem demokratycznym. Był 
nim sam pomysł powszechnej umowy społecznej, która stanowiła‑
by podstawę funkcjonowania jakiejkolwiek władzy  50. 
 John Locke był angielskim filozofem politycznym i jednym z naj‑
ważniejszych przedstawicieli myśli liberalnej. Jego rozważania na 
temat indywidualizmu oraz wolności były nierozłącznie związane 
z zagadnieniem demokracji, jeszcze przed oficjalnym podjęciem 
tego problemu przez innych myślicieli europejskich. Locke’owska 
myśl demokratyczna, najszerzej oddana w dziele Dwa traktaty o rzą‑
dzie, była oparta na kilku istotnych fundamentach. Przede wszyst‑
kim, odwołał się on do koncepcji umowy społecznej, według której 
władza społeczna wywodzi się z powszechnej zgody społeczeń‑
stwa. Umowa ta powinna zostać sformułowana w konstytucji pań‑
stwa. Zdaniem Locke’a, legitymizowana w ten sposób władza pań‑
stwowa powinna być jednak ograniczona do zupełnego minimum 
tak, aby nie zmuszać obywateli do rezygnacji z własnej wolności 
i interesów. Wierzył on bowiem, iż każdy człowiek jest z natury 
wolny: 

Naturalną prerogatywą człowieka jest być wolnym od każdej wyższej 
siły na Ziemi i nie być zależnym od woli lub ustawodawstwa człowie‑
ka, lecz być rządzonym tylko według praw naturalnych  51. 

Jednostka, stając się członkiem społeczności politycznej, uczyniła 
to z własnej woli, aby lepiej chronić indywidualną wolność. Zgoda 
obywateli na panowanie suwerena władzy stanowiła jeden z pierw‑
szych elementów, które przyczyniły się do budowy nowoczesnej 
teorii demokracji. Po drugie, zdaniem Johna Locke’a, wszyscy lu‑
dzie są jednakowo równi i wolni, choć stawiał tu pewne istotne 
zastrzeżenia: 

50 Democracy – Pro et Contra, [online:] <http://www.dandebat.dk/eng‑demo‑
krati2.htm, s. 1> (dostęp: 25.07.2012).

51 Tamże, s. 1.
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Mimo (…) iż wszyscy ludzie są z natury równi, nie należy przyjmować, 
iż rozumiem przez to wszystkie postacie równości. Wiek i prawość 
słusznie mogą dawać pierwszeństwo. Znakomite talenty i zasługi mogą 
zapewniać wyższą niż przeciętna pozycję. Urodzenie może jednym 
przynieść koligacje i dobrodziejstwa, innym zaś nakazywać szacunek 
dla tych, dla których natura, wdzięczność czy inne względy czynią go 
należnym (...) równość, o której tu mówię, sprowadza się do równego 
uprawnienia, jakie każdy człowiek ma do swej naturalnej wolności, by 
nie podlegać woli ani władzy innego człowieka  52.

Poglądy te określał mianem „istotnej równości”. Zasada ta, w swo‑
jej ogólnej formie, przyczyniła się do sformułowania fundamentów 
nowożytnego rozumienia demokracji, w której wszyscy obywatele 
posiadają te same prawa i obowiązki. Wśród nich angielski myśli‑
ciel wymieniał m.in.: prawo do życia, zdrowia, wolności i własno‑
ści. Locke wywodził je bezpośrednio z prawa naturalnego, nada‑
nego przez Boga. Łączył się z tym bezpośrednio inny element jego 
filozofii, według którego żaden członek społeczeństwa nie powi‑
nien zostać pozbawiony prawa uczestniczenia w procesach poli‑
tycznych. Tym samym obywatel ma prawo uczestniczyć w rządzie 
lub ma prawo sam go stworzyć. Ponadto, Locke podkreślał znacze‑
nie zasadniczego znaczenia woli większości, która miała prawo de‑
cydować o całości społeczeństwa. Wreszcie, John Locke był zdania, 
iż władza ustawodawcza miała obowiązek wykonywać wolę oby‑
wateli. Jeśliby przestała przestrzegać tej zasady, mogła być dowol‑
nie odwołana bądź zmieniona przez obywateli. Tym samym Locke 
przyczynił się do opracowania mechanizmu regularnych wyborów 
parlamentarnych  53. Nie zgadzał się on z Thomasem Hobbesem, 
który optował za umową społeczną, której rezultatem miała być ab‑
solutna władza suwerena. U Locke’a miała ona bowiem konotacje 
demokratyczne. Zdefiniował on więc demokrację następująco: 

…jest [ona] rządem opartym o prawo, które jest tworzone w proce‑
sie długiego rozpatrywania przez odpowiednio wybranych przedsta‑
wicieli ludzi, ogłoszone w taki sposób, aby wszyscy mogli się z nim 
zapoznać  54.

52 Cyt. za: R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 121.
53 Locke’s contribution to democratic theory and practice, [online:] <http:// stanka. 

hubpages.com/hub/Lockes‑contribution‑to‑democratic‑theory‑and‑practice> 
(dostęp: 11.07.2012).

54 Democracy – Pro et Contra, dz. cyt.
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 Jean Jacques Rousseau jest autorem słynnej Umowy społecznej, 
opracowania, w którym opowiedział się za koniecznością sprawo‑
wania władzy w sposób bezpośredni. Rousseau zauważył, iż o za‑
sadach funkcjonowania społeczeństwa powinna decydować wola 
całej zbiorowości. Uznawał ją za tożsamą z dobrem ogółu, co ozna‑
czało wspólne stanowisko wszystkich członków danego społeczeń‑
stwa. Jego zdaniem: 

Każdy z nas wspólnie oddaje swoją osobę i całą swą potęgę pod naczel‑
ne kierownictwo woli powszechnej i traktujemy każdego członka jako 
niepodzielną całość  55.

Aby tego typu ustrój mógł funkcjonować, należało jednak zawrzeć 
tytułową „umowę społeczną”, której warunkiem było zupełne pod‑
danie obywatela i jego praw całemu społeczeństwu. Tym samym, 
tracił on nieograniczone prawo do wolności, wynikające z jego na‑
tury. Jednocześnie jednak uzyskiwał on wolność społeczną i prawo 
do własności. Według niego, zwierzchnictwo narodu jest niezby‑
walne i niepodzielne. Lud powinien być również strażnikiem i sę‑
dzią prawa, nie może jednak sam nim manipulować. Tym samym 
prawa zostały ustanowione zdecydowanie powyżej woli społeczeń‑
stwa. Istotną kategorią wprowadzoną przez Rousseau była również 
wola powszechna, która była obiektywną wolą moralną społeczeń‑
stwa. Jak zauważał: „wola powszechna jest zawsze dobra i zgodna 
z interesem publicznym”. Nawiązywał swoją myślą do włoskiego 
filozofa, Marsyliusza z Padwy, który był jednym z pierwszych twór‑
ców zasady suwerenności narodu. W opinii tego średniowiecznego 
myśliciela, jednostki nie są wyłącznie indywidualne, ale wchodzą 
w skład większego organizmu, jakim jest społeczeństwo. Za najlep‑
sze ustroje uznawał monarchię oraz demokrację. Fundamentem tej 
drugiej był lud, który tworzył prawo, ustanawiał rząd i sprawował 
nad nim kontrolę. Tym samym, suwerenność ludu była, jego zda‑
niem, jedną z fundamentalnych zasad nowoczesnej państwowości  56. 

55 M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współ czesne, 
Gdańsk 1998, s. 53; J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Kęty 2002, s. 20.

56 P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009, s. 24; B. Kosowska‑Gą‑
stoł, Demokracja bezpośrednia w III RP – fikcja czy rzeczywistość, [w:] W. Kaute, 
P. świercz (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl 
polityczna, Katowice 2004; G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 381‑385. 
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Dlatego Jean Jacques Rousseau uznawał demokrację za  instrument 
pozwalający na osiągnięcie pełnej wolności przez jednostkę. Jed‑
nocześnie należy jednak podkreślić, iż Rousseau był świadom wy‑
zwań stojących przed tym ustrojem. Zaznaczał bowiem, iż „tak do‑
skonały rząd nie nadaje się dla ludzi”  57. Należy tutaj przytoczyć 
słowa Roberta A. Dahla, który zauważył, iż J.J. Rousseau popadł 
w swych rozważaniach w pewną sprzeczność związaną z zasadą 
rządów przedstawicielskich, którą z jednej strony odrzucał, lecz 
z drugiej, przyznawał jej prawomocność  58.
 Nieco odmienne stanowisko zajmował John Stuart Mill, który 
był reprezentantem formy demokracji rozwijającej. Uznawał ją za 
„wielkie odkrycie naszych czasów (..) [które] rozwiązuje wszyst‑
kie kłopoty, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne”  59. Do najważ‑
niejszych zalet ustroju demokratycznego Mill zaliczył wspieranie 
„najwyższego i harmonijnego rozwoju indywidualnych zdolno‑
ści”, poszerzanie horyzontów obywateli, wzmacnianie ich rozsąd‑
ku i osiągnięcie „wyższego stopnia indywidualnego rozwoju”  60. Co 
prawda, model zaproponowany przez angielskiego myśliciela nie 
był do końca tożsamy z demokracją bezpośrednią, jednak podkreślał 
istotne znaczenie udziału obywateli w procesie rządzenia. świad‑
czyło o tym zdanie zawarte w traktacie O rządzie reprezentatywnym: 

tam gdzie ludzie nie mają nawyku wspólnego działania i roztrząsa‑
nia spraw publicznych, tam bliźni może być tylko współzawodnikiem 
i tam moralność prywatna jest biedna, a o moralności publicznej mowy 
nawet nie ma  61.

Zauważał także:

Prawa i interesa (…) wtedy tylko mogą być pewne, iż nie będą za‑
niedbane, jeżeli interesanci sami mają siłę i ochotę ich bronienia (…) 

57 J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 60.
58 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 46.
59 Tamże, s. 47.
60 A. Heywood, Politologia, dz. cyt., s. 89; A. Zwoliński, Dylematy demokracji, 

Kraków 2010, s. 93.
61 P. śpiewak, Demokracja partycypacyjna, [online]: <http://archiwum.wiz.

pl/1997/97033300.asp> (dostęp: 02.07.2012).
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Człowiekowi dla zabezpieczenia się od złości drugich ludzi pozostaje 
jedynie tylko obrona siebie samego przez siebie samego  62. 

Jednocześnie, John Stuart Mill był jednak zwolennikiem silnych 
i niezależnych władz lokalnych. Co więcej, częściowo usprawied‑
liwiał kontrolę państwa nad obywatelami, ze względu na ich włas‑
ne dobro. Za przykład może tu służyć popierany przez niego obo‑
wiązek zdobycia podstawowego wykształcenia. John Stuart Mill 
w swoich rozważaniach zastanawiał się nad dylematami wynikają‑
cymi z zasady większości. Wskazywał tu wręcz na możliwość wy‑
stępowania „tyranii społecznej”: 

Społeczeństwo będące samo tyranem – tyranizuje zbiorowo poszcze‑
gólne jednostki, z których się składa (…) uprawia tyranię społeczną 
straszniejszą od wielu rodzajów politycznego ucisku, albowiem (…) 
pozostawia mniej sposobów ucieczki, wnika o wiele głębiej w szcze‑
góły życia i ujarzmia duszę. Dlatego (…) potrzebna jest także ochro‑
na przed tyranią panującej opinii i nastrojów; przed skłonnością spo‑
łeczeństwa do narzucania (…) swoich własnych idei i praktyk (…) tym, 
którzy się z nimi nie godzą  63.

Za najlepszy ustrój uznawał więc demokrację rozwijającą. Do jej 
najważniejszych cech zaliczał  64:

• zasadę suwerenności narodu,
• reprezentatywny rząd,
• oraz uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy.

 Należy podkreślić, iż wszystkie te zasady w znacznym stopniu 
przyczyniły się do powstania współczesnego rozumienia demokra‑
cji. Przy czym należy mieć na uwadze, iż Mill dostrzegał również 
dwa podstawowe zagrożenia dla tego typu ustroju. Pierwszym 
z nich miałby być niski poziom inteligencji przedstawicieli parla‑
mentarnych oraz opinii publicznej. Drugim natomiast była groźba 
ustawodawstwa klasowego, przeprowadzonego przez większość 
pochodzącą z tej samej klasy społecznej  65. 

62 Cyt. za: R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 135.
63 Cyt. za: G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 172.
64 A. Zwoliński, Dylematy demokracji, dz. cyt., s. 78.
65 J.S. Mill, Representative Government, [online:] <http://ebooks.adelaide.edu.

au/m/mill/john_stuart/m645r/chapter7.html> (dostęp: 25.07.2012); John Stuart 
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 W tym kontekście warto także wspomnieć o rozważaniach mar‑
kiza Réné Louisa d’Argenson, który już w XVIII wieku rozróżnił 
demokrację fałszywą i prawdziwą. O pierwszej pisał: 

Fałszywa demokracja szybko stacza się w anarchię. Oznacza rządy 
pospól stwa – takiego jak lud w czasie rewolucji – bezczelnie szydzące‑
go z prawa i rozumu. Tyrański despotyzm tego ludu wynika bez wąt‑
pienia z przemocy, z jaką działa, i niewiary we własną rozwagę  66.

O drugiej natomiast: 

W prawdziwej demokracji rządzi się przez usankcjonowanych w wy‑
borach deputowanych. Misja tych wybranych przez lud przedstawicieli 
oraz autorytet, jakim się oni cieszą, tworzą publiczną władzę  67.

Wreszcie, nie można także zapominać, iż fundamentalny wpływ 
na debatę na temat tego ustroju wywarły doświadczenia roku 1789, 
czyli wybuch Rewolucji Francuskiej. Pomijając wszelkie kontrower‑
sje z nią związane, jak zauważa Jean Madiran: 

jest to data, gdy ludzie zadecydowali, że odtąd prawo będzie „wyra‑
zem woli ogółu”, czyli wyrazem woli ludzi. Jest to data, gdy ludzie 
postanowili nadać sobie samym prawo  68.

 Ze względu na wymogi związane z głównym nurtem tematycz‑
nym pracy, wyżej przytoczono stanowiska jedynie kilku myślicieli, 
którzy przyczynili się do uformowania współczesnego rozumienia 
demokracji. Na tej podstawie można się jednak pokusić o wskaza‑
nie najważniejszych idei, cech, które uznawane są dzisiaj za funda‑
ment ustroju demokratycznego. Z pewnością należałoby rozpocząć 
od trzech kardynalnych zasad: wolności, większości i równości. Jak 
słusznie stwierdza Robert A. Dahl, demokracja jest związana z wol‑
nością w inny sposób niż pozostałe ustroje polityczne. Wynika to 
z faktu, iż procedury demokratyczne wymagają określonych praw, 

Mill, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 03.01.2002, [online:] <http://plato.
stanford.edu/entries/mill/> (dostęp: 25.07.2012).

66 Cyt. za: J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 61.
67 Tamże.
68 J. Madiran, Dwie demokracje, „bruLion” nr 1/1998, s. 9‑10; cyt. za: J. Bartyzel, 

Demokracja, dz. cyt., s. 57‑58.
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takich jak: swoboda słowa, tworzenia organizacji politycznych czy 
uprawnienia wyborcze. Oznacza to także, iż ludzie mają w demo‑
kracji szansę podlegać jedynie prawom, które sami uchwalili  69. 
Zdaniem Adama Jamroza, w demokracji funkcjonują jednak praw‑
ne ograniczenia wolności jednostki, które obejmują dwie sfery:

• ograniczenia na rzecz władzy państwowej – mogą się odbywać 
bądź w formie bezpośredniej (wola społeczeństwa), bądź po‑
średniej (wola wybranych przedstawicieli w parlamencie),

• ograniczenia na rzecz innych jednostek, tak aby i one mogły 
korzystać z własnej wolności – w tym kontekście, jest to więc 
odwołanie do koncepcji wolności sformułowanej przez Johna 
Stuarta Milla  70.

 Występuje tu także zasada domniemania wolności jednost‑
ki oraz zabezpieczenia jej przed nadmiernym zrzeczeniem się na 
rzecz władzy. Ta ostatnia zasada wywodzi się bezpośrednio z do‑
robku Rewolucji Francuskiej, a konkretnie Deklaracji Praw Czło‑
wieka i Obywatela z 1789 roku. Stanowiła ona, iż istnieje „niena‑
ruszalny obszar wolności jednostki”, którego władza państwowa 
w żaden sposób nie może naruszyć. Warto przy tym zauważyć, iż 
współcześnie katalog tych wolności nie jest interpretowany jednoli‑
cie. Z reguły zalicza się do niego zasadę domniemania niewinności, 
„prawo nie działa wstecz” (lex retro non agit), prawo własności, bez‑
pieczeństwa, oporu przeciwko uciskowi, nietykalności osobistej czy 
wolności sumienia, opinii i zgromadzeń  71. 
 Ze znaczeniem wolności, łączy się również zagadnienie równo‑
ści, choć, jak wskazuje część autorów, między obiema tymi zasada‑
mi istnieje pewna fundamentalna sprzeczność, szczególnie w sferze 
gospodarczej. Ponadto, jak pisze Giovanni Sartori, pewne kontro‑
wersje występują również w obszarze polityki: 

Kluczowa różnica między oboma przypadkami polega na tym, że po‑
sługując się instrumentami wolności ani nieliczni, ani liczni, nie mogą 
z powodzeniem uciskać jedni drugich, natomiast w imię równości 
i przy pomocy jej narzędzi zarówno liczni, jak i nieliczni, mogą popaść 
w niewolę. Różnica polega zatem na tym, że w rzeczywistym działaniu 

69 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 128.
70 A. Jamróz, Demokracja, dz. cyt., s. 16‑19.
71 Tamże.
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nie można tak odwrócić zasad wolności, by znaczyły coś zupełnie prze‑
ciwnego, natomiast jest to w pełni możliwe z zasadami równości  72.

Zasada ta spotykała się również z zarzutami, iż masy ludowe nie 
posiadają odpowiedniej kwalifikacji, aby uczestniczyć w rozstrzy‑
ganiu spraw publicznych. Wreszcie podkreślano, iż równość po‑
lityczna może stać w logicznej sprzeczności z pewną nierównoś‑
cią wynikającą z funkcjonowania systemu przedstawicielskiego, 
w którym tylko wybrani mogą podejmować decyzje w sprawach 
publicznych  73. 
 Zasada równości wywodzi się bezpośrednio z ustroju ateńskie‑
go, jednak nowożytne znaczenie nadała jej dopiero myśl oświece‑
nia oraz Rewolucja Francuska. Za J. Bartyzelem można wskazać na 
dwa rodzaje postaw egalitarystycznych, rozumianych jako dążenie 
do zrównania wszystkich ludzi. W ramach postawy umiarkowanej, 
bierze się pod uwagę pewne naturalne ograniczenia, stawiając sobie 
za cel równość względną w postaci takich samych praw politycz‑
nych dla wszystkich. W zakresie kwestii społecznych i ekonomicz‑
nych, podejście umiarkowane skupia się głównie na zapewnieniu 
równości szans i równości startu. W wersji skrajnej egalitaryzm 
dąży do bezwzględnego zrównania sytuacji politycznej, społecznej 
i gospodarczej całej populacji. Generalnie, można wyróżnić pięć ty‑
pów równości: prawno‑polityczną, społeczną, równość szans (rów‑
ność dostępu), równość szans (równość startu) oraz ekonomiczną 
identyczność  74. W tym kontekście Giovanni Sartori odrzuca skrajne 
podejście egalitarystyczne. Jego zdaniem: 

nie ma żadnego koniecznego związku między faktem, że ludzie rodzą 
się podobni, a zasadą etyczną, że winni być jak równi traktowani. Je‑
śli równość jest zasadą moralną, to poszukujemy równości, bo uważa‑
my ją za sprawiedliwy cel – nie dlatego, że ludzie są rzeczywiście tacy 
sami, lecz dlatego, że czujemy, iż powinni być traktowani tak, jakby 
byli (…). Grecy i Rzymianie afirmowali równości, które są cenne i dla 
nas, nie twierdząc wcale, że ludzie są tacy sami (podobni, równi).

72 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 443‑444.
73 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, dz. cyt., s. 3, 9.
74 J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 24.
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Ponadto, jego zdaniem: 

Równość i demokracja są tym samym tylko w tym sensie, że z ideału 
równości można uczynić symbol demokracji. To znaczy, że pragnienie 
równości osiąga największą siłę i zasięg w systemie demokratycznym, 
ale nie znaczy bynajmniej, że nie ma równości poza demokracją  75.

Bez względu na te wątpliwości powszechnie uznaje się jednak, iż 
jednostki oraz ich grupy muszą się cieszyć równymi prawami po‑
litycznymi w ramach ustroju demokratycznego. Pisał o tym Robert 
A. Dahl, który wskazywał, iż fundamentem tej zasady powinno być 
przekonanie, iż wszyscy członkowie danej społeczności są dosta‑
tecznie kompetentni, aby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji 
dotyczących spraw publicznych  76. Co za tym idzie, przyjmuje się, 
iż norma ta obejmuje równość jednostek jeśli chodzi o:

• udział w procedurze wyborczej,
• korzystanie z czynnego prawa wyborczego,
• korzystanie z biernego prawa wyborczego,
• równość kandydatur,
• równy dostęp obywateli do stanowisk i urzędów  77.

 Wreszcie, z obu tych zasad wywodzi się również trzecia – więk‑
szości. Na wstępie warto zauważyć, iż etymologia słowa demokra‑
cja sugeruje, że w ustroju tym powinien rządzić cały lud, a nie tylko 
jego większa część. Jak stwierdza Adam Jamróz:

Zasada wolności jednostki oraz zasada równości jednostek na płasz‑
czyźnie politycznej prowadzą do nieuchronnej konkluzji, iż wszelkie 
procedury dotyczące jakiejś społeczności (nie tylko społeczeństwa 
globalnego) (…) winny opierać się na uwzględnieniu, respektowa‑
niu zasady większości. Zasada większości jest więc niezbędną zasadą 
demokracji  78.

Według innych, fundamentem współczesnej demokracji jest po‑
wszechne prawo podejmowania decyzji, a zasada większości jest 
właściwą jej procedurą rozstrzygania sporów i nieporozumień, pod 

75 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 415; 418.
76 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 140.
77 Warto dodać, iż ta ostatnia kwestia wynika bezpośrednio z dorobku Rewo‑

lucji Francuskiej. Zob. A. Jamróz, Demokracja, dz. cyt., s. 19‑20.
78 Tamże, s. 20.
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warunkiem, iż inne środki dążenia do kompromisu zostały już wy‑
czerpane  79. Reguła ta wywodzi się bezpośrednio z dorobku ustroju 
ateńskiego, jednak została na nowo skonkretyzowana i omówiona 
dopiero w myśli nowożytnej. Kwestię tę poruszył m.in. Alexis de 
Tocqueville w swojej najsłynniejszej pracy O demokracji w Ameryce, 
gdzie podkreślał fundamentalne znaczenie równości praw poli‑
tycznych  80. Giovanni Sartori wyróżnia trzy układy rozpatrywania 
pojęcia większości: ustrojowy, wyborczy i społeczny. W ustrojo‑
wym, istotna jest kategoria mniejszości, która powinna mieć prawo 
do przeciwstawienia się większości, zgodnie z rolą opozycji. Jeśli 
sytuacja jest inna, wówczas można mówić o „tyranii większości”. 
W kontekście wyborczym główny nacisk zostaje położony na za‑
sadę większości rozumianej jako „reguła gry”. Tym samym, mniej‑
szość jest zmuszona podporządkować się woli większości. Nie ma 
więc tu zastosowania termin „tyrania większości”. Za zwycięskiego 
wyborcę uzna się więc tego, którego przedstawiciel uzyskał man‑
dat. W opinii Sartoriego, należy tu wspomnieć jeszcze o dwóch 
istotnych elementach. Po pierwsze, rozróżnił on akt głosowania 
i głosowanie jako proces. Po drugie, nie można wyprowadzić rzą‑
dów większości z zasady większości. Jego zdaniem: 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że przy stosowaniu zasa‑
dy większości na kolejnych poziomach wielostopniowe postępowanie 
prowadzić może do eliminowania po kolei ciągu mniejszości składa‑
jących się w sumie na większość początkowego składu głosujących  81.

Wreszcie, należy zwrócić uwagę na wymiar społeczny. Z tej per‑
spektywy, istotne jest zagadnienie relacji społeczeństwo‑jednostka, 
a więc możliwość wystąpienia konformizmu społecznego na maso‑
wą skalę. Natomiast Robert A. Dahl wyróżnia cztery główne uza‑
sadnienia zasady większości:

• maksymalizacja samookreślenia – zasada większości sprawia 
bowiem, iż maksymalnie duża liczba osób będzie podlegać pra‑
wom, które sama stworzyła;

• nieuchronna konsekwencja rozsądnych wymogów – wynika 
ona z rozważań matematyka Kennetha Maya. Po pierwsze, 

79 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, dz. cyt., s. 21.
80 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 101‑102.
81 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 170‑172.
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wybór między x i y powinien obejmować wyniki: x, y albo żad‑
ne z nich. Po drugie, wskazano tu na wymóg anonimowości, 
czyli powstanie mechanizmu, który nie faworyzowałby żadnej 
opcji;

• większa szansa dochodzenia do słusznych decyzji – pozwa‑
la ona, w pewnych przypadkach, na większą szansę podjęcia 
właściwych decyzji. Wynika to z faktu, iż głosuje wiele osób 
a nie tylko jedna;

• maksymalizacja użyteczności – z tego punktu widzenia, zasa‑
da ta pozwala na zwiększenie zadowolenia w społeczeństwie 
z uchwalonych wspólnie praw  82.

 Omawiając zasadę większości, należy również podkreślić, iż 
gwarantuje ona zachowanie efektywności procesów decyzyjnych. 
Zdaniem Adama Jamroza, powszechność reguły większości wyni‑
ka także z faktu, iż stanowi ona powszechnie przyjętą zasadę mo‑
ralną. Nie gwarantuje ona bynajmniej najlepszej, najskuteczniejszej 
i najbardziej kompetentnej władzy. Zasada większości nie oznacza 
bowiem, iż podejmowane przez nią decyzje będą słuszne z punktu 
widzenia potrzeb państwa  83. 
 Kolejną cechą nowożytnej demokracji, wyróżnianą w literaturze 
przedmiotu, jest suwerenność społeczeństwa obywatelskiego, rozu‑
mianego dwojako. Z jednej strony, jako idea, według której zasięg 
państwa winien być ograniczony w taki sposób, aby nie kontrolo‑
wało całej aktywności społecznej i nie blokowało oddolnych inicja‑
tyw i talentów. Z drugiej, jako 

dysponowanie wieloma niezależnymi ośrodkami samoorganizacji 
w ramach społeczeństwa, poprzez które ludzie mogą kolektywnie pra‑
cować dla rozwiązania ich własnych problemów, a które mogą funk‑
cjonować jako kanały opinii społecznej i nacisku na rząd, i które mogą 
służyć jako ochrona przed jego zakusami  84.

Podobnie, jak wcześniej, reguła ta opiera się na dorobku ustroju 
klasycznego oraz myśli oświeceniowej, które stworzyły podstawy 
pod uznanie ludu za suwerena. Z samym pojęciem „lud” wiąże się 
jednak wątpliwość, czym on w zasadzie jest? Już w starożytności 

82 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 192‑202.
83 A. Jamróz, Demokracja, dz. cyt., s. 19‑22.
84 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, dz. cyt., s. 111.
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zdefiniowanie demos rodziło określone problemy, na co wskazy‑
wał m.in. Arystoteles. Z reguły rozumiano przez to pojęcie osoby 
uczestniczące w zgromadzeniu ludowym. Giovanni Sartori wyróż‑
nia sześć możliwych interpretacji tego terminu:

• lud oznacza wszystkich – w jego opinii, takie podejście jest nie‑
możliwe do spełnienia przez demokrację. Żadna z istniejących 
dotąd nie mogła zrealizować tego warunku;

• lud w znaczeniu „bardzo wielu”, „duża część” – zdaniem Sar‑
toriego, taka kategoria nie jest możliwa do wykorzystania jako 
kryterium demokracji: „demokracja w dużym stopniu jest pro‑
cedurą, zaś lud jako «bardzo wielu» to pojęcie stawiające nie‑
wykonalne wymagania proceduralne”;

• lud w znaczeniu „klasy niższe” – czyli osoby biedniejsze, utoż‑
samiane z klasą robotniczą. Jednak według Sartoriego, podział 
biedni‑bogaci załamuje się wraz z rozrostem klasy średniej. 
W nowoczesnym społeczeństwie klasa robotnicza oraz biedota 
stanowią relatywną mniejszość;

• lud jako pewna „organiczna całość” – podstawową wadą tego 
podejścia jest fakt, iż pozwala ono uzasadniać również inne re‑
żimy polityczne. W tej perspektywie, definicja ludu jako „or‑
ganicznej całości”, w opinii Sartoriego, zdecydowanie bardziej 
legitymizuje tyranię niż demokrację;

• lud jako personifikacja zasady absolutnej większości – zakła‑
da, iż tylko większość absolutna ma znaczenie i bezwzględnie 
reprezentuje całość populacji. Tym samym, większość danego 
społeczeństwa ma dowolne prawo do narzucania swojej woli 
mniejszości. Zdaniem autora, jest to logicznie sprzeczne, ponie‑
waż może to doprowadzić do uzyskania władzy absolutnej;

• lud jako personifikacja zasady ograniczonej większości – je‑
dyna właściwa zasada działania demokracji, obejmująca taki 
system sprawowania rządów, w którym prawa mniejszości są 
szanowane i chronione. Decyzje większości są więc ograniczo‑
ne prawami mniejszości. Z tego punktu widzenia, każda decy‑
zja, która naruszy prywatne bądź grupowe prawa, z definicji 
staje się niedemokratyczna  85.

 Co za tym idzie, idea suwerenności społeczeństwa obywatelskie‑
go uznawana jest obecnie za źródło władzy. Społeczeństwo bowiem, 

85 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 38‑42.
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na podstawie „umowy społecznej”, wybiera swoich przedstawicie‑
li, którzy przez określony czas pełnią władzę w jego imieniu. Jest to 
więc zasada odpowiednia dla demokracji pośredniej. Co więcej, za 
Jean’em Madiranem można stwierdzić, iż 

desygnowanie rządzących przez rządzonych jest tutaj uznawane za 
jedynie słuszny sposób ich wyłaniania, ustroje niedemokratyczne 
uznawane są za niemoralne (…). W demokracji nowoczesnej defini‑
cję sprawiedliwości politycznej stanowi demokracja, zaś niesprawied‑
liwości – brak demokracji. Po drugie – desygnacja rządzących przez 
rządzonych stanowi jedyną podstawę prawowitości (…). Wszelka su‑
werenność, wszelkie prawo odwołujące się do innej podstawy jest fak‑
tycznie bezpodstawne, a więc stanowi tyranię. Od tej pory na uznanie 
zasługuje tylko ta suwerenność i tylko to prawo, które opierają się na 
woli ogółu (…). W ten sposób demokracja nowoczesna podszywa się 
pod demokrację klasyczną, przebiera się w jej formy i przeciwstawia 
się rozróżnianiu ich obu  86.

Jak stwierdza Adam Jamróz, reguła ta zakłada więc, iż „suweren 
panuje, ale nie rządzi (…) jest źródłem władzy i arbitrem”  87. Należy 
przy tym jeszcze podkreślić, iż we współczesnych państwach pry‑
mat ma przede wszystkim konstytucja, która reguluje relacje suwe‑
ren‑władza oraz określa przypadki, w których społeczeństwo może 
bezpośrednio ingerować w działania organów publicznych. Spo‑
łeczeństwo obywatelskie należy więc uznać za jedyne, powszech‑
nie i uznane źródło legalności sprawowania władzy w ustroju 
demokratycznym.
 Kolejny istotny element współczesnej demokracji, według Ada‑
ma Jamroza, obejmuje zasadę wolnej konkurencji, w duchu kon‑
sensusu i pluralizmu. Wyróżnił on trzy zasadnicze płaszczyzny 
konsensusu politycznego. Pierwszą stanowią partie polityczne, 
które poprzez swoje programy sprzyjają integracji postaw wybor‑
ców  88. Za drugą płaszczyznę uznał akceptację przez wszystkich 

86 J. Madiran, Dwie demokracje, „bruLion” nr 1/1998, s. 7‑9. Cyt. za: J. Bartyzel, 
Demokracja, s. 56‑57.

87 A. Jamróz, Demokracja, dz. cyt., s. 9‑13.
88 Zdaniem D. Beethama i K. Boyle, partie polityczne stanowią fundamental‑

ny element, dzięki któremu zainteresowanie społeczeństwa „nabiera skuteczno‑
ści w rządzie”. Muszą one mieć równy dostęp do zasobów państwowych oraz 
środków komunikowania z wyborcami. Zob. D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. 
Pytania i odpowiedzi, dz. cyt., s. 10.
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 uczestników procesów politycznych reguł rywalizacji. Podzielił je 
na trzy rodzaje:

• prawne – zawarte w prawie państwowym, w szczególności 
w ordynacjach wyborczych. Określają one, na jakiej zasadzie 
suweren, czyli społeczeństwo przekazuje organom publicznym 
prawo do sprawowania władzy;

• polityczne – te normy wywołują z reguły największe spory, po‑
nieważ trudno określić jeden katalog reguł politycznych, we‑
dług których toczy się rywalizacja. Zdaniem A. Jamroza, kwe‑
stie te są ściśle powiązane z normami moralnymi, różniącymi 
się w poszczególnych krajach demokratycznych;

• doktrynalne – obejmują one podstawy funkcjonowania syste‑
my demokratycznego, zawarte w konstytucji  89.

 Za trzecią płaszczyznę konsensusu politycznego A. Jamróz 
uznaje zaakceptowanie wspólnych wartości i celów, związanych ze 
społeczeństwem, w którym toczy się rywalizacja polityczna. Jego 
zdaniem, wszystkie podmioty muszą akceptować cele działań wła‑
dzy, w tym: bezpieczeństwo narodu i państwa, rozwój, poprawę 
egzystencji materialnej społeczeństwa. Płaszczyzna ta, co prawda, 
nie wiąże się bezpośrednio z ustrojem demokratycznym, jednak 
wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie. Zasadę pluralizmu 
uznał on natomiast za „respektowanie różnorodności i odmien‑
ności wszelkich podmiotów życia publicznego oraz przyznanie 
im równych praw”  90. Zasada ta oznacza więc, iż istnieją dowolne 
różnice interesów oraz poglądów w społeczeństwie oraz wszystkie 
jednostki mają prawo je wyrażać  91. 
 Wreszcie, nie można pominąć faktu, iż współcześnie funkcjonu‑
jące demokracje opierają się przede wszystkim na modelu przedsta‑
wicielskim. Zdaniem Davida Beethama oraz Kevina Boyle’a, żaden 
z wymogów klasycznej demokracji nie jest spełniany przez współ‑
czesne modele demokracji przedstawicielskiej, choć istnieją nielicz‑
ne elementy bezpośredniego podejmowania decyzji przez obywate‑
li, czym charakteryzują się wybory bądź referenda  92. Potwierdza to 
również Robert A. Dahl, według którego: 

89 A. Jamróz, Demokracja, s. 24‑26.
90 Tamże, s. 6, 27.
91 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, s. 4.
92 Tamże, s. 1.
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różnice są więc tak ogromne, że gdyby nasz hipotetyczny Ateńczyk 
znalazł się wśród nas, to stwierdziłby, że nowożytna demokracja żadną 
demokracją w ogóle nie jest  93.

Wynika to z faktu, iż w nowoczesnej formie, ustrój ten charaktery‑
zuje się bardziej konfliktem i rywalizacją, niż harmonią; rządami 
przedstawicielskimi czy bezpośrednim sprawowaniem urzędów 
przez wykwalifikowane do tego osoby. Co za tym idzie, obywatele 
państw nie mogą utrzymywać pełnej kontroli nad sprawami pub‑
licznymi  94. Jeszcze w XVII i XVIII wieku powszechne było stanowi‑
sko, iż właściwy ustrój demokratyczny powinien powielać metody 
podobne do klasycznego systemu ateńskiego. Jak wskazano wcześ‑
niej, obiektywny rozwój państw narodowych sprawił, iż podejście 
to zaczęło stopniowo ewoluować, czego dowodem były m.in. roz‑
ważania Johna Stuarta Milla. Zmianie teoretycznego podejścia w tej 
dziedzinie towarzyszyła również praktyka. Model przedstawiciel‑
ski, choć z reguły jeszcze niedemokratyczny, zaczął się upowszech‑
niać od XVIII wieku m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, Bel‑
gii, Holandii czy we Francji. Tak więc był on właściwy dla krajów, 
gdzie już wcześniej istniały organy ustawodawcze. Wprowadzenie 
systemu przedstawicielskiego zmieniło charakter obywatelstwa 
i postępowania demokratycznego. Wycofano się z większości me‑
chanizmów właściwych demokracji klasycznej, a więc bezpośred‑
niej, przenosząc zdecydowaną większość uprawnień na wybranych 
w wyborach powszechnych przedstawicieli. Wiąże się z tym jednak 
szereg ograniczeń, wynikających z mniejszej możliwości uczestni‑
ctwa obywateli w życiu politycznym, wzrostu różnorodności czy 
chociażby powstałych w ich wyniku konfliktów  95.
 Znając najważniejsze elementy składowe współczesnej demokra‑
cji, należy również pokrótce omówić kilka podstawowych typologii 
tego ustroju, występującym w literaturze przedmiotu. Najbardziej 
interesujące z nich zebrał i omówił Giovanni Sartori, który wyróż‑
nia, przede wszystkim, demokrację polityczną (makrodemokrację) 
oraz niepolityczną. Do tej drugiej grupy zaliczył: społeczną, podsta‑
wową, przemysłową, ekonomiczną. Demokracja polityczna utożsa‑
miana była z jej podstawowym, klasycznym znaczeniem, znanym 

93 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 31.
94 Tamże.
95 Tamże, s. 299‑306.
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od V wieku p.n.e. Za ojca demokracji społecznej uznaje się Alexise’a 
de Tocqueville. Rozumie się przez to stan społeczeństwa charakte‑
rystyczny dla Stanów Zjednoczonych i oznaczający równy status 
oraz pewne wspólne obyczaje. Postrzegał on więc demokrację bar‑
dziej jako zagadnienie społeczne niż polityczne, jako etos społecz‑
nej równości jednostek. Z modelu tego wywodzi się także pojęcie 
demokracji podstawowej, funkcjonującej w ramach małych społecz‑
ności tworzących „społeczny szkielet i infrastrukturę dla politycz‑
nej nadbudowy”. Z tego punktu widzenia, zdaniem Sartoriego, 

demokrację społeczną charakteryzuje nie tylko to, że działa na poziomie 
społecznym, lecz także, a nawet jeszcze bardziej, jej spontaniczność, en‑
dogeniczna natura (…). Demokracja społeczna jest przede wszystkim 
sposobem życia, natomiast socjalistyczna – sposobem rządzenia  96.

Kolejnym typem jest demokracja przemysłowa, za której ojców 
uznaje się Sidneya i Beatrice Webbów. Oznacza funkcjonowanie 
mechanizmów demokratycznych w jednostce samorządu pracow‑
niczego, z reguły w zakładzie przemysłowym. Wreszcie warto 
wspomnieć o demokracji ekonomicznej, która, według Sartoriego, 
jest najbardziej problematyczna do zdefiniowania: 

Skoro demokracja polityczna ogranicza się głównie do równości poli‑
tycznej (…) wynika z tego, że demokracja ekonomiczna to troska o wy‑
równanie poziomu zamożności  97.

Co za tym idzie, celem takiej demokracji byłby równy podział bo‑
gactwa, dochodów oraz innych uwarunkowań o charakterze eko‑
nomicznym. W innym znaczeniu, może ona oznaczać równość 
kontroli nad procesem produkcyjnym w gospodarce. Wreszcie, do 
zagadnienia tego odwołuje się marksizm, który zastępuje tym ter‑
minem demokrację polityczną. Uznawana jest ona za „nadbudowę 
kapitalistycznego i burżuazyjnego ucisku”. 
 W literaturze przedmiotu pojawia się również inna typologia de‑
mokracji. Wyróżnia się tu cztery jej rodzaje:

• bezpośrednią – Giovanni Sartori proponuje najprostszą możliwą 
definicję, według której jest to demokracja „bez przedstawicieli 

96 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 25‑27.
97 Tamże.
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i bez przedstawicielskich pasów transmisyjnych”. Jego zda‑
niem, ustrój tego typu ma element samorządności, który wią‑
że się z czynnikiem wielkości. Z tej perspektywy rozróżnił on 
demokrację bezpośrednią, którą można rzeczywiście zaobser‑
wować, od takiej, której wielkość to uniemożliwia. Demokra‑
cja klasyczna, grecka należałaby więc do tej pierwszej grupy. 
W przypadku tej drugiej grupy, różnica polegałaby na skali, 
mimo braku organów przedstawicielskich;

• poprzez referendum – opiera się, jak sama nazwa wskazuje, na 
wykonywaniu władzy przez lud bezpośrednio przy pomocy 
plebiscytu. Z jednej strony, można ją więc traktować jako rodzaj 
demokracji bezpośredniej  98. Z drugiej jednak, G. Sartori suge‑
ruje wyodrębnienie tego rodzaju ustroju z dwóch powodów. 
Po pierwsze, nie posiada ona istotnej cechy – bezpośredniości 
wzajemnych oddziaływań obywateli, co wynika oczywiście ze 
skali i stopnia komplikacji współczesnych procesów politycz‑
nych. Po drugie, plebiscyty mogą być także istotnym elemen‑
tem funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej;

• wyborczą – jak nazwa wskazuje, jej podstawą jest funkcjono‑
wanie mechanizmu wyborów przedstawicieli. Jako takie ujaw‑
niają one tylko preferencje obywateli w stosunku do kandyda‑
tów ubiegających się o mandat. Tym samym, mogą one jedynie 
mgliście wskazywać na to, jak powinno się sprawować władzę. 
Jest to więc decyzja, „kto będzie decydował”. Jak zauważa Sar‑
tori, w tej perspektywie, brzemię racjonalności decyzji nie ob‑
ciąża elektoratu, lecz wybranych przedstawicieli. Wyróżnił on 
również dwa elementy składowe demokracji wyborczej: auto‑
nomiczną opinię publiczną oraz przyzwolenie na podtrzymanie 
władzy, która reaguje na aktywność ze strony społeczeństwa;

• przedstawicielską – uznał ją za demokrację pośrednią, w której 
lud nie rządzi sam, lecz wybiera przedstawicieli, którzy spra‑
wują władzę. Należy dodać, iż w jego opinii, demokracja wybor‑
cza jest elementem składowym modelu przedstawicielskiego  99. 

98 Jak słusznie zauważyła Barbara Węglarz, referendum jest uznawane za naj‑
bardziej rozpowszechnioną formę demokracji bezpośredniej. Zob. B. Węglarz, 
Referendum jako podstawowe narzędzie demokracji bezpośredniej – zagadnienia teore‑
tyczne, [w:] M. Marczewska‑Rytko, A.K. Piasecki (red.), Demokracja bezpośrednia. 
Wymiar globalny i lokalny, dz. cyt., s. 29.

99 Tamże, s. 135‑148.
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 Wreszcie, należy wspomnieć o kategorii demokracji partycypa‑
cyjnej. Według jednych, jest to model, w którym wybory oraz insty‑
tucje przedstawicielskie nie mają racji bytu. Poprzez uczestnictwo 
nie rozumieją oni bowiem bynajmniej partycypacji w wyborach, lecz 
zdecydowanie szerszy udział w sprawach publicznych. Co za tym 
idzie, demokracja tego typu była często utożsamiana z funkcjono‑
waniem mechanizmów samorządowych, w których jednostki mają 
prawo do współdecydowania np. o sprawach administracyjnych, 
prawodawstwie, podatkach czy budżecie. Z tego punktu widze‑
nia, demokracja partycypacyjna byłaby więc rodzajem demokracji 
bezpośredniej. Z drugiej jednak strony, nie daje się ona jednoznacz‑
nie sklasyfikować ze względu na problem terminu „uczestnictwo”. 
Najczęściej przez demokrację partycypacyjną rozumie się więc 
kombinację elementów bezpośrednich i przedstawicielskich  100. 
 W tym kontekście należy wyjaśnić jeszcze jeden termin, który 
występuje w literaturze przedmiotu, obok omówionych wyżej tra‑
dycyjnych typologii. Jest nim poliarchia, wyrażająca instytucjonal‑
ną różnorodność demokracji. Jak wskazano wyżej, ewolucja obiek‑
tywnych uwarunkowań funkcjonowania państw, społeczeństw, 
jak również myśl nowożytna w zdecydowanym stopniu zmieniły 
współczesne rozumienie demokracji, które różni się od modelu 
klasycznego. Zmiana skali funkcjonowania tego systemu oraz jego 
nowe cechy, takie jak system przedstawicielski, wiążą się ze zdecy‑
dowanie większą różnorodnością, a w rezultacie z większymi po‑
działami i konfliktami. W tym kontekście, Robert A. Dahl proponu‑
je następującą definicję poliarchii: 

Poliarchię rozumieć można rozmaicie: jako owoc wysiłków demokra‑
tyzacji i liberalizacji instytucji politycznych państw narodowych; jako 
szczególny rodzaj porządku czy ustroju politycznego istotnie różniące‑
go się nie tylko od wszelkiego rodzaju systemów niedemokratycznych, 
ale również od demokracji na małą skalę; jako system kontroli politycz‑
nej, w którym najwyżsi dostojnicy państwowi zmuszeni są postępować 
w taki sposób, aby w konkurencji z innymi kandydatami, grupami czy 
partiami, wygrać kolejne wybory; jako system uprawnień politycznych 
(…) wreszcie, jako zespół instytucji, bez których niemożliwe by było 
postępowanie demokratyczne w dużym kraju  101.

100 Tamże, s. 148‑150. Szerzej: P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, dz. cyt.
101 Cyt. za: R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 307.
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Wyróżnił on siedem cech poliarchii jako ustroju politycznego:
• wybór przedstawicieli, którzy są uprawnieni do kontroli rządu;
• wolne, uczciwe wybory;
• powszechne prawo wyborcze;
• bierne prawo wyborcze;
• wolność słowa;
• dostęp do informacji, rozumiany jako możliwość wyboru ich 

alternatywnych źródeł;
• swoboda zrzeszeń  102.

 Wskazał także na pięć warunków jej funkcjonowania: zakaz 
wykorzystania aparatu przemocy do zdobycia władzy, istnienie 
nowoczesnego społeczeństwa pluralistycznego, ograniczenie kon‑
fliktów między subkulturami, sprzyjanie demokracji przez kulturę 
polityczną oraz brak silnych wpływów zewnętrznych. Reasumując, 
Robert A. Dahl jest zdania, iż instytucje właściwe poliarchii są nie‑
zbędne współczesnej demokracji: „wszystkie instytucje poliarchii 
są niezbędne, aby możliwe było maksymalnie demokratyczne po‑
stępowanie w rządzeniu krajem”  103. Ponadto, wyróżnił on trzy kie‑
runki ewentualnych przemian demokracji w przyszłości:

• przewidział możliwość zmiany warunków w wielu krajach, któ‑
re mogłyby spowodować zmianę liczby poliarchii na świecie; 

• sugerował również zmianę skali życia politycznego, co mogło‑
by zmienić w zasadniczy sposób możliwości i ograniczenia me‑
chanizmów demokracji;

• wreszcie wskazywał na możliwe zmiany struktur i świadomo‑
ści, co mogło doprowadzić do dalszej demokratyzacji życia poli‑
tycznego. Najbardziej wyraziste przemiany postępują w obsza‑
rze świadomości społecznej, która stymulowana jest nowymi 
technologiami komunikacyjnymi. Przemyślenia R.A. Dahla 
okazały się niemal prorocze  104.

102 Tamże.
103 Tamże, s. 310‑312.
104 Tamże, s. 433.
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2.3. Kryzys demokracji

Nie ulega wątpliwości, iż demokracja jako ustrój polityczny posia‑
da, jak wskazuje Robert A. Dahl, trzy zasadnicze zalety w stosunku 
do innych systemów. Po pierwsze, sprzyja w stopniu zdecydowa‑
nie większym niż inne systemy wolności, tak osobistej, moralnej, 
jak i politycznej. Po drugie, pozwala na rozwój umiejętności sa‑
mookreślania ludzi, budując ich odpowiedzialność za własne de‑
cyzje oraz moralną wolność. Po trzecie wreszcie, jest najpewniej‑
szym sposobem dochodzenia i obrony interesów i dóbr między 
ludźmi  105. Jak wskazano wyżej, nie ma jednak powszechnej zgody 
co do rozumienia współczesnej demokracji oraz interpretacji pro‑
cesów nań wpływających. Kierunek jej ewolucji oraz stojące przed 
nią wyzwania od dawna budzą żywe kontrowersje i dyskusje śro‑
dowiska naukowego. Giovanni Sartori pisze wręcz o „zgubieniu 
głównego nurtu teorii demokracji”  106. Współcześnie coraz częściej 
pojawiają się wątpliwości związane z tymi mechanizmami i zasa‑
dami demokracji, które jeszcze niedawno były uznawane za niemal 
dogmatyczne  107. Na tym tle, aby pełniej zrealizować postawiony 
we wstępie cel badawczy, należy pokrótce scharakteryzować część 
głównych zarzutów wypowiadanych w debacie na ten temat. Przy 
czym, ze względu na obszerność tego zagadnienia, skupiono się je‑
dynie na kilku praktycznych problemach współczesnej demokracji. 
 Na wstępie należy przypomnieć, iż o kryzysie demokracji już 
w latach 70. XX wieku pisali Michel Crozier, Samuel Huntington 
i Joji Watanuki. W szeroko komentowanym raporcie The Crisis of 

105 Tamże, s. 431, 435.
106 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 17.
107 Por. B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych 

i połyka obywateli, Warszawa 2008; F. Fukuyama, Obama oddał władzę, „Gaze‑
ta Wyborcza” 17‑18.09.2011; M. Beylin, Wzbiera gniew, „Gazeta Wyborcza” 
17‑18.09.2011; A. Rothert, Państwo postsuwerenne, „Studia Politologiczne” vol. 17; 
A. Rothert, Wielopoziomowość władzy sieci, „Studia Politologiczne” vol. 20; A. Stel‑
mach, Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna, 
„Przegląd Politologiczny” nr 4/2010; M. Marczewska‑Rytko, Wybory w konteście 
wybranych dylematów demokracji, „Studia Politologiczne” vol. 22; J. Lubecki, L. 
Szczegóła, O źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie, „Stu‑
dia Politologiczne” vol. 11; J. Garlicki, Społeczne determinanty w postrzeganiu demo‑
kracji w trakcie procesu demokracji systemu w Polsce, „Studia Politologiczne” vol. 11.
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Democracy wskazywali oni m.in. na „przeciążenie” systemów de‑
mokratycznych rosnącą ilością uczestników oraz ich żądaniami, co 
w zasadniczym stopniu skomplikowało procesy polityczne w pań‑
stwach europejskich  108. Już wówczas zwracali także uwagę na za‑
nik obywatelskiej odpowiedzialności oraz upadek powszechnego 
poczucia konsensusu. Do wyzwań demokracji zaliczali też upadek 
autorytetu rządów, tradycyjnych instytucji oraz niejasną rolę me‑
diów masowych  109. Na nieco inne problemy związane z funkcjo‑
nowaniem demokracji przedstawicielskiej zwraca uwagę Giovanni 
Sartori. Jego zdaniem, pomiędzy wyborami władza ludu pozostaje 
z reguły „uśpiona”. Jest to zgodne z podejściem prezentowanym już 
wcześniej przez myślicieli oświeceniowych, jednak niekoniecznie 
jest tożsame z klasycznym modelem demokratycznym. Z kwestią 
tą wiąże się jeszcze szereg innych problemów i wyzwań. Jak Sartori 
trafnie zauważa, „wolne wybory przy zniewolonej opinii niczego 
nie wyrażają”  110. Jego zdaniem, zasadnicze znaczenie ma więc stan 
opinii publicznej, na którą powinien reagować każdy rząd. Uza‑
leżniony on jest przede wszystkim od dostępnych kanałów infor‑
macyjnych, które powinny dbać o dostateczne jej poinformowanie. 
Jednak jak wynika z praktyki politycznej, w większości współczes‑
nych demokracji coraz bardziej widoczne jest zjawisko malejącego 
zainteresowania sprawami politycznymi, niskiego poziomu kom‑
petencji społeczeństwa oraz braku chęci do partycypacji wyborczej. 
Giovanni Sartori stawia więc trzy zarzuty procesom informacyj‑
nym: niedostatku ilościowego, tendencyjności oraz słabości jakoś‑
ciowej. Pierwszy z nich słusznie odrzuca, ponieważ przeciętny oby‑
watel ma dostęp do zdecydowanie większej ilości kanałów niż jest 
w stanie śledzić. Tym samym, można wręcz postawić zarzut o nad‑
miarze, „bombardowaniu” informacjami. Po drugie, poniekąd zga‑
dza się z argumentem, iż informacja przekazywana społeczeństwu 
często bywa tendencyjna: „stajemy tu przed wyjątkowo poważnym 
problemem: problemem obniżających się standardów «szacunku 
dla prawdy» w etyce zawodowej”  111. Wreszcie po trzecie, zgadza 

108 Zob. S.P. Huntington, M. Crozier, J. Watanuki, The Crisis of Democracy, 
New York 1975.

109 Tamże.
110 G. Sartori, Teoria demokracji, dz. cyt., s. 136‑138.
111 Tamże, s. 150‑156.
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się także z zarzutem co do niskiej jakości informacji, argumentując 
to następująco: 

telewizja jako taka – jako technika – czyni pewne rzeczy, które w po‑
łączeniu sprawiają, że to, co jest pokazywane, bywa często niepełną 
prawdą  112.

Znaczenie, jeśli nie racjonalnej, to przynajmniej dobrze poinformo‑
wanej opinii publicznej rośnie wraz z przechodzeniem do bardziej 
bezpośredniego modelu demokracji. W przypadku ustroju przed‑
stawicielskiego odpowiedzialność za racjonalność decyzji spada 
głównie na wybrane władze. W systemie, w którym funkcjonuje 
chociażby mechanizm referendum, odpowiedzialność społeczeń‑
stwa staje się jednak zdecydowanie większa. Należy mieć jednak na 
uwadze, iż dobrze poinformowane społeczeństwo, niekoniecznie 
oznacza społeczeństwo posiadające odpowiednią wiedzę do rzą‑
dzenia, szczególnie pamiętając o coraz bardziej skomplikowanym 
charakterze polityki. W tym kontekście Sartori pisze o „kryzysie 
wiedzy” i „niekompetencji poznawczej”, która pojawiała się w mo‑
delu demokracji opartej o mechanizmy bezpośrednie  113. 
 Należy szerzej przedstawić rozważania Sartoriego, bowiem 
wskazane przez niego problemy mają fundamentalny wpływ na ja‑
kość mechanizmów demokratycznych w XXI wieku. Nie myli się on 
twierdząc, iż jakość demokracji zależy w dużej mierze od kompe‑
tencji opinii publicznej czy też szerzej całego społeczeństwa. Wiąże 
się z tym szereg wyzwań, które autor potraktował jednak dość skró‑
towo. Rzeczywiście posiadanie informacji niekoniecznie może się 
wiązać z odpowiednią wiedzą i kompetencjami. Istotne jest tu także 
rozumienie, interpretacja napływających informacji, co jest jednak 
zdecydowanie trudniejsze w warunkach rosnącej komplikacji pro‑
cesów politycznych. Co za tym idzie, funkcjonowanie mediów ma‑
sowych niekoniecznie musi korespondować ze wzrostem kompe‑
tencji opinii publicznej, a tym samym, lepszą jakością demokracji. 
Niestety, jak sam zauważył, funkcjonowanie mediów tradycyjnych 
wiąże się z trzema zasadniczymi problemami. Po pierwsze, istnie‑
ją kontrowersje związane z niedostatkiem lub nadmiarem kanałów 
informacji. Należy się tu przychylić do jego opinii, iż współczesny 

112 Tamże, s. 136‑138.
113 Tamże, s. 150‑156.
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obywatel chcący podnosić swoje kompetencje polityczne oraz uzy‑
skiwać możliwie najszersze i najbardziej obiektywne informacje stoi 
przed poważnym problemem. Zapoznawanie się z natłokiem różno‑
rodnych, często odmiennie zinterpretowanych informacji w gaze‑
tach, radiu, telewizji czy Internecie jest niezwykle trudnym i czaso‑
chłonnym wyzwaniem. Ponadto, „bombardowanie” informacjami 
może doprowadzić wręcz do zaburzenia postrzegania określonych 
problemów czy zagadnień. Jest to kwestia, która w zasadzie pozo‑
staje bez rozwiązania, bowiem wynika ona z obiektywnych cech 
demokracji. Po drugie, wskazał, iż informacja przekazywana spo‑
łeczeństwu często bywa tendencyjna. Warto tu przytoczyć Denisa 
McQuail’a, według którego media, pełniąc obowiązki wynikające 
z posiadanego zaufania społecznego, powinny rzetelnie i uczciwie 
informować o wydarzeniach na poziomie państwowym i ponadna‑
rodowym  114. Jest to kolejny ważki problem, z którym muszą się mie‑
rzyć współczesne demokracje. Wyzwaniem jest tu, przede wszyst‑
kim, funkcja opiniotwórcza mediów, która wiąże się ze zjawiskiem 
agenda‑setting czy wręcz pełnieniem roli „czwartej władzy”. Jest to 
zagadnienie niezwykle szerokie, jednak warte krótkiego omówie‑
nia. W zasadzie, tak w wymiarze globalnym, regionalnym, pań‑
stwowym, jak i lokalnym, znaczna część mediów nie wykonuje swo‑
jego podstawowego obowiązku bezstronnego informowania opinii 
publicznej, coraz częściej „programując” odbiorców doborem i pre‑
zentacją przekazu. Jest to jaskrawo widoczne chociażby w tenden‑
cji do opatrywania komentarzem redakcyjnym wiadomości, które 
powinny zostać obiektywnie przekazane społeczeństwu. Prakty‑
ka ta jest obecna w wolnych mediach funkcjonującym w obrębie 
wszystkich wielkich demokracji. Odbiorca zamiast uzyskać możli‑
wie najbardziej bezstronne wiadomości na temat najważniejszych 
wydarzeń w kraju i na świecie, często kroć nieświadomie otrzymuje 
produkt, który w zasadniczym stopniu wpływa na jego zaintereso‑
wania, sposób myślenia czy też szerzej na debatę w ramach opinii 
publicznej  115. Trafnie scharakteryzował to Marian Golka, zdaniem 
którego, współcześnie  istnieje zjawisko „ niedoinformowania”, 

114 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 185.
115 Szerzej: S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i za‑

grożenia, Katowice 2000; M.K. Grzegorzewska, Rzeczywistość medialna. Szanse 
i zagrożenia, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywi‑
stość?, Kraków 2003, s. 499‑509.
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„przeinformowania” lub informowania o spra wach nieistotnych 
lub szkodliwych. Występuje  także zjawisko dezinformowania, czyli 
manipulacji i kłamstwa. Jego zdaniem:

dziennikarstwo bardziej przypomina dziś działalność rozrywkową 
niż informacyjną (…) w ten sposób, zamiast informować, dziennikarze 
wprowadzają w błąd  116.

 W tym kontekście zasadne jest, aby przytoczyć teorię symula‑
krów J. Baudrillarda  117, według której pod presją mediów i nowo‑
czesnych technologii zanika realny świat, który zastępowany jest 
symulakrum oznaczającym obraz, który jest czystą symulacją, pozo‑
rującą lub tworzącą własną rzeczywistość. W tych okolicznościach 
niezbędna jest transformacja sfery publicznej, która, zdaniem J. Ha‑
bermasa, się kurczy. Demokracja przechodzi kryzys, jest bowiem 
kolonizowana i petryfikowana przez media masowe i popkulturę, 
dzięki czemu obywatele ograniczają swoje uczestnictwo w życiu 
publicznym. Konstrukcja demokracji oparta na wzmocnieniu ko‑
munikacji społecznej nie jest zatem pozbawiona wad. Jak zauwa‑
ża Monika Grzelka, media masowe permanentnie redefiniują sferę 
publiczną, wyznaczając tzw. elity symboliczne obejmujące twór‑
ców, publicystów, dziennikarzy, pisarzy, duchownych lub naukow‑
ców. Tworzy je w polskiej przestrzeni publicznej grupa inteligencji, 
obejmująca wszystkich tych, którzy aspirują „do roli przywódczej 
i wzorcotwórczej w dziedzinie kultury, obyczajów, wartości intelek‑
tualnych i narodowych”  118. Odgrywa ona „szczególną rolę w ustala‑
niu hierarchii spraw ważnych i nieważnych, publicznie prawomoc‑
nych hierarchii wartości moralnych i estetycznych”  119. Wzorcami 
kulturowymi współczesnej debaty, zdaniem Moniki Grzelki, „są 

116 M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, War‑
szawa 2008, s. 112‑115; por. K. Skowroński, Jest jak przed Rywinem, „Uważam Rze” 
nr 33(80)/2012.

117 Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
118 M. Grzelka, O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty), „Poznańskie 

Studia Polonistyczne” nr 17 (37), s. 42; J. Żarnowski, Inteligencja w Polsce niepodle‑
głej w epoce komunizmu i na progu transformacji, [w:] H. Domański (red.), Inteligen‑
cja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia?, Warszawa 2008, s. 81.

119 Cyt. za: M. Grzelka, O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty), dz. 
cyt., s. 41; M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Stu‑
dium dyskursu publicznego, Kraków 1997, s. 35.
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wyidealizowane dialogi platońskie, debaty na agorze, kultura księ‑
gi oraz kultura argumentu”  120. Są one jednak odległe od obrazu, 
który oferuje nam współczesna mediasfera. W tym kontekście obec‑
na debata publiczna narusza, wynikający z idei deliberatywnej de‑
mokracji, habermasowski wymóg pełnego i równego dostępu do 
informacji oraz wymóg intersubiektywnej weryfikowalności tez 
i uzasadnień. Naruszenia te skutkują fragmentaryzacją, którą rozu‑
mianą w skali makro jest 

proces, przez który masowa publiczność, niegdyś skoncentrowana na 
trzech opcjach odbiorczych, zostaje szeroko rozdzielona. Te procesy 
zostały zidentyfikowane przez następujące zjawiska: rozczłonkowanie 
oferty rynkowej (wzrost liczby głosów medialnych, pojawiające się ka‑
nały tematyczne w telewizji, (…), zanikanie kanałów o szerokim zasię‑
gu, tworzenie mediów wąskiego zasięgu, tabloidyzacja prasy, spadek 
nakładów reklamowych wydatkowanych przez media) oraz reakcje na 
tę ofertę (powstanie mediów ubogich, ucieczka w media interaktywne, 
zanik zaufania do mediów)  121.

Dysfunkcyjna rola mediasfery w debacie publicznej wynika z aryt‑
metyki popularności, oglądalności czy poczytności. Istota mediów 
ogranicza się dziś do „logiki newsów”, co prowadzi w efekcie multi‑
plikacji odrębnych, izolowanych, niepolemizujących z sobą dyskur‑
sów. W medialnej debacie często uczestniczą tzw. pundits (eksperci) 
zapraszani przez media komentatorzy, których zadaniem jest objaś‑
nianie zawiłości sceny politycznej i życia publicznego. Nie zawsze 
jednak są to ludzie prominentni intelektualnie. W efekcie, zdaniem 
M. Grzelki, tworzy się zrytualizowana forma przekazów medial‑
nych. Przebiega ona 

w układzie od komunikatu wyjściowego (wypowiedź bezpośrednia 
w postaci udzielonego wywiadu lub konferencja prasowa) zawierają‑
cego definicję określonego elementu świata społeczno‑politycznego do 
multiplikowanego przekazu ułamkowego (…). Rytuał sprowadza się 
tu do wrzucenia iskry i patrzenia na pożar (czasami podsycania  ognia) 
(…). Tu wypowiedzi wielokrotnie proliferują; nie mnożąc jednak sen‑
sów, właściwie stają się przekazami na tyle redundantnymi, że niemal 
przezroczystymi  122. 

120 M. Grzelka, O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty), dz. cyt., s. 45.
121 Tamże, s. 45.
122 Tamże, s. 52.
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 Kolejnym zarzutem, często stawianym mediom w państwach 
demokratycznych jest ich coraz większy wpływ na działania władz, 
przez co narażają się wręcz na stwierdzenia, iż stają się nie czwar‑
tą, lecz pierwszą władzą  123. Błędnie interpretuje się bowiem funk‑
cjonowanie mediów z działaniem opinii publicznej, pojęcia te nie 
są bowiem tożsame. Jest to więc zjawisko uważane przez część ba‑
daczy za jedno z największych zagrożeń dla demokracji, ponieważ 
samo w sobie utrudnia realizację ideału maksymalnie kompeten‑
tnego i racjonalnego społeczeństwa. W tym kontekście za zagroże‑
nie dla demokracji uznawany jest także wielki kapitał korporacyj‑
ny. Współcześnie bowiem sfera mediów jest przez niego w dużej 
mierze zdominowana. Jej uzależnienie od finansów korporacyjnych 
zniekształca lub wręcz unieważnia publiczne debaty. 
 Wreszcie, należy się również przychylić do trzeciego zarzu‑
tu sformułowanego przez Sartoriego, związanego z niską jakością 
informacji trafiających do odbiorców. Na problem ten należy spoj‑
rzeć jednak nieco szerzej. Jest to zagadnienie wynikające nie tylko 
z obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania mediów tradycyj‑
nych. Telewizja czy radio, ze względu na specyfikę działania, muszą 
kondensować przekazywane informacje. Jednak rodzi to chociażby 
wątpliwość, czy sposób ich streszczenia jest właściwy i obiektywny. 
Wbrew pozorom problem ten dotyczy również prasy. Na tym tle 
unikalne znaczenie zyskuje Internet, który łączy specyficzne cechy 
mediów tradycyjnych z nowymi technologiami, przez co częstokroć 
przekaz może być pełniejszy, a co za tym idzie, mieć lepszą jakość, 
niż w przypadku mediów tradycyjnych. Problem ten wynika także 
z dwóch innych czynników. Z jednej strony, powstaje pytanie, czy 
każdy dziennikarz jest w stanie w odpowiedni sposób zinterpreto‑
wać coraz bardziej skomplikowane procesy polityczne i prawidło‑
wo, trafnie skondensować te zagadnienia w przekazie dla odbior‑
cy? Obecny model funkcjonowania mediów poprzez maksymalne 

123 Zob. np. M. Sokołowski (red.), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, War‑
szawa 2007; Władza mediów, władza nad mediami, Debata w Fundacji im. Stefana 
Batorego, 13.04.2006; P. Dużyk‑Dyna, Media „czwartą władzą”?, Lektury Reporte‑
ra, 27.03.2009, <http://www.lekturyreportera.pl/nasze‑rozwazania/media‑czwar‑
ta‑wladza/> (dostęp: 02.08.2012); M. Kocur, Media: pierwsza czy czwarta władza?, 
Reporterzy.info, <http://www.reporterzy.info/95,media_pierwsza_czy_czwar‑
ta_wladza.html> (dostęp: 02.08.2012); RPO: Media jako czwarta władza ponoszą 
moralną odpowiedzialność, Gazeta Wyborcza.pl, 24.05.2007, <http://wyborcza.
pl/1,76842,4172671.html> (dostęp: 02.08.2012).
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upraszczanie przekazu zdaje się tę wątpliwość potwierdzać. Wresz‑
cie, powstaje pytanie, które łączy się z problemem sygnalizowanym 
na początku. Jako że współczesne procesy polityczne stają się coraz 
bardziej skomplikowane, należy zapytać, czy pełna informacja, po‑
siadająca najwyższą możliwą jakość byłaby możliwa do przyswo‑
jenia przez przeciętnych odbiorców? Jest to również uzasadniona 
wątpliwość, w kontekście wspomnianej wcześniej różnicy między 
posiadaniem informacji a rzeczywistą wiedzą i kompetencjami 
politycznymi.
 Druga grupa problemów współczesnej demokracji zdaje się 
wiązać ze zjawiskiem kryzysu legitymizacji władzy. Zasadne jest 
w tym kontekście wyjść od popularnego stwierdzenia Abraha‑
ma Lincolna, iż demokracją powinny być rządy „ludu, przez lud 
i dla ludu”  124. W tym kontekście Paul Ricoeur zauważa, iż istnie‑
je powszechne poczucie bezpodstawności rządów ludu, przez lud 
i dla ludu. Jego zdaniem, zapomnianym już źródłem władzy jest 
powszechna wola wspólnego życia  125. W filozofii politycznej od‑
powiedzią na ten problem stała się opracowana m.in. przez Jurge‑
na Habermasa idea demokracji deliberatywnej, którą omówiono 
w dalszej części pracy  126. Zjawisko „illegitymizacji” władzy moż‑
na jednak interpretować zdecydowanie szerzej. Jak wspomniano 
już wcześniej, coraz bardziej widoczna jest tendencja społeczeństw 
państw demokratycznych do krytycznej oceny szeroko rozumia‑
nych elit politycznych. Polega to w głównej mierze na sceptycyzmie 
wobec podejmowanych przez nie decyzji oraz odrzucaniu obecnego 
modelu funkcjonowania władz publicznych. Wiąże się to ze zjawi‑
skiem malejącego uczestnictwa politycznego obywateli. Przejawem 
tego jest fenomen niskiej partycypacji obywateli w wyborach, czego 
rezultatem są sytuacje, w których częstokroć wybierane władze są 
reprezentantami nie większości, lecz wręcz mniejszości społeczeń‑
stwa  127. Pisał o tym szeroko m.in. francuski filozof Marcel Gauchet. 
Wskazywał on w swoich pracach na szeroko rozpowszechnione 
w dzisiejszych społeczeństwach egoizm oraz bierność, co działa na 
niekorzyść współczesnych państw i blokuje potrzebne reformy ich 

124 Cyt. za: J. Bartyzel, Demokracja, dz. cyt., s. 14.
125 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Warszawa 2003, s. 431.
126 T. McCarthy, Kantian Constructivism and Reconstructivism: Rawls and Haber‑

mas in Dialogue, „Ethics” nr 104/1994.
127 Zob. J. Kucharczyk, Demokracja bez obywateli?, „Rzeczpospolita” 20.09.2004.
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funkcjonowania. Natomiast przyczyn kryzysu legitymizacji władzy 
upatrywał on w braku elastyczności rządów parlamentarnych  128.
 Łączy się z tym trzeci problem, który dotyczy, przede wszystkim, 
działań demokratycznie wybranych władz, które w wielu sytua‑
cjach odrzucają lub pomijają mechanizmy demokracji bezpośred‑
niej, realizując określone plany wbrew opinii publicznej  129. Oczy‑
wiście, z jednej strony, jak wskazuje Giovanni Sartori, w demokracji 
przedstawicielskiej odpowiedzialność za racjonalność podejmowa‑
nych decyzji spada przede wszystkim na wybranych przedstawi‑
cieli. Co więcej, wątpliwa jest sytuacja, w której opinia publiczna 
ma odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby prawidłowo rozsądzać 
skomplikowane kwestie polityczne, społeczne bądź gospodarcze. 
Z drugiej jednak strony, przezwyciężenie narastających wyzwań 
dla demokracji byłoby możliwe, zdaniem części komentatorów, tyl‑
ko poprzez szersze uwzględnienie mechanizmów bezpośredniego 
sprawowania władzy przez obywateli  130. Co więcej, władze powin‑
ny dynamicznie reagować na sygnały ze strony opinii publicznej. 
Przykładem tego typu problemów jest debata dotycząca kierunków 
rozwoju integracji europejskiej. Traktat Konstytucyjny, opracowany 
w głównej mierze przez elity polityczne Francji i Niemiec na po‑
czątku XXI wieku, miał gruntownie zreformować funkcjonowanie 
Unii Europejskiej. „Konstytucja dla Europy” ze względu na swoje 
znaczenie musiała zostać zatwierdzona przez społeczeństwa nie‑
których państw członkowskich UE w drodze referendum. W 2005 
roku obywatele Francji oraz Holandii odrzucili traktat, wyrażając 
tym samym wotum nieufności wobec przyjętego przez elity poli‑
tyczne Europy modelu integracji „ponad głowami społeczeństw”. 
Nie wywołało to jednak odpowiedniej reakcji europejskich elit, któ‑
re po „okresie refleksji” przyjęły okrojoną wersję Traktatu Konsty‑
tucyjnego, pod inną nazwą i bez części kontrowersyjnych zapisów. 

128 Cyt. za: P. Karbownik, Koniec kryzysu, początek dramatu – Marcel Gauchet 
o kondycji współczesnej polityki, „Hybris” nr 13/2011, s. 109‑112.

129 P. Szwocha, Współczesne problemy elit politycznych, Wiadomości 24, [on‑
line:] <http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wspolczesne_problemy_elit_
politycznych_83125‑2‑‑1‑d.html> (dostęp: 02.01.2012); M. Marczewska‑Rytko, 
Demokracja i jej problemy, My Obywatele, [online:] <http://myobywatele.org/ba‑
za‑wiedzy/demokracja‑i‑jej‑problemy/> (dostęp: 01.08.2012).

130 Zob. Stowarzyszenie Więcej Demokracji – Ty Decydujesz!, <http://www.demo‑
kracjabezposrednia.pl> (dostęp: 08.08.2012).
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Tym razem, procedura przyjęcia Traktatu pomijała mechanizmy 
demokracji bezpośredniej za wyjątkiem jednego kraju – Irlandii. 
Co istotne, referendum w tym kraju w 2008 roku również zakoń‑
czyło się odrzuceniem Traktatu Lizbońskiego, co wstrzymało pro‑
cedurę ratyfikacyjną w całej Unii Europejskiej. W odpowiedzi na 
ten problem europejskie elity ponownie nagięły zasady demokra‑
cji. Pod naciskiem m.in. przywódców Francji i Niemiec, Irlandczycy 
zostali zmuszeni do głosowania po raz drugi nad tą kwestią w 2009 
roku. Wówczas Traktat z Lizbony został przyjęty, jednak wywołało 
to uzasadnione wątpliwości co do poszanowania zasad demokra‑
cji w państwach Unii Europejskiej  131. Powyższy przykład jest tylko 
jednym z wielu przejawów pomijania mechanizmów demokracji 
bezpośredniej przez elity polityczne. Innym była międzynarodowa 
debata na temat przyjęcia dokumentów dotyczących zwalczania pi‑
ractwa, w tym m.in. ACTA czy amerykańskich SOPA/PIPA. Mimo 
masowego sprzeciwu swych społeczeństw, znaczna część państw 
(w tym USA) zdecydowała się przyjąć kontrowersyjne zapisy. Ten‑
dencje te coraz częściej wywołują sprzeciw opinii publicznej, któ‑
ra domaga się większego nacisku na mechanizmy demokracji bez‑
pośredniej, które efektywniej mogłyby wpływać na działania elit 
politycznych. 
 Powyższe rozważania nie stanowią oczywiście wyczerpującej 
charakterystyki problemów stojących przed współczesnym mo‑
delem demokracji. Pozwalają jednak wskazać na część najważniej‑
szych wyzwań, na których opierać się będą dalsze rozważania do‑
tyczące demokracji 2.0. 

131 Zob. Ł. Scheffs, Kryzys demokracji przedstawicielskiej zwiastunem końca Unii 
Europejskiej?, „Refleksje” nr 1/2010, s. 31‑40; A. Sen, The Crisis of European De‑
mocracy, „The New York Times” 22.05.2012; G. Hewitt, Europe and crisis for de‑
mocracy, BBC News, <http://www.bbc.co.uk/news/world‑europe‑15754521> (do‑
stęp: 02.08.2012); I. Martin, Crisis of Democracy Faces Euro Zone, „The Wall Street 
Journal” 17.11.2010, <http://online.wsj.com/article/SB100014240527487043125045
75618882596104888.html> (dostęp: 02.08.2012); F.E. Montemagii, From European 
Crisis to European Democracy, OpenDemocracy, 15.05.2012; I. Krzemiński, Unia 
Europejska, demokracja i kryzys, „Liberté” nr 4, 01.11.2008.
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Rozdział 3 DEMOKRACJA 2.0

3.1. Społeczeństwo informacyjne 

W poprzednich rozdziałach omówiono ewolucję Internetu oraz 
współczesne rozumienie demokracji wraz z jej najpoważniejszymi 
problemami. Na tej podstawie zasadne jest podjecie próby omówie‑
nia fenomenu nowych mediów jako platformy interakcji politycz‑
nej, co określono mianem demokracji 2.0. Aby tego dokonać, na‑
leżałoby jednak odnieść się na wstępie do debaty naukowej, która 
od lat toczy się wokół zagadnień występujących na styku ewolucji 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz funkcjonowa‑
nia ustroju demokratycznego  1. Mając świadomość tego, iż jest to 
zagadnienie wieloaspektowe i interdyscyplinarne, należy dokonać 
szerszej charakterystyki społeczeństwa informacyjnego, które jest 
nierozerwalnie związane z ideą demokracji 2.0.
 W drugiej połowie XX wieku w Europie Zachodniej, Japonii i Sta‑
nach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z dynamicznymi prze‑
mianami społeczeństw industrialnych w nowy konstrukt określany 
jako proces tworzenia się społeczeństwa informacyjnego  2. Po raz 

1 Por. R. Szarfenberg, Polityka społeczna i nowe media, [w:] J. Adamowski (red.), 
Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, Warszawa 2004, s. 72‑82.

2 Por. L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje 
polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001, s. 22‑28; K. Doktorowicz, 
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pierwszy terminu tego użyto w połowie lat sześćdziesiątych w Ja‑
ponii, która dzięki rozwojowi mikroelektroniki, będącej podstawą 
techniki cyfrowej, przodowała w tych przemianach. Pojawił się na‑
wet termin johoka shakai, który oznacza społeczeństwo komunikujące 
się poprzez komputery. Autorem terminu użytego po raz pierwszy 
w 1963 roku w artykule na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa 
opartego na informacji jest Tadao Umesao. Nazwę tę spopularyzo‑
wał Yonei Masuda na początku lat 70. XX wieku w publikacji na 
temat przemian społecznych w powiązaniu z rozwojem sektora in‑
formacji i telekomunikacji  3. Termin ten koresponduje z zapropono‑
waną przez Daniela Bella koncepcją społeczeństwa postindustrial‑
nego, w którym w sektorze usług znajduje zatrudnienie więcej ludzi 
niż w sektorze rolniczym i przemysłowym. W przeciwieństwie 
do poprzednich formacji opartych na kapitale i ziemi, tutaj głów‑
nym zasobem jest wiedza  4. Zaproponowane definicje wskazywały 
na istnienie dwóch fundamentalnych elementów nowego rodzaju 
społeczeństwa: nowych technologii informacyjnych i komunikacyj‑
nych (ICT) oraz przetwarzania, przesyłania i przechowywania wie‑
dzy (informacji). Całościowej analizy przemian zachodzących we 
współczesnym świecie podjął się również Manuel Castells w przed‑
stawionej przez siebie koncepcji społeczeństwa sieciowego  5. Uznaje 
on, iż źródłem jego powstania są trzy niezależne od siebie procesy: 

Społeczności wirutalne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, [w:] 
L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 
2003, s. 59‑64; P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne jako system cybernetyczny, 
[w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kra‑
ków 2003, s. 75‑85; W. Jacher, Społeczeństwo informacyjne jako fakt społeczny, [w:] 
L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 
2003, s. 85‑93; L.W. Zacher, Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wie‑
dzy (dylematy tranzycyjne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią), [w:] L.H. Ha‑
ber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003, 
s. 103‑113; M. Niezgoda, Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej: 
idea czy rzeczywistość?, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja 
czy rzeczywistość?, Kraków 2003, s. 121‑131.

3 Y. Masuda,. The information society as post‑industrial society, Washington 1983.
4 Por. D. Bell, The Coming of Post‑Industrial Society, New York, Perseus Books 

1973.
5 Por. M. Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, tom I: 

The Rise of the Network Society 1996, t. 2: The Power of Idenity, 1997, t. 3: End of Mil‑
lennium, 1998; B. Borowik, R. Borowik, Mechanizmy funkcjonowania „społeczeństwa 
sieci” Manuela Castellsa, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja 
czy rzeczywistość?, Kraków 2003, s. 183‑191.
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rewolucja informatyczna, gospodarczy kryzys kapitalizmu oraz ra‑
dzieckiego komunizmu i rozwój kulturowych ruchów społecznych. 
Na tej podstawie tworzy się, jego zdaniem, nowoczesny model spo‑
łeczeństwa, którego materialną (Internet) i organizacyjną podsta‑
wą jest sieć  6. Należy mieć na uwadze, iż w centrum tych przemian 
znajduje się człowiek, co nakazuje postrzegać także prezentowaną 
problematykę z perspektywy antropologicznej i kulturowej. Stąd 
zjawiska takie, jak: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo 
postindustrialne, społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy, 
kultura Internetu czy kultura cyberprzestrzeni, stanowiące atrybu‑
ty przemian związanych z nowymi mediami, określamy mianem 
„kultury 2.0”  7 lub „kultury Web 2.0”.
 Epoka hiperkomunikacji zmienia perspektywę postrzegania no‑
wych form organizacji procesów społecznych. W indywidualizują‑
cym się społeczeństwie kontakty społeczne mają charakter coraz 
bardziej sieciowy, a coraz mniej grupowy czy klasowy. W tym kon‑
tekście należałoby zaprezentować szereg teorii, które podjęły pró‑
bę zmierzenia się z różnymi aspektami procesów kreujących społe‑
czeństwo informacyjne. Pierwszą z nich jest koncepcja francuskiego 
socjologa Michela Maffesoli, wskazująca na istnienie w przestrzeni 
społecznej tak zwanych neoplemion  8. Jego zdaniem, w latach 60. 
XX wieku nastąpiła przełomowa zmiana klimatu intelektualnego, 
kulturalnego, ekonomicznego oraz technologicznego. Sformułowa‑
no wówczas koncepcję komunitarności niekontraktualnej  9. Kore‑
sponduje ona z weberowskim pojęciem racjonalizacji. Reformacja, 

6 J.St. Nowak, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, Silesia, [online:] 
<http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyj‑
ne‑geneza_i_definicje.pdf> (dostęp: 10.07.2012).

7 A. Borasińska, Marketing polityczny, semioza i Internet w perspektywie psy‑
cho‑antropologicznej, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania. 
Polityka, Toruń 2011, s. 75.

8 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowo‑
czesnych, Warszawa 2008.

9 M. Kamińska, Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Py‑
tanie o status poznawczy koncepcji, Poznań 2007. Komunitarianizmem zajmował się 
także Amitai Etzioni, który za wspólnoty uznawał grupy posiadające wspólną 
kulturę i historię, jednocześnie pomijając ich regionalny charakter. Kładł przy 
tym nacisk na emocjonalne więzi między członkami wspólnoty oraz autoidenty‑
fikację i historię. Por. A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?, „Acta Uni‑
versitatis Lodziensis” nr 38/2011, s. 137‑138; A. Etzioni, New Golden Rule: Commu‑
nity and Morality in a democratic society, New York 1996.
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zdaniem M. Webera, stworzyła nowy typ religijności – protestan‑
tyzm. Ewolucja tej religii zaś doprowadziła do tzw. „drugiego od‑
czarowania świata”  10, z którym rozwojowo związany był indy‑
widualizm. Tak narodził się „kontraktualny kolektywizm”, czyli 
wspólnota oparta na odgórnych, biurokratycznych ustaleniach, 
niewynikających z naturalnych dążeń jednostek. Biurokratyczna 
„nowoczesność, mnożąc możliwości relacji społecznych, opróżniła 
je po części z wszelkiej realnej treści”  11. Kolektywizm doprowadził, 
paradoksalnie, do wzrostu dążenia do indywidualizmu, 

związanego z pragnieniem wyrwania się choćby na chwilę z poczucia 
nieważności i osamotnienia, którego nowoczesna jednostka doznaje 
pomimo faktu, że żyje przecież w społeczeństwie  12.

Biurokracja osłabiła więzi kolektywne, zaś współczesne społeczeń‑
stwo wyposażone w narzędzia komunikacji sieciowej, próbuje po‑
wrócić do kolektywizmu pierwotnego. W ten sposób, zdaniem Woj‑
ciecha Pigli, 

w dzisiejszym społeczeństwie przenikają się tendencje indywiduali‑
styczne i kolektywne. Ich wyrazem jest wyłonienie się nowego rodza‑
ju wspólnotowości – neotrybalizmu, czy też neoplemienności, będącej 
wyrazem przejścia od społeczeństwa do wspólnoty, od Gesellschaft do 
Gemeinschaft  13.

10 Max Weber, jako pierwszy, użył metafory „odczarowanie świata” w odnie‑
sieniu do procesu uwalniania się ludzkości spod wpływu zjawisk irracjonalnych. 
Pierwsze „odczarowanie”, jego zdaniem, nastąpiło równocześnie z rozdziele‑
niem świata na sfery sacrum i profanum. W efekcie tego podziału wyodrębniła 
się grupa kapłanów. „Ponowoczesność” jest wyrazem trzeciego „odczarowania 
świata”. Por. A. Gawron, Kultura i Historia, UMCS w Lublinie, [online:] <http://
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/59> (dostęp: 17.07.2012).

11 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach pono‑
woczesnych, dz. cyt., s. 140.

12 M. Kamińska, Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. 
Pytanie o status poznawczy koncepcji, dz. cyt, s. 145.

13 W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, „Homo Communicativus” 
nr 1(6)/2011, s. 27‑35; F. Tonnies, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komuni‑
zmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa 2008. Gemeinschaft – 
oznacza wspólnotę lub społeczność, której więzi zbudowane są poprzez pokre‑
wieństwo, sąsiedztwo lub podobieństwo mentalne. Gesselschaft – stowarzyszenie 
bądź społeczeństwo. Obejmuje całość społeczną, do której członkowie przystę‑
pują na podstawie racjonalnej decyzji. Szerzej: A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota 
jest wspólnotą?, dz. cyt., s. 138.
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 Neoplemiona to grupy ludzkie zorganizowane na sposób wspól‑
notowy, gdzie łącząca je więź, oparta jest na afektualnej bliskości 
członków, na uczuciowym i duchowym przywiązaniu do siebie na‑
wzajem. Celem neoplemion jest głównie przebywanie z sobą. Nie 
są one nastawione na realizację żadnych projektów społecznych czy 
politycznych, nie podejmują wysiłku zmiany świata czy też walki 
o wspólną sprawę, wyróżniając się w ten sposób od nowych ru‑
chów społecznych. 

Są to więc, w najprostszym sensie tego słowa, owe sieci przyjaźni, któ‑
re nie mają żadnego celu poza gromadzeniem ludzi bez konkretnego 
zamiaru, bez określonego projektu, a które w coraz większym stopniu 
przenikają życie codzienne wielkich zbiorowości  14.

Grupy te definiują się w oparciu o terytorium  15 (często symbolicz‑
ne) i wspólne emocje. Oś więzi wspólnotowych mogą stanowić 

zainteresowania kulturalne, upodobania seksualne, gusta odzieżowe, 
wyobrażenia religijne, motywacje intelektualne, zaangażowanie poli‑
tyczne. Można by do woli mnożyć czynniki decydujące o zrzeszaniu 
się  16.

Organizacja społeczna neoplemion cechuje się istnieniem „dwóch 
biegunów, jakimi są masa i plemię, z drugiej zaś – ich ciągłe wzajem‑
ne w siebie przechodzenie”  17. W tym kontekście ciekawe jest to, że 
jednostki złączone w neoplemionach, pozostają jednocześnie wol‑
nymi. Według M. Maffoseliego, grupują się one na mocy proksemii, 
dzięki „łańcuszkom przyjaźni”, czyli sieci kontaktów, które pozwa‑
lają na zwielokrotnienie relacji, na zawiązywanie nowych znajomo‑
ści za pośrednictwem osób już znanych: „taki to a taki  przedstawia 

14 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach pono‑
woczesnych, dz. cyt., s. 53. Za W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, dz. cyt., 
s. 27‑35.

15 Barry Wellman nazywa je przecież wspólnotami nieterytorialnymi. Zob. 
np.: B. Wellman, Connecting Community: On and Off‑line, „Contexts” nr 3‑4/2004; 
tenże, The Glocal Village: Internet and Community, „The Arts and Science Review” 
nr 1/2004.

16 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach pono‑
woczesnych, dz. cyt., s. 201. Za W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, dz. 
cyt., s. 27‑35.

17 W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, dz. cyt., s. 27‑35.
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mnie takiemu a takiemu, który zna znowu kogoś innego itd.”  18. 
Owa sieć znajomości buduje swego rodzaju kapitał społeczny  19. 
Neotrybalne relacje zachodzące pomiędzy członkami neoplemion 
cechuje płynność, rozproszenie i tymczasowość zrzeszeń, uzależ‑
niona od chwilowych interesów czy zachcianek: „każdy człowiek, 
zdeterminowany przez swoje terytorium, swoje plemię, swoją ideo‑
logię, może jednocześnie, i to w bardzo krótkim czasie, wkroczyć na 
inne terytorium, do innego plemienia, w inną ideologię”  20. Zdaniem 
M. Maffesoliego „chodzi teraz nie tyle o to, by się zebrać w paczkę, 
rodzinę, wspólnotę, a bardziej o to by przeskakiwać z jednej grupy 
do drugiej”  21. Istotą tej aktywności jest tworzenie wspólnot emo‑
cjonalnych opartych na dobrowolnym uczestnictwie, odnajdywa‑
nie poczucia przynależności czy też bycia częścią większej całości 
(wspólnoty fanowskie). Umieszczenie zarysowanej wyżej teorii 
neoplemion w kontekście sieci drugiej generacji, w której mamy do 
czynienia ze zjawiskiem proliferacji mikromediów społecznościo‑
wych, prowadzi, zdaniem Wojciecha Pigli, do sformułowania po‑
chodnego pojęcia „webplemienia”. Według niego, jest to 

wspólnota istniejąca w Internecie (ale dążąca do spotkań w realu), 
której członków łączą więzi powstałe dzięki podzielanym zaintereso‑
waniom i wartościom, posiadająca wypracowane zwyczaje, rytuały 
i estetykę, ale nie angażująca całego życia społecznego i psychicznego 
swoich członków  22. 

 Grupy społeczne funkcjonujące w świecie rzeczywistym mogą 
z powodzeniem działać również online. Inter net nie jest bowiem tyl‑
ko narzędziem wymiany infor ma cji, wyzna cza on nowy model orga‑
ni za cji spo łe czeń stwa. Narodziny społeczeństwa informacyjnego 

18 Tamże, s. 32.
19 Według Roberta Putnama kapitał społeczny odnosi się do niektórych cech 

organizacji społeczeństwa, takich jak: zaufanie, normy i powiązania, co pozwa‑
la zwiększyć efektywność działań kolektywnych. Por. R.D. Putnam Samotna gra 
w kręgle, dz. cyt.

20 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach pono‑
woczesnych, dz. cyt., s. 215. Cyt. za: W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, 
dz. cyt., s. 27‑35.

21 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach pono‑
woczesnych, dz. cyt., s. 122. Cyt. za: W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, 
dz. cyt., s. 27‑35.

22 W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, dz. cyt., s. 35.
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implikują wiele przemian technologicznych i społecznych. Ana‑
logowość wypierana jest przez cyfryzację. Pojawiają się telefonia 
mobilna, nowe media, radiofonia i telewizja cyfrowa. Internet staje 
się nie tylko medium komunikacji, ale, przede wszystkim, nowym 
sieciowym, wirtualnym środowiskiem społecznym. Stąd istotne 
wydaje się omówienie problematyki wspólnoty wirtualnej (Virtu‑
al Community  23) jako zbiorowości skupionej wokół forów interne‑
towych, blogów czy serwisów społecznościowych. Krok pośredni 
w tym kierunku wykonał Benedict Anderson, który w odniesieniu 
do współczesnych narodów stwierdza, że wspólnoty mogą istnieć 
bez konieczności bezpośrednich kontaktów między ich członka‑
mi  24. O roli wyobraźni i znaczeniu mediów w tworzeniu i podtrzy‑
mywaniu wspólnot pisze z kolei Arjun Appadurai  25. Rozwijając 
koncepcję Andersona, dowodzi on, że środki masowego przeka‑
zu, głównie telewizja i Internet, pozwalają członkom wspólnot na 
utrzymywanie poczucia przynależności, mimo ich rozproszenia te‑
rytorialnego. Wprawdzie praca Appanduraia dotyczy wspólnot et‑
nicznych rozproszonych w świecie, ale można ją potraktować jako 
brakujące ogniwo dla wspólnot wirtualnych typowych dla kultury 
Web 2.0. Takie pojmowanie wspólnoty opartej często na wyobraże‑
niach, a nie wspólnych korzeniach i historii, spotkało się jednak ze 
sprzeciwem niektórych socjologów. Zdaniem Steve’a Bruce’a i Ste‑
vena Yearley’a 

grupy ludzi podzielających wspólne zainteresowania, wierzenia i war‑
tości, którzy współdziałają jedynie w jakiś zapośredniczony sposób (np. 
za pośrednictwem Internetu) są opisywane jako wspólnoty, podczas 
gdy termin stowarzyszenie jest bardziej właściwy. Zasadniczą sprawą 
jest brak jakiegoś poczucia konieczności czy przymusu; (...) członkowie 
mogą łatwo wycofać się bez jakiejkolwiek większej szkody dla innych 
obszarów ich życia  26.

23 H. Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, 
Massachussets, 1993.

24 Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrze‑
nianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.

25 Por. A. Appandurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, 
Kraków 2005. Cyt. za: A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?, dz. cyt., 
s. 139.

26 S. Bruce, S. Yearley, The Sage Dictionary of Sociology, SAGE Publications 2006, 
s. 44. Cyt. za: A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?, dz. cyt., s. 139.
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Z kolei, David Pearson twierdzi, że 

(...) aby grupę można było nazwać wspólnotą, musi ona wywierać 
moralną perswazję na swoich członków i zmuszać ich do uległości. 
Wspólnoty są z definicji całościami moralnymi i powiązanymi przy‑
musem, grożącymi członkom kijem – sankcjami, gdy ci zboczą z właści‑
wej ścieżki, oferującymi marchewkę pewności i stabilizacji tym, którzy 
trzymają się dobrej drogi  27.

Krytyczny stosunek do wspólnot wirtualnych wynika także z faktu, 
że we współczesnych społeczeństwach rozwiniętych poddawanych 
procesom modernizacyjnym, znaczenie wspólnot raczej zanika na 
rzecz stowarzyszeń. Marginalną rolę wspólnot w życiu społecznym 
formacji późnej ponowoczesności  28 sformułowali zwolennicy sie‑
ciowych teorii struktury społeczeństw. Podkreślają oni proces zani‑
ku silnych i trwałych więzi grupowych na rzecz słabych rozległych 
powiązań wykorzystywanych okazjonalnie, skoncentrowanych 
wokół jednostki. Ich zdaniem, na „społecznym placu budowy” po‑
zostaje głównie indywidualizm, wynikający z erozji pojęcia wspól‑
noty. W tym kontekście, Tomasz Szlendak zaproponował nazwanie 
współczesnych grup nefemerydami  29. W podobny sposób proble‑
matykę tę postrzega Andreas Wittel. W swej koncepcji „uspołecz‑
nienia sieciowego” dowiódł on bowiem, iż uspołecznienie sieciowe 
nastawione jest na cel, wymianę informacji, płytkość relacji i tym‑
czasowość, nie zaś na trwałe więzi, bliskość, trwałość, spójność 
czy zakorzenienie  30. Zdaniem A. Wittela, uspołecznienie dotyczy 

27 D. E. Pearson, Community and Sociology, „Sociology” vol. 32, nr 5/1995.
28 A. Giddens pisał, iż społeczeństwo na przełomie stuleci wkroczyło w tzw. 

„późną nowoczesność”, której główne cechy to: zaufanie do skomplikowanych 
systemów technicznych, nowe zagrożenia wynikające ze zmian cywilizacyjnych 
i technicznych, nieprzejrzystość, niepewność i chaotyczność życia społeczne‑
go, a także postępująca globalizacja ekonomiczna, polityczna oraz kulturowa. 
Natomiast zdaniem Zygmunta Baumana, ponowoczesność to odrzucenie logi‑
ki nowoczesności. Charakteryzuje się m.in. relatywizmem oraz wolnością jako 
najwyższą wartością. Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2007; 
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2004.

29 T. Szlendak, Nefemerydy w morzu sieciowym. Ucieczka emocji z klatki postpry‑
watności, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1‑2. Cyt. za: A. Bujała, Czy wirtualna 
wspólnota jest wspólnotą?, dz. cyt., s. 139‑140. Por. B. Wellman, Computer Networks 
as Social Networks, „Science” 293/2001; M. Castells, Galaktyka Internetu, dz. cyt.; 
J.C. Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004.

30 Cyt. za: A. Bujała, Czy wirtualna wspólnota jest wspólnotą?, dz. cyt., s. 139.



1293. Demokracja 2.0

 głównie dużych miast. Integracja następuje tutaj wokół konkretne‑
go projektu, po zakończeniu którego grupa rozpada się, a jej człon‑
kowie przechodzą do innych kręgów zorientowanych na realizację 
następnego zadania. Analiza życia społecznego w przestrzeni wir‑
tualnej zaowocowała akceptacją indywidualizmu i powiązanych 
z nim przemian więzi społecznych, skutkujących m.in. upowszech‑
nianiem się ugrupowań o niskich barierach wejścia i wyjścia, płyn‑
nym składzie, niskim stopniu kontroli społecznej oraz wielości i róż‑
norodności relacji, typowych dla mediów społecznościowych  31. 
 Kluczem do rozumienia natury współczesnych wspólnot sie‑
ciowych jest teoria Marka Granovettera, który w wyniku badań 
przeprowadzonych w 1973 roku podzielił więzi społeczne na sil‑
ne i słabe, twierdząc, że fenomenem społecznym są właśnie więzi 
słabe. Tworzą one swego rodzaju mosty społeczne, które łączą róż‑
ne kręgi znajomości. One także decydują o rozprzestrzenianiu się 
mód, innowacji, norm, idei  32. Długość łańcuszków przyjaźni okre‑
ślił już w swoich badaniach w 1967 roku Stanley Milgram na za‑
ledwie sześć osób. Ciekawe badania pokazujące naturę samej sieci 
zrealizował także Albert Laszlo‑Barabasi, fizyk urodzony w Rumu‑
nii, pracujący w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że na mapie 
Internetu dominuje kilka węzłów. Większość ruchu odbywa się za 
pośrednictwem kilku centrów, nazywanych Triple Players – Google, 
Yahoo i Amazon. Popularność kolejnych węzłów jest coraz mniej‑
sza, a na końcu tego ogona  33 znajdują się prywatne strony WWW, 
do których nikt nie zagląda  34. 
 W tym kontekście interesująca wydaje się również teoria Upo‑
rządkowanej Anarchii (UA)  35. Zdaniem Tomasza Gabisia, jest 
ona efektem obserwowanych w ostatnich latach na świecie dewo‑
lucji i rozpadu struktur państwowo‑politycznych (narodowych 

31 Tamże.
32 Por. M. Granovetter, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Socio‑

logy” vol. 78(3)/1974, p. 1360‑1380.
33 Por. Koncepcja długiego ogona Ch. Anderson, The Long Tail, „Wired Maga‑

zine” 2004, [online:] <http://web.archive.org/web/20041127085645/http://www.
wired.com/wired/archive/12.10/tail.html> (dostęp: 17.07.2012).

34 A. Laszlo‑Barabasi, Linked. The new Science of Networks, Perseus Publishing 
2002.

35 T. Gabiś, Uporządkowana anarchia, [online:] <http://www.tomaszgabis.
pl/?p=25> (dostęp: 20.07.2012).
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i  ponadnarodowych). Na nowej mapie świata w miejsce dotychcza‑
sowych państw, zaczynają się rodzić 

niezależne prowincje, regiony, kantony, ziemie, krainy, landy, „księ‑
stwa”, „baronie”, hrabstwa, wolne miasta, komuny i gminy, obszary 
zasiedlenia, autonomiczne strefy, wolne terytoria należące do klanów, 
szczepów, rodów, rodzin i jednostek, wspólnoty etnokulturalne, religij‑
ne i inne, bractwa, stowarzyszenia, fundacje, „cechy”, gildie, etniczne 
i kulturalne „kliki” posiadające własny język i własne networki, wspól‑
noty światopoglądowe, sekty, etc.  36.

Wszystkie te terytorialne i nieterytorialne konstrukty Tomasz 
Gabiś nazywa polis. W UA, będącej uosobieniem społeczeństwa 
sieciowego,

nie istnieje władza nakładania podatków w jakiejkolwiek postaci, nie 
istnieją żadne formy dokonywanej przemocą redystrybucji zasobów, 
nie istnieje prawo publiczno‑państwowe, nie istnieje monopol emisji 
pieniądza. Ponieważ UA powstaje po śmierci i poćwiartowaniu Lewia‑
tana, czyli po upadku propagandowego mitu hobbesowskiego, że pań‑
stwo jest konieczne po to, aby poddanym zapewnić bezpieczeństwo, 
wymiar sprawiedliwości jest w UA sprywatyzowany  37.

Opokę, na której budowana jest UA, stanowi własność prywatna, 
wolne umowy i wolne wymiany. Przestrzeń publiczna zaś dzieli się 
na wiele lokalnych, prywatnych „przestrzeni publicznych”, finan‑
sowanych z dobrowolnych składek (tak jak np. Wikipedia czy Wiki‑
leaks). Równolegle do opisanych wyżej zjawisk przebiega, zdaniem 
autora, prywatyzacja całej własności publicznej. 
 Z koncepcją UA koresponduje Ruch Netystów, potwierdzający 
kryzys dotychczasowego modelu demokracji  38. Zdaniem inicjatora 
tego ruchu, Aleksandra Sikory, 

netyzm jest to system polityczny sprzyjający wolności i rozwojowi 
jednostek i grup lokalnych w ramach poziomej dynamiki sieciowego 
społeczeństwa.

36 Tamże.
37 Tamże.
38 Por. Mainifest Netysów, [online:] <http://progg.eu/?p=2168> (dostęp: 

20.07.2012).
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Celem netystów jest ustrój społeczny polegający na takiej organi‑
zacji społeczeństwa, która odchodzi od centralizmu i autoryta‑
ryzmu oraz z góry danych sztywnych reguł i hierarchii społecz‑
nych na rzecz sieciowej gry zależności między wieloma aktorami 
społecznymi (rząd, społeczeństwo obywatelskie, prywatny sektor) 
za pomocą technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT). Ne‑
tarchia zatem to filozofia polityczna, która: wspiera wszelkie sie‑
ci – wirtualne i realne; rozwija każdy węzeł sieci; akcentuje dobro 
społeczeństwa, a dopiero potem państwa; opiera się na poziomych 
relacjach, a nie hierarchiach; akcentuje lokalne społeczności, a nie 
anonimowe masy; wprowadza nowe mechanizmy samorządzenia 
się ludzi; aktywizuje ludzi i uwalnia ich energię społeczną (masowa 
aktywność dzięki Internetowi); wspiera wszelkie progresywne roz‑
wiązania  39. Naturalną konsekwencją tej teorii jest wykreowanie no‑
wej warstwy społecznej, którą Alexander Bard i Jan Soderqvist na‑
zywają netokracją  40. Obserwując przemiany społeczne dyktowane 
nowymi technologiami komunikacyjnymi, wyróżnili oni obywateli 
klasy A – netystów („digitariat”) i B – mieszkańców małych miast 
i wsi, należących do tak zwanego „konsumtariatu”, swego rodza‑
ju „teleproletariuszy” zapatrzonych w telewizję. Konsumują oni jej 
zawartość w przekonaniu, iż w pełni doświadczają świata. Autory‑
tatywnie ufają telewizyjnym przekazom, dzięki czemu politykom 
łatwo jest nimi manipulować. Stosują bowiem znane od lat techniki 
propagandowe kreujące poglądy „konsumtariatu”, a tym samym 
zachowawczo unikają stosowania nowych, znacznie trudniejszych 
technologii w komunikacji z obywatelami. Mamy tutaj do czynienia 
z faktem nowego feudalizmu sprowadzającego się do zjawiska eks‑
kluzji społecznej.
 Wreszcie należy zauważyć, iż inicjatywa netystów wydaje się 
mieć swoje uzasadnienie teoretyczne w koncepcji Heterarchii i Hi‑
perarchii Piotra Płoszajskiego. Struktury heterarchiczne, które wy‑
kształciły się na skutek globalnych przemian, definiowane są jako 

szereg niezależnych jednostek, które są zorientowane procesowo, co 
pozwala na lokalne podejmowanie oraz wdrażanie decyzji. Heterarchia 
jest to sieć elementów o takiej samej pozycji w strukturze horyzontalnej 

39 <http://netists.grou.ps/wiki/item/netarchia> (dostęp: 20.07.2012)
40 Por. A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitaliz‑

mie, Warszawa 2006.
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(…), takiej samej sile i władzy, która posiada wspólny cel. (…) struktu‑
ry organizacji charakteryzują się znaczącą współpracą (…); elastyczny‑
mi obowiązkami (…), które zmieniają się w zależności od doraźnych 
potrzeb; znikomą liczbą reguł wewnątrz organizacji; zdecentralizowa‑
nymi uprawnienia decyzyjnymi oraz płaską strukturą (szeroką rozpię‑
tością kierowania). Główne cechy, które odróżniają heterachię od hie‑
rarchii to: brak centralnego elementu dominującego – w zależności od 
sytuacji różne elementy przejmują rolę dominującą; brak szczebli (po‑
ziomów); bardzo rozwinięte poziome kanały komunikacji  41.

Hiperarchia zaś jest to system, struktura masowego dzielenia się 
wiedzą i informacją, która definiowana jest jako „sieć multipołą‑
czeń między ludźmi, organizacjami i przedmiotami zmieniającymi 
wszystkie hierarchie”  42. Hiperarchia zmierza w stronę „googlowa‑
tego świata”  43, wprowadza bezpośredni dostęp (peer‑to‑peer  44) oraz 
symetrię informacyjną działającą w czasie realnym. Bezpośredni 
dostęp oznacza, zdaniem P. Płoszajskiego, że z każdego miejsca 
można dojść do każdego innego miejsca w sieci. Symetria infor‑
macyjna oznacza z kolei, że każdy element w sieci może wiedzieć 
tyle samo co inny, może mieć dostęp do takiej samej wiedzy. Zasada 
hiperarchii, potwierdzona zresztą przez Dona Tapscotta i Antho‑
ny D. Williamsa w „Wikinomii”  45, głosi, że im więcej wolności 
w samo organizacji, tym więcej porządku. Struktury te bowiem wy‑
korzystują tzw. „mityczny, cyfrowy róg obfitości” („kornukopię”  46) 

41 M. Mach, Nowoczesne struktury organizacji, [online:] <http://mateuszmach.
blogspot.com/2011/11/nowoczesne‑struktury‑organizacji.html#!/2011/11/nowo‑
czesne‑struktury‑organizacji.html> (dostęp: 20.07.2012).

42 Tamże.
43 P. Płoszajski, Spedycje, [online:] <http://www.spedycje.pl/konferencja_2009/

materialy/09_Piotr_Ploszajski/img109.html> (dostęp: 20.07.2012).
44 Por. Y. Benkler, Bogactwo Sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, 

Warszawa 2008.
45 Por. D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia: o globalnej współpracy, która 

zmienia wszystko, Warszawa 2008.
46 Zdaniem Jonathana Zittraina, Internet jest kornukopią ze względu na jego 

generatywny charakter. Oznacza to, że jest otwarty technologicznie na możli‑
wość tworzenia i szybkiej dystrybucji innowacji przez użytkowników. Por. 
D. Annandale, Kornukopia, Canada 2004; J. Zittraine, The Future of the Internet and 
How to Stop It, Yale 2008; A. Jeran, Mit Internetu jako miejsca poszukiwania infor‑
macji, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, 
Kraków 2003, s. 213‑223; D. Wilk‑Kołodziejczyk, Pozyskiwanie wiedzy w sieciach 
komputerowych z rozproszonych źródeł informacji, [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeń‑
stwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003.
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i stanowią amorficzną masę samoorganizujących się jednostek 
tworzących ekosystemy biznesowe lub polityczne. Model wikino‑
miczny obejmuje kwestie związane z problematyką open source  47, 
tworzeniem sieci kontaktów (social networking  48), croudsourcingiem  49 
i smart mobs  50, opierając się na paradygmacie otwartości, partner‑
stwa, wspólnoty zasobów i działania w wymiarze globalnym. Z tak 
rozumianymi strukturami samoorganizujących się ekosystemów 
koresponduje pojęcie struktur emergentnych, funkcjonujących bez 
wyraźnego przywództwa i hierarchii, nietrwałych i płynnych, a jed‑
nak skutecznie realizujących cele wspólnot.
 Aby pełniej zrozumieć istotę społeczeństwa informacyjnego, na‑
leży także przytoczyć rozważania Martina Listera, Johna Dovera, 
Setha Giddingsa, Iaina Granta i Kelly’ego Kierana. Ich zdaniem, 
ważną rolę w odniesieniu do sfery publicznej odgrywają wirtual‑
ne społeczności, które definiowane są jako „zróżnicowane grupy 
i zbiorowości rozproszonych użytkowników, które pojawiają się 
w rezultacie komputerowo zapośredniczonej komunikacji”. Do 
cech powstałych w ten sposób tworów społecznych zaliczamy:

• stałe komunikowanie się uczestników z sobą,
• generowanie wspólnych punktów odniesień, wspólnej wiedzy 

uczestników;
• generowanie swoistej grupowej tożsamości;
• stworzenie wielu różnorodnych relacji, które funkcjonują za‑

równo off‑, jak i online;
• generowanie norm dotyczących komunikacji, które ułatwiają tę 

komunikację  51.

47 Definicja Open Source została sformułowana przez organizację Open Source 
Initiative w 1997 roku. Obejmuje ona idee dystrybucji i pełnego dostępu użytkow‑
ników do wolnego, darmowego oprogramowania. Por. J. Hofmokl, Internet jako 
nowe dobro wspólne, dz. cyt., s. 90‑100; Open Source, [online:] <http:// opensource.
org/history/> (dostęp: 11.08.2012). 

48 Social networking to sieć kontaktów budowana za pośrednictwem tzw. social 
mediów czyli mediów społecznościowych.

49 Pojęcie, które Jeff Howe użył po raz pierwszy w czerwcu 2006 w artykule 
opublikowanym w magazynie „Wired” pt. The Rise od Crowdsourcing. Oznacza 
ono czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji „z tłumu”.

50 Por. H. Rheingold, Smart Mobs: the Next Social Revolution, Basic Books 2002. 
51 Cyt. za: K. Stasiuk‑Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. 

Szkic krytyczny, [w:] M. Jeziński, Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, 
Toruń 2011, s. 49‑50. Por. M. Lister, D. Jon, G. Deth, G. Iain, K. Kieran (red.), New 
Media: a critical introduction, London‑New York 2006, s. 175.
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 Zdaniem autorów, kojarzona z wirtualnymi społecznościami 

kategoria uczestnictwa i elementy interaktywne związane z Internetem 
wyraźnie sugerują (…) homologię z habermasowską charakterystyką 
idealistycznie rozumianej sfery publicznej  52.

Odwołują się tym samym pośrednio do idei demokracji delibera‑
tywnej. Paralela ta wskazuje, że dialogowość i interaktywność wy‑
muszają zaangażowanie uczestników w dyskurs, dzięki czemu In‑
ternet jest dzisiaj postrzegany jako jedyna sfera publiczna możliwa 
we współczesnych społeczeństwach. Mark Poster potwierdza to 
wskazując, iż 

era sfery publicznej rozumianej jako rozmowa face to face wyraźnie 
przeminęła; analizując problem demokracji musimy od dzisiaj brać pod 
uwagę nowe formy elektronicznie zapośredniczonego dyskursu  53.

O krok dalej idzie Karina Stasiuk‑Krajewska, która twierdzi, że 

sfera publiczna definiowana przez użycie mediów elektronicznych 
zdaje się być lepsza (…) od i tak już idealistycznie rozumianej haber‑
masowskiej sfery publicznej, ponieważ angażuje większą liczbę aktyw‑
nych uczestników, charakteryzuje się krytycznym nastawieniem do 
rzeczywistości, daje szanse grupom społecznie zmarginalizowanym, 
pozwala na oddolną organizację społeczeństwa, a więc (…) przenosi 
się ze sfery makropolityki w sferę mikropolityki, odchodzi od elitary‑
zmu ku egalitaryzmowi  54.

 Na podstawie przedstawionych powyżej teorii można stwier‑
dzić, iż społeczeństwo informacyjne jest zagadnieniem niezwykle 
złożonym i wieloaspektowym. Składają są nań elementy technolo‑
giczne, społeczne, polityczne, kulturowe czy gospodarcze. Mając to 
na uwadze, warto jednak dla potrzeb niniejszej pracy odpowied‑
nio skonkretyzować i zawęzić rozumienie tego terminu. Za dwie 
główne cechy odróżniające społeczeństwo informacyjne od formacji 

52 T. O’Sullivan, B. Dutton, P. Rayner, Studying the media, London 1998, s. 276.
53 Cyt. za: K. Stasiuk‑Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. 

Szkic krytyczny, dz. cyt., s. 50. Por. M. Poster, Cyberdmocracy: the Internet and the 
public sphere, [w:] D. Holmes (red.), Virtual Politics,Thousand Oaks 1997, s. 220.

54 K. Stasiuk‑Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. Szkic 
krytyczny, dz. cyt., s. 51.
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tradycyjnych uznano przede wszystkim dynamiczny rozwój tech‑
nologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), które, dzięki ich 
upowszechnieniu, w coraz większym stopniu wywierają wpływ na 
funkcjonowanie jednostek i ich grup. Za drugi filar należy uznać 
natomiast samo zagadnienie informacji (a szerzej wiedzy), która 
staje się, zgodnie z przewidywaniami Bella, fundamentem funk‑
cjonowania nowoczesnego społeczeństwa  55. Do innych, szczegóło‑
wych cech społeczeństwa informacyjnego można również zaliczyć: 

• Internet (a szerzej sieci) jako jedno z najważniejszych, mate‑
rialnych źródeł funkcjonowania społeczeństwa informacyjne‑
go, dzięki ułatwieniu dostępu do wiedzy i nowych platform 
komunikacji;

• osłabienie tradycyjnych więzi kolektywnych oraz wzmocnienie 
tendencji indywidualistycznych;

• pojawienie się nowego typu adhokratycznych, samoorganizują‑
cych się, amorficznych i celowych społeczności internetowych;

• powstanie i wzrost znaczenia różnorodnych form komunikacji 
jednostek i ich grup w ramach społeczeństwa;

• funkcjonowanie i wzajemne przenikanie się różnorodnych rela‑
cji i więzi społecznych tak w wymiarze online jak i offline  56.

3.2. E‑demokracja

Nie ulega wątpliwości, iż rozwój technologii informacyjnych i ko‑
munikacyjnych w zasadniczym stopniu wpływa na funkcjonowanie 
współczesnych społeczeństw, a przez to wywiera również wpływ 
na procesy polityczne. Jak wskazano w rozdziale drugim, z funk‑
cjonowaniem współczesnych demokracji wiąże się szereg proble‑
mów, które m.in. obejmują tak zarzuty wobec mediów tradycyjnych 
(„czwarta” bądź „pierwsza władza”), jak i wobec wykształconych 
w ostatnich wiekach mechanizmów przedstawicielskich. Fenomen 
społeczeństwa informacyjnego stanowi, z jednej strony, wyzwanie 

55 W tym kontekście, trzeba mięć jednak na uwadze naświetlone wcześniej 
wątpliwości, za G. Sartorim, czy dostęp do informacji jest tożsamy z posiada‑
niem wiedzy lub odpowiednich kompetencji m.in. politycznych. 

56 K. Stasiuk‑Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. Szkic 
krytyczny, dz. cyt., s. 51.
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dla tych tradycyjnych mechanizmów demokracji, z drugiej nato‑
miast, szansę na jej modernizację i przystosowanie do uwarunko‑
wań XXI wieku. W tym kontekście, na styku nowoczesnych tech‑
nologii oraz polityki powstały liczne koncepcje e‑demokracji lub 
demokracji elektronicznej. 
 Jak wskazano w rozdziale II, ustrój demokratyczny wywodzi się 
ze starożytnych Aten, gdzie miał on ściśle bezpośredni charakter. 
Między innymi, ze względu na rozwój geograficzny i demograficz‑
ny państw, tego typu mechanizmy współcześnie zostały zastąpione 
przez model przedstawicielski. Przełom tysiącleci przyniósł powsta‑
nie globalnej sieci – Internetu, który zdaniem części badaczy, stał 
się zarazem szansą powrotu do bardziej tradycyjnego, bezpośred‑
niego modelu demokracji. W kontekście realizacji celu badawczego 
postawionego we wstępie, warto więc szerzej scharakteryzować tę 
dyskusję, skupioną wokół koncepcji e‑demokracji. Jak słusznie za‑
uważa Maria Marczewska‑Rytko, mamy w XXI wieku do czynienia 
z procesami przenoszenia kompetencji władczych państw zarówno 
„w górę”, na poziom struktur międzynarodowych, jak i „w dół”, 
w struktury samorządów lokalnych. W tej perspektywie niezwy‑
kłe możliwości przed rozwojem demokracji otworzył właśnie roz‑
wój globalnej sieci  57. Nawiązał do tego Robert A. Dahl, który pisze 
o „poliarchii III”, której konstrukcja powinna ograniczyć poszerza‑
jącą się lukę między elitami politycznymi a ludem. Wskazuje on na 
cztery główne elementy proponowanego rozwiązania:

• sprawienie, aby informacja o „wokandzie politycznej” była po‑
wszechnie dostępna dla obywateli;

• stworzenie wszystkim członkom społeczeństwa powszechnie 
dostępnych możliwości;

• możliwość wpływu na kwestie, których informacja dotyczy;
• istotny udział w dyskusjach politycznych  58.

 Jak trafnie zauważa, techniczne możliwości dla „poliarchii III” 
stworzyła właśnie rozwijająca się telekomunikacja. Internet jest 
dziś podstawowym miejscem pracy i socjalizacji stale rosnącej 
liczby ludzi. Na tej podstawie wykształciło się zjawisko omówio‑
nego już społeczeństwa informacyjnego. Towarzyszy mu również 

57 Por. M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego 
do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 23‑24.

58 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, dz. cyt., s. 466‑467.
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inny, nie mniej ważny fenomen – globalizacji  59. Według Wojciecha 
Gustowskiego 

(…) Internet zbliża ludzi, ułatwia im komunikację, a tym samym staje 
się swoistą platformą międzyludzkiej aktywności. Człowiek jako isto‑
ta stadna ma zakodowaną chęć wymiany informacji, poglądów, uczuć 
i pragnień z drugim człowiekiem. W realnej rzeczywistości ludzie łą‑
czą się w grupy, które wiążą np. wspólne miejsce zamieszkania, podob‑
ne zainteresowania, zawodowe motywacje, problemy. Nie inaczej jest 
w świecie wirtualnym, gdzie ludzie tworzą e‑społeczności  60.

Warto tu również przytoczyć słowa Leszka Porębskiego, zdaniem 
którego 

ateńska agora zastąpiona została współczesnym parlamentem z wie‑
lu różnych powodów, ale jednym z głównych był gwałtowny przyrost 
obywateli – mieszkańców uprawnionych na mocy prawa do współ‑
decydowania o sprawach zbiorowości. Z tego punktu widzenia nowe 
technologie stanowić mogą rodzaj elektronicznej agory przestrzeni dla 
decyzji politycznych, w których aktywnością wykazać się może nie‑
ograniczona liczba uczestników  61.

Charakter tego medium sprawił więc, iż otworzyły się zupełnie 
nowe możliwości partycypacji obywateli w życiu politycznym 
i społecznym.
 Jak sama nazwa wskazuje, elektroniczna demokracja bezpo‑
średnio wiąże się z wykorzystaniem komputerów oraz Interne‑
tu, a szerzej – technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
J.B. Ambramson, F.C. Arterton i G.R. Orren wskazują na cztery ce‑
chy charakterystyczne nowych technologii, które mają znaczenie 
dla procesów politycznych:

• przekroczenie tradycyjnych granic i limitów w przepływie 
informacji;

• umożliwienie przepływu informacji bez względu na ogranicze‑
nia czasoprzestrzenne;

59 L. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Warszawa 1997, 
s. 226. 

60 W. Gustowski, E‑społeczność. Jak budować i wykorzystywać społeczności inter‑
netowe w nowoczesnych działaniach e‑marketingowych, Gliwice 2007, s. 7.

61 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje poli‑
tyczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2001, s. 73.
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• zwiększenie kontroli użytkowników nad uzyskiwanymi 
informacjami;

• decentralizację kontroli nad środkami telekomunikacji  62.
 Większość badaczy e‑demokrację utożsamia bezpośrednio z wy‑
korzystaniem Internetu w różnych aspektach życia politycznego, 
takich jak: administracja publiczna (tzw. e‑biurokracja), zarządza‑
nie informacją polityczną, budowa społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wzmocnienie aspektów demokracji bezpośredniej  63. Jak słusz‑
nie zauważa Janet Caldow, fundamentem zdrowej demokracji jest 
informacja. Sieć globalna znacząco obniżyła koszty rozprzestrzenia‑
nia się informacji, pomijając dotychczasowe środki przekazu, takie, 
jak media tradycyjne. Jej zdaniem, kontrola informacji w środowi‑
sku internetowym jest zdecydowanie trudniejsza niż w przypad‑
ku telewizji czy radia. Sieć posiada więc potencjał dla polepszenia 
jakości procesów politycznych, dzięki większemu zaangażowaniu 
obywateli w życiu publicznym  64. Na aspekt ten zwracają uwagę au‑
torzy raportu OECD Promise and Problems of E‑Democracy: Challenges 
of Online Citizen Engagement. Ich zdaniem, rozwój technologii ICT 
pozwala na większe zaangażowanie obywateli w procesy politycz‑
ne poprzez lepszy dostęp do informacji oraz otworzenie nowych 
kanałów konsultacji na linii wyborca‑rządzący  65. W podobnym to‑
nie wypowiedzieli się również autorzy raportu na temat szwedzkiej 
demokracji z 2000 roku (The Report of the Government Commission on 
Swedish Democracy). Stwierdzono w nim:

technologie informacyjne mogą być wykorzystane do wzmocnienia 
społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji demokracji uczestniczą‑
cej. Nowe technologie informacyjne mają potencjał do poszerzenia spo‑
sobności obywateli do uczestnictwa oraz wpływu na dyskusję poprze‑
dzającą podjęcie decyzji przez wybranych przedstawicieli  66.

62 J.B. Ambramson, F.C. Arterton, G.R. Orren, The Electronic Commonwealth, 
New York 1988; cyt. za: M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od 
okresu antycznego do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 25.

63 L. Porębski, Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w działalności 
uczelni, [w:] L.H. Haber, Mikrospołeczność informacyjna, Kraków 2001, s. 189.

64 J. Caldow, e‑Democracy. Putting Down Global Roots, Institute for Electronic 
Governance, IBM 2004, s. 1‑2.

65 Promise and Problems of E‑Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, 
Organization for Economic Cooperation and Development Report 2003, s. 14‑16.

66 Tamże, s. 31.
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Można stwierdzić, iż dynamiczny rozwój Internetu od końca XX 
wieku otworzył nowe perspektywy dla ewolucji współczesnego 
modelu demokracji przedstawicielskiej.
 W tym kontekście należy prześledzić dyskusję, która toczy się 
od wielu lat na temat demokracji elektronicznej. Na wstępie nale‑
żałoby scharakteryzować samo pojęcie „e‑demokracji”. Jak słusznie 
zauważa Leszek Porębski, w zasadzie nie ma zgodności badaczy co 
do jednolitej definicji czy nawet terminologii tego zjawiska. W li‑
teraturze przedmiotu funkcjonują różne podejścia i terminy, okre‑
ślające wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na 
ustrój demokratyczny. Najwcześniej, na przełomie lat 80. i 90. XX 
wieku wprowadzono w obieg pojęcie teledemokracji, ukute, mię‑
dzy innymi, przez W. Duttona i A. Etzoniego. W kilka lat później 
weszły także pojęcia demokracji cyfrowej (np. M. Symonds), cyber‑
demokracji (M. Ogden), demokracji wirtualnej (J. Snider) czy wręcz 
„demokracji.com” (E. Kamarck, J. Nye)  67. Wykorzystuje się również 
pojęcia elektronicznej republiki oraz demokracji cybernetycznej. 
Najpowszechniejszy wydaje się być jednak termin demokracji elek‑
tronicznej bądź e‑demokracji. W tym kontekście, Maria Marczew‑
ska‑Rytko pisze wręcz o pewnej bezradności badaczy, którzy często 
przedstawiają e‑demokrację w sposób zbyt przejaskrawiony  68.
 Na tym tle, zasadne jest, aby przytoczyć kilka definicji tego po‑
jęcia. Jan van Dijk i Kenneth Hacker uznają ją za przejaw wyko‑
rzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz 
komunikacji komputerowej (CMC) do wzmocnienia aktywnej par‑
tycypacji obywateli oraz wsparcia współpracy między aktorami 
politycznymi w komunikowaniu demokratycznym, bez ograniczeń 
czasowych lub przestrzennych. Definicja ta odnosi się do wszyst‑
kich możliwych poziomów procesów politycznych, od środowiska 
obywatelskiego, poprzez ich wybranych przedstawicieli różne‑
go szczebla, aż po rządy i inne instytucje państwowe  69. Zdaniem 
Stevena Clifta, e‑demokracja polega na wykorzystaniu  technologii 

67 L. Porębski, Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w działalności 
uczelni, dz. cyt., s. 187; tenże, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, in‑
stytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, dz. cyt., s. 29‑50.

68 Cyt. za: M. Marczewska‑Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu 
antycznego do czasów Internetu o globalizacji, dz. cyt., s. 24‑28.

69 K.L. Hacker, J. van Dijk, Digital Democracy: Issues of Theory and Practice, Lon‑
don 2000.
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informacyjnych i komunikacyjnych przez „sektory demokratycz‑
ne” w procesach politycznych różnych szczebli: lokalnych, regio‑
nalnych, narodowych, państwowych czy globalnych. Do sektorów 
demokratycznych zaliczył on m.in. wybranych przedstawicieli, rzą‑
dy, media, partie polityczne i grupy interesów, organizacje między‑
narodowe czy obywateli, wyborców  70. Według Leszka Porębskiego, 
demokracja elektroniczna, to

zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla 
zwiększenia partycypacji obywateli w procesach politycznych, zarów‑
no w sensie udziału ilościowego, jak i realnego wpływu wywieranego 
przez jednostki na funkcjonowanie instytucji publicznych  71.

Zdaniem Zahida Parveza i Pervaiza Ahmeda, jest to wykorzysta‑
nie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w demokra‑
tycznych procesach politycznych i zarządzania  72. Według Andrew 
i Nady Kakabadse, demokracja elektroniczna 

może być rozumiana jako zdolność do podniesienia przez nowe środo‑
wisko komunikacyjne poziomu i jakości publicznej partycypacji w pro‑
cesach rządzenia  73.

C.G. Riley uznaje ją za przejaw wzmocnienia procesów demokra‑
tycznych oraz powiększenia zdolności jednostek i społeczności do 
dwustronnej interakcji z rządem  74. Nieco inaczej fenomen ten po‑
strzegają natomiast Andy Brack i Fyle Noble. Ich zdaniem, za e‑de‑
mokrację należy uznać wykorzystanie Internetu przez rząd, partie 
polityczne i grupy interesu w celu przekazywania informacji, komu‑
nikacji, udzielania usług lub wzmocnienia partycypacji dla wzmoc‑
nienia debaty pomiędzy obywatelami  75. D.F. Norris  uzupełnia 

70 S. Clift, E‑Democracy, E‑Governance and Public Net‑Work, Publicus 2003, 
<http://www.publicus.net/articles/edempublicnetwork.html> (dostęp: 13.07.2012).

71 L. Porębski, Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w działalności 
uczelni, dz. cyt., s. 188.

72 Z. Parvez, P. Ahmed, Towards Building An Integrated Perspective of e‑Democra‑
cy in Practice, „Information, Communication & Society” vol. 9, nr 5/2007, s. 612‑632.

73 Cyt. za: L. Porębski, Obywatel‑konsument‑obserwator. Główne wymiary wyko‑
rzystania Internetu w polityce, „Nowe Media” nr 1/2010, s. 160.

74 Cyt. za: I. Hadi, Building a Path do eDemocracy, 01.05.2008, <http://www.
scribd.com/doc/14390278/Building‑a‑Path‑to‑eDemocracy> (dostęp: 13.07.2012).

75 A. Brack, P. Noble, E‑Democracy around the World. A Special Survey for 
Bertelsmann Foundation, Charleston 2001.
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 wyżej wymienione definicje o koncepcje e‑demokracji minimalnej 
oraz znaczącej. Za minimalną uznaje taki system, w którym obywa‑
tele, wykorzystując Internet, są zdolni do: 

• uzyskania informacji od rządu,
• komunikowania ze swoimi przedstawicielami oraz członkami 

rządu,
• płacenia podatków i innych obciążeń państwowych  76.

 Tymczasem w „znaczącej e‑demokracji”, zdaniem Norrisa, oby‑
watel online powinien mieć nie tylko te same możliwości co w mini‑
malnej, ale także:

• móc zapoznać się i komentować plany organów państwowych 
w tym budżety czy plany zagospodarowania przestrzennego;

• móc komentować i uczestniczyć w działaniach rządu za pomo‑
cą specjalnych forów dyskusyjnych czy sondaży;

• móc uczestniczyć w wyborach za pomocą Internetu  77.
 Na tej podstawie, dostrzec można wyraźnie, iż zasadniczo bra‑
kuje zgody badaczy co do jednolitej definicji tego zjawiska. Aby 
lepiej zrozumieć ten fenomen, warto również przytoczyć kilka 
podstawowych typologii e‑demokracji zaproponowanych przez 
Martina Hagena, Oysteina Saebo, Janet Caldow oraz Stephena Co‑
lemana i Johna Gotze. Martin Hagen wyodrębnia trzy główne typy 
demokracji elektronicznej:

• teledemokrację – obejmuje ona formy demokracji bezpośred‑
niej. Polega na wykorzystaniu Internetu jako platformy zre‑
dukowania czasoprzestrzennych uwarunkowań demokracji 
przedstawicielskiej, tym samym wzmacniając uczestnictwo 
obywateli w życiu politycznym;

• cyberdemokrację – polega w mniejszym stopniu na powrocie 
do bezpośredniej demokracji, a w większym na budowie poję‑
cia społeczności. Tego typu społeczności wirtualne miałyby być 
przeciwwagą dla scentralizowanych struktur władzy;

• elektroniczną demokratyzację – nie wiąże się ona z demokracją 
bezpośrednią. Jej celem jest wzmocnienie przedstawicielskie‑
go modelu rządów poprzez położenie większego nacisku na 

76 D.F. Norris, Electronic Democracy at the American Grassroots, [w:] D.F Norris 
(red.), Current Issues and Trends in E‑Government Research, Hershey 2007, s. 163‑165.

77 Tamże.
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komunikację na linii obywatel‑rządzący dzięki nowym kana‑
łom komunikacji politycznej  78.

 Oystein Saebo proponuje cztery modele demokracji elektronicz‑
nej, sklasyfikowane w dwóch grupach. W pierwszej z nich, w której 
przewagę zyskują obywatele, znalazły się:

• e‑demokracja stronnicza;
• e‑demokracja bezpośrednia. 

 W drugiej grupie, charakteryzującej się przewagą rządu, Saebo 
umieszcza:

• e‑demokrację liberalną;
• e‑demokrację debatującą  79.

 Pierwsza z nich, stronnicza, zdaniem autora, charakteryzuje się 
domyślnym włączeniem obywateli w procesy podejmowania decyzji 
politycznych. Co za tym idzie, uczestnictwo społeczeństwa w działa‑
niach rządu miałoby głównie charakter nieformalny. W przypadku 
e‑demokracji bezpośredniej, obywatele cieszą się wyraźnie określoną, 
formalną rolą w państwowych mechanizmach decyzyjnych. Tym sa‑
mym, demokracja stronnicza byłaby odpowiednia dla społeczeństw 
o niewielkim zainteresowaniu kwestiami publicznymi, natomiast 
bezpośrednia dla społeczeństw o wysokim stopniu partycypacji po‑
litycznej. Z drugiej strony, za liberalną e‑demokrację O. Saebo uznaje 
system, w którym rząd służy uczestniczącym w wyborach obywa‑
telom oraz szeroko pojętej debacie publicznej. Jednak obywatele nie 
mają bezpośredniego wpływu na proces decyzyjny, który pozostaje 
w gestii wybranych przedstawicieli. Natomiast e‑demokracja deba‑
tująca odróżnia się tym, iż obywatele, uczestnicząc w debacie pub‑
licznej, zachowują ograniczony i nieformalny wpływ na zachowanie 

78 Zob. M. Hagen, A Typology of Electronic Democracy, Netzlabor, <http://www.
uni‑giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm> (dostęp: 13.07.2012); L. Po‑
rębski, Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w działalności uczelni, dz. 
cyt., s. 188; tenże, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje poli‑
tyczne w okresie rewolucji informacyjnej, dz. cyt., s. 29‑50; B. Brodzińska‑Mirowska, 
Internet w komunikowaniu politycznym, [w]: Nowe media we współczesnym świecie, 
M. Jeziński (red.), Toruń 2011, s. 203‑204; M. Musiał‑Karg, Demokracja bezpośred‑
nia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] M. Marczew‑
ska‑Rytko, A.K. Piasecki (red.), Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, 
dz. cyt., s. 50; O. Annusiewicz, Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, 
„Studia Politologiczne” vol. 14.

79 O. Saebo, Four Models of eDemocracy, CAHDE Second Plenary Meeting, 
Strasbourg, 08‑09.10.2007, <www.coe.int> (dostęp: 13.07.2007).
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rządzących. Ich zdanie, przekazywane za pomocą Internetu, ma bo‑
wiem duże szanse być usłyszane przez instytucje państwowe. W tym 
ostatnim przypadku Seung‑Yong Rho wyodrębnia osiem cech funk‑
cjonującej e‑demokracji debatującej:

• dostęp do obiektywnej informacji przez wszystkich uczestni‑
ków systemu politycznego;

• otwarty program,
• wystarczająca ilość czasu do szerszego spojrzenia na problemy;
• wolność od manipulacji i przymusu;
• oparte na jasnych regułach ramy debaty;
• uczestnictwo dużej grupy obywateli;
• odpowiednie pole do interakcji między uczestnikami systemu,
• uznanie wzajemnych różnic przy jednoczesnym unikaniu 

uprzedzeń  80.
 Interesującą propozycję typologii e‑demokracji wysuwa również 
Janet Caldow z Institute of Electronic Government. Dzieli ona to za‑
gadnienie na cztery kwadranty:

• pierwszy z nich obejmuje asynchroniczne, jednostronne i pa‑
sywne relacje obywatele‑władza. Zawiera on taką aktywność 
w Internecie, jak wyszukiwanie informacji czy zapoznawanie 
się z bieżącym ustawodawstwem;

• drugi obejmuje asynchroniczne, „taktyczne” i dwustronne in‑
terakcje obywatele‑władza. Do tego obszaru zaliczono wyko‑
rzystanie poczty e‑mail, ankiety i sondaże online czy głosowa‑
nie w wyborach za pomocą Internetu;

• trzeci kwadrant odnosi się do interakcyjnego modelu relacji 
dwustronnych. Obejmuje on dynamiczne monitorowanie wia‑
domości w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, oddolne 
inicjatywy zbierania środków finansowych, wolontariat oraz 
wykorzystanie sieci jako forum wymiany poglądów,

•  czwarty kwadrant charakteryzuje się interaktywnym i stra‑
tegicznym modelem powiązań obywatele‑władza, przecho‑
dzącym z poziomu państwowego na globalny. Obejmuje on 
mechanizmy petycji i konsultacji online, które mają wymierny 
wpływ nie tylko na procesy polityczne w państwie ale także na 

80 S.Y. Rho, An Evaluation of Digital Deliberative Democracy in Local Government, 
[w:] L. Al‑Hakim, Global E‑Government: Theory, Applications and Benchmarking, 
Hershey 2007, s. 200‑213; cyt. za: I. Hadi, Building a Path do eDemocracy, dz. cyt.
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dyplomację. Co za tym idzie, zdaniem Caldow, jest to najbar‑
dziej wyrafinowana forma e‑demokracji  81.

 Na końcu należy także scharakteryzować cztery modele funkcjono‑
wania e‑demokracji w ujęciu S. Colemana i J. Gotze. Pierwszy z nich 
obejmuje te sytuacje, kiedy technologie komunikacyjne i informacyj‑
ne przyczyniają się do polepszenia jakości ustroju demokratyczne‑
go poprzez jego coraz bardziej bezpośredni charakter. Drugi model 
obejmuje aktywność zbiorowości internetowych, które angażują się 
w przestrzeni publicznej, przyczyniając się tym samym do rewitaliza‑
cji demokracji. Trzeci charakteryzuje się wykorzystaniem technologii 
ICT do mierzenia odczuć i poglądów społeczeństw za pomocą różne‑
go rodzaju badań, ankiet bądź sondaży. Czwarty wreszcie, zdaniem 
Colemana i Gotze, polega na wykorzystaniu Internetu do wzmocnie‑
nia aktywności i zaangażowania obywateli w sferze publicznej  82.
 Zaprezentowane wyżej typologie i definicje jasno dowodzą, iż 
e‑demokracja jest pojęciem bardzo pojemnym, obejmującym szereg 
istotnych zagadnień, tak z punktu widzenia obywatela jak i rządu. 
Zdaniem Leszka Porębskiego, elementami składowymi demokracji 
elektronicznej są m.in. sieciowa mobilizacja polityczna, oddziały‑
wanie Internetu na funkcjonowanie instytucji politycznych, wyko‑
rzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pro‑
cedurach wyborczych. Poza obszarem tego zagadnienia, według 
niego, pozostają m.in. kwestie cyfrowego wykluczenia czy prze‑
miana modelu współczesnych państw pod wpływem rozwoju tech‑
nologii  83. Z punktu widzenia jednostki L. Porębski proponuje wy‑
odrębnienie trzech istotnych ról pełnionych w ramach demokracji 
elektronicznej: obywatela, obserwatora i klienta. Pierwsza z nich, 
obywatela, obejmuje szeroko pojętą aktywność polityczną jednostki 
za pomocą sieci. Obywatel realizuje w Internecie „swe podstawo‑
we w demokracji prawo do kształtowania demokracji  politycznej”. 

81 J. Caldow, e‑Democracy. Putting Down Global Roots, dz. cyt., s. 5‑9.
82 S. Coleman, J. Gotze, Bowling Together: Online Public Engagement in Policy 

Deliberation, London 2001, s. 5‑6.
83 L. Porębski, Obywatel‑konsument‑obserwator. Główne wymiary wykorzystania 

Internetu w polityce, dz. cyt., s. 160. Por. tenże, Elektroniczne oblicze polityki. De‑
mokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, dz. cyt.; 
J. Tchórzewski, K. Zajac, M. Frączek, M. Ostaszewski, Elektroniczne zarządzanie 
administracją rządową wspomagane systemami sztucznej inteligencji, [w:] L.H. Haber 
(red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003.
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Obejmuje to nie tylko debatę w sieci z określonymi politykami, 
ale także udział w petycjach czy realizację procedur wyborczych. 
Druga rola – obserwatora – polega na wykorzystaniu Internetu do 
pozyskiwania informacji politycznych. Zdaniem L. Porębskiego, 
w ramach demokracji elektronicznej, Internet może pełnić funkcję 
uzupełnienia lub zamiennika tradycyjnych mediów. Wreszcie trzeci 
wymiar e‑demokracji obejmuje relacje jednostki z instytucjami pań‑
stwa, ze strukturami administracji publicznej. Z tego punktu wi‑
dzenia obywatel występuje w sieci w roli klienta bądź konsumenta 
usług publicznych udzielanych przez państwo. Należy zaznaczyć, 
iż według Leszka Porębskiego, są to jedynie najważniejsze wymiary 
e‑demokracji widzianej z perspektywy obywatela. Mogą one obej‑
mować także inne role, takie, jak np. aktywisty bądź komentatora  84. 
 Często z e‑demokracją w literaturze przedmiotu łączy się nie‑
co inne, węższe pojęcie e‑rządu (e‑government). Kwestia ta obejmu‑
je przede wszystkim mechanizmy wykorzystywania sieci i innych 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych do uwzględnienia 
obywateli w działaniach władz państwowych  85. Według definicji 
Komisji Europejskiej, jest to zastosowanie ICT w administracji pub‑
licznej  86. Inaczej fenomen ten rozumie Organizacja Narodów Zjed‑
noczonych, która w raporcie z 2003 roku uznała e‑rząd za „rząd, 
który wykorzystuje technologie komunikacyjne i informacyjne do 
modyfikacji swych wewnętrznych i zewnętrznych stosunków”  87. 
Zaznaczono przy tym, iż wykorzystując te środki władze nie zmie‑
niają w zasadzie swych funkcji i obowiązków. Wykorzystanie In‑
ternetu zwiększa natomiast oczekiwania społeczeństw w stosunku 
do dokonań rządu  88. Zagadnienie to łączy się więc z trzema z czte‑
rech płaszczyzn demokracji elektronicznej wskazanej przez Leszka 

84 L. Porębski, Obywatel‑konsument‑obserwator. Główne wymiary wykorzystania 
Internetu w polityce, dz. cyt., s. 161‑162.

85 Por. H. Kubicek, H. Westholm, eDemocracy, „PRISMA Strategic Guideline” 
nr 9/2003; L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje 
polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, dz. cyt., s. 117‑150.

86 Por. <http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/egov/index_pl.htm> 
(dostęp: 15.07.2012).

87 UNE‑Government Survey, [online:] <http://www.unpan.org/egovkb/
global_reports/08report.htm> (dostęp: 15.07.2012).

88 World Public Sector Report 2003: E‑Government at the Crossroads, Department 
of Economic and Social Affairs, United Nations, New York 2003, s. 2.
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 Porębskiego za Nadą i Andrew Kakabadse: elektroniczną biurokra‑
cją, zarządzaniem informacją polityczną oraz procedurami demo‑
kracji bezpośredniej. Generalnie wyróżnia się trzy rodzaje e‑govern‑
ment, na co wskazał wspomniany już raport ONZ:

• marnotrawny, który charakteryzuje się przeznaczeniem dużej 
ilości środków na otworzenie rządu na wykorzystanie ICT, jed‑
nak nie pojawia się tu efekt w postaci lepszej jego działalności;

• bezcelowy, obejmujący działania, które rzeczywiście polepszają 
działalność władz, jednak nie w kierunku preferowanym przez 
społeczeństwo;

• znaczący, który nie tylko podnosi efektywność działania władz, 
ale także: 

  – wspiera rozwój jednostek i ich zbiorowości;
  –  przekonuje obywateli do większego uczestnictwa, zaanga‑

żowania w procesy polityczne;
  –  wspiera wartości uznawane za fundamentalne dla rozwoju 

ludzkiego w XXI wieku  89.
 Należy przy tym dodać, iż według raportu ONZ, na początku 
XXI wieku do najlepiej przygotowanych państw do wprowadzenia 
e‑rządu były: Stany Zjednoczone, Szwecja, Australia, Dania, Wielka 
Brytania, Kanada oraz Norwegia  90. W praktyce, w wielu krajach, 
przede wszystkim wysoko rozwiniętych, od lat trwają prace nad 
rzeczywistym wdrożeniem idei rządu elektronicznego. Miałoby się 
to przejawiać nie tylko szerokim dostępem do informacji publicz‑
nej w sieci za pomocą technologii Web 1.0, ale zdecydowanie szer‑
szym i kompleksowym systemem, który obejmowałby szeroki wa‑
chlarz interakcji obywateli z instytucjami państwowymi. Rozumie 
się przez to takie platformy, jak: Usenet, grupy dyskusyjne, sonda‑
że i ankiety, czaty, komunikacja bezprzewodowa, zbieranie fundu‑
szy w sieci czy petycje  91. W zamyśle, miałby on obejmować zde‑
cydowaną większość czynności administracyjnych i politycznych, 
w tym np.: płacenie podatków, ubezpieczenia społeczne, rejestrację 
 pojazdów, uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych, dokumentów 

89 L. Porębski, Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracji w działalności 
uczelni, dz. cyt., s. 189.

90 World Public Sector Report 2003: E‑Government at the Crossroads, dz. cyt., 
s. 10‑14.

91 A. Brack, P. Noble, E‑Democracy around the World. A Special Survey for 
Bertelsmann Foundation, dz. cyt., s. 1‑35.
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osobistych (dokumenty tożsamości, paszporty), służbę zdrowia, 
zgłoszenia do służb porządkowych i bezpieczeństwa czy poszuki‑
wanie pracy. Co więcej, skuteczny e‑rząd powinien legitymować się 
także zdolnościami wykraczającymi poza udzielanie usług w sie‑
ci. Zagadnienie to rozumiane jest często szerzej i obejmuje także 
partycypację polityczną na zasadzie udziału w wyborach poprzez 
oddanie głosu w sieci czy udział w sondażach i ankietach. Intere‑
sujące badania przytaczają Phil Noble i Andy Brack, według któ‑
rych, rozwój mechanizmów rządu elektronicznego cieszy się szero‑
kim poparciem społecznym i ma doniosłe znaczenie. Według nich, 
ok. 75% Amerykanów na początku XXI wieku popierało budowę 
e‑rządu, podkreślając, iż powinien to być priorytet dla administra‑
cji. Ponadto, popierali oni w większości głosowanie za pomocą sie‑
ci oraz byli zwolennikami budowy partnerstwa publiczno‑prywat‑
nego w Internecie. Zdecydowana większość była także zdania, iż 
taki model sprawowania władzy zapewniłby lepszą przejrzystość 
i efektywność działań rządu. Ponadto, podkreśla się także, iż zja‑
wisko e‑rządu ma bezpośredni związek z partycypacją obywateli 
w debacie publicznej  92. Należy przy tym zauważyć, iż w ograniczo‑
nym zakresie idee e‑rządu zostały już wprowadzone w niektórych 
krajach. Symbolicznym tego przykładem są działania Szwajcarii, 
w której od dawna technologie informacyjne i komunikacyjne są 
wykorzystywane do wzmacniania mechanizmów demokracji bez‑
pośredniej. Już w latach 2000‑2005 wprowadzono w tym kraju trzy 
programy pilotażowe, które miały na celu wdrożenie ICT w lokal‑
nych, kantonalnych i federalnych procedurach wyborczych, szcze‑
gólnie jeśli chodzi o referenda obligatoryjne, fakultatywne oraz bę‑
dące wynikiem inicjatywy ludowej. Wprowadzono tam procedurę 
e‑głosowania (e‑votingu) rozumianą jako 

głosowanie za pomocą środków elektronicznych (…) można wyróżnić 
głosowanie komputerowe, w tym z kolei głosowanie online i wreszcie 
głosowanie internetowe, w którym do oddania głosu służy urządzenie 
komputerowe dołączone do Internetu  93.

92 Tamże, s. 7‑33.
93 Cyt. za: M. Musiał‑Karg, Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie 

ICT w procedurach głosowania, [w:] M. Marczewska‑Rytko, A.K. Piasecki (red.), 
Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, dz. cyt., s. 51; L. Porębski, Elek‑
troniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolu‑
cji informacyjnej, dz. cyt., s. 73‑85.
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3.3. Demokracja 2.0 

3.3.1 Demokracja 2.0 – konceptualizacja pojęcia

Zasadniczym celem badawczym pracy jest przedstawienie roli no‑
wych mediów jako platformy interakcji politycznej tak rządzących, 
jak i rządzonych. Zaprezentowane powyżej rozważania dowodzą, 
iż nie ma zgody badaczy co do jednolitej definicji demokracji elek‑
tronicznej (e‑demokracji). Większość obserwatorów utożsamia 
ten fenomen z wykorzystaniem technologii informacyjnych i ko‑
munikacyjnych w ustroju demokratycznym. Nie ma jednak poro‑
zumienia co do istoty tego wpływu. Podczas gdy jedni akcentują 
wykorzystanie sieci w charakterze mechanizmów demokracji bez‑
pośredniej, inni dostrzegają w niej szansę dla dwustronnej komu‑
nikacji wyborca‑polityk, wzrostu zainteresowania procesami po‑
litycznymi (e‑partycypacja) bądź wykorzystania ICT do bieżącej 
pracy administracji publicznej (e‑rząd). W tym kontekście należy 
na wstępie nakreślić różnice między zaprezentowanymi wyżej kon‑
cepcjami demokracji elektronicznej a omawianą w pracy ideą de‑
mokracji 2.0. Przede wszystkim należy odnieść się do samego termi‑
nu „demokracja 2.0”, który nie jest nowy w literaturze przedmiotu. 
Już od co najmniej kilku lat termin ten jest wykorzystywany przez 
badaczy do charakterystyki wpływu mediów interaktywnych na 
kształtowanie rzeczywistości politycznej. Na ten temat pisała m.in. 
Monika Sadlok, stwierdzając, iż definicja demokracji zawarta w for‑
mule „rządy narodu, sprawowane przez naród i dla narodu” sta‑
je się na powrót aktualna. Przez dodanie do terminu demokracja 
symbolu 2.0 rozumiała ona natomiast dysponowanie przez naród 
„narzędziami informatycznymi, umożliwiającymi efektywne wy‑
wieranie wpływu na rządzących przez rządzonych. Demokracja, 
z tej perspektywy, jawi się jako najlepsza możliwość porozumienia 
pomiędzy reprezentantami a wyborcami. Swobodna komunikacja 
zapewnia tym samym równość i wolność wszystkich obywateli”  94. 
Temu  zagadnieniu poświęcona jest również działalność polskiego 

94 M. Sadlok, Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na kształtowa‑
nie nowej rzeczywistości politycznej, [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk 
(red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s. 222. 
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Stowarzyszenia Open Gov, które poprzez demokrację 2.0 rozumie 
uczestnictwo w procesach demokratycznych za pomocą Interne‑
tu, w tym przede wszystkim mediów społecznościowych, a dzię‑
ki temu wzmacnianie postaw obywatelskich  95. Sam termin wywo‑
dzi się jednak z państw anglosaskich. Termin democracy 2.0 jest tam 
jednak różnorodnie interpretowany. Z jednej strony, jest on często 
utożsamiany z rolą social mediów w procesach politycznych, promu‑
jąc tym samym większe zainteresowanie obywateli sferą publiczną. 
Z drugiej strony, jest on wykorzystywany zamiennie z terminem 
e‑demokracja, rozumianym jako wykorzystanie technologii infor‑
macyjnych i komunikacyjnych do wzmacniania mechanizmów de‑
mokracji bezpośredniej. Jeszcze inni demokrację 2.0 postrzegają jako 
demokrację nowej generacji w związku z funkcjonowaniem techno‑
logii informacyjnych, w tym przede wszystkim narzędzi Web 2.0  96.
 Jak wspomniano w rozdziale 2., z początkiem XXI wieku zaczę‑
ła narastać świadomość kryzysu współczesnej demokracji. Jedną 
z pierwszych organizacji nowego typu, które dostrzegły te proble‑
my i postanowiły je rozwiązać za pomocą nowych mediów, była wi‑
tryna Mobilize.org, założona w 2002 roku w kampusie Uniwersyte‑
tu Berkeley przez Davida B. Smitha i adresowana do tzw. pokolenia 
Tysiąclecia. W październiku 2007 roku Mobilize.org zorganizowało 
szczyt (Democracy 2.0 Summit), na którym sformułowana została de‑
klaracja programowa „Demokracji 2.0”. Stwierdzono tam: 

Demokracja jest niedokończonym projektem. Należy ją zatem uaktual‑
nić. My, pokolenie Tysiąclecia, mając wyjątkową możliwość zwrócenia 
uwagi na dzisiejsze problemy, możemy kształtować przyszłość w opar‑
ciu o wielką spuściznę, jaką odziedziczyliśmy. (…) Jesteśmy zmuszeni 
przez krytyczny stan naszej obecnej demokracji do stworzenia nowej 
wizji. W świecie, często doświadczanym konfliktami i nietolerancją, 
musimy zobowiązać się do opracowania wspólnej płaszczyzny współ‑
pracy opartej na równości i otwartości. (…) W świecie, często doświad‑
czanym apatią i rozczarowaniem, musimy zobowiązać się do uczest‑
nictwa w życiu obywatelskim i integracji wszystkich głosów. Obecny 
stan naszej demokracji utrudnia możliwość rzeczywistej zmiany. (…) 
Wydaje się, że nasz rząd nie potrafi lub nie chce właściwie rozwiązy‑
wać naszych problemów (…). Ale musimy pamiętać, nasz rząd jest 

95 Stowarzyszenie Open Gov, [online:] <www.opengov.pl> (dostęp: 12.08.2012).
96 Por. Democracy 2.0, [online:] <http://www.democracy2.org.uk/> (dostęp: 

12.08.2012); Democracy 2.0 – Next Generation Democracy, [online:] <http://next‑ge‑
neration‑democracy.blogspot.com/> (dostęp: 12.08.2012).
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tak skuteczny jak suma działań naszych obywateli. Niska aktywność 
obywatelska oznacza, że najbardziej poszkodowani obywatele nasze‑
go społeczeństwa są zaniedbywani (…). Nasze pokolenie mówi inaczej. 
Mamy wyjątkową pozycję do wspierania zaangażowania społecznego 
poprzez sieci społeczne. Naszym obowiązkiem jest stosowanie techno‑
logii informacyjnych do odświeżania demokracji, transformacji komu‑
nikacji i awansu politycznego, zaangażowania i aktywności obywatel‑
skiej. Jesteśmy społeczeństwem sieciowym, jesteśmy użytkownikami 
ceniącymi sobie wielozadaniowość, jesteśmy komunikatywni i uparci. 
Nieformalność naszego pokolenia rozbija tradycyjne przeszkody i ot‑
wiera drzwi do otwartości i równości  97.

Szansą na przełamanie kryzysu współczesnej demokracji, zdaniem 
pokolenia Tysiąclecia, jest zatem realizacja idei partycypacyjnej de‑
mokracji sieciowej (net democracy). Na tym tle dostrzec można, iż 
również w tym wypadku nie ma zgody co do jednoznacznego ro‑
zumienia tego terminu. 
 W tym kontekście należy zaproponować nieco inne podejście do 
tej problematyki. Celem tej propozycji jest przede wszystkim peł‑
niejsze uchwycenie przemian i procesów, które możemy obserwo‑
wać od początku XXI wieku na styku nowych mediów, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, funkcjonowania demokracji 
oraz reżimów autorytarnych, a także coraz wyraźniejszych prze‑
mian społecznych i politycznych. Sam termin demokracji 2.0 zdecy‑
dowano się jednak pozostawić w tej postaci, w której aktualnie funk‑
cjonuje, ze względu na jego wyraźne konotacje z narzędziami Web 
2.0, które stanowią jeden z fundamentów tej koncepcji. Na wstępie 
należałoby więc wskazać na najważniejsze czynniki, które wpłynę‑
ły na wyodrębnienie prezentowanego modelu demokracji 2.0.
 Przede wszystkim, ewolucja Internetu jako podstawowego 
medium współczesnej komunikacji, będącego już nie tylko in‑
strumentem przekazywania treści, ale interaktywną, polifoniczną 
platformą otwartej debaty, sprawiła, że znany do tej pory model de‑
mokracji został wzbogacony, zarówno o nowe narzędzia, jak i gru‑
py społeczne angażujące się w procesy demokratyczne. Co istotne, 
efekty są widoczne także w systemach na wskroś autorytarnych. 
Możemy zatem mówić o swego rodzaju ewolucji obywateli (citi‑
zens) w „siecio bywateli” (netizens), stanowiącej o nowym rodzaju 

97 Fragmenty Deklaracji Demokracji 2.0, [online:] <http://www.petitiononline.
com/Mobilize/petition.html> (dostęp: 11.07.2012).
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demokracji napędzanej aktywnością oddolną obywateli poprzez 
nowe media (net grassroots driven democracy  98). Beneficjentem tych 
przemian stało się tzw. „pokolenie Web 2.0”, niecierpliwych, ruchli‑
wych „zapperów”, którzy swoją szansę na polityczną emancypa‑
cję i uczestnictwo w procesach demokratycznych upatrują w sieci. 
Odrzucają oni typowe dla starszego pokolenia instytucje i mecha‑
nizmy demokracji przedstawicielskiej, wykorzystując w to miejsce 
„skrzynkę z narzędziami” dostępną w Web 2.0. Wyrośli oni zanu‑
rzeni w otoczeniu nasyconym nowymi mediami. Głęboka immersja 
w środowisko usieciowione determinuje ich zwiększoną aktywność 
w sferze prywatnej, społecznej i publicznej. Mark Drapeau trafnie 
zauważa, że „obywatel 2.0” inaczej postrzega znaczenie demokracji. 
Ewoluuje ono z dominującego do tej pory modelu biernego uczest‑
nictwa do modelu partycypacyjnego  99. Zdaniem Piotra Zawojskie‑
go, „Wirtualne Społeczeństwo Netizenów” staje się dziś faktem, 
jego powstaniem i rozwojem nie rządzi zaś żadne centrum dyspo‑
nujące monopolistyczną władzą, ale quasi‑organiczna „połączona 
inteligencja”  100 (connected intelligence), wedle określenia Derricka de 
Kerckhove’a proklamującego w swej książce nadejście „sieciowego 
społeczeństwa” (Web Society). Jego anarchistyczna struktura może 
sprawiać wrażenie totalnego chaosu, w którym spośród stosów in‑
formacyjnych śmieci nie można niczego wyłowić. Ale to tylko ciem‑
na strona tego zjawiska. Nie można zapominać, co zdają się czynić 
współcześni, katastroficznie nastawieni anty‑technofundamentali‑
ści, że, aby „żyć mądrze w czasach niepewności” i „przygodności 
istnienia”, jak pisze Zygmunt Bauman, „trzeba poszukiwać sensu 
nawet tam, gdzie go pozornie nie ma”  101. Z drugiej strony, techno‑
logie informacyjne i komunikacyjne są coraz częściej i lepiej wyko‑
rzystywane przez elity polityczne. Już od lat 90. XX wieku Internet 
służy politykom tak do celów promocyjnych, jak i coraz częściej, 

98 Por. np.: K. Alport, C.J. Macintyre, Citizens to netizens: Grass‑roots driven de‑
mocracy and e‑democracy in South Australia, „International Journal of Electronic 
Government Research” nr 3(4)/2007.

99 M. Drapeau, Government 2.0: From the Goverati Adhocracy to Government with 
the People, [w:] D. Tapscott (red.), State of the EUnion. Government 2.0 and Onwards, 
Christian Bering Pedersen 2009, s. 33.

100 Por. M. Lakomy, Internet kognitywny, „Horyzonty Wychowania” 10/2011 
(19), s. 208‑217. 

101 Por. P. Zawojski, Od obrazów pisma do pisma obrazów, [w:] Z. Suszczyński 
(red.), Słowo w kulturze, Białystok 1999.
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do dwustronnej komunikacji z wyborcami. Stało się to szczególnie 
widoczne w pierwszej kampanii wyborczej Baracka Obamy, który 
na niespotykaną dotychczas skalę wykorzystał narzędzia Web 2.0. 
Zastosowanie przez tego polityka sieci jako platformy komunikacji 
z wyborcami należy uznać więc za modelowy przykład tego, czym 
jest koncepcja polityki 2.0. Nie ulega więc wątpliwości, iż rozwój 
Internetu otworzył nowe kanały komunikacji także dla elit politycz‑
nych i są one dziś coraz częściej wykorzystywane.
 W tym kontekście przyjęto, iż demokracja 2.0 jest fenomenem obej‑
mującym wzrost znaczenia nowych mediów jako platformy interak‑
cji politycznej tak z perspektywy elit politycznych, jak i jednostek i ich 
grup w ramach społeczeństwa. Poprzez interakcję rozumie się 

dynamiczną, zmienną sekwencję wzajemnie zorientowanych działań 
partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności od tego, co 
robi (lub mówi) ten drugi  102.

W tym kontekście, demokracja 2.0 skupia się tak na wywieraniu wza‑
jemnego wpływu, jak i dwustronnej komunikacji dzięki nowym me‑
diom  103. Idea demokracji 2.0 opiera się na dwóch filarach. Pierwszym 
z nich jest wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez rządzonych. Demos 
w tym rozumieniu to „sieciobywatele” (netizens), którzy wykorzy‑
stują nowe media jako narzędzie uczestnictwa politycznego w różnej 
skali i na różnych szczeblach (lokalnym, państwowym, globalnym). 
W ramach tego obszaru funkcjonuje szereg procesów i zjawisk, które 
przyczyniają się do wzrostu znaczenia nowych mediów jako platfor‑
my politycznej interakcji. U ich źródeł leżą często nowe ruchy spo‑
łeczne inicjujące cyberaktywizm. W tej perspektywie, cyberaktywizm 
jest rozumiany nie tylko jako narzędzie deliberacji, neotrybalnej par‑
tycypacji w politycznych wspólnotach, ale także sprzeciwu i presji 
wywieranej na rządzących. Źródłem takich zachowań jest często po‑
czucie relatywnej deprywacji. Drugim filarem demokracji 2.0 jest na‑
tomiast wykorzystanie nowych mediów jako narzędzi komunikowa‑
nia przez elity polityczne  104 w celu  wywierania wpływu,  zdobycia 

102 P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 77‑85.
103 Czerpie więc ona z teorii symbolicznego interakcjonizmu C.H. Cooleya 

i G.H. Mead’a. Por. P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 77‑85.
104 Przyjęto tu rozumienie elit politycznych oparte na rozważaniach V. Pa‑

reto, R. Michelsa i G. Mosci. Uznano za nie wytwór procesu organizacji życia 
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bądź utrzymania i sprawowania władzy, co określamy mianem 
polityki 2.0. Jak wskazano w rozdziale II, tradycyjna demokracja 
mierzy się współcześnie z szeregiem problemów, tak wynikają‑
cych z jej przedstawicielskiej natury, charakteru elit politycznych, 
jak i z funkcjonowania mass mediów. Fenomen demokracji 2.0 w tej 
perspektywie stanowi więc pewną odpowiedź na część z tych wy‑
zwań. Wynika to z faktu, iż oferuje ona szereg gotowych rozwiązań. 
Nowe media jako platforma interakcji politycznej pozwalają rów‑
nież na wzmocnienie procesów demokratyzacji w państwach auto‑
rytarnych, co udowodniła m.in. Arabska Wiosna. Idea demokracji 
2.0 czerpie bowiem z koncepcji demokracji deliberatywnej Jurgena 
Habermasa, której rozwinięciem za pomocą nowych mediów jest 
„płynna demokracja” (liquid democracy) Partii Piratów. Korespon‑
duje to więc z omówioną wcześniej zasadą, według której opinia 
publiczna powinna móc wywierać wpływ na działania władz. Uni‑
kalny potencjał w tym względzie posiadają właśnie narzędzia Web 
2.0, które nie tylko mogą być wykorzystywane w wymiarze for‑
malnym (e‑rząd, e‑administracja), ale także jako platforma nieofi‑
cjalnych, dwustronnych oddziaływań rządzonych (obywateli i ich 
grup) i rządzących (elit politycznych). 
 Prezentowana idea demokracji 2.0, w odróżnieniu od różnorod‑
nych koncepcji e‑demokracji, nie obejmuje więc jedynie ustrojów 
demokratycznych, lecz także autorytarne. W tym rozumieniu de‑
mokracja 2.0 nie jest więc nowym modelem demokracji czy też „de‑
mokracją nowej generacji” opartą o narzędzia udostępnione dzięki 
rozwojowi ICT. W prezentowanej formie jest to raczej koncepcja, 
która stara się uchwycić najważniejsze, głównie nieformalne aspek‑
ty interakcji politycznej między rządzonymi a rządzącymi przy 
wykorzystaniu nowych mediów. Akcentuje, iż ten rodzaj relacji 
promuje i wzmacnia procesy demokratyczne, tak w państwach de‑
mokracji przedstawicielskiej, jak i krajach autorytarnych. Po drugie, 

politycznego, profesjonalizacji polityki i dostępu do informacji. Sprawia on, iż 
społeczeństwo jest podzielone na dwie zbiorowości: rządzących i rządzonych. 
W tym kontekście rządzący stają się odrębną zbiorowością, stanowiącą mniej‑
szość. Może ona być grupą społeczną, posiadającą własne interesy oraz unikalne 
więzi. Działalność elit w takim rozumieniu skupia się wokół dostępu, rywali‑
zacji oraz sprawowania władzy, m.in. poprzez obsadzanie stanowisk politycz‑
nych. Por. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, 
s. 266‑272; T. Paleczny, Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, 
Kraków 2001. 
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demokracja 2.0 bierze pod uwagę interakcję dwustronną, tak ze 
strony obywateli (w tym specyficzne ruchy społeczne, właściwe dla 
społeczeństwa informacyjnego), jak i elit politycznych. Nie obejmu‑
je ona natomiast formalnych struktur władzy, w tym takich kwestii 
jak: e‑administracja, e‑rząd czy wykorzystanie nowych technologii 
w wyborach (e‑głosowanie). Po trzecie, szczególna uwaga jest tu 
zwrócona tak na interakcje rządzący‑rządzeni, jak i wielowymia‑
rowe procesy zachodzące po jednej i po drugiej stronie (nowe ru‑
chy społeczne, e‑mobilizacja, polityka 2.0). Po czwarte, znaczenie 
tej dwustronnej interakcji jest istotne z punktu widzenia jakości 
współczesnej demokracji i przyczynia się do szerszego udziału opi‑
nii publicznej w procesach politycznych. W tym kontekście, nowe 
media jawią się jako „siła demokracji”, która udostępnia idealne 
narzędzia do wywierania nacisku przez obywateli bądź ich grupy 
na elity polityczne, tym samym stanowiąc odpowiedź na część jej 
problemów (funkcjonowanie mediów tradycyjnych czy oderwanie 
elit politycznych od wpływu opinii publicznej). Jednocześnie jakość 
demokracji rośnie dzięki wykorzystaniu nowych mediów również 
przez samych polityków. Było to widoczne jeszcze przed nasta‑
niem ery mediów społecznościowych. Już w 2004 roku Agnieszka 
Bógdał‑Brzezińska oraz Marcin Florian Gawrycki zauważyli, iż 

Internet może służyć zarówno walce o demokrację w ustrojach totali‑
tarnych, jak i być narzędziem walki o większą demokratyzację państw 
demokratycznych  105.

Tendencja ta z całą mocą ujawniła się jednak dopiero wraz z po‑
pularyzacją narzędzi udostępnianych przez Facebooka czy Twitter. 
Przy czym dla demokracji 2.0 najistotniejszym aspektem jest samo 
zagadnienie wykorzystania Internetu do samoorganizacji ruchów 
społecznych i politycznych, wzajemnej komunikacji i wreszcie de‑
baty politycznej, stanowiącej rdzeń idei deliberatywnej demokracji. 
Jest więc ona modelem nieformalnej interakcji politycznej przy wy‑
korzystaniu nowych mediów, który przyczynia się do przekształ‑
cenia tradycyjnego modelu demokracji przedstawicielskiej. Część 
badaczy związanych z koncepcją e‑demokracji słusznie twierdzi, 
iż pozwala ona na uwzględnienie większej ilości mechanizmów 

105 A. Bógdał‑Brzezińska, M.F. Gawrycki, Rola Internetu wobec procesów demo‑
kratyzacji w stosunkach międzynarodowych, dz. cyt., s. 86.
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bezpośredniego uczestnictwa obywateli, m.in. dzięki e‑głosowaniu 
czy idei e‑rządu. Demokracja 2.0, doceniając te procesy, bardziej 
skupia się jednak na nieformalnych aspektach wywierania wza‑
jemnego wpływu na linii rządzący‑rządzeni, a także podkreśla fun‑
damentalne znaczenie nieustającej dyskusji wszystkich aktorów 
politycznych  106.
 Demokracja 2.0 zwraca szczególną uwagę na wieloaspektową 
interakcję zachodzącą między rządzonymi a rządzącymi, która od‑
bywa się za pomocą nowych mediów. W tym kontekście wiąże się 
ona z ideą demokracji deliberatywnej. Koncepcję tę, niezależnie od 
siebie, stworzyli Jurgen Habermas i John Rawls. Jej istotą jest nie‑
kończąca się dyskusja, dialog, komunikacja, deliberacja jako sposób 
kształtowania woli i opinii publicznej, odnoszącej się do najważniej‑
szych spraw publicznych  107. Jest ona nie tylko techniką uzasadnia‑
nia norm i zasad, ale formą organizacji stosunków i instytucji spo‑
łecznych, „wybór określonej metody argumentacji jest wyborem 
określonej logiki racjonalizowania życia społecznego”  108. Polityka 
natomiast, według tej koncepcji, opiera się na wielu zazębiających 
się wzajemnie dyskursach. Rdzeniem tej teorii, zdaniem Magdale‑
ny Żardeckiej‑Nowak, 

jest przekonanie, że decyzja polityczna nie musi zostać podjęta w wyni‑
ku głosowania, aby rościć sobie pretensje do legitymizacji, lecz może tę 
legitymizację uzyskać również wtedy (a nawet przede wszystkim wte‑
dy), gdy da się udowodnić, że zapadła w wyniku procesu argumentacji 
wolnej od przemocy i przymusu  109.

106 Przez aktora politycznego rozumie się tego, kto „walczył o władzę, dzier‑
żył władzę, brał udział w grze i przekonywał, słowem personifikował działal‑
ność ludzką, która nazywa się polityką”. Por. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozwa‑
żania metodologiczne, dz. cyt., s. 249.

107 Por. A. Gutmann, Demokracja [w:] R.E. Goodin, P. Pettit (red.), Przewodnik 
po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 538‑539; C. Anderson, Poli‑
tical Deliberation [w:] Pragmatic Liberalism, Chicago 1994, s. 167‑180; D. Bell, De‑
mocratic Deliberation: The Problem of Implementation [w:] S. Macedo (red.), Delibera‑
tive Politics: Essays on Democracy and Disagreement, Oxford 1999, s. 70‑87.

108 L. Morawski, Dyskurs w ujęciu Jurgena Habermasa a inne koncepcje argumen‑
tacji, [w:] L. Witkowski (red.), Dyskursy rozumu: między przemocą a emancypacją. 
Z percepcji Jurgena Habermasa w Polsce, Toruń 1990, s. 114.

109 M. Żardecka‑Nowak, Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowo‑
czesny kryzys legitymizacji władzy, „Teka Kom. Politol. i Stosunków Międzynaro‑
dowych – OL PAN” 2008, s. 29‑40.
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W tych okolicznościach 

niezbędny jest wzorcowy proces deliberacji (idealna sytuacja komu‑
nikacyjna) oraz normy opierające się na racjonalnym konsensie (po‑
wszechna zgoda) (…). Konsens obejmuje fundamentalne zasady życia 
publicznego, które można rozumnie uzasadnić wobec wszystkich oby‑
wateli uznanych za wolnych i równych. Istnieje domniemanie, że wy‑
nik procesu deliberacji znajdzie poparcie u wszystkich obywateli, po‑
nieważ będą się oni czuli nie tylko adresatami (poddanymi) powstałego 
prawa, ale i jego współtwórcami (prawodawcami)  110.

W koncepcji demokracji deliberatywnej zasadniczą rolę odgrywa‑
ją dwie zasady: inkluzji oraz równouprawnienia. Zasada inkluzji 
dotyczy włączenia wszystkich zainteresowanych stron do wspól‑
nego dyskursu. Równouprawnienie zaś wynika z symetryczności 
ich relacji. Oznacza to, iż wszyscy uczestnicy dialogu muszą mieć 
identyczne szanse i nie mogą być faworyzowani ani dyskrymino‑
wani. Idealną platformę tego rodzaju interakcji stanowią więc nowe 
media. Ważną koncepcją jest także tzw. rozum komunikacyjny, ro‑
zum publiczny. Nie przysługuje on żadnemu pojedynczemu ak‑
torowi sceny politycznej. Polega natomiast na intersubiektywnym 
ustanawianiu, rewidowaniu i przekazywaniu sensów. Co więcej, 
podstawą tej koncepcji jest zaakcentowanie wartości wspólnoty 
komunikacyjnej, która umożliwia „maksimum porozumienia przy 
minimum dominacji”  111. W tym kontekście J. Habermas pisał, iż 

wywalczony i osiągnięty przez asocjację konsens polega ostatecznie 
tylko na jedności uzgodnionego postępowania. To postępowanie zwią‑
zane z demokratycznym kształceniem przekonań i wspólnym podej‑
mowaniem decyzji przez swoje zróżnicowanie rozrasta się do ustroju 
państwowo‑prawnego (…). Każda jednostka powinna znaleźć potrójne 
uznanie: każdy powinien otrzymać taką samą ochronę, cieszyć się ta‑
kim samym szacunkiem dla swojej integralności jako niepowtarzalna 
jednostka, jako członek pewnej grupy etnicznej czy kulturowej i jako 
obywatel, to znaczy jako członek wspólnoty politycznej  112.

110 Tamże, s. 29‑40.
111 Tamże. s. 34.
112 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłoś‑

cią Europy, Warszawa 1993, s. 11‑12; T. McCarthy, Kantian Constructivism and Re‑
constructivism: Rawls and Habermas in Dialogue, „Ethics” nr 104/1994.
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 Istotą demokracji deliberatywnej jest więcej dyskurs, debata, 
komunikacja, które zmierzają do porozumienia, co ściśle wiąże się 
z ideą demokracji 2.0. W tym kontekście za uzasadnione decyzje 
uznaje się te, które zostały podjęte w trakcie 

racjonalnej dyskusji prowadzonej przez równych sobie partnerów, 
z szacunkiem wsłuchujących się w argumenty drugiej strony, rzetelnie 
oceniających dostępne informacje, rozważających rozmaite możliwości, 
spierających się na temat istotnych wartości i wybierających najlepsze 
w danym momencie rozwiązanie lub najwłaściwszą osobę na urząd  113.

Demokracja deliberatywna jest egalitarna, opiera się bowiem na 
równości ludzi, którzy mają możliwość wypowiadania się i deba‑
towania. Dzięki temu powstają egalitarne decyzje, które odzwier‑
ciedlają interesy wszystkich stron. W wyniku niewymuszonej siłą 
deliberacji powstaje umowa, konsens, dzięki któremu władza poli‑
tyczna, będąc rezultatem ugody obywateli, służy wolności i nie jest 
narzędziem przemocy i opresji.
 Na tej podstawie należy także wspomnieć o idei płynnej demo‑
kracji (Liquid Democracy – LD), która została opracowana jako odpo‑
wiedź na kryzys mechanizmów przedstawicielskich w krajach de‑
mokratycznych. Jej istota opiera się, z jednej strony, na narzędziach 
oferowanych przez nowe media, a w szczególności Web 2.0, z dru‑
giej, na idei demokracji deliberatywnej. Została opracowana głów‑
nie przez środowisko związane z Partią Piratów. Jest to 

system demokratyczny łączący zasady demokracji bezpośredniej 
(gdzie każdy głosujący głosuje bezpośrednio i ma jeden głos) z demo‑
kracją reprezentatywną (np. parlamentarną, gdzie wcześniej wybrani 
reprezentanci/posłowie głosują nad ustawami)  114.

Zdaniem E. Bendyka 

jest to nowa koncepcja reprezentacji i udziału politycznego (…). Płyn‑
na demokracja obowiązuje wewnątrz samej partii, jak i jest celem, jaki 

113 M. Żardecka‑Nowak, Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowo‑
czesny kryzys legitymizacji władzy, dz. cyt., s. 34‑35.

114 Liquid Democracy – lekarstwo na arogancję władzy w demokracjach, Partia 
Piratów [online:] <http://partiapiratów.pl/2012/01/31/liquid‑democracy‑lekar‑
stwo‑na‑arogancje‑wladzy‑w‑demokracjach/> (dostęp: 8.08.2012).
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Piraci chcą osiągnąć w polityce krajowej. Filarem (…) jest otwartość 
i transparentność, coś czego tradycyjni politycy bardzo nie lubią  115.

Podstawą wdrażania pomysłu płynnej demokracji jest wykorzysta‑
nie szeregu narzędzi dostępnych za pomocą Internetu. Inicjatorzy 
tego pomysłu, czyli Partia Piratów, wykorzystują (oprócz e‑maili, 
i mechanizmów wiki) platformy social mediów, które służą im do 
wspólnej pracy. Jednym z nich jest specjalnie przygotowany serwis 
PiratePad, czyli sieciowy edytor tekstu, który umożliwia zespołową 
pracę nad dokumentami. Inny – Liquid Feedback (LF) – jest oprogra‑
mowaniem typu open source, przeznaczonym do debaty politycznej 
online. Służy do budowania jednolitego stanowiska w konkretnych 
sprawach. Najważniejszą cechą tego programu jest praktyczna rea‑
lizacja Liquid Democracy. 

LF ma pomóc partiom, organizacjom, stowarzyszeniom i innym ini‑
cjatywom wykorzystywać Internet w celu tworzenia opinii, zwłaszcza 
wtedy, gdy liczba uczestników jest zbyt duża, aby zapewnić to na nor‑
malnym forum. W programie każdy członek społeczności ma wpływ 
na rozwój inicjatyw. Program umożliwia znalezienie zawsze takiej de‑
cyzji, która odzwierciedla pogląd większości, dzięki czemu usatysfak‑
cjonowana jest jak największa grupa członków  116. 

Program został napisany na zamówienie niemieckiej Partii Pira‑
tów w 2008 roku przez niezależną organizację Public Software Group 
w celu zapewnienia demokratycznej platformy politycznej działają‑
cej w sieci. Obecnie korzystają z niego niemieckie, brazylijskie, au‑
striackie i szwajcarskie Partie Piratów.
 W tym kontekście zasadne jest, aby szerzej omówić najważniej‑
sze części składowe fenomenu demokracji 2.0.

115 E. Bendyk, W Niemczech Piraci górą, czyli marsz płynnej demokracji, [onli‑
ne:] <http://bendyk.blog.polityka.pl/2012/05/14/w‑niemczech‑piraci‑gora‑czy‑
li‑marsz‑plynnej‑demokracji/> (dostęp: 8.08.2012).

116 Liquid Feedback, [online:] <http://liquiddemocracy.pl/index.php/liquid‑fee‑
dback> (dostęp: 8.08.2012).
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3.3.2. Sieciowa demokracja obywatelska

3.3.2.1. Nowe ruchy społeczne

Podejmując próbę charakterystyki sieciowej demokracji obywatel‑
skiej jako filaru demokracji 2.0, należy wyjść od zagadnienia no‑
wych ruchów społecznych, które wyrastają na gruncie społeczeń‑
stwa informacyjnego. Ruchy społeczne mają dwie zasadnicze cechy:

• mają one określony, szczególny cel, obejmujący dokonanie 
zmiany społecznej;

• przebiegają one w „niezinstytucjonalizowanych i niesformali‑
zowanych” ramach  117.

 Stanowią one więc swoiste ogniwa pośredniczące pomiędzy 
zachowaniami zbiorowymi a działalnością zawodową. Ruchy 
społeczne jako takie powstały w wyniku szeregu procesów, które 
zrodziły się w nowoczesnym społeczeństwie. Do najważniejszych 
z nich zalicza się: proces urbanizacji, proces industrializacji, umaso‑
wienie edukacji, rozwój nowoczesnych technologii, rosnącą „pulę 
niezadowolenia”, powstanie ideologii aktywistycznych, rozwój de‑
mokracji, większą ilość wolnego czasu i energii uczestników. Szcze‑
gólne znaczenie w kontekście omawianego tematu ma czynnik no‑
wych technologii, których rozwój w zasadniczym stopniu ułatwił 
błyskawiczną komunikację, likwidując tym samym dotychczasowe 
bariery czasoprzestrzenne. Jak zauważa Piotr Sztompka, „w celu 
propagowania swoich programów ruchy społeczne sięgają dzisiaj 
do Internetu”  118. Jest to zjawisko coraz powszechniejsze nie tylko 
dla ruchów społecznych powstających offline. Na tym gruncie po‑
wstały różne typologie, z których najciekawsza obejmuje podział 
na „stare” i „nowe” ruchy społeczne. Do starych z reguły zalicza 
się te, które odwoływały się do struktury społecznej wyodrębnionej 
jeszcze w XIX wieku, czyli do klas, warstw czy kategorii zawodo‑
wych. Nowe ruchy społeczne (np. ekologiczny czy antynuklearny) 
funkcjonują w oderwaniu od tradycyjnych podziałów społecznych, 
gromadząc osoby o różnym statusie społecznym. Mają więc cha‑
rakter postmaterialistyczny. Ruchy społeczne powstają, z  reguły, 

117 P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 158.
118 Tamże, s. 158‑173.
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w  wyniku „zdarzenia inicjującego” posiadającego wydźwięk sym‑
boliczny lub emocjonalny, który stanowi wstrząs dla zbiorowości, 
a tym samym stanowi podstawę dalszej reakcji. Przy czym, w przy‑
padku nowych ruchów społecznych istnieje zjawisko zorganizowa‑
nej rekrutacji, którą realizuje „quasi‑profesjonalna grupa działaczy”. 
Wreszcie warto zauważyć, iż są one tworami niestałymi. Oznacza 
to, iż kres aktywności tej struktury może nastąpić np. w przypad‑
ku realizacji wszystkich postulatów, przegranej, represji władz bądź 
działań innych kontrruchów. Piotr Sztompka pisze, iż ruchy spo‑
łeczne to „najbardziej skomplikowany przejaw aktywności zbioro‑
wej”, które stanowią 

kategorię graniczną pomiędzy domeną płynnych działań indywi‑
dualnych i zbiorowych a bardziej skrystalizowanymi obiektami 
społecznymi  119.

 Mając na uwadze powyższe rozważania, należy zatem zwrócić 
uwagę na zjawisko nowych ruchów społecznych, które wykorzy‑
stują narzędzia oferowane przez nowe media. Już w latach 60. XX 
wieku twórcy ARPANET R. Taylor i J.C.R. Licklider stwierdzili, iż 

interaktywne wspólnoty będą opierały się na oddalonych od siebie 
geograficznie członkach, czasami skupionych w niewielkich grupach, 
czasami pracujących indywidualnie. Będą to społeczności wspólnych 
zainteresowań, nie lokalizacji  120.

W XXI wieku przewidywania te w dużej mierze się sprawdziły. Po‑
jawiło się bowiem nowe zjawisko, które nie polega już na wykorzy‑
staniu Internetu przez tradycyjne ruchy społeczne powstałe  offline. 
Tym razem można wręcz mówić o ruchach społecznych, które wy‑
korzystując potencjał Web 2.0, powstają online, realizując swoje po‑
stulaty także offline. Istotne zdanie sformułował w tym kontekście 
Roland Inglehart, według którego 

mimo zastoju frekwencji wyborczej (…) społeczeństwa zachodnie nie 
stały się apatyczne, wręcz przeciwnie, w ostatnich dwóch dekadach 

119 Tamże, s. 158‑173.
120 Ruchy społeczne w Internecie – czy media są rzeczywiście społecznościowe?, 

Socjolekt, 23.02.2012, [online:] <http://socjolekt.uni.opole.pl/?p=7321> (dostęp: 
16.08.2012).
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znacząco częściej angażowały się w te formy politycznej partycypacji, 
które wyzywały do walki elity  121.

Natomiast według Donatelli della Porty i Mario Dianiego, „anoni‑
mowość i ukryte tożsamości trzeba uznać za szczególny sposób za‑
kwestionowania i destabilizacji władzy i autorytetów”. Ich zdaniem, 
sam Internet może być postrzegany nie tyle jako medium, za które‑
go pośrednictwem odbywa się życie społeczne, co za „środowisko, 
w którym dochodzi do powstawania nowych typów interakcji”  122. 
 Należy tu wskazać na kilka najważniejszych cech ruchów spo‑
łecznych właściwych dla społeczeństwa informacyjnego. Przede 
wszystkim, jak już wspomniano wcześniej, fundamentem ich funk‑
cjonowania jest środowisko sieciowe. Usieciowienie ruchów spo‑
łecznych, a więc wykorzystanie m.in. narzędzi Web 2.0 jest ich naj‑
ważniejszą cechą, odróżniającą je od formacji tradycyjnych. Cecha ta 
ma znaczenie nie tylko ze względu na sam potencjał technologiczny 
Internetu, ale także ważne aspekty organizacyjne czy też ułatwienie 
komunikacji z innymi grupami o podobnych zainteresowaniach. Po 
drugie, fenomen ten wiąże się poniekąd z kryzysem mediów trady‑
cyjnych, których działalność niekoniecznie musi przystawać do po‑
trzeb określonych grup obywateli. W związku z tym częstokroć do‑
chodzi do sytuacji, w których nowe ruchy społeczne tworzą własne, 
niezależne media w sieci. Po trzecie, Michał Nowosielski zaryzy‑
kował stwierdzenie, iż „Internet służy ruchom społecznym nie tyl‑
ko jako medium, ale także jako narzędzie mobilizacji”  123. Jego zda‑
niem, bazując na teorii mobilizacji zasobów, niezwykle istotna jest 
rekrutacja nowych członków, co w znacznym stopniu ułatwia właś‑
nie środowisko sieciowe. Wreszcie, sieć jest wykorzystywana przez 
nowe ruchy społeczne także dla celów organizacyjnych. M. Nowo‑
sielski wskazuje także na cztery główne narzędzia wykorzystywa‑
ne przez nowe ruchy społeczne. Wymienił on: e‑mail, listy dysku‑
syjne, własne strony www oraz własne sieci związane z tematyką 
ruchów społecznych. W pierwszej dekadzie XXI wieku doszło jesz‑
cze jedno, chyba najważniejsze narzędzie – media społecznościowe. 

121 Cyt. za: M. Nowosielski, Ruchy społeczne w Internecie, [w:] L.H. Haber 
(red.), Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003, s. 167.

122 D. della Porta, M. Diani, Ruchy Społeczne, Kraków 2009, s. 147.
123 M. Nowosielski, Ruchy społeczne w Internecie, [w:] L.H. Haber (red.), Społe‑

czeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003, s. 167‑170.
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Ich specyfika i ogromna popularność pozwalają bowiem szeroko 
wykorzystywać je do szybkiej proliferacji informacji na dużą skalę 
oraz umożliwiają nowy rodzaj interakcji między użytkownikami. 
Daje to wyjątkowe możliwości tak dla działalności rekrutacyjnej, 
mobilizacyjnej, jak i organizacyjnej, co udowodniły m.in. rewolucje 
w krajach arabskich czy protesty wokół przyjęcia ACTA. Zauważa 
to m.in. Maria Nowina‑Konopka, zdaniem której protesty internau‑
tów to „początek nowego ruchu społecznego”  124. 
 W tym kontekście należy zadać pytanie, co leży u podstaw po‑
wstawania nowych ruchów społecznych online, które coraz częściej 
można zaobserwować jako zjawisko nierozerwalnie związane z funk‑
cjonowaniem społeczeństwa informacyjnego? Koncepcja demokracji 
2.0 interesuje się tu, przede wszystkim, ruchami społecznymi mają‑
cymi kontekst polityczny. W tej perspektywie należy odwołać się do 
teorii relatywnej deprywacji, podejmującej próbę wskazania źródeł 
rewolucji na gruncie psychologii. Co prawda, tylko niektóre nowe 
ruchy społeczne wiążą się z działaniami quasi‑rewolucyjnymi, jednak 
teoria relatywnej deprywacji odpowiada cechom tej formy aktywno‑
ści społecznej. Dostrzega ona, iż u źródeł tego typu działań może le‑
żeć rozbieżność pomiędzy poziomem rozpowszechnionych aspiracji 
a stopniem ich rzeczywistej realizacji. Co prawda, takie różnice są 
czymś zwyczajnym w każdym społeczeństwie, jednak czasami do‑
chodzi do tego przekonanie o niesprawiedliwości bądź niesłuszno‑
ści określonych sytuacji społecznych bądź politycznych. Powstaje 
poczucie relatywnej deprywacji, które jest fundamentem roszczenia 
będącego powodem postaw rewolucyjnych. Należy przy tym zazna‑
czyć, iż większość badaczy utożsamia relatywną deprywację z ma‑
terialnym poziomem życia  125. W omawianym kontekście, poczucie 
deprywacji może jednak dotyczyć także kwestii niematerialnych. 
W tym przypadku częstokroć podłożem powstawania i działal‑
ności ruchów społecznych są określone problemy polityczne bądź 

124 Por. D. Blachnicka‑Ciacek, Obywatele ad hoc walczą dalej, „Instytut Obywa‑
telski” 22.06.2012, [online:] <http://www.instytutobywatelski.pl/7614/lupa‑insty‑
tutu/obywatele‑online‑wciaz‑walcza> (dostęp: 16.08.2012); Ruchy społeczne w In‑
ternecie – czy media są rzeczywiście społecznościowe?, Socjolekt, 23.02.2012, [online:] 
<http://socjolekt.uni.opole.pl/?p=7321> (dostęp: 16.08.2012); E. Mistewicz, Twit‑
ter, tu są już wszyscy!, „Uważam Rze” nr 33(80)/2012.

125 T. Gurr, Why Men Rebel, Princeton 1970; Cyt. za: P. Sztompka, Socjologia, 
dz. cyt., s. 547.
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społeczne. D. Blachnicka‑Ciacek pisze wręcz o „wielowymiarowym 
kryzysie reprezentacji”, który leży u źródeł organizowania się ad hoc 
obywateli, tak w państwach demokratycznych, jak i auto rytarnych  126. 
Potwierdza to również M. Nowosielski, zdaniem którego 

w społeczeństwach zachodnich, gdzie coraz częściej obserwuje się kryzys 
tradycyjnej partycypacji politycznej, gdzie polityczne partie masowe, bę‑
dące podstawą dotychczasowego systemu politycznego, są coraz mniej 
popularne, pasywne uczestnictwo w życiu politycznym jest dla dużej 
części społeczeństwa formułą niewystarczającą. Z tego powodu coraz 
więcej ludzi zwraca się ku ruchom społecznym, których istotą jest dzia‑
łanie bezpośrednie. To właśnie te ruchy społeczne stają się głosem tych, 
którzy do tej pory byli pozbawieni możliwości wypowiadania się  127.

Należy natomiast podkreślić, iż trudno do charakterystyki nowych 
ruchów społecznych zastosować np. strukturalne i polityczne teo‑
rie rewolucji społecznych, które w zdecydowanie większym stopniu 
skupiają się na tradycyjnych podziałach społecznych na klasy uprzy‑
wilejowane i poszkodowane oraz na konfliktach w ramach samych 
elit politycznych  128. Reasumując, wraz z rozwojem technologii ko‑
munikacyjnych i informacyjnych oraz powstaniem społeczeństwa 
informacyjnego zrodził się nowy typ ruchów społecznych. Korzy‑
stając ze zdobyczy technologicznych, stały się one jedną z odpowie‑
dzi na kryzys mechanizmów przedstawicielskich we współczesnym 
świecie. Ruchy te, powstając, mobilizując, rekrutując i organizując się 
w sieci, podejmują szereg działań w kierunku interakcji z elitami po‑
litycznymi, tym samym stając się jednym z najistotniejszych elemen‑
tów składowych sieciowej demokracji obywatelskiej.

3.3.2.2. Uświadamianie, e‑mobilizacja i e‑partycypacja

Źródłem powstawania nowych ruchów społecznych online jest 
z pewnością fenomen e‑mobilizacji, który należałoby  szerzej scha‑
rakteryzować. Przykłady wszystkich dotychczasowych radykalnych 

126 D. Blachnicka‑Ciacek, Obywatele ad hoc walczą dalej, „Instytut Obywatelski” 
22.06.2012, [online:] <http://www.instytutobywatelski.pl/7614/lupa‑instytutu/
obywatele‑online‑wciaz‑walcza> (dostęp: 16.08.2012).

127 M. Nowosielski, Ruchy społeczne w Internecie, dz. cyt., s. 172.
128 P. Sztompka, Socjologia, dz. cyt., s. 546‑551.
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wystąpień przeciwko podmiotom politycznym sprawującym wła‑
dzę w różnych częściach świata, opisane w dalszej części pracy, 
wskazują, że nowe media często odgrywają zasadniczą rolę w pro‑
cesie wzbudzania świadomości rewolucyjnej. Początkowo jedną 
z najprostszych form uświadamiania i zachęcania do oporu były 
łańcuszki telefonicznych wiadomości tekstowych (sms), dzięki 
którym mobilizowano poważne wystąpienia uliczne. Przykładem 
tego były protesty People Power II, które miały miejsce na Filipinach 
w 2001 roku. W efekcie kampanii „smsowej” doszło do ponad mi‑
lionowej, antyprezydenckiej demonstracji w centrum Manili  129. 
Ewolucja Internetu w połowie pierwszej dekady XXI wieku zaowo‑
cowała powstaniem social mediów takich, jak: Facebook, Twitter czy 
You Tube, które stały się narzędziem społecznego blitzkriegu. Umoż‑
liwiły one komunikację i koordynację działań na nieznaną dotąd 
skalę w układzie lokalnym, regionalnym i globalnym. Do tej pory 
media tradycyjne (takie, jak radio i telewizja) pełniły funkcję wy‑
wierania wpływu przez jednostki na masy z powodu rozsiewczego 
modelu nadawania typu jeden do wielu. Można więc stwierdzić, iż 
były one korzystniejsze dla władzy i umożliwiały jej mniejszą lub 
większą kontrolę nad informacją. Z tej przyczyny media te umac‑
niały władzę rządów nad obywatelami, niezależnie od tego, czy 
były to rządy demokratyczne (techniki PR) czy totalitarne (propa‑
ganda). Nowe media otworzyły drzwi do wzbudzenia świadomo‑
ści obywateli, pozwalając dotrzeć do szerokiej opinii publicznej in‑
formacjom, które z reguły nie mogły liczyć na transfer za pomocą 
tradycyjnych środków przekazu. W historii mediów znane są przy‑
padki działań, dzięki którym obalano już rządy, zanim powstały 
nowe media. Casus Richarda Nixona i afery Watergate najlepiej tego 
dowodzi. Współczesnym zaś przykładem takich działań „oświe‑
ceniowych” jest demaskatorski serwis Wikileaks. Jednakże dzisiaj 
w odniesieniu do wielu krajów informacje o podobnym charakterze 
można znaleźć już na zwykłych portalach społecznościowych. Naj‑
większą aktywnością charakteryzują się obywatele państw arab‑
skich, którzy tą drogą donoszą światowej opinii publicznej o nad‑
użyciach władzy (Tunezja, Egipt, Libia, Bahrajn, a ostatnio Syria). 
Można więc stwierdzić, że nowe formy wzbudzania  świadomości 

129 P. Bowring, Filipino Democracy Needs Stronger Institutions, „The New York 
Times” 22.01.2001. 
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mają  charakter glokalny, odnoszą się bowiem do światowej opinii 
publicznej, jednak dotyczą z reguły problemów lokalnych. Często 
kierowane są w postaci apeli o pomoc do rządów państw demokra‑
tycznych przy jednoczesnym zastosowaniu zasady cywilnego nie‑
posłuszeństwa, a nawet czynnego oporu. 
 Pojęcie e‑mobilizacji (inaczej mobilizacji online) wprowadził do 
dyskursu naukowego Andrew Chadwick, twierdząc, że jest to „wy‑
korzystywanie nowych mediów przez grupy interesu i ruchy spo‑
łeczne do celów politycznej rekrutacji, organizacji i kampanii”  130. 
Według Jakuba Nowaka 

nowe media występują tutaj w podwójnej roli: funkcjonują jako narzę‑
dzie komunikacji i stanowią nowe środowisko dla działania aktywi‑
stów i całych ruchów społecznych (…). Współczesna e‑mobilizacja to 
coraz częściej działalność prowadzona online i (…) jednocześnie obli‑
czona na wywołanie określonych skutków offline  131.

Owa interferencja wynika z tzw. efektu taniej komunikacji ( cheap 
talk effect). Polega on na lekceważeniu przez polityków działań oby‑
watelskich prowadzonych tylko w świecie wirtualnym. Zdaniem 
A. Chadwicka, amerykańscy kongresmeni wyżej cenią sobie kore‑
spondencję w postaci listów pisanych w całości odręcznie, niż tę 
powstałą automatycznie na bazie gotowych szablonów rozsyła‑
nych drogą mailową  132. Ponadto, w sieciowych kampaniach mo‑
bilizacyjnych mamy do czynienia z częstym zjawiskiem mimikry 
komunikacyjnej, czyli nieetycznej formy komunikacji online, zwanej 
także astroturfingiem. Celem tego typu działań jest imitacja oddolnej 
działalności aktywistów realizujących się w postaci kampanii typu 
grassroots  133. Wejście w rolę cyberaktywistów owocuje przekazy‑
waniem fałszywych komunikatów, które w zamyśle mają osłabiać 

130 A. Chadwick, Internet Politics. States, Citizens, and New Communication Tech‑
nologies, New York‑Oxford 2006, s. 16.

131 J. Nowak, Glokalna e‑mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywa‑
telskiej mobilizacji, „Nowe media” nr 1/2010, s. 72.; A. Chadwick, Internet Politics: 
States, Citizens, and New Communication Technologies, s. 114.

132 A. Chadwick, Internet Politics. States, Citizens, and New Communication 
Technologies, dz. cyt., s. 121.

133 T. Lyon, J. Maxwell, Astroturf: Interest Group Lobbying and Corporate Strategy, 
„Journal of Economics and Management Strategy” vol. 13, no. 4, s. 561‑597.
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opór społeczny, rozbijać społeczności, poddawać w wątpliwość 
publikowane materiały. 
 Manuel Castells, opisując współczesne ruchy społeczne, odniósł 
się do ich glokalności. E‑mobilizacja glokalna wynika, jego zdaniem, 
z lokalnego zakorzenienia, oparcia i legitymizacji, jakiej potrzebują 
aktywiści, mimo globalnego zasięgu i oddziaływania  134. Zjawisko 
to, za J. Nowakiem, można zdefiniować jako 

wykorzystywanie nowych mediów przez aktywistów w ich działa‑
niach organizacyjno‑mobilizacyjnych jednocześnie na dwóch prze‑
nikających się poziomach: globalnym i lokalnym. Chodzi więc o wy‑
korzystanie nowych mediów – w tym mobilnych – do zdalnej (czyli 
prowadzonej poprzez rozproszoną sieć) koordynacji zbiorowych dzia‑
łań, jednocześnie mających miejsce w ściśle określonej fizycznie prze‑
strzeni (przestrzeniach)  135.

Ten „lekki” styl działań organizacyjnych zapośredniczonych nowy‑
mi mediami Alan Scott i John Street nazywają zorganizowaną spon‑
tanicznością. Definiują ją jako 

formę organizacji i koordynacji działań zbiorowych podejmowanych 
offline z wykorzystaniem mediów umożliwiających komunikację na po‑
ziomie online, charakteryzującą się równocześnie: wysoką płynnością 
form organizacyjnych i decentralizacją dowodzenia, przy jednoczes‑
nym efektywnym realizowaniu określonych celów, na bieżąco modyfi‑
kowanych w razie potrzeby  136.

Podobnie komentuje działania aktywistów Naomi Klein, pisząc, że 

zamiast tworzyć wspólny front, niewielkie grupy aktywistów i akty‑
wistek otoczyły swój cel ze wszystkich stron. I zamiast budować skom‑
plikowane narodowe i międzynarodowe struktury biurokratyczne, na‑
prędce stworzono struktury tymczasowe  137. 

134 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 162.
135 J. Nowak, Glokalna e‑mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem 

obywatelskiej mobilizacji, dz. cyt., s. 74.
136 A. Scott, J. Street, From media Politics to E‑Protest. The use of popular culture and 

new media in parties and social movements. „Information, Communication&Society” 
vol. 3 (2)/2000, s. 215‑240.

137 N. Klein, Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse. Doniesienia z linii frontu debaty 
o glokalizacji, Warszawa 2008, s. 53.



1673. Demokracja 2.0

„Skoordynowana decentralizacja” mimo braku formalnych struk‑
tur i przywództwa działa jednak skutecznie. Glokalnie zorganizo‑
wane akcje w państwach arabskich czy Rosji przyniosły oczekiwa‑
ne skutki w postaci globalnego nagłośnienia lokalnych problemów. 
Nowe media stanowią więc efektywną „skrzynkę z narzędziami” 
dla 

oddolnie organizujących się obywatelskich grup nacisku i ruchów ideo‑
logicznych, wykształcających się w ramach społeczeństwa obywatel‑
skiego i jednocześnie sytuujących się poza politycznym mainstreamem  138.

Co istotne, we wszystkich przypadkach glokalnej e‑mobilizacji 
media tradycyjne spełniały funkcję pomocniczą dla nowych me‑
diów (casus Wikileaks), co pokazuje, że oba systemy medialne, ten 
nowy i ten głównonurtowy, są wobec siebie synergiczne. Zdaniem 
J. Nowaka 

aktywiści wykorzystują Internet jako narzędzie konstruowania agendy 
mediów tradycyjnych, czemu niewątpliwie sprzyja proces konwergen‑
cji szeroko pojętego systemu medialnego (…). Nowe media (…) działa‑
ją jako przestrzeń, w której aktywiści umieszczają przekazy informacyj‑
ne, adaptowane przez media tradycyjne do ich potrzeb  139.

Wraz z rosnącą dostępnością nowych mediów, potencjał mobiliza‑
cji online nabiera znaczenia. Według raportu Instytutu Monitoro‑
wania Mediów  140 serwisy społecznościowe coraz bardziej zyskują 
pod względem opiniotwórczości. Zasięg Facebooka i Twittera wy‑
przedził już media tradycyjne. Facebook posiada ponad 1 miliard 
użytkowników, You Tube 800, a Twitter 340 milonów. W Polsce 
także media te zyskują na znaczeniu. Coraz częściej informacji szu‑
kają tam profesjonalni dziennikarze. Ranking cytowań także daje 
laur pierwszeństwa mediom społecznościowym. Dla przykładu 
w czerwcu 2012 roku, Facebook cytowano 235 razy, Twitter 228. Dla 

138 Ch. Neumayer, C. Raffl, Facebook for Protest? The Value of Social Software for 
Political Activism in the Anti‑FARC Rallies. DigActive Research Series, [online:] 
<http://www.digiactive.org/wo‑content/uploads/research1_neumayer‑raffl.pdf> 
(dostęp: 6.08.2012).

139 J. Nowak, Glokalna e‑mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatel‑
skiej mobilizacji, dz. cyt., s. 80.

140 Raport Instytutu Monitorowania Mediów, czerwiec 2012, [online:] <www.in‑
stytut.com.pl/raporty> (dostęp: 13.07.2012).
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porównania Radio ZET 189 razy, a TVN24 161  141. Coraz chętniej 
także nowe media wykorzystywane są przez aktorów politycznych 
do mobilizacji swoich zwolenników. 
 Z omówionej wyżej e‑mobilizacji wywodzi się zjawisko party‑
cypacji politycznej w sieci (e‑partycypacja, nazywana także e‑zaan‑
gażowaniem). Obejmuje ona wszystkie formy aktywnego uczest‑
nictwa obywateli w procesach politycznych przy wykorzystaniu 
Internetu i innych technologii ICT. 
 Martin Hagen wyróżnia następujące typy partycypacji „obywa‑
tela 2.0” w życiu politycznym:

• poszukiwanie informacji („trzymanie ręki na pulsie”) – co kore‑
sponduje z koncepcją idealnego obywatela Thomasa Jeffersona;

• aktywna debata polityczna na poziomie „znajomych”;
• głosowanie jako centralny koncept demokracji przedstawiciel‑

skiej stanowiący najważniejszy wymiar aktywności politycznej;
• aktywność polityczna rozumiana jako szeroko pojęty aktywizm 

obywatelski. Działania oddolne (grass roots) realizowane za po‑
średnictwem narzędzi internetowych często tworzą tzw. efekty 
sieciowe (network effects), polegające na tym, że nawet niewielki 
wkład jednostkowy może wystarczyć do osiągnięcia koniecz‑
nej dla sukcesu politycznego masy krytycznej  142.

 Jak słusznie zauważa Benjamin Barber, jakość demokracji zależy 
od poziomu zaangażowania obywateli w działalność publiczną  143. 
Potwierdza to także James F. Fishkin, według którego najważniej‑
szym wyzwaniem stojącym przed reformą ustroju demokratyczne‑
go jest promocja masowego zaangażowania w sprawy publiczne. 
To zaś wymaga aktywnych i dobrze poinformowanych obywate‑
li, którzy przejmą od elit politycznych część ciężaru związanego 
z debatą publiczną  144. Raport OECD z 2003 roku wskazał na pięć 
głównych problemów związanych z rozwojem e‑partycypacji. Po 
pierwsze, wskazano na kwestię skali udziału poszczególnych oby‑
wateli w masowej debacie publicznej toczonej na łamach Internetu. 

141 Tamże.
142 Por. m.in. M. Hagen, A Typology of Electronic Democracy, Netzlabor, <http://

www.uni‑giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.htm> (dostęp: 13.07.2012).
143 Zob. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 1997.
144 Zob. J.S. Fishkin, Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic 

Reform, Yale 1993; tenże, The Voice of People: Public Opinion and Democracy, Yale 
1997.
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 Słusznie zauważono, iż pojedyncze, indywidualne głosy obywateli, 
bez względu na ich wartość, mogą zagubić się w dyskusji prowa‑
dzonej przez rzesze internautów. Po drugie, za poważny problem 
uznano również odpowiednie zmotywowanie obywateli do uczest‑
nictwa w tego typu debatach prowadzonych przy wykorzystaniu 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT). Trzecim wy‑
zwaniem, zdaniem OECD, jest zapewnienie spójności takiemu sy‑
stemowi podejmowania decyzji politycznych, który uwzględniłby 
partycypację obywateli za pomocą Internetu. Za czwarty problem, 
z punktu widzenia rządu, uznano odpowiednią ocenę zachodzą‑
cych przemian, korzyści i wyzwań wynikających z włączenia In‑
ternetu jako kanału konsultacji z wyborcami. Po piąte wreszcie, 
wymieniono właściwą reakcję władz na oddolne sygnały, przeka‑
zywane przez wyborców za pomocą technologii ICT  145. W związku 
z tym, zdaniem raportu, e‑zaangażowanie powinno się opierać na 
trzech rodzajach relacji obywatel‑rząd:

• jednokierunkowym przekazywaniu informacji przez rząd wy‑
borcom. Powinno ono obejmować tak aspekt bierny, polegają‑
cy na publikowaniu określonych informacji w Internecie, jak 
i aktywny, obejmujący działania władz na rzecz propagowania 
określonych treści online;

• dwukierunkowych konsultacjach rząd‑obywatele, polegają‑
cych na większym uwzględnieniu w działaniach władz stano‑
wiska społeczeństwa, wyrażanego za pomocą nowych kanałów 
komunikacji w sieci;

• dwukierunkowej partycypacji, polegającej na swoistym part‑
nerstwie rząd‑obywatele  146. Tego typu relacja obejmowałaby 
więc sytuacje, w których społeczeństwo miałoby dzięki sie‑
ci wpływ na proces decyzyjny. Wymagałoby to jednak okre‑
ślenia formalnych kanałów komunikacji oraz ram tego typu 
partnerstwa.

 Reasumując, należy podkreślić, iż uświadamianie w sieci jest 
źródłem e‑mobilizacji, która stanowi podstawę wszelkiego rodza‑
ju aktywności politycznej bądź społecznej przy wykorzystaniu 

145 Promise and Problems of E‑Democracy: Challenges of Online Citizen Engagement, 
Organization for Economic Cooperation and Development Report 2003, s. 20‑21.

146 Tamże.
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nowych mediów. Z tego fenomenu wywodzi się więc e‑zaangażo‑
wanie, posiadające w kontekście demokracji 2.0 trzy główne zalety: 

• pozwala, przede wszystkim, na polepszenie jakości decyzji 
politycznych; 

• zwiększa poziom akceptacji działań rządu wśród społeczeństwa;
• oraz rozkłada odpowiedzialność za poszczególne inicjatywy 

również na obywateli  147. 

3.3.2.3. Cyberaktywizm  148

Znając źródła aktywności politycznej jednostek i ich grup za pomo‑
cą nowych mediów, należy omówić szerzej zjawisko cyberaktywi‑
zmu, będącego istotą sieciowej demokracji obywatelskiej. Jak wspo‑
mniano już wcześniej, rozwój technologii coraz częściej pozwala 
zwykłym obywatelom organizować się i współpracować w spo‑
sób zgoła odmienny niż do tej pory. Procesowi temu towarzyszy 
również zjawisko zmieniającego się podejścia obywateli do samej 
demokracji. Nowe, młodsze pokolenie poczuło się obywatelami 
nowych czasów – „sieciobywatelami”. Netizen to pojęcie wprowa‑
dzone do słownika przez informatyka Michaela Haubena w 1992 
roku. Według niego jest to użytkownik sieci, który odczuwając od‑
powiedzialność za wspólnotę, w której żyje, podejmuje aktywność 
o charakterze politycznym zarówno w Internecie, jak i w świecie re‑
alnym  149. Do tej pory demokracja obywatelska opierała się jedynie 
na tym drugim rodzaju aktywności. Rozszerzając to pojęcie, można 
więc stwierdzić, iż jest to obywatel globalnej wspólnoty sieciowej, 
który: 

• używa Internetu Web 2.0 jako narzędzia do partycypacji w poli‑
tycznej wspólnocie, aktywnie angażujący się w wydarzenia wy‑
magające członkowstwa w nieformalnych grupach sieciowych;

147 Tamże, s. 32.
148 Por. S. Vegh, Classyfying Forms of Online Activism. The Case of Cyberprotests 

against the World Bank, [w:] M. McCaughey, M.D. Ayers (red.) Cyberactivism. Onli‑
ne Activism in Theory and Practice, New York, London 2003, s. 71.

149 M. Hauben, R. Hauben, Netizens: on the history and impact of Usenet and the 
Internet, Washington 1977; tenże, What is a Netizen?, [online:] <http://www.co‑
lumbia.edu/‑rh120/ch106.xpr> (dostęp: 9.01.2012).
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• próbuje wykorzystać Internet jako narzędzie zmiany społecz‑
nej i komunikacji sprzeciwu, wyraża zdanie w kwestiach spo‑
łecznych i politycznych, optując za uniwersalnymi wartościami 
demokratycznymi.

 Netizen jest więc aktywistą działającym w sieci, zwanym także 
cyberaktywistą, któremu nie jest obojętny charakter systemu poli‑
tycznego, w którym żyje. Źródłem narodzin „sieciobywatela” jest 
nie tylko samo wykorzystanie technologii informacyjnych i ko‑
munikacyjnych (głównie Internetu) i polityczny motyw, ale także 
omówione wcześniej uświadamianie, wiodące czasami do e‑mo‑
bilizacji, e‑partycypacji. Nierzadko ów cyberaktywizm przybiera 
formę bardziej radykalną i przekształca się w haktywizm, który 
opisany zostanie w dalszej części pracy. Sieciowa demokracja oby‑
watelska (netizen democracy) jest zatem wynikiem rodzących się 
ruchów sprzeciwu, które wykorzystują nowe narzędzia komuni‑
kowania w postaci Internetu i telefonii mobilnej. Pojęcie powstało 
z połączenia słów: sieć i demokracja obywatelska (ang. – net, citizen 
democracy). 
 Istotą sieciowej demokracji obywatelskiej, jako jednego z filarów 
demokracji 2.0, byłby zatem cyberaktywizm definiowany przez 
 Agnieszkę Zwiefkę‑Chwałek jako 

środki, przy pomocy których takie technologie komunikacji elektro‑
nicznej jak e‑maile, Internet czy podcasting są wykorzystywane przez 
grupy i jednostki do komunikowania się z dużą grupą odbiorców, przy‑
ciągnięcia ich do konkretnego zagadnienia (…) po to, aby spróbować 
stworzyć solidarne dążenia do wspólnych działań  150. 

Dla celów niniejszej pracy przyjęto natomiast, że cyberaktywizm 
jest to działalność o charakterze politycznym, podejmowana ad hoc 
jako sprzeciw wobec określonej sytuacji politycznej, przez samo‑
organizujące się wspólnoty sieciowe, które, wykorzystując media 
Web 2.0, podejmują próby partycypacji w procesach demokratycz‑
nych. W tej perspektywie narzędzia Web 2.0 są stosowane tak w in‑
terakcji między jednostkami i ich grupami, jak i w interakcji z elita‑
mi politycznymi. 

150 A. Zwiefka‑Chwałek, Media społeczne, cyberaktywizm, [online]: <www. 
karas.wroclaw.pl/files_mce/pl_eng_socialmedia6.ppt> (dostęp: 6.07.2012).
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 Zagłębiając się w elementy składowe tego pojęcia, należałoby, za 
Sandorem Vegh, wymienić następujące etapy cyberaktywizmu  151:

• wzbudzanie świadomości, zachęcanie (ang. awarness, advocacy), 
polegające na wykorzystywaniu stron internetowych (mediów 
społecznościowych) w celu dotarcia do odbiorców na całym 
świecie i przedstawieniu im informacji od ofiar, osób wyklu‑
czonych, biednych (np. BurmaNet);

• organizacja, mobilizacja (ang. organization, mobilization,), pole‑
gająca na lobbowaniu dla określonej sprawy, organizowaniu 
petycji online, wykorzystując np. serwisy społecznościowe ta‑
kie, jak Facebook, który udostępnia swoim użytkownikom na‑
rzędzia do e‑mobilizacji;

• działanie, reagowanie (ang. action, reaction), to różne formy bez‑
pośredniej akcji skierowanej przeciw korporacjom lub rządom, 
przebiegające zarówno w sieci (np. haktywizm), jak i poza nią 
(flashmoby, manifestacje, powstania, rebelie itp.).

 W tym kontekście należy podkreślić, iż działania cyberaktywi‑
stów mogą mieć charakter tak indywidualny, jak i zbiorowy. Aktyw‑
ność zbiorowa może przybierać formę omówionych wyżej nowych 
ruchów społecznych, specyficznych „społeczności wirtualnych” 
czy też „webplemion”. Cyberaktywizm może zatem być realizowa‑
ny w postaci zazębiających się z sobą akcji on‑ i offlinowych o cha‑
rakterze interferencyjnym. Często bowiem e‑moblizacja przybiera 
realne kształty w postaci radykalnych wystąpień przeciwko pod‑
miotom politycznym. Na tej podstawie można zatem zapropono‑
wać odmienną typologię najważniejszych etapów cyberaktywizmu: 

• uświadomienie, zainteresowanie określoną sytuacją, proble‑
mem. Z reguły wiąże się to z dotarciem do informacji do nie‑
dawna zarezerwowanych wyłącznie dla władzy lub elit poli‑
tycznych. Może to nastąpić w wyniku działalności dziennikarzy 
obywatelskich w sieci, informacji rozpowszechnionych dzięki 
mediom społecznościowym (Facebook, Twitter) lub za pomocą 
mediów demaskatorskich (whistleblowingowych). Za najbardziej 
rozpoznawalny portal tego typu uznaje się obecnie Wikileaks, 
specjalizujący się w publikowaniu niejawnych informacji, kło‑
potliwych dla rządów bądź wielkich korporacji;

151 Cyt. za: S. Vegh, Classyfing Forms of Online Activism: The Case of Cyberpro‑
tests against the World Bank, dz. cyt., s. 71‑97.
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• społeczna irytacja online, której źródeł należy upatrywać we 
wzmożonej debacie toczonej przez „sieciobywateli” między 
sobą lub czasami z członkami elit politycznych. Z reguły wy‑
korzystuje się tu narzędzia Web 2.0, w tym przede wszystkim 
media społecznościowe;

• e‑mobilizacja, wiążąca się z samoistnym powstaniem ruchów 
społecznych online. W tym etapie irytacja społeczności inter‑
nautów przekształca się w e‑mobilizację, która wiedzie do 
powstawania zrębów nowych ruchów społecznych. Mają one 
specyficzną, emergentną strukturę, działają głównie online, 
wykorzystują narzędzia Web 2.0, nie posiadając przy tym zor‑
ganizowanych struktur i władz. Mają one charakter tymcza‑
sowy, poświęcając swoją aktywność na realizację doraźnego 
celu, związanego z obiektem społecznej irytacji  152. W ostatnich 
latach najważniejszą platformą e‑mobilizacyjną pozostają me‑
dia społecznościowe, w tym głównie Facebook i Twitter, które 
udowodniły swój ogromny potencjał m.in. podczas Arabskiej 
Wiosny;

• podjęcie działań w środowisku sieciowym. Cyberaktywizm, 
w tym kontekście, może obejmować łagodniejsze bądź rady‑
kalniejsze formy. Do łagodniejszych należy zaliczyć np. orga‑
nizowanie specjalnych grup poparcia bądź krytyki w ramach 
social mediów. Ich zadaniem jest pokazanie faktycznego popar‑
cia bądź krytyki danego zagadnienia przez środowisko netize‑
nów  153. Aktywność ta może obejmować określone portale, blogi, 
powstawanie stron internetowych o określonej tematyce, two‑
rzenie e‑petycji. Największe znaczenie ma tu jednak dyskusja 
odbywająca się głównie na płaszczyźnie mediów społecznoś‑
ciowych. Do radykalniejszych form cyberaktywizmu na tym 
etapie należy natomiast haktywizm;

• przeniesienie aktywności nowych ruchów społecznych w śro‑
dowisko offline. Dotyczy to jedynie części najpoważniejszych 

152 Często wiąże się to z poczuciem relatywnej deprywacji.
153 Tego typu aktywność może obejmować mniej lub bardziej poważne kwe‑

stie. Przykładowo, użytkownicy Facebooka w ten sposób skutecznie wpłynęli na 
skład obsady studia olimpijskiego TVP w sierpniu 2012 roku. Por. Moro‑Figurska 
odesłana ze studia olimpijskiego do innych zadań służbowych, Press.pl, 03.08.2012, 
<http://www.press.pl/newsy/telewizja/pokaz/39590,Moro‑Figurska‑odesla‑
na‑ze‑studia‑olimpijskiego‑do‑innych‑zadan‑sluzbowych> (dostęp: 22.08.2012).
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problemów, które wywołały najpoważniejsze kontrowersje 
wśród „sieciobywateli”. Na tym etapie następuje transpozycja 
niepokojów społecznych z sieci na ulice. Cyberaktywizm nie 
ogranicza się już wówczas jedynie do, nawet radykalnej, dzia‑
łalności online, ale także protestów np. w formie flashmobów, 
manifestacji ulicznych czy marszów. Tego typu działania były 
jaskrawo widoczne w trakcie polskiej debaty na temat przyjęcia 
ACTA;

• rewolucja, rebelia, powstanie, bunt – jest to ostatni i najpoważ‑
niejszy etap cyberaktywizmu. Obejmuje on nie tylko wszystkie 
wymienione wyżej aspekty działalności online i offline, ale także 
bieżące wykorzystanie narzędzi Web 2.0 do prowadzenia dzia‑
łań o charakterze siłowym. Mogą to być tylko zamieszki (casus 
Iranu) bądź też działania na zdecydowanie szerszą skalę, obej‑
mujące nawet powstanie zbrojne (casus Libii i Syrii).

3.3.2.3.1. Demaskowanie (whistleblowing) 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na dwie unikalne formy 
cyberaktywizmu: demaskowanie (whistleblowing) oraz haktywizm. 
Pierwsza z nich, whistleblowing („dmuchanie w gwizdek”, ang. 
whistle – gwizdek, blowing – dmuchanie  154). Jest to gra słów, w której 
whistleblower (WB) jest osobą gwiżdżącą, sygnalizująca, alarmującą, 
zwracającą na coś uwagę. Pojęcie to jest głęboko związane z trady‑
cją polityczną Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, 
Nowej Zelandii. W praktyce oznacza ono informowanie o niepra‑
widłowościach, odkrywanie prawdy, demaskację. Jego rozumienie 
w zależności od kontekstu możemy także odnosić do korporacji, 
urzędów administracji państwowej czy samorządowej, partii poli‑
tycznych czy szerzej – elit politycznych. Zgodnie z definicją Govern‑
ment Accountability Project, demaskator (whistleblower) to 

obywatel, który ujawnia informacje, dowody niezgodności z prawem, 
oszustwa, niegospodarność, nadużycia władzy, niesprawiedliwości tu‑
dzież zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Zazwy‑
czaj informacje przekazywane są stronom, które mogą wpłynąć na 

154 Por. M. Lakomy, Media whistleblowingowe a odpowiedzialność, Kraków 2011.
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naprawienie sytuacji. Są to zwykle media, organizacje pracodawców, 
„gorące linie” lub zgromadzenia członków czy pracowników  155.

Według Fundacji im. Stefana Batorego „whistleblower to aktywny 
obywatel, który będąc świadkiem bezprawnego działania, zabiega 
o jego wyeliminowanie”  156. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancela‑
rii Senatu z kolei definiuje whistleblowing jako „demaskację niele‑
galnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk zachodzących 
w najbliższym otoczeniu”  157. R. Dąbrowski wyróżnia natomiast 
whistleblowing naturalny oraz motywowany (instytucjonalny) oraz 
ujawnianie wewnętrzne, zewnętrzne i na szerokim forum. Dema‑
skacja naturalna (anonymous whistleblowing) to spontaniczne ujaw‑
nianie nieprawidłowości na przykład wówczas, kiedy zagrażają one 
otoczeniu społecznemu lub funkcjonowaniu państwa; demaskacja 
motywowana występuje wówczas, kiedy mamy do czynienia z le‑
galną infrastrukturą organizacyjną umożliwiającą sprawne prze‑
kazywanie informacji o nieprawidłowościach. Jeśli chodzi o zakres 
demaskacji, to najbardziej interesujące są ujawnienia na szerokim 
forum. Mamy wówczas do czynienia, zdaniem R. Dąbrowskiego, 
z celowym pominięciem stosownych organów nadzoru i przedsta‑
wieniem problemu dotyczącego zaobserwowanych nieprawidło‑
wości w funkcjonowaniu instytucji np. mediom, celem szerokiego 
rozpowszechnienia tematu oraz zwrócenia na sprawę szczególnej 
uwagi  158. Coraz częściej media tradycyjne również są pomijane 
w procesie demaskowania, jako podejrzewane o klientelizm, a ich 
miejsce, jako całkowicie niezależne i obiektywne, a także bezpiecz‑
ne, zajmują nowe media.
 Pojęcia powiązane z whistleblowingiem to: leaking (ang. – przecie‑
kanie) i tabling (ang. – składanie dokumentów). W polskiej prak‑
tyce pojęcia te występują niezwykle rzadko. Występują najczęściej 
w postaci kolokwializmów mających konotację zakotwiczoną w hi‑
storii zaborów, dwóch wojen światowych i doświadczeń związa‑
nych z funkcjonowaniem PRL. Obywatel, który jest świadkiem sze‑
roko pojętych zachowań korupcyjnych bądź sytuacji o wątpliwej 

155 <http://www/whistleblower.org> (dostęp: 30.07.2012).
156 Cyt. za: R. Dąbrowski, Demaskacja jako narzędzie walki z korupcją, „Kwartal‑

nik Policyjny” nr 3/2011, s. 38‑43.
157 Tamże.
158 Por. tamże.
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legalności, reaguje zwykle na kilka sposobów. Najczęstszym jest 
zignorowanie problemu, ze względu na zawiłość procedur praw‑
nych oraz strach przed możliwą zemstą. Czasami co odważniej‑
sze jednostki zwracają się do środowiska dziennikarskiego. Stąd 
też media tradycyjne bardzo często otrzymują do dyspozycji ma‑
teriały o charakterze demaskatorskim, z tzw. „przecieków” (le‑
aks), które poddają pod osąd opinii publicznej. Zgodnie z prawem 
prasowym, źródło informacji podlega ochronie, co sprawia, że to 
właśnie „czwarta władza” stawała się najczęściej powiernikiem naj‑
głębiej skrywanych tajemnic. Wreszcie, w ostatnich latach można 
zauważyć zjawisko rosnącego zaufania whistleblowerów do różnego 
rodzaju narzędzi internetowych, funkcjonujących często na zasa‑
dach dziennikarstwa obywatelskiego. Technologia Wiki, dzięki któ‑
rej powstały media typu UGC (Users Generated Content  159), umoż‑
liwiła swobodny przepływ informacji demaskatorskich. Jednym 
z najbardziej znanych mediów whistleblowingowych stał się serwis 
 Wikileaks, założony przez Juliana Assange’a (szerzej zostanie omó‑
wiony w dalszej części pracy).
 Pierwsza w nowożytnej historii świata sprawa whistleblowingowa 
miała jednak miejsce znacznie wcześniej. W lutym 1777 roku grupa 
amerykańskich marynarzy wysłała petycję do Kongresu Kontynen‑
talnego, w którym ujawnili niegodziwości dokonane przez pierw‑
szego dowódcę US Navy. Dopuścił się on nieludzkiego traktowania 
i torturowania pojmanych żołnierzy brytyjskich. W efekcie tej spra‑
wy, która toczyła się niemal rok po przyjęciu Deklaracji Niepodle‑
głości Stanów Zjednoczonych i uzyskaniu niezależności od króla 
Wielkiej Brytanii Jerzego III, 30 lipca 1778 roku Kongres Kontynen‑
talny uchwalił America’s First whistleblower protection law. Areszto‑
wani za niesubordynację marynarze Richard Marven i Samuel Shaw 
otrzymali ochronę prawną, a proces zakończył się ich wygraną  160. 
Do historii whistleblowingu przeszedł także kapitan John Grannis, 
który w imieniu załogi referował tę sprawę przed Kongresem. 
 Innym głośnym, lecz już późniejszym przykładem była wojna 
w Wietnamie. Jej zakończenie zostało, na ponad siedmiu tysiącach 
stron, udokumentowane przez Pentagon w ściśle tajnym raporcie. 

159 Por. [online:] <http://www.ugcprinciples.com/> (dostęp: 22.08.2012).
160 S.M. Kohn, The Whistle‑Blowers of 1777,„New York Times” [online:] <http://

www.nytimes.com/2011/06/13/opinion/13kohn.html?_r=...> (dostęp: 30.07.2012).
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Wynikało z niego, że kolejni prezydenci okłamywali społeczeń‑
stwo. Dla uniknięcia upokarzającej porażki decydowali się, między 
innymi, na tajne bombardowania Laosu i Kambodży oraz zaanga‑
żowali CIA w organizację puczu wojskowego i zamach na prezy‑
denta Ngo Dinh Diema. Dnia 13 czerwca 1971 roku „The New York 
Times”, w niedzielnym wydaniu gazety, opublikował pierwszą 
transzę tego raportu. Źródłem przecieku byli dwaj analitycy RAND 
Corporation, think tanku współpracującego z Pentagonem – Daniel 
Ellsberg i Anthony Russo. Z doniesień D. Ellsberga wynikało, że Ri‑
chard Nixon, który oficjalnie deklarował szybki odwrót, eskalował 
tę wojnę, a nawet był o krok od użycia bomby atomowej. Whistleblo‑
werzy z RAND Corporation mieli świadomość zagrożenia karą wię‑
zienia (aż 115 lat), a mimo to zdecydowali się na ujawnienie sprawy. 
Wobec redakcji „The New York Timesa” rząd próbował zastosować 
cenzurę, jednakże w historycznym i precedensowym procesie prze‑
granym przez administrację Nixona, wzmocniona została wolność 
prasy. Kłopoty D. Ellsberga jednak zakończyły się dopiero po ustą‑
pieniu prezydenta. W międzyczasie włamywano się do domu i ga‑
binetu jego psychiatry oraz skradziono akta lekarskie, które miały 
posłużyć do jego skompromitowania. Dzisiaj jest on znanym w USA 
orędownikiem wolności słowa zaangażowanym, między innymi, 
w obronę szeregowego Bradleya Manninga  161. Zbliżające się wybo‑
ry w 1972 roku sprawiły, że R. Nixon powołał do życia „Komitet Re‑
elekcji Prezydenta”. Jego zadaniem, jak się później okazało, miało 
być przeprowadzanie różnych, często nielegalnych akcji, skierowa‑
nych przeciwko konkurentom politycznym. Jedną z nich była próba 
zainstalowania podsłuchu w siedzibie partii demokratycznej, któ‑
ra znajdowała się w kompleksie Watergate. Dnia 17 czerwca 1972 
roku, na gorącym uczynku złapano pięć osób blisko powiązanych 
z doradcą prezydenta Nixona. Główną rolę w procesie wyjaśnienia 
oraz nagłośnienia afery, odegrali dziennikarze gazety „Washing‑
ton Post” – Bob Woodward i Carl Bernstein. Źródłem przecieków – 
whistleblowerem – był Mark Felt, ówczesny wicedyrektor FBI, nazy‑
wany wtedy przez dziennikarzy – „Głębokim Gardłem”. Z obawy 
przed sankcjami ujawnił się dopiero 31 maja 2005 roku, niedługo 
przed śmiercią. Jak powszechnie wiadomo, w wyniku nacisku 

161 O. Górzyński, Długo przed Wikileaks, „Rzeczpospolita” nr 136 (8952), 
13.06.2011> (dostęp: 30.07.2012).
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 opinii publicznej oraz rozpoczętej procedury impeachmentu, 9 sierp‑
nia 1974 roku R. Nixon zrezygnował z piastowania stanowiska pre‑
zydenta Stanów Zjednoczonych.
 W latach 90. XX wieku Stany Zjednoczone i Australię nawiedziła 
fala ruchów ekologicznych, wywodzących się z trzech źródeł: sub‑
kultury punków, którzy propagowali tzw. DIY (Do‑It‑Yourself Cultu‑
re), subkultury hip hopu oraz społeczności mediów alternatywnych. 
Jednym z pierwszych był „technologiczny kolektyw z Sydney”. 
Jego założyciele stworzyli oprogramowanie Active, dzięki które‑
mu w styczniu 1999 roku powstał serwis Active Sydney  162. Innym 
przykładem ich działalności była masowa manifestacja 50 tysięcy 
osób w Seattle przeciwko światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Miasto zostało sparaliżowane i owładnięte protestem, wymierzo‑
nym w politykę światowego neoliberalizmu. Protest zakończył się 
chwilowym sukcesem, ponieważ obradujący politycy oraz ekono‑
miści musieli salwować się ucieczką, a obrady zostały przerwane. 
Demonstranci sprzeciwiali się rosnącym dysproporcjom pomiędzy 
Północą i Południem, ubóstwu, wykluczeniu informacyjnemu, eko‑
nomicznemu kolonializmowi, unifikacji kultury oraz narastającym 
antagonizmom narodowo‑etnicznym  163. Alterglobaliści pojawiają 
się zawsze tam, gdzie spotykają się wielcy tego świata. Ich sprzeciw 
towarzyszy obradom między innymi IMF, G7, G8 czy G20. Połą‑
czenie nowego narzędzia w postaci internetowej technologii oraz 
alterglobalizmu zrodziło ideę open publishing. Dzięki tej inicjatywie 
pojawiły się nowe możliwości dopuszczenia w przestrzeni publicz‑
nej do głosu rządzonych. Narastający równolegle sprzeciw wobec 
mediów tradycyjnych, kojarzonych z „czwartą władzą” koncer‑
nów medialnych (mediokracją), sprawił, że narodziła się ogólno‑
światowa sieć ośrodków IMC (Independent Media Center) – Centrum 
Mediów Niezależnych „Indymedia”  164. Z deklaracji programowej 
tej platformy wynika, że jest to „sieć zwykłych ludzi, aktywistów 
i organizacji zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów”, 
które koncentrują się na „dostarczaniu informacji o ważnych zja‑
wiskach społecznych i politycznych w sposób całkowicie oddolny 

162 A. Zwiefka‑Chwałek, Indymedia. Partyzantka informacyjna w Internecie, „Rita 
Baum” nr 9/2005.

163 Battle in Seattle, [online:] <http://www.alterkino.org/battle‑in‑seattle> (do‑
stęp: 30.07.2012).

164 M. Lakomy, Dziennikarstwo 2.0, „Wolne media” nr 3/2012.
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i niekomercyjny”  165. Idea niezależnego dziennikarstwa obywatel‑
skiego w sieci  166, podobnie, jak whistleblowing, stała się odpowiedzią 
na prywatyzację i monopolizację informacji przez ponadnarodowe 
koncerny medialne takie, jak: AOL Time Warner, Fox News Corpo‑
ration, Bertelsmann, Axel Springer czy Mediaset. 
 Działalność serwisu „Indymedia” wyznaczyła pewne istotne 
trendy. Wszystkie następne w pewnym sensie stanowiły kontynu‑
ację tego, co zostało zapoczątkowane w 1999 roku. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na strukturę tej platformy, składającej się z trzech 
kolumn: paska nawigacyjnego, paska serwisu otwartego (newswi‑
re), paska serwisu redagowanego. Pierwsza kolumna odsyła do 
stron IMC funkcjonujących na całym świecie. Druga jest emanacją 
istoty dziennikarstwa 2.0, opartego na idei open publishing, gdzie 
ukazują się teksty tworzone przez internautów. Trzecia kolumna 
obejmuje teksty redagowane przez wolontariuszy pracujących dla 
„Indymediów”. Odbiorca ma zatem możliwość wybrania tekstów 
tworzonych przez aktywną publiczność bądź redakcję serwisu. 
Słabością otwartego serwisu jest możliwość wykorzystania go do 
celów propagandowych przez jakieś ugrupowanie o aspiracjach 
politycznych. Przypadek taki odnotowano wówczas, gdy Naro‑
dowy Front Wyzwolenia Palestyny podjął próbę zaangażowania 
opinii publicznej w sprawy izraelsko‑palestyńskie. Stąd w doku‑
mencie Polityka Redakcji zapisano możliwość przenoszenia teks‑
tów do tzw. elementów ukrytych  167. W Stanach Zjednoczonych od‑
powiednikami dziennikarstwa obywatelskiego są tzw. mojos (ang. 
mobile journalists) – mobilni dziennikarze, uzbrojeni w komputery 
przenośne i telefony komórkowe, wyruszający w teren, by szukać 

165 Por. <http://pl.indymedia.org/xx/wladza/archive72.shtml> (dostęp: 22.08. 
2012).

166 Tomasz Kowalski, reprezentujący środowisko dziennikarstwa obywatel‑
skiego, definiuje tę działalność jako „rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez 
nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym”. Interesującą koncep‑
cję dziennikarstwa obywatelskiego zaproponował również Jeff Jarvis. Twierdzi 
on, że „kiedy ludzie, którzy dawniej byli bierną publicznością, wchodzą w po‑
siadanie narzędzi do tej pory dostępnych dla prasy i zaczynają za ich pomocą 
informować, stają się dziennikarzami obywatelskimi”. Por. Wprowadzenie w świat 
dziennikarstwa obywatelskiego, [online:] <http://www.artykul.com.pl/wprowadze‑
nie‑w‑swiat‑dziennikarstwa‑obywatelskiego/> (dostęp: 22.08.2012); Wystartował 
nowy serwis dziennikarstwa obywatelskiego, Ireporter, 19.03.2009, [online:] <http://
ireporter.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?569591> (dostęp: 22.08.2012).

167 Por. <http://www.indymedia.org/en/index.shtml> (dostęp: 22.08.2012).
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ciekawych tematów do relacjonowania. Telewizja CNN spopulary‑
zowała i skutecznie wykorzystuje w swoich programach produk‑
cje tzw. iReporters, którzy korzystając z tych samych instrumentów, 
stają się reporterami telewizyjnymi (np. huragan Katrina w Nowym 
Orleanie). Podobną politykę realizuje telewizja AlJazeera, która „na 
żywo” produkuje jeden z najbardziej nowatorskich, nowomedial‑
nych programów „AJstream” w symbiozie z sewisami Google+ 
i Twitter.
 Można więc zaobserwować współistnienie whistleblowingu 
z dziennikarstwem obywatelskim w sieci. IMC koncentrują się na 
zjawisku, które bliskie jest demaskacji, dostarczają informacji o waż‑
nych sprawach społecznych i politycznych w sposób całkowicie 
oddolny i niekomercyjny, oparty na inicjatywach sygnalistów. De‑
maskatorzy wykorzystują narzędzia typu UGC do realizacji swych 
postulatów. Wynika to z powszechnego przekonania, iż warunkiem 
istnienia zdrowej demokracji jest aktywny udział obywateli w pro‑
cesie zbierania i upowszechniania informacji o sprawach, które 
temu ustrojowi zagrażają. Wiąże się to z omówioną już wcześniej 
ideą demokracji deliberatywnej. Hasło Jello Biafry: „Dont hate the 
media – become the media” – („porzuć nienawiść do mediów, stań się 
nimi”) leży u podstaw tego ruchu  168. Towarzyszyło ono protestan‑
tom z Seattle, stając się zaczątkiem szeregu mediów internetowych, 
będących platformami whistleblowingu. Rację ma więc Magdalena 
Szpunar, która podkreśliła, iż 

obecnie to odbiorca może stać się aktywnym nadawcą. Na popularno‑
ści zyskują nowe oddolne formy dziennikarstwa, które mają szansę na 
realizację dzięki blogom, podcastom, mechanizmom Wiki, a także ser‑
wisom umożliwiającym współtworzenie i ocenę zasobów  169.

Zjawisko to, zdaniem autorki, pozwala łamać monopol mainstream‑
owych nadawców o charakterze autorytarnym, którzy zajmują 
uprzywilejowaną pozycję w stosunku do odbiorców traktowanych 
jako „anonimowa” końcówka procesu komunikacji.

168 Don’t hate the media, become the media, Thinkexist, [online:] <http://
think exist.com/quotation/don‑t_hate_the_media‑become_the/172877.html> 
(dostęp: 22.08.2012).

169 M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, [w:] K. Grysa (red.), 
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce 2008, s. 141‑154.
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 Whistleblowing można zatem uznać za rodzaj oddolnych, sponta‑
nicznych inicjatyw przy wykorzystaniu narzędzi Web 2.0, których 
istotą jest informowanie o nieprawidłowościach, demaskowanie ko‑
rupcji i nadużywania władzy, ujawnianie sekretów władzy, pomoc 
ludziom, którzy chcą zgłaszać nieetyczne zachowania swoich rzą‑
dów i korporacji w taki sposób, aby informatorzy mieli zapewnio‑
ne pełne bezpieczeństwo. Ich nadrzędnym celem jest, z reguły, pro‑
mocja wartości demokratycznych i praw człowieka, co świadczy 
o tym, iż są one elementem składowym demokracji 2.0. Powszechna 
dostępność środków umożliwiających rejestrację zdarzeń, których 
jesteśmy świadkami, oraz możliwość publikacji w mediach znajdu‑
jących się poza kontrolą wielkich korporacji, otwierają nowe możli‑
wości funkcjonowania bezpiecznej demaskacji. Praktyka pokazuje, 
że bardzo często sygnaliści narażają życie, zdobywając i ujawniając 
informacje o naruszeniach norm współżycia społecznego. Dlatego 
też procedury stosowane w funkcjonowaniu tych platform wyko‑
rzystują zacieranie wszystkich cyfrowych śladów prowadzących od 
nadawcy do medium. Zasadą jest więc anonimowość gwarantowa‑
na przez administratorów. Wszystkie kontakty podlegają kodowa‑
niu, a przesyłanie informacji odbywa się w oparciu o tzw. dropboxy. 
Jest to swego rodzaju „śluza”, w której magazynowane są pozy‑
skane od demaskatorów informacje. Jej funkcjonowanie zapewnia 
możliwość selekcji i klasyfikacji oraz ewentualnej obróbki wiado‑
mości pod kątem minimalizacji szkodliwości dla osób i instytucji 
postronnych i przypadkowych. Gotowe informacje często są publi‑
kowane, dla zwiększenia efektu, jednocześnie w mediach interneto‑
wych i tradycyjnych. W tym kontekście należy więc przychylić się 
do stwierdzenia M. Pręgowskiego, zdaniem którego, 

dzięki czynnemu udziałowi społeczeństwa mamy do czynienia z nieza‑
leżnymi, wiarygodnymi i dokładnymi informacjami, co przyczynia się 
do tworzenia prawdziwie demokratycznego społeczeństwa  170. 

170 Tamże, s. 141‑154.
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3.3.2.3.2. Haktywizm

Drugą, radykalną formą cyberaktywizmu jest polityczna aktyw‑
ność środowiska hakerów  171. Internet przednowoczesny tworzo‑
ny był przez ludzi, którymi kierowała idea wolności wypowiedzi 
i dostępu do informacji, tak w znaczeniu społecznym, politycznym, 
jak i technicznym. Wczesna kultura hakerska rodziła się już w la‑
tach 60. XX wieku, czerpiąc z doświadczeń ówczesnej kontrkultu‑
ry i technofilii środowisk związanych z Uniwersytetem Stanforda, 
MIT i Krzemową Doliną. Jej głównym celem było podnoszenie kwa‑
lifikacji, wymiana doświadczeń, doskonalenie narzędzi użytkowa‑
nia dość prymitywnych jeszcze komputerów i zarabianie pieniędzy. 
Stała się ona źródłem idei wolnego oprogramowania (open source  172) 
i wolnego dostępu do treści (copyleft). W tych warunkach zrodziła 
się nieufność wobec cenzurowania i prawnego ograniczania dostę‑
pu do informacji lub kodów źródłowych oprogramowania, co sta‑
nowiło próbę zapobieżeniu monopolizacji rynku informatycznego 
przez korporacje. Hakerzy uznawali kwestie komercjalizacji sieci 
za zdradę swoich ideałów. Przeciwstawiali się także wszelkim pró‑
bom nadużyć ze strony władzy w postaci elektronicznej opozycji. 
Jednym z najważniejszych przejawów tego oporu jest ruch zwany 
haktywizmem. W końcu lat 90. XX wieku dostęp do sieci WWW 
był na tyle powszechny, że umożliwiał masowe uczestnictwo w sie‑
ciowych demonstracjach politycznych, które stały się jedną z naj‑
wcześniejszych form elektronicznego protestu. Informacja o nich 
następnie przenikała poza sieć, stając się zaczynem do protestów 
ulicznych. Kontrkulturowe korzenie ideologiczne i polityczne zo‑
bowiązują haktywistów do występowania przeciwko wszelkim 
formom niesprawiedliwości społecznej, bez względu na lokalizację 
geograficzną, co umożliwia im dostęp do globalnej sieci. W tym kon‑
tekście, haktywiści wyrażają zainteresowanie różnymi przejawami 
ograniczania wolności wypowiedzi, monopolizacji,  manipulowania 

171 Por. T. Jordan, Hakerstwo, Warszawa 2011.
172 Jednym z prekursorów wolnego dostępu do oprogramowania był Linus 

Torvalds, twórca darmowego systemu operacyjnego Linux kernel. Por. S. von 
Engelhardt, Intellectual Property Rights and Ex‑Post Transaction Costs: the Case 
of Open and Closed Source Software, „Jena Economic Research Papers” nr 047, 
10.05.2008; L. Torvalds, D. Diamond, Just for Fun: The Story of an Accidental Revo‑
lutionary, New York 2001.
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informacją czy lobbingu. Jednym z najważniejszych terminów, któ‑
ry stworzyli haktywiści w początkach swej działalności, jest elektro‑
niczne nieposłuszeństwo obywatelskie (electronic civil disobedience – 
ECD), opisywane jako 

forma pozbawionego przemocy elektronicznego protestu przeciw‑
ko instytucjom lub osobom podejmującym nieetyczne lub bezprawne 
czynności  173.

Koresponduje ono z pojęciem nonviolence typowym dla offline’owych, 
obywatelskich ruchów społecznego oporu  174. Celem ECD jest więc 
informowanie w służbie ludzi, a nie instytucji. Niszczenie cudzych 
zasobów jest niedozwolone, zaś akcje protestacyjne mają być tak 
realizowane, aby atakowani doznali minimalnego uszczerbku, po‑
winny być raczej utrudnianiem normalnego funkcjonowania celu 
ataku niż jego uniemożliwieniem.
 Haktywizm jest więc zjawiskiem polegającym z reguły na łącze‑
niu anonimowej aktywności politycznej i technologicznej w celu 
zamanifestowania sprzeciwu wobec działań w sferze szeroko ro‑
zumianej polityki. Haktywizm (ang. hack – włamywanie i activism – 
aktywizm) polega na wykorzystywaniu komputerów i sieci kom‑
puterowych jako środka protestu i promocji celów politycznych. 
Nieco inną definicję podaje Alexander Samuel z Uniwersytetu Har‑
varda, według którego, 

haktywizm polega na pokojowym wykorzystywaniu nielegal‑
nych lub prawnie niejednoznacznych cyfrowych narzędzi do celów 
politycznych  175.

Termin ten został ukuty przez Jasona Sacka w 1995 roku  176. Po raz 
pierwszy użyty w praktyce w 1996 roku przez członków kolektywu 

173 Por. S. Wray, Electronic Civil Disobedience and the World Wide Web of Hackti‑
vism: A Mapping of Extraparliamentarian Direct Action Net Politics, [online:] <http://
switch.sjsu.edu/web/v4n2/stefan/> (dostęp: 15.07.2012).

174 B. Hartford, Two Kinds of Nonviolent Resistance, Civil Rights Movement Ve‑
terans, [online:] <http://www.crmvet.org/info/nv2.htm> (dostęp: 08.08.2012).

175 A. Samuel, Haktywizm i przyszłość politycznej partycypacji, [online]: <http://
www.alexandrasamuel.com/dissertation/index.html> (dostęp: 7.07.2012).

176 E. Carabott, Hacking motivations – hacktivism, TalkTechnoTome, [ online:] 
<http://www.gfi.com/blog/hacking‑motivations‑hacktivism/> (dostęp: 07.07.2012).
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hakerów Cult of the Dead Cow. Wierzyli oni, iż dostęp do informa‑
cji jest jednym z kluczowych praw człowieka. Definicja tego pojęcia 
jest zatem fuzją dwóch rodzajów aktywności: hakerskiej i politycz‑
nego aktywizmu. Subkultura haktywistów posiada pewne znamio‑
na elitarności (digitariat) o pozytywnym społecznym zabarwieniu. 
Częstokroć haktywistę postrzega się jako współczesnego bohatera 
pokroju Robin Hooda czy Janosika  177. Jest on więc takim użytkow‑
nikiem Internetu, który stosuje metody hakerskie  178, aby osiągnąć 
cel polityczny lub społeczny. Może nim być m.in. zwrócenie uwa‑
gi rządu i opinii publicznej na konkretny problem. Obiektem ata‑
ków haktywistów są zwykle konta e‑mailowe, witryny powiąza‑
ne ze zwalczanym światopoglądem czy grupą społeczną. Często 
posługują się oni stosunkowo prostą metodą Distributed Denial of 
Service (DDoS). Jej przejawem jest blokowanie stron rządowych, 
co pełni formę elektronicznego protestu. Haktywizm ma charakter 
transnarodowy, transgresyjny. Dla ważnej sprawy haktywiści z róż‑
nych części świata potrafią się zaangażować i współdziałać ponad 
granicami i anonimowo. Ich działania nie mają na celu wywołania 
zniszczeń, mogą za to skutkować zakłócaniem funkcjonowania za‑
atakowanych systemów bądź szkodami wizerunkowymi. Często 
haktywistom zależy na ujawnieniu prawdziwego, skrywanego wi‑
zerunku rządzących. 
 Ważnym elementem ruchu jest specyficzna etyka, która ma swoje 
źródło w idei wolności słowa. Jej kanonem jest nieskrępowane pra‑
wo do informacji, nawet jeśli znajduje się ona w cudzym kompute‑
rze. Stąd też wejście do obcego komputera i ściągnięcie programów 
lub danych dla haktywistów nie jest etycznie naganne. Zatem prze‑
jęcie danych z komputerów instytucji rządowych czy korporacyj‑
nych w celu ich upublicznienia jest wręcz moralnym obowiązkiem 
haktywisty. Dopuszcza się także włamania przeprowadzane w celu 
obejścia zabezpieczeń systemów po to, aby uzmysłowić właścicielo‑
wi witryny jej słabości. Jedna z pierwszych kontrowersyjnych akcji 
w Stanach Zjednoczonych, którą zrealizowano w 1994 i 1995 roku, 

177 M. Sadlok, Haktywizm – zabawa w obywatelski protest? [online]: <http://www.
racjonalista.pl/kk.php/> (dostęp: 4.07.2012).

178 Rozumie się przez to łamanie zabezpieczeń komputerowych przy wyko‑
rzystaniu zaawansowanej wiedzy informatycznej czy szkodliwego oprogramo‑
wania (malware). Por. M. Lakomy, Cyberwojna jako rzeczywistość XXI wieku, „Sto‑
sunki Międzynarodowe‑International Relations” nr 3‑4/2011, s. 142‑152.



1853. Demokracja 2.0

polegała na przeciwstawieniu się próbom wprowadzenia rządowej 
kontroli kryptografii. W 1996 roku głośnym echem odbiła się ak‑
cja budowania koalicji sieciowej na rzecz walki z cenzurą Interne‑
tu, w kontekście rozprzestrzeniającej się pornografii  179. Haktywiści 
ustanowili swoisty etos postępowania i radykalny, rebeliancki duch, 
poczucie walki w słusznej sprawie i spełniania się w niej. Czasami 
haktywizm błędnie mylony jest z cyberterroryzmem lub cyberprze‑
stępczością. Przykładowo, D.E. Denning uznaje go za jedną z trzech 
form cyberterroryzmu  180. Natomiast zdaniem gen. Romana Polki, 
cyberrterroryzm jest „nowym kierunkiem destruktywnego dzia‑
łania, którego istotą jest wykorzystanie informacji jako narzędzia 
walki”  181. Postrzeganie haktywistów jako cyberterrorystów zależy 
często od punktu widzenia. Częstokroć w ten sposób postrzegani są 
oni przez rządy państw i korporacji, przeciwko którym haktywiści 
występują  182.
 Na tej podstawie, do głównych cech haktywizmu można zali‑
czyć m.in.: 

• polityczną motywację;
• wykorzystanie zaawansowanych metod hakerskich;
• wykorzystanie humoru w formie cyfrowego clowningu; 

179 The Communications Decency Act (CDA) z 1996 roku, była to pierwsza 
w Stanach Zjednoczonych ustawa przygotowana przez Senatora Jamesa Exona, 
regulująca zamieszczanie materiałów pornograficznych w sieci, [online:] <http://
www.ling.pl/communications%20decency%20act> (dostęp: 15.07.2012).

180 D.E. Denning, Activism, Hactivism and Cyberterrorism: The Internet as a Tool 
for Influencing Foreign Policy, [w:] (red.) J. Arquilla, D. Ronfeldt: Network and Ne‑
twars: The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Monica 2001, s. 241.

181 R. Polko, Terroryzm jako zagrożenie cywilizacji XXI wieku, Warszawa 2001, 
s. 10. Szerzej: S. Moćkun, Terroryzm cybernetyczny – zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego i działania amerykańskiej administracji, „Raport Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego”, Warszawa 2009, s. 2; M. Łapczyński, Zagrożenie cyberterroryzmem 
a polska strategia obrony przed tym zjawiskiem, „Pulaski Policy Papers” nr 7/2009.

182 W tym kontekście trudno jest sklasyfikować np. konflikt w Kosowie, który 
bywa określany jako jedna z pierwszych cyberwojen. Na tle nalotów zachodnich 
na pozycje serbskie toczył się bowiem ożywiony konflikt w sieci. Programiści 
z obu stron wykorzystywali Internet do informowania bądź dezinformowania, 
propagandy lub demonizowania przeciwnej strony. Częstokroć włamywano się 
na serwery oponentów, podmieniając przy tym zawartość stron WWW. Techni‑
ka ta została później twórczo rozwinięta m.in. w Estonii, Gruzji czy na masową 
skalę podczas arabskiej wiosny w latach 2011‑2012. Por. M. Lakomy, Znaczenie 
cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku XXI wieku, „Stosunki Mię‑
dzynarodowe – International Relations” nr 3‑4/2010.
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• zdolność do działania indywidualnego w opozycji do działań 
politycznych, które opierają się na aktywności zbiorowej. 

 Formy haktywizmu obejmują natomiast takie techniki, jak: 
• Web Sit‑ins („wirtualne posiadówki”); 
• Website defacement (podmiana zawartości stron internetowych), 
• e‑mail bombing lub Google bombing;
• Anonymous blogging, doxing, swatting  183;
• wirusy i robaki komputerowe (malware).

 Pierwszymi technikami wykorzystywanymi przez haktywistów 
były tzw. wirtualne posiadówki (virtual sit‑ins), których istota spro‑
wadzała się do okupowania stron WWW atakowanej organizacji lub 
firmy. Polegały one na tym, że protestujący wysyłali powtarzające 
się komendy odświeżenia strony, które powodowały przeciążenia 
serwerów i zawieszanie się ich. W 1998 roku grupa haktywistów 
o nazwie Electronic Disturbance Theater („Teatr Elektronicznego 
Zakłócania”) stworzyła program Flood Net, wykonujący tę czynność 
automatycznie, co umożliwiło m.in. masowe ataki przeciwko rzą‑
dowi Meksyku. Inne formy oporu obejmowały podmianę zawar‑
tości stron WWW (website defacement), co zastosowano m.in. prze‑
ciwko prezydentowi USA Georgowi W. Bushowi. Haktywiści nie 
wzbraniają się również przed włamaniami do systemów informa‑
tycznych w poszukiwaniu niejawnych dokumentów (doxing) czy 
tworzeniem „politycznych” wirusów. Najlepszym przykładem był 
tu program Injustice z 2001 roku, którego głównym zadaniem było 
wyświetlanie informacji o zabiciu dwunastoletniego Palestyńczy‑
ka w Strefie Gazy  184. Należy przy tej okazji zaznaczyć, iż haktywi‑
ści z reguły preferują jednak metody nieinwazyjne i interaktywne, 
a więc angażujące większą rzeszę użytkowników. 
 Jednym z najistotniejszych elementów tej radykalnej formy sie‑
ciowej demokracji obywatelskiej są tzw. kolektywy haktywistów. 
Możemy do nich zaliczyć, między innymi: Cult of the Dead Cow, 

183 Swatting jest techniką polegającą na bezpodstawnym wzywaniu orga‑
nów państwowych, np. dzwoniąc na telefony alarmowe policji, straży pożarnej 
bądź pogotowia ratunkowego. Działania te są karalne. Por. Don’t Make the Call. 
The New Phenomenon of ‘Swatting’, The Federal Bureau of Investigation, 02.04.2008, 
[ online:] <http://www.fbi.gov/news/stories/2008/february/swatting020408> (do‑
stęp: 21.08.2012).

184 J. Leyden, Pro‑Palestinian virus raises its head, „The Register” 20.03.2001, 
[online:] <http://www.theregister.co.uk/2001/03/20/propalestinian_virus_raises_
its_head/> (dostęp: 21.08.2012).



1873. Demokracja 2.0

Electronic Disturbance Theatre, Chaos Computer Club, LulzSec 
oraz obecnie najsłynniejszy ruch Anonymous. W deklaracji progra‑
mowej polskiego kolektywu możemy przeczytać: 

Anonymous to grupa ludzi, których łączy wspólny cel i wspólna idea. 
Anonymous jest grupą w tym sensie, w jakim jest nią stado ptaków. 
Skąd wiemy, że stado jest grupą? Ponieważ całe stado podąża w tym 
samym kierunku. W każdym momencie może do niego dołączyć więcej 
ptaków, część z nich może stado opuścić i podążyć w inną stronę. Nie 
mamy liderów ani przywódców, Anonami nie można rządzić, można 
im jedynie proponować; jeżeli wpadniesz na jakiś pomysł, który się im 
spodoba, wprowadzi się go w życie, ale to nie znaczy, że jesteś przy‑
wódcą. Nikt nim nie jest. (…) Dbamy o to, by respektowano nasze pra‑
wa do wolności słowa i wyznania, a także inne, podstawowe prawa 
człowieka. Walczymy z cenzurą w Internecie, inwigilacją, sprzedawa‑
niem i czytaniem naszych wiadomości i danych osobowych (np. Gmail 
lub Facebook), z totalitaryzmami, z uciskiem, z Kościołem Scjentolo‑
gicznym i z innymi organizacjami łamiącymi nasze prawa. Do osiągnię‑
cia tego celu obraliśmy drogę pokojowych manifestacji i akcji informa‑
cyjnych, mających na celu uświadamianie ludziom, kim jesteśmy oraz 
z czym i o co walczymy. Nie istniejemy tylko w Polsce, jesteśmy na 
całym świecie. Ludzie mówią o nas różne rzeczy, to że jesteśmy złymi 
hakerami, którzy wszystko niszczą, że skłaniamy do popierania tej czy 
tej partii, jednym słowem sieją dezinformacje, zakładając fałszywe stro‑
ny albo wrzucając filmy na You Tube. Wykorzystując naszą tożsamość, 
chcą nas oczernić. Nie wolno wierzyć takim filmom, gdyż Anonimowi 
nigdy nie popierali i nie będą popierać żadnych ugrupowań politycz‑
nych, a ich celem nigdy nie było niszczenie, lecz budowanie  185.

Ruch powstał jako spontaniczna odpowiedź na działania promocyj‑
ne Kościoła Scjentologicznego (KS), który nagrał do celów szkole‑
niowych film agitacyjny z Tomem Cruisem w roli głównej. Wyciekł 
on do Internetu, gdzie został przyjęty bardzo negatywnie przez 
większość użytkowników. To spowodowało, że Kościół Scjentolo‑
giczny zdecydował o ocenzurowaniu tego materiału, dzięki cze‑
mu naraził się na zdecydowaną reakcję użytkowników serwisu 
4chan. W odpowiedzi Anonimowi zrealizowali słynny film, w któ‑
rym padają legendarne słowa „Jesteśmy Legionem. Nie zapomina‑
my. Nie wybaczamy. Spodziewajcie się nas”  186. Po wielu akcjach 

185 Anonymous Polska, [online:] <http://www.anonyops.ssl2.pl/> (dostęp: 14.07. 
2012).

186 Tamże.
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w sieci  skierowanych przeciwko KS, Anonimowi wyszli na ulice 
w maskach Guya Fawkesa. Sam ruch jednak zasadniczo się rozwi‑
nął, angażując się w różnego rodzaju akcje o podłożu politycznym 
na całym świecie.
 Reasumując, polityczne zaangażowanie jednostek i ich grup 
w sieci może przybierać skrajne formy. Haktywizm jest jednym 
z najbardziej głośnych zjawisk, które składają się na fenomen siecio‑
wej demokracji obywatelskiej. Jest to działalność na pograniczu lub 
wręcz poza prawem, której celem jest zmiana określonej sytuacji po‑
litycznej. Haktywiści, wykorzystując najnowsze technologie, potrafią 
skutecznie przedostać się ze swoim przesłaniem do głównego nurtu 
debaty politycznej. Wynika to nie tylko ze znacznej widowiskowości 
przeprowadzanych akcji e‑protestacyjnych, ale także niezwykle sil‑
nego akcentowania wolności słowa i praw człowieka. Dzięki temu 
haktywizm staje się współcześnie jednym z najskuteczniejszych na‑
rzędzi wywierania nacisku przez rządzonych na elity polityczne.

3.3.3. Polityka 2.0

Jak wspomniano wcześniej, koncepcja demokracji 2.0 opiera się na 
dwóch filarach. Jeden z nich, omówiony wyżej, obejmuje interak‑
cje obywateli i różnych grup (rządzonych) za pomocą sieci, która 
odbywa się tak między nimi, jak i z elitami politycznymi. Demo‑
kracja 2.0 ma jednak i drugie oblicze, które obejmuje aktywność po‑
lityków, grup rządzących, władzy. Ewolucja Internetu od początku 
lat 90. XX wieku z Web 1.0 do Web 2.0 zwiększyła zainteresowa‑
nie podmiotów politycznych nowymi mediami jako skutecznym 
narzędziem komunikowania czy też szerzej – interakcji z obywa‑
telami. Słusznie dostrzegli oni bowiem rosnący potencjał Internetu 
dla celów marketingu politycznego, wyborów czy też bieżącego in‑
formowania społeczeństwa. W erze dominacji telewizji jako środka 
masowego przekazu stwierdza się, że nie ma polityki bez mediów. 
W okresie postmodernizacyjnym, cechującym się galopującą kon‑
wergencją, to powiedzenie nabiera nowego znaczenia i redukuje 
się do uogólnienia: nie ma dziś polityki bez nowych mediów. Stare 
media bowiem także lokują się w sieci w poszukiwaniu odbiorców 
i miejsca dla siebie na nowym rynku. Opinię tę potwierdził Manuel 
Castells, pisząc: 
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(…) kimkolwiek są aktorzy polityczni i jakiekolwiek mają orientacje, 
funkcjonują w grze o władzę dzięki i poprzez media, w całej różnorod‑
ności coraz bardziej zróżnicowanego systemu medialnego, obejmujące‑
go sieci komunikacji zapośredniczonej komputerowo. Fakt, że polityka 
musi być formułowana w języku elektronicznych mediów, ma znaczą‑
ce konsekwencje dla własności, organizacji i celów politycznych proce‑
sów, politycznych aktorów i politycznych instytucji  187.

Współcześnie rywalizacja podmiotów politycznych o władzę toczy 
się na kilku płaszczyznach równolegle. Oprócz tradycyjnych do 
tej pory aren konkurencji politycznej, takich, jak: arena wyborcza, 
parlamentarna, rządowa, administracyjna  188 oraz przemysłowa  189, 
Przemysław Maj wydziela jeszcze szóstą arenę zmagań – Inter‑
net  190. Strony wykorzystujące sieć do osiągania celów politycznych, 
jego zdaniem, czynią to na pięć sposobów: 

• sieć staje się narzędziem walki o elektorat, służy do polaryzacji 
zwolenników i przeciwników;

• jest narzędziem rywalizacji politycznej, która odbywa się zgod‑
nie z zasadą bandwagon effect  191;

• Internet jest przedmiotem rywalizacji aksjologicznej 
i programowej;

• jest narzędziem propagandy i „walki semantycznej”;
• służy „niszczeniu przeciwnika” (głównie poprzez kampanie 

negatywne)  192.

187 M. Castells, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 473.
188 R. Herbut, Systemy partyjne, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.) Demokra‑

cje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997, s. 136.
189 Na linii pracodawca‑pracobiorca, cyt. za: K. Sobolewska‑Myślik, Partie 

i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004, s.103.
190 P. Maj, Internet jako narzędzie walki w polskiej polityce, [w:] M. Jeziński (red.) 

Nowe media w systemie komunikowania Polityka, Toruń 2011, s. 58.
191 Przez bandwagon effect („efekt śnieżnej kuli”) rozumie się z reguły prze‑

noszenie przez wyborców swoich głosów na lidera przedwyborczych sondaży, 
czyli przyłączania się do większości. Przeciwieństwem tych działań jest under‑
dog effect, polegający na przenoszeniu głosów na najsłabszego kandydata. Przy 
czym należy pamiętać, iż w społeczeństwie informacyjnym rywalizacja poli‑
tyczna opiera się, przede wszystkim, na poziomie innowacyjności, rozumianej 
jako nowe rozwiązania, które zaznaczają przewagę nad przeciwnikiem. Cyt. za: 
P. Maj, Internet jako narzędzie walki w polskiej polityce, dz. cyt., s. 58; L. Diaz‑Castil‑
lo, Bandwagon and underdog effects on a low‑information, low‑involvement electio, [on‑
line:] <http://etd.ohiolink.edu/view.cgi?osu1118847666> (dostęp: 5.08.2012).

192 Tamże, s. 58.



190 Demokracja 2.0.

 Wymienione wyżej sposoby osiągania celów politycznych są 
de facto elementem postmodernizacyjnej rywalizacji podmiotów 
politycznych o władzę. W tym kontekście należy szerzej wyjaś‑
nić, co rozumie się przez politykę i władzę, co pozwoli zwerbali‑
zować definicję polityki 2.0. Do dalszych rozważań przyjęto rozu‑
mienie polityki według Maxa Webera, który twierdził, iż „polityka 
to zespół działań przedsiębranych w zamiarze uczestniczenia we 
władzy albo wpływania na rozdział władzy, bądź pomiędzy pań‑
stwami bądź pomiędzy różnymi grupami wewnątrz państwa”  193. 
Władza natomiast „to dowolna możliwość wykonywania własnej 
woli w ramach danych stosunków społecznych, bez względu na 
sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera”. Władza według 
M. Webera to zatem zdolność osiągania celu nawet wbrew oporo‑
wi innych. Definicja ta podkreśla znaczenie przymusu zawartego 
w działaniach władzy i jej gotowość do posługiwania się przemocą, 
aby przezwyciężyć opór nieposłusznych. Jego zdaniem warunkiem 
skuteczności władzy jest posłuszeństwo, które opiera się na prze‑
konaniu o prawomocności (legitymizacji) władzy. Wyróżnił on kil‑
ka aspektów władzy: personalny, relacjonalny, konfliktowy, instru‑
mentalny, teleologiczny i behawioralny  194.

193 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, M. Weber Wirtschaft 
Und Gesllschaft, Tübingen 1999, s. 28; cyt. za: A. Czajkowski, Polityka w pięciu od‑
słonach: metatypologia zjawiska, „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 12/2011; 
F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 18‑19. 
Należy także przytoczyć inne definicje władzy. Według Jana Szczepańskiego 
„sprawuje władzę ten, kto może zmusić innych do wykonania swojej woli”. 
Natomiast Robert Dahl definiuje ją z kolei następująco: „władza jest takim ro‑
dzajem zależności pomiędzy podmiotami społecznymi, że zachowania jednego 
lub więcej z tych podmiotów są uzależnione w określonych okolicznościach od 
zachowań innych podmiotów”. Władza zmierza do ukonstytuowania trwałego 
i powtarzalnego posłuchu, opartego na asymetrycznym stosunku społecznym, 
zachodzącym pomiędzy podmiotem władczym a podporządkowanym. Według 
Andrzeja Czajkowskiego, o asymetrii można mówić wówczas, gdy „realizują‑
ce go podmioty posiadają nierówny stopień podmiotowości społecznej w dzie‑
dzinie, w jakiej realizują ten stosunek i gdy dla wykonania czynności realizują‑
cych, konieczne jest wykorzystanie przewagi stopnia podmiotowości jednej ze 
stron tego stosunku (dokonuje się proces uprzedmiotowienia jednego z pod‑
miotów)”. Por. J. Szczepański, Zagadnienia socjologii współczesnej, Warszawa 1965, 
s. 69; R. Dahl, The concept of power, [w:] D.L. Sills, R.K. Merton (red.) International 
Encyclo pedia of Social Sciences, New York 1968, s. 405; A. Czajowski, Władza poli‑
tyczna. Analiza pojęcia, [w:] A.W. Jabłoński (red.), Studia z teorii polityki, t. 1, Wroc‑
ław 1999, s. 191.

194 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, dz. cyt.
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 Władza w społeczeństwach ponowoczesnych wydaje się mieć 
jednak nieco szerszy charakter. Najważniejszym zasobem sieci we 
współczesnych pankonektywnych społeczeństwach jest informacja. 
Wpływ na informacje współcześnie ma więc fundamentalne zna‑
czenie dla sprawowania władzy. Jak już jednak wspomniano, z do‑
stępem do wiadomości wiąże się jednak szereg poważnych proble‑
mów. Dotyczą one m.in. doboru, selekcji informacji: 

zasadniczą sztuką jest chronienie się przed 99,99% oferowanych infor‑
macji, których nie chcemy oraz bezlitosne wykorzystanie tej ostatniej 
0,01%  195.

Jest to więc sytuacja odmienna, niż w przypadku funkcjonowa‑
nia mediów tradycyjnych. W nowych mediach w kontekście wła‑
dzy znaczenie zyskuje inny mechanizm – porządkowania zasobów 
w sieci (np. Google). Kontrola mechanizmów ustalania kolejności 
wyników pojawiających się w wyszukiwarkach internetowych może 
skutecznie blokować dostęp do określonych danych. Ograniczona 
percepcja człowieka sprawia, iż zazwyczaj akceptuje on zapropono‑
waną kolejność wyników, pozwalając tym samym kierować swoją 
uwagę zgodnie z wolą operatora wyszukiwarki. Tym samym kon‑
trola informacji w sieci staje się istotnym atrybutem władzy  196. We‑
dług Darina Barneya „w społeczeństwie sieci władza i bezsilność są 
funkcją dostępu do sieci i kontroli przepływów”  197. Władzę w sieci, 
jak pokazały doświadczenia związane z ACTA, SOPA i PIPA, moż‑
na realizować także poprzez wprowadzanie centralizacji, regulacji 
i nadzoru nad światem prywatności i wolności słowa, jaki wytwo‑
rzył się w Internecie. Najwyższym wyrazem władzy w stosunku do 
sieci jest jej głęboka cenzura oraz fizyczne wyłączenie. Wydarzenia 
m.in. z Tunezji, Egiptu, Libii, Syrii, Białorusi, Chin czy Rosji udo‑
wodniły, iż sankcje tego typu są możliwe i stanowią ważny element 
sprawowania władzy przez reżimy autorytarne. 
 Na tym tle należy scharakteryzować pojęcie polityki 2.0 jako elemen‑
tu składowego demokracji 2.0. Pod tym terminem rozumieć będziemy 

195 T. Eriksen, Tyrania chwili, Warszawa 2003, s. 32.
196 Por. China. Journey to the heart of Internet censorship. Investigative report, Paris 

2007. Koncepcja internetowego Chińskiego Muru, którego celem jest ogranicze‑
nie kontaktu obywateli Chin z użytkownikami z zewnątrz, szczególnie w kwestii 
Tybetu i masakry na Placu Tian’anmen w czerwcu 1989 roku.

197 D. Barney, Społeczeństwo sieciowe, Warszawa 2008, s. 41.
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działania elit politycznych, które wykorzystując nowe media jako na‑
rzędzia komunikowania politycznego  198, podejmują wysiłki w celu 
zdobycia bądź utrzymania i sprawowania władzy państwowej  199. Po‑
lem rywalizacji o władzę jest zatem współczesna cyberprzestrzeń tak 
Web 1.0, jak i Web 2.0. Odnosząc się do komunikowania postmoderni‑
zacyjnego, należy stwierdzić za Jakubem Nowakiem, 

że sieciowy, horyzontalny charakter nowych mediów każe upatrywać 
właśnie w nich czynnika wzmacniającego zdecydowanie najsłabsze og‑
niwo komunikowania politycznego, czyli obywatela  200.

198 Chodzi tu o komunikowanie postmodernizacyjne w oparciu o klasyczną 
klasyfikację kampanii politycznych w ujęciu historycznym. Wyróżnia się w nim: 
komunikowanie premodernizacyjne (era prasy – komunikowanie zorientowane 
na partię), wykorzystujące głównie technikę canvassingu, czyli osobistej agitacji 
politycznej prowadzonej przez zwolenników określonego ugrupowania politycz‑
nego metodą door to door. Polega ona na prowadzeniu rozmów z wyborcami w ich 
domach, organizowaniu wydarzeń w postaci spotkań publicznych, parad, zabaw, 
konkursów, stosowaniu symboli graficznych, reklamy politycznej w postaci billbo‑
ardów, plakatów i reklam prasowych. System funkcjonował w okresie poprzedzają‑
cym narodziny elektronicznych środków masowego przekazu, czyli radia i telewi‑
zji; komunikowanie modernizacyjne (era telewizji – komunikowanie zorientowane 
na kandydata), oparte na strategicznym wykorzystaniu elektronicznych środków 
masowego przekazu, szczególnie zaś telewizji. Przełomowym momentem stała się 
pierwsza debata telewizyjna, która odbyła się w 1960 roku pomiędzy Richardem 
Nixonem a Johnem F. Kennedym. Telewizja wówczas przesądziła o korzystnym 
dla J.F.K. wyniku wyborów. Ewolucja komunikowania politycznego doprowa‑
dziła do standaryzacji, marketyzacji, amerykanizacji i profesjonalizacji kampanii 
politycznych oraz wzrostu znaczenia specjalistycznych pracowników komitetów 
wyborczych oraz zewnętrznych agencji; komunikowanie postmodernizacyjne 
(era Internetu – kampania zorientowana na wyborcę), którego początki notuje‑
my w latach 90. XX wieku. Wiąże się ono z rozwojem i ewolucją Internetu, który 
w tym czasie zaoferował podmiotom politycznym nowe narzędzia komunikowa‑
nia w postaci stron WWW (Web 1.0), a nieco później także social mediów (Web 2.0), 
ułatwiających segmentację i targeting. Obecność w mediach społecznościowych 
prowadzi do niemal permanentnej kampanii politycznej. Cyt. za: B. Dobek‑Ostro‑
wska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu, Warsza‑
wa 2009; M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008.

199 Przy czym należy pamiętać, iż w przeciwieństwie do sieciowej demokracji 
obywatelskiej, wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez elity polityczne jest zjawi‑
skiem właściwym głównie państwom demokratycznym a nie autorytarnym. Te 
drugie podejmują raczej próby kontroli przepływu informacji w sieci bądź blo‑
kowania określonych stron czy usług.

200 J. Nowak, Obywatel online/konsument polityki – nowe media a proces markety‑
zacji komunikacji politycznej, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komuni‑
kowania Polityka, Toruń 2011, s. 110.
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Nowe media ułatwiają zatem głęboką partycypację w procesach de‑
mokratycznych niemożliwą w takim stopniu w poprzednich okre‑
sach. Nie można jednak ignorować ich fundamentalnego znacze‑
nia także dla elit politycznych. W latach 90. XX wieku (Web 1.0) 
funkcjonowały one jako jedno z wielu narzędzi, obok mediów ma‑
sowych, służących do jednostronnego przekazywania informacji 
przez rządzących do rządzonych. Aktywność obywatelska ograni‑
czała się zatem do politycznej konsumpcji jeszcze jednego medium. 
Dopiero rozwój Internetu drugiej generacji (Web 2.0) w pierwszej 
dekadzie XXI wieku sprawił, że zaistniały warunki konieczne do 
poszerzenia dotychczasowego modelu interakcji rządzący‑rządze‑
ni. Użytkownicy sieci pozyskali narzędzie, dzięki któremu mogli 
zabrać głos w debacie publicznej jako równorzędni interlokutorzy. 
Nowe media zapewniają bowiem jednoczesną komunikację po‑
rozumiewawczą (jeden do jednego), rozsiewczą (jeden do wielu) 
i powszechną (wielu do wielu). Jak pokazują doświadczenia Arab 
Spring, kolektywna prosumpcja polityki dokonywana online nabie‑
ra na znaczeniu. Poszerza się sfera publicznej debaty, bowiem treści 
nowomedialne coraz częściej przenikają do dyskursu głównonurto‑
wego (blogosfera polityczna, twitterowa dyplomacja). Polityka 2.0 
obejmuje więc wykorzystanie nowych mediów do komunikowania 
w ramach elit politycznych, jak i z wyborcami. 
 Należy wskazać najważniejsze narzędzia wykorzystywane 
w polityce 2.0 przez elity polityczne. Do najważniejszych można 
zaliczyć:

• blogi;
• mikroblogi (Twitter);
• Facebook (a szerzej media społecznościowe);
• You Tube;
• gry komputerowe (MMORPG).

 Wykorzystanie stron internetowych, e‑maili oraz innych narzę‑
dzi Web 1.0 było już często praktykowane w latach 90. XX wieku. 
Ewolucja Internetu oraz rozwój mediów społecznościowych spra‑
wiły jednak, iż od połowy pierwszej dekady XXI wieku politycy na 
całym świecie coraz powszechniej korzystają z narzędzi Web 2.0. 
W tym kontekście należy zapytać o ich motywy. Należy bowiem 
pamiętać, iż tradycyjny model jednostronnego komunikowania 
polityk‑obywatel był potencjalnie bardziej korzystny dla elit poli‑
tycznych. Można tu wskazać na trzy główne powody. Po pierwsze, 

Demokracja...13 
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przyczyną jest, przede wszystkim, ogromna popularność wymie‑
nionych platform. Rozwój blogów, Facebooka czy Twittera na ca‑
łym świecie sprawił, iż mają one ogromny potencjał z punktu wi‑
dzenia marketingu politycznego. Nieobecność elit politycznych na 
tych platformach byłaby niezrozumiała w kontekście rywalizacji 
polityków czy partii politycznych o poparcie wyborców, a tym sa‑
mym sprawowanie władzy. Wynika to z faktu, iż nowe media w co‑
raz większym stopniu swą popularnością zastępują media trady‑
cyjne, które same szukają dla siebie nowej roli w sieci. Po drugie, 
jak już wspomniano wyżej, nowe media zapewniają dwustronny 
rodzaj interakcji rządzących i rządzonych. W tym kontekście wy‑
korzystanie narzędzi Web 2.0 otwiera zupełnie nowe możliwości 
rywalizacji politycznej, angażując wyborców w debaty i dyskusje 
toczone w ramach elit władzy. Aktywna partycypacja obywateli 
w rywalizacji politycznej opiera się o omówiony wyżej bandwagon 
effect. W tej perspektywie zdecydowanie bardziej angażuje on tak‑
że wyborców w rozważania o charakterze aksjologicznym, dopro‑
wadzając tym samym do jeszcze większej polaryzacji politycznej. 
Jest to zjawisko korzystne dla elit politycznych, pozwala bowiem na 
zwiększenie wierności dotychczasowego elektoratu oraz uzyskanie 
nowych zwolenników. Po trzecie wreszcie, można spojrzeć na po‑
litykę 2.0 z punktu widzenia omówionego w 2. rozdziale kryzysu 
legitymizacji władzy demokratycznej. W tym kontekście wykorzy‑
stanie nowych mediów przez elity polityczne pozwala w pewnym 
sensie odpowiedzieć na ten kryzys poprzez stosowanie narzędzi 
Web 2.0 do bieżącej interakcji z wyborcami. Tym samym elity po‑
lityczne wykorzystują np. media społecznościowe jako platformę, 
dzięki której mogą (lecz nie muszą) reagować na sygnały ze strony 
opinii publicznej, co przybliżyłoby tym samym standardy demo‑
kratyczne do ideału opisanego przez G. Sartoriego.
 Reasumując, polityka 2.0 jest jedną z dwóch części składowych 
demokracji 2.0. Obejmuje ona wykorzystanie nowych mediów jako 
platformy interakcji politycznej ze strony elit politycznych, w celu 
zdobycia, sprawowania bądź utrzymania władzy przede wszyst‑
kim w państwach demokratycznych. Wykorzystując ogromną po‑
pularność nowych mediów, w tym, przede wszystkim, narzędzi 
Web 2.0, politycy działają w środowisku sieciowym dla zdobycia 
elektoratu, jego utrwalenia, polaryzacji politycznej wyborców oraz 
umocnienia legitymizacji.
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Rozdział 4 NOWE MEDIA JAKO 
NARZĘDZIA POLITYKI 2.0

4.1. Pionierzy polityki 2.0

Mając na uwadze powyższe rozważania, warto dokonać charakte‑
rystyki niektórych praktycznych przejawów funkcjonowania de‑
mokracji 2.0 w życiu politycznym. Należałoby rozpocząć od polity‑
ki 2.0, czyli wykorzystania nowych mediów przez elity polityczne  1. 
W Stanach Zjednoczonych niemal od początku istnienia tego pań‑
stwa wytworzyła się swego rodzaju symbioza mediów i polityki. 
Tam właśnie dostrzeżono po raz pierwszy znaczenie radia i telewi‑
zji w komunikowaniu politycznym. Nie dziwi więc fakt, że także 
Internet zastosowano do tych celów już stosunkowo wcześnie. Zda‑
niem Łukasza Wojtkowskiego, pionierem w tej kwestii był Lamar 
Alexander – uczestnik prawyborów Partii Republikańskiej – który 
w 1995 roku ogłosił swoją kandydaturę na stronie America Onli‑
ne  2. W 1996 roku również Pat Buchanan zaistniał na scenie poli‑
tycznej jako kandydat, którego kampania sieciowa, opierająca się 
na stronie WWW była najlepiej zorganizowana. Rywalizację w tej 

1 Por. E. Pietrzyk‑Zieniewicz, Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja 
zaburzeń dialogu, [w:] J. Adamowski, Demokracja a nowe środki komunikacji społecz‑
nej, Warszawa 2004, s. 26‑30.

2 Ł. Wojtkowski, Kampania prezydencka online – USA 2008, [w:] M. Jeźiński 
(red.), Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, Toruń 2011, s. 144.
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kwestii podjął Bill Clinton, który ma swój wkład w popularyzację 
technologii internetowej na skalę światową. Rozpowszechnił on bo‑
wiem pomysł tzw. infostrady. W efekcie Stany Zjednoczone stały 
się pierwszym krajem, gdzie wykorzystano Internet do transmi‑
sji konwencji wyborczych, tak demokratów, jak i republikanów  3. 
Pisząc o pionierach polityki 2.0, należy także wspomnieć o Bobie 
Dole’u, który jako pierwszy umiejętnie powiązał Internet z telewi‑
zją. W jego spotach reklamowych częstokroć podawano bowiem 
adresy jego stron WWW. W efekcie tylko po jednej z tego typu au‑
dycji stronę polityka odwiedziła zawrotna liczba około 2 milionów 
Internautów. W ten sposób doszło, po raz pierwszy, do współpracy 
nowych i starych mediów, które kreowały swoje kanały informacyj‑
ne online. Postępujący proces konwergencji oraz rozwój Internetu 
drugiej generacji (Web 2.0), po kryzysie dotcomów z lat 2000‑2001, 
przyspieszyły próby zastosowania tego narzędzia do komuniko‑
wania politycznego. Szczególne znaczenie zyskały tu wydarzenia 
z 2004 roku, kiedy Howard Dean, ówczesny gubernator stanu Ver‑
mont, postanowił kandydować w prawyborach Partii Demokra‑
tycznej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwsza tura 
okazała się dla niego sporym sukcesem. Jednakże na konwencji 
partyjnej w stanie Iowa H. Dean podniecony zwycięstwem zaczął 
spontanicznie krzyczeć do mikrofonu. Obraz ten trafił do wszyst‑
kich stacji telewizyjnych. Wydarzenie to stało się powodem jego 
publicznego ośmieszenia i upokorzenia, co w efekcie doprowadzi‑
ło do decyzji o wycofaniu się z wyborów. Tę wpadkę wykorzystali 
jego przeciwnicy z frakcji „clintonowców”, którzy popierali wów‑
czas Johna Kerry’ego. H. Dean objął tymczasem stanowisko szefa 
narodowego komitetu Partii Demokratycznej w wyborach. Kan‑
dydaturę gubernatora stanu Vermont poparło aż 138 tysięcy inter‑
nautów, którzy jednocześnie zebrali dla niego 27 milionów dola‑
rów. Kampania H. Deana okazała się nowatorska ze względu na 
wykorzystanie przez jego sztab narzędzi mobilizacji zwolenników 
w sieci za pomocą stworzonego przez firmę Blue State Digital (BSD) 
serwisu internetowego. W kwestiach zarządzania komunikowa‑
niem w sieci doradzała H. Deanowi założycielka BSD Zephyr Te‑
achout, która odegrała kluczową rolę w opracowaniu nowatorskiej 

3 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, 
Gdańsk 2005, s. 443.
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strategii e‑ mobilizacji. Reasumując podane wyżej przykłady, należy 
podkreślić, iż to amerykańskie elity polityczne jako pierwsze wyko‑
rzystały nowe media jako narzędzia komunikowania politycznego 
z wyborcami. Ich doświadczenia zostały jednak w kolejnych latach 
twórczo przeniesione i wykorzystane na gruncie europejskim, azja‑
tyckim, a także latynoamerykańskim.

4.2.  Blogosfera jako narzędzie aktorów 
politycznych

W okresie przedinternetowym aktorzy polityczni skazani byli na 
współpracę z mediami masowymi jako przekaźnikami komunika‑
tów politycznych. Dysponenci tych mediów często jednak wyka‑
zywali się stronniczością, chęcią kształtowania sceny politycznej 
według własnego uznania oraz swoistym gatekeepingiem  4. Mimo to 
kolaboracja na linii: stare media‑politycy nabierała rozpędu. Przy‑
spieszył je również rozwój reklamy i politycznego public relations 
(PR). Rozwinęła się nowa gałąź PR‑u, media relations (MR), a w kon‑
sekwencji także spin doctoring (SD). Wciąż jednak kwestia klien‑
telizmu stanowiła poważny problem obciążający stosunki mię‑
dzy partnerami tego dialogu politycznego, co szerzej omówiono 
w rozdziale 2. Blogowanie, czyli publikowanie własnych tekstów, 
obrazów, filmów czy podcastów w sieci, dostępne od 1997 roku, 
w pewnym sensie uwolniło nadawców politycznych od pośredni‑
ctwa selekcjonerów z mass mediów. Pozwala ono, w przeciwieństwie 
do mediów głównego nurtu, na redagowanie publikowanych ma‑
teriałów w duchu zgodnym z intencją nadawcy. Blog „deprofesjo‑
nalizuje” i umożliwia nadawanie komunikatom osobistego charak‑
teru. Łączy, zdaniem Paula Levinsona, „osobistą kontrolę, możliwą 
w e‑mailach, oraz szeroki zasięg i długi czas trwania właściwy dla 
środków masowego przekazu”  5. Nadaje blogerowi suwerenność 
w obrębie mikromedium, którym zarządza we własnym imieniu. 

4 Gatekeeping – proces selekcjonowania informacji przeznaczonych do publi‑
kacji w mediach masowych. Dokonują tego wyspecjalizowani dziennikarze se‑
lekcjonerzy, którzy podejmują decyzje odnośnie do upowszechnienia informacji 
w oparciu o tzw. „politykę redakcji”. Por. Gatekeeping, [online:] <http://gatekee‑
ping.tumblr.com/slownik> (dostęp: 24.09.2012).

5 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 39.
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W przeciwieństwie do witryny internetowej, która pełniła funkcję 
cyfrowej ulotki reklamowej, blog uzyskał status intelektualny. Sy‑
tuuje autora w określonej przestrzeni, do której „zaglądają” inni 
użytkownicy sieci zainteresowani jego wpisami. Dla aktora poli‑
tycznego jest to więc szansa na interaktywny kontakt z elektora‑
tem (crossposting). Każdy post ma szansę na komentarz ze strony 
innych użytkowników blogosfery  6 oraz „otagowanie”  7 w serwi‑
sach zakładkowych  8, dzięki którym może zyskać znaczną popu‑
larność  9 mierzoną za pomocą wskaźnika PageRank. Wiele blogów, 
zwłaszcza znanych aktorów politycznych, jest subskrybowanych 
w technologii RSS  10. Ponadto należy pamiętać, że dzięki serwisom 
agregującym, wykorzystującym oprogramowanie typu pingback, ta‑
kim jak np. Technorati  11, informacja o pojawieniu się nowego po‑
stu na blogu, może trafić natychmiast do masowej publiczności  12. 
Dzięki tworzącej się w ten sposób sieci powiązań blog nigdy nie 
jest pasywny, dlatego ważne jest jego aktualizowanie i reagowanie 

6 Blogosfera (ang. blogosphere) jest to pojęcie oznaczające sieć społeczną utwo‑
rzoną z wielu połączonych z sobą (olinkowanych) pojedynczych blogów, których 
autorzy podejmują z sobą współpracę w określonym zakresie tematycznym. Ter‑
min ten został stworzony przez Brada L. Grahama w 1999 roku jako neologizm 
wykreowany ze słowa „logosphere” (gr. logos – słowo), na określenie „świata 
słów”, co trafnie oddaje pierwsze lata funkcjonowania blogów w sieci, zanim 
stały się one także video, foto czy audio blogami. Por. Brad L. Graham coined the 
term „blogosphere”, dues at 41, [online:] <http://blog.al.com/scenesource/2010/01/
brad_l_graham_coined_the.html> (dostęp: 23.09.2012).

7 Tagowanie to element folksonomii, polega na znacznikowaniu za pomocą 
słów kluczowych, których zadaniem jest odsyłanie do treści danego bloga (an‑
chor text – hiperłącze). Tagi często otoczone są nawiasami prostokątnymi lub 
ostrymi. Por. M. Roszkowski, Czym jest tagowanie?, „Warsztaty Bibliotekarskie” 
nr 3‑4/2008.

8 Serwisy zakładkowe (bookmarkingowe) to m.in. Delicious, Redit, Digg, Stum‑
bleUpon czy polski Wykop, umożliwiają użytkownikom Internetu tagowanie in‑
teresujących miejsc znalezionych w sieci.

9 Popularność bloga, mierzoną liczbą odwiedzających użytkowników, można 
określić także za pomocą serwisów Statcounter, SiteMeter czy Alexa.

10 RSS (Really Simple Sindication) to „kanał” komunikacji z treścią bloga, dzię‑
ki któremu odbiorca informowany jest na bieżąco o nowych wpisach w postaci 
streszczeń.

11 Serwis Technorati informuje o liczbie blogów, na których znajdują się linki 
do bloga.

12 Pomagają w tym także tzw. „widżety”, czyli aplikacje ułatwiające integro‑
wanie postów, filmów i linków zamieszczonych na blogu z każdą inną stroną 
internetową.
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na bieżące wydarzenia polityczne. Blogi bowiem stanowią także 
swego rodzaju barometry nastrojów społecznych, informują auto‑
ra o stosunku odbiorców do sygnalizowanych przez niego spraw, 
aktywizują obywateli. Są wymarzonym wręcz narzędziem do reali‑
zacji marketingu narracyjnego  13. Obecnie są częścią szerszego, spo‑
łecznościowego logostreamu, w którym dominują Twitter, Facebook 
i You Tube, stanowiąc swego rodzaju agregat w postaci skompliko‑
wanej, wielopoziomowej socjosfery.
 Blogi mają jednak i słabe strony. Częstokroć są krytykowane za 
niewielki profesjonalizm. Pogardliwie czasami mówi się o nich – 
Pyjamas Media – używając tym samym terminu wprowadzonego 
do obiegu informacyjnego przez Jonathana Kleina w 2004 roku. 
Stwierdził on wówczas w wypowiedzi dla telewizji Fox News, że: 

istnieje ogromna przepaść między wielowarstwowym, złożonym syste‑
mem kontroli i równowagi (check and balances), a facetem w piżamie, 
który siedzi w swoim salonie i beztrosko bloguje  14.

Dlatego też w poszukiwaniu profesjonalizmu w blogosferze zaist‑
niała potrzeba dziennikarstwa starego typu, ale w nowych mediach. 
Odpowiedzią na tę potrzebę stały się blogi zbiorowe.
 Blogi zbiorowe (Multi authors blogs – MAB) są redagowane 
przez wielu autorów zainteresowanych określoną tematyką. Jed‑
ną z pierwszych inicjatyw tego typu był południowokoreański Oh‑
Mynews (rok 2000) oraz amerykański Daily Kos (rok 2002). Inne 
to Op‑Ed News, Jezebel.com, Open Salon czy cieszący się ogromną 
popularnością i niezwykle opiniotwórczy w USA – Huffington Post. 
Witryna ta powstała z inicjatywy dziennikarki Arianny Huffington 
i biznesmena Kennetha Lerera w 2005 roku. Jest to internetowy 
dziennik, na którym można znaleźć wiadomości i blogi polityczne 
związane z mediami, biznesem, rozrywką czy ekologią. Portal ten 
prezentuje głosy oraz opinie ważnych, wpływowych ludzi mediów, 
polityki i show biznesu. Na portalu swoje opinie publikowali, mię‑
dzy innymi, Barack Obama, Hillary Clinton, Diane Keaton czy Nor‑
man Mailer. W lutym 2008 roku koncern internetowy AOL kupił tę 
witrynę za sumę 315 milionów dolarów. 

13 E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gli‑
wice 2011.

14 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 84.
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 Rosnące zainteresowanie blogami sprawiło, że w sieci ukazały 
się tzw. platformy blogowe umożliwiające zakładanie blogów we‑
dług narzuconych odgórnie szablonów. Do najpopularniejszych na 
świecie należą: WordPress, Typepad i Blogsmith oraz Posterous, 
Blogger, Soup, Live Journal. Ciekawostkę stanowi Tumblr powstały 
w 2007 roku, będący mobilnym mikroblogiem dającym możliwości 
zamieszczania na nim multimediów. Zainteresowanie nim wyraził 
sztab Baracka Obamy w kampanii wyborczej z 2012 roku. Do najpo‑
pularniejszych platform blogowych w Polsce, według serwisu Ale‑
xa, należą  15: Blogspot.com, Blog.onet.pl, Blox.pl, Bloog.pl, Word‑
press.com, Blog.pl, Blogger.com, Blog.interia.pl, Blip.pl i Salon24.pl. 
Swoją platformę Blogx.pl założył także portal Gazeta.pl. Tomasz 
Lis natomiast zainwestował w serwis Natemat.pl, gdzie publiku‑
ją swoje teksty m.in. Janusz Palikot, kapitan Krzysztof Baranowski, 
Andrzej Blikle, Henryka Bochniarz, Mariusz Czerkawski, Magda 
Gessler, Paweł Gużyński (dominikanin) czy Krzysztof Hołowczyc. 
 Mając to na uwadze, można stwierdzić, iż dzięki blogom możli‑
wa jest interakcja polityków z obywatelami, którzy tą drogą docie‑
rają ze swoimi przekonaniami do opinii publicznej. Blogi zapewnia‑
ją większą transparentność polityki, pełnią funkcję kontrolną, stając 
się swego rodzaju „sumieniem narodu”. Przykładowo, w 2002 roku 
w Stanach Zjednoczonych rozgłosu nabrała sprawa senatora Tren‑
ta Lotta  16. Josh Marshall na swoim blogu talkingpointsmemo.com  17 
zwrócił wówczas uwagę na niestosowne wypowiedzi senatora do‑
tyczące Stroma Thurmonda, który w 1948 roku bezskutecznie star‑
tował w wyborach prezydenckich. Senator Lotta stwierdził podczas 
przemówienia, że byłoby lepiej dla Stanów Zjednoczonych, gdyby 
te wybory zostały przez Thurmonta wygrane. Zasugerował w ten 
sposób cichą zgodę na kontynuację polityki segregacji rasowej. Re‑
akcja blogerów, którzy nagłośnili tę sprawę zarówno w sieci, jak i w 
mediach głównego nurtu, sprawiła, że T. Lotta ustąpił ze stanowi‑
ska. W 2004 roku blogerzy przyczynili się, z kolei, do ujawnienia 
afery związanej z prezydentem Georgem W. Bushem, nazywanej – 
Rathergate. Udostępnione w tym czasie na stronie internetowej stacji 

15 <http://alexa.ocm> (dostęp: 09.08.2012).
16 R. Toner and E. Lipton, In Senate Shift, Big Comeback for Trent Lott, [online:], 

<http://www.nytimes.com/2006/11/16/us/politics/16lott.html> (dostęp: 09.08.2012).
17 <http://talkingpointsmemo.com/> (dostęp: 09.08.2012).
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telewizyjnej CBS dokumenty dotyczące prezydenta z roku 1973, po 
badaniu przez blogerów i użytkowników, okazały się sfałszowane. 
Pracownik stacji, dziennikarz Dan Rather, odpowiedzialny za tę 
publikację, przeszedł na wcześniejsza emeryturę.
 Począwszy od 2004 roku rola blogów zaczęła rosnąć, gdyż stały 
się one coraz bardziej powszechne. Politycy zaczęli wykorzystywać 
je tak do kształtowania opinii publicznej, agitacji, jak i bieżącej ko‑
munikacji z wyborcami. W rezultacie, już styczniu 2005 roku maga‑
zyn „Fortune” opublikował listę ośmiu blogerów, których uznano 
za najbardziej opiniotwórczych. Jednym z pierwszych państw, któ‑
re uznało bloga za oficjalne medium, był Izrael. Ówczesny Minister 
Spraw Zagranicznych Dawid Saranga rozpoczął aktywną pracę nad 
video blogiem o charakterze politycznym, którego zasadniczym ce‑
lem było informowanie o wojnie z Hamasem. Wykorzystano w tym 
celu także Twittera, za pośrednictwem którego przeprowadzono 
pierwszą konferencję prasową 2.0. Zarówno pytania, jak i odpo‑
wiedzi umieszczano później w serwisie IsraeliPolitik  18. Polityk ten 
do dzisiaj aktywnie wykorzystuje social media (You Tube, Facebook 
i Twitter) do publicznej debaty  19 w swojej ojczyźnie. 
 Począwszy od 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, a później 
także w innych regionach świata, zaczęły dramatycznie spadać na‑
kłady prasy drukowanej, co jeszcze bardziej przyczyniło się do pod‑
niesienia rangi blogosfery. Na Twitterze powstał nawet profil – the‑
mediaisdying  20 – gdzie co godzinę umieszczane są aktualne raporty 
dotyczące cięć, redukcji i zwolnień w mediach tradycyjnych. Nie‑
którzy blogerzy zaś zaczęli się cieszyć rosnącą popularnością, jak 
choćby Cory Doctorow, założyciel niezwykle opiniotwórczego blo‑
ga Boing Boing.
 Współcześnie blog jest jednym z najpopularniejszych środków 
interakcji polityków z wyborcami. Dzięki wpisom na swoich stro‑
nach mogą oni wyrażać swoje opinie na temat bieżących wyda‑
rzeń. Politycy mogą również zamieszczać komentarze dotyczące 
innych osób ze świata polityki. Dzięki łatwiejszemu, bezpośrednie‑
mu dostępowi do ludzi możliwe staje się prowadzenie kampanii 

18 <http://www.israelpolitik.org/> (dostęp: 09.08.2012).
19 Por. <http://www.youtube.com/watch?v=PPm1bZmqEFc> (dostęp: 09.08. 

2012).
20 <http://twitter.com/themediaisdying> (dostęp: 09.08.2012).
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wyborczych w wirtualnym świecie oraz pozyskiwanie większej ilo‑
ści zwolenników dla partii i poszczególnych polityków. Na szczy‑
ty doskonałości wyniósł blogowanie sztab Baracka Obamy w 2008 
roku. W jego kampanii wyborczej w Internecie wykorzystano logi‑
kę działania wyszukiwarki Google. Każdy netizen, który miał wolę 
wspierania kandydata Partii Demokratycznej, miał możliwość „do‑
klejenia” swojego bloga do strony B. Obamy. W efekcie powstała 
blogosfera licząca około 400 tysięcy blogów stanowiących subdo‑
meny witryny demokraty. W wyniku tego zabiegu mieliśmy do 
czynienia w sieci z ogromną falą wsparcia, swoistym efektem sfory, 
zauważalnym przez PageRank. To właśnie dzięki doświadczeniom 
Baracka Obamy, Brian Halligan i Dharmesh Shah zalecili, aby budo‑
wać strefy wsparcia, zakładając blogi z adresami URL według sche‑
matu  21: aktorpolityczny.pl/blog lub blog.aktorpolityczny.pl. Wów‑
czas energia i inicjatywy drzemiące w sieci trafiają bezpośrednio na 
rachunek polityka, nie zaś na platformę blogową, której jest tylko 
jednym z wielu klientów.
 Należy również zwrócić uwagę na stan politycznej blogosfery na 
przykładzie Polski. W tym kontekście należałoby rozpocząć charak‑
terystykę tego tematu od premiera Donalda Tuska, który nie posia‑
da swego prywatnego bloga. Jednakże po wpisaniu do wyszukiwar‑
ki nazwiska premiera ukazuje się cała lista adresów, którą otwiera 
blog http://donaldtuskblog.escorts1.info/. Wnioskując z treści po‑
stów, funkcjonuje on w Wielkiej Brytanii i generalnie adresowany 
jest do Polaków, którym nie jest przychylny. Oficjalny blog premiera 
polskiego rządu jest natomiast dostępny pod adresem: http://pre‑
mier.blip.pl/. Archiwum wpisów odsyła użytkownika do grudnia 
2009 roku. Ostatni post pochodzi natomiast z 6 czerwca 2012 roku. 
Zrealizowano go zatem tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Dotyczy on zapowiedzi wystąpienia Pani Minister 
sportu Joanny Muchy w sprawie przywitania kibiców. Motto, które 
mu towarzyszy wyjaśnia, intencje nadawcy: „Witamy w oficjalnym 
profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To miejsce, w którym 
na bieżąco informujemy o działaniach rządu i premiera”  22. Serwis 
Blip jest polskim odpowiednikiem Twittera, stąd zapewne zdaw‑
kowość i dość uboga zawartość wpisów. Wątpliwości jednak budzi 

21 B. Halligan, D. Shah, Inbound marketing, Gliwice 2010, s. 69.
22 <http://premier.blip.pl/> (dostęp: 09.08.2012).
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brak możliwości wpisywania komentarzy, dzięki czemu sytuuje się 
on jako jednostronny, mało interesujący, nieaktualizowany środek 
przekazu, niemieszczący się w pojęciu polityki 2.0. Statusy w wielu 
przypadkach odsyłają do strony internetowej www.premier.gov.pl/, 
która w zamyśle stanowi centrum informacyjne dla „sieciobywate‑
li”. Na blogu Kancelarii Premiera znajdują się także portale obser‑
wowane oraz użytkownicy polecani. Można tu odnaleźć, między 
innymi, portal Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Za‑
granicznych, polskiej prezydencji z 2011 roku oraz blog Minister‑
stwa Skarbu Państwa. W 2012 roku tematem przewodnim blogu 
były mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zamieszczano informacje 
o efektach pracy przy budowie stadionów oraz ocenę wykonanych 
prac. Według tego samego schematu funkcjonuje profil prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Wyszukiwarka prowadzi do oficjal‑
nego bloga głowy państwa funkcjonującego pod adresm http://ko‑
morowski.blip.pl/. Ostatnie wpisy na nim pochodzą z 5 lipca 2010 
roku: „17:10 Oficjalne wyniki wyborów: B. Komorowski 53,01 proc, 
J. Kaczyński 46,99 proc. 19.31. Zrobię wszystko, aby tego zaufania 
nie zawieść i pełnić Urząd Prezydenta z dumą i godnością. Obiecu‑
ję być prezydentem wszystkich Polaków. 19:31. Wszystkim z Pań‑
stwa, którzy oddali na mnie głos, okazując mi zaufanie, z całego 
serca dziękuję ...”  23. Centrum informacyjnym prezydenta jest witry‑
na http://www.prezydent.pl/, która jest aktualizowana na bieżąco 
i zawiera linki do sześciu serwisów społecznościowych. 
 Najważniejszym blogiem przewodniczącego największej partii 
opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego, 
jest ten zainstalowany na platformie blogowej Salon24.pl – http://
jaroslawkaczynski.salon24.pl/. Drugim, nieaktywnym już, jest 
blog na platformie Onet – http://j‑kaczynski.blog.onet.pl/. Ten dru‑
gi zawiera szereg płomiennych postów prezesa J. Kaczyńskiego 
o wymowie patriotycznej, odnoszących się zarówno do bieżących 
problemów Polski, jak i historycznych zaszłości. Ostatni wpis po‑
chodzi z 11 stycznia 2012 roku. Ważną część zawartości stanowią 
materiały związane z katastrofą smoleńską. Zamontowany licznik 
odwiedzin wskazuje liczbę 189 893 osób, które zainteresowały się 
wpisami. Blog w Salonie24, mimo krótkiej historii istnienia, zareje‑
strował aż 770 821 odsłon. Wyraźnie widoczna jest także otwartość 

23 <http://komorowski.blip.pl> (dostęp: 09.08.2012).



204 Demokracja 2.0.

na komentarze. W aktywnych dyskusjach nad tematami zaprezen‑
towanymi przez autora uczestniczyło aż 2261 osób  24. Należy tak‑
że podkreślić, że wśród komentatorów znajdują się zarówno zwo‑
lennicy, jak i przeciwnicy prezesa, a dyskusje nie są moderowane. 
Należy stwierdzić, niezależnie od stosunku do prezentowanych 
przez niego poglądów politycznych, że wpisy autora bez wątpienia 
mają charakter intelektualny i nacechowane są głębokim namysłem 
i profesjonalizmem. Należy także dodać, że na platformie bloog.pl 
funkcjonuje blog prowadzony przez zwolenników Jarosława Ka‑
czyńskiego pod adresem – http://jkaczynski.bloog.pl. Zawiera on 
głównie materiały stworzone przez prezesa PIS i poddawane w ten 
sposób weryfikacji. Licznik odwiedzin wskazuje liczbę 154 446 od‑
słon. Ostatni wpis pochodzi z 27 maja 2012 roku, a ostatni komen‑
tarz w Księdze Gości z 9 sierpnia.
 Waldemar Pawlak od lat uchodzi za miłośnika nowinek techno‑
logicznych. W pierwszej połowie lat 90. jako pierwszy polityk za‑
stosował technologię BBS, zaś w trakcie kampanii wyborczej z 2011 
roku aktywnie promował tablety. Były wicepremier do niedawna 
dysponował miejscem na platformie Onetu  25. Blog prezesa Polskie‑
go Stronnictwa Ludowego wydaje się zaniedbany i opuszczony. 
Ostatni wpis moderowany przez red. Jacka Nizinkiewicza pocho‑
dzi z 4 grudnia 2011 roku, a zachowane archiwum udostępnia ma‑
teriały od czerwca 2010 roku. Licznik obserwujących wpisy wska‑
zuje liczbę 1 019 528, zaś aktywnych komentatorów jest tam 19 188. 
Wśród komentarzy przeważają raczej opinie krytyczne, zwłaszcza 
z Górnego śląska, podkreślające miałkość wypowiedzi W. Pawla‑
ka  26. Dokładnie ten sam materiał można odnaleźć na platformie Sa‑
lon24.pl, gdzie jednakże widnieją ostrzejsze opinie w stosunku do 
wicepremiera  27. Waldemar Pawlak jest również obecny na platfor‑
mie Bloog.pl, gdzie znajduje się kolejna efemeryda. Jego aktywność 
zawiera w sobie elementy demokracji 2.0. Przykładowo, w jednym 
z wpisów b. wicepremier pisze: 

24 Stan na dzień 09.08.2012.
25 <http://waldemarpawlak.blog.onet.pl/> (dostęp: 11.08.2012).
26 Por. <http://waldemarpawlak.blog.onet.pl/Czego‑zabraklo‑w‑wystapie‑

niu‑S,2,ID440598697,n> (dostęp: 11.08.2012). 
27 <http://pawlak.salon24.pl/> (dostęp: 11.08.2012).



2054. Nowe media jako narzędzia polityki 2.0

wszyscy pamiętamy słynne słowa J.F. Kennedy’ego: „Nie pytaj, co twój 
kraj może zrobić dla Ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego 
kraju”. Czasami warto zapytać, co nasz kraj, nasze państwo może zro‑
bić dla nas. Może przykładowo uprościć podatki. Ostatnio otrzyma‑
łem kilka maili z grupy z Facebooka oraz od Vagla.pl (2) o problemach 
z e‑fakturami po paru dniach starań, podchodów oraz oficjalnym piś‑
mie z MG do MF oraz odnowionej dyrektywie – mamy wszyscy sukces. 
Ministerstwo Finansów zaakceptowało wreszcie przesyłane  mailem 
faktury  28.

Mimo to należy stwierdzić, iż koalicjant Platformy Obywatelskiej 
wykazuje się pewną pasywnością w kwestii zamieszczania treści 
politycznych na blogach. W 2010 roku umieścił on 25, zaś w 2011 
tylko 12 postów. Wpisom b. szefa PSL‑u towarzyszy jednak znaczne 
zainteresowanie, o czym świadczy liczba odsłon na jego blogach. 
 Opozycyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentuje w blo‑
gosferze obecny jej przewodniczący Leszek Miller. Wyszukiwarka na 
pierwszej pozycji podaje następujący adres: leszek‑miller.blog.onet.
pl. Blog ten prowadzony jest przez autora od września 2007 roku, 
a ostatni wpis pochodzi z 10 lipca 2012 roku. Statystki pokazują 
1 984 110 odwiedzin oraz 61 673 komentarzy. Motywem przewod‑
nim postów przewodniczącego SLD są głównie rozliczenia z prze‑
szłością. L. Miller polemizuje tutaj z Jerzym Urbanem w kwestii afery 
Rywina; ze Zbigniewem Ziobrą, obwiniając go o „najgorsze lata wy‑
miaru sprawiedliwości od 1989 roku. śledztwa polityczne, wszczy‑
nane na podstawie wymuszonych zeznań”  29; z profesorem Toma‑
szem Nałęczem, w sprawie stosunku do IPN‑u i generała Wojciecha 
Jaruzelskiego. Odnosi się do poglądów Janusza Palikota, a także za‑
biera głos w sprawie edukacji, systemu emerytalnego i funkcjonowa‑
nia Kościołów w PRL. Felietony L. Millera cechuje programowa lewi‑
cowość obciążona doświadczeniami z okresu sprawowania władzy 
oraz sarkazm wobec przeciwników politycznych. Dostępne na blogu 
komentarze są przejawem ostrej dyskusji, która towarzyszy wspisom 
przewodniczącego. W podobnym tonie utrzymane są również teksty 
publikowane przez Leszka Millera w serwisie w Polityce.pl  30. Wyła‑
nia się z nich obraz  człowieka, który nie rywalizuje o władzę, ale ze 

28 <http://waldemarpawlak.bloog.pl/?ticaid=6ef79> (dostęp: 11.08.2012).
29 L. Miller, Ziobrzyca, [online:] <http://leszek‑miller.blog.onet.pl/> (dostęp: 10. 

08.2012).
30 <http://wpolityce.pl/dzienniki/blog‑leszka‑millera> (dostep:10.08.2012).
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wszystkich sił zwalcza zdefiniowanych przez siebie przeciwników 
politycznych. Nie widać tu bowiem działań skierowanych przeciw‑
ko Platformie Obywatelskiej albo też nie są one tak spektakularne, jak 
te adresowane do PiS‑u. Jednakże dwustonność relacji z czytelnikami 
sytuuje blogi L. Millera w strefie Web 2.0.
 Janusz Palikot zaistniał na scenie politycznej w 2005 roku jako 
jeden z najzamożniejszych posłów Platformy Obywatelskiej z Lub‑
lina. Z wykształcenia filozof (Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uni‑
wersytet Warszawski), wcześniej funkcjonował w nauce i biznesie 
(m.in. „Polmos” Lublin, Wydawnictwo „Słowo/obraz terytoria”), 
gdzie dorobił się znacznych pieniędzy. Próbował swoich sił także na 
rynku medialnym, wydając efemerydę tygodnik „Ozon” (od kwiet‑
nia 2005 do lipca 2006 roku) o charakterze konserwatywnym. Do 
najważniejszych współpracowników pisma zaliczali się wówczas 
m.in.: Szymon Hołownia, Ryszard Bugaj, Tomasz Lis, Jadwiga Sta‑
niszkis czy Piotr Semka. W 2007 roku podjął medialną ofensywę  31. 
Dnia 14 kwietnia 2007 roku „z silikonowym penisem w prawicy i pi‑
stoletem w lewej dłoni poseł PO Janusz Palikot upomniał się o ukara‑
nie podejrzanych o gwałt i molestowanie funkcjonariuszy lubelskiej 
policji”  32. Tak rozpoczął się cykl happeningów posła, dzięki którym 
zyskał rozgłos medialny, stając się jednym z najbardziej rozpoznawal‑
nych polityków w Polsce. Stosowanie technik media relations i soundbi‑
tów doprowadził niemal do perfekcji. Wykorzystując logikę działania 
mediów poszukujących sensacji, w 2008 roku publicznie obraził nawet 
urzędującego prezydenta, zaś PiS stał się dla Palikota wrogiem numer 
jeden  33. Stylistyka jego wypowiedzi, wulgaryzacja języka, swoboda 
zachowań, stosowanie teatralnych rekwizytów w trakcie publicznych 
wystąpień, doprowadziły do ukucia nowego terminu o charakterze 
pejoratywnym, który po raz pierwszy pojawił się na blogu Grzegorza 
Napieralskiego – palikotyzacja polityki  34. Po konflikcie z władzami PO, 

31 M. Zdziechowska, K. Trębski, Sztukmistrz z Lublina, „Wprost” nr 21/2007.
32 K. Wężyk, Palikot walczy pistoletem i wibratorem, TVN 24, [online:] <http://

www.tvn24.pl/wiadomosci‑z‑kraju,3/palikot‑walczy‑pistoletem‑i‑wibrato‑
rem,19324.html> (dostęp: 11.08.2012).

33 <http://franz‑franzol.blog.onet.pl/2,ID402503160,index.html> ( dostęp: 11. 
08.2012).

34 G. Napieralski, Palikotyzacja Platformy Obywatelskiej postępuje z siłą huraga‑
nu, 27.07.2008, [online:] <http://napieralski.blog.onet.pl/Palikotyzacja‑Platfor‑
my‑Obywat,2,ID332413734,n> (dostęp: 11.08.2012).
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6 października 2010 roku opuścił tę partię, tworząc jednocześnie Ruch 
Poparcia Palikota. Od tej chwili stanął przed imperatywem zmuszają‑
cym go do osiągnięcia sukcesu wyborczego w nadchodzących wybo‑
rach pod nowym szyldem sygnowanym własnym nazwiskiem. Jed‑
nym z narzędzi agitacji politycznej stał się jego blog. Bez wątpienia 
jest to jeden z najciekawszych blogów politycznych w Internecie. 
Początkowo J. Palikot prowadził swój dziennik na platformie One‑
tu  35 pod wdzięczą nazwą „Poletko Pana P. Dziennik Janusza Paliko‑
ta”. Archiwum dostępne jest od września 2011 roku, a ostatni wpis 
pochodzi z 22 lutego 2012 roku, kiedy to autor zdecydował się na 
zmianę adresu swojego bloga. Znajduje się on obecnie na platformie 
Natemat.pl kojarzonej z Tomaszem Lisem. Blog dostępny w One‑
cie przyciągnął uwagę ponad 17 milionów odwiedzających, którzy 
zostawili tam 170 021 komentarzy  36. W katalogu tematów można 
odnaleźć opinie J. Palikota dotyczące biznesu, podatków, prawa go‑
spodarczego, polityki, lustracji, korupcji, a także tematy o charakte‑
rze intelektualno‑kulturalnym takie, jak: impresje filozoficzne, mo‑
ralność polityczna, film, teatr, literatura, sport i podróże. Te ostatnie 
pozytywnie wyróżniają autora na tle polskiej klasy politycznej. Ja‑
nusz Palikot jest w pewnym sensie egocentryczny, umieszcza bo‑
wiem często na swoim blogu opisy wydarzeń ze swojego życia. 
Częstym tematem są jego podróże po świecie i wrażenia z nimi 
związane. Potrafi w umiejętny sposób połączyć życie osobiste i ży‑
cie polityczne. W wątki podróżnicze wplątane są komentarze oraz 
opinie dotyczące partii i świata polityki. To wszystko powoduje, że 
trafia do młodych odbiorców, którzy z zainteresowaniem wczytują 
się w jego materiały promocyjne. W ten sposób gromadzi on popar‑
cie młodzieży, które buduje jego potencjał polityczny. Posty na blo‑
gu umieszczane są codziennie, tworząc tzw. świeżynki, czyli newsy 
Palikota. Strona Janusza Palikota ma formę dialogową. Każdy od‑
wiedzający ma możliwość komentowania wpisów i wyrażania swo‑
ich opinii. Liczne komentarze bardzo często wyrażają przychylny 
stosunek do myśli lidera, choć, jak zawsze, zdarzają się także teks‑
ty polemiczne na bardzo niskim poziomie. Strona ta cieszy wiel‑
ką popularnością i jest często odwiedzana nie tylko przez stałych 
użytkowników. Godnym uwagi zjawiskiem związanym z blogiem 

35 <http://palikot.blog.onet.pl/> (dostęp: 11.08.2012).
36 <http://januszpalikot.natemat.pl> (dostęp: 11.08.2012).
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Janusza Palikota jest tzw. katapultowanie treści z bloga do mediów 
masowych. Jego wpisy często są cytowane w mediach głównego 
nurtu, co zapewnia mu szum medialny. Bez wątpienia jest to więc 
mocne narzędzie komunikowania politycznego także dla Ruchu 
Palikota jako partii.
 Wreszcie na koniec, należy zwrócić uwagę na interesujące zja‑
wisko w postaci blogów, które stanowią swego rodzaju odpowiedź 
na aktywność sieciową polityków. Niemalże do każdego blogu po‑
litycznego można odnaleźć odpowiedź w postaci strony zwolen‑
ników bądź też przeciwników danego polityka. Szczególnie wi‑
doczne było to zjawisko w odniesieniu do sprawy ustawy ACTA. 
Powstawało wówczas wiele stron przeciwnych jej ratyfikowaniu, 
szczególnie zaś ostro komentowano wpisy pojawiające się na blogu 
prowadzonym przez Kancelarię Premiera. Można także obserwo‑
wać wiele wpisów zwolenników oraz przeciwników politycznych 
Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy Janusza Palikota. Są to 
postacie, które angażują najwięcej uwagi w internetowym świecie 
polityki. Przykładami takich stron są m.in.: jkaczynski.bloog.pl, do‑
naldtuskblog.escorts1.info. Blogi polityczne stanowią dla dzienni‑
karzy oraz opinii publicznej źródło wiedzy o poglądach polityków, 
dlatego istotne jest, aby otwarcie i szczerze pisali oni o swoim sto‑
sunku do rzeczywistości. Posty pisane często pod wpływem emocji, 
pokazują bowiem prawdziwy charakter aktorów politycznych.
 Obserwacja aktywności blogowej polskich przywódców partyj‑
nych wskazuje na kilka prawidłowości. Po pierwsze, są one niezwy‑
kle ubogie w porównaniu z amerykańskim wzorcem. Po drugie, ry‑
suje się pewna prawidłowość, która wskazuje na silną linię podziału 
powstałą w efekcie rywalizacji o władzę. Partia rządząca nie wyka‑
zuje zainteresowania dwustronną komunikacją z obywatelami, zaś 
partie zabiegające o władzę są otwarte i wykorzystują aktywnie blo‑
gosferę do dialogu. Partia rządząca zachowuje się defensywnie, sto‑
sując zasadę minimalizmu komunikacyjnego, pozostałe zaś prowa‑
dzą blogową ofensywę. Po trzecie, istnieje wyraźna dwutorowość 
dyskusji, niewidoczna linia demarkacyjna oddzielająca aktorów 
politycznych, którzy prowadzą swój monolog, od komentatorów, 
toczących zażarte dysputy we własnym gronie. Widać więc, że in‑
korporowano do praktyki mikromediów mechanizm agenda setting, 
przeniesiony tutaj ze starych mediów. Postulowana dwustronność 
relacji, mimo pozorów, jest zatem iluzoryczna. Po czwarte wreszcie, 
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należy stwierdzić, iż polskie blogi polityczne są minimalistyczne 
multimedialnie. Skromnie bowiem wykorzystywane są połączenia 
z innymi mediami społecznościowymi. Odróżniają się tym zdecy‑
dowanie od blogosfery politycznej m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie klasa polityczna powszechnie łączy blogi z innymi narzędzia‑
mi Web 2.0.

4.3.  Twitter jako przykład politycznego 
mikrobloggingu – polityka responsywna  37

Twitter jako serwis społecznościowy zaistniał na szerszą skalę 
w trakcie wyborów prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 roku 
(„zielona rewolucja”). Poprzez niego opozycja irańska informowała 
świat o fałszerstwach wyborczych w tym kraju. W środkach ma‑
sowego przekazu informacja ta pojawiła się dzięki sekretarz stanu 
USA Hillary Clinton, która w jednej z wypowiedzi na temat Iranu 
pochwaliła serwis za możliwość, jaką dał opozycji irańskiej. Na ten 
okres datowany jest także gwałtowny wzrost liczby jego użytkowni‑
ków. Powstał w 2006 roku w wyniku prac Jacka Dorseya, Noah Glas‑
sa, Evana Williamsa oraz Biza Stone’a, którzy wcześniej stworzyli 
platformę podcastową Odeo. Udostępnia ona usługę mikroblogo‑
wania, czyli wysyłania i odczytywania tzw. tweetów. Są to krótkie, 
nieprzekraczające 140 znaków wiadomości tekstowe, wyświetlane 
na stronie użytkownika oraz dostarczane pozostałym użytkowni‑
kom. Nawiązuje więc do bardzo popularnej usługi dostępnej w te‑
lefonach komórkowych w formie wiadomości tekstowych. Posia‑
da niezwykle istotne dla komunikacji aplikacje: Tweetcam, dzięki 
której można dodatkowo umieszczać nagrywane kamerą interne‑
tową krótkie filmiki oraz Tweetpic, zaprojektowany dla umieszcza‑
nia zdjęć. Łączy usługę mikroblogowania z komunikowaniem się 
ze znajomymi. Twitter funkcjonuje w czasie rzeczywistym, dzię‑
ki czemu został zaadaptowany w polityce do natychmiastowego 

37 Response – ang. odpowiedź. Technologia Twittera zapewnia szybką, natych‑
miastową komunikację czyli quick response – QR. W oparciu o tę ideę działają 
obecnie tzw. kody QR zwane też dwuwymiarowymi fotokodami, które umożli‑
wiają szybki dostęp do informacji zawartych w Internecie (np. na stronie WWW, 
w You Tube czy na blogu).
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reagowania na ważne wydarzenia, zyskując rangę narzędzia re‑
sponsywnego, kojarzonego czasami z tzw. twitterową dyplomacją. 
Rewolucyjny charakter Twittera, zdaniem P. Levinsona, 

polega na tym, że serwis ten maksymalnie skraca czas dzielący myśl 
i zapis wiadomości od jej adresatów. Natychmiastowość jest tu większa 
niż w przypadku któregokolwiek ze starych, nowych czy nowych „no‑
wych mediów”  38.

Tweety można umieszczać na mikroblogu i odczytywać za pośred‑
nictwem takich urządzeń mobilnych, jak: telefony komórkowe, lap‑
topy, iPhony, palmtopy czy tablety. Co więcej, dzięki specjalnym 
aplikacjom możliwa jest integracja Twittera z innymi nowymi me‑
diami, takimi, jak: blogi, Facebook, You Tube czy Flickr. W wyniku 
tego powstaje samonapędzający się mechanizm komunikacji wiru‑
sowej w nowych mediach. 
 Twitter jest najpopularniejszym, lecz tylko jednym z wielu przed‑
stawicieli tzw. mikrobloggingu. Do tej kategorii social mediów nale‑
żą także: Google Buzz,Tumblr, Orkut, Jaiku, Plurk, Yammer, Qaiku, 
Kronologer, chiński Weibo czy polski Blip (skrót oznacza – Bardzo 
Lubię Informować Przyjaciół). Według serwisu Sysomos, 72.5% 
wszystkich użytkownikow Twittera dołączyło do serwisu w ciągu 5 
miesięcy 2009 roku  39, co potwierdza tezę o wpływie zielonej rewo‑
lucji na jego popularność. Obecnie liczba użytkowników mikroblo‑
ga na świecie wynosi około 350 milionów. Wśród użytkowników 
przeważają kobiety, jest ich 53%, 66% użytkowników ma mniej niż 
25 lat. Większość użytkowników Twittera korzysta z niego rzad‑
ko, 85.37% dokonuje wpisów mniej niż raz dziennie. Zaledwie 1.1% 
użytkowników umieszcza więcej niż 10 wpisów dziennie. 3/4 ak‑
tywności na Twitterze generuje mała 5% grupa użytkowników. We‑
dług badań Sysomos średnia ilość dziennych wpisów wzrosła z 3 
do 6 w grupie użytkowników, którzy mają ponad 1000 osób obser‑
wujących ich wpisy. Jest ich jednak mało, bo tylko 0,68%, natomiast 
niemal 94% użytkowników ma mniej niż 100 obserwatorów swoich 
wpisów  40. Co istotne, Twitter mimo swej ogromnej popularności po‑
dejrzewany jest o stosowanie cenzury. Aktywiści z  amerykańskiego 

38 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 209.
39 <http://www.sysomos.com/insidetwitter/> (dostęp: 11.08.2012).
40 Tamże.
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ruchu oburzonych „99 procent” twierdzą, że ze względu na to, iż 
udziałowcem serwisu jest bank inwestycyjny JP Morgan, portal nie 
umieszcza informacji o ich działaniach w Trending Topics  41, czyli 
w najważniejszych tematach, mimo że wiadomo, iż ruch cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem internautów  42.
 Na tej podstawie należy zwrócić uwagę na to, jak kształtowała 
się aktywność elit politycznych na Twitterze. Za przykład mogą po‑
służyć profile kandydatów w wyborach prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych w 2012 roku, na 87 dni przed elekcją. O ogromnej 
popularności tego medium świadczy fakt, iż Barack Obama za‑
mieścił wówczas w swoim serwisie 5 256 tweetów  43, zaś Mitt Rom‑
ney  44 „jedynie” 1 043. Profil B. Obamy obserwowało 18 463 680 
użytkowników, natomiast M. Romneya 831 815. Powyższe dane, 
z jednej strony, obrazują ogromną aktywność czołowych amerykań‑
skich polityków na Twitterze. Z drugiej, udowadniają także masowe 
zainteresowanie Internautów, podejmowanymi przez nich kwestia‑
mi. Ponadto, można zauważyć zdecydowaną przewagę demokraty, 
którego aktywność w sieci już w 2008 roku pozwoliła mu zdobyć 
rzesze wiernych zwolenników. Jeśli chodzi o tweety, to obaj kandy‑
daci zamieszczali je z mniej więcej podobną częstotliwością, średnio 
co godzinę. W obliczu zbliżających się wyborów B. Obama zagrze‑
wał do wspólnej walki o reelekcję (Barack Obama ↰@BarackObama 
Stand with Barack and Joe today: http://OFA.BO/WdNugR  45, mobili‑
zując swoich zwolenników przeciwko tandemowi Romney – Ryan 
(Barack Obama ↰@BarackObama Romney‑Ryan: Now twice as ready 
to bill the middle class and seniors for millionaires’ tax cuts: http://OFA.
BO/2Khy2f)  46. Kontrkandydat zapraszał zaś w swoich tweetach, na 
spotkania przedwyborcze (Mitt Romney ↰@MittRomney On the deck 
of the USS Wisconsin with @ PaulRyanVP. Excited to share our vision of 
a brighter future http://mi.tt/P8Unsk #RomneyRyan2012)  47, wytyka‑
jąc jednocześnie Obamie jego  słabości, jak np. kwestię rozluźnienia 

41 <http://twitter.com/trendingtopics> (dostęp: 21.08.2012).
42 K. Kęciek, Kłamstwem w oburzonych, [online:] <http://www.przeglad‑tygo‑

dnik.pl/pl/artykul/klamstwem‑oburzonych> (dostęp: 21.08.2012).
43 <http://twitter.com/BarackObama> (dostęp: 12/08.2012).
44 <http://twitter.com/MittRomney> (dostęp: 12.08.2012).
45 <http://twitter.com/BarackObama> (dostęp: 12/08.2012).
46 Tamże.
47 <http://twitter.com/MittRomney> (dostęp: 12.08.2012).
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więzi z Izraelem (Mitt Romney↰@MittRomney In almost 4 years as 
president, @BarackObama hasn’t visited Israel. We need a leader who 
stands with our allies)  48. W przypadku rywalizacji wyborczej w USA 
widać wyraźnie, że Twitter jest narzędziem eksploatowanym bar‑
dzo intensywnie przez obu kandydatów. Pełni on rolę mobilizacyj‑
ną oraz responsywną. Za jego pomocą bowiem politycy reagują na 
bieżące wyzwania i wydarzenia na scenie politycznej, odpowiada‑
jąc tym samym na sygnały docierające ze strony opinii publicznej.
 Jeśli chodzi o polską scenę polityczną, to podobnie, jak w przy‑
padku analizy blogosfery, należałoby omówić inicjatywy głównych 
przywódców państwowych i partyjnych. W kontekście premie‑
ra Donalda Tuska mamy do czynienia z oficjalnym, bezpiecznym 
( https) kontem na Twitterze. Zawiera ono zaledwie 2 tweety, 
z 26 stycznia 2010 roku: „Donald Tusk↰@Tusk_Donald List do in‑
ternautów dotyczący rządowej propozycji rejestru stron”  49, oraz 
z 6 sierpnia 2010: „Donald Tusk↰@Tusk_Donald Orędzie Prezy‑
denta Bronisława Komorowskiego”  50. Mimo to strona ma aż 1118 
obserwujących. 
 Bronisław Komorowski przywoływany jest przez wyszukiwar‑
kę w kontekście Twittera kilka razy. Najwyżej wypozycjonowany 
adres jest jednak inicjatywą społeczną, której celem jest naśmiewa‑
nie się z przywar prezydenta. Zawiera 1347 tweetów i posiada 4 116 
obserwujących  51. Ostatni wpis pochodzi z 10 sierpnia 2012 roku. 
Drugim, przejściowym adresem, jak wynika z wpisu z 7 paździer‑
nika 2011 roku, jest: http://twitter.com/komorowski. Zawiera on 
zaledwie 66 tweetów, a mimo to zanotował aż 11 326 obserwują‑
cych. Post z 23 września jednak zaprasza pod trzeci adres: „Broni‑
sław Komorowski↰@komorowski. Zapraszamy na nowy oficjalny 
Twitter Prezydenta RP @ prezydentpl, a także na Facebook – www.
facebook.pl/prezydentpl”  52. Ten jest już oficjalnym profilem prezy‑
denta RP. Zawiera 741 tweetów i posiada 1 515 obserwujących. Za‑
wartość stanowią niemal wyłącznie wpisy o charakterze informa‑
cyjnym, pozbawione cech rywalizacji politycznej. Można się z nich 

48 Tamże.
49 https://twitter.com/Tusk_Donald> (dostęp: 11.08.2012).
50 Tamże.
51 <http://twitter.com/KomorowskiPL> (dostęp: 11.08.2012).
52 <http://twitter.com/komorowski> (dostęp: 11.08.2012).



2134. Nowe media jako narzędzia polityki 2.0

dowiedzieć o spotkaniach, odznaczeniach, imprezach i sukcesach 
sportowych polskich reprezentantów. Prezydent bowiem tą drogą 
składa gratulacje zwycięzcom: „prezydentpl↰@prezydentpl. Mamy 
złoto! Dziękujemy Panie Adrianie!”  53. Inne przykładowe wpisy to: 
„prezydentpl↰@prezydentpl. Order dla Ambasadora Chińskiej Re‑
publiki Ludowej; prezydentpl↰@prezydentpl. O godz. 15.00 Bro‑
nisław Komorowski i prezydent Niemiec Joachim Gauck wezmą 
udział w oficjalnym w otwarciu 18. Przystanku Woodstock!!”  54. 
 Główny konkurent urzędującego prezydenta i Prezesa Rady 
Ministrów – Jarosław Kaczyński, jak podaje wyszukiwaka, posia‑
da trzy adresy na Twitterze. Pierwszy prowadzony jest jako mi‑
kroblog Prezesa PiS. Statystyki pokazują, że znajdują się tam 72 
tweety, zaś 2 516 osób je obserwuje  55. Wiele postów zawiera linki 
do materiałów zamieszczonych w różnych miejscach sieci, jak cho‑
ciażby w You Tube: „(PiS↰@kppis. Relacja z dzisiejszej konferen‑
cji Prezesa Jarosława Kaczyńskiego  56 http://fb.me/1N1SStlr6)”  57, co 
świadczy o dobrym umocowaniu profilu w social mediach. Wpisy 
umieszczane są nawet klka razy dziennie i stanowią swego rodzaju 
kondensat argumentów skierowanych przeciwko partii rządzącej. 
Tweety oficjalne jednakże przeplatane są komentarzami przeciwni‑
ków J. Kaczyńskiego, co znacznie obniża jakość przekazu. Pozostałe 
dwa adresy: http://twitter.com/jarkacz i http://twitter.com/kaczyn‑
ski_pis, dotyczą inicjatyw społecznych o charakterze prześmiew‑
czym. Ich znaczenie jest jednak nikłe, zawierają bowiem zaledwie 
21 postów przy 283 osobach je obserwujących  58.
 Profil Waldemara Pawlaka na Twitterze zawiera 293 tweety i po‑
siada 6 667 obserwujących. Wicepremier zaskakuje pomysłem in‑
tegracji swojego Twittera z serwisem You Tube. Niemal każdy post 
posiada bowiem odnośnik do materiału filmowego zamieszczo‑
nego w tym serwisie. Przykładowo: „Waldemar Pawlak↰@pawlak‑
waldemar. Energia odnawialna to przyszłość. http://www.you‑
tube.com/watch?, Waldemar Pawlak↰@pawlakwaldemar. Paliwo 
może i musi być tańsze. To już nie tylko zdanie kierowców ale 

53 <http://twitter.com/prezydentpl> (dostęp: 11.08.2012).
54 Tamże.
55 <http://twitter.com/PrezesPiS> (dostęp: 11.08.2012).
56 Tamże.
57 Tamże.
58 Dane na dzień 11 sierpnia 2012 roku.
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i polityków. http://www.youtube.com/watch?v=tD_E_T2BBGw…, 
Waldemar Pawlak↰@pawlakwaldemar. Posłowie zdecydowali, że 
Stadion Narodowy będzie nosił imię Kazimierza Górskiego. http://
www.youtube.com/watch?v=B4qW6T1faCI …”  59. Jeśli chodzi o tre‑
ści wpisów, to są one realizacją przyjętej przez wicepremiera strate‑
gii propagandy sukcesu na skalę nowych mediów. 
 Mikroblog przewodniczącego SLD Leszka Millera wydaje się 
opuszczony. Ostatni wpis pochodzący z 22 października 2011 roku, 
kiedy walczył on o władzę w partii z Grzegorzem Napieralskim, 
brzmi następująco: „Leszek Miller↰@Leszek_Miller. Trzeba jak 
najszybciej wybrać nowego przewodniczącego SLD”  60. Skromna 
liczba 15 tweetów świadczy o tym, że przewodniczący nie potrafi 
bądź nie chce posługiwać się tą technologią komunikacji z elektora‑
tem. 1 943 obserwujących pokazuje zaś, że jest zapotrzebowanie ze 
strony użytkowników na dyskusję tą drogą z Leszkiem Millerem. 
Próbę nadania nowego impulsu sieciowej promocji lewicy stano‑
wi natomiast profil: http://twitter.com/eSLD2. Co ciekawe, na tym 
mikroblogu nazwę partii skojarzono z technologią Web 2.0, po‑
przez nazwę: e‑SLD 2.0 („nowa jakość w internecie. Tutaj znajdziesz 
wszelkie informacje z portali internetowych o SLD i jego czołowych 
politykach”  61). 1 118 tweetów obserwuje jednak zaledwie 111 osób, 
a więc publiczność szczątkowa. 
 Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się twitte‑
rowa aktywność Janusza Palikota. Jego profil przyciągnął bowiem 
uwagę aż 69 543 osób. Autor zamieścił tam 170 wpisów, które inicju‑
ją zacietą dyskusję. Widać to wyraźnie m.in. na przykładzie twee‑
tu z 30 lipca 2012 roku, w którym J. Palikot pyta retorycznie, „czy 
Romney przyjechał szukać sojuszników do nowej wojny?”  62. Prob‑
lem ten sprowokował rozmowę, której fragmenty warto przyto‑
czyć: „Marek Migalski↰@mmigalski: Napisać głupotę na przywita‑
nie Romneya, a potem szukać powagi jeżdżąc do Tymoszenko. Oto 
dramat błazna chcącego być królem. Jakubowski↰@Jakubowski; Jak 
nie można ugryźć, to się szczeka, tylko słuchających już niewielu, 
a za «IV RP» było się naczelną pisowską szczekaczką w TV. Marek 

59 <http://twitter.com/pawlakwaldemar> (dostęp: 11.08.2012).
60 <http://twitter.com/Leszek_Miller/> (dostęp: 11.08.2012).
61 Motto profilu SLD na Twitterze, <http://twitter.com/eSLD2> (dostęp: 

11.08.2012).
62 <http://twitter.com/Palikot_Janusz> (dostęp: 11.08.2012).
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Migalski↰@mmigalski; no i po co ci to było, panie asystencie? Ban, 
ban... I po asystencie”  63. Ta wymiana zdań udowadnia, że również 
na polskiej scenie politycznej Twitter jest wykorzystywany nie tylko 
w komunikacji polityk‑wyborca, ale także polityk‑polityk. J. Palikot 
jest aktywnym użytkownikiem Twittera, wpisy pojawiają się tam 
średnio co dwa dni. Używa tej platformy do atakowania przeciwni‑
ków politycznych ze wszystkich stron sceny politycznej. Nie boi się 
krytykować Platformy Obywatelskiej i samego premiera D. Tuska: 
„Wreszcie wiemy co oznacza skrót PO. Policja Obywatelska! (14 lip‑
ca).(…) Decyzja Trybunału w Strasburgu ośmiesza Tuska i podwa‑
ża jego kompetencje jako (…) premiera! (19 lipiec 2012). (…) W pn. 
RP zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestęp‑
stwa przez D. Tuska i W. Pawlaka w związku z ukrywaniem wiedzy 
o przekrętach (20 lipiec 2012)”  64. Lider Ruchu Palikota doskonale 
orientuje się w zasadach funkcjonowania mediów tradycyjnych, 
dlatego próbuje tą drogą przekazywać wyprzedzająco dziennika‑
rzom, występując jako osoba dobrze poinformowana o zakuliso‑
wych rozgrywkach, informacje na pierwszą stronę gazety. Dla przy‑
kładu 15 lipca zamieścił krótki donos o treści: „Piotr Tymochowicz 
od kilku miesięcy pracuje za pieniądze dla SLD”  65. 20 lipca, z kolei, 
pisze: „Według mojej wiedzy, Sawicki dziś po południu zostanie 
zdymisjonowany”  66. Tym samym J. Palikot umiejętnie wykorzystu‑
je Twitter jako narzędzie wzbudzania zainteresowania wyborców 
własną opcją polityczną.
 W kontekście Twittera należy wspomnieć także o urzędującym 
Ministrze Spraw Zagranicznych, Radosławie Sikorskim, który chęt‑
nie używa tego narzędzia do komunikacji z otoczeniem  67. Jest bar‑
dzo aktywnym użytkownikiem tego mikrologa, zdołał do tej pory 
zamieścić 2 116 tweetów, dzięki czemu zwrócił uwagę 58 147 osób 
obserwujących go  68. Pisze zarówno po polsku, jak i angielsku, co 
w Polsce stanowi rzadką umiejętność wśród polityków.  Odnosi 
się w tych publikacjach nie tylko do spraw bieżących, ale również 

63 <http://twitter.com/Palikot_Janusz/status/230182308051841025> (dostęp: 
11.08.2012).

64 <http://twitter.com/Palikot_Janusz> (dostęp: 11.08.2012).
65 Tamże.
66 Tamże.
67 <http://twitter.com/sikorskiradek> (dostęp: 11.08.2012).
68 Dane na dzień 11 sierpnia 2012 roku.
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poleca istotne, jego zdaniem, książki do przeczytania. Jest bezkom‑
promisowy, czego dowodzi wpis adresowany do prezydenta Sta‑
nów Zjednoczonych – Baracka Obamy:

Dziękujemy, prezydencie Obama. Prawda, honor i dziedzictwo Kar‑
skiego zostały zaspokojone. Proszę się nie krępować i przysłać nam 
swoich współpracowników na reedukację  69.

Była to reakcja na użyte przez prezydenta USA określenie – Polish 
death camp  70. W wyniku zamieszczenia kilku kontrowersyjnych 
wpisów powstało jednak pewne zamieszanie odnośnie granicy po‑
między wypowiedzią prywatną i oficjalną jako szefa MSZ. Opisana 
wyżej reakcja jest jednakże wyrazem polityki responsywnej, którą 
jak widać, za pomocą twitterowej dyplomacji, realizuje minister Ra‑
dosław Sikorski. Znanym z aktywności politykiem funkcjonującym 
na Twitterze jest Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. 
Zapisał on do tej pory 2 586 tweetów i posiada 3 507 śledzących  71.
 Reasumując, należy zauważyć, iż Twitter jest wyjątkowym narzę‑
dziem z punktu widzenia polityki 2.0. Ze względu na swój specy‑
ficzny, „smsowy” charakter, jest on dziś jednym z najważniejszych 
narzędzi Web 2.0, przydatnych w interakcji nie tylko między poszcze‑
gólnymi politykami, ale, przede wszystkim, na linii: polityk‑wyborca. 
Dzięki tej platformie mikroblogowej politycy mogą w krótki i przy‑
stępny sposób przedstawić swoje stanowisko w danej kwestii, od‑
powiedzieć na komunikaty pochodzące od innych członków elit czy 
zareagować na sygnały płynące ze strony opinii publicznej. Nieste‑
ty, specyfika Twittera sprawia, iż nie może on być w pełni wykorzy‑
stany jako wielofunkcyjne narzędzie politycznej agitacji i promocji. 
Mimo to odgrywa on istotną rolę jako narzędzie interakcji rządzą‑
cych i rządzonych. W tym kontekście należy ponownie zauważyć, iż 
polska scena polityczna wykorzystuje Twitter zdecydowanie rzadziej 

69 Twitterowy Minister znów zadziwia. Składa Obamie zaskakującą propozy‑
cję, łamiąc standardy dyplomacji, Wpolityce.pl, [online:] <http://wpolityce.pl/
wydarzenia/29704‑twitterowy‑minister‑znow‑zadziwia‑sklada‑obamie‑zaska‑
kujaca‑propozycje‑lamiac‑standardy‑dyplomacji> (dostęp: 11.08.2012).

70 D. Eldridge, White House: Obama misspoke on „Polish death camp”, „Washing‑
ton Times” [online:] <http://www.washingtontimes.com/blog/inside‑politics/ 
2012/may/29/white‑house‑obama‑misspoke‑polish‑death‑camp/> (dostęp: 11.08. 
2012).

71 <http://twitter.com/TomaszSiemoniak> (dostęp: 21.08.2012).
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niż ma to miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych. Amerykań‑
scy liderzy polityczni od lat wykorzystują tę platformę jako jedno 
z głównych narzędzi interakcji, tak między sobą, jak i z wyborcami. 
W przypadku Polski tylko część elit dostrzega potencjał drzemiący 
w Twitterze, co przekłada się na spore dysproporcje w aktywności 
poszczególnych partii czy liderów. 

4.4.  Polityka w mediach społecznościowych 
na przykładzie Facebooka

Największy udział w rynku serwisów społecznościowych posiada 
obecnie Facebook. Jest to gigantyczny portal, który cieszy się, od mo‑
mentu powstania, lawinowo rosnącą popularnością. Powołany do 
życia przez Marka Zuckerberga w kwietniu 2004 roku, robi dzisiaj 
oszałamiającą karierę. Początkowo inicjatywa dotyczyła ekskluzyw‑
nego kręgu studentów Harvardu, jednakże w ciągu dwóch tygodni 
od inicjacji w sieci objęła połowę szkół w Bostonie. Mark Zuckerberg, 
w obliczu niespodziewanego sukcesu, dokooptował swoich przyja‑
ciół, Dustina Moskowitza i Chrisa Hughesa w celu rozbudowy ser‑
wisu, który w ciągu następnych czterech miesięcy obejmował już 
kilkadziesiąt następnych szkół. Oryginalny pomysł na serwis Zu‑
ckerberg wyniósł ze swojego liceum – Phillips Exeter Academy. Exe‑
ter Face Book był bowiem papierową książką ze zdjęciami uczniów 
szkoły, którą Mark, już jako student Harvardu, przeniósł do Inter‑
netu  72 w postaci programu komputerowego. Fenomenem Facebooka 
jest to, że można tam tworzyć grupy zainteresowań, sieci znajomych, 
listy dyskusyjne, itp. Dla użytkowników na całym świecie przygoto‑
wano również sporo aplikacji w postaci quizów, gier i innych progra‑
mów, które skutecznie pochłaniają czas internautów. Nie dziwi więc 
fakt, że Facebook jest skutecznym nośnikiem reklam, co szczególnie 
doceniają marketerzy (precyzyjna reklama targetowa). W ramach 
serwisu można kontaktować się z ludźmi za pomocą wiadomości 
prywatnych, publicznych (wpisy na tzw. ścianie, tablicy – ang. wall), 
dodawać zdjęcia oraz filmy, a także tworzyć sieci, grupy, wydarzenia 
oraz korzystać z aplikacji. Facebook, dzięki swojej unikatowej kon‑
strukcji, zapewnia możliwość błyskawicznego komunikowania się 

72 <http://www.crunchbase.com/company/facebook> (dostęp: 12.08.2012).
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z wybraną grupą „znajomych”, dzięki czemu jest najlepszym narzę‑
dziem marketingu wirusowego (virale lub memy  73 to treści słowne, fil‑
my, zdjęcia lub materiały audio rozsyłane do „znajomych” w serwi‑
sie). Jednym ze sposobów oceny profilu jest liczba osób „lubiących” 
dane konto, tzw. „lajków”. Z punktu widzenia komunikowania poli‑
tycznego istotna jest ich liczba, świadczy ona bowiem o potencjalnej 
ilości sympatyków wśród użytkowników. Innymi ważnymi narzę‑
dziami typowymi dla Facebooka są fanpage, czyli strony zrzeszające 
osoby darzące sympatią aktora politycznego oraz antyfanpage, czyli 
strony zrzeszające jego przeciwników. Aktualna liczba aktywnych 
użytkowników wykazuje nadal tendencję rosnącą i wynosi obecnie 
955 milionów  74. Jest to więcej o ponad 50 milionów w porównaniu 
do danych za pierwszy kwartał 2012 roku. Istotna jest także liczba 
mobilnych Facebookowiczów, których jest obecnie aż 543 miliony  75. 
Tym samym jest to obecnie medium zrzeszające największą na świe‑
cie liczbę użytkowników, dzięki czemu jest on intensywnie penetro‑
wany m.in. przez społeczności biznesowe i polityczne szukające tam 
odbiorców swoich przekazów. W tym kontekście, Julian Assange 
twierdzi nawet, że 

Facebook to jedna z najbardziej przerażających machin szpiegowskich, 
jakie kiedykolwiek powstały. To najbardziej kompleksowa baza danych 
na świecie. Znajdziemy w niej nazwiska użytkowników, ich relacje, 
adresy, lokalizację, wymieniane informacje, dane krewnych, a wszyst‑
ko to dostępne dla amerykańskiego wywiadu (…). Facebook, Google 
czy Yahoo to serwisy zaprojektowane dla wywiadu. To nie jest kwestia 
zapytania administratora o jakieś dane. Te witryny powstały bezpo‑
średnio na potrzeby służb specjalnych  76.

73 „Pojęcie „memów” wprowadził biolog Richard Dawkins w książce Samo‑
lubny gen (1976 rok) oraz eseju Wirusy umysłu (1991 rok). Jest to „zaraźliwy wzo‑
rzec informacji powielany przez pasożytniczo zainfekowane ludzkie umysły 
i modyfikujący ich zachowanie”. Memy rozpowszechniają się w sieci w podob‑
ny sposób, jak robią to wirusy, stąd w marketingu noszą nazwę virali. Cyt. za: 
<http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/565592,Co‑ja‑pacze‑Ale‑urwal‑Je‑
zyk‑polskiego‑internetu> (dostęp: 12.08.2012).

74 Sprawozdanie finansowe Facebooka rozczarowało inwestorów, [online:] <http://
socialpress.pl/2012/07/sprawozdanie‑finansowe‑facebooka‑rozczarowalo‑inwe‑
storow/> (dostęp: 12.08.2012).

75 Tamże.
76 Twórca Wikileaks: Facebook to machina szpiegowska, [online:] <http://www.

hanter.pl/gadzety/3704/Tworca‑WikiLeaks‑Facebook‑to‑machina‑szpiegowska.
html> (dostęp: 12.08.2012).
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Ma o tym świadczyć m.in. budowa w Szwecji, w miejscowości Lu‑
lea, największego, poza Stanami Zjednoczonymi, centrum przecho‑
wywania danych, które od 2014 roku ma obsługiwać użytkowników 
Facebooka  77. Niezależnie od opinii J. Assange’a należy stwierdzić, 
iż rekordową popularność Facebooka, jego założyciel wykorzystał 
komercyjnie, wprowadzając serwis na giełdę. Wyniki finansowe 
w 2012 roku jednakże rozczarowały inwestorów, co sprawiło, że 
ceny akcji dość mocno spadły od momentu debiutu spółki  78. 
 Paul Levinson twierdzi, że „znajomi” z Facebooka są źródłem 
wiedzy w czasie rzeczywistym, a tworzące się tam grupy stano‑
wią siły społeczne i polityczne, które często organizują spotkania 
offline (np. flashmoby)  79. Wyjątkowym tego przykładem może być 
ponownie odkrywcza kampania Baracka Obamy, który wzorcowo 
wykorzystał potencjał drzemiący w Facebooku. W 2008 powstała 
na tym portalu grupa występująca pod nazwą One Million Strong 
for Barack. Inicjatywa ta miała na celu wyrazić poparcie środowiska 
„sieciobywateli” dla kandydata Partii Demokratycznej i „zarazić” 
entuzjazmem politycznym innych Internatów. W dużej mierze uda‑
ło się tego dokonać, bowiem Barack Obama należy dzisiaj do naj‑
popularniejszych polityków w sieci, w dużej mierze właśnie dzięki 
wykorzystaniu FB. Z kolei, w odpowiedzi na apel Oscara Moralesa, 
nawołującego, by przeciwstawić się kolumbijskiej grupie terrory‑
stycznej FARC, na Facebooku powstała społeczność pod nazwą One 
Million Voices Against FARC, dzięki ktorej w 190 miastach na całym 
świecie manifestowało aż 12 milionów osób  80. Podobne akcje towa‑
rzyszą ruchowi Occupy Wall Street czy polskiemu Facebuntowi. 
Zdaniem Levinsona, tworzone tam grupy „kształtują spontanicz‑
ne ruchy społeczne na całym świecie”  81. Jego największym kapita‑
łem jest możliwość organizowania i mobilizowania użytkowników 

77 Facebook unveils massive data center, Lulea, Sweden, [online:] <http://www.
dailymail.co.uk/sciencetech/article‑2054168/Facebook‑unveils‑massive‑data‑cen‑
ter‑Lulea‑Sweden.html> (dostęp: 12.09.2012).

78 Dniem debiutu Facebooka na nowojorskiej giełdzie był 18 maj 2012 roku, 
kiedy to wartość spółki osiągnęła rekordowy poziom 104 miliardów dolarów (43 
dolary za akcję). Por. Facebook na giełdzie. Debiut jakiego Internet nie widział, „Ga‑
zeta Wyborcza” [online:] <http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11752978,Facebo
ok_na_gieldzie__Debiut__jakiego_internet_nie.html> (dostęp: 12.08.2012).

79 Por. P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 194‑202.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 198.
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przez sztaby, dzięki dokładnemu śledzeniu zachowań i preferencji 
Facebookowiczów oraz projektowaniu i kontrolowaniu kampanii 
rekomendacyjnych online. Jak twierdzi Ilona Grzywińska 

serwis zapewnia kompilowanie informacji dotyczących profili użyt‑
kowników i agregowanie tych danych w kontekście programów po‑
litycznych. Facebook daje możliwość stworzenia centralnego miejsca 
dla komunikacji politycznej w trakcie kampanii w sferze online poprzez 
ciągłe pozyskiwanie, magazynowanie i przetwarzanie ogromnych ilo‑
ści informacji. Jednocześnie za pomocą serwisu można dotrzeć do poje‑
dynczych wyborców oraz ustalać zmienne demograficzne poszczegól‑
nych grup docelowych  82.

W tym kontekście ponownie pionierami wykorzystania mediów 
społecznościowych stali się politycy amerykańscy. Zdaniem I. Grzy‑
wińskiej, ujawnili się oni po raz pierwszy w serwisie w 2006 roku, 
w trakcie wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Sztaby 
wyborcze Partii Republikańskiej i Demokratycznej „otrzymały za‑
proszenia do Facebooka z loginami i hasłami dla kandydatów star‑
tujących w wyborach”  83. Od tego momentu 

kandydaci mogli tworzyć profile analogiczne do wszystkich użytkow‑
ników serwisu, zamieszczając w nich zdjęcia, opisy zainteresowań, lin‑
ki do ulubionych artykułów czy filmów oraz udzielać poparcia inicjaty‑
wom, które były im bliskie. Każdy członek serwisu mógł dodać danego 
polityka do swoich znajomych, tak jak by to czynił w przypadku kolegi 
ze szkoły czy z pracy. W odpowiedzi na rosnącą popularność serwisu 
jako forum politycznego, twórcy Facebooka zaproponowali dodatko‑
wą, uzupełniającą sekcję o nazwie Election Pulse (ang. puls wyborów). 
Ta funkcja umożliwiała standaryzację profili kandydatów (…) poprzez 
dodanie specjalnych rubryk z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem, 
stanem oraz dystryktem i przynależnością partyjną danego polityka. 
Na każdym profilu wyświetlano liczbę zwolenników kandydata oraz 
najświeższe statystyki poparcia (…)  84.

82 I. Grzywińska, Facebook i komunikacja polityczna. Wstępniak, fragment refera‑
tu na konferencji „Nowe Media”, Toruń 2010. Por. [online:] <http://www.webko‑
munikacja.pl/polityka/facebook‑i‑komunikacja‑polityczna‑wstepniak/> (dostęp: 
17.08.2012).

83 Tamże.
84 Tamże.
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Od 2007 roku Facebook rozpoczął udostępnianie usługi polegają‑
cej na tworzeniu tzw. stron (fanpage), dzięki której użytkownicy, za 
pomocą jednego kliknięcia, mogą dołączać do różnego rodzaju spo‑
łeczności fanowskich, które można postrzegać jako swoiste webple‑
miona. Strony te, wyświetlając liczbę fanów, informują o sile danej 
grupy. W tym okresie także Facebook wprowadził aplikację adre‑
sowaną do polityków o nazwie US Politics. Co istotne, dokonano 
tego we współpracy z telewizją ABC News. Aplikacja ta pozwoliła 
udzielić poparcia politykom czy partiom politycznym, pozyskać in‑
formacje na ich temat bądź porównać preferencje polityczne swoich 
znajomych. Dzięki temu otworzono także nowy obszar debaty po‑
litycznej nie tylko na linii polityk‑wyborca, ale także pomiędzy sa‑
mymi wyborcami. Grupy dyskusyjne w ramach Facebooka zajmu‑
jące się problematyką polityczną cieszyły się bowiem od początku 
niespodziewaną popularnością. Co więcej, w późniejszym okresie 
FB pozwolił także użytkownikom na uczestnictwo w debatach po‑
litycznych transmitowanych przez telewizję ABC News. W rezul‑
tacie tych przemian serwis pełni obecnie rolę najważniejszego me‑
dium dla demokracji 2.0. 
 Jak wynika z raportu Global Post  85 dotyczącego aktywności 
światowych liderów politycznych w social mediach, pierwszą pozy‑
cję zajmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, który osiągnął re‑
kordową liczbę fanów na Facebooku oraz osób obserwujących na 
Twitterze. Na drugiej pozycji znalazł się prezydent Filipin Beningo 
Aquino III z dwoma milionami fanów na Facebooku. Trzecią pozy‑
cję zajmuje prezydent Wenezueli Hugo Chavez (wybrany na czwar‑
tą kadencję), który na Twitterze obserwowany jest przez 1,6 miliona 
obywateli, zaś na Facebooku ma zaledwie 140 tysięcy fanów. Bar‑
dzo dużą uwagę do obecności w social mediach przykładają politycy 
wywodzący się z państw latynoamerykańskich. Zajęli oni w świa‑
towym rankingu miejsca od czwartego do dwunastego. Są wśród 
nich m.in.: Felipe Calderon z Meksyku, Juan Manuel Santos Calde‑
ron z Kolumbii, Dilma Rousseff z Brazylii, Sebastian Pinera z Chile 
i Cristina Fernandez de Kirchner z Argentyny. Wszyscy oni znacz‑
nie bardziej angażują się na Twitterze niż na Facebooku. W tym 
kontekście bardzo słabo wypadają aktorzy polityczni z państw eu‑
ropejskich. Tutaj największą popularnością cieszy się wciąż Silvio 

85 Social Media Power Index: World leaders, Global Post 2011.
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Berlusconi, który zajmuje 14 miejsce. Kolejno 18, 21, i 23 pozycje 
zajmują: premier Norwegii – Jens Stoltenberg, premier Wielkiej Bry‑
tanii – David Cameron i premier Węgier – Wiktor Orban. Wśród 
25 światowych liderów znaleźli się także: premier Tajlandii – Abhi‑
sit Vejjajiva (FB – 682 601, Twitter – 208 180), Mohamed ElBaradei 
z Egiptu (415 000, 181 883), prezydent Nigerii – Goodluck Jonathan 
(580 846, 15 062), prezydent Turcji – Abdullah Gul (5 263, 385 175), 
premier Indii – Manmohan Singh (212 430, Orkut – 8 953), premier 
Kanady – Stephen Harper (62 966, 151 469), premier Malezji – Najib 
Abdul Razali (28 214, 152 498), premier Izraela – Banjamin Netanja‑
hu (139 210, 24 923), premier Chin – Wen Jiabao (147 070, Orkut – 1), 
prezydent Sri Lanki – Mahindra Rajapaksa (FB – 97 763) i prezy‑
dent Kenii – Mwai Kibaki (89 548, 143)  86. Daleko w tyle znalazł się 
premier Donald Tusk. Jego fanpage na Facebooku, liczył w sierpniu 
2012 roku 1700 fanów. Ponadto, nie posiadał on żadnych wpisów. 
Dobrym przykładem jest, z kolei, Jerzy Buzek, który na Faceboo‑
ku ma aż 11 tysięcy fanów  87. Z powyższego zestawienia wynika 
ważny wniosek, że znacznie częściej i aktywniej angażują się w me‑
diach społecznościowych, za wyjątkiem USA, przywódcy państw 
rozwijających się o krótkich tradycjach demokratycznych. Szukają 
oni zapewne tą drogą bezpośredniego poparcia swoich wyborców. 
W ich przypadku możemy mówić o głębszej immersji w social me‑
diach, niż w przypadku elit politycznych z państw demokratycz‑
nych. Ponadto, przytoczone dane obrazują ogromny potencjał, jaki 
drzemie w mediach społecznościowych w kontekście interakcji na 
linii polityk‑wyborca.
 Na tym tle należy także wspomnieć o polskich doświadczeniach 
z wykorzystaniem Facebooka jako narzędzia polityki 2.0. Początek 
drugiej kadencji premiera Donalda Tuska naznaczony był trudny‑
mi decyzjami i momentami kryzysowymi, które przyczyniły się 
do spadku jego popularności, szczególnie w środowisku internau‑
tów. Mieliśmy do czynienia m.in. z protestami ws. zmian w syste‑
mie emerytalnym, blokowaniem umowy ACTA przez internautów, 
protestami lekarzy, a ostatnio aferą związaną z Amber Gold. Z tych 
powodów zapewne nie posiada on swojego prywatnego konta na 

86 Por. <http://www.globalpost.com/photo‑galleries/5660579/follow‑the‑
‑leader> (dostęp: 14.08.2012). 

87 <www.facebook.com/JerzyBuzek> (dostęp: 14.08.2012).
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Facebooku. Po wpisaniu do wyszukiwarki frazy „Donald Tusk” 
uzyskano wyniki, które w różnych kombinacjach przywoływały 
nazwisko premiera. Najważniejszy profil jednak dotyczy oficjalnej 
strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  88. Głośnym echem odbiło 
się usunięcie z niego 7774 wpisów zamieszczonych tam przez 3226 
przeciwników ACTA. Zdaniem Centrum Informacyjnego Rządu, 

gdy założyliśmy nasze profile w serwisach społecznościowych, podję‑
liśmy decyzję, by było to miejsce wymiany poglądów i informacji. Do‑
tychczas rzeczywiście tak było. Niestety, od kilku dni, niektóre osoby 
wypowiadające się w komentarzach nie stosują się do standardowo 
przyjętej netykiety, m.in. piszą wulgaryzmy i spamują. Dlatego zdecy‑
dowaliśmy, że posty łamiące zasady netykiety będą usuwane  89.

Tymczasem, według Fanpage Trender, zaledwie 1,49% usuniętych 
wpisów zawierało wulgarne komentarze, niemal cała reszta doty‑
czyła konstruktywnej krytyki ACTA  90. Tym samym, profil rządu, 
zamiast stać się modelowym przykładem prowadzenia polityki 2.0, 
odegrał rolę wręcz odwrotną. Centrum Informacyjne Rządu, cenzu‑
rując internautów, zablokowało sobie tym samym możliwość dia‑
logu z „sieciobywatelami”. Od tego momentu jest bowiem na Fa‑
cebooku widoczna tendencja do powstawania nowych fanpage’ów 
o wymowie antyrządowej. Jedną z bardziej popularnych jest strona 
„Mam dość Tuska”, która w humorystyczny sposób stara się dys‑
kredytować lidera PO  91. Jej bardzo wyraźny i dosadny przekaz 
sprawia, iż cieszy się ona znaczącym zainteresowaniem użytkow‑
ników Facebooka. Innym przykładem antyfanpage’u są strony face‑
book.com/tusk.donald i facebook.com/events/223501881064131/. 
Osoba premiera wywołuje w sieci negatywne emocje, stąd zapewne 
bierze się niemal całkowita jego indolencja w social mediach.

88 <www.faceboom.com.KancelariaPrezesaRadyMinistrów> (dostęp: 14.08. 
2012).

89 Tusku idzie w zaparte ws. usuwania wpisów z Facebooka, RMF24.pl, 
[ online:] <http://www.rmf24.pl/raport‑koniec‑wolnego‑internetu/acta‑fakty/
news‑tusk‑idzie‑w‑zaparte‑ws‑usuwania‑wpisow‑z‑facebooka,nId,431236> (do‑
stęp: 14.08. 2012).

90 <http://blog.sotrender.com/pl/2012/01/usuniete‑komentarze‑w‑sprawie ‑ 
acta ‑%E2%80%93‑analiza‑zespolu‑fanpage‑trender/> (dostęp: 14.08.2012).

91 Por. <www.facebook.com/Mamdosctuska> (dostęp: 14.08.2012).
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 Jeśli chodzi o prezydenta Bronisława Komorowskiego, to posia‑
da on na Facebooku aż trzy oficjalne fanpage. Na pierwszym – „Bro‑
nisław Komorowski polityk” – zarejestrowało się 22 217 fanów  92. 
Wśród najnowszych postów można odnaleźć tematy związane 
z 32. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Jest także 
wzmianka dotycząca pierwszego medalu zdobytego na XIV para‑
olimpiadzie przez Annę Harkowską. Prezydent nie odniósł się na‑
tomiast do kontrowersji związanych z aferą Amber Gold. Na profi‑
lu „Bronisław Komorowski osoba publiczna” odnajdujemy jedynie 
życiorys prezydenta, który polubiło 2 507 osób  93. Trzeci fanpage po‑
chodzi z okresu kampanii wyborczej i został stworzony przez oby‑
watelską grupę wsparcia B. Komorowskiego. Tutaj zainteresowanie 
wyraziło 4 105 osób  94. Wśród profili o charakterze prześmiewczym 
na czoło wysuwa się strona „Bronisław Kompromitowski”, gdzie 
przeciwnicy prezydenta (1 185) komentują popełniane przez nie‑
go gafy i lapsusy słowne  95. Innym przykładem jest także profil 
„Bronisław Komorowski nie jest moim prezydentem!!”  96, który zy‑
skał 1 207 „lajków”. Motywem wiodącym na tej stronie jest petycja 
w sprawie odwołania rządu Donalda Tuska. 
 Lider opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość posiada dwa 
oficjalne profile w serwisie Facebook. Pierwszy – „Jarosław Kaczyń‑
ski polityk” – lubi 3 988 osób  97. Strona jednak wydaje się być opa‑
nowana przez przeciwników przewodniczącego PiS‑u, pełna jest 
bowiem inwektyw pod adresem działaczy tej partii. Drugi profil – 
„Jarosław Kaczyński osoba publiczna” – zawiera wyłącznie życio‑
rys polityka, a mimo to polubiło tę stronę aż 5 328 osób  98. Facebo‑
ok jest także sceną, na której duże pole do popisu mają antagoniści 

92 <http://www.facebook.com/KomorowskiBronislaw/likes> (dostęp: 31.08. 
2012).

93 <http://www.facebook.com/pages/Bronis%C5%82aw‑Komorowski/112349
658779482?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).

94 <http://www.facebook.com/pages/BRONIS%C5%81AW‑KOMOROW‑
SKI‑NA‑PREZYDENTA‑RP/275633201909?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).

95 <http://www.facebook.com/pages/Bronis%C5%82aw‑Kompromitowski/25
9653234112139?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).

96 <http://www.facebook.com/pages/Bronis%C5%82aw‑Komorow‑
ski‑nie‑jest‑moim‑prezydentem/113994005315031?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).

97 <http://www.facebook.com/j.kaczynski?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).
98 <http://www.facebook.com/pages/Jaros%C5%82aw‑Kaczy%C5%84ski/107

908629232621?ref=ts> (dostęp;31.08.2012).
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 szefa PiS‑u. Do stron o takim charakterze zaliczyć można m.in. 
profile: „Jarosław Kaczyński looking at things” (5 381 lajków) peł‑
ną zdjęć, które w zamiarze autorów mają przedstawiać lidera par‑
tii w niekorzystnym świetle  99; Jarosław Kaczyński „Jak przegramy 
w 2011. Odejdę z polityki”, wykreowaną przez społeczność liczącą 
9 192 osób, popierającą Ruch Palikota, który tą drogą próbuje odbie‑
rać PiS‑owi głosy  100. Reasumując należy stwierdzić, iż lider Prawa 
i Sprawiedliwości zapewne nie docenia roli tego medium w komu‑
nikowaniu politycznym. W dużej mierze pozostaje bowiem bierny 
w stosunku do użytkowników portalu Facebook.
 Wreszcie należy pokrótce scharakteryzować aktywność polity‑
ków innych partii. B. wicepremier Waldemar Pawlak posiada dwa 
profile na Facebooku, jako polityk (5 811 fanów)  101 i osoba publiczna 
(438 fanów). Istnieje także trzeci – „Waldemar Pawlak sportowiec”, 
który polubiły tylko 2 osoby  102. We wszystkich przypadkach ak‑
tywność b. przewodniczącego PSL‑u jest minimalna i widać wyraź‑
nie, że na tym polu lider partii czuje się źle. Na oficjalnym fanpage’u 
Leszka Millera zarejestrowało się 1 166 jego zwolenników. Lider 
SLD wykorzystuje ten serwis jako narzędzie bieżącej rywalizacji 
politycznej. Odnosi się tutaj do aktualnych problemów politycz‑
nych kraju, w tym szczególnie sprawy Amber Gold. W jednym ze 
spotów napisał: „Rację ma ten kto ma większość. Państwo zawiod‑
ło. To porażka”  103. Biografię L. Millera na innej stronie polubiło 258 
osób  104. Zwolennicy przewodniczącego partii (5 144 osoby) założyli 
także osobny fanpage  105. Jedną z najbardziej popularnych stron po‑
litycznych na Facebooku jest natomiast profil Janusza Palikota, za‑
rejestrowanego jako osoba publiczna. Dostępna tam biografia lidera 

99 <http://www.facebook.com/JKlookingatthings?ref=ts> (dostęp: 31.08.2012).
100 <http://www.facebook.com/pages/Jaros%C5%82aw‑Kaczy%C5%84ski‑Jak

‑przegramy‑w‑2011‑odejd%C4%99‑z‑polityki/242736969107717?ref=ts> (dostęp: 
31.08.2012).

101 <http://www.facebook.com/WaldemarPawlak> (dostęp: 31.08.2012).
102 <http://www.facebook.com/pages/Waldemar‑Pawlak/257918820917067> 

(dostęp: 31.08.2012).
103 <http://www.facebook.com/Leszek.Miller.LM> (dostęp: 31.08.2012).
104 <http://www.facebook.com/pages/Leszek‑Miller/105657959467325> 

( dostęp: 31.08.2012).
105 <http://www.facebook.com/leszekm1> (dostęp: 31.08.2012).
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Ruchu jest zaznaczona przez 31 093 lajków  106. Właściwa dla tego 
serwisu dyskusja z użytkownikami przebiega natomiast na pro‑
filach: „Janusz Palikot” (4 678 fanów)  107, „Janusz Palikot polityk” 
(401)  108. Tą drogą założyciel Ruchu propaguje skróconą wersję liber‑
tariańskiego programu partii  109. Jedynym jego antyfanpagem, który 
przyciąga uwagę internautów jest strona – „Wk…wia mnie Janusz 
Palikot” – która posiada 1 941 lajków  110. Wśród wpisów można zna‑
leźć bardzo krytyczne głosy wobec lidera RP, w tym np.: „widać 
czyje reprezentuje on interesy, na pewno nie Polski. A przecież po‑
słowie muszą przysięgać strzec suwerenności, a więc złamał przy‑
sięgę i powinien iść siedzieć”  111; „On zdobył głosy bo powiedział, 
że zalegalizuje marihuanę, dlatego na niego zagłosowali młodzi. 
A on chce wprowadzić homoseksualne małżeństwa, likwidację Pol‑
ski, Godła i Flagi...”  112. Jest też fragment interesującego tekstu „Po‑
rażka partii wrogów Pana Boga”  113, w którym autorzy opisują ukry‑
te cele polityczne tego ugrupowania. 
 Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, iż 
Face book obecnie jest kluczowym narzędziem polityki 2.0. Jest 
to najpopularniejsza platforma Web 2.0, która łączy w sobie zale‑
ty nie tylko zwykłych stron WWW, mediów społecznościowych, 
ale także mikroblogów czy nawet serwisów wideo. Co niezwy‑
kle ważne, specyfika i popularność Facebooka sprawia, iż poli‑
tycy uzyskali unikalne narzędzie nie tylko promocji, ale, prze‑
de wszystkim, bieżącej komunikacji z opinią publiczną. Mogą 
dzięki temu nie tylko w dowolny sposób przedstawiać swoje 
poglądy, ale także wykorzystywać FB jako wyjątkowe narzę‑
dzie marketingu politycznego. Komunikując się z wyborcami, 

106 <http://www.facebook.com/pages/Janusz‑Palikot/108647139159952> 
( dostęp: 31.08.2012).

107 <http://www.facebook.com/pages/Janusz‑Palikot/191495590897988> 
( dostęp: 31.08.2012).

1 0 8 < h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / J a n u s z ‑ M a r i a n  ‑ Pa l i k o t / 
298320963518207> (dostęp: 31.08.2012).

109 Tamże.
110 <http://www.facebook.com/pages/Wkur...‑mnie‑Janusz ‑Palikot/ 

297868883607259> (dostęp: 31.08.2012).
111 Tamże.
112 Tamże.
113 Porażka partii wrogów Pana Boga, Niezależna.pl, [online:] <http://niezalezna.

pl/31094‑porazka‑partii‑wrogow‑pana‑boga> (dostęp: 31.08.2012).
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odpowiadając na sygnały ze strony opinii publicznej na Facebo‑
oku, mają oni szerokie możliwości, aby mobilizować swój elekto‑
rat oraz działać na rzecz większej polaryzacji politycznej. Logika 
„wirali”, mechanika fanpage’ów oraz „lajków” sprawiają bowiem, 
że aktywność polityka na Facebooku może się spotkać ze zde‑
cydowanie większym odzewem ze strony opinii publicznej niż 
miałoby to miejsce w przypadku narzędzi Web 1.0. Odzew ten 
obejmuje nie tylko aktywność zwrotną w kierunku polityka, ale 
również nasiloną debatę polityczną pomiędzy „sieciobywatela‑
mi”. Wreszcie, portal ten pozwala także na swoiste „zbliżenie” ze 
społeczeństwem. Przy umiejętnym jego wykorzystaniu, FB może 
być nie tylko narzędziem nadawania oficjalnych komunikatów 
politycznych. Może on, dzięki swej specyfice, doprowadzić do 
przedstawienia polityka jako osoby prywatnej, posiadającej okre‑
ślone zainteresowania czy hobby, co działa na korzyść z punktu 
widzenia logiki kampanii wyborczych czy dyskursu polityczne‑
go. Tego typu efekt zawsze był niezwykle trudny do osiągnięcia 
przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych. W tym kontekście na‑
leży wreszcie zauważyć, iż podobnie, jak w przypadku  Twittera 
czy blogów, polska scena polityczna w większości odbiega od 
światowych standardów wykorzystania tego medium, wyzna‑
czonych w głównej mierze przez polityków amerykańskich.

4.5. You Tube

Niezwykle istotną rolę w demokracji 2.0 spełniają również portale 
społecznościowe, które skupiają miłośników filmowania i fotogra‑
fii. Prawdziwymi gigantami są tutaj największe na świecie bibliote‑
ki plików wideo: You Tube, Vimeo i Dailymotion, służące do pub‑
likacji filmów, oraz Flickr i Picasa, stworzone do publikacji zdjęć. 
Portale te umożliwiają wgrywanie filmów i zdjęć i umieszczanie 
ich na stronach internetowych. Zdjęcia można grupować w albu‑
my (fotostream), co ułatwia ich gromadzenie i przeglądanie. Nie‑
kwestionowanym liderem w tej mierze jest You Tube, który powstał 
w 2005 roku z inicjatywy Chada Hurleya, Steve’a Chena i Jaweda 
Karima. W 2006 roku wykupiony został od nich przez Google Inc. 
za sumę 1.65 mld $. Według Google, codziennie umieszczanych jest 
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tam ponad 85 tysięcy filmów  114. Od niedawna dostępna jest rów‑
nież usługa telewizji na żywo, co zapewne w niedalekiej przyszłości 
stanie się konkurencyjne wobec telewizji tradycyjnych  115. Umożli‑
wi także prowadzenie kanału telewizyjnego zwykłym internautom. 
Dzięki ogromnej i niesłabnącej od lat popularności, serwis ten po‑
siada ogromny potencjał, który może być wykorzystany w interak‑
cji politycznej rządzących i rządzonych. Z jednej strony, może on 
stanowić namiastkę tradycyjnej telewizji, gdzie spoty reklamowe są 
z reguły niezwykle kosztowne. Dzięki You Tube, elity polityczne 
mogą zamieszczać swoje materiały promocyjne i trafić w ten sposób 
do określonego „targetu”. Tym samym serwis ten jest coraz częściej 
wykorzystywany przez polityków do komunikacji z elektoratem. 
Z drugiej strony, You Tube może służyć również obywatelom, któ‑
rzy dzięki niemu mogą przesyłać określone informacje bądź komu‑
nikaty o zabarwieniu politycznym. Stało się to szczególnie widoczne 
w przypadku wyborów w Iranie, rewolucji w Tunezji, Egipcie, Libii, 
Syrii czy Rosji. Użytkownicy portalu często wchodzą w rolę dzien‑
nikarzy, na bieżąco informując o wydarzeniach w niedostępnych re‑
gionach świata. Ułatwia to rosnąca liczba telefonów komórkowych 
wyposażonych w kamerę z dostępem do Internetu. Dla tych akty‑
wistów utworzono m.in. serwis Citizentube – gdzie można umiesz‑
czać informacje o charakterze społecznym czy politycznym. Powo‑
łano także do życia You Tube Reporter’s Center, który umożliwia 
doskonalenie warsztatu dziennikarskiego. Można się tu nauczyć, 
jak stworzyć dobry reportaż, przeprowadzić wywiad lub dzienni‑
karskie śledztwo. Telewizja CNN przyczyniła się także do popula‑
ryzacji tej formy dziennikarstwa społecznego, publikując materiały 
dostarczane przez iReporters. You Tube jest także miejscem wielu 
spektakularnych akcji masowych o poważnych konsekwencjach 
politycznych. Jedna z nich wiąże się z trailerem filmu „Innocence of 
Muslims” (Niewinność Muzułmanów), który umieszczono w ser‑
wisie 12 września 2012 roku. Bezpośrednią konsekwencją tego faktu 
był atak na ambasadę amerykańską w Benghazi, w wyniku czego 
zginął ambasador USA w Libii. Oburzenie świata muzułmańskie‑
go filmem o wymowie antyislamskiej  spowodowało wystąpienia 

114 M. Gałganek, 5‑lecie  YouTube,  [online:]  <http://blog.widzialni.
pl/5‑lecie‑ youtube/> (dostęp: 12.08.2012).

115 <http://www.youtube.com/live?gl=PL&hl=pl> (dostęp: 12.08.2012).
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uliczne w wielu państwach muzułmańskich skierowane przeciw‑
ko Stanom Zjednoczonym. Wydarzenia te są współczesnym przy‑
kładem konwergencji informacji w nowych mediach opisanej przez 
Henry’ego Jenkinsa jako casus Dino Ignacio  116. 
 Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, pionierami poli‑
tycznego wykorzystania potencjału portalu You Tube okazali się 
politycy amerykańscy. W styczniu 2007 roku w serwisie You Tube 
(YT) ukazał się teledysk, w którym Amber Lee Ettinger zaśpiewała 
piosenkę, napisaną przez Leah Kauffmana pierwotnie dla progra‑
mu Saturday Night Live, produkowanego w telewizji NBC. Piosen‑
kę tym razem zadedykowano Barackowi Obamie. W ciągu pierw‑
szego miesiąca dokonano 2,3 miliona razy wejść, a w styczniu 2009 
roku liczba odsłon wynosiła już 13 milionów  117. Teledysk z Obama 
Girl tak bardzo spodobał się użytkownikom You Tube, że stał się 
memem rozsyłanym masowo w sieci. Trafił on także do wielu stacji 
telewizyjnych, gdzie wielokrotnie go odtwarzano, dowodząc kata‑
litycznego stosunku nowych i starych mediów. Klip ten wtopił się 
w coraz bardziej popularne w polityce wątki ludyczne, które Marek 
Jeziński nazywa karnawalizacją polityki  118. Nie ulega jednak wąt‑
pliwości, iż popularność klipu na You Tube została zręcznie wyko‑
rzystana przez kandydata Demokratów i wpisała się w jego wzor‑
cową kampanię wyborczą spod znaku polityki 2.0. Kolejny etap 
w wykorzystaniu tego serwisu rozpoczął się 23 lipca 2007 roku, kie‑
dy po raz pierwszy w historii debatę prawyborczą przeprowadzo‑
no jednocześnie w CNN oraz na You Tube. Tego dnia rywalizowali 
z sobą Demokraci, zaś 28 listopada 2007, to samo sprzężone, sym‑
biotyczne medium transmitowało debatę Republikanów. Zdaniem 
P. Levinsona stanowiło to przełom, który był 

takim samym krokiem naprzód dla demokracji i procesu wyborczego, 
jakim były pierwsze debaty prezydenckie, transmitowane w telewizji 
w 1960 roku  119

116 Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, 
Warszawa 2007.

117 Por. P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 100.
118 Por. M. Jeziński, Marketing polityczny i karnawał. Uwagi na marginesie wybo‑

rów roku 2005, [w:] T. Sasińska – Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. 
Media w polityce, Toruń 2007, s. 195.

119 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 102.
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czy pogadanki przy kominku (Fireside Chats) Franklina Delano 
Roosevelta z 1933 roku. Zdaniem Paula Saffo i Marka Leibovicha, 
to właśnie dzięki You Tube Barack Obama stał się pierwszym na 
świecie cybergenicznym prezydentem  120. Zaraz po wygranej, swo‑
je pierwsze przemówienie umieścił w YT, podkreślając istotną rolę 
tego medium w procesie komunikowania z obywatelami. O zna‑
czeniu nowych mediów w dyskursie politycznym Obamy mogła 
świadczyć również jego decyzja o powołaniu stanowiska cyber czara, 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo sieci  121. Na tym tle pojawiają 
się jednak głosy krytyczne wobec wykorzystania You Tube jako na‑
rzędzia polityki 2.0. Przykładowo, w przeciwnieństwie do entuzja‑
stów nowych technologii, Andrew Keen jest zagorzałym krytykiem 
Internetu, oskarżając ten otwarty model komunikacyjny o obniże‑
nie jakości dyskursu, egocasting i „youtubifikację”, czyli infantyliza‑
cję procesów politycznych. W jego opinii, może to prowadzić do 
pozostawienia przyszłości rządu w rękach autorów trzydziestose‑
kundowych klipów – amatorów o złych zamiarach  122. You Tube jest 
dostępny dla każdego, kto ma kamerę lub telefon z taką funkcją, 
stąd rzeczywiście serwis jest zapełniany w dużej części materiała‑
mi śmieciowymi. Jednakże jego zaletą jest darmowość, można tam, 
w przeciwieństwie do telewizji, zamieszczać dowolną ilość reklam 
politycznych, których publikacja nic nie kosztuje. Jednocześnie do‑
cierają one do ogromnej publiczności YT i pozostają tam na zawsze. 
To, co najważniejsze, polega na tym, iż przekaz ten jest całkowicie 
niezależny od pośrednictwa gatekeepeów z telewizji głównego nurtu. 
 Na tym tle należy ponownie odwołać się do polskich doświad‑
czeń w zakresie politycznego wykorzystania portalu You Tube. 
Wpisanie frazy „Donald Tusk” w wewnętrzną wyszukiwarkę YT 
informuje o 7320 zarejestrowanych filmach  123. Te oficjalne pochodzą 

120 Cybergeniczność wywodzi się z pojęcia fotogeniczność, telegeniczność czy 
szerzej mediageniczność. Oznacza ono dobrą prezencję w Internecie. Por. P. Saffo, 
Obama’s cybergenic edge, [online:] <http://www.saffo.com/02008/04/17/obamas‑cy‑
bergenic‑edge/> (dostęp: 12.08.2012); M. Leibovich, McCaine, The Analog Candi‑
date, [online:] <http://www.nytimes.com/2008/08/03/weekinreview/03leibovich.
html> (dostęp: 12.08.2012).

121 R. Singel, White House Cyber Czar: ‘There Is No Cyberwar’, [online:] <http://
www.wired.com/threatlevel/2010/03/schmidt‑cyberwar/> (dostęp: 14.08.2012).

122 Por. A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007, s. 51, 79.
123 <http://www.youtube.com/results?search_query=donald+tusk> (dostęp: 

14.08.2012).
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z kont Platformy Obywatelskiej i Kancelarii Prezesa Rady Mini‑
strów (KPRM). Na profilu POTV umieszczono 324 klipy. Co cieka‑
we, kanał ten został utworzony dopiero 24 lutego 2011 roku. Strona 
posiada jedynie 546 widzów i 657 998 wyświetleń. Platforma Oby‑
watelska umieściła tam oficjalne przemówienia, wideoblogi, repor‑
taże, przemówienia do internautów, komentarze, okazjonalne ży‑
czenia, materiały z kampanii wyborczej. Na koncie KPRM znajduje 
się 681 filmów. Kanał utworzono 17 lipca 2009 roku. Strona posiada 
676 widzów i 1 174 405 wyświetleń. Kancelaria Premiera lokuje tam 
krótkie relacje z oficjalnych spotkań, komentarze, wystąpienia pub‑
liczne, krótkie wywiady prasowe oraz okazjonalne życzenia. Pozo‑
stałe nagrania pochodzą z kont prywatnych. Wiele z nich ma cha‑
rakter remiksów, wycinków wystąpień publicznych, fragmentów 
wywiadów, debat telewizyjnych, wypowiedzi osób publicznych 
i prywatnych o premierze oraz filmów propagandowych  124.
 Po wpisaniu frazy „Bronisław Komorowski” w wyszukiwarkę 
wewnętrzną You Tube pokazuje się 3240 wyników  125, stanowią‑
cych wynik zarówno oficjalnej aktywności prezydenta, jak i owoc 
youtubifikacji. Kanał utworzono 28 listopada 2010 roku. Posiadał 
on 875 963 wyświetleń. Klipy pochodzą z konta Bronisława Komo‑
rowskiego (94 filmy, 474 widzów) i oficjalnego konta Prezydenta 
Rzeczy pospolitej Polskiej (424 filmy, 1190 widzów). Bronisław Ko‑
morowski umieścił na swoim koncie materiały dotyczące ostat‑
niej kampanii prezydenckiej: spoty reklamowe, filmiki, w których 
udzielają mu poparcia osoby znane (aktorzy, piosenkarze, sportow‑
cy, itp.), debatę z blogerami, nagranie z wideoczatu, materiały ze 
spotkań z wyborcami. Wśród materiałów zamieszczonych przez in‑
ternautów dominują te, które ogniskują się na, nagłośnionych me‑
dialnie, prezydenckich „wpadkach”  126. 
 W serwisie You Tube znajduje się 5960 filmów związanych z na‑
zwiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Na oficjalnym kanale kandy‑
data PiS na Prezydenta, utworzonym przed rozpoczęciem kam‑
panii, umieszczono 227 klipów, którego widownia składa się z 503 
widzów. Materiały pochodzą także z kanału NiezależnaTV oraz 

124 Dane na dzień dostępu: 14.08.2012.
125 <http://www.youtube.com/results?search_query=bronis%C5%82aw+Kom

orowski> (dostęp: 14.08.2012).
126 Dane na dzień dostępu: 14.08.2012.
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 pisorgpl. Pozostałe filmy zebrano z różnego rodzaju imprez, w któ‑
rych uczestniczył Jarosław Kaczyński. Można tam odnaleźć jego 
wystąpienia w Sejmie, telewizji czy ze spotkania z wyborcami. Za‑
skakuje natomiast stosunkowo niewielka ilość remiksów atakują‑
cych prezesa Prawa i Sprawiedliwości. 
 Po wpisaniu frazy „Waldemar Pawlak” w wyszukiwarkę we‑
wnętrzną YT otrzymano 1390 rezultatów  127. Oficjalne filmy pocho‑
dzą z kont PSLnewsy, PSLwybory oraz vloga Waldemara Pawla‑
ka. Na koncie PSLnewsy znajduje się 688 klipów. Kanał utworzono 
8 kwietnia 2010 roku. Posiada on 133 widzów i zarejestrował 1 093 
950 wyświetleń. PSL zamieszcza tam filmy propagujące gospodar‑
ność czy innowacyjność, krótkie raporty z całego kraju, na przykład 
na temat stanu dróg, wypowiedzi oficjalne i nieformalne oraz ży‑
czenia okazjonalne. Filmy pogrupowane są w playlisty (każda nosi 
tytuł pochodzący od miesiąca i roku, w którym filmy zostały opub‑
likowane lub wydarzenia, którego dotyczą). Na koncie PSLwybory 
ulokowano 20 filmów, posiada ono 71 widzów i 584 237 wyświet‑
leń. Kanał został utworzony 19 sierpnia 2011 roku. Zamieszczono 
tam materiały wyborcze partii, piosenki wyborcze, program partii 
oraz spot podsumowujący ostatnią kampanię parlamentarną. Na 
koncie ipawlak znajduje się 5 filmów. Kanał został utworzony 6 lip‑
ca 2011 roku. Stona posiada 5 widzów i 1 119 wyświetleń. Ulokowa‑
no tam vlogi Waldemara Pawlaka dotyczące gospodarki. Pozostałe 
filmy pochodzą z kont prywatnych i mają charakter krótkich relacji 
ze spotkań z wyborcami, wycinków wypowiedzi. Nie brakuje także 
filmow o charakterze prześmiewczym  128.
 Materiały zamieszczone na kanale Leszka Millera, zawierającym 
733 filmy, mają zdecydowanie charakter agresywnej walki z prze‑
ciwnikami politycznymi  129. Przewodniczący SLD atakuje w nich 
zarówno PiS („PiS to partia symboli i trumien” – fragment rozmo‑
wy w TOK FM – 239 wyświetleń), PO („PO nie będzie dominować 
do końca świata” – fragment rozmowy w TOK FM – 72 wyświetle‑
nia), jak i Ruch Palikota („Leszek Miller o Palikocie” – wywiad dla 
TVpolitycznej – 165 wyświetleń). Niezwykle interesującym filmem 

127 <http://www.youtube.com/results?search_query=waldemar+pawlak> 
( dostęp: 14.08.2012).

128 Dane na dzień dostęu:14.08.2012.
129 <http://www.youtube.com/results?search_query=leszek+miller> (dostęp: 

14.08.2012).
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o walorach historycznych jest ten traktujący o kulisach Okrągłe‑
go Stołu („Okrągły Stół 1989” – 10 519 wyświetleń). Serwis Lesz‑
ka Millera w YT ma charakter czysto marketingowy. Były premier 
potrafi doskonale posługiwać się soundbitem i jest obyty z kamerą 
i mikrofonem  130. 
 Wreszcie należy zwrócić uwagę na działalność Janusza Paliko‑
ta, który skutecznie przyciąga uwagę opinii publicznej za pomocą 
swojego bloga. Sukces ten próbuje także powtórzyć w przypadku 
kanału w serwisie You Tube  131. Wyszukiwarka informuje o 2470 
filmach tam ulokowanych, które mają imponującą widownię. Dla 
przykładu, debatę Janusza Korwina‑Mikke i Janusza Palikota w te‑
lewizji „Polsat” z 26 sierpnia 2011 roku obejrzano 121 121 razy. 
Tematyka filmów oscyluje wokół programu wyborczego Ruchu 
Palikota i koncentruje się na kwestiach związanych ze sprawą lega‑
lizacji marihuany i aborcji („Poseł Janusz Palikot na temat marihua‑
ny i aborcji” – 767 wyswietleń), antyklerykalizmem („Janusz Palikot 
o apostazji” – 2995 wyświetleń, „Janusz Palikot o odcinaniu pępo‑
winy Państwa od Kościoła” – 1974 wyświetleń) czy sprawy ACTA 
(„Janusz Palikot na proteście przeciwko ACTA” – 109 176 wyświet‑
leń). Wśród dostępnych materiałów odnaleźć można także oficjalny 
kanał: „Tylko Palikot! Oficjalny kanał wideo Komitetu Wyborczego 
Ruchu Palikota” z 39 filmami i 135 widzami. Zadaniem tego ser‑
wisu, jak się wydaje w zamyśle autora, jest dotarcie z informacją 
o programie Ruchu Palikota do młodych odbiorców w celu prze‑
kształcenia ich w swój elektorat  132.
 Zarówno aktorzy polityczni, jak i oceniający ich obywatele za‑
mieszczają materiały filmowe w You Tube w nadziei, że zyskają one 
rozgłos, dzięki któremu zrealizują oni swoje cele polityczne. Tym 
samym You Tube stał się narzędziem do bieżącej walki politycznej 
poszczególnych polityków, partii czy nawet wyborców. Jednym 
z wielu przykładów takich działań było zamieszczenie w sieci słyn‑
nego filmu z senator Hillary Clinton, 

na którym (…) niemiłosiernie fałszuje, śpiewając amerykański hymn. 
Na innym filmie John Edwards przygotowuje się do wywiadu – bez 

130 Dane na dzień dostępu:14.08.2012.
131 <http://www.youtube.com/results?search_query=janusz+Palikot> (dostęp: 

14.08.2012).
132 Dane na dzień dostępu: 14.08.2012.
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końca czesze włosy i przegląda się w małej puderniczce. Wszystko to 
przy akompaniamencie słodkiej piosenki I feel pretty  133.

Jednakże największe zainteresowanie wzbudziała, jak dotąd, „oddol‑
na” antyreklama polityczna pt. Vote Different. Jest to przeróbka jednej 
z najsłynniejszych reklam świata – spotu firmy Apple z 1984 r., który 
nawiązywał do książki Rok 1984 George’a Orwella. W reklamie Apple 
z ogromnego ekranu grzmiał Wielki Brat. W parodii zastąpiła go Hillary 
Clinton. Film zdobył ogromną popularność wśród internautów, będąc 
jednocześnie przykładem udanego wykorzystania serwisu You Tube 
jako narzędzia bieżącej walki politycznej i polaryzacji elektoratu. O jego 
produkcję i umieszczenie w sieci podejrzewano bowiem sztab Baracka 
Obamy. Rzeczywiście, amerykański blog polityczny Huffington Post 
potwierdził, że autorem filmu jest Phil de Vellis, pracownik jednej 
z firm obsługujących sztab Obamy. De Vellis w oświadczeniu napisał, 
że jest dumny ze swojego dzieła. Był też przekonany, że takich „oddol‑
nych” politycznych antyreklam będzie coraz więcej, zaś jego celem było 
pokazanie, jaki wpływ na kampanię może mieć obywatel  134.

W polskich realiach, najczęściej atakowanym w ten sposób polity‑
kiem jest Donald Tusk.
 Reasumując, należy podkreślić, iż You Tube stanowi unikalne 
w perspektywie całego Internetu narzędzie Web 2.0. Dzięki jego 
ogromnej popularności oraz specyfice funkcjonowania, może on 
z powodzeniem zastępować tradycyjną telewizję oraz radio, pomi‑
jając jednocześnie ich największe ograniczenia i wady. Dzięki temu, 
jest to obecnie serwis cieszący się rosnącą popularnością elit poli‑
tycznych na całym świecie, które zamieszczają tam swoje materiały 
promocyjne i propagandowe. You Tube, jak wskazano wyżej, może 
być także wykorzystywany jako narzędzie czarnego PR‑u, przydat‑
ne w bieżącej walce politycznej poszczególnych partii czy liderów. 
Dzięki otwartej strukturze portalu aktywność polityczna elit może 
być na bieżąco oceniania przez opinię publiczną, która częstokroć 
reaguje nań własnymi produkcjami filmowymi bądź komentarza‑
mi. Na tym tle zasadne jest podkreślenie, iż You Tube dotychczas 
jest raczej wykorzystywany przez polityków głównie jako jednokie‑
runkowe narzędzie komunikacji, w przeciwieństwie np. do blogów 
czy Facebooka. W tym kontekście ponownie należy podkreślić, iż to 
amerykańska scena polityczna stała się prekursorem politycznego 

133 M. Rychter, Prezydent z sieci, „Wprost” nr 16/2007.
134 Tamże.
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wykorzystania tego serwisu, przede wszystkim, jako wyjątkowego 
następcy tradycyjnych komunikatów telewizyjnych. Tymczasem, 
w przypadku Polski elity polityczne stosunkowo późno zaintereso‑
wały się tym portalem, przez co ich aktywność cieszy się niewiel‑
kim zainteresowaniem „sieciobywateli”. Należy także podkreślić, iż 
serwis ten przekształca się obecnie w platformę telewizji na żywo, 
co w niedalekiej przyszłości odmieni rynek telewizyjny na świecie 
i ułatwi aktorom politycznym oraz netizenom prowadzenie debaty 
politycznej online. Przyczyni się więc do rozwoju demokracji 2.0.

4.6. Second Life

Second Life (SL) to gra o charakterze wirtualnym, stworzona przez 
Linden Research, Inc., firmę założoną przez Philipa Rosedale’a. Jej 
premiera miała miejsce w sieci 23 czerwca 2003 roku. Każdy użyt‑
kownik, po zarejestrowaniu, zobowiązany jest stworzyć awata‑
ra  135 (jego nazwisko automatycznie ustala SL), czyli swoje alter ego 
i zagospodarowywać wirtualną przestrzeń wedle własnych fantazji 
i upodobań (terra nova). Początkowo użytkownicy uczą się, jak ani‑
mować awatara, czyli 

zmieniać jego wygląd zewnętrzny, teleportować się do nowych miejsc, 
latać, skakać, tańczyć, wydawać  rozmaite odgłosy, konsumować do‑
bra za pomocą lokalnej waluty (linden dollars). (…) W towarzystwie 
innych newbies (czyli rozpoczynających grę) wybiera się z dostępnych 
matryc skórę, włosy, paznokcie, nogi, głowę, czoło, sukienkę, rajstopy, 
buty i całą resztę  136.

135 Awatar – postać w świecie wirtualnym. Może być generowana przez opro‑
gramowanie (wówczas jest botem) lub stanowić reprezentację ludzi uczestni‑
czących w rzeczywistości wirtualnej. Awatary mogą przyjmować rozmaite for‑
my – od przedmiotów codziennego użytku poprzez zwierzęta, ludzi i istoty 
antropomorficzne. W hinduizmie słowo avatāra oznacza wcielenie bóstwa w po‑
stać śmiertelną (np. człowieka lub zwierzęcia). Cyt. za: A. Przegalińska, Second 
Life, czyli życie po życiu, Dwutygodnik.com, [online:] <http://www.dwutygodnik.
com/artykul/810‑second‑life‑czyli‑zycie‑po‑zyciu.html> (dostęp: 14.08.2012).

136 A. Przegińska, Second Life, czyli życie po życiu, dz.cyt.
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Zdaniem P. Levinsona 

Second Life stanowi (…) realizację całkowitego zanurzenia w nowym 
„nowym medium”. Możesz w dowolnym momencie zatrzymać wideo 
w You Tube, przerwać edytowanie Wikipedii, wyjść ze swojego profi‑
lu w portalu społecznościowym (…). Jednak jeśli odejdziesz od kom‑
putera, będąc jednocześnie podłączony do Second Life, w dosłownym 
sensie pozostawiasz swojego awatara w bezruchu lub śpiącego (…)  137.

SL oferuje więc możliwość komunikowania się z innymi awata‑
rami za pomocą głosu i obrazu. Można tutaj prowadzić na żywo 
„webinaria”, prowadzić dialogi, pokazywać wnętrza budynków 
(np. siedziby partii, muzea), odbywać wykłady, przemawiać do 
wyborców. Można także eksponować plakaty, materiały reklamo‑
we, emitować filmy, agitować. Z tych powodów instrumentarium 
gry stało się interesujące dla aktorów politycznych. Pierwszym 
politykiem, który postanowił wykorzystać środowisko masowych 
gier wirtualnych (MMORPG  138) był Jean‑Marie Le Pen, przywód‑
ca francuskiego Frontu Narodowego. Założył on w grze wirtual‑
ne biuro swojej partii, które wywołało spore kontrowersje wśród 
innych użytkownikow. Doszło wręcz do sytuacji, w których jego 
przeciwnicy organizowali pikiety w Second Life, używając podczas 
demonstracji tablic z podobizną Le Pena z domalowanym wąsikiem 
Hitlera. W styczniu 2007 roku doszło wręcz do strzelaniny, w wy‑
niku której budynek biura partii został wirtualnie zniszczony  139. 
W efekcie, również i inni politycy zainteresowali się potencjałem tej 
niezwykłej gry. W Second Life swoje wirtualne kampanie prowa‑
dzili m.in. Ségolene Royal i Nicholas Sarkozy. Obecność francuskich 
polityków w SL wynikała z ogromnej popularności tego medium 
w zachodniej Europie. W 2007 roku Francuzi stanowili aż 12% użyt‑
kowników Second Life, zaś Amerykanie 31% graczy. Jeśli chodzi 
o Stany Zjednoczone, to pierwszymi politykami, którzy otworzyli 
swoje wirtualne przedstawicielstwa, byli: kandydat na prezydenta 
i były gubernator Wirginii, republikanin Jim Gilmore oraz demo‑
krata John Edwards. Zdaniem J. Edwardsa, atrakcyjność SL wynika‑
ła wówczas stąd, że populacja użytkowników „składała się z osób 

137 P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 235.
138 MMORPG – Massively Multiplayers Online Role Play Games.
139 M. Rychter, Prezydent z sieci, dz. cyt.
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postępowych o  otwartych umysłach”  140. Jednakże i w tym wypad‑
ku obecność w SL spotkała się z protestami. W wyniku interwencji 
przeciwników kandydata demokratów jego wirtualne biuro zostało 
zdemolowane, a na ścianach umieszczono graffiti w postaci sowie‑
ckich symboli. Z kolei, pierwsze w Japonii biuro senatorskie w wir‑
tualnym świecie Second Life otworzył w 2007 roku członek Izby 
Radców z Partii Demokratycznej – Kan Suzuki. Jego zamiarem było 
wygłaszanie tam przemówień, prowadzenie spotkań i dyskutowa‑
nie o polityce. Przy tej okazji senator naruszył prawdopodobnie ja‑
pońskie prawo wyborcze, które ogranicza formę agitacji politycz‑
nej jedynie do ulotek i zdjęć. Japoński parlament orzekł bowiem, że 
zapis dotyczy również Internetu, w którym podczas kampanii nie 
wolno publikować informacji dotyczących kandydatów  141.
 W Second Life miały miejsce także wirtualne demonstracje. 
Przykładowo, przed wirtualnym Kapitolem grupa kilkudziesięciu 
awatarów zorganizowała zgromadzenie, by zaprotestować przeciw‑
ko potencjalnemu atakowi USA na Iran. Aktywiści zaopatrzeni byli 
w okolicznościowe transparenty i plakaty z pacyfistycznymi hasła‑
mi. Twierdzili oni, że ich celem było zwrócenie uwagi mieszkańców 
SL na problem wojny we współczesnym świecie  142. Na fali kontesta‑
cji niezadowolenia z wirtualnego świata powstała nawet rewolucyj‑
na „Armia Wyzwolenia Second Life”, której przewodził Marshall 
Cahill. Za początek przewrotu można uznać akt zniszczenia wirtu‑
alnych sklepów American Apparel i Reebok, gdzie na znak protestu 
zdetonowano wirtualną bombę atomową  143.
 Z najbardziej intensywnym upolitycznieniem tego medium 
mieliśmy do czynienia dopiero w 2008 roku, kiedy popularność 
gry Second Life osiągnęła apogeum. W trakcie historycznej kam‑
panii wyborczej w USA doszło nawet do prawdziwych konfliktów 
pomiędzy zwolennikami Baracka Obamy i Hillary Clinton, któ‑
rzy w eko systemie Second Life organizowali kampanie na rzecz 

140 <http://www.valhalla.pl> (dostęp: 10.08.2012).
141 Senator otworzył pierwsze biuro w „Second Life”, „Gazeta Wyborcza” [online:] 

<http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,82017,4216392.html> (dostęp: 14.08.2012).
142 T. Kwarciński, Polityka Second Life,Wiadomości24.pl, [online:] <http://www.

wiadomosci24.pl/artykul/polityka_second_life_20886.html> (dostęp: 14.08.2012).
143 Polityka w Second Life, Youtube, <http://www.youtube.com/watch?v=71r5u

UHaqm0&eurl=http%3A%2F%2Fhegemonet%2Eblox%2Epl%2F2007%2F02%2F
POLITYKA%2DW%2DSECOND%2DLIFE%2Ehtml> (dostęp: 14.08.2012).
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popieranych przez siebie kandydatów. Ich celem było skłonienie 
pozostałych użytkowników do głosowania na nich w prawdziwym 
świecie. Sterowane przez sympatyków Obamy i Clinton awatary 
napadały nawzajem na sztaby wyborcze przeciwników, zakłócając 
wiece i dopuszczając się aktów wandalizmu. W wirtualnym świecie 
krążyły wręcz zdjęcia kandydatów połączone ze zdjęciem Osamy 
bin Ladena. Dochodziło też do aktów przemocy z użyciem broni 
palnej. Rany postrzałowe nie były jednak śmiertelne, nie powodo‑
wały nawet widocznych obrażeń, mogły jedynie doprowadzić do 
obniżenia poziomu doświadczenia awatara lub czasowego wyrzuce‑
nia go z serwera, ale, zdaniem Marzeny Falkowskiej, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że pewna granica została przekroczona  144. Do wir‑
tualnego starcia doszło także pomiędzy B. Obamą i J. McCainem. 
Cały zapis tej pasjonującej rozgrywki dostępny jest dzisiaj w serwi‑
sie You Tube, gdzie umieszczono aż 120 filmów z kampanii wybor‑
czej w tym wirtualnym świecie  145. Dziesięć milionów użytkowni‑
ków gry w 2007 roku i wciąż wzrastające zainteresowanie sprawiło, 
że Szwecja jako pierwsze państwo otworzyło w tym środowisku 
swoją ambasadę. W jej ślady poszły Malediwy i Estonia  146. Na fali 
tych działań również Polska uruchomiła projekt pod nazwą Second 
Polska, czego konsekwencją stały się projekty miejskie i uniwersy‑
teckie o takim charakterze (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, 
Katowice, UMCS Lublin itd.). W Second Krakow, który jest wier‑
ną kopią krakowskiego rynku, pokazał się polityk, który startował 
w wyborach do Sejmu RP z listy PiS. Był nim Mirosław Gilarski, 
radny miasta Krakowa. Na zorganizowanej konferencji przedstawił 
on swojego awatara zgromadzonym internautom  147. Rozpoczęcie 
kampanii w Second Life, 1 października 2007 roku, było pierwszym 
tego typu wydarzeniem w polskiej wirtualnej rzeczywistości. Dzię‑
ki temu środowisku medialnemu wszyscy zainteresowani  mieli 

144 Por. M. Falkowska, Przedwyborcze walki w Second Life, Gazeta.pl, [online:] 
<http://technoblog.gazeta.pl/blog/1,86345,5147154,Przedwyborcze_walki_w_ 
Second_Life.html> (dostęp: 14.08.2012).

145 <http://www.youtube.com/watch?v=vEFYMXWmhFs> (dostęp: 14.08. 
2012).

146 Kolejny kraj otworzy ambasadę w Second Life, Gazeta.pl, [online:] <http://wia‑
domosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4445505.html> (dostęp: 14.08.2012).

147 Politycy i kampania wyborcza, Egospodarka.pl, [online:] <http://www.ego‑
spodarka.pl/25155,Politycy‑i‑kampania‑wyborcza‑w‑Second‑Life,1,12,1.html> 
(dostęp: 14.08.2012).
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możliwość nawiązania rozmowy z politykiem odnośnie do jego 
programu oraz powodów, dla których zdecydował się rozpocząć 
swoją kampanię od wirtualnego wystąpienia. Jak sam powiedział 

zdecydowałem się na otworzenie własnego biura wyborczego w Se‑
cond Life, ponieważ po popularnych wśród polityków blogach i wide‑
oblogach przyszedł czas na nową platformę. W końcu jeżeli w wirtu‑
alnym świecie awatary decydują już o tym, jak mają wyglądać niektóre 
dobra, które w przyszłości będą kupować w real life, to dlaczego nie 
mieliby wpływać na polityczną rzeczywistość?  148.

W kontekście tego wydarzenia należy wspomnieć o kolejnej inicja‑
tywie tego typu, która miała miejsce już 17 października tego sa‑
mego roku. Na wirtualnej płycie krakowskiego rynku doszło do 
debaty politycznej pomiędzy Mirosławem Gilarskim a Łukaszem 
Foltynem – twórcą komunikatora Gadu‑Gadu, reprezentującym 
PSL. Obaj politycy stwierdzili, że 

Second Life można, a nawet trzeba wykorzystać w kampanii wybor‑
czej. To właśnie innowacyjność oraz możliwości, jakie daje ta platforma, 
skłoniła ich do wyboru nowatorskiej formy dotarcia do elektoratu  149.

W ciągu 2 godzin debatę obserwowali przedstawiciele mediów tra‑
dycyjnych oraz około 300 awatarów. Organizatorem wydarzenia był 
Serwis Wyborczy Internautów  150. W styczniu 2008 roku w Second 
Life zorganizowano także kwestę dla Wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy. Organizatorem przedsięwzięcia był Wojciech Kołodziej‑
czyk z Wrocławia, znany społeczności Second Life jako WoodPaker 
Barbosa. Stworzył on tam sztab WOśP, który zajął się zbieraniem 
pieniędzy dla fundacji Jerzego Owsiaka. Pomagało mu w tym wie‑
lu innych uczestników gry. Akcji towarzyszyły koncerty i aukcje. 
Licytowano przedmioty ze świata rzeczywistego i z Second Life. 

148 Pierwszy polski polityk w Second Life, Gazeta.pl, [online:] <http://technologie.
gazeta.pl/technologie/1,82008,4536303.html> (dostęp: 14.08.2012).

149 Gilarski i Foltyn debatowali w Second Life, Gazeta.pl, [online:] <http://techno‑
logie.gazeta.pl/technologie/1,82008,4590926.html> (dostęp: 14.08.2012).

150 <http://www.doparlamentu.pl/> (dostęp: 14.08.2012).
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Pieniądze trafiły na konto awatara z Second Life – Sztab WOśP, któ‑
remu jest przyporządkowane prawdziwe konto bankowe  151.
 Moda na Second Life przyciągnęła nawet największe na świecie 
korporacje medialne, które w tym środowisku realizowały swoje 
programy. Powstały m.in. takie kanały, jak: BBC on SL, Fox News 
on SL, Sky News on SL, NBC Nightly News – Religion Online in 
SL, ABC News on Global Kids Science Trough SL, CNN Bureau in 
SL Virtual World, MBC News: SL Open Space Sim Discussion. Na‑
wet polski TVN podjął próbę nadawania z ekosystemu Second Life. 
Dzięki nim idea wirtualnej rzeczywistości reprezentowanej przez 
platformę SL trafiła do szerokiej opinii publicznej. Gra umożliwia‑
jąca anonimową aktywność we wszystkich dziedzinach życia, przy‑
ciągnęła także przestępców  152.
 Za wyjątkiem lokalnej inicjatywy M. Gilarskiego polscy politycy 
podchodzili do Second Life z dużą rezerwą. Poważniejszą inicja‑
tywę podjął jedynie Sojusz Lewicy Demokratycznej z początkiem 
2011 roku  153. Ówczesny przewodniczący partii – Grzegorz Napie‑
ralski wraz z Łukaszem Naczasem  154 zadecydowali o utworzeniu 
wirtualnego biura partii w świecie gry SL. Ich zdaniem, 

główną atrakcją przyciągającą internautów miała być możliwość kon‑
taktu z prawdziwymi politykami. Regularne dyżury mieli pełnić m.in. 
Grzegorz Napieralski, Bartosz Arłukowicz i Joanna Senyszyn  155.

Mieli oni posiadać własne awatary. Na co dzień w biurze SLD go‑
ści witała młoda kobieta, w którą wcielał się jeden z pracowni‑
ków partii. W wirtualnej siedzibie partii można było także zwie‑
dzić studio telewizji SLD, która nadaje w Internecie, i zapoznać 

151 Por. Second Life kwestuje na rzecz WOŚP, Alert24.pl, [online:] <http://www.
alert24.pl/alert24/1,84880,4819749.html> (dostęp: 14.08.2012).

152 J. Kulesza, J. Kulesza, Gra „Second Life” – wirtualny swiat, realne przestęp‑
stwa?, „Prokuratura i Prawo” nr 3/2009.

153 TVSLD : SLD przygotował wirtualne biuro na portalu Second Life, Youtube, [online:] 
<http://www.youtube.com/watch?v=rKLvqa6PqYI> (dostęp: 14.08.2012). Liczbę 
użytkowników SL w 2011 roku szacowano na 200 tysięcy osób, 600 tysięcy wejść 
codziennie.

154 Łukasz Naczas – Kierownik biura medialnego SLD i ekspert partii w dzie‑
dzinie nowoczesnych technologii.

155 Forum dyskusyjne SecondLife.pl, [online:] <http://secondlife.pl/viewtopic.
php?f=1&t=7259> (dostęp: 14.08.2012).
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się z najważniejszymi informacjami na temat partii oraz obejrzeć 
galerię wspomnień, gdzie miały wisieć zdjęcia z różnych etapów 
działalności Sojuszu  156. Zdaniem komentatorów  157, pomysł ten jed‑
nak był spóźniony o kilka lat. Popularność tego medium oraz licz‑
ba użytkowników zdążyły bowiem znacznie zmaleć, dzięki czemu 
SL przestał być atrakcyjną platformą komunikowania politycznego. 
Stąd zapewne brak zainteresowania tym medium ze strony pozo‑
stałych aktorów politycznych. Mimo to należy podkreślić, iż wy‑
korzystanie Second Life jako platformy interakcji z wyborcami sta‑
nowiło wyjątkowy przykład ogromnego potencjału w kontekście 
wyzwań stojących przed współczesną demokracją 2.0.

4.7. Studium przypadków – analiza

4.7.1. Barack Obama – MyBO

Znając funkcjonowanie podstawowych, nowomedialnych platform 
interakcji politycznej, warto szerzej odnieść się do konkretnych 
przykładów ich wykorzystania przez elity polityczne. Za ojca po‑
lityki 2.0 z pewnością należy w tym kontekście uznać prezyden‑
ta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę. W 2008 roku, w trakcie 
prezydenckiej kampanii wyborczej, Demokraci wysunęli kandy‑
daturę Hillary Clinton. Dzięki poparciu męża wygrała ona prawy‑
bory w stanach Michigan i na Florydzie. Jednakże Howard Dean 
jako przewodniczący partii nie uznał tego wyniku, uzasadniając 
tę decyzję niezgodnością z harmonogramem i brakiem akceptacji 
kierownictwa partii. W tych okolicznościach zaproponowano kan‑
dydaturę mało znanego senatora ze stanu Illinois – Baracka Oba‑
my. H. Dean postanowił wesprzeć nowego kandydata, przeka‑
zując mu know how wraz z kontaktami z firmą Blue State Digital. 
Eksperci z BSD skonstruowali za 1 milion dolarów serwis MyBO 
(mybarackobama.com), który odegrał kluczową rolę w mobilizacji 

156 Tamże.
157 J. Łabuda, Wybory 2011. SLD otwiera biuro w Second Life, Gazeta.pl [online:] 

<http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9969698,Wybory_2011__
SLD_otwiera_biuro_w_Second_Life___Pomysl.html> (dostęp: 14.08.2012).
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wyborców i zapewnił B. Obamie zwycięstwo. W sztabie Baracka 
Obamy znaleźli się także inni specjaliści od Internetu, co pokazu‑
je, jak wielką wagę przywiązywano do tego narzędzia. Głównym 
jego strategiem i doradcą ds. mediów stał się David Axelrod. Był 
on autorem hasła Change oraz pomysłodawcą oparcia kampanii na 
Internecie. Strategiem politycznym i szefem kampanii został David 
Plouffe. Wraz z D. Axelrodem prowadził on w 2004 roku zwycię‑
ską kampanię Obamy do Senatu. Istotną rolę odegrał także Chris 
Hughes, który wraz z kolegami z Harvardu – Markiem Zuckerber‑
giem, Dustinem Moskovitzem i Eduardo Saverinem zakładał portal 
społecznościowy Facebook. W sztabie pełnił funkcję koordynatora 
kampanii w mediasferze społecznościowej. Funkcję doradcy szta‑
bu ds. technicznych pełnił Eric Schmidt – prezes zarządu Google 
w latach 2001‑2011. To on zorganizował wsparcie sztabu BO przez 
zespół analityków z Google, którzy odegrali istotną rolę w neutra‑
lizowaniu negatywnego elektoratu Obamy oraz pozycjonowaniu 
haseł z nim związanych. Wykorzystano do tego Search Engine Mar‑
keting (SEM). Wiązało się to z ukazaniem się w sieci informacji su‑
gerujących, iż jest on muzułmaninem powiązanym z terrorystami 
(wychowywał się i chodził do szkoły w Indonezji). Zwracano uwa‑
gę na jego drugie imię o rodowodzie arabskim – Hussein. Eksperci 
zaproponowali wykupienie linków sponsorowanych, które po wpi‑
saniu do wyszukiwarki słów „Obama terrorist”, wyświetlały link 
do strony www.fightthesmears.com (zwalczaj oszczerstwa). Zada‑
niem tej strony było demaskowanie kłamliwych ataków oraz ich 
autorów. Zachęcano także internautów do przesyłania informacji 
o przeciwnikach politycznych na adres w atchdog@barackobama.
com. Eksperci Google wykorzystali również ogromną popularność 
hasła „Lehman”. W 2008 roku upadł bank Lehman Brothers, inicju‑
jąc światowy kryzys bankowy, co stało się przyczyną popularności 
tego hasła w wyszukiwarkach internetowych. Linki sponsorowane 
odsyłały wówczas do stron powiązanych z Barackiem Obamą.
 Za najbardziej nowatorski element kampanii, który urzeczy‑
wistnił ideę polityki 2.0, należy jednak uznać serwis MyBO. Za‑
projektowany na wzór portali społecznościowych gdzie użytkow‑
nik miał możliwość wyboru sposobu uczestniczenia w kampanii 
(grass  roots). Jednakże na wstępie należało wykreować swój pro‑
fil, podając stan, miasto i kod pocztowy miejsca zamieszkania. Na 
tej podstawie automatycznie uruchamiano konto, które lokowało 
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użytkownika w określonej, terytorialnej społeczności zwolenników 
Baracka Obamy (introduce to your group). Ważnym elementem ser‑
wisu był program Neighbor to Neighbor Canvassing (Door to Door), 
aktywizujący elektorat do tzw. walking campaign. Jest to połączenie 
agitacji z akwizycją, którego celem jest dotarcie w najbliższej okoli‑
cy do tych sąsiadów, którzy jeszcze nie zadeklarowali, na kogo będą 
głosować. Materiały wyborcze dostępne na stronie łączono z in‑
strukcją, jak przekonywać niezdecydowanych. Inną formą aktyw‑
ności był program Neighbor to Neighbor Phone Banking, którego istota 
sprowadzała się do tego, aby wolontariusze podejmowali obowiąz‑
ki telemarketerów, pobierając listę numerów telefonicznych, na któ‑
re należało zadzwonić. Bardziej zaawansowana wersja programu 
polegała na pobieraniu linków do serwisów społecznościowych, 
na których publikowano posty sprzyjające Barackowi Obamie lub 
prostowano informacje fałszywe (amplifying). Na stronie umiesz‑
czono linki do 16 serwisów, między innymi: Facebooka, MySpace, 
Twittera, You Tube, Digg i Linkedin. Wśród nich znalazły się także: 
BlackPlanet – użytkowany przez Afroamerykanów czy AsianAve 
lub MyBatanga – adresowany do największych grup emigrantów – 
azjatyckiej i latynoskiej. Profil Demokraty ukazał się także na porta‑
lach mniejszości seksualnych, muzycznych, zawodowych czy tema‑
tycznych. Wykorzystanie serwisów społecznościowych (marketing 
wirusowy) sprawiło, że na Facebooku zyskał 3 miliony znajomych, 
którzy zorganizowali aż 500 grup wspierających Obamę. Jego obec‑
ność w serwisie MySpace zaowocowała 900 tysiącami przyjaciół. 
Aktywność na Twitterze, to kolejne 128 tysięcy. Ogromną rolę ode‑
grała największa na świecie biblioteka plików wideo – You Tube. 
Policzono, iż w dniu wyborów prezydenckich na kanale Obamy 
znajdowało się aż 1800 klipów wideo. Do tego trzeba jednak doli‑
czyć kolejne 140 tysięcy filmów na temat Obamy, nagranych przez 
jego zwolenników w sieci. Jednymi z najbardziej popularnych stały 
się: wspomniany już Obama Girl oraz Dear Mr. Obama. Ten drugi 
obejrzało 12,5 miliona widzów. Oba zyskały także publiczność w te‑
lewizjach na całym świece.
 Niezwykle ważną częścią serwisu MyBO był program Fundra‑
ising, którego celem stała się mobilizacja zwolenników kandydata 
Demokratów do zbierania pieniędzy na jego kampanię. Logowa‑
nie się w tym miejscu zmuszało do zadeklarowania kwoty do ze‑
brania. Jednocześnie na stronie publikowano ranking najbardziej 
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aktywnych zwolenników Obamy w tej kwestii. Istotną częścią por‑
talu była także wirtualna społeczność – Community Blogs – budowa‑
na w oparciu o blogi tworzone przez zwolenników na bazie adresu 
strony: my.barackobama.com/page/communityblog/nazwablogera. 
Zadaniem tak budowanej blogosfery było tworzenie treści sprzy‑
jających kandydatowi i kierowanie linków do jego strony. Blog 
Obamy był codziennie aktualizowany. Ukazały się tam nowe wpi‑
sy, zdjęcia i filmy. Zwolennicy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu 
treści, wpisując swoje historie czy komentując zamieszczane ma‑
teriały. Często nawiązywano kontakty, które rozpoczynały dysku‑
sje o tematyce politycznej czy społecznej związanej z przebiegiem 
kampanii. 
 Na stronie MyBO funkcjonowała także telewizja „Barack TV”, 
która oferowała profesjonalne materiały o demokracie. Prezentowa‑
no w ten sposób spotkania wyborcze, przemówienia oraz materiały 
o zwykłych ludziach i ich sprawach. Ponadto udostępniono również 
aplikację Join Obama Mobile, która oferowała informacje z przebiegu 
kampanii wprost na telefon komórkowy w formie wiadomości teks‑
towych. Barack Obama jako pierwszy kandydat w wyborach prezy‑
denckich wykorzystał gry komputerowe, które stały się platformą 
zwiększającą możliwości agitacji wśród najmłodszego elektoratu. 
Jak wspomniano wcześniej, ekosystem gry Second Life dawał moż‑
liwości stworzenia awatara kandydata na prezydenta i kreowania 
wirtualnej rzeczywistości. Takie narzędzie wprowadzono w obieg 
już w styczniu 2007 roku („Obama na prezydenta”). Umożliwiło 
ono, między innymi, zorganizowanie wirtualnego festiwalu mu‑
zycznego. Ponadto, sztab demokraty wykupił billboardy w dzie‑
więciu popularnych grach firmy „Electronic Arts”. W kampanii 
dało się zauważyć także trend popkulturowy polegający, między 
innymi, na wykorzystaniu czwartej edycji lubianego serialu „Dok‑
tor House”.
 Efekty funkcjonowania portalu MyBO w Internecie okazały się 
przełomowe. W serwisie zarejestrowały się 2 miliony użytkowni‑
ków, którzy stworzyli aż 45 tysięcy społeczności lokalnych, które 
zorganizowały ponad 200 tysięcy akcji canvassingowych, utworzyli 
ponad 400 tysięcy blogów. Program fundraisingowy umożliwił ze‑
branie ponad 500 milionów dolarów, co w porównaniu z kwotą 156 
milionów dolarów zebraną w akcjach pozainternetowych, dało re‑
kordową sumę. Co ważne, zebrane kwoty pochodziły głównie od 
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ludzi biednych. Zmobilizowano około 3 milionów indywidualnych 
darczyńców, którzy dokonali 6,5 miliona wpłat, z czego 6 milionów 
datków nie przekroczyło sumy 100 dolarów. średnia dotacja online 
na konto Obamy wyniosła 80 dolarów. Ponad 13 milionów Amery‑
kanów udostępniło swoje adresy elektroniczne. W sumie wysłano 
ponad 2 miliardy wiadomości mailowych. W ciągu ostatnich czte‑
rech dni kampanii technologia phonebankingu umożliwiła wykona‑
nie ponad 3 milionów rozmów telefonicznych  158.
 Postmodernizacyjna profesjonalizacja kampanii wyborczej Ba‑
racka Obamy, pierwszego cybergenicznego prezydenta  159, zasadza 
się w jego strategii wykorzystania nowych mediów. Ta rewolucyjna 
zmiana metod i technik prowadzenia kampanii służyła, zdaniem 
Marka Mazura i Agnieszki Turskiej‑Kawy, czterem celom  160: dotar‑
cia do młodych wyborców, mobilizacji zwolenników i wyborców, 
dotowania kampanii przez internautów, monitorowania opinii 
publicznej. Oceniając MyBO, Jakub Nowak, z kolei, twierdzi, że: 

• strona stała się doskonałym narzędziem wyborczej organizacji/
mobilizacji z powodu wysokiego potencjału do mikrotargetingu;

• kluczem do jej skuteczności był nacisk na działania offline;
• poprzez MyBO podejmowano większość kampanijnej działal‑

ności mobilizacyjnej;
• sztab Baracka Obamy skutecznie realizował politykę umiesz‑

czania wizerunku kandydata na zróżnicowanych platformach 
medialnych o wirusowym charakterze;

• sztab oddawał inicjatywę internautom, którzy chętnie przygoto‑
wywali wiele popularnych materiałów wideo (prosumpcja)  161.

 Standaryzacja narzędzi użytych w kampanii prezydenckiej 
w USA w 2008 roku dostosowana była do specyficznych dla tego 
kraju warunków instytucjonalno‑kulturowych. Można więc było 
przypuszczać, że w innym kontekście społecznym staną się one 

158 <http://www.bluestatedigital.com/work/case‑studies/barack‑obama> (do‑
stęp: 01.11.2011).

159 P. Saffo, Obama’s „Cyberg enic” Edge, abcnews.com, [online:] <http://abc‑
news.go.com/Technology/Politics/Story?id=5046275> (dostęp: 01.11.2011).

160 M. Mazur, A. Turska‑Kawa, Kampania prezydencka w USA w 2008 roku. Mo‑
dernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych, [w:] J. Iwanek, M. Stolarczyk 
(red.), Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 6, Katowice 2010.

161 J. Nowak, Glokalna e‑mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem 
obywatelskiej mobilizacji, „Nowe Media” nr 1/2010, Toruń 2010, s. 78.
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bezużyteczne. Tymczasem w 2010 roku zostały zweryfikowane 
w Brazylii, gdzie przyczyniły się do sukcesu w wyborach prezy‑
denckich Dilmy Rousseff. Na prośbę brazylijskiej agencji Pep‑
per Communications w kampanię wyborczą zaangażowano BSD. 
W trwającej zaledwie trzy miesiące walce wyborczej zaangażowa‑
no zwolenników kandydatki za pośrednictwem wszystkich możli‑
wych kanałów internetowych. Dzięki temu ponad 4,5 miliona osób 
odwiedziło jej stronę internetową. Program pocztowy uruchomił 
ponad 1 milion Brazylijczyków, którzy wysłali około 400 tysięcy 
zaproszeń do znajomych i członków rodzin. Kampania na Twitte‑
rze przyciągnęła 350 tysięcy zwolenników. Blogosfera zaktywizo‑
wała obywateli do opowiadania o swoich nadziejach dla Brazylii. 
W efekcie bliżej nieznana kandydatka wygrała wybory w dniu 31 
października 2010 roku, obejmując stanowisko głowy państwa jako 
pierwsza kobieta w tym kraju.
 Reasumując, należy stwierdzić, iż to Barack Obama stał się pre‑
kursorem polityki 2.0, dzięki swojej nowatorskiej kampanii wy‑
borczej z 2008 roku. Szerokie wykorzystanie przez niego nowych 
mediów (a przede wszystkim, narzędzi Web 2.0) do interakcji z wy‑
borcami zakończyło się oszałamiającym sukcesem. Dzięki umiejęt‑
nemu zastosowaniu narzędzi oferowanych m.in. przez Facebook, 
Twitter, blogosferę czy You Tube, Barack Obama stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych polityków nie tylko w USA, ale na 
całym świecie. Umiejętnie wykorzystując marketing wiralowy, do‑
prowadził do mobilizacji i polaryzacji elektoratu, a w efekcie do 
zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Masowy odzew „siecio‑
bywateli” na sygnały przekazywane przez Obamę udowodnił za‑
razem, iż demokracja 2.0 powoli staje się faktem. Po raz pierwszy 
bowiem na taką skalę nowe media zostały wykorzystane jako plat‑
forma interakcji polityków z wyborcami.

4.7.2.  Francuskie kampanie prezydenckie z 2007 
i 2012 roku a nowe media

Zanim Barack Obama odniósł swój sukces, w dużej mierze będą‑
cy wynikiem wykorzystania potencjału sieci, została ona najpierw 
szeroko wykorzystana na francuskiej scenie politycznej. Stało się 
to szczególnie widoczne w przypadku wyborów prezydenckich 
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w 2007 roku. Nicolas Sarkozy oraz Ségolène Royal po raz pierwszy 
na tak dużą skalę odwołali się do instrumentów Web 1.0 i Web 2.0. 
Była to zasadnicza nowość na scenie politycznej V Republiki, która 
dotychczas bazowała raczej na tradycyjnych środkach komuniko‑
wania z wyborcami, głównie za pomocą mediów masowych. Wy‑
korzystanie Internetu w przypadku obu kandydatów obejmowało, 
przede wszystkim, dwa aspekty. Po pierwsze, oparto się na oficjal‑
nych stronach kandydatów, co miało być podstawowym źródłem 
przekazywania nowych informacji odbiorcom. Była to w zasadzie 
norma w porównaniu z wcześniejszymi wyborami tak prezyden‑
ckimi, jak i parlamentarnymi przełomu XX i XXI wieku. W tym 
aspekcie, początkowo dominowała kandydatka socjalistów, której 
strona Désir d’Avenir („potrzeba przyszłości”), cieszyła się znacz‑
ną popularnością. Ostatecznie jednak, jak zauważają Elie Arié oraz 
Sylvain Lapoix, na stronie tej popełniono szereg błędów, które przy‑
czyniły się do ostatecznej porażki Royal w wyborach  162. Zdecydo‑
wanie ważniejsza i ciekawsza była jednak aktywność w mediach 
społecznościowych. Wybór obu kandydatów padł na Facebooka, 
jako najpopularniejszy serwis tego typu na świecie. Za jego pomocą 
Sarkozy oraz Royal zaangażowali się w tzw. posting, bezpośrednio 
komunikując się z wyborcami, choć charakter tej aktywności był 
zdecydowanie różny. Jedyną cechą wspólną było z pewnością swoi‑
ste zastąpienie nim znacznej części tradycyjnych wystąpień dla me‑
diów. Krótsze i mniej istotne deklaracje obu polityków w 2007 roku 
zaczęły być bowiem przesyłane częściej za pomocą Facebooka, co 
wcześniej nie miało miejsca na francuskiej scenie politycznej. Plat‑
forma ta pozwoliła także na szybszą wymianę zdań pomiędzy kan‑
dydatami, co dotychczas również miało z reguły formę wystąpień 
telewizyjnych  163. W przypadku Nicolasa Sarkozy’ego  Facebook był 
wykorzystywany, przede wszystkim, jako platforma informowania 
Internautów o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez 
kandydata oraz do dziękowania im za udzielone wsparcie. Przy‑
szły prezydent zamieścił tam interesujący wpis, który wiele mówił 
o jego stosunku do wykorzystania mediów społecznościowych: 

162 Les reseaux sociaux politiques: de la réussite à l’échec, 07.10.2009, [online:] 
<http://aurelieflamant.canalblog.com/> (dostęp: 25.06.2012). 

163 C. Le Bart, Les présidentiables de 2007 entre proximité et surplomb. Nicolas Sar‑
kozy et Ségolène Royal vus par Libération, „Mots” nr 89/2009, s. 39‑55.
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Drodzy Przyjaciele! Dziękuję Wam za przyłączenie się do mnie na tej 
stronie, stworzonej przez mój zespół, aby lepiej odpowiedzieć na Wasze 
potrzeby informacji i przejrzystości. Zachęcam, abyście sygnalizowani, 
co chcecie tu znaleźć. Nie mam zbyt wiele czasu, ale bądźcie pewni, 
iż jestem informowany o Waszych dyskusjach i doceniam świadectwo 
Waszej sympatii.

W tym kontekście, jak stwierdza Galia Yanoshevsky, Sarkozy, 
wykorzystując media społecznościowe, zastosował niezwykle in‑
nowacyjny zabieg. W 2007 roku wykorzystał on bowiem FB jako 
instrument zmiany wizerunku. Chcąc zbliżyć się do przeciętne‑
go wyborcy, zrezygnował on z prezentowania swojej osoby tylko 
w kategoriach politycznych. Wręcz przeciwnie, zamieścił na tym 
serwisie szereg zdjęć z życia prywatnego, co zdecydowanie „zbliży‑
ło go” do odbiorców. Co za tym idzie, udało się ocieplić jego wize‑
runek i w efekcie zwiększyć jego poparcie społeczne  164. Po zwycię‑
stwie w wyborach, Nicolas Sarkozy kontynuował swoją aktywność 
na Facebooku, wykorzystując go głównie jako źródło informowania 
obywateli o podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach. Nie 
zrezygnował jednak z dość osobistego podejścia do wykorzystania 
tej strony, charakteryzując w swoich wpisach codzienne życie w Pa‑
łacu Elizejskim bądź poszczególne podróże zagraniczne. świadczy‑
ły o tym m.in. zdjęcia i filmy, które zamieścił z okazji swego ślubu 
z Carlą Bruni.
 Nieco inaczej media społecznościowe traktowała kandydatka na 
prezydenta w 2007 roku Ségolène Royal. Przede wszystkim, w od‑
różnieniu od zwycięzcy, liderka socjalistów nie zdecydowała się 
wykorzystać potencjału Facebooka do zmiany swojego wizerunku. 
Royal nie opublikowała w tym serwisie swoich prywatnych zdjęć, 
styl wpisów również pozostał bardzo oficjalny. Tym samym, korzy‑
stając z tego nowego kanału komunikacji z wyborcami, starała się 
ona za jego pomocą jedynie utrwalić swój profesjonalny, polityczny 
wizerunek. Dbała o to, aby odbiorcy postrzegali ją jako osobę obo‑
wiązkową, dla której praca zawsze stoi na pierwszym miejscu. Co 
za tym idzie, swoją stronę na Facebooku wykorzystywała, przede 
wszystkim, jako instrument informowania zwolenników o swoich 

164 Zob. G. Yanoshevsky, Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique 
et les internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en France, „Argu‑
mentation & Analyse du Discours” nr 5/2010.
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inicjatywach politycznych oraz motywowania ich do określonego 
typu aktywności. Co więcej, Royal, hołdując zasadzie pełnej przej‑
rzystości w polityce, używała swojej „ściany” także w charakterze 
platformy komunikacji z innymi politykami, publikując tam m.in. 
listy otwarte i oficjalne stanowiska partii. Zdaniem Galii Yanos‑
hevsky, co prawda, zwracała się ona do Internautów w pierwszej 
osobie, jednak styl jej aktywności na Facebooku wzbudził zdecydo‑
wanie mniejsze zainteresowanie oraz nie pozwolił na budowę „po‑
zytywnego wizerunku” kandydata  165. 
 Omawiając wykorzystanie Internetu jako platformy komuni‑
kacji polityków z wyborcami na francuskiej scenie politycznej, nie 
można także pominąć najnowszej odsłony wyborów prezydenckich 
w 2012 roku, gdzie głównymi przeciwnikami byli Nicolas Sarko‑
zy oraz François Hollande. Jak łatwo się domyślić, Internet odegrał 
ważną rolę w kampanii wyborczej, choć można tu zauważyć prze‑
jawy pewnej ewolucji. Jeśli chodzi o elementy kontynuacji wyko‑
rzystania Internetu, obaj politycy swój przekaz ponownie oparli 
o instrumenty Web 1.0 oraz 2.0. Podobnie, jak w 2007 roku, zde‑
cydowanie ważniejsze okazały się tu media społecznościowe, któ‑
rych potencjał przez kilka lat zdecydowanie się zwiększył. Nicolas 
Sarkozy kontynuował strategię opisaną powyżej, która cechowała 
się, przede wszystkim, ukazywaniem bardziej ludzkiej, prywatnej 
twarzy polityka. Zwracając się do wyborców za pomocą  Facebooka, 
czynił to w sposób zdecydowanie mniej oficjalny. Natomiast kandy‑
dat socjalistów pozostał wierny taktyce zastosowanej 5 lat wcześniej 
przez Ségolène Royal. Wiadomości na jego „ścianie” miały charak‑
ter głównie oficjalny, dotyczący przede wszystkim jego działalności 
politycznej. Co więcej, również zamieszczane przez niego zdjęcia 
pochodziły głównie z konwencji i spotkań wyborczych. Tym sa‑
mym, powielił błędy swojej poprzedniczki, nie wykorzystując po‑
tencjału mediów społecznościowych. Co prawda, nie wpłynęło to 
w zasadniczym stopniu na wynik wyborów, które Hollande zde‑
cydowanie wygrał, jednak nie zdobył również w pełni serc inter‑
nautów. świadczy o tym chociażby porównanie osób „lubiących” 
strony obu polityków. Profil Nicolas’a Sarkozy lubi aż 708 tysięcy 
użytkowników Facebooka, w przypadku nowego prezydenta V Re‑
publiki jest to jedynie niecałe 300 tysięcy.

165 Tamże, s. 5‑6.



250 Demokracja 2.0.

 Należy natomiast podkreślić, iż w tej kampanii Partia Socjali‑
styczna wykorzystała instrument, który w 2007 roku nie był po‑
wszechnie użyty. Otóż zatrudniono zespół tzw. web militant. Ich 
głównym zadaniem było stałe monitorowanie francuskiej sieci oraz 
reagowanie na bieżąco na wszelkie przejawy krytyki pod adresem 
François Hollande’a na stronach, forach, blogach czy w mediach 
społecznościowych. Grupa ta, w ramach akcji Action et Influence 
(„działanie i wpływ”), nie tylko odpierała online zarzuty pod adre‑
sem nowego prezydenta, ale także sama angażowała się w dyskusje 
kłopotliwe dla kontrkandydatów. Metoda ta okazała się niezwykle 
skuteczna, jednocześnie zaburzając jednak obraz rzeczywistej i bez‑
stronnej debaty obywateli w Internecie. Należy dodać, iż w kam‑
panii prezydenckiej we Francji w 2012 roku na wykorzystanie sieci 
postawił, przede wszystkim, kandydat socjalistów, który wydał na 
ten cel aż 2 mln euro, czyli ok. 10% wszystkich środków. Zdaniem 
części komentatorów, pozwoliło to przechylić szalę zwycięstwa na 
stronę François Hollande’a w drugiej turze wyborów, mimo błędów 
popełnionych na platformie mediów społecznościowych  166. Co za 
tym idzie, wykorzystanie Internetu jako platformy komunikacji 
polityków z wyborcami we Francji okazało się sprawą niezwykle 
efektywną. Jak zauważyła bowiem Galia Yanoshevsky, pozwoliło 
to na większe zaangażowanie wyborców w działania kandydatów 
poprzez trwałą debatę polityczną, która trwała na „ścianach” po‑
pularnych polityków. Jednocześnie interakcja na poziomie mediów 
społecznościowych wzmacniała ich polityczną „wierność”  167. 
 Na tej podstawie widać wyraźnie, iż pierwsze próby wykorzy‑
stania nowych mediów w zorganizowany sposób miały miejsce 
poza Stanami Zjednoczonymi. Były one jednak realizowane na zde‑
cydowanie mniejszą skalę i z mniejszym powodzeniem niż w przy‑
padku Baracka Obamy. W znacznie większym stopniu nowe media 
jako narzędzie interakcji na linii polityk‑wyborca wykorzystano we 
Francji dopiero w 2012 roku. Na szczególną uwagę zasługuje nie 
tylko zastosowanie kampanii wiralowej za pomocą Facebooka, ale, 

166 Présidentielle : François Hollande fait aussi campagne sur Internet,  Dailymotion, 
<http://www.dailymotion.com/video/xp3k0j_presidentielle‑francois‑hol‑
lande‑fait‑aussi‑campagne‑sur‑internet_news> (dostęp: 25.06.2012).

167 G. Yanoshevsky, Les réseaux sociaux et l’échange entre l’homme politique et les 
internautes : le cas de Facebook après les élections présidentielles en France, dz. cyt., 
s. 7‑10.
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przede wszystkim, wykorzystanie zatrudnionych aktywistów, któ‑
rych funkcją była działalność propagandowa w nowych mediach. 
Akcję przeprowadzoną przez nowego prezydenta Francji należy 
jednak uznać za działania sprzeczne z ideą demokracji 2.0. Wyko‑
rzystując zatrudnionych web militant, F. Hollande podjął bowiem 
próbę manipulacji i zaburzenia bezstronnego dyskursu polityczne‑
go w nowych mediach. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wszelkie 
działania podjęte przez jego sztab w sieci okazały się efektywne, 
gdyż pozwoliły zmobilizować przychylnych mu internautów, do‑
trzeć do nich z przekazem politycznym oraz doprowadzić do więk‑
szej polaryzacji wśród wyborców.

4.7.3. Polska scena polityczna a nowe media

Dokonując charakterystyki wykorzystania nowych mediów przez 
elity polityczne, należy również szerzej omówić polskie doświad‑
czenia w tym względzie  168. Mając na uwadze naświetlone już 
wcześniej różnice między amerykańskim „wzorcem” Baracka Oba‑
my a polskimi przywódcami politycznymi, należałoby w tym miej‑
scu odnieść się do nowomedialnej aktywności poszczególnych par‑
tii politycznych. 

4.7.3.1. Platforma Obywatelska

Strona główna Platformy Obywatelskiej koncentruje się na ludziach 
tego ugrupowania, których galeria wita internautów (m.in. D. Tusk, 
G. Schetyna, J. Buzek)  169. Główną jej funkcją jest przekaz dotyczący 
działań podejmowanych przez partię oraz aktualności (np. prezen‑
tacja nowego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego). Waż‑
ne zadanie integrujące elektorat pełnią przyciski „Przyjaciele” oraz 
„Przyłącz się”, bowiem każdy kto wypełni formularz, doda  swoje 

168 Por. np. B. Dobek‑Ostrowska, P. Baranowski, Witryny internetowe partii poli‑
tycznych jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 
roku, „Studia Politologiczne” vol. 24/2011; M. Mazur, Amerykanizacja polskich kam‑
panii wyborczych?, [w:] K. Churska‑Nowak, S. Dobroczyński (red.), Profesjonaliza‑
cja i mediatyzacja kampanii wyborczych, Poznań 2010.

169 <http://www.platforma.org/pl/platforma/> (dostęp: 6.05.2013).
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zdjęcia oraz zaakceptuje regulamin może zostać zarejestrowany 
jako zwolennik PO. Za pośrednictwem strony można uzyskać także 
status wolontariusza tej partii. Istotnym rozwiązaniem o charakte‑
rze crowdsourcingowym jest zakładka „Pomysły”, która służy do 
tego aby aktywizować użytkowników poprzez kreatywne myślenie 
o sprawach publicznych (obecnie jest ich 129). Uzupełnieniem jest 
forum dyskusyjne, którego założeniem jest możliwie pełna i swo‑
bodna wypowiedź w ważnych dla partii i Polski sprawach. W po‑
łowie sierpnia 2011 roku na stronie zaistniała telewizja interneto‑
wa PO TV  170. Funkcjonuje ona w oparciu o kanał zarejestrowany 
w serwisie You Tube, gdzie umieszczane są oficjalne spoty ugru‑
powania. Są one podzielone na cztery kategorie: spoty wyborcze 
wykorzystywane w telewizji tradycyjnej, reportaże, publicystyka, 
oraz wywiady z liderami Platformy i członkami rządu. Na stronie 
można odnaleźć także gazetę „POgłos”, której wydanie interneto‑
we zastąpiło bezpłatną gazetę, która ukazywała się od maja 2007 
roku. Zadaniem strony Platformy Obywatelskiej jest również bu‑
dowanie społeczności internetowej w oparciu o linki do profili tej 
partii w serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, nk.pl, 
You Tube, Twitter i Flickr. Ze stroną główną partii sprzężona jest 
także strona klubu parlamentarnego, która m.in. odsyła do blogo‑
sfery budowanej przez członków ugrupowania  171.
 Platforma Obywatelska jest obecna na Facebooku, gdzie na ofi‑
cjalnym profilu posiada niemal 28 tysięcy „lajków”  172. Zamieszcza‑
ne tam są aktualności związane z ugrupowaniem oraz członkami 
partii, zdjęcia, linki do stron polecanych przez administratora pro‑
filu. Można tam odnaleźć również zakładki, między innymi z pro‑
gramem wyborczym. Dostępne tam materiały adresowane są do 
największego konkurenta PO – Prawa i Sprawiedliwości. Aktyw‑
ność PO na FB wydaje się mieć trzy główne cele: zyskiwać nowych 
wyborców, mobilizować zwolenników oraz polaryzować elekto‑
rat (PO‑PiS)  173. Treści dostępne na Facebooku obejmowały m.in. 
informacje o postępach w kampanii, wypowiedzi prominentnych 

170 <http://www.tv.platforma.org/> (dostęp: 6.05.2013). 
171 <http://www.klub.platforma.org/> (dostęp: 6.05.2013).
172 <http://www.facebook.com/PlatformaObywatelska?ref=ts> (dostęp: 6.05. 

2013). 
173 <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151073828473740&set=a.1

0151073828428740.439213.102931488739&type=1&theater> (dostęp: 14.09.2012).
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 polityków oraz dyskusje z użytkownikami serwisu. Utworzono 
również specjalne konto „POpieram”, które jest wciąż aktywne i li‑
czy 8 330 osoby, które „lubią” ten profil  174. Do konta został dołą‑
czony program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Stworzono na‑
wet specjalną aplikację, dzięki której internauci mogli sugerować 
najważniejsze zmiany programowe. Ważnym elementem był też 
kontakt z przyszłymi wyborcami. Starano się go utrzymać poprzez 
udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania w komentarzach. Do‑
dawano również informacje o miejscach, które odwiedził lider partii 
Donald Tusk oraz pozostali politycy z ugrupowania. Na Facebooku 
pojawiły się także inne profile, związane z Platformą oraz wybora‑
mi parlamentarnymi w 2011 roku. Profil „Platforma Obywatelska – 
Wybory 2011 za granicą” (obecnie niedostępny) był skierowany 
przede wszystkim dla osób mieszkających poza granicami Polski, 
aby zachęcić ich do udziału w wyborach. Posiadał on tylko trzy‑
stu „fanów”, a aktywność internautów była znikoma  175. Kolejnym 
był profil „Polska w budowie”. Konto służyło głównie jako kampa‑
nia informacyjna, co udało się zrealizować przez pierwsze cztery 
lata rządów Donalda Tuska. Zamieszczano na nim między innymi 
informacje na temat budowanych dróg, boisk, szpitali, placówek 
kultury oraz innych potrzebnych obiektów. Profil zintegrowano ze 
stroną internetową www.plarforma.org/polskawbudowie. Ostat‑
nim ważnym elementem na Facebooku był profil „Premier Tusk”, 
który przestał funkcjonować 11 października 2011 roku, czyli kilka 
dni po wyborach parlamentarnych  176. Był to oficjalny profil akcji 
„Autobus Tuska”, który z kolei był mocno związany z witryną in‑
ternetową www.autobustuska.pl. Wszystkie podróże Tuskobusem 
zaznaczano na specjalnie przygotowanej mapie, tak aby obywatele 
wcześniej mogli zapoznać się z terminarzem podróży D. Tuska. Nie 
brakowało także nagrań z odbytych spotkań, fotorelacji oraz krót‑
kich sprawozdań premiera. Ze stroną Tuskobusa zintegrowany był 
również profil założony na Twitterze i należący do rzecznika praso‑
wego rządu Pawła Grasia  177.

174 <https://www.facebook.com/POpieram> (dostęp: 6.05.2013).
175 <http://www.facebook.com/glosujezagranicanaPO> (dostęp: 24.02.2012). 
176 <http://www.facebook.com/premiertusk> (dostęp: 24.02.2012). 
177 <http://twitter.com/pawelgras> (dostęp: 24.02.2012). 
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 Jeśli chodzi o aktywność Platformy w serwisie Twitter to w chwi‑
li badania posiadała ona 6 802 „śledzących” i 1 372 tweety  178. Za‑
mieszczane tam są krótkie wpisy, informujące o różnych wyda‑
rzeniach oraz linki, które odsyłają do obszerniejszych wpisów na 
stronę internetową partii oraz na profil na Facebooku. Funkcję inte‑
grującą pełnią posty dodawane przez najbardziej rozpoznawalnych 
członków partii między innymi przez rzecznika prasowego rządu 
Donalda Tuska – Pawła Grasia, Ministra Spraw Zagranicznych Ra‑
dosława Sikorskiego, byłego przewodniczącego Parlamentu Euro‑
pejskiego Jerzego Buzka i innych. Pojawiają się także wpisy prezy‑
denta Bronisława Komorowskiego, który w ten sposób wzmacnia 
wizerunek PO.
 Na stronie You Tube partia posiada swoje oficjalne konto, gdzie 
umieszczane są krótkie filmy relacjonujące ważne wydarzenia z ży‑
cia posłów Platformy, reportaże oraz wypowiedzi premiera Do‑
nalda Tuska, które kierowane są do internautów  179. Profil jest zin‑
tegrowany z internetową telewizją partii POTV a jego motywem 
przewodnim jest obraz Stadionu Narodowego. W momencie bada‑
nia liczba wyświetleń filmów wynosiła 861 414 a kanał posiadał 575 
subskrybentów.
 Zadaniem konta w serwisie Flickr jest dostarczanie odbiorcom 
zdjęć z życia liderów partii  180. Fotogaleria służy głównie prasie, 
choć zamieszczane tam zdjęcia bardzo często pełnią funkcję me‑
mów rozsyłanych przez internautów na Facebooku jako remiksy. 
 Podsumowując aktywność partii w nowych mediach należy 
stwierdzić, iż Platforma Obywatelska już w wyborach parlamen‑
tarnych w 2007 roku skutecznie wykorzystywała Internet jako na‑
rzędzie kampanii wyborczej. Od tego momentu, uchodzi ona za 
ugrupowanie, które bardzo intensywnie wykorzystuje PR i marke‑
ting polityczny także w sieci  181. Aktywność ta jest niestety jeszcze 
koniunkturalna, wzrasta w trakcie kampanii wyborczych i następ‑
nie zamiera. Przykładem jest incydent z 15 lutego 2012 roku, kiedy 
to media zwróciły uwagę, iż Aleksander Grad wciąż występował 

178 <http://twitter.com/Platforma_org> (dostęp: 6.05.2013). 
179 <http://www.youtube.com/user/PlatformaRP> (dostęp: 6.05.2013).
180 <http://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/> (dostęp: 23.02. 

2012).
181 S. Książkiewicz, Wpływ Web 2.0 na procesy komunikacji politycznej, [w:] 

B. Jung (red.), Wokół mediów ery Web 2.0, Warszawa 2010, s. 176. 
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jako Minister Skarbu na oficjalnej stronie Platformy Obywatelskiej. 
Pozytywnym wyjątkiem jest Twitter, gdzie posty zamieszczane są 
stosunkowo często.

4.7.3.2. Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeśli chodzi o wykorzystanie nowych mediów przez Polskie Stron‑
nictwo Ludowe, to należy na wstępie stwierdzić, iż PSL jest jednym 
z prekursorów politycznego wykorzystania sieci w Polsce. Dowo‑
dzi tego fakt, iż strona internetowa Polskiego Stronnictwa Ludowe‑
go funkcjonuje już od 1997 roku pod tym samym adresem – www.
psl.org.pl. Jej cechą szczególną jest posiadanie własnego serwisu 
informacyjnego, czyli działu „Aktualności”, który pozwala partii 
kreować swój obraz bieżących wydarzeń w kraju. Witryna PSL dys‑
ponuje technologią multimedialną w formie zamieszczanych tam 
zdjęć oraz przekazów telewizyjnych z różnego rodzaju konferen‑
cji i wydarzeń. PSL wykorzystuje także następujące rodzaje hiper‑
łączy: kierujące do powiązanych witryn, stworzonych na potrzeby 
wyborów, czyli do strony Komitetu Wyborczego PSL, kierujące na 
strony zewnętrzne niezwiązane z partią np. do źródeł informacji, 
kierujące do materiałów multimedialnych oraz do innych stron par‑
tyjnych (regionalnych). Na stronie internetowej partii zamieszczono 
odnośniki do profili PSL w serwisach społecznościowych Facebook, 
Twitter, Grono.net, Goldenline, Blip, nk.pl, Vimeo oraz You Tube. 
Znajdowały się tam również hiperłącza do blogów działaczy par‑
tii, blogosfery PSL, Komitetu Wyborczego PSL, biuletynu informa‑
cji publicznej a także telewizji internetowej partii  182 oraz serwisu 
informacyjnego PSLnewsy  183. Na stronie PSL istnieje możliwość 
komentowania wiadomości przez użytkowników, otrzymania biu‑
letynu elektronicznego (newsletter) oraz pobrania plików multime‑
dialnych. Z partią można się skontaktować poprzez e‑mail oraz for‑
mularz online. Na stronie pojawiają się również regularne sondaże 
opinii. 
 Zdecydowanie lepiej prezentuje się aktywność partii w blogosfe‑
rze. Można tu zauważyć dużą świadomość polityków PSL, iż stałe 

182 <http://www.psltv.pl/> (dostęp: 24.02.2012).
183 <http://pslnewsy.pl/2010/11/19/> (dostęp: 24.02.2012).
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prowadzenie blogów może zapewnić rosnące grono czytelników, 
a tym samym, zwiększyć szanse partii w wyborach. Na oficjalnej 
stronie internetowej PSL umieszczono odnośniki do blogów posłów 
i działaczy partii. Najpopularniejszymi politykami Polskiego Stron‑
nictwa Ludowego w blogsferze są Waldemar Pawlak oraz Janusz 
Piechociński. Były lider partii posiada swój dziennik internetowy 
na platformie blogowej Onet.pl. Cieszy się on znaczną popular‑
nością, gdyż odwiedziło go już ponad milion osób, z czego około 
19 tysięcy skomentowało udostępnione treści. Co ciekawe, wpisy 
Waldemara Pawlaka mają charakter nie tylko polityczny. Stara się 
on bowiem wykorzystać tę platformę do rzeczywistego zbliżenia 
z internautami, prezentując m.in. swoje pozapaństwowe zaintere‑
sowania  184. Z kolei blog obecnego przewodniczącego partii, Janusza 
Piechocińskiego, jest zdecydowanie częściej aktualizowany. Przy‑
kładowo, w czasie ostatniej kampanii wyborczej, polityk publiko‑
wał na nim codziennie nawet kilkakrotnie  185. Dzięki temu jego blog 
odwiedziło 1,5 miliona osób a skomentowano go 34 429 razy  186. 
 PSL jest również aktywne w serwisach społecznościowych. 
Pierwszym z nich jest serwis nk.pl. Polskie Stronnictwo Ludowe na 
oficjalnym profilu dysponuje ok. 5,5 tysiącami znajomych. Mimo 
malejącej popularności nk.pl, należy podkreślić, iż PSL nadal traktu‑
je ten portal jako użyteczne narzędzie komunikacji z wyborcami  187. 
Aktywność partii jest jednak dość jednostronna i obejmuje jedynie 
publikacje informacji o bieżących działaniach PSL oraz linki do no‑
wych materiałów audiowizualnych. Warto przy tym przypomnieć, 
iż zdecydowanie największą popularnością w nk.pl cieszy się Wal‑
demar Pawlak, który posiada tam ponad 55 tysięcy znajomych  188. 
 Innym ważnym elementem działań partii w Internecie jest Face‑
book. Również tutaj PSL posiada oficjalny profil, który cieszy się 

184 <http://waldemarpawlak.blog.onet.pl/> (dostęp: 24.02.2012). 
185 A. Kawik, Wybory 2011 w Internecie: Polskie Stronnictwo Ludowe za mało wy‑

raziste, Media społecznościowe w praktyce, socialpress.pl, [online:] <http://www.so‑
cialpress.pl/2011/09/wybory‑2011‑w‑internecie‑polskie‑stronnictwo‑ludowe‑za‑
‑malo‑wyraziste/> (dostęp: 22.02.2012). 

186 <http://piechocinski.blog.onet.pl/> (dostęp: 24.02.2012). 
187 <http://nk.pl/psl> (dostęp: 27.11.2011). 
188 <http://nk.pl/#waldemar_pawlak> (dostęp: 24.02.2012).
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zainteresowaniem niemal 9 834 fanów  189. Aktywność Stronnictwa 
na FB można porównać do działań Platformy Obywatelskiej. Po‑
dobnie jak w jej przypadku, PSL wykazuje zainteresowanie tym 
serwisem głównie w okresie kampanii wyborczej. Przykładowo, 
w okresie dwóch tygodni przed ciszą wyborczą, codziennie doda‑
wano minimum 5 postów, najwięcej wpisów w tym czasie dodano 
1 października, bo aż 19. Z reguły cieszyły się one jednak bardzo 
umiarkowanym zainteresowaniem użytkowników serwisu. Udo‑
stępniono około 150 zdjęć polityków partii z różnych konferencji. 
 W serwisie You Tube partia dysponuje dwoma oficjalnymi ka‑
nałami, PSLnews  190 i PSLwybory. Pierwszy z nich istnieje od kwiet‑
nia 2010 roku. Zawiera spoty wyborcze oraz relacje z konferencji 
i spotkań. Łączna liczba wyświetleń kanału wynosiła 1 390 486   191. 
Drugi kanał, został utworzony dopiero 19 sierpnia 2011 roku, jako 
narzędzie parlamentarnej kampanii. Jednak nie został on uwzględ‑
niony na oficjalnej stronie partii. Zakasująca jest liczba wyświetleń 
przesłanych filmów, ponieważ wynosi ona około 654 384  192. Wynik 
ten został osiągnięty dzięki dwóm nagraniom. Każdy z nich wy‑
świetliło ponad 220 tysięcy osób. W sierpniu 2011 roku zamieszczo‑
no piosenkę wyborczą PSL – „Człowiek jest najważniejszy”, która 
zgromadziła około 1 000 komentarzy. Wysoką oglądalność zdobył 
spot wyborczy partii „Pozory mylą” dodany dopiero 14 września 
2011 roku, mimo wszystko oceny widzów sugerowały, że nie zyskał 
on ich sympatii. 
 Pozostałe serwisy społecznościowe nie zachęcają do oddania 
głosu na partię. Profil na Grono.net był praktycznie nieużytkowa‑
ny  193. Konto na Goldenline, informowało, że nie istnieje, ponie‑
waż użytkownik nie został zarejestrowany. Natomiast profil na Vi‑
meo, funkcjonujący od maja 2010 roku, posiadał 11 nagrań wideo, 
nieaktua lizowanych od czasu utworzenia  194. Partia nie posiadała 
także profilu w serwisie Second Life. 

189 <https://www.facebook.com/polskie.stronnictwo.ludowe.psl> (dostęp: 
6.05.2013). 

190 <http://www.youtube.com/user/PSLnewsy> (dostęp: 6.05.2013).
191 <http://www.youtube.com/user/PSLnewsy> (dostęp: 25.02.2012). 
192 <http://www.youtube.com/user/PSLwybory#p/u> (dostęp: 25.02.2012). 
193 <http://grono.net/forum/2491552/forum/> (dostęp: 25.02.2012). 
194 <http://vimeo.com/user3792485> (dostęp: 25.02.2012). 

Demokracja...17 



258 Demokracja 2.0.

 Również aktywność PSL na Twitterze należy uznać za dość ni‑
ską. Wzrosła jedynie w okresie kampanii wyborczej. Profil „śle‑
dzi” około 400 użytkowników serwisu, a ilość wpisów od czasu 
jego założenia wynosi zaledwie 235  195. Profil Waldemara Pawlaka 
jest nieco bardziej popularny, ponieważ obserwuje go ok. 2,5 tysią‑
ca użytkowników  196. Opublikował tam około 150 postów, głównie 
z odnośnikami do filmików zamieszonych na You Tube z jego spot‑
kań z wyborcami. Konta posiadają także Janusz Piechociński oraz 
mniej aktywni Marek Sawicki i Adam Jarubas. PSL dysponuje tak‑
że kontem w serwisie Blip  197. Podobnie jak w przypadku Twittera, 
Stronnictwo wykorzystuje go głównie do propagowania materia‑
łów audiowizualnych zamieszczanych na swoim profilu w serwisie 
You Tube  198.
 Mając na uwadze niewielką aktywność PSL na portalach spo‑
łecznościowych, należy jednak podkreślić, iż Stronnictwo jest jedną 
z tych partii w Polsce, które dążą do zmiany wizerunku właśnie za 
pomocą narzędzi Web 1.0 i Web 2.0. Były lider ludowców, Walde‑
mar Pawlak jest znany z zainteresowania nowymi technologiami. 
Podczas jednej z multimedialnych prezentacji wicepremier używał 
technologii Kinect, dzięki której mógł uruchomić gestami funkcje, 
wywoływane tradycyjnie ruchami komputerowej myszy. Zmiana 
wizerunku, którą wówczas zapowiedziało Stronnictwo, miała na 
celu pozyskanie młodych osób, którzy jako główni odbiorcy prze‑
kazów w Internecie, mogą poszerzyć grono elektoratu PSL. Służyć 
temu ma m.in. marketingowe wykorzystanie mechanizmów wy‑
szukiwarki Google  199. Prawidłowe wykorzystanie logiki linków 
sponsorowanych przez PSL potwierdziła agencja interaktywna 
Autentika, która opublikowała raport „Wyborcza Walka Witryn”. 
Oceniając w nim promocję stron internetowych poszczególnych 
partii, PSL uzyskało najwyższą notę. Podobnie umiejętnie Stronni‑
ctwo promuje w sieci także swoje hasła wyborcze. Według badań na 
ten temat, dotyczących okresu od 10 września do 24 września 2011 

195 <http://twitter.com/#!/LudowcyPSL> (dostęp: 25.02.2012).
196 <https://twitter.com/#!/pawlakwaldemar> (dostęp:25.02.2012). 
197 <http://stats.blipi.pl/blip> (dostęp: 25.02.2012).
198 <http://psl.blip.pl/> (dostęp: 25.02.2012).
199 <http://autentika.pl/files/Wybory.2011_raport.Autentika> (dostęp: 24.02.2012).
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roku, PSL z hasłem „Człowiek jest najważniejszy” odnotowało 106 
publikacji i uplasowało się na czwartym miejscu  200. 
 17 listopada 2012 roku w hali BGŻ Arena w Prószkowie odbył się 
XI kongres PSL. Najważniejszym celem zjazdu działaczy ludowych 
był wybór nowych władz ugrupowania. Wydawało się, że po serii 
sukcesów partii i trwaniu w koalicji rządowej z Platformą Obywatel‑
ską wybór Waldemara Pawlaka będzie formalnością. Ku wielkiemu 
zaskoczeniu dotychczasowego przewodniczącego oraz opinii pub‑
licznej, w trakcie głosowania doszło do sensacyjnego przekazania 
władzy w Stronnictwie. Janusz Piechociński uzyskał 547 zaś Walde‑
mar Pawlak – 530 głosów. Sensacją dnia był film prezentujący nie‑
chęć Pawlaka w stosunku do swojego następcy. W trakcie konferen‑
cji prasowej nowy prezes PSL stwierdził, że „będzie racjonalnym, 
mądrym koalicjantem i uczestnikiem parlamentarnej debaty. (…) 
Jego misją będzie przywrócenie zaufania do polityki”  201. Ponadto 
dodał idealistycznie, że chce „sprawniejszego rządu, sprawniejszej 
koalicji, sprawniejszej polityki i lepszego parlamentaryzmu”  202. Te 
niezwykle ambitne cele przyszło nowemu przewodniczącemu zwe‑
ryfikować, przejmując po W. Pawlaku, w dniu 6 grudnia 2012 roku, 
funkcję wicepremiera Rady Ministrów i ministra gospodarki. 
 Jeśli chodzi o narzędzia nowomedialne wykorzystywane przez 
Janusza Piechocińskiego to należy stwierdzić, że posługuje się on 
nimi bardzo sprawnie. Podstawą komunikacji w elektoratem jest 
jego blog funkcjonujący w serwisie Onet‑u  203. Dostępne archi‑
wum sięga marca 2009 roku. Statystyki pokazują, że blog odnoto‑
wał 1 744 261 wizyt i 25 713 komentarzy  204. Centralną pozycję na 
stronie zajmuje, bardzo bogato okraszony faktami z życia prze‑
wodniczącego, biogram. Posty odnoszą się głównie do spraw go‑
spodarczych, które stanowią domenę działalności wicepremiera. 
Z poziomu bloga bardzo łatwo można przejść do profili Janusza 
Piechocińskiego w serwisach społecznościowych. Jest on bowiem 

200 <http://www.mediamon.pl/raporty/MediaMon_Wybory2011_Raport2.
pdf> (dostęp:24.02.2012).

201 <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Janusz‑Piechocinski‑nowym‑pre‑
zesem‑PSL‑Waldemar‑Pawlak‑chce‑odejsc‑z‑rzadu,wid,15102253,wiadomosc.
html?ticaid=110843> (dostęp: 2.05.2013).

202 Tamże.
203 <http://piechocinski.blog.onet.pl/> (dostęp: 2.05.2013).
204 Tamże.
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aktywnym  użytkownikiem serwisów Facebook, Google+, Twitter, 
i You Tube. Społeczność śledząca jego komunikaty nie jest jednak 
zbyt imponująca. Na Facebooku jest to zaledwie 5 618  205, a w Go‑
ogle+ – 5 712  206 osób, które mają go w swoich kręgach. Na Twit‑
terze  207 lokuje on codziennie po kilka wpisów, zaś w serwisie YT, 
funkcjonującym od 8 września 2010 roku, ma zaledwie 8 subskry‑
bentów  208. Można zatem stwierdzić, że social media nie są silną 
stroną Janusza Piechocińskiego. Wykorzystuje on natomiast spraw‑
nie media tradycyjne, szczególnie telewizję.
 Reasumując, mimo szeregu nowinek technicznych, Polskie 
Stronnictwo Ludowe nie wykorzystuje Internetu Web 2.0 w sposób 
zgodny z logiką polityki 2.0. Podobnie jak w przypadku Platformy 
Obywatelskiej, serwisy społecznościowe oraz blogosfera są stoso‑
wane głównie w okresie natężonej kampanii wyborczej. Ponadto, 
partia wykazuje niewielkie zainteresowanie otwarciem na rzeczy‑
wisty dyskurs z „sieciobywatelami”, o czym świadczy często „za‑
mknięty” model strony WWW czy aktywności na serwisach typu 
Facebook bądź Twitter.

4.7.3.3. Prawo i Sprawiedliwość

Od momentu osiągnięcia sukcesu wyborczego w 2005 roku Prawo 
i Sprawiedliwość poszukuje możliwości dotarcia do szerszego elek‑
toratu, wykorzystując zarówno stare, jak i nowe media. Autorzy 
dawnego wizerunku tej partii – Jacek Kurski, Adam Bielan i Ma‑
riusz Kamiński – wprowadzili w życie kilka niezwykle interesują‑
cych inicjatyw. Oprócz strony http://www.pis.org.pl wyposażonej 
w kanał multi medialny, partia stworzyła niezwykle nowoczesny 
portal http://www.MyPiS.pl, którego nazwa kojarzy się z serwi‑
sem MySpace oraz stroną Baracka Obamy – MyBO, która odegrała 
kluczową rolę w jego zwycięstwie w wyborach z 2008 roku. Idea 
zapewne podobna, gdyż strona ta jest ściśle powiązana z innymi 

205 <https://www.facebook.com/piechocinskijanusz> (dostęp: 2.05.2013).
206 <https://plus.google.com/+JanuszPiechoci%C5%84ski/posts> (dostęp: 

2.05.2013).
207 <https://twitter.com/Piechocinski> (dostęp: 2.05.2013).
208 <http://www.youtube.com/user/PiechocinskiTV/feed?filter=2&activity_

view=1> (dostęp: 2.05.2013).
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elementami Internetu Web 2.0: nk.pl, Facebookiem czy Twitterem. 
W zamyśle ma ona stanowić miejsce politycznej dyskusji internau‑
tów, co mogłoby się przyczynić do mobilizacji elektoratu i polary‑
zacji wyborców. Twórcy portalu – Mariusz Kamiński i Adam Bie‑
lan – porównywali swoje dzieło do serwisu Nasza Klasa, Facebooka 
czy popularnego Wykopu. Podkreślali, że jest to pierwsza tego typu 
polska strona społecznościowa w sieci. Wśród tematów, które do‑
minują na stronie, można odnaleźć głównie takie, które uderzają 
w głównego konkurenta – Platformę Obywatelską  209. Jest to typowa 
strona internetowa, mająca charakter głównie informacyjny. Mocną 
stroną witryny jest natomiast jej część multimedialna. Można bo‑
wiem na niej zwykle odnaleźć bieżące transmisje wydarzeń, w któ‑
re zaangażowane jest Prawo i Sprawiedliwość. Na osobnej stronie 
umieszczono program partii, zaprezentowany w niezwykle przy‑
stępnej multimedialnej formie, podzielony na działy tematyczne, 
możliwy do pobrania przez użytkowników  210. Co ważne, strona 
jest także powiązana z Facebookiem i kanałem PiS na You Tube.
 Prawo i Sprawiedliwość jest również aktywne na blogosferze. 
Głównym tego celem jest dyskusja i integracja internautów podzie‑
lających światopogląd polityczny tego ugrupowania. Jego efektem 
jest szereg artykułów komentujących aktualne wydarzenia w Pol‑
sce integrowanych na stronie MyPiS. Głównym blogerem tamże 
jest eurodeputowany z ramienia PiS Ryszard Czarnecki, którego 
aktywność medialna jest imponująca. Prawo i Sprawiedliwość po‑
siada również oficjalny profil na Facebooku, który ma 11 378 fa‑
nów. Podobnie, jak we wcześniejszych przypadkach, profil jest wy‑
korzystywany w wąskim sensie, głównie jako kanał informacyjny, 
a nie interakcyjny. Serwis jest także wykorzystywany jako narzę‑
dzie politycznej walki z Platformą Obywatelską. Na Facebooku 
funkcjonują również grupy fanowskie i antyfanowskie PiS. Mię‑
dzy innymi: „PiS – jedyna porządna partia w Polsce”  211 – społecz‑
ność zamknięta licząca 39 członków, „Głosuję na PiS”  212 (75 fanów), 

209 <http://mypis.pl/> (dostęp: 25.08.2012).
210 <http://programpis.org.pl/> (dostęp: 27.08.2012).
211 <http://www.facebook.com/groups/151203488334356/> (dostęp: 28.08.2012).
212 <http://www.facebook.com/pages/g%C5%82osuje‑na‑pis/2644602935 

68913> (dostęp: 28.08.2012).
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„Jestem młody, wykształcony i głosuję na PiS” (280 fanów)  213. Do 
antyfanpage’ów należą: „PiS mnie przeraża”  214 (10 573 fanów), „Nie 
głosuję na PiS”  215 (332), „Anty PiS, Anty Jarosław Kaczyński, Anty 
IV RP”  216 (4 470) czy „Nie lubię PiS‑u”  217 (2 910). 
 Oficjalny profil PiS na Twitterze zawiera 1 885 tweetów i jest ob‑
serwowany przez 4 146 użytkowników  218. Profil nie posiada jednak 
zbyt wielu autorskich informacji. Jego głównym celem jest jedynie 
odsyłanie użytkowników do innych profili i serwisów, gdzie obec‑
ne jest Prawo i Sprawiedliwość  219. Wśród tweetów można odnaleźć 
posty m.in. Adama Hofmana, Zbigniewa Girzyńskiego, Arkadiusza 
Mularczyka czy Ryszarda Czarneckiego. Warto także wspomnieć, 
iż na Twitterze funkcjonuje także profil zwolenników partii, na któ‑
rym znajduje się 68 tweetów z 207 obserwatorami  220. Celem projek‑
tu jest integracja środowiska osób wspierających tę partię, czego do‑
wodem są różnego rodzaju inicjatwy podejmowane przez tę grupę 
(Kongres młodych PiS, obchody 10 kwietnia itp.).
 Prawo i Sprawiedliwość kładzie natomiast duży nacisk na ak‑
tywność w ramach portalu You Tube. Oficjalny kanał Partii posiada 
659 widzów i 658 649 wyświetleń  221. Do najważniejszych materia‑
łów tam zamieszczonych należy zaliczyć m.in. briefingi Jarosława 
Kaczyńskiego czy filmy atakujące Platformę Obywatelską. Innym 
kanałem sygnowanym przez partię jest PiSTV  222, który posiada 170 
filmów, 298 widzów i 183 121 wyświetleń. To na tym kanale znaj‑
duje się słynny już klip reklamowy „Kaczyński do Rosjan”. Swój 

213 <http://www.facebook.com/pages/Jestem‑m%C5%82ody‑wykszta%C5% 
82cony‑i‑g%C5%82osuj%C4%99‑na‑PiS/263222207025792> (dostęp: 28.08.2012).

214 <http://www.facebook.com/pis.mnie.przeraza> (dostęp: 28.08.2012).
215 <http://www.facebook.com/nienapis> (dostęp: 28.08.20120.
216 <http://www.facebook.com/pages/Anty‑PIS‑Anty‑Jaros%C5%82aw‑Kaczy

%C5%84ski‑Anty‑IV‑rp/133220556716529> (dostęp: 28.08.2012).
217 <http://www.facebook.com/pages/Nie‑lubi%C4%99‑PiS‑u/155394177 

869961> (dostęp: 28.08.2012).
218 <http://twitter.com/kppis> (dostęp: 28.08.2012).
219 <http://twitter.com/#!/politycy/pis> (dostęp: 28.08.2012).
220 <http://twitter.com/SympatycyPiS> (dostęp: 28.08.2012).
221 <http://www.youtube.com/user/pisorgpl?feature=results_main> (dostęp: 

28.08.2012).
222 <http://www.youtube.com/user/pisTV> (dostęp: 28.08.2012).
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kanał założyli również zwolennicy PiS‑u  223, którzy tą drogą próbują 
gromadzić materiały wspierające Prawo i Sprawiedliwość oraz ob‑
ciążające ich przeciwników politycznych. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, iż Prawo i Sprawiedliwość 
pozostaje aktywne w Internecie Web 2.0. Jego inicjatywy są jednak 
mało wyszukane i z reguły jednostronne. Mają głównie charakter 
informacyjny lub kwestionujący działania innych partii politycz‑
nych. Z rzadka natomiast działania sieciowe PiS‑u, nawet w serwi‑
sach społecznościowych, uwzględniają możliwość rzeczywistej de‑
baty z wyborcami oraz odpowiadania na sygnały ze strony opinii 
publicznej. 

4.7.3.4. Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej oprócz standardowej strony inter‑
netowej, podobnie, jak i inne partie stara się wykorzystywać na‑
rzędzia Web 2.0. Na Facebooku Sojusz Lewicy Demokratycznej po‑
siada dwa główne konta, na których istnieje niewielka społeczność 
fanowska, odpowiednio 4 580  224 oraz 299  225 osób. Oprócz kont cen‑
trali funkcjonują także profile oddziałów terenowych, które z regu‑
ły przyciągają uwagę od kilkunastu do kilkudziesięciu internautów. 
Rola tego medium w przypadku tej partii jest zatem niewielka. Jeśli 
chodzi o publikowane treści, to należy stwierdzić, że znajdują się 
tam głównie materiały promocyjne, obejmujące zdjęcia ze spotkań 
z wyborcami czy okolicznościowych wieców. W trakcie kampanii 
wyborczej zamieszczano także linki do spotów wyborczych, profili 
kandydatów znajdujących się na listach wyborczych. Posty zawie‑
rały również wyniki sondaży przedwyborczych. Oprócz oficjalnych 
kont partyjnych funkcjonują także strony niektórych członków SLD. 
Wymienić tu należy Grzegorza Napieralskiego (1654 fanów)  226, 

223 <http://www.youtube.com/user/zwolennicypis?feature=results_main> 
(dostęp: 28.08.2012).

224 <http://www.facebook.com/sojusz> (dostęp: 25.08.2012).
225 <http://www.facebook.com/pages/Sojusz‑Lewicy‑Demokratycz‑

nej/115455598468721> (dostęp: 25.08.2012).
226 <http://www.facebook.com/gnapieralski> (dostęp: 25.08.2012).
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Joannę Senyszyn (319)  227, Wojciecha Olejniczaka (4 580)  228czy Lesz‑
ka Millera (1 157)  229. Jeśli chodzi o profil partii na portalu Nasza 
Klasa, to został on skonstruowany tak, aby każdy, bez względu na 
to, czy znajduje się w gronie wirtualnych znajomych, mógł obser‑
wować pojawiające się tam wpisy. Dostępne są tam również wszyst‑
kie nagrania znajdujące się w TVSLD. Profil cieszy się jednak rela‑
tywnie niewielkim zainteresowaniem – posiada 1 674 znajomych  230. 
 Konto SLD na platformie Twitter jest obserwowane przez 1 454 
użytkowników oraz posiada 420 tweetów  231. Spośród szeregu wpi‑
sów najbardziej interesujące te, które odnoszą się do ostatnich głoś‑
nych wydarzeń w życiu publicznym oraz te, które są wymierzone 
w przeciwników politycznych. Tweety pojawiają się z reguły co‑
dziennie i mieszczą się one w pojęciu polityki responsywnej. Są 
bowiem reakcją na bieżące wydarzenia polityczne. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej od 2008 roku posiada również swój kanał w serwi‑
sie You Tube, występujący pod nazwą TVSLD. Reklamuje się jako 
„kanał telewizji interaktywnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Wywiady, wideoblogi, informacje, komantarze, ciekawostki. Praw‑
dziwa siła lewicowa w Internecie”  232. Udostępnia on 1 185 filmów, 
ma 368 zadeklarowanych widzów oraz 780 797 wyświetleń. Jego 
zawartość zdominowana jest przez przemówienia Leszka Millera, 
debaty i materiały z akcji „referendum”. Przyciągającym uwagę ele‑
mentem wykorzystania narzędzi Web 2.0 przez SLD była również 
omówiona wcześniej obecność w środowisku Second Life. W tym 
kontekście należy podkreślić, iż jest to jedyna polska partia, która 
wysunęła tego typu inicjatywę, aby móc interaktywnie dotrzeć ze 
swym programem do internautów. 
 Podsumowując, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie odbiega 
zbytnio od standardu wykorzystania narzędzi Web 2.0 przez po‑
zostałe partie polityczne w Polsce. Jego aktywność w mediach spo‑
łecznościowych ma charakter głównie informacyjny, podobnie, jak 

227 <http://www.facebook.com/pages/Joanna‑Senyszyn/113162462032070> 
(dostęp: 25.08.2012).

228 <http://www.facebook.com/olejniczak.wojciech> (dostęp: 25.08.2012).
229 <http://www.facebook.com/Leszek.Miller.LM?ref=ts> (dostęp: 25.08.2012).
230 <http://nk.pl/#sld> (dostęp: 25.08.2012).
231 <http://twitter.com/sldpoland> (dostęp: 25.08.2012).
232 <http://www.youtube.com/user/tvsld?feature=results_main> (dostęp: 25. 

08.2012).
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w przypadku PSL czy PiS. Blogosfera, Twitter oraz profil na Facebo‑
oku są także wykorzystywane jako narzędzia bieżącej walki poli‑
tycznej. Warto natomiast zauważyć, iż SLD jako jedyna polska par‑
tia zainteresowała się potencjałem oferowanym przez grę Second 
Life, co stanowiło pewne nawiązanie do idei polityki 2.0.

4.7.3.5. Ruch Palikota

Omawiając wykorzystanie nowych mediów do interakcji z wybor‑
cami na polskiej scenie politycznej, nie można pominąć kontrower‑
syjnego w odbiorze społecznym Ruchu Palikota (RP). Centralnym 
miejscem RP w sieci, podobnie, jak w innych wypadkach, jest ofi‑
cjalna strona internetowa okraszona logiem „Skrzydlatej Polski”. 
Podobnie, jak w przypadku innych partii, znajdują się na niej klu‑
czowe informacje dotyczące bieżących działań partii, jej programu 
oraz struktur  233. Jest ona umiejętnie połączona z blogosferą, wypeł‑
nioną treścią głównie przez lidera partii oraz posłankę Wandę No‑
wicką. Blog Janusza Palikota, jak już wskazano wcześniej, cieszy się 
sporą popularnością internautów, głównie ze względu na kontro‑
wersyjność poruszanych przez niego tematów. 
 Najistotniejszym elementem sieciowej kampanii promocyjnej 
Ruchu Palikota jest jednak, przede wszystkim, Facebook, gdzie par‑
tia ta posiada aż 85 282 fanów  234. Profil tej partii jest zdecydowa‑
nie bardziej otwarty niż w przypadku PO czy PSL. Poruszane są 
na nim tematy dotyczące bieżących wydarzeń w sferze publicznej. 
Ponownie, ze względu na kontrowersyjną problematykę porusza‑
ną na profilu, w zdecydowanie większym stopniu niż w przypad‑
ku innych partii, „ściana” Ruchu Palikota jest zdominowana przez 
dyskusje internautów, tak zwolenników, jak i przeciwników. Lu‑
strzanym odbiciem silnej pozycji RP na Facebooku są organizujące 
się społeczności przeciwników J. Palikota. Najbardziej popularną 
jest „Ruch Odparcia Palikota”  235, który posiada aż 5 196 fanów  236. 

233 Projekty ustaw, Ruch Palikota, [online:] <http://www.ruchpalikota.org.pl/
wiadomosci/projekty‑ustaw> (dostęp: 28.08.2012).

234 <http://www.facebook.com/NowoczesnaPolska> (dostęp: 28.08.2012).
235 <http://www.facebook.com/RuchOdparciaPalikota.ROP> (dostęp: 28.08. 

2012).
236 <http://www.youtube.com/watch?v=gpw4q13aZgk> (dostęp: 28.08.2012).
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Ruch Palikota jest również obecny na Twitterze. Profil ten cieszy 
się jednak zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Mimo nie‑
mal 1800 tweetów, jest on obserwowany jedynie przez ponad 1000 
użytkowników  237.
 Wiekszą dynamikę RP wykazuje na You Tube, gdzie profil Ru‑
chu Palikota zawiera aż 334 filmy, posiadające niemal 600 stałych 
widzów. Zostały one wyświetlone ponad pół miliona razy. Produk‑
cjom Janusza Palikota towarzyszy jednak, z reguły, poważna debata 
przebiegająca pomiędzy internautami, która odbywa się w komen‑
tarzach pod filmami. Niemal każdy z popularnych materiałów RP 
jest zdominowany przez dyskusję pomiędzy przeciwnikami a zwo‑
lennikami Palikota  238. Innym przykładem aktywności partii w ser‑
wisie YT jest kanał będący pozostałością po kampanii wyborczej. 
Zawiera on tylko 131 filmów, posiada 460 widzów, lecz aż 682 556 
wyświetleń  239. Materiały tam zawarte pochodzą jednak sprzed kil‑
ku miesięcy i nie są aktualizowane. Co za tym idzie, kanał wydaje 
się być nieaktywny. 
 Należy więc podkreślić, iż Ruch Palikota kładzie nieco większy 
nacisk na interakcję z wyborcami poprzez narzędzia Web 2.0, niż 
ma to miejsce w przypadku innych partii. Jest to szczególnie wi‑
doczne w przypadku aktywności w serwisie społecznościowym Fa‑
cebook, gdzie partia ta cieszy się bardzo dużą popularnością. Nale‑
ży jednak podkreślić, iż zainteresowanie internautów działalnością 
Ruchu Palikota wynika, w dużej mierze, z kontrowersyjnej proble‑
matyki i radykalnej retoryki stosowanej przez tę partię.

4.7.3.6. Posłowie i senatorowie

Charakteryzując politykę 2.0 w kontekście polskiej sceny politycz‑
nej, należy spojrzeć również na praktykę wykorzystania narzędzi 
Web 2.0 przez polskich posłów i senatorów. Analizę pod tym ką‑
tem przeprowadzono w maju i czerwcu 2012 roku na całej popu‑
lacji parlamentarzystów VII kadencji. Najbardziej powszechnym 

237 <http://twitter.com/RuchPoparcia_co> (dostęp: 28.08.2012).
238 <http://www.youtube.com/user/ruchpalikota24?feature=results_main> 

(dostęp: 28.08.2012).
239 <http://www.youtube.com/user/kwruchpalikota?feature=results_main> 

(dostęp: 28.08.2012).
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narzędziem komunikacji w tym środowisku jest dzisiaj poczta 
e‑mailowa. W tym kontekście należy stwierdzić, że zaledwie 5 po‑
słów (2 – PO, 1 – PiS, 2 – PSL) oraz 2 senatorów (PiS) nie dysponu‑
je takim adresem. Jeśli chodzi o posiadanie witryny internetowej, 
to należy stwierdzić, iż 85% posłów, tj. 391 osób posiada takową. 
Wśród nich jest 190 posłów PO, 113 posłów PiS, 26 – Ruchu Paliko‑
ta, 20 – PSL, 22 – SLD, 19 – Solidarna Polska i 1 niezrzeszony. Wśród 
senatorów odsetek ten jest wyższy i wynosi 94%. Strony WWW nie 
posiada 2 senatorów z PO i 4 z PiS‑u.
 Jeśli chodzi o zjawisko blogowania politycznego na przykładzie 
polskiego parlamentu, to należy zauważyć, że zaledwie 116 posłów 
(25,22%) oraz 15 senatorów (15%) posiada własne dzienniki inter‑
netowe. W zestawieniu według klubów parlamentarnych w Sejmie 
przedstawia się to następująco: 

• Platforma Obywatelska – 47 blogów; 
• Prawo i Sprawiedliwość – 31;
• Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7;
• Ruch Palikota – 16 blogów;
• Polskie Stronnictwo Ludowe – 11;
• Solidarna Polska – 4 blogi. 

W Senacie zaś: 
• Platforma Obywatelska – 7 blogów;
• Prawo i Sprawiedliwość – 6;
• Włodzimierz Cimoszewicz – 1;
• Kazimierz Kutz – 1.

 Tak nikłe zainteresowanie blogosferą ze strony naszych parla‑
mentarzystów jest zjawiskiem niepokojącym, świadczy o niechęci 
lub braku umiejętności komunikowania się z własnym elektoratem 
poprzez nowe media. 
 Zjawisko to na większą skalę potwierdza się w przypadku analizy 
mediów społecznościowych. Oficjalne konta na Facebooku posiada 
374 posłów (81,30%) i 76 senatorów. Medium to zdecydowanie więc 
dominuje wśród serwisów społecznościowych. Należy do tego do‑
dać, że 35 posłów i 5 senatorów posiada tam także konta nieoficjal‑
ne. Niestety, w zdecydowanej większości są to profile nieaktywne, 
prowadzone nieumiejętnie lub o charakterze czysto informacyjnym. 
Tylko niewielka ilość polskich parlamentarzystów potrafi wyko‑
rzystać potencjał Facebooka jako platformy rzeczywistej interakcji 
z „sieciobywatelami”. W dużej mierze posiadanie konta na FB nie 
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jest więc przemyślaną inicjatywą polityki 2.0, lecz raczej przykrym 
wymogiem, wynikającym z popularności tego medium. Potwierdza 
to zresztą obecność parlamentarzystów w innych serwisach. Konto 
na Twitterze posiada tylko 94 posłów i 8 senatorów. Kanał na portalu 
You Tube posiada 68 posłów i 12 senatorów. W serwisie Nasza Klasa 
funkcjonują odpowiednio – 57 i 3 osoby. Niewielkie zainteresowanie 
wzbudziły jeszcze wśród posłow: Flickr (12), Vimeo (10) i MySpa‑
ce (5). Ponadto, oficjalnych komunikatorów internetowych (Gadu 
Gadu) używało zaledwie 20 posłów i 3 senatorów.
 Generalnie należy stwierdzić, że polscy parlamentarzyści wykazują 
się pasywnością w kwestii użytkowania nowych mediów do komu‑
nikacji peer‑to‑peer z elektoratem. Ich aktywność nowomedialna rośnie 
jedynie w okresie kampanii wyborczej, kiedy ich profile społecznościo‑
we mają charakter głównie informacyjny. Zaś w okresie sprawowania 
mandatu aktywność na blogach czy Facebooku z reguły zdecydowa‑
nie spada. Stąd należy stwierdzić, iż polskie elity polityczne dopiero 
odkrywają potencjał, który drzemie w Internecie Web 2.0. W przeci‑
wieństwie do wzorca amerykańskiego czy zaawansowanych mode‑
li francuskich i latynoamerykańskich, polscy politycy wykorzystują 
media społecznościowe koniunkturalnie i dość nieumiejętnie, przez co 
odbiegają od ideału polityki 2.0. Czysto marketingowe oraz informa‑
cyjne podejście do platform nowomedialnych sprawia, iż pozbawiają 
się oni szansy rzeczywistej komunikacji z opinią publiczną, a tym sa‑
mym mobilizacji elektoratu i pozyskania nowych zwolenników, prze‑
konanych osobistym podejściem do wyborcy.
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Jak wskazano w rozdziale poprzednim, mechanizmy polityki 2.0 
są coraz szerzej stosowane przez elity polityczne na całym świecie. 
Politycy, liderzy partyjni nie tylko w krajach zachodnich stopnio‑
wo odkrywają ogromny potencjał, który drzemie w mediach spo‑
łecznościowych w perspektywie zdobycia, utrzymania bądź spra‑
wowania władzy. Najlepiej udowodnił to Barack Obama wraz ze 
swoim sztabem, którego kampanie prezydenckie były wzorcowym 
przykładem tego, jak można zagospodarować energię polityczną 
drzemiącą w netizenach wykorzystujących nowe media. Pełne zro‑
zumienie fenomenu demokracji 2.0 wymaga wzięcia pod rozwa‑
gę drugiego, znacznie ważniejszego aspektu tego fenomenu. Jest 
nim sieciowa demokracja obywatelska rozumiana jako działalność 
o charakterze politycznym, podejmowana ad hoc za pomocą nowych 
mediów, jako sprzeciw wobec określonej sytuacji politycznej, przez 
samoorganizujące się wspólnoty sieciowe, które, wykorzystując 
media Web 2.0, podejmują próby partycypacji w procesach demo‑
kratycznych. W tej perspektywie narzędzia Web 2.0 są stosowane 
tak w interakcji między jednostkami i ich grupami, jak i w interakcji 
z elitami politycznymi. Praktyczną realizacją netizen democracy jest 
haktywizm, whistleblowing oraz postmodernistyczne protesty, któ‑
rych przykłady opisano poniżej. 



270 Demokracja 2.0.

5.1. Haktywizm

Omawiając zagadnienie sieciowej demokracji, warto rozpocząć od 
radykalnego cyberaktywizmu, jakim jest haktywizm. Wbrew pozo‑
rom nie jest on wynalazkiem XXI wieku. Pierwsze przykłady tego 
typu zachowań można bowiem odnaleźć już pod koniec lat 80. ubie‑
głego stulecia. Za pierwszą akcję haktywistów powszechnie uważa 
się stworzenie i wprowadzenie do sieci DECNet robaka o nazwie 
WANK (Worms Against Nuclear Killers – Robaki Przeciwko Nu‑
klearnym Zabójcom), w 1989 roku. Program atakował komputery 
pracujące pod kontrolą systemu VMS i wyświetlał w nich komuni‑
kat krytykujący nuklearny wyścig zbrojeń, posiłkując się przy tym 
komunikatami z piosenek zespołu Midnight Oil. WANK w żaden 
sposób nie szkodził systemowi, jego podstawowym zadaniem było 
tylko przekazanie komunikatu politycznego. 
 Drugim ważnym chronologicznie aktem haktywizmu był atak 
DDoS (Distributed Denial of Service) z 5 listopada 1994 roku na ser‑
wery w Wielkiej Brytanii. Został zrealizowany przez grupę hakty‑
wistów o nazwie Zippies. Ten szeroki protest zwany Intervasion of 
the UK wynikał ze zmian w prawie przeprowadzonych przez kon‑
serwatywny rząd Johna Majora (Criminal Justice Bill). Nowa ustawa 
zakazywała bowiem festiwali muzyki elektronicznej, co wywołało 
spore oburzenie w Wielkiej Brytanii. W efekcie, Zippies dokona‑
li ataku na internetowe skrzynki pocztowe brytyjskich polityków, 
które zostały zablokowane. Co więcej, haktywiści luźno związani 
z tą grupą podjęli również ataki przeciwko stronom internetowym 
należącym do rządu Wielkiej Brytanii  1. 
 Internet został, po raz kolejny, wykorzystany jako narzędzie pro‑
testu obywatelskiego już w niecały rok później, w kontekście wy‑
darzeń we Francji. Gdy w 1995 roku urząd prezydenta V Republi‑
ki objął Jacques Chirac, jedną z jego najważniejszych decyzji było 
wznowienie testów broni atomowej. Wywołało to ogromne kontro‑
wersje na całym świecie, czego przejawem była tzw. akcja Netstri‑
ke, przeprowadzona m.in. przez włoskich haktywistów. Również 

1 Would the world be a better place if Electronic Disruption was comple‑
tely legal?, Medialaternatives, 07.02.2011, <http://medialternatives.blogetery.
com/2011/02/07/2828/> (dostęp: 07.07.2012).
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i w tym przypadku wykorzystano ataki metodą DDoS, tym razem 
przeciwko stronom internetowym należącym do francuskiego rzą‑
du. Tym samym aktywność włoskiej grupy wpisała się w światowe 
protesty, które ostatecznie zmusiły Jacquesa Chiraca do wycofania 
się z tej decyzji  2. 
 Kolejne głośne akty haktywizmu miały miejsce w latach 1997‑1998 
w kontekście kryzysu w Indonezji. Tym razem haktywiści prote‑
stowali przeciwko polityce Dżakarty wobec Timoru Wschodniego. 
30 czerwca 1997 roku w nocy, portugalska grupa UrBaN Ka0s za‑
atakowała 25 stron internetowych należących do indonezyjskiego 
rządu oraz wojska. Haktywiści na każdej z nich zamieścili tę samą 
wiadomość: „Uwolnić Timor Wschodni. UrBaN Ka0s popiera na‑
dzieje ludu Timoru Wschodniego… Walczcie do śmierci… Nigdy 
się nie poddajcie!”. Był to jeden z ważniejszych przykładów maso‑
wego włamywania się na strony internetowe z powodów politycz‑
nych  3. W 1998 roku kontynuowano protesty w Internecie w kon‑
tekście dyskusji nad rozwojem technologii atomowych. Tym razem 
grupa nastoletnich haktywistów milw0rm zaatakowała Babha Ato‑
mic Research Center, będące głównym ośrodkiem badań jądrowych 
w Indiach. Protest ten wynikał z narastającego kryzysu w Azji Po‑
łudniowej w związku z pozyskaniem przez Pakistan oraz Indie 
broni atomowej, co spotkało się z protestami Rady Bezpieczeństwa 
ONZ. W reakcji na te informacje, grupa ta przeprowadziła jeden 
z największych ataków tego typu. W jego wyniku uzyskano dostęp 
do pięciu gigabajtów danych na temat indyjskiego programu jądro‑
wego. Ponadto, wykasowano wszystkie dane z serwerów ośrodka 
BARC. W ciągu kolejnych tygodni grupa przypuściła także udane 
ataki na kilkaset innych stron internetowych, wszędzie zamieszcza‑
jąc swoje antyatomowe hasła  4. W tym samym okresie amerykań‑
ska grupa Virtual Disturbance Theatre przeprowadziła tzw. virtual 

2 Netstrike, [online:] <http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Netstrike_ 
%281995%29> (dostęp: 07.07.2012).

3 Hacked Timor, [online:] <http://www.2600.com/hackedphiles/070797_
hacked timor/index.html> (dostęp: 07.07.2012).

4 W.C. Boni, G.L. Kovacich, I‑way robbery, Butterworth‑Heinemann 1999, 
s. 130; Milw0rm hacker decade in review: had to peaceful purposes invaded India Nuc‑
lear Research Institute, Industry Information Station, 10.01.2011, [online:] <http://
www.netxt.com/milw0rm‑hacker‑decade‑in‑review‑had‑to‑peaceful‑purpo‑
ses‑invaded‑india‑nuclear‑research‑institute/> (dostęp: 07.07.2012).
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sit‑ins, formę protestu odwołującą się do ruchów praw człowieka 
z lat 60. XX wieku. W ramach akcji zaatakowano strony Pentagonu 
oraz meksykańskiego rządu, aby zwrócić uwagę na łamanie praw 
Indian  5. 
 Pod koniec XX wieku doszło jeszcze do trzech interesujcych i za‑
razem kontrowersyjnych akcji haktywistycznych. Pierwszą z nich, 
przeprowadzoną na przełomie 1998 i 1999 roku, została ona zreali‑
zowana przez grupę Legions of the Underground, która wypowie‑
działa „cyberwojnę” rządom Chin i Iraku za nałożenie ograniczeń 
na korzystanie z Internetu w tych krajach  6. Członkowie formacji 
Hacktivismo zdołali na pewien czas zdezaktywować Wielki Chiń‑
ski Firewall, czyli system odpowiedzialny za cenzurowanie Inter‑
netu dla chińskich użytkowników. Dzięki temu Chińczycy mogli 
przez pewien czas przeglądać w sieci wszystkie strony, nie tylko 
te, które zatwierdziły władze w Pekinie. Niestety, chiński rząd wy‑
ciągnął z tego incydentu odpowiednie wnioski – systemy cenzor‑
skie znacząco wzmocniono (przy aktywnym udziale wielu zachod‑
nich firm) i od tej pory nikomu nie udało się powtórzyć wyczynu 
Hacktivismo. 
 Druga, zdecydowanie poważniejsza akcja została skierowana 
przeciwko amerykańskiemu systemowi wywiadu elektroniczne‑
go – ECHELON. W październiku 1999 grupa haktywistów ogłosiła 
Jam Echelon Day („dzień zakłócenia Echelonu”), w ramach którego 
zastosowano podobne metody, jak w ataku DDoS. Akcję tę powtó‑
rzono także w 2000 roku. W obu przypadkach brak jest jednak in‑
formacji, czy działania te przyniosły jakikolwiek skutek  7. Trzecia 
natomiast związana była z interwencją NATO w Kosowie. Polityka 
państw zachodnich wywołała ostry protest serbskich haktywistów, 
którzy w tym samym okresie przeprowadzili szereg ataków w sieci 
na serwery należące do Paktu Północnoatlantyckiego  8.

5 B. Paquin, E‑guerillas in the mist, „The Ottawa Citizen” 27.10.1998.
6 Cult of the Dead Cow, [online:] <http://www.cultdeadcow.com/news/stat‑

ement19990107.html> (dostęp: 07.07.2012).
7 W. McAuliffe, „Jam Echelon Day” doomed to failure, say experts, ZDNet, 

26.07.2001, [online:] <http://www.zdnet.com/jam‑echelon‑day‑doomed‑to‑fai‑
lure‑say‑experts‑3002092039> (dostęp: 07.07.2012); Jam Echelon Day, 21.10.1999, 
[online:] <http://www.thing.net/~rdom/ecd/jam.html> (dostęp: 07.07.2012).

8 M. Lakomy, Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw na początku 
XXI wieku, dz. cyt., s. 59.
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 Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu na początku XXI wie‑
ku haktywizm stał się zdecydowanie popularniejszą formą protestu 
obywatelskiego niż to miało miejsce wcześniej. Należy wskazać kil‑
ka przykładów tego stanu rzeczy. Po pierwsze, swe działania zin‑
tensyfikował wspomniany wyżej Virtual Disturbance Theatre, któ‑
ry podejmował m.in. akcje zwracające uwagę opinii publicznej na 
prawo imigracyjne w Stanach Zjednoczonych  9. Ponadto, w trakcie 
wojny irackiej w 2003 roku zorganizowane kolektywy haktywistów 
wzięły również pośredni udział w działaniach przeciwko reżimo‑
wi Saddama Husajna. Atakowano nie tylko irackie serwisy rządo‑
we, lecz również arabskie media, w tym Al Jazeerę, która, zdaniem 
Amerykanów, podawała błędne bądź nieobiektywne informacje 
podczas trwania konfliktu. Przykładowo w wyniku jednego z ata‑
ków haktywistów na stronie głównej Al Jazeery zamieszczono ame‑
rykańską flagę z napisem: „niech zabrzmi wolność”. Poza Stanami 
Zjednoczonymi tego typu grupy haktywistów zaczęły się ujawniać 
także w innych krajach, w tym np. w Chinach i Rosji. Powstały rów‑
nież polskie grupy haktywistów, które mają jednak długą tradycję. 
Pierwszym rodzimym incydentem tego typu było włamanie na ser‑
wer Urzędu Rady Ministrów podczas programu TOK SZOK w 1998 
roku. W późniejszym okresie kilka podobnych akcji przeprowadzi‑
ła grupa tzw.„Gumisiów”, czyli kolektywu haktywistów specjalizu‑
jącego się w protestowaniu przeciwko wysokim cenom Neostrady. 
W ramach sprzeciwu podmieniano strony Telekomunikacji Polskiej. 
W 2011 roku przeciwnicy publikacji najnowszej książki Jana Toma‑
sza Grossa zaatakowali e‑mailami konto pocztowe wydawnictwa.
 Z wielu akcji haktywistycznych zasłynął wspomniany wyżej ko‑
lektyw o nazwie Hacktivismo. Grupa ta wyłoniła się w 1999 roku 
z Cult of the Dead Cow (cDc), specjalizując się w tworzeniu progra‑
mów omijających cenzurę stosowaną przez niektóre państwa. Spo‑
śród technik zaprojektowanych przez nich wymienić można: Ca‑
mera/Shy, Six/four, SchatterChat i Torpark. Wykorzystali oni technikę 
steganografii stosowaną jeszcze przez Niemców w czasie II wojny 
światowej, która polega na ukryciu 

wiadomości w czytelnym pliku tekstowym, graficznym, dźwiękowym 
lub wideo. Technika ta stosowana jest jako alternatywa kryptografii 

9 Borderlands Hacklab, [online:] <http://bang.calit2.net/sdhacklab/previous‑
‑updates.html> (dostęp: 07.07.2012).
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i odróżnia się od niej tym, że ukrywany jest sam fakt ukrycia wiado‑
mości, choć nośnik wiadomości jest czytelny – osoba postronna nie ma 
zatem świadomości istnienia tajnego przekazu, natomiast wie o nim 
jedynie właściwy odbiorca przekazu. Wiadomość może zostać ukryta 
na dwa sposoby: kryptograficzny – przetworzenie przekazu informacji 
w taki sposób, aby stał się nieczytelny dla osób nie znających szyfru; 
steganograficzny – przesłanie informacji tak, aby osoby postronne na‑
wet nie podejrzewały jej istnienia  10. 

W technice tej informacje umieszcza się w trudnych do wykrycia 
obiektach, np. w obrazie, który następnie umieszczany jest na nie‑
wzbudzającej podejrzeń witrynie. Oglądając go za pomocą teks‑
towego podglądu np. w programie „notatnik”, znajdującym się 
w każdym systemie Windows, odbiorca może odczytać zaszyfro‑
waną informację. Interesującą realizacją tego pomysłu był program 
o nazwie camera/shy, który pakuje informacje z ocenzurowanych 
witryn w graficzne pliki gif, które są niewidoczne dla zapór i są 
przesyłane pocztą elektroniczną. Inną formą sieciowego nieposłu‑
szeństwa jest program six/four, który umożliwia bezpośrednie po‑
łączenie między komputerami użytkowników i wymianę plików 
z pominięciem sieci WWW, usług pocztowych, czatów, itd. Dostęp 
do zablokowanych witryn, możliwy jest także poprzez serwery 
 proxy  11, alternatywną sieć publicznych serwerów. Takich sieci, o róż‑
nym stopniu dostępności, jest w Internecie wiele (np. prodigy lub 
fidonet)  12. Co istotne, tego typu metody są wykorzystywane także 
przez siatki terrorystyczne np. Al Kaidę. 
 Należy wreszcie wspomnieć o najsławniejszej obecnie grupie 
haktywistów na świecie – Anonymous – która wywodzi się z po‑
wstałego w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych serwisu 4chan, 
będącego platformą wymiany i publikacji głównie zdjęć (nazywa‑
nych obrazkami lub memami), które wirusowo rozprzestrzeniają się 
po sieci. 4chan powstał w pokoju piętnastolatka z Nowego Jorku, 

10 <http://www.steg.yoyo.pl/> (dostęp: 14.07.2012).
11 Serwer proxy (ang. proxy – pośrednik) to serwer, poprzez który możemy 

łączyć się z Internetem. Por. [online:] <http://serwery‑proxy.eu/co‑to‑jest‑ser‑
wer‑proxy> (dostęp: 16.07.2012).

12 N. Shachtman, A new code for anonymous web use, „Wired Magazine” 07.12.02. 
[online:] <http://www.wired.com/politics/security/news/2002/07/53799?current 
Page=all> (dostęp: 15.07.2012).
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znanego w Internecie pod pseudonimem moot  13. Jako fan japońskiej 
kultury, postanowił on stworzyć amerykański odpowiednik popu‑
larnego w Japonii serwisu Futaba Channel (www.2chan.net), który 
miał się stać miejscem dyskusji i wymiany informacji o wszystkim, 
co dotyczyło tego kraju. W krótkim czasie serwis zyskał uzna‑
nie internautów, dzięki czemu został rozbudowany o nowe dzia‑
ły tematyczne. Składa się on zarówno z imageboardów, czyli forów 
przeznaczonych do wymiany obrazków, jak i zwykłych kanałów 
dyskusyjnych, podzielonych na różne tematy. Dostępne są rów‑
nież miejsca służące do wymiany plików torrent, animowanych gi‑
fów, a nawet pornografii. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą 
ten serwis od innych jest to, że nie posiada on systemu rejestracji 
użytkowników. Każdemu zatem automatycznie zostaje przypisany 
status Anonymous (w skrócie – Anon). Na zwykłym forum użyt‑
kownicy podpisują się nickami, tutaj nikt nie zna nikogo. W efekcie 
serwis jest odwiedzany przez dwie grupy użytkowników: 

tych, którzy, korzystając z przywileju wolności i anonimowości, chcą 
tylko trollować i wymieniać się obrazkami, oraz tych ambitniejszych, 
którzy chcieli zrobić coś ważnego dla świata, na przykład pomóc Egip‑
cjanom (…). Wtedy grupa internautów wywodząca się z 4chana pomo‑
gła Egipcjanom odzyskać łączność ze światem. Znaleźli tłumacza i za 
pomocą faksu wysyłali instrukcje obejścia rządowych blokad  14.

W tym kontekście, zdaniem J. Chmieleckiej, „Anony najbardziej lu‑
bią raidy”  15. Polegają one głównie na spamowaniu forów, stron in‑
ternetowych, portali społecznościowych. Potrafią także wyciągnąć 
na światło dzienne hasła z loginami i tajne dokumenty. Posługują 
się „czanspikiem”, specyficznym, subkulturowym metajęzykiem 
opisanym w „czanpedii”.
 Dla wyjaśnienia symboliki ruchu Anonymous, zastosowanej 
w odniesieniu do walki o wolny Internet, należałoby sięgnąć do 
roku 1605. Wówczas to Guy Fawkes, katolik, urodzony 13 kwietnia 

13 <http://www.joemonster.org/art/9877/O_chodzi_z_tym_4chan_em_> 
( dostęp: 14.07.2012).

14 J. Chmielecka, Trolle i zlewy. Karachan.org, „Gazeta Wyborcza” nr 27/985, 
12.07.2012, s. 8.

15 Raid – według „czanspika” – jest to zmasowany atak „Anonów” na jakąś 
stronę, osobę, forum itp. Przyjmuje różne formy, od dyskretnego trollowania do 
frontalnego spamu powodującego zamknięcie forum lub zawieszenie strony.
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1570 roku, zorganizował tzw. „spisek prochowy”. Fawkes pocho‑
dził z Yorku. Po śmierci ojca, jego matka wyszła ponownie za mąż, 
a on sam przeszedł na katolicyzm i wyjechał na Kontynent, wal‑
cząc w wojnie osiemdziesięcioletniej po stronie katolickiej Hiszpa‑
nii, przeciwko protestanckim reformatorom holenderskim. Jego 
podróże po Hiszpanii zaowocowały znajomością z Thomasem 
Wintourem. Dzięki niemu, po powrocie do Anglii Fawkes został 
przedstawiony Robertowi Catsby’emu, który planował zamach na 
króla Jakuba, by przywrócić na angielski tron katolickiego monar‑
chę. Spiskowcy ulokowali się w krypcie pod Izbą Lordów, gdzie 
umieścili ponad 36 beczek prochu na kilka dni przed uroczystym 
otwarciem obrad parlamentu. Zadaniem Fawkesa było stanie na 
straży oraz podpalenie lontu dokładnie 5 listopada. Jednak władze, 
zaalarmowane anonimowym listem ostrzegającym przed niebez‑
pieczeństwem ze strony spiskowców, przeszukały Pałac Westmin‑
sterski, gdzie ujęto Fawkesa, a następnie poddano przesłuchaniom 
i torturom. Za ten czyn został skazany na śmierć przez powieszenie 
i poćwiartowanie, lecz tuż przed egzekucją skoczył z szafotu, na 
którym miał zawisnąć i złamał kark, unikając przez to cierpienia, ja‑
kie gwarantowała mu okrutna kara. Zmarł 31 stycznia 1606 roku  16. 
Co roku, ów nieudany „spisek prochowy” upamiętnia się obcho‑
dami, podczas których na stosie płonie kukła Fawkesa, a w tle czę‑
sto widać pokazy sztucznych ogni. Ta niezwykła historia sprawiła, 
iż Fawkes stał się bohaterem wielu opowiadań, książek, bajek czy 
komiksów. Najbardziej popularnym jest ten napisany przez Alana 
Moore’a „V for Vendetta”, którego akcja rozgrywa się w Anglii, bę‑
dącej jedynym krajem ocalałym po wojnie nuklearnej i całkowicie 
opanowanej przez neofaszystowski reżim. Obywatele przyzwycza‑
jeni do wszechobecnej inwigilacji nie zdają sobie sprawy z istnie‑
nia obozów koncentracyjnych i całkowitego wyniszczenia kultury. 
W tych realiach ukazuje się główny bohater, tajemniczy V, który 
jako były więzień obozów i ofiara nieludzkich eksperymentów, po‑
stanawia zemścić się na swoich oprawcach oraz obalić faszystow‑
ską dyktaturę, ucząc jednocześnie społeczeństwo, czym jest pełna 
wolność. Popularności komiksowi przysporzyła filmowa adaptacja 
braci Wachowskich z 2005 roku o tym samym tytule. Postać V jest 

16 D. Herber, Guy Fawkes: A Biography, [online]: <http://www.britannia.com/
history/g‑fawkes.html> (dostęp: 4.07.2012).
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inspirowana osobą Fawkesa, który w tej opowieści stał się tajem‑
niczym anarchistą ze specyficzną maską na twarzy, która stała się 
atrybutem ruchu Anonymous. 
 Przez ostatnie lata Anonymous przeszli transformację i, jak mó‑
wią o sobie, przekształcili się z hakerów, dowcipnisiów i włamy‑
waczy, w poważnych haktywistów, przyjmując pokojowe metody 
walki z cenzurą, tyranią, ze szpiegowaniem obywateli czy zataja‑
niem informacji przez rządy. Funkcjonują w strukturze niejawnej, 
podobnej do siatki terrorystycznej, chociaż w żaden sposób nie na‑
leży porównywać ich do terrorystów. Komórki organizacji działają 
niezależnie od siebie, nie istnieje centralne dowództwo, lider lub 
grupa przywódców. Zdaniem Piotra Płoszajskiego Internet powstał 
tylko dzięki hiperarchii, czyli systemowi masowego dzielenia się  17. 
W tym kontekście, 

Anonymous są również manifestacją hiperarchii – istnieją dlatego, że 
pomagają mu inni internauci, a globalna sieć dołącza się do walki, bo 
uznaje, że jest to konieczne. Przypomina to zatem każdą inną rewolu‑
cyjną masę, która wychodziła na ulice setek miast w dziesiątkach kra‑
jów przez kolejne wieki. Tym razem kierowaną jednak przy pomocy 
Internetu  18.

Struktura grupy jest typowa dla wspólnot sieciowych. Tworzy się 
bowiem ad hoc na zasadzie samoorganizacji. Nie ma w niej przy‑
wódców, rang ani jednego sposobu komunikowania. Początkowo 
funkcjonowała jako anonimowa społeczność internetowa, działają‑
ca dla wspólnie wybranej sprawy, jej akcje miały głównie mało po‑
ważny, hedonistyczny i rozrywkowy charakter. Sama nazwa opiera 
i odwołuje się do zagadnienia anonimowości przeciętnego użyt‑
kownika w sieci. Z czasem stało się to jednym z najważniejszych 
fundamentów grupy. Później jednak ruch zaczął coraz szerzej inte‑
resować się takimi zagadnieniami, jak: prawo antypirackie, infiltro‑
wanie obywateli w Internecie czy rozmaite zagadnienia polityczne. 

17 Internet nie miał prawa powstać, Interia.pl, [online:] <http://nt.interia.pl/in‑
ternet/wiadomosci/news/internet‑nie‑mial‑prawa‑powstac,1710422,62> (dostęp: 
14.07.2012).

18 Ł. Kujawa, Grupa Anonymous – kim są, jaką mają broń i o co walczą?, 
Interia.pl, [online:] <http://nt.interia.pl/internet/cyberkultura/news/gru‑
pa‑anonymous‑kim‑sa‑jaka‑maja‑bron‑i‑o‑co‑walcza,1749883,1275> (dostęp: 
14.07.2012).
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Współczesna odsłona haktywizmu wykorzystuje wszelkie możliwe 
transgresyjne narzędzia współpracy, dyfuzji informacji oraz cy‑
berprotestu w Internecie. Dzięki temu Anonymous współpracują 
z organizacjami opozycyjnymi z państw autorytarnych takich, jak: 
Chiny, Iran, Singapur, Syria czy totalitarnych, jak: Korea Północna 
i Kuba. W odniesieniu do elektronicznego ruchu oporu skierowane‑
go przeciwko Chinom można jako przykład podać akcję grupy dy‑
sydentów Hong Kong Blondes, która w 1998 roku zdołała wyłączyć 
chińskie satelity telekomunikacyjne  19. 
 Po raz pierwszy o Anonymous stało się głośno w 2006 roku, kie‑
dy wykradli kody źródłowe programów Norton Internet Securi‑
ty 2006 i Norton AntiVirus 2006. Opublikowali je sześć lat później 
jako odwet za aresztowania członków LulzSec. W ciągu kolejnych 
kilku miesięcy przeprowadzili dziesiątki ataków DDoS na najróż‑
niejsze witryny internetowe. Naprawdę sławni stali się jednak do‑
piero w 2008 roku, kiedy wypowiedzieli internetową wojnę sekcie 
scjentologów. Dokonali także szeregu innych aktów „sieciowego 
wandalizmu”  20. Scjentolodzy nie pozostali dłużni – w USA kilku 
„anonimowych” skazano, za udział w atakach, na kary więzienia. 
W 2009 roku Anonymous wsparli Irańczyków protestujących prze‑
ciwko fałszerstwom wyborczym i ogólnej sytuacji w kraju  21. Hak‑
tywiści wraz z The Pirate Bay i irańskimi hakerami założyli stronę 
z międzynarodowym poparciem dla protestujących, umożliwiają‑
cą im wymianę informacji. W tym roku miał też miejsce You Tube 
Porn Day. Był on reakcją na usuwanie przez administratorów ser‑
wisu teledysków i polegał na przesłaniu do niego filmów porno‑
graficznych pod nieprawdziwymi tytułami. Atak zorganizowano 
też rok później. W lutym 2010 przeprowadzono natomiast operację 
Titstorm. Była ona wyrazem sprzeciwu wobec planów australijskie‑
go rządu dotyczących usunięcia z sieci niektórych materiałów por‑
nograficznych. W efekcie, haktywiści na stronie premiera Australii 
zamieścili nieocenzurowane materiały. Zablokowali też strony rzą‑
du i parlamentu, a wielu jego członków i urzędników otrzymało 

19 A.C. Lobaido, The Beijing hack attack, WND, 16.12.1999, [online:] <http://
www.wnd.com/1999/12/3914/> (dostęp: 07.08.2012).

20 R. Singel, War Breaks Out Between Hackers and Scientology – There Can Be 
Only One, „Wired Magazine” 23.01.2008, [online:] <http://www.wired.com/ 
threatlevel/2008/01/anonymous‑attac/> (dostęp: 09.07.2012). 

21 <https://whyweprotest.net/> (dostęp: 09.07.2012).
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tysiące e‑maili z treściami pornograficznymi. Nawiązywano żar‑
tobliwe rozmowy telefoniczne, wysyłano humorystyczne faksy. 
Kolejną akcją była operacja Payback trwająca od września do grud‑
nia 2010 roku. Upubliczniono wówczas 350 MB wiadomości e‑mail 
z ACSLaw, zawierających m.in. listy osób oskarżonych o nielegal‑
ne rozpowszechnianie plików. Atak DDoS dotknął głównie witry‑
ny producentów muzycznych, kancelarii prawniczych i kompani 
handlowych, m.in. Australian Federation Against Copyright Theft. 
Atakując ich stronę, Anonymous przez przypadek zablokowali też 
ponad 7000 innych, które były na tym samym serwerze. Grudzień 
roku 2010 rozpoczął się operacją Avenge Assange. Była ona drugim 
etapem operacji Payback i odpowiedzią na działania korporacji (od‑
mowa współpracy, zamrożenie aktywów i dotacji) i rządów wobec 
WikiLeaks oraz zatrzymanie w Wielkiej Brytanii jej twórcy – Julia‑
na Assange’a. W rezultacie, spośród wszystkich atakowanych ser‑
werów, tylko te należące do Amazon funkcjonowały poprawnie. 
18 grudnia 2010 roku protesty haktywistów, po raz pierwszy na 
taką skalę, przeniesiono w sferę offline. Wówczas odbyła się akcja 
Paperstorm, polegająca na rozwieszeniu w wielu miejscach Londynu 
plakatów Anonymous oraz malowaniu ich logo  22. 
 Od początku 2011 roku, wraz z rozpoczęciem Arabskiej Wiosny, 
Anonymous udowodnili swoją rzeczywistą siłę. Rozpoczęli wów‑
czas serię ataków i akcji skierowanych przeciwko bliskowschodnim 
dyktaturom. Akcentowano przy tym znaczenie wolności słowa, de‑
mokracji oraz praw człowieka. W styczniu zaatakowano strony tu‑
nezyjskiego rządu w proteście przeciwko cenzurowaniu portalu Wi‑
kileaks. W tym samym okresie włamywano się również na strony 
rządu egipskiego. W ten sposób wspierano protesty przeciwko pre‑
zydentowi Hosniemu Mubarakowi na placu Tahrir  23. Przeprowadzo‑
no akcję Empire State Rebellion (marzec 2011 roku), która polegała na 
ujawnieniu wiadomości e‑mailowych pozyskanych z Bank of Ameri‑
ca. Zdaniem Anonymous, dowodziły one korupcji urzędników ban‑
ku. W czerwcu w Malezji zablokowano dostęp do WikiLeaks i The 
Pirate Bay. W odpowiedzi grupa złamała 91 rządowych witryn. Od 

22 Anonymous Activities, The forward blog, [online]: <http://blogs.ict‑forward.
eu/forward/anonymous‑activities/> (dostęp: 05.07.2012). 

23 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55; Y. Ryan, Anony‑
mous and the Arab Spring, Al Jazeera, 19.05.2011, [online:] <http://www.aljazeera.
com/news/middleeast/2011/05/201151917634659824.html> (dostęp: 09.07.2012).
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4 czerwca 2011 (aż do 2012 roku) trwała operacja AntiSec, w której 
uczestniczyły połączone siły LulzSec, haktywistów Anonymous oraz 
hakerów nieutożsamiających się z żadną z tych grup. Operację za‑
powiedziano 4 czerwca na twitterowym kanale The Lulz Boat. Zało‑
życiela LulzSec i byłego członka Anonymous, FBI aresztowało 3 dni 
później. 8 czerwca LulzSec na stronie Black&Berg Cybersecurity Con‑
sulting zamieścili swoje logo, wygrywając zawody w hakowaniu, za 
co firma ta przyznała im 10 tysięcy $ nagrody. 11 czerwca haktywiści 
ujawnili około 26 tysięcy e‑maili i haseł do ich kont z pornograficznej 
strony, pron.com, a 2 dni później dane o 200 tysiącach kontach z ser‑
wisów tego samego typu. W tym samym dniu ujawniono część haseł 
użytkowników z oficjalnej strony Senatu USA. Również w czerwcu 
zablokowano kilka brazylijskich stron rządowych, złamano strony 
CIA i wykradziono tajne dokumenty, adresy e‑mail i hasła do kont 
z Arizona Department of Public Safety. Haktywiści pozyskali także 
adresy IP związane z Sony, Viacom, Disney, EMI i NBC Universal, 
tajną stronę US Navy. Anonymous zdobyli również dane dotyczące 
położenia placówek FBI. Włamano się na stronę internetową gazety 
„The Sun”, na której ogłoszono fikcyjny zgon jej właściciela, Ruperta 
Murdocha. Upubliczniono 67 tysięcy e‑maili, z czego 53 tysiące nale‑
żało do armii amerykańskiej. Haktywiści zdobyli dostęp do 1 giga‑
bajta dokumentów NATO. Sukcesem zakończyły się także ich ataki 
o kryptonimach Military Meltdown Monday. Zdobyto wówczas ok. 90 
tysięcy adresów e‑mailowych i haseł do ich kont z serwerów współ‑
pracowników Pentagonu. Podobnym sukcesem zakończył się Turkish 
Takedown Thursday (po tym, jak zablokowano 1000 tureckich witryn, 
zaatakowano jeszcze 74 rządowe strony). W grudniu 2011 roku Ano‑
nymous ujawnili personalia policjantów, którzy starli się z przedsta‑
wicielami ruchu Occupy Wall Street. Także w tym miesiącu hakty‑
wiści, w ramach LulzXmas, wykradli ze Stratfor (prywatnej agencji 
wywiadowczej) prywatne adresy e‑mailowe oraz hasła. Wyciekły 
wówczas dane o 860 tysięcy kont, należących m.in. do ludzi zwią‑
zanych z policją, wywiadem wojskowym, obroną narodową, NATO, 
armią USA. W rezultacie, adresy byłego wiceprezydenta Dana 
Quayle’a i byłego sekretarza stanu Henry’ego Kissingera również 
znalazły się w sieci. Natomiast dane o 75 tysiącach kart kredytowych 
klientów „cienia CIA” posłużyły haktywistom do przekazania 1 mln 
dolarów na cele charytatywne, zamieszczając skany potwierdzeń 
przelewów z kont, którym przyporządkowane były karty kredytowe 
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o wykradzionych numerach. 5 mln wiadomości e‑mailowych z ser‑
werów Stratfor zaczęto publikować w lutym 2012 roku na Wikileaks.
 Przykładem nie tylko politycznego, ale także społecznego za‑
angażowania kolektywu Anonymous jest także operacja Darknet 
z października i listopada 2011 roku. Anonymous zaatakowali 
wówczas 40 witryn internetowych zawierających pornografię dzie‑
cięcą. Opublikowano również 1589 nazwisk i adresów IP użytkow‑
ników strony Lolita City. Na październik 2011 roku zaplanowano 
także operację Cartel. Miała ona na celu pozyskanie danych o naj‑
większym meksykańskim kartelu narkotykowym Los Zetas, jednak 
została przerwana po porwaniu jednego z założycieli kolektywu 
AnonMexico. Kartel wypuścił haktywistę pod warunkiem niepub‑
likowania nazwisk skorumpowanych urzędników, adwokatów 
i policjantów. Zagroził zabiciem 10 niewinnych osób za ujawnienie 
każdego nazwiska. Na przełomie lat 2011 i 2012 wielokrotnie ata‑
kowano także strony Iranu i Izraela  24. Również w pierwszym tygo‑
dniu stycznia z serwerów kalifornijskiej policji wykradziono 2500 
haseł oraz 1076 adresów e‑mailowych z hasłami. Od 19 stycznia 
2012 roku trwała operacja Megaupload. W jej ramach wielokrotnie 
były blokowane strony Departamentu Sprawiedliwości USA, FBI, 
strony wytwórni Universal Music. W tym samym miesiącu miały 
również miejsce ataki internautów związane z protestami wobec 
SOPA, PIPA i ACTA na całym świecie. Włamywano się na strony 
korporacji i rządów m.in. w USA, we Francji, w Polsce, Irlandii 
i Słowenii. W przypadku Polski, grupa wzięła na cel głównie stro‑
ny instytucji państwowych. Ujawniła adresy e‑mailowe oraz logi‑
ny i hasła niektórych pracowników polskiego rządu, a także dane 
o życiu prywatnym i pracy części jego polityków  25. Ataki Anony‑
mous zakończyły się znacznym sukcesem, gdyż udało się podmie‑
nić m.in. zawartość strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sej‑
mu, Biura Ochrony Rządu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ABW oraz Platformy Obywatelskiej. Aktywność 
haktywistów spotkała się z uwagą opinii publicznej, co skutkowało 

24 Information and resources on the collective’s current projects, Anonymous Ope‑
rations, [online:] <http://anonops.wordpress.com/> (dostęp: 5.07.2012). 

25 Anonymous Retaliates Over Megaupload, Megavideo Shutdown: SOPA, PIPA 
Links?, FOX Business, 20.01.2012, [online:] <http://www.foxbusiness.com/tech‑
nology/2012/01/20/anonymous‑retaliates‑over‑megaupload‑megavideo‑shut‑
down‑sopa‑and‑pipa‑links/> (dostęp: 09.07.2012).
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 dobrowolnym zacienieniem lub zamknięciem ponad 800 polskich 
portali. Co więcej, wpisały się one w masowe protesty „sieciobywa‑
teli” wobec planów podpisania przez rząd ACTA. Nacisk przeciw‑
ników ACTA oraz komentarze w mediach sprawiły, iż rząd Donalda 
Tuska mimo podpisania umowy zawiesił ostatecznie jej ratyfikację 
na czas nieokreślony  26. W lipcu 2012 roku opublikowano w sieci 
tzw. Syria Files, które dowodzą, iż wiele firm zachodnich prowadzi 
cyniczną współpracę z reżimem Assada, mimo oficjalnego potępia‑
nia jego zbrodniczych działań w Syrii.
 Przyszłość tego ruchu zdeterminowana jest wieloma względa‑
mi, tak politycznymi, jak i technologicznymi. Zawirowania gospo‑
darcze, niepokoje i wojny sprawiają, że, z jednej strony, wciąż przy‑
bywa powodów do walki, z drugiej zaś, rozwój Internetu przebiega 
w zawrotnym tempie, dzięki czemu przybywa nowych użytkowni‑
ków, którzy samoistnie dołączają do ruchu haktywistów. Ułatwiają 
to z pewnością takie portale, jak thehacktivist.com i hacktivismo.
com, które stanowią już pewną formę instytucjonalizacji tego ro‑
dzaju działalności. Przybrały one postać niezależnych sieciowych 
centrów informacyjnych, oferujących określone usługi takie, jak 
np. wiadomości ze świata, fora dyskusyjne, udostępnianie specja‑
listycznych programów. Narzędzia, z których korzystają haktywi‑
ści, sprawiają, że mimo poczucia przynależności do tej wirtualnej 
wspólnoty, znają się oni jednynie tylko z pseudonimów. W świetle 
omówionych powyżej przykładów, haktywizm należy uznać za naj‑
bardziej radykalną, ale i jedną z najbardziej widowiskowych form 
sieciowej demokracji obywatelskiej. Dzięki narzędziom Web 2.0, 
pozwala on nawet bardzo małym, nowym ruchom społecznym na 
działania, które są zauważalne tak przez opinię publiczną, jak i eli‑
ty polityczne. Najlepiej świadczyły o tym niedawne protesty Ano‑
nymous w Polsce, które w połączeniu z ruchem niezadowolonych 
internautów pozwoliły wywrzeć skuteczny nacisk na rząd Donalda 
Tuska. W tym kontekście warto także podkreślić, iż postawy hakty‑
wistyczne wśród netizenów są coraz częstsze, czego dowodem jest 
lawinowy wzrost aktów tego typu w ostatnich latach. 

26 Acta Polska Anonymous. Ataki hakerów na strony rządowe, Współczesna.pl, 
23.01.2012, [online:] <http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article? 
AID=/20120123/KRAJSWIAT/192241805> (dostęp: 09.07.2012).
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5.2. Media demaskatorskie (whistleblowingowe)

Jak wspomniano w rozdziale 3., najpowszechniej znaną platfor‑
mą whistleblownigową na świecie jest Wikileaks, założona w 2006 
roku przez Juliana Assange’a, wraz z grupą osób podzielających 
jego poglądy. Funkcjonuje ona w oparciu o zasadę user‑editable wiki 
(UEW). Serwis został nazwany przez jej byłego rzecznika, Danie‑
la Domscheit‑Berga, „najbardziej niebezpieczną stroną internetową 
świata”  27. Jej zadaniem jest publikowanie źródłowych informacji 
o sprawach publicznych, w tym na temat działalności rządów i kor‑
poracji. Wikileaks powstało m.in. w reakcji na rozczarowanie dzia‑
łalnością mediów tradycyjnych oraz kryzys współczesnych demo‑
kracji. Zdaniem J. Assange’a, media przestają bowiem realizować 
funkcję kontrolowania władzy, coraz częściej wchodząc w skompli‑
kowaną grę interesów politycznych  28. To zjawisko niezwykle wy‑
raziście uwypukliło się w Islandii. Jak pisze Magdalena Małecka, 

krótko przed rozpoczęciem kryzysu finansowego islandzki bank Kaup‑
thing otrzymał orzeczenie sądowe nakazujące telewizji publicznej RUV 
nierozpowszechnianie informacji o raporcie negatywnie oceniającym 
jego sytuację finansową. W efekcie podczas serwisu informacyjnego 
w ostatniej chwili wstrzymano emisję wiadomości na temat raportu. 
Niemal w tym samym czasie został on jednak udostępniony na stro‑
nach Wikileaks. Niedługo później bank zbankrutował, a Islandia po‑
grążyła się w kryzysie finansowym  29.

Islandczycy utwierdzili się w przekonaniu, że nie można dopuścić 
do takiej dezinformacji, jaka miała miejsce w wypadku działań in‑
stytucji finansowych w ich kraju. 

Z tego powodu parlament Islandii wystąpił z inicjatywą zmiany prawa 
regulującego działalność mediów. Zmiany zaproponowano na podsta‑
wie wzorców z prawodawstwa różnych krajów, które dotyczą m.in. re‑
guł transparencji, ochrony źródeł informacji, dziennikarstwa śledczego, 

27 M. Małecka, Wikileaks – informacja i władza w erze digitalnej, Kultura Libe‑
ralna, [online:] <http://kulturaliberalna.pl/2011/08/02/listy‑od‑czytelnikow‑male‑
cka‑wikileaks‑%E2%80%93‑informacja‑i‑wladza‑w‑erze‑digitalnej/> (dostęp: 21. 
09.2012).

28 Tamże.
29 Tamże.
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publikowania w Internecie. Celem projektu jest uczynienie Islandii „ra‑
jem nowoczesnego dziennikarstwa”. Pakiet regulacji prawnych zwany 
Islandzką Inicjatywą dla Nowoczesnych Mediów (Icelandic Modern 
Media Initiative) został przygotowany wspólnie przez islandzkich par‑
lamentarzystów, Międzynarodowy Instytut Nowoczesnych Mediów 
(International Modern Media Institute) i właśnie Wikileaks  30.

 Życiorys J. Assange’a jest splotem doświadczeń alterglobalisty 
wykazującego nieufność wobec mechanizmów zachodniej demo‑
kracji oraz hakera wykorzystującego swoje umiejętności do walki 
z nią. Pierwszy pozyskany dokument opublikował już w grudniu 
2006 roku, jednak dopiero w lutym 2008 roku ujawnił materiały o po‑
ważnym znaczeniu. Kompromitowały one szwajcarski bank Julius 
Baer. Najważniejszą jednak akcję zorganizował w listopadzie 2010 
roku. Sprawa znana jako United States Diplomatic Cables Leak (cab‑
legate) dotyczyła ujawnienia 220 tysięcy tajnych dyplomatycznych 
depesz z amerykańskich ambasad na całym świecie, datowanych 
na okres od 18 grudnia 1966 roku do 28 lutego 2010 roku. Dema‑
skacja prawdziwego oblicza Stanów Zjednoczonych została spotę‑
gowana poprzez jednoczesną publikację wybranych dokumentów 
w największych gazetach na świecie: hiszpańskim „El Pais”, fran‑
cuskim „Le Monde”, niemieckim „Der Spiegel”, brytyjskim „The 
Guardian” oraz amerykańskim „The New York Times”. Ujawnie‑
nie sekretów amerykańskiej dyplomacji możliwe było dzięki pro‑
sumpcyjnemu zachowaniu szeregowego Bradleya Manninga, któ‑
ry depesze supermocarstwa kopiował z tajnego kanału informacji 
 SIPRNET na zwykłą płytę CD. W odpowiedzi na publikacje władze 
amerykańskie podjęły spektakularną akcję skierowaną przeciwko 
portalowi Wikileaks oraz samemu Julianowi Assange’owi, dowo‑
dząc, jak bardzo niebezpieczną działalnością jest whistleblowing.
 Julian Assange urodził się Townsville w stanie Queensland 
w Australii w 1971 roku. Jego rodzice prowadzili objazdowy teatr, 
dzięki czemu przyzwyczaił się w dzieciństwie do częstych zmian 
miejsca zamieszkania. Wychowywany był w duchu pacyfistycz‑
nym, uczestnicząc w demonstracjach przeciwko wojnie w Wietna‑
mie. Chodził do 37 szkół, a w wieku 17 lat opuścił dom i przeniósł 
się do Melbourne. Rozwój Internetu dał mu szansę wykorzysta‑
nia zdolności matematycznych. W 1995 roku wraz z kolegą został 

30 Tamże.
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oskarżony jako haker za kilkadziesiąt włamań komputerowych. 
Uniknął jednak więzienia i został skazany na grzywnę w wysokości 
kilku tysięcy dolarów pod warunkiem, że przestępstwo się nie po‑
wtórzy. J. Assange studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie 
w Melbourne, gdzie zasłynął z tworzenia skomplikowanych zaga‑
dek matematycznych  31. Pracę nad Wikileaks rozpoczął już w 1999 
roku, ale dopiero w 2006 roku wraz z grupą osób podzielających 
jego poglądy zarejestrował domenę wikileaks.org. Założeniem pro‑
jektu miało być demaskowanie nieprawidłowości na świecie. Gru‑
pa korzystała wówczas z jednego starego komputera i zużytego ser‑
wera. Dziś Wikileaks rozrósł się w globalną sieć, która wstrząsnęła 
światem po serii sensacyjnych publikacji. W wyniku reakcji rządu 
amerykańskiego Julian Assange popadł w kłopoty w związku z do‑
mniemanym gwałtem na dwóch obywatelkach Szwecji. Strona WL 
wielokrotnie była hakowana, lecz dzięki technologii Wikileaks mir‑
rors oraz wsparciu tysięcy zwolenników wolnego Internetu z całego 
świata wspomagających J. Assange’a, wciąż jest aktywna. 
 W trakcie ataków medialnych na J. Assange’a, z pierwotnego 
zespołu odłączył się jeden ze współzałożycieli WL, niemiecki in‑
formatyk – Daniel Domscheit‑Berg, który napisał książkę „Inside 
Wikileaks. My Time with Julian Assange at the World’s Dangerous 
Website” oraz uruchomił konkurencyjny serwis OpenLeaks (open‑
leaks.org). Twórca zapewnia, że platforma jest znacznie bardziej 
bezpieczna. Interesującą inicjatywą jest zamieszczony na stronie 
głównej animowany film ilustrujący procedurę zacierania śladów 
po obywatelskich dziennikarzach śledczych, który pokazuje mecha‑
nizm działania serwisu. Oba portale definiowane są przez twórców 
jako platformy whistleblowingowe – informujące o nieprawidłowoś‑
ciach, demaskujące korupcję i nadużycia władzy. Zasadą ich dzia‑
łania jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla informatorów, 
którzy często narażają życie, zdobywając informacje o naruszeniach 
norm współżycia społecznego. Procedury używane przez WL i OL 
zacierają wszystkie cyfrowe ślady prowadzące od nadawcy do plat‑
formy. Platformy te są częścią tzw. kultury hakowania demokracji, 
czyli haktywizmu.
 Istotą działania WL jest tzw. śluza, której zadaniem jest magazy‑
nowanie pozyskanych informacji. Jej funkcją jest przechowywanie 

31 Por. A. Fowler, Most Dangerous Man in the World, Melbourne 2011.
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wiadomości, które w tym czasie są do dyspozycji zespołu Juliana 
Assange’a. Poddawane są one wówczas procesowi selekcji i klasy‑
fikacji oraz ewentualnej obróbce pod kątem minimalizacji szkodli‑
wości dla osób i instytucji pośrednich. Zacierane są nazwiska osób, 
których znaczenie jest mało istotne lub przypadkowe. W ten sposób 
depesze dyplomacji amerykańskiej zostały posegregowane według 
państw, których dotyczyły. Taki układ ułatwił dostęp zainteresowa‑
nym obywatelom z poszczególnych regionów, a napięcie związa‑
ne z publikacjami było dozowane. OL jest pod tym względem bar‑
dziej radykalny, bowiem ingerencja administratorów w pozyskane 
materiały jest minimalna. Podstawową zasadą działania platform 
whistleblowingowych jest więc anonimowość nadawców, gwaranto‑
wana przez administratorów. Jednakże największy w historii prze‑
ciek, wiązał się jednocześnie ze spektakularną wpadką nadawcy 
Bradleya Manninga  32. Wpadł, ponieważ pochwalił się koledze, któ‑
ry zawiadomił amerykańskie władze. Życiorys B. Manninga przy‑
pomina koleje losu J. Assange’a. Obaj byli hakerami dzięki czemu 
zyskali przydomek haktywistów. 
 Wikileaks stanowi nowe wyzwanie dla potęgi władzy państwo‑
wej ponieważ daje opinii publicznej dowody jej nadużywania, 
chroni swoje źródła, pokazuje, jak naprawdę działa władza. Jest 
wyzwaniem dla dziennikarstwa tradycyjnego, zamkniętego w ra‑
mach układów polityczno‑korporacyjnych, będącego jednocześnie 
częścią establishmentu władzy. Wikileaks jest niezależne i działa 
na zasadzie non‑profit. Nie podlega zwykłym regulacjom dotyczą‑
cym rynku mediów. Funkcjonuje w oparciu o usieciowione dzien‑
nikarstwo obywatelskie, korzystając z danych dostarczanych przez 
użytkowników. Jest popierane przez opinię publiczną. Celem pro‑
jektu jest ujawnianie sekretów władzy, pomoc ludziom, którzy chcą 
ujawnić nieetyczne zachowania swoich rządów lub korporacji. Wi‑
kileaks ma być więc internetowym forum lustracji i dyskusji nad 
ważnymi informacjami, opierającym się na wolontariuszach. To 
właśnie dzięki temu w 2008 roku portal otrzymał nagrodę „The Eco‑
nomist” dla wolności od cenzury oraz Amnesty International za 
informacje na temat praw człowieka w kategorii „Nowe Media”. 
Z całą pewnością Wikileaks stanowi jeden z dowodów na rosnącą 

32 Por. A. Star, B. Keller, Open Secrets: Wikileaks, War, and American Diplomacy, 
New York 2011, <http://www.wikileaks.org> (dostęp: 05.08.2012).
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rolę nowych mediów jako platformy interakcji politycznej. świad‑
czą o tym z całą mocą wydarzenia z okresu Arabskiej Wiosny, kiedy 
informacje opublikowane przez WL stały się jednym z najważniej‑
szych źródeł e‑mobilizacji netizenów poprzez media społecznościo‑
we. W efekcie, platforma Wikileaks stała się punktem zapalnym, 
który doprowadził do detonacji masowych protestów na całym Bli‑
skim Wschodzie.
 Zjawiska patologiczne, tak na poziomie korporacyjnym, jak i 
państwowym, są powszechne na całym świecie i występują nieza‑
leżnie od systemu politycznego. Zachodnia demokracja, krytyko‑
wana często za hipokryzję czy łamanie praw człowieka, posiada 
w swojej architekturze mechanizmy, dzięki którym możliwa jest 
jednak legalna działalność różnego rodzaju organizacji pozarządo‑
wych. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego objawia się 
tam istnieniem, obok mediów głównego nurtu, także serwisów in‑
ternetowych, które pełnią funkcję kontrolną, tzw. watchdogową. Nie‑
zwykłe bogactwo internetowych narzędzi komunikacji wyzwalają‑
cych społeczną energię i jednocześnie dających ujście napięciom jest 
najbardziej rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych. Whistleb‑
lowing stał się tam jednym z elementów architektury sieciowego 
społeczeństwa obywatelskiego.
 Przykładem internetowego medium whistleblowingowego funk‑
cjonującego tylko na terenie Stanów Zjednoczonych jest serwis 
Localeaks. Jednym z kluczowych komponentów tego portalu są 
anonimowe listy przesyłane do tzw. dropboxów. Dzięki nim źród‑
ła informacji, z ufnością o swoje bezpieczeństwo i gwarancją ano‑
nimowości, mogą przekazywać nawet najtrudniejsze wiadomości. 
Localeaks daje obywatelom możliwość przekierowania ich wiado‑
mości do ponad 1400 amerykańskich organizacji za pośrednictwem 
jednego prostego formularza. Każdy „sygnalista” (whistleblower) 
może skorzystać z bezpiecznego połączenia internetowego. Wia‑
domość jest natychmiast szyfrowana i usuwane są z niej metada‑
ne mogące doprowadzić do identyfikacji nadawcy. System również 
dokłada wszelkich starań, aby nie pozostawić identyfikowalnych 
pozostałości z transakcji takich, jak pliki cookie po stronie klienta. 
Osoby zainteresowane przyjęciem własnej wersji oprogramowania 
mogą dowiedzieć się więcej pod adresem: hosting@localeaks.com. 
Serwis adresowany jest wyłącznie do obywateli Stanów Zjednoczo‑
nych. Jego istotą jest możliwość dostarczenia za jego pośrednictwem 
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anonimowych informacji o znaczeniu lokalnym. Serwis działa jak 
poczta internetowa. Na stronie głównej funkcjonuje ramka, któ‑
ra służy whistleblowerom do formułowania tekstu doniesienia i ko‑
dowania. Następnie użytkownik ma możliwość wyboru jednego 
z pięćdziesięciu Stanów oraz organizacji w nich działających, do 
której zamierza informację skierować. Przegląd adresatów wskazu‑
je, że są to w zdecydowanej większości redakcje gazet lokalnych 
lub regionalnych. Dzięki Localeaks, whistleblowing w USA wykazuje 
pewne związki z sieciowym dziennikarstwem obywatelskim. 
 Co ważne, platformy tego typu funkcjonują nie tylko w kra‑
jach rozwiniętych. Coraz większą popularność zyskują one także 
w mniej zamożnych regionach świata, w tym m.in. w Afryce. Ła‑
manie praw człowieka, zbrodnie, lokalne wojny, głód, choroby, 
bieda, wszechobecna korupcja i bezprawie stanowią podstawę 
działalności demaskatorskiej poprzez nowe media. Z pomocą ame‑
rykańskich wolontariuszy uruchomiono tam platformę Ushahi‑
di (u‑sha‑hi‑di, oo‑shah‑hee‑dee, w języku suahili oznacza – świa‑
dectwo). Jej istotą jest dokumentowanie przez świadków zbrodni 
i przestępstw dokonywanych na kontynencie. Platforma powstała 
w celu stworzenia mapy wszystkich przypadków przemocy, któ‑
re miały miejsce po wyborach w Kenii w 2008 roku, na podstawie 
sprawozdań składanych za pośrednictwem social mediów i telefo‑
nii mobilnej. Prototypem była strona internetowa specjalizująca się 
w tworzeniu map raportujących zbrodnie reżimu. Funkcjonuje jako 
typowy mushup zaznaczający na mapie świata miejsca, gdzie do‑
konała się przemoc przeciwko ludzkości. Materiały publikowane 
na niej są dziełem sygnalistów z Kenii oraz innych rejonów konty‑
nentu afrykańskiego. Platforma ta obecnie jest jednym z najbardziej 
wpływowych i opiniotwórczych mediów internetowych w Afryce. 
Dostarcza światu informacji o wydarzeniach z Czarnego Kontynen‑
tu w nadziei, że zostaną one dostrzeżone przez Zachód. Z serwisem 
współpracują sygnaliści, którzy m.in. za pomocą wiadomości teks‑
towych, mms‑ów oraz innych narzędzi komunikacji mobilnej rela‑
cjonują bieżące wydarzenia. Jest to szczególnie ważne w państwach 
autorytarnych, gdzie Internet jest jedynym medium pozbawionym 
cenzury i kontroli władzy. Serwis daje zatem do dyspozycji:

• platformę Ushahidi, wykorzystującą mechanizm croudsourcin‑
gu do zbierania informacji za pomocą sms‑ów, e‑maili, Twittera 
i sieci;
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• platformę SwiftRiver – będącą opensource’ową platformą, mają‑
cą na celu demokratyzację dostępu do narzędzi filtrowania in‑
formacji w czasie rzeczywistym;

• crowd map – która umożliwia błyskawiczny dostęp do 
informacji  33.

 Należy tu dodać, iż bliskowschodnim odpowiednikiem platfor‑
my Ushahidi jest serwis GlobalVoices, założony w 2005 roku przez 
Rebekę MacKinnon – byłego szefa biura CNN w Pekinie i Tokio 
oraz Ethana Zuckermana. Jest to międzynarodowa społeczność blo‑
gerów, wywodzących się głównie z państw arabskich, którzy opi‑
sują za pomocą narzędzi Web 2.0 wydarzenia z Bliskiego Wschodu. 
To właśnie ten serwis jako pierwszy poinformował o fakcie, że były 
prezydent Tunezji Ben Ali w wyniku zamieszek uciekł do Arabii 
Saudyjskiej. 
 Innym przykładem platformy whistleblowingowej jest serwis Zed 
Leaks, który koncentruje swoją uwagę na Czarnej Afryce. W swoim 
logo Zed Leaks deklaruje – Breaking News, Unmasked and Unedited – 
umieszczając się tym samym wśród serwisów demaskatorskich. 
Jego zainteresowania koncentrują się na sprawach obejmujących, 
między innymi, politykę i piłkę nożną. Serwis posiada swój profil 
na Facebooku. Użytkownicy mogą publikować i zarządzać swoimi 
blogami całkowicie samodzielnie, a sygnaliści mają do dyspozycji 
kontakt mailowy i sms‑owy z serwisem. Znaczenie tej platformy 
jest raczej niewielkie, ale jest ona kolejnym przykładem funkcjo‑
nowania w Afryce niezależnych, wolnych mediów, dzięki którym 
możliwe jest demaskowanie nadużyć. Hosting serwisu prowadzony 
jest w Dallas w Stanach Zjednoczonych, co zapewnia mu niezależ‑
ność od miejscowego prawa. Interesującą inicjatywą w okresie re‑
wolucji na Bliskim Wschodzie było również wydzielenie serwisu 
Arab News Leaks z portalu WordPress, który po sukcesie  Wikileaks 
zaproponował swoim użytkownikom możliwość korzystania z te‑
ch nologii dropbox  34. Stworzona w ten sposób blogosfera daje bli‑
skowschodnim whistleblowerom poczucie bezpieczeństwa. Dzięki 
temu mechanizmowi możliwe stało się pozyskiwanie cennych in‑
formacji od protestujących Arabów. Tematy dostępne w serwisie 

33 <www.ushahidi.com> (dostęp: 30.09.2012).
34 <http://arabnewsleaks.com/ oraz <http://bavatosan.com/tutorial/worldpress‑ 

backup‑todropbox‑plugin/> (dostęp: 30.07.2012).
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są  kategoryzowane w następującym porządku: personalia, prze‑
cieki polityczne, reportaże filmowe. Przykładowo spośród wielu 
tematów dostępnych na stronie można przeczytać między innymi 
odważny felieton o finansowaniu przez Arabię Saudyjską organiza‑
cji Osamy Bin Ladena. W tym duchu także jawi się tekst dotyczący 
podarunków, które otrzymał prezydent Barack Obama i jego rodzi‑
na od króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha bin Abdul Aziza  35. Spo‑
śród ważniejszych tematów można było tam również odnaleźć se‑
rię materiałów skierowanych przeciwko reżimowi nieżyjącego już 
Muammara Kaddafiego. Zasięg serwisu koncentruje się na Algierii, 
Tunezji, Maroku, Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Egipcie, 
Libii, Jemenie, Omanie, Katarze. Serwis promuje także egipską blo‑
gerkę – Monę Ethahawy, która tą drogą promuje prawa człowieka 
oraz walczy z cenzurą na Bliskim Wschodzie  36. 
 Omawiając platformy demaskatorskie, nie można również za‑
pomnieć o dwóch europejskich portalach tego typu: Ruleaks (RL) 
i Polandleaks (PL). Serwis Ruleaks powstał na początku grudnia 
2010 roku z inicjatywy Partii Piratów Rosji, początkowo zajmując 
się publikacją tych materiałów z Wikileaks, które odnosiły się do ro‑
syjskiej sceny politycznej  37. Z czasem serwis zaczął sam gromadzić 
niejawne informacje. W rezultacie, w styczniu 2011 roku na stro‑
nach portalu corruptionfreerussia.com oraz RL opublikowano sen‑
sacyjne, jak się wówczas wydawało, informacje o posiadłości Wła‑
dimira Putina, usytuowanej niedaleko Soczi nad Morzem Czarnym. 
Według portalu sueddeutsche.de. zdjęcia pałacu o wartości 1 mi‑
liarda dolarów oglądało codziennie około 80 tysięcy internautów  38. 
Ruleaks miało stać się jednym z ważniejszych nowomedialnych na‑
rzędzi skierowanych przeciwko reelekcji W. Putina na stanowisko 
rosyjskiej głowy państwa. Natomiast Polandleaks to serwis, który 
ukazał się w sieci 21 sierpnia 2012 roku. W deklaracji programowej 
można przeczytać, m.in.:

35 <wikileaks.org> (dostęp: 30.07.2012).
36 <http://www.monarethahawy.com/blog/> (dostęp: 30.07.2012).
37 <http://ruleaks.net/> (dostęp: 21.08.2012).
38 Putin wypiera się domu za miliard dolarów, Money.pl, [online:] <http://m.

money.pl/wiadomosci/artykul/putin;wypiera;sie;domu;za;miliard; dolarow, 
240,0,759280.html> (dostęp: 21.08.2012).
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jesteśmy portalem internetowym walczącym o społeczeństwo obywa‑
telskie i wysokie standardy życia publicznego. Na naszej stronie bę‑
dziemy zamieszczać informacje o tym, co władza chce przed nami 
ukryć. Realizując misję wolnych mediów jako instytucji powołanych do 
kontroli władzy w państwie demokratycznym, będziemy informować 
o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu władzy zarówno 
centralnej, jak i lokalnej. W naszej działalności nie kierujemy się żadny‑
mi sympatiami politycznymi. Jesteśmy lojalni jedynie wobec naszych 
czytelników, którym przedstawiać będziemy jedynie prawdę  39.

W pierwszej odsłonie serwisu znalazło się kilka interesujących in‑
formacji odnośnie kulis afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Za‑
granicznego, sprawy tajnych więzień CIA w Polsce oraz powiązań 
właścicieli banku Amber Gold z politykami. Słabością portalu jest 
umocowanie domeny w Polsce, dzięki czemu może ona stać się ła‑
twym celem ataków. 
 Na podstawie powyższych rozważań, można więc stwierdzić, 
iż portale demaskatorskie, a w szczególności Wikileaks, odgrywają 
współcześnie rosnącą rolę jako platformy politycznej interakcji. Po‑
tencjalnie, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, pozwa‑
lają one bowiem jednostkom wywierać istotny wpływ na kształt 
krajowej, a nawet globalnej debaty publicznej, co udowodniła m.in. 
sprawa B. Manninga. W tym kontekście whistleblowing należy uznać 
za integralną część rozwijającej się sieciowej demokracji obywatel‑
skiej, a tym samym – demokracji 2.0.

5.3.  Nowe ruchy społeczne – pionierzy 
postmodernistycznych powstań

Na tle dwóch skrajnych przykładów cyberaktywizmu należy zwró‑
cić uwagę na pierwsze przejawy politycznej aktywności nowych ru‑
chów społecznych w nowych mediach.
 W 1989 roku w Birmie unieważniono wyniki wyborów do parla‑
mentu, w wyniku czego władzę przejęło wojsko. Zarządzono także 
zmianę nazwy kraju na Myanmar. Auung San Suu Kyi – liderka 
Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji trafiła wówczas do więzie‑
nia. Nastąpiła eskalacja działań skierowanych przeciwko opozycji. 

39 <http://polandleaks.org/> (dostęp: 21.08.2012).
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Birmańska diaspora rozsiana po świecie podjęła wtedy próbę wyko‑
rzystania globalnej sieci do walki o przywrócenie demokracji w ich 
ojczyźnie. Z początkiem lat 90. posługiwano się najbardziej do‑
stępnym wówczas narzędziem, czyli pocztą elektroniczną. Zaczętó 
także tworzyć pierwsze grupy dyskusyjne online. Pod koniec 1993 
roku amerykański student Douglas Steele (Strider) założył w Tajlan‑
dii bardziej zaawansowany serwis BurmaNet  40, który pełnił funk‑
cję regularnego źródła informacji o izolowanej Birmie. Portal ten 
umieszczono na serwerach Institute for Global Communications – 
organizacji, która przyjęła sobie za cel wspieranie ruchów pacyfi‑
stycznych i walczących o prawa człowieka  41. Witryna ta stała się 
miejscem, gdzie zamieszczano nie tylko informacje tekstowe o sy‑
tuacji w Birmie, ale także filmy wideo, zdjęcia, wystąpienia lider‑
ki opozycji oraz przykłady naruszeń praw człowieka przez juntę. 
W tym okresie dostępna „skrzynka z narzędziami” dawała jeszcze 
dość ograniczone możliwości organizowania spotkań bojowników 
o demokrację. Mimo to działania te zostały zauważone przez woj‑
skowych, co poskutkowało przyjętym w 1996 roku prawem zezwa‑
lającym na uwięzienie (kara od 7 do 15 lat) i wymierzenie grzywny 
w wysokości 5 tysięcy dolarów za posiadanie niezarejestrowanego 
modemu lub faksu. Ponadto, w odpowiedzi na serwis BurmaNet, 
władze powołały do życia stronę internetową, której celem było 
prezentowanie pozytywnych działań birmańskiej junty  42. W tym 
samym okresie studenci Uniwersytetu Harvarda założyli stronę in‑
ternetową Free Burma Coalition, na której promowali ideę zerwania 
przez USA kontaktów z władzami w Rangunie. Inicjatywa ta zosta‑
ła zauważona przez elity polityczne, gdyż w 1997 roku prezydent 
Bill Clinton podjął decyzję o zakazie kontaktów z juntą wojskową 
w Birmie  43. Tym samym strona internetowa stała się elementem po‑
litycznej interakcji ruchu Free Burma Coalition oraz amerykańskich 
i birmańskich władz. Rangun odpowiedział, zaostrzając działania 
propagandowe w sieci poprzez założenie listy dyskusyjnej Myan‑
marNet, która miała być przeciwwagą dla BurmaNet. W kolejnych 

40 <http://www.burmanet.org> (dostęp: 21.08.2012).
41 Strider, Response to „Trading with the Enemy”, an Article in the „Far Eastern Eco‑

nomic Review” of 10 March 1994 by Thant Myint‑U, [online:] <http://www.network‑
myanmar.com/images/stories/PDF8/strider‑1994x.pdf> (dostęp: 21.08.2012).

42 Por. <http://www.myanmar.com> (dostęp: 21.08.2012).
43 Por. <http://www.freeburmacoalition,org> (dostęp: 21.098.2012).
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latach sytuacja w kraju zaostrzyła się. Nagminnie łamano prawa 
człowieka i prześladowano obywateli za przekonania polityczne. 
Przesilenie nastąpiło w 2007 roku, kiedy to w byłej stolicy kraju 
rozpętały się protesty uliczne skierowane przeciwko rządom junty 
wojskowej. Manifestację zorganizowali mnisi buddyjscy i birmań‑
ska inteligencja. Domagano się zaprowadzenia w kraju demokra‑
cji, poszanowania wolności religijnej oraz sprzeciwiano się wzro‑
stowi cen gazu i łamaniu praw człowieka. Wystąpienia zakończyły 
się krwawą rozprawą z demonstrantami. Zginęło wówczas wielu 
mnichów. Spotkało się to ze wzmożoną krytyką internautów, któ‑
rzy na bieżąco relacjonowali wydarzenia w tym kraju. Tym samym 
Internet stał się areną niezależnej debaty, która koordynowana była 
przez internetowych blogerów oraz aktywistów studenckich  44. Od 
koloru szat zabitych mnichów protesty te nazwano „szafranową re‑
wolucją”. W wyniku oddolnych nacisków ludowych oraz zdecydo‑
wanej postawy społeczności międzynarodowej rozpoczął się pro‑
ces odnowy. W efekcie 13 listopada 2010 roku Aung San Suu Kyi, 
przywódczyni birmańskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody 
Nobla została uwolniona z aresztu domowego, w którym spędzi‑
ła aż 15 lat. Odwilż zaowocowała także wyborami do parlamentu 
i zniesieniem cenzury prewencyjnej w mediach  45.
 Innym przykładem pionierskiego wykorzystania Internetu do 
walki o prawa człowieka był ruch zapatystów w Meksyku. India‑
nie z najbiedniejszego stanu Chiapas zostali uznani przez Manuela 
Castellsa za pierwszy informacyjny ruch partyzancki  46. 1 stycznia 
1994 roku Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego (Ejér‑
cito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) wznieciła zbrojne 
powstanie skierowane przeciwko rządowi federalnemu. Data zbie‑
gła się z momentem wejścia w życie Traktatu o Wolnym Handlu 
w Ameryce Północnej (Tratado de Libre Comercio de América del Nor‑
te), zawartego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksy‑
kiem. Złożona z Indian i licząca ponad 3 tysiące bojowników armia 
zajęła jednocześnie siedem miejscowości stanu – San Cristóbal de 
las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Oxchuc 

44 Por. M. Lakomy, Dziennikarstwo 2.0 (materiał niepublikowany).
45 Prawie 50 lat czekali na zniesienie cenzury, Euronews, 20.08.2012, [online:] 

<http://pl.euronews.com/2012/08/20/birmamyamnar‑uwolnila‑media/> (dostęp: 
21.08.2012).

46 M. Castells, The Power of Identity, Malden 1997, s. 79.
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i Huixtán, co świadczyło o efektywnej organizacji i wieloletnich 
przygotowaniach. Żądania, które postawili rebelianci, dotyczyły 
przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów. 

Zapatyści wypowiedzieli wojnę armii i rządowi federalnemu oraz we‑
zwali symbolicznie wszystkich Meksykanów do uczestnictwa w jaki‑
kolwiek sposób w ich walce o pracę, ziemię, jedzenie, dostęp do służby 
zdrowotnej, edukację, wolność, demokrację, sprawiedliwość i pokój. 
Dyskurs, którym operowali, obecny w ich odezwach i komunikatach, 
wkrótce przeistoczył się w główne narzędzie ich walki  47.

Najbardziej marginalizowana grupa społeczna w Meksyku upo‑
mniała się w ten sposób o modernizację autorytarnego państwa. 
Zdaniem M. Castellsa, w obliczu blokady mediów głównonurto‑
wych przez władze Meksyku, zapatyści rozpoczęli realizowanie 
swoistej „strategii komunikacyjnej”, mobilizującej całą społeczność 
międzynarodową przez Internet. Jej przejawem było umieszczenie 
wszystkich deklaracji i komunikatów w sieci. Powstała cała siatka 
wymiany informacji przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej, 
faksów, telefonów oraz stron WWW. Za pomocą tych narzędzi ko‑
ordynowano masowe demonstracje poparcia ruchu, które odbyły 
się w wielu miastach świata, m.in. w Nowym Jorku czy San Fran‑
cisco. Za pomocą poczty emailowej rozpowszechniono nawet książ‑
kę o powstaniu w Chiapas pt. Zapatistas! Documents of the New Me‑
xican Revolution. Poważne wsparcie przyszło także od studentów 
i pracowników Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Założyli oni 
sieciowe grupy wsparcia, takie jak: Chiapas Alert Network, Accion Za‑
patista  48, ZAPNET (Zapatista Net of Autonomy and Liberation)  49, Zapa‑
tistas in Cyberspace  50. Akcje koordynował profesor nauk politycznych 
Harry Cleaver. W Internecie powstało również wiele list dyskusyj‑
nych związanych z powstaniem w Chiapas, jak choćby: Chiapas95, 
ACTIV‑L, Chiapas‑L, EZLN‑it, FZLN‑zin, Jovenes&Jovenes‑d, ZAP, 
LEFTNEWS, Native‑L, CENTAM‑L. Działania te zostały wzmoc‑
nione przez globalną sieć łączącą różne organizacje  pozarządowe. 

47 Artykuł ze strony Viva Zapata, [online:] <http://ezln.most.org.pl/modules.ph
p?name=News&file=print&sid=20> (dostęp: 21.08.2012).

48 <http://www.utexas.edu/students/nave/> (dostęp: 22.08.2012).
49 <http://www.actlab.utexas.edu/~zapatistas/index.html> (dostęp: 22.08. 2012).
50 http.www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/zapsincyber.html> (dostęp: 22. 

08.2012).
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Przykładowo Association for Progressive Communications zajęła się 
inicjowaniem i koordynowaniem różnego rodzaju akcji, których 
celem było wywieranie presji na rządy Meksyku i Stanów Zjedno‑
czonych. W rezultacie silnych nacisków międzynarodowej opinii 
publicznej dwaj kolejni prezydenci Meksyku – Carlos Salinas de 
Gortari i Ernesto Zedillo – ulegli, podejmując negocjacje pokojowe 
z partyzantami. Zapatyści przestali być jedynie guerillą, stając się 
katalizatorem demokratycznego przełomu w Meksyku. Fenomen 
cyberzapatyzmu, zdaniem Agnieszki Bógdał‑Brzezińskiej i Marci‑
na Floriana Gawryckiego, stał się początkiem nowej ery, jeśli chodzi 
o wykorzystanie nowoczesnych technologii przez ruchy kontesta‑
cyjne  51. Ruch kierowany przez subcomandante Marcosa zdobył prze‑
wagę nad rządem Meksyku dzięki nowym mediom, które stały się 
głównym miejscem agitacji. Stwierdził on, że „nie przewidywał, iż 
tradycyjna guerilla latynoamerykańska może się tak zmienić dzię‑
ki «informacyjnej autostradzie» – Internetowi”  52. W tym kontekście 
specjaliści z RAND Corp. nazwali takie działania ciągłą „wirtualną 
obecnością” (virtual presence) oraz stwierdzili, że było to „pierwsze 
światowe postmodernistyczne powstanie”  53. Zapatyści umiejętnie 
wykorzystali tzw. efekt CNN  54, zastosowany w nowych mediach 
w celu legitymizacji swojej walki. 
 Nowe media w latach 90. XX wieku zaczęły być również wy‑
korzystywane przez inne ruchy kontestujące obecną rzeczywistość 
polityczną czy gospodarczą. Zdaniem Jakuba Nowaka, „światowy 
aktywizm szybko zaadaptował nowe media do własnych działań. 
Wyciągnąwszy wnioski z doświadczeń neozapatystów i ich zwo‑
lenników, w sposób przełomowy (zasięg i formy wykorzystania) 

51 Por. A. Bógdał‑Brzezińska, M.F. Gawrycki, Rola Internetu wobec procesów 
demo kratyzacji w stosunkach międzynarodowych, dz. cyt., s. 92.

52 Subcomandante Marcos (za:) Y. Le Bot, Subcomandante Marcos: El Sueno Zapa‑
tista, Mexico 1997, s. 349.

53 J. Arquilla, D. Ronfeldt (red.), The Zapatista „Social Netwar” in Mexico, Santa 
Monica 1998, s. 56.

54 „Efekt CNN” jest stosunkowo nowym terminem w naukach społecznych 
określającym wpływ przekazu medialnego (a szczególnie telewizji i prasy) na 
podejmowane przez rządzących decyzje polityczne, za: W. Rodak, Efekt CNN: 
wpływ mediów na interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych w Afganistanie, na Ha‑
iti i w Liberii, [online:] <http://feps.pl/publications/2008/efekt‑cnn‑wplyw‑me‑
diow‑na‑interwencje‑zbrojne‑stanow‑zjednoczonych‑w‑afganistanie> (dostęp: 
22.08. 2012).
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użyto nowych mediów podczas koordynowanych globalnie akcji. 
Jedną z pierwszych (18 czerwca 1999) był Karnawał Przeciwko Ka‑
pitalizmowi (Carnival Against Capitalism – CAC)”  55. Drugą stano‑
wiły protesty przebiegające podczas szczytu światowej Organizacji 
Handlu w Seattle w listopadzie 1999 roku. Alterglobaliści urucho‑
mili wówczas pierwszą stronę internetową występującą pod nazwą 
Indymedia.org, która stała się Niezależnym Centrum Medialnym 
protestujących oraz źródłem alternatywnej informacji. Powstała 
także strona www.gatt.org, gdzie piętnowano nieprawdziwe wia‑
domości rozpowszechniane przez rządy poprzez stronę www.wto.
org. Model ten został również wykorzystany w trakcie protestów 
People Power II w Manili na Filipinach w styczniu 2001 roku. Odby‑
ła się tam demonstracja ponad miliona ludzi protestujących prze‑
ciwko nieudanemu impeachmentowi prezydenta Josepha Estrady. 
Głównym narzędziem organizacji, mobilizacji i koordynacji dzia‑
łań spontanicznych tłumów stały się wówczas telefony komórkowe 
(sms‑y), niezwykle tam popularne i ogólnie dostępne. W lutym 2003 
roku w ten sam sposób zorganizowano obywatelskie wystąpienia 
na całym świecie przeciwko wojnie w Iraku. Około 10 milionów ak‑
tywistów protestowało w ponad 600 miastach w 60 państwach.
 Podsumowując należy stwierdzić, iż nowe media z początkiem 
lat 90. XX wieku zaczęły być wykorzystywane przez nowe ruchy 
społeczne jako platforma interakcji politycznej. Opisane powyżej 
przykłady potwierdzają, iż Internet Web 1.0 już wówczas mógł być 
stosowany jako platforma promująca tradycyjne wartości wolności, 
demokracji i praw człowieka. 

5.4. Korea Południowa

W 1997 roku azjatycki kryzys uderzył w Koreę Południową. Ów‑
czesne władze uznały, iż najlepszym sposobem okiełznania go bę‑
dzie rozwój szerokopasmowego, ogólnie dostępnego Internetu, 
który wykreuje nowe rozwiązania biznesowe. Do tego jednak po‑
trzebna była powszechna edukacja w zakresie obsługi komputerów 

55 J. Nowak, Glokalna e‑mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatel‑
skiej mobilizacji, „Nowe Media” nr 1/2010, s. 74.
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i Internetu. Realizację programu Ten Million People Internet Educa‑
tion zaplanowano na lata 1999‑2005. Objęto nim szerokie spektrum 
obywateli, od gospodyń domowych po uczniów szkół wszystkich 
szczebli. W ten sposób Korea Południowa stała się światowym li‑
derem w dostępie do Internetu i szybkości przesyłania danych, co 
zadziałało emergentnie na gospodarkę i rozwój netizen democracy  56. 
W 2002 roku państwo to stało się gospodarzem mistrzostw świata 
w piłce nożnej, co skupiło uwagę Koreańczyków na swojej drużynie 
narodowej i jej sukcesach. Funkcjonujący od 1997 roku fanklub The 
Great Hankuk Supporters Club zmienił nazwę na The Red Devils, uru‑
chamiając jednocześnie witrynę internetową, która stała się w trak‑
cie mistrzostw platformą wymiany informacji i opinii o piłkarzach 
i meczach. W czerwcu, za jej pośrednictwem, drobiazgowo przy‑
gotowano uroczystości celebrowania sukcesu narodowej drużyny, 
które przebiegły na ulicach koreańskich miast z udziałem milionów 
kibiców. Działania te udowodniły po raz kolejny, jak za pomocą na‑
rzędzi internetowych można organizować wydarzenia i akcje o cha‑
rakterze offline. W tym samym czasie doszło do tragicznego wypad‑
ku, w którym zginęły dwie 14‑letnie uczennice. Sprawcami okazali 
się amerykańscy żołnierze stacjonujący w bazie wojskowej na tere‑
nie Korei Południowej. Kilka miesięcy później sąd uniewinnił ich 
i wypuścił na wolność. Wydarzenia te sprowokowały falę niechęci 
wobec Amerykanów, zwłaszcza wśród młodzieży. W sobotę 30 li‑
stopada 2002 roku tysiące Koreańczyków zmobilizowanych w ak‑
cjach internetowych wyszło na ulice w marszu Candle‑light Anti U.S. 
Demonstrations. Zapalone świece stały się symbolem sprzeciwu. 
Wyrazistym dowodem budowy sieciowej demokracji obywatelskiej 
w Korei Południowej w 2002 roku stała się prezydencka kampa‑
nia wyborcza. Zdecydował się w niej wziąć udział uczestnik ruchu 
demokratycznej opozycji z lat 80. i obrońca praw człowieka Roh 
Moo‑hyun. W 2000 roku utworzył swoją pierwszą stronę interneto‑
wą i choć wówczas przegrał wybory parlamentarne, to zaintereso‑
wał nią tysiące ludzi. Na tej bazie powstał sieciowy klub jego zwo‑
lenników Nosamo Roho, równolegle zaś założono wspomagający go 
obywatelski serwis dziennikarski OhmyNews, który funkcjonował 

56 R. Hauben, The Rise of Netizen Democracy. A Case study of netizens impact on 
democracy in South Korea, [online:] <http://www.columbia.edu/‑rh120/other/misc/
korean‑democracy.txt> (dostęp: 28.12.2011).
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w oparciu o hasło: „każdy może być reporterem”. Roh Moo‑hyun 
stał się obiektem narastających ataków opozycji, co, z kolei, pro‑
wokowało coraz większe rzesze obywateli do szukania informa‑
cji o nim w Internecie. W ostatnim dniu kampanii, kiedy sondaże 
wskazywały malejące szanse na wygraną, wspierający go internau‑
ci mobilizowali się za pośrednictwem czatów, sms‑ów, e‑maili, na‑
mawiając znajomych do zagłosowania na Roha. Dzięki temu wyjąt‑
kowemu ruchowi, udało się mu wygrać wybory prezydenckie. Tym 
samym udowodnił, że Internet może być najważniejszym forum de‑
baty politycznej. Analitycy nazwali to „zwrotem polityki partyjnej 
do polityki obywatelskiej”  57. 
 W tym kontekście rok 2002 był dla Korei Południowej okresem, 
który Don Tapscott i Anthony D. Williams nazywają „doskonałym 
sztormem”. Ich zdaniem, 

kiedy nowa sieć i nowe pokolenie użytkowników (Net Gen) ścierają się 
z siłami globalizacji, wkraczamy na obszar tzw. doskonałego sztormu, 
gdzie krzyżujące się fale przemian i innowacji prowadzą do obalenia 
powszechnych sądów (…)  58.

Nałożyły się wówczas na siebie zjawiska rosnącej aktywności poli‑
tycznej Koreańczyków w sieci, zachłyśniętych powszechną dostęp‑
nością tego medium, konsolidacji wokół sukcesów drużyny naro‑
dowej i kampanii prezydenckiej przebiegającej w cieniu niechęci do 
Amerykanów stacjonujących w Korei. 

5.5. Kolorowe rewolucje

Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu na przełomie XX i XXI 
wieku coraz więcej nowych ruchów społecznych i politycznych 
zaczęło korzystać z jego potencjału. Należy tu wskazać na kil‑
ka przykładów, gdzie nowe media odgrywały zróżnicowaną rolę. 
Pierwszy z nich obejmuje inicjatywy w byłej Jugosławii. CANVAS – 
Center for Applied Non Violent Action and Strategies – to organizacja 

57 A. Lubawski, Witajcie w świecie cyberpolityki, „Gazeta Wyborcza” 15.03.2010.
58 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia 

wszystko, Warszawa 2008, s. 63.
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z siedzibą w Belgradzie, założona przez młodych Serbów, którzy 
w latach 90. XX wieku wystąpili przeciwko reżimowi Slobodana 
Milosevica. Projekt ten był odpowiedzią na zapotrzebowanie spo‑
łeczności żyjących wciąż w systemach autorytarnych. CANVAS 
propaguje rewolucje bez przemocy (nonviolent revolution)  59. Ruch 
został zapoczątkowany w październiku 1998 roku przez studen‑
ta biologii Uniwersytetu Belgradzkiego Srdję Popovica. Zawiązał 
on organizację skierowaną przeciwko prezydentowi Slobodanowi 
Milosevicowi, który rządził już dziewięć lat i wciągnął kraj w czte‑
ry wojny. Studenci nazwali swój ruch OTPOR (opór), przyjmując 
jako jego logo symbol zaciśniętej pięści. Kiedy stali się popularni, 
okazało się, że znaczna część Serbów popiera ich dążenia w kwe‑
stii odejścia S. Milosevica. Dokonanie tego rękami opozycyjnych 
partii, jak dotąd, było nieskuteczne. Kolejne wybory były bowiem 
fałszowane.  OTPOR inspirował się pacyfistycznym ruchem oby‑
watelskiego nieposłuszeństwa symbolizowanym przez Henry’ego 
Davida Thoreau, Mahatmę Gandhiego, Martina Luthera Kinga, 
polską „Solidarność”, a także książką napisaną przez Gene Sharpa 
From Dictatorship to Democracy. W 2000 roku, po zmianie konsty‑
tucji, S. Milosevic, po raz kolejny, przygotowywał się do reelekcji 
na prezydenta Jugosławii. Wówczas to OTPOR poparł opozycyj‑
nego kandydata Vojislava Kostunicę oraz wzmógł pokojowe pro‑
testy uliczne. Dzięki nim 7 października S. Milosevic zrezygnował 
z urzędu, a V. Kostunica wygrał wybory. Strategia agitacyjna ruchu 
w warunkach cenzurowania mediów mainstreamowych zasadzała 
się na umieszczaniu graffiti na murach i ulicach serbskich miast, 
rozwieszaniu plakatów oraz ubieraniu koszulek z logo OTPOR‑u. 
Tym sposobem zachęcano społeczeństwo do oporu wobec władzy. 
W ograniczonym zakresie wykorzystywano również Internet, jed‑
nak ze względu na interwencję NATO w 1999 roku, zniszczona in‑
frastruktura nie pozwoliła rozwinąć tego typu działalności.
 Sukces zachęcił założycieli OTPOR‑u do działalności międzyna‑
rodowej. Slobodan Djinovic rozpoczął podróże na Białoruś, gdzie 
uczył tamtejszych opozycjonistów, jak walczyć o wolność z reżi‑
mem Łukaszenki. Powołano do życia Białoruski Ruch Sprzeciwu 

59 T. Rosenberg, Revolution U. What Egipt learned from the Students Who Overt‑
hrew Milosevic, [online:] <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/revo‑
lution‑u&page=full> (dostęp: 28.12.2011).
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ŻUBR, którym kierowali Paweł Modżaro, Aleksandr Marazaw, 
Aleh Miatselica i Paweł Junkiewicz. Jego symbolem była czarna 
flaga z białym żubrem w tle. ŻUBR zmierzał wzorem Jugosławii 
do zorganizowania tzw. dżinsowej rewolucji. W trakcie wyborów 
prezydenckich w 2006 roku ruch wsparł Aleksandra Milinkiewicza, 
który kandydował z ramienia Białoruskiego Kongresu Sił Demo‑
kratycznych. Rozwiązano go po wielu aresztowaniach i represjach 
ze strony białoruskich sił bezpieczeństwa. Zdaniem Audriusa Ba‑
cziulisa – jednego z czołowych litewskich komentatorów – pierw‑
sza białoruska opozycja uległa politycznej korupcji ze strony Mos‑
kwy  60. W odróżnieniu od Serbii, protesty opozycji na Białorusi są 
organizowane m.in. właśnie przy wykorzystaniu Internetu. Co 
prawda, dostęp do niego w samym kraju jest utrudniony, jednak 
stale rozwijają się białoruskie inicjatywy organizowane m.in. z te‑
rytorium Polski czy Rosji. Dzieje się tak głównie za sprawą mło‑
dzieży, która korzysta z nowych mediów, a szczególnie rosyjskiego 
odpowiednika Facebooka – Vkontakte. Przykładowo zorganizo‑
wano tam grupę „Rewolucja przez sieci społeczne”. Zamieszczano 
na niej prywatne zdjęcia, filmy i plakaty dokumentujące różnego 
rodzaju akcje oporu wobec reżimów autorytarnych. Publikowano 
tam również instrukcje dla uczestników demonstracji antyrządo‑
wych: „przyjdźcie o 19.00 na główny plac Waszego miasta. Przyjdź‑
cie sami, zadzwońcie do swoich przyjaciół i znajomych. I o 19.30 
zostańcie na placu: spacerujcie, postójcie. Po prostu bądźcie tam. 
Bez żadnych flag czy transparentów, bez żadnej symboliki. Z po‑
czątku może będzie przychodzić niewielu, ale z każdym dniem nas 
będzie coraz więcej! Taka akcja będzie odbywać się co tydzień. Jeśli 
na placu staną tysiące ludzi, to będzie znak, że czas na bardziej ak‑
tywne działania”  61. Ten apel, niestety, wraz ze stroną, został usu‑
nięty przez administratorów po otrzymaniu skargi o naruszeniu 
regulaminu. Młodzi opozycjoniści jednak tworzą nowe konta m.in. 
na Twitterze czy You Tube. Zamieszczają tam filmy z zapisami mil‑
czących lub wyklaskiwanych demonstracji w Mińsku, które noszą 

60 A. Bacziulis, Litewskie media: Białoruska opozycja to nieudacznicy, TVN 24, 
19.09.2011, [online:] <http://www.tvn24.pl/12691,1717905,0,1,litewskie‑me‑
dia‑białoruska‑opozycja‑to‑nieudacznicy,wiadomość.html> (dostęp: 20.12.2011).

61 Białoruś: Zablokowana strona opozycji. Narusza regulamin?, 02.07.2011, [ online:] 
<http://wiadomości.pl/wiadomości/1,114881,9882249,Bialorus_Zablokowana_
strona_opozycji_Narusza_regulamin_.html> (dostęp: 28.12.2011).
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typowe cechy politycznych flashmobów. Inicjatywy te spotykają się 
z niesłabnącymi represjami reżimu A. Łukaszenki, który przepro‑
wadza akcje konfiskaty komputerów. Z powodu braku możliwo‑
ści funkcjonowania legalnej opozycji, Internet stał się więc najważ‑
niejszym środkiem omijania rządowej cenzury. Służą temu takie 
strony, jak http://www.charter97.org  62 i http://www.bialorus.pl  63, 
gdzie można odnaleźć bieżące informacje na temat naruszeń praw 
człowieka na Białorusi. Wśród inicjatyw powstałych na Facebooku 
można wymienić: „Wspieramy Białoruską Opozycję”, „Białoruska 
Opozycja” czy „Solidarni z Białorusią”.
 Kolejnym przykładem rosnącego znaczenia Internetu do orga‑
nizowania masowych protestów społecznych były wydarzenia na 
Ukrainie. 21 listopada 2004 roku Centralna Komisja Wyborcza ogło‑
siła zwycięstwo Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich. 
Jego najpoważniejszy konkurent Wiktor Juszczenko w tych okolicz‑
nościach, słusznie podejrzewając fałszerstwo wyborcze, wezwał do 
społecznego nieposłuszeństwa. Powołano wówczas do życia, inspi‑
rowany przez Serbów, ruch OPOR. Jego zwolennicy masowo zbie‑
rali się na głównym placu Kijowa, zakładając tzw. pomarańczowe 
miasteczko. Kolor ten był oficjalnym kolorem sztabu wyborczego 
W. Juszczenki. W tych okolicznościach ustępujący prezydent Leo‑
nid Kuczma wprowadził stan wyjątkowy i zagroził użyciem siły. 
Niezwykle skomplikowana i niebezpieczna sytuacja, jaka wytwo‑
rzyła się w tym czasie na Ukrainie, zaangażowała wielu europej‑
skich i amerykańskich polityków w proces mediacji w tym kraju. 
Angażowali się także polscy politycy, między innymi Lech Wałęsa 
i Aleksander Kwaśniewski. Na Majdanie występowali także polscy 
artyści. Ukraina stała się wówczas polem, na którym ścierała się 
putinowska Rosja, pragnąca zachować status quo oraz prodemokra‑
tyczne siły wspierane przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. 
W efekcie doprowadzono do drugiej tury wyborów, które odbyły 
się 26 grudnia 2004 roku. Wygrał je Wiktor Juszczenko, obejmując 
urząd prezydencki 23 stycznia 2005 roku. Rewolucja zakończyła się 
sukcesem, Ukraina otrzymała szansę na wejście do rodziny państw 
demokratycznych, jednakże fatalny styl sprawowania władzy 
przez obóz „pomarańczowych”, naznaczony konfliktami pomiędzy 

62 <http://charter97.org/ru/news/2010/4/2/27826/> (dostęp: 22.08.20120).
63 <http://www.bialorus.pl/> (dostęp: 22.08.2012).
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Wiktorem Juszczenką a Julią Tymoszenko, zawrócił to państwo do 
punktu wyjścia  64. Bez względu na ten fakt należy podkreślić dużą 
rolę Internetu podczas tych protestów. Uczestnicy „pomarańczowej 
rewolucji” częstokroć organizowali się w sieci, choć jeszcze nie za 
pomocą mediów społecznościowych. Przygotowania do wystąpień 
rozpoczęły się już w roku 2000, kiedy to powstała grupa „Maidan” 
założona przez przyjaciół nieżyjącego dziennikarza Georgija Gon‑
gadze. Z tej okazji uruchomiono także stronę internetową, której 
celem było pominięcie cenzury dotyczącej zabitego dziennikarza  65. 
Wraz z witryną powstały: serwis informacyjny, biblioteka elektro‑
niczna oraz forum dyskusyjne. Znacznego poparcia dla aktywistów 
z Ukrainy udzielili Polacy. Stworzono bowiem wiele stron interne‑
towych w języku polskim, które na bieżąco informowały o wyda‑
rzeniach w tym kraju. Jedną z nich była Wolna Ukraina  66, na której 
ukazywały się komunikaty nawołujące do udziału w planowanych 
demonstracjach. W mobilizacji zwolenników pomarańczowej re‑
wolucji pomogły telefony komórkowe, które wówczas masowo 
wykorzystywano do akcji sms‑owych. Znaczną rolę odegrały także 
media tradycyjne, zwłaszcza telewizja, która niemal na bieżąco re‑
lacjonowała wydarzenia z Kijowa. 
 Innym istotnym, z punktu widzenia nowych mediów, przykła‑
dem „kolorowej rewolucji” były wydarzenia, które miały miejsce 
w Iranie w 2009 roku. Wówczas, po ogłoszeniu oficjalnych wyni‑
ków wyborów prezydenckich, na ulicach stolicy wybuchły krwawe 
zamieszki. Co najmniej 3 osoby zginęły, kilkadziesiąt zostało ran‑
nych. Aresztowano około 100 przedstawicieli obozu reformator‑
skiego skupionego wokół kandydata Mir‑Housseina Mousaviego. 
Protesty te miały zgoła inny charakter niż rewolucje opisane po‑
wyżej. Był to już bowiem okres rosnącej dominacji serwisów spo‑
łecznościowych. Ze względu na ich wyjątkowy potencjał, stały się 
one podczas tych wydarzeń podstawowym narzędziem komuniko‑
wania i dokumentowania zbrodni reżimu. Uczestnicy demonstra‑
cji – głównie studenci – porozumiewali się już nie tylko za pomocą 
sms‑ów oraz stron internetowych. Zaczęli wykorzystywać również 
Facebooka oraz dokumentować wydarzenia za pomocą telefonów 

64 Por. M. Ziółkowski, Projekt: Ukraina, Wrocław 2008. 
65 <http://www.maidan.org.ua> (dostęp: 22.08.2012).
66 <http://www.wolnaukraina.pl/> (dostęp: 22.08.2012).
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komórkowych. Te materiały były zamieszczane na innym popu‑
larnym portalu – You Tube. Wykorzystanie obu tych serwisów po‑
zwoliło na masową akcję uświadamiającą i e‑mobilizacyjną, która 
przełożyła się na działania offline. W efekcie, władze zablokowały 
możliwość wysyłania sms‑ów, strony internetowe zwolenników 
Mousaviego oraz portal społecznościowy Facebook. W tych oko‑
licznościach demonstranci przenieśli swoją aktywność na Twittera, 
gdzie za pomocą krótkich wpisów informowali świat o rozgrywa‑
jącym się dramacie opozycji. Jewgienij Morozow (białoruski na‑
ukowiec z Uniwersytetu Stanforda) ukuł w tym kontekście nawet 
określenie „twitterowej rewolucji”. Ponadto, zauważył, że dzięki 
serwisom społecznościowym miliony ludzi na całym świecie mo‑
gły obejrzeć tragiczną śmierć Iranki Nedy Agha‑Soltan. Fakt ten 
został tak nagłośniony, iż zwróciła na niego uwagę nawet Hillary 
Clinton. Twitter podczas protestów stał się platformą, dzięki której 
oburzona młodzież mogła organizować demonstracje, uzyskiwać 
nieocenzurowane informacje oraz formułować postulaty w stosun‑
ku do reżimu w Teheranie  67. W ten sposób szerzej nieznany serwis 
mikroblogowy przez pewien czas przeobraził się w globalną plat‑
formę whistleblowingą. Zwykli ludzie, działający w dobrej wierze, 
ujawniając ważne z punktu widzenia interesu publicznego infor‑
macje, stali się więc sygnalistami  68.
 Omówione powyżej przykłady pozwalają dostrzec swoistą ewo‑
lucję wykorzystania nowych mediów przez ruchy społeczne i poli‑
tyczne. Początkowo Internet wykorzystywano jako jedno z wielu, 
uzupełniających źródeł informacji, komunikacji czy promocji włas‑
nych postulatów. Z biegiem czasu jego znaczenie jednak rosło, co 
udowodniły m.in. wydarzenia na Ukrainie. Sukces „pomarańczo‑
wej rewolucji” częściowo zawdzięczano masowemu propagowa‑
niu jej postulatów tak przez media tradycyjne, jak i nowe. Jednak 
dopiero rozwój Internetu Web 2.0 udostępnił wyjątkowe narzędzia. 
Dzięki takim platformom, jak: Facebook, Twitter czy You Tube, 
uzyskano możliwość przeprowadzania masowych akcji uświada‑
miania i e‑mobilizacji „sieciobywateli”. Jak udowodnił casus Iranu, 
potencjał nowych mediów pozwolił w zdecydowanie większym 

67 Deutsche Welle, [online:] <http://www.dw‑world.de/dw/article/o,,14829338, 
00.html> (dostęp: 3.11.2011).

68 Tamże.
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stopniu, niż wcześniej, oddziaływać na władze poprzez działania 
przeprowadzane tak online, jak i offline. W tym kontekście stały się 
one po raz pierwszy na taką skalę platformą, która skondensowała 
masowe niezadowolenie społeczne i przekształciła je w protesty na 
ulicach miast. Co za tym idzie, nie mogły one zostać zignorowane 
przez reżim M. Ahmedineżada. 

5.6. Arabska Wiosna

Arabską Wiosnę, która rozpoczęła się na przełomie 2010 i 2011 
roku, należy uznać za jeden z najbardziej niezwykłych fenomenów 
tak politycznych, jak i społecznych ostatnich lat. Wybuch niezado‑
wolenia mas arabskich był wynikiem kumulującego się poczucia 
relatywnej deprywacji, niezadowolenia z sytuacji gospodarczej, 
społecznej i politycznej w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Pół‑
nocnej. U jego podstaw legły długololetnie rządy reżimów autory‑
tarnych, powszechna korupcja, brak perspektyw oraz pogarszająca 
się sytuacja ekonomiczna. W sytuacji rosnącego napięcia w spo‑
łeczeństwach arabskich wystarczyła jedynie iskra, która „zapaliła 
się” w Tunezji. W ciągu zaledwie kilku miesięcy manifestacje nieza‑
dowolenia rozprzestrzeniły się od Atlantyku aż po Zatokę Perską. 
Masowe protesty ujawniły się z różnym natężeniem w większości 
krajów tego obszaru, będąc reakcją na nadużycia władzy, cenzu‑
rę oraz łamanie praw człowieka. W tym kontekście nie ulega wąt‑
pliwości, że wybuch niezadowolenia, a w konsekwencji rewolucje 
w państwach muzułmańskich, przyniosły poważne implikacje na‑
tury geopolitycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej. Bez 
względu na to należy podkreślić, iż ten masowy ruch arabski miał 
jeszcze jedną wyjątkową cechę, która sprawia, iż jest on niezwykle 
interesujący dla niniejszej pracy. Jak wskazano w poprzednim pod‑
rozdziale, od lat 90. XX wieku można było zaobserwować swoistą 
ewolucję sieciowej demokracji obywatelskiej. Nowe media zaczęły 
być coraz częściej i coraz szerzej wykorzystywane jako platforma, 
dzięki której obywatele mogli w pełni wyrażać swoje niezadowole‑
nie z panującej sytuacji politycznej, społecznej bądź gospodarczej. 
W tym kontekście swoistą „kropkę nad i” postawiła jednak dopie‑
ro Arabska Wiosna. Wynika to z faktu, iż od stycznia 2011 roku 
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potencjał nowych mediów, został wykorzystany przez „siecioby‑
wateli” na skalę dotychczas niespotykaną. Niżej temat ten zostanie 
szerzej naświetlony  69. 
 Źródeł Arabskiej Wiosny należy upatrywać w wydarzeniach, 
które miały miejsce w grudniu 2010 roku. Wówczas po odebraniu 
przez policję tunezyjską kramu z owocami, jego właściciel – Mo‑
hammed Bouzizi – dokonał aktu immolacji. Zmarł w wyniku po‑
parzeń dwa tygodnie później. Zdjęcia i film, które wykonali tele‑
fonami komórkowymi przypadkowi świadkowie, umieszczono 
tymczasem w sieci. Sprowokowały one lawinę protestów, począt‑
kowo w Sidi Bouzis, a następnie także w Tunisie, Kasserinie i Sfax. 
Na Facebooku, Twitterze oraz Flickrze zaczęto umieszczać kolejne 
nagrania, wiadomości oraz komentarze na ten temat, które sprowo‑
kowały tysiące oburzonych internautów do wyjścia na ulice. Dwo‑
ma wspólnymi cechami, które ich połączyły, były niechęć do wła‑
dzy oraz wykorzystanie nowych mediów. Reżim prezydenta Bena 
Alego prawidłowo odczytał istotę tych protestów, ponieważ w od‑
powiedzi podjęto próby zablokowania swobodnego dostępu do In‑
ternetu. Ocenzurowano bądź zlikwidowano szereg witryn przydat‑
nych dla demonstrantów. Ograniczono również dostęp do serwisów 
społecznościowych. 18 grudnia 2010 roku na Facebooku ukazał się 
FanPage: Mr President, Tunisians are setting themselves on fire (Panie 
Prezydencie, Tunezyjczycy się podpalają). Następnego dnia opubli‑
kowano pierwszy film dokumentujący demonstracje w Sidi Bouzis. 
Jedna z najsławniejszych scen ukazywała aktywistów w oparach 
gazu łzawiącego, śpiewających hymn państwowy Humat Al Hima 
(Obrońcy Ojczyzny). Już w końcu grudnia 2010 roku do organiza‑
cji demonstracji wykorzystano You Tube, gdzie udostępniono ma‑
teriały z protestu prawników. 3 stycznia 2011 roku działania pod‑
jęła także grupa haktywistów z Anonymous. Przeprowadziła ona 
udany atak na czternaście oficjalnych stron internetowych najważ‑
niejszych tunezyjskich instytucji państwowych, w tym m.in. pre‑
zydenta, rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Przemysłu czy giełdy. Akcję tę nazwano „Operacja Tunezyjska”. 

69 Por. M. Rewizorski, The Economics of the Arab Spring, [w:] B. Przybyl‑
ska‑Maszner (red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 9‑25; I. Musiałkowska, Economic 
relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin, [w:] B. Przybyl‑
ska‑Maszner (red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 24‑45; M. Lakomy, Arab Spring and 
New Media, dz. cyt., s. 45‑55.

Demokracja...20 



306 Demokracja 2.0.

Stała się ona wyrazem solidarności haktywistów z protestującymi. 
Zawiesili oni oświadczenie na stronie rządowej, w którym potępili 
tłumienie swobody wypowiedzi i cenzurowanie Internetu. Innym 
symbolicznym przejawem wykorzystania nowych mediów w tych 
protestach była działalność blogera Slima Amamou. 6 stycz nia 
dokonał on ostat niego wpisu na Twitterze: 404L Falls the exam be‑
cause of the light on the licence plate. I’m becaming a TV star. Kilka mi‑
nut później został aresztowany przez siły bezpieczeństwa. Dzięki 
temu stał się symbolem tunezyjskiej rewolucji. Niemal natychmiast 
na Flickrze ukazały się jego zdjęcia z żądaniami uwolnienia. Jego 
aresztowanie zostało przyjęte ze wzburzeniem przez internautów. 
W tym świetle Facebook, Twitter i You Tube stały się, nie tylko głów‑
nym źródłem niezależnych informacji o wydarzeniach, ale także 
platformami wymiany opinii i e‑mobilizacji. 14 stycznia 2011 roku 
w Tunisie rozpoczęły się demonstracje pod hasłem: „przychodzimy 
w pokoju, nie zabijajcie nas”. Cały dzień przebiegał w ogromnym 
napięciu. Emocje udzielały się także Internautom, którzy na Twit‑
terze komentowali na bieżąco przebieg wydarzeń i możliwe scena‑
riusze. Wieczorem do opinii publicznej przedostała się informacja 
o ucieczce prezydenta. Ten suchy komunikat był ukoronowaniem 
wysiłku ofiar, jakie tunezyjski naród poniósł dla wolności. Tym sa‑
mym wspólnota, która ukonstytuowała się w serwisach społecz‑
nościowych, obejmująca blogosferę, Facebook, Twitter i You Tube, 
odegrała bezprecedensową rolę w wydarzeniach w Tunezji. Nigdy 
dotąd sieciowe „rojenie się” (buzz) nie było tak silne i powszechne, 
aby obalić rząd. Wydarzenia te, na cześć narodowego kwiatu Tune‑
zji, nazwano „jaśmi nową rewolucją”. Po raz pierwszy terminu tego 
użył na swoim blogu dziennikarz Zaid Al.‑Hani  70.
 Jak już wspomniano, po fali protestów, które przelewały się 
przez serwisy społecznościowe i ulice tunezyjskich miast, 14 stycz‑
nia 2011 roku prezydent Ben Ali oddał władzę. O 18.47 na Twit‑
terze ukazał się suchy komunikat: „Tunezyjski prezydent Ben Ali 
opuścił kraj. Premier zajął jego miejsce”. Tak zakończyła się „ja‑
śminowa rewolucja”. Przyszedł czas na demokratyczne zmiany. 
Po kilku miesiącach przygotowań 23 października zorganizowano 
pierwsze demokratyczne wybory do 217 osobowej Konstytuanty. 
Jej zadaniem było napisanie w ciągu roku nowoczesnej konstytucji, 

70 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55.
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która utrwaliłaby demokrację w tym kraju. Entuzjazm, jaki pano‑
wał w Tunezji w związku z przygotowaniami do wyborów, sprawił, 
iż powstało aż 110 nowych partii. Otwartość procedur wyborczych 
dopuszczała możliwość zgłaszania także niezrzeszonych obywate‑
li, co skwapliwie wykorzystali młodzi blogerzy. W efekcie, zareje‑
strowano aż półtora tysiąca list z kandydatami, co doprowadziło 
do prawdziwego szumu informacyjnego. Podobnie, jak podczas re‑
wolucji, dużą aktywnością wykazali się zaangażowani politycznie 
internauci. Uruchamiali oni wiele stron, których zadaniem było po‑
rządkowanie przedwyborczej kakofonii. Omar Mestiri – cyberdysy‑
dent, bloger i dziennikarz obywatelski – założył dziennik interneto‑
wy KALIMA (burza piaskowa), który angażował się w wyjaśnianie 
demokratycznych procedur. Powołano także do życia serwis in‑
ternetowy FHIMT (rozumieć), gdzie podjęto się trudu uporządko‑
wania architektury nowego, pluralistycznego systemu partyjnego, 
rozrysowując je według tendencji ideologicznych. Stąd wiemy, że 
w wyborach wzięło udział: 18 partii nacjonalistycznych, 4 liberalne, 
18 centroprawicowych, 24 centrowe, 10 centrolewicowych, 2 pan‑
arabskie socjalistyczne, 11 komunistycznych, 6 islamistycznych, 
2 ekologiczne i 5 bez wyraźnej ideologii  71. Po raz pierwszy w histo‑
rii Tunezji możliwość udziału w wyborach otrzymała również dia‑
spora licząca ponad milion osób. Sukces odniosło islamskie ugru‑
powanie Hizb an Nahda (Partia Odrodzenia), które zaprezentowało 
umiarkowany program reform wzorowanych na tureckiej AKP. Po‑
twierdzeniem wysokiego znaczenia narzędzi internetowych w tu‑
nezyjskiej transformacji ustrojowej były inicjatywy, które podjęto 
w sieci w trakcie kampanii. Główna komisja wyborcza posłużyła 
się grą umieszczoną na Facebooku, której zadaniem było zmobili‑
zowanie do głosowania jak największej liczby obywateli. Przyczy‑
niło się to do osiagnięcia zawrotnej frekwencji wyborczej, która wy‑
niosła około 90%  72. W kampanii wykorzystano także największą 
na świecie bibliotekę plików wideo – You Tube. Pewna organiza‑
cja pozarządowa umieściła tam film zatytułowany: „Uwaga, dyk‑
tatura może powrócić”. Z kolei, sojusz niezależnych kandydatów 

71 D. Pszczółkowska, Tunezja wybiera nowe życie, „Gazeta Wyborcza” 22‑23. 
10.2011, s. 7. 

72 Łagodni islamiści wygrali w Tunezji, Gazeta.pl, [online:] <http:// wyborcza.
pl/1,76842,10537162,Lagodni_islamisci_wygrali_w_Tunezji.html> (dostęp: 13.11. 
2011).
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 DOUSTOURNA podjął inicjatywę spisania crowdsourcingowego pro‑
jektu konstytucji 2.0. Działanie to jest kwintesencją kultury demo‑
kracji 2.0. Interaktywny charakter zapisów sprawia, że wszyscy za‑
interesowani mogą, niezależnie od parlamentarzystów, dyskutować 
nad poszczególnymi zapisami, i co ważne, głosować nad kolejnymi 
artykułami. Tym samym Tunezja udowodniła, iż zarówno „jaśmi‑
nowa rewolucja”, jak i proces transformacji ustrojowej w dużej mie‑
rze zawdzięczają swój sukces komunikowaniu zapośredniczonemu 
przez nowe media  73.
 25 stycznia 2011 roku Wael Ghonim, pracownik egipskiego od‑
działu Google, zamieścił na Facebooku wezwanie do demonstra‑
cji ku pamięci zamordowanego w czerwcu 2010 roku przez policję 
Khaleda Saida. Zginął, ponieważ udostępnił w sieci film, który do‑
kumentował kryminalny charakter tej instytucji. Post nosił nazwę: 
„wszyscy jesteśmy jak Khaled Said”. W. Ghonim nadał mu hasło: 
„dzień rewolucji przeciw torturom, ubóstwu, korupcji i bezrobo‑
ciu”. Ponad osiemdziesiąt tysięcy fanów tej strony poparło tę akcję 
online. Spotkała się ona również z ogromnym poparciem przez sze‑
rokie masy społeczne w Egipcie. E‑mobilizacja przyjęła postać wie‑
lotysięcznych demonstracji nie tylko w Kairze, ale również w Lon‑
dynie, Madrycie, Nowym Yorku. Dzięki akcji W. Ghonima możliwa 
stała się również organizacja „Dnia Gniewu” (25 styczeń), „Piątku 
Gniewu” (28 styczeń) oraz „Marszu miliona” (1 lutego). Wszyst‑
kie one były organizowane w dużej mierze przy pomocy serwisów 
społecznościowych. W końcu stycznia wzrosła również aktywność 
użytkowników Twittera. Sysomos – Business Intelligence for Social 
Media (firma zajmująca się monitoringiem mediów społecznościo‑
wych i funkcjonującego w nich buzzu) zanotowała wówczas skoko‑
wy wzrost aktywności użytkowników Twittera. W tym czasie reżim 
Mubaraka, nauczony doświadczeniami Iranu i Tunezji, rozpoczął 
blokowanie dostępu do sieci i usuwanie zagranicznych dzienni‑
karzy (30 stycznia władze cofnęły akredytacje dla dziennikarzy Al 
Jazeery i odcięły jej sygnał satelitarny)  74. świadczyło to po raz ko‑
lejny o tym, iż autorytarne rządy właśnie w nowych mediach upa‑
trywały największego dla siebie zagrożenia. Zablokowany został, 
między innymi, Facebook, Twitter, You Tube, Hotmail, Google, Bai‑

73 M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55.
74 <http://www.sysomos.com/insidetwitter/engagement/> (dostęp: 18.08.2011).
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du (najbardziej popularna wyszukiwarka w Chinach) i Bambuser 
(serwis video ze Szwecji)  75. Przed północą 27 stycznia 2011 r. mię‑
dzynarodowe połączenia internetowe zostały całkowicie wyłączo‑
ne na pięć dni. Zawieszono również usługi wszystkich operatorów 
sieci komórkowych. Mimo to sieć nadal tętniła życiem, głównie za 
sprawą egipskiej diaspory. W sukurs przyszli także inżynierowie 
z Google, Twittera i SayNOW, którzy dzięki temu wyzwaniu opra‑
cowali nową technologię komunikacji z siecią bez dostępu do niej – 
projekt Speak2Twit. Podobnie, jak w przypadku Tunezji, aktywność 
Egipcjan na Twitterze i Facebooku miała fundamentalne znaczenie 
dla przemian w tym kraju. Polityczna komentatorka Ahdaf Soueif 
zwróciła uwagę, że 

bez nowych mediów egipska rewolucja nie mogłaby się zdarzyć. Jej głę‑
boko zakorzenionych przyczyn było wiele. Moment zwrotny nadszedł 
gdy szeroko dostępne nowe media pozwoliły rozpoznać właściwy mo‑
ment i uczynić manifestacje skutecznymi  76. 

 „Marsz miliona”, który odbył się 1 lutego 2011 roku, przyciągnął 
więcej manifestantów niż się spodziewano. Wszyscy byli w niemal 
świątecznych nastrojach, jednocześnie okazując wrogość w stosun‑
ku do prezydenta Mubaraka. Mohamed El Baradei uznał zapew‑
ne, że jego autorytet pozwoli mu na objęcie funkcji głowy państwa. 
Opozycja jednakże zawiązała szerszą koalicję – „Narodowy Ko‑
mitet Podążania za Wolą Ludu” – w której główną rolę odgrywało 
„Bractwo Muzułmańskie”. Urzędującemu prezydentowi wyzna‑
czono czas na ustąpienie do piątku, 4 lutego. Tymczasem 3 lutego 
Mubarak wygłosił orędzie, w którym zadeklarował, że nie będzie 
się ubiegał o reelekcję, a część władzy przekazuje wiceprezydento‑
wi Omarowi Sulejmanowi. Oświadczenie jedynie rozgniewało ma‑
nifestantów, którzy wciąż domagali się jego dymisji. 11 lutego 2011 
roku O. Sulejman obwieścił, że Hosni Mubarak ustąpił ze stanowi‑
ska i wyjechał do kurortu Szarm El Szejk. Tymczasową władzę ob‑
jęła Najwyższa Rada Wojskowa z Ministrem Obrony, marszałkiem 

75 <http://www.herdict.org> (dostęp: 18.08.2011).
76 W. Ostant, Egypt 2011 – a new beginning, [w:] B. Przybylska‑Maszner (red.), 

The Arab Spring, dz. cyt., s. 219‑233; P. Kwiatkiewicz, Egypt – an olive revolt. Distur‑
bances in the Middle East 2011 versus Demographical Changes in Arabic States, [w:] 
B. Przybylska‑Maszner (red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 233‑241.
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Mohamedem Husseinem Tantawim. Plac Tahrir, gdzie skupiły się 
protesty teraz stał się miejscem niemal symbolicznym dla rewo‑
lucjonistów  77. Katalizatorem rewolucji w Egipcie, podobnie, jak 
w przypadku Tunezji, stały się nowe media. Niezadowoleni z au‑
torytarnych rządów obywatele, przede wszystkim, w serwisach 
społecznościowych odkryli platformę, gdzie mogli się swobodnie 
wypowiedzieć, zorganizować oraz doprowadzić do obalenia auto‑
rytarnego rządu. Siły społeczne zorganizowane dzięki nowym me‑
diom dokonały przełomu, który ułatwił oddanie suwerennej wła‑
dzy narodowi.
 Przykłady Tunezji i Egiptu zmobilizowały niezadowolonych 
w innych państwach muzułmańskich. W niektórych protesty szyb‑
ko zostały zakończone, w innych jednak, przybrały niezwykle 
krwawą formę. Jednym z tych krajów była Libia, gdzie od dawna 
niepodzielnie rządził Muammar Kadafi. Już na przełomie stycznia 
i lutego 2011 roku nieliczni libijscy „sieciobywatele” zaczęli się orga‑
nizować za pomocą mediów społecznościowych. W serwisie Face‑
book pojawiły się, między innymi, następujące inicjatywy: Free Peo‑
ple of the World for Libya’s Revolution, 17 Feb Revolution In Libya, Libya 
Revolution, Revolution 2.0. Wszystkie okazały się jednak raczej mało 
popularne. Wynikało to z faktu, iż tylko niewielka grupa obywateli 
Libii miała stały dostęp do Internetu. Tym samym wybuch rewolu‑
cji przeciwko M. Kadafiemu miał charakter zdecydowanie bardziej 
offline’owy. Aktywność w sieci była generowana głównie przez imi‑
grantów oraz obywateli innych państw arabskich. Z czasem jednak 
rola sieci podczas wojny domowej zaczęła rosnąć. Mimo niewiel‑
kiego dostępu do Internetu, Libijczycy szybko odkryli jego propa‑
gandowy potencjał. Kontaktując się często za pomocą telefonów 
komórkowych, informowali oni blogerów oraz dziennikarzy o bie‑
żących wydarzeniach na froncie walk z lojalistami. W ten sposób do 
nowych i starych mediów przedostawały się informacje korzystne 
dla rebeliantów. Ponadto, głównym medium w trakcie wojny stał 
się You Tube, nie zaś Facebook czy Twitter. To właśnie tam setki 
libijskich bojowników zamieszczało nakręcone telefonami komór‑
kowymi materiały z walk z lojalistami. Z reguły zamieszczano tyl‑
ko te, w których odnosili oni sukces. Filmy i zdjęcia z walk zdobyły 

77 Por. M. Lakomy, Novus Ordo Seclorum, [w:] J. Hajdasz (red.), Nowe media, ale 
nowe czy stare problemy?, Poznań 2011, s. 154.
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ogromną popularność internautów, nie tylko w świecie arabskim. 
Pod tym względem wojna domowa w Libii stała się jednym z naj‑
lepiej udokumentowanych multimedialnie konfliktów w historii  78. 
Tego typu działania w sieci wywarły istotny wpływ na ukształto‑
wanie korzystnej dla rebeliantów debaty w środowisku między‑
narodowym. Ta, z kolei, doprowadziła do interwencji NATO. Fakt 
ten został skomentowany przez Władimira Putina w trakcie szczy‑
tu ONZ w Genewie 9 lipca 2012 roku jako „demokracja nalotów” 
(airstrike democracy)  79. Operacja Sojuszu Północnoatlantyckiego za‑
kończyła się w rezultacie zlinczowania przez rebeliantów Muam‑
mara Kadafiego, co w zasadzie zakończyło poważniejsze starcia 
w tym kraju. Symbolicznym przejawem decydującej roli nowych 
mediów w tym konflikcie stało się nagranie zamieszczone w serwi‑
sie You Tube, zaledwie w kilkadziesiąt minut od chwili schwytania 
i zamordowania w dramatycznych okolicznościach dyktatora, do‑
kumentujące to wydarzenie. Ważną okolicznością jest także fakt, iż 
konwój Kadafiego został namierzony przez wojska koalicji dzięki 
pozyskaniu od Baszara al Assada (prezydenta Syrii) numeru telefo‑
nu satelitarnego przywódcy Libii, dzięki czemu stał się on łatwym 
celem. Assad dokonał denuncjacji w nadzieji, że odsunie tym sa‑
mym od siebie groźbę interwencji. Ciekawostką jest również to, że 
w trakcie trwania rebelii nastąpił wzrost ilościowy libijskich użyt‑
kowników Facebooka aż o 37%  80. 
 Najbardziej krwawy i zarazem najdłuższy epizod Arabskiej 
Wiosny ma jednak miejsce w Syrii. Po zamachu stanu w 1963 roku 
do władzy w tym kraju doszła partia Baas, która wprowadziła, 
trwający do dzisiaj, stan wyjątkowy. W 1970 roku z ramienia par‑
tii prezydenturę objął Hafiz al Assad, który rządził twardą ręką aż 
do swojej śmierci w roku 2000. Wówczas po władzę sięgnął jego 
syn Baszar al Assad. Rodzina dyktatora wyznaje alawizm, który jest 
odłamem szyizmu, przez co jego wyznawcy pozostają w nieustan‑
nym konflikcie z sunnitami. Opór wobec władzy stawiają także sy‑
ryjscy Kurdowie, którzy walczą o utworzenie własnego państwa. 

78 Por. M. Lakomy, Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55; M. Lorenc, 
The Arab Spring in Libya, [w:] B. Przybylska‑Maszner (red.), The Arab Spring, dz. 
cyt., s. 241‑253.

79 Putin: West exports ‘airstrike democracy’ to cling to Arab influence, [online:] <http://
www.youtube.com/watch?v=sBl9QOThXxs> (dostęp: 22.08.2012).

80 Libya, [online:] Socialbakers.com/Libia> (dostęp: 16.11.2011).
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Narastające od dekad napięcia znalazły swoje ujście, podobnie, 
jak w innych krajach, dopiero na początku 2011 roku. Syryjczycy, 
obserwując wydarzenia w Tunezji, zapragnęli ponownie uzyskać 
wpływ na władze. Te jednak zareagowały zdecydowanie szybciej 
niż w innych krajach. Reżim w Damaszku już od samego począt‑
ku zrozumiał fundamentalne znaczenie nowych mediów, gdyż już 
1 stycznia 2011 roku, pod wpływem „jaśminowej rewolucji”, za‑
blokowano dostęp do Facebooka, Wikipedii oraz You Tube. Mimo 
tego, 26 stycznia w miejscowości Al‑Hasaka, Hasan Ali Akleh do‑
konał aktu immolacji, podobnie, jak uczynił to w Tunezji Mohamed 
Bouzizi. Dwa dni później odbyła się pierwsza demonstracja w mie‑
ście Ar‑Rakka. 3 lutego na Facebooku i Twitterze ogłoszono Dzień 
Gniewu, planując wystąpienia uliczne na 4 i 5 lutego. Suhair Atta‑
si – założyciel Jamal Attasi Forum na Facebooku  81 wezwał tą drogą 
do przeprowadzenia reform politycznych i respektowania przez sy‑
ryjskie władze praw obywatelskich. Sytuacja zaostrzyła się po wy‑
darzeniach w mieście Dara, gdzie 6 marca służby bezpieczeństwa 
aresztowały kilku uczniów podejrzewanych o umieszczenie na mur‑
ze napisu: „doktor musi odejść”. Skojarzono to natychmiast z Ba‑
szarem al Assadem, który studiował w Wielkiej Brytanii medycynę 
(miał zostać okulistą). Na 15 marca za pomocą nowych mediów zor‑
ganizowano kolejny Dzień Gniewu, który uznaje się za właściwy 
początek masowych protestów w Syrii. Na demonstracjach m.in.w 
Aleppo, Al‑Hasace, Darze, Hamie i Homs zebrały się tysiące akty‑
wistów. W odpowiedzi władze użyły sił bezpieczeństwa, co dopro‑
wadziło do wybuchu wojny domowej. 29 lipca 2011 roku siedmiu 
zbuntowanych oficerów armii narodowej powołało do życia Wolną 
Armię Syrii, zaś 26 sierpnia – 115 opozycjonistów zgromadzonych 
w Stambule założyło Syryjską Radę Narodową. Rozpoczął się w ten 
sposób proces instytucjonalizacji opozycji antyassadowskiej  82. 
 Wydarzenia w Syrii zostały w dużej mierze zainspirowane do‑
świadczeniami Tunezyjczyków, Egipcjan oraz Libijczyków. Rebe‑
lianci już od samego początku, mimo działań rządu, skupili się na 
jak najszerszym wykorzystaniu nowych mediów. Można tu wskazać 
na kilka aspektów cyberaktywizmu tego typu. Przede wszystkim, 

81 <http://www.crethiplethi.com/tag/jamal‑atassi‑forum/> (dostęp: 22.08.2012).
82 P. Osiewicz, Syria: A Never‑ending Uprising?, [w:] B. Przybylska‑Maszner 

(red.), The Arab Spring, dz. cyt., s. 253‑265.
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Internet służy Wolnej Armii Syryjskiej do działalności uświadamia‑
jącej. Zamieszczane w sieci informacje (poprzez You Tube, blogi czy 
FB) mają zapewnić protestującym jak najszersze poparcie syryjskie‑
go społeczeństwa. Po drugie, serwisy społecznościowe od samego 
początku były wykorzystywane do działalności e‑mobilizacyjnej. 
Było to szczególnie widoczne jeszcze w pokojowym okresie prote‑
stów. Organizowane w ten sposób manifestacje doprowadziły do 
wybuchu masowego niezadowolenia offline, a w efekcie, do starć 
z siłami bezpieczeństwa. Po trzecie, nowe media są szeroko wyko‑
rzystywane przez obie strony konfliktu w charakterze informacyj‑
no‑propagandowym. Widać tu wyraźnie, że Syryjczycy korzysta‑
ją pełnymi garściami z doświadczeń konfliktu libijskiego. Istotną 
rolę w wojnie ponownie odgrywa serwis You Tube, gdzie już nie 
tylko rebelianci, ale i lojaliści zamieszczają codziennie nowe mate‑
riały ze starć zbrojnych. Wywołują one często ożywione polemiki 
polityczne pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami reżimu. Tele‑
fon komórkowy stał się tym samym, obok karabinu, jednym z naj‑
ważniejszych instrumentów tej wojny. Trudno dziś zliczyć ilość 
nagrań zamieszczonych, nie tylko w YT, ale także w wielu innych 
miejscach sieci. Przykładowo portal Flickr zapełniany jest tysiąca‑
mi zdjęć, które podobnie jak filmy, dokumentują działania reżimu 
Baszara al Assada. Możemy je tam oglądać w postaci tzw. fotostre‑
amów. Zarówno nagrania wideo, jak i zdjęcia zamieszczane przez 
internautów codziennie są wykorzystywane przez media main‑
streamowe na całym świecie. Sprawa Syrii jest już bowiem stałym 
elementem agendy medialnej („efekt CNN”). Aktywiści syryjscy 
starają się docierać do jak najszerszego grona użytkowników sie‑
ci. Stąd można ich odnaleźć w serwisach Google+, Facebook, Twit‑
ter, Friendfeed, Feedblitz, Technorati czy Global Voices. Wreszcie, 
swój wkład w sprawę syryjską mają także media demaskatorskie, 
a przede wszystkim portal Wikileaks. 5 lipca 2012 roku opubliko‑
wał on tzw. Syria Files  83. Materiał ten obejmuje ponad dwa miliony 
przechwyconych e‑maili wysyłanych przez syryjskich polityków 
w okresie od sierpnia 2006 roku do marca 2012  84. 

83 <http://wikileaks.org/syria‑files/releases.html> (dostęp: 22.08.2012); P. Osie‑
wicz, Syria: A Never‑ending Uprising?, dz. cyt., s. 253‑265.

84 <http://wikileaks.org/syria‑files/docs/443954_re‑situation‑in‑siria‑.html> 
(dostęp: 22.08.2012). 
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 Na tym tle należy stwierdzić, iż Arabska Wiosna stała się sym‑
bolem sieciowej demokracji obywatelskiej. Po raz pierwszy na tak 
wielką skalę wykorzystano pełen potencjał nowych mediów jako 
platformy politycznej interakcji. Facebook, Twitter, You Tube, Flickr 
czy blogi odegrały fundamentalną rolę w uświadamianiu, e‑mobi‑
lizacji i e‑partycypacji arabskich społeczeństw w walce o wolność 
i wartości demokratyczne. Działania online, po raz pierwszy na 
tak dużą skalę, przełożyły się na wydarzenia w wymiarze offline. 
W niektórych przypadkach niezadowolenie społeczeństw wyra‑
żane tak na FB, Twitterze, jak i na ulicach miast pozwoliło zmu‑
sić władze do poważnych, fundamentalnych dla demokratyzacji 
ustępstw  85. Tym samym Internet potwierdził swój charakter prode‑
mokratycznego medium. W innych sytuacjach akcje uświadamia‑
nia i e‑mobilizacji doprowadziły do protestów, które zakończyły się 
krwawymi starciami lub wręcz wybuchem wojny domowej. Rów‑
nież i tutaj sieć odegrała istotną rolę. Tak w Libii, jak i w Syrii obie 
strony konfliktu, korzystając z najnowszych zdobyczy technologii 
informacyjnych, powiadamiały międzynarodową opinię publiczną 
o swoich postulatach politycznych bądź bieżących wydarzeniach 
na linii frontu. Tak więc należy zauważyć, iż w trakcie Arabskiej 
Wiosny urzeczywistnione zostały wszystkie postacie cyberaktywi‑
zmu, od powszechnego e‑uświadamiania aż po wykorzystanie sieci 
w rewolucjach, buntach i protestach o charakterze offline.

5.7. Powstanie „lajków” w Rosji

Doświadczenia arabskie z 2011 roku postanowili zweryfikować 
niespodziewanie Rosjanie, którzy przy okazji wyborów masowo 
wystąpili przeciwko władzy tandemu Władimir Putin – Dmitrij 
Miedwiediew. Władimir Putin wszedł na scenę polityczną pod ko‑
niec lat 90. XX wieku. Sytuacja gospodarcza Rosji pod rządami nie‑
udolnego, choć zasłużonego dla demokracji Borysa Jelcyna, ulegała 
systematycznemu pogorszeniu, a majątek narodowy był przejmo‑
wany przez oligarchów. 17 sierpnia 1998 roku Rosja ogłosiła niewy‑
płacalność, co pociągnęło za sobą, między innymi, upadek funduszu 

85 M. Lakomy, The Arab Spring and New Media, dz. cyt., s. 45‑55. 
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spekulacyjnego Long Term Capital Management. Dług w wysokości 
51 miliardów dolarów przekraczał wówczas możliwości finansowe 
tego kraju, bowiem rezerwy zostały wyczerpane, a stan gospodar‑
ki był katastrofalny. Społeczeństwo rosyjskie popadło w biedę, nie 
wypłacano emerytur ani pensji, rosło bezrobocie, upadał sowiecki 
model przemysłu. Realny stawał się czarny scenariusz dezintegra‑
cji państwa. W tej sytuacji 31 grudnia 1999 roku B. Jelcyn, w nie‑
jasnych okolicznościach, zrezygnował z urzędu, a pełniącym obo‑
wiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej został były funkcjonariusz 
KGB, były szef FSB, ówczesny premier, Władimir Putin. Mandat 
ten potwierdził jednak 26 marca 2000 roku w wyborach powszech‑
nych, kiedy pokonał swoich przeciwników. Urząd prezydenta spra‑
wował dwukrotnie do 7 maja 2008 roku, kiedy przesiadł się na fotel 
premiera, a władzę na Kremlu oddał Dmitrijowi Miedwiediewowi. 
Zmiana konstytucji Federacji Rosyjskiej, której ostatecznie dokona‑
no 30 grudnia 2008 roku, wydłużyła kadencję prezydenta Federa‑
cji z 4 do 6, zaś Dumy Państwowej do 5 lat  86. Jednocześnie, coraz 
częściej mówiło się o powrocie W. Putina na urząd prezydenta Fe‑
deracji, co zaplanowano na marzec 2012 roku. W sferze społecznej 
dekada prezydenta zaowocowała ekspansją klasy średniej i rosną‑
cym poziomem życia, ale także wszechobecną korupcją urzędni‑
ków, samowolą policji, autorytaryzmem i niespełnionymi obietni‑
cami. W sferze politycznej m.in. wysokimi barierami wejścia dla 
ugrupowań opozycyjnych. Powołanie do życia nowej partii wy‑
magało 40 tysięcy zapisanych członków, zaś próg wyborczy usta‑
lono na poziomie 7%  87. Dojrzało również pokolenie „hipsterów”, 
anymainstreamowych młodych, zamożnych Rosjan z dużych miast, 
o hedonistycznym nastawieniu do życia, zainteresowanych muzy‑
ką, starymi przedmiotami (zwłaszcza samochodami) oraz modą. 
W tym kontekście w Rosji powstało tzw. pokolenie „lajków”, czyli 
użytkowników serwisów społecznościowych. Oba te ruchy pozo‑
stają w opozycji do wielkomocarstwowych dążeń klasy politycznej, 
reprezentowanej przez działaczy „Jednej Rosji”. Pokolenie „hip‑
sterów” i „lajków”, to beneficjenci postępu, jaki dokonał się w de‑
kadzie Putina, które jednak zdecydowało się wystąpić przeciwko 
niemu w imię haseł wolnościowych i demokratycznych. Tworzenie 

86 <http://kremlin.ru/> (dostęp: 31.12.2011).
87 <m.onet.pl/wiadomosci/swiat,dt1cv> (dostęp: 28.03.2012).
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się nowego pokolenia usieciowionej młodzieży potwierdzają staty‑
styki. W czerwcu 2010 roku zanotowano tam 59 700 000 użytkowni‑
ków Internetu, co stanowiło 43% populacji. Dla porównania w roku 
2000 było zaledwie 3 100 000 użytkowników sieci, co stanowiło 
2,1% populacji  88. Jeśli chodzi o Facebook (FB), to korzysta z niego 
obecnie 5 237 420 Rosjan  89. Największym jednak zainteresowaniem 
cieszy się rosyjski odpowiednik FB – Vkontakte.ru (VK), który miał 
w 2011 roku 13,09 miliona użytkowników  90. Pochodzą oni głów‑
nie z dużych miast Zachodniej Rosji, szczególnie z Moskwy i Sankt 
Petersburga. Suwerenna demokracja wykreowana przez obóz Wła‑
dimira Putina podporządkowała sobie media tradycyjne. Dlate‑
go też dla kontestujących stary porządek to Internet Web 2.0 stał 
się platformą wolnego wyrażania swoich poglądów i wywierania 
nacisku na władze. Okazję do aktywizacji zyskali oni w momen‑
cie wyborów do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku. Podczas 
prezentacji rozkładu poparcia w wyborczy wieczór, transmitowa‑
nego przez państwową telewizję informacyjną Rossija24, doszło do 
skandalu. Prezenterka, omawiając wyniki, które wizualizowano na 
dużym ekranie w studiu, zauważyła, że w obwodzie rostowskim 
na wszystkie partie oddano w sumie 146,47% głosów. „Jedna Ro‑
sja” otrzymała 58,99%, KPRF – 32,96%, LDPR – 23,74%, „Sprawied‑
liwa Rosja” – 19,41%, „Jabłoko” – 9,32%, „Patrioci Rosji” – 1,46% 
i „Słuszna Sprawa” – 0,59%. Podobne niespodzianki miały miejsce 
również w Swierdłowsku, gdzie suma głosów wyniosła 115% oraz 
w Woroneżu – 129%, zaś w Czeczenii i Dagestanie oddano niemal 
100% głosów na „Jedną Rosję”  91. W tych okolicznościach podniosła 
się fala oburzenia. Rosyjski Internet zaczął zapełniać się dowodami 
fałszerstw. Użytkownicy umieszczali na Facebooku nagrania z lo‑
kali wyborczych, zdjęcia podmienionych protokołów głosowania. 
W rezultacie, dzięki nowym mediom zorganizowano protest na 
„Czystych Prudach” w Moskwie 5 grudnia 2011 roku. Dominowa‑
ły na nim hasła krytykujące fałszerstwa wyborcze oraz Władimira 

88 <http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#ru> (dostęp: 31.12.2011).
89 <http://www.socialbakers.com/facebook‑pages/> (dostęp: 31.12.2011); 

A. Bartnicki, K. Stefanowicz, Społeczeństwo obywatelskie: teoria i praktyka – przypa‑
dek rosyjski, „Studia Politologiczne” vol. 14.

90 <http://www.alexa.com> (dostęp: 31.12.2011).
91 Dane pochodzą z transmisji studia wyborczego w telewizji Rossija24 na 

żywo. Dotyczą one wyników exit polls.
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Putina. Tymczasem na Facebooku i jego rosyjskim odpowiedniku 
przesyłano sobie niezależne wyniki exit polls, realizowane przez 
niezależne ośrodki badawcze. Wskazywały one na znacznie niższe 
poparcie społeczne dla tandemu Putin‑Miedwiediew. Serwisy spo‑
łecznościowe coraz szerzej były także wykorzystywane do organi‑
zowania protestów. Pospolite ruszenie internautów, którzy zebrali 
się na „Czystych Prudach”, Placu „Triumfalnym” oraz Placu „Bołot‑
nym” składało się, zdaniem socjologa Aleksieja Lewinsona z Cen‑
trum Lewandy, z dwóch grup. 

Pierwsza to przedstawiciele tak zwanej niesystemowej opozycji, wete‑
rani tego rodzaju protestów. Druga, liczniejsza, to członkowie interneto‑
wych społeczności. Ludzie, którzy dotąd rzadko przejawiali społeczną 
aktywność w realnym świecie, a już na pewno nie z powodu polityki. 
Tym razem zdecydowali się otwarcie zaprotestować przeciwko władzy. 
(…) Społeczeństwo zaczyna się oddolnie organizować, choć daleko mu 
jeszcze do masowego ruchu, jakim była polska Solidarność  92.

Demonstracje przebiegały w spokoju, zgodnie z instrukcjami w sty‑
lu Gandhiego zamieszczonej na blogu Lady Spring: 

KAŻDEMU policjantowi o ludzkiej twarzy i ludzkim zachowaniu 
mówcie DZIĘKUJĘ, mówcie: rozumiemy, że wypełniacie swoje obo‑
wiązki – mamy nadzieję zmienić wam zwierzchników żebyście prze‑
stali być ich niewolnikami. Oni NAJBARDZIEJ się boją tego, że na ulicę 
wyjdą kulturalni, inteligentni i uprzejmi ludzie, którzy MAJĄ DOśĆ. 
I którzy gotowi są na PRAWNE działania. I jeśli żądamy ponownych 
wyborów – TO MAMY RACJĘ. Nie łamcie prawa, nie używajcie prze‑
mocy. Nie jesteśmy stadem, jesteśmy OBYWATELAMI  93.

Innym przykładem aktywności netizenów w trakcie protestów był 
blog internauty o pseudonimie Falkon. Oferował on porady prawne 
dla manifestantów, które podzielił na cztery kategorie: „przed ak‑
cją”, „zatrzymanie”, „po zatrzymaniu” i „w sądzie”. Przed akcją ra‑
dził skopiować swój paszport, kopię przy tym najlepiej poświadcza‑
jąc u notariusza. Ponadto, namawiał do upoważnienia innej osoby 

92 K. Kwiatkowska, Powstanie Lajków, „Polityka” nr 51 (2838), 14.12 – 20.12. 
2011, s. 51. 

93 S. Bruni, Biała wstęga – idą zmiany w Rosji?, [online:] <http://www.radiownet.
pl/publikacje/biala‑wstega‑ida‑zmiany‑w‑rosji> (dostęp: 06.01.2012). Oryginalny 
wpis na blogu użytkownika Lady‑Spring w serwisie Live Journal.
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do pełnomocnictwa i reprezentowania go w przypadku aresztowa‑
nia. Informował także „sieciobywateli” o prawie do jednego tele‑
fonu w trakcie aresztowania  94. Głośną akcją były działania podjęte 
przez organizację „Gołos”  95, która podjęła się monitorowania naru‑
szeń w trakcie wyborów do Dumy. Z opublikowanych na jej stronie 
informacji wynika, iż było ich aż 7790  96. Dużym zainteresowaniem 
pokolenia „lajków” cieszyła się również aktywność Aleksandra Na‑
walnego, prawnika znanego jako demaskator korupcji. Opubliko‑
wał on na swoim blogu w serwisie Live Journal (LJ)  97 serię wpisów 
pod tytułem: „Jedna Rosja – partia żulików i złodziei”  98. Hasło to 
stało się równie popularne, jak jego autor, który od tej chwili jest 
represjonowany przez władze. W serwisie LJ, w Rosji nazywanym 
ŻŻ (Żyvoj Żurnal), funkcjonuje obecnie 45,2 miliona blogów i grup. 
Codziennie dokonywanych jest około 120 tysięcy nowych wpisów. 
Jest to zatem poważna platforma komunikacji politycznej, podob‑
nie jak Facebook i Vkontakte, gdzie zamieszczały swoje programy 
wyborcze partie niedopuszczone do udziału w wyborach. Portale te 
posłużyły do spontanicznej mobilizacji uczestników demonstracji. 
Chęć uczestnictwa w jednej z nich z 10 grudnia 2011 roku potwier‑
dziło ponad 50 tysięcy „lajków”, którzy jednocześnie popierli żąda‑
nia powtórzenia wyborów. Znaczącą rolę odegrały także telefony 
komórkowe, którymi dokumentowano fałszerstwa. Zdjęcia i filmy 
stanowiące dowody przestępstw umieszczano w Internecie, szcze‑
gólnie w serwisie You Tube  99 oraz VK  100. Jednym z kanałów wol‑
nej telewizji stał się należący do Natalii Sindeevej – Dożd. Optimistic 
Channel.
 Co istotne, wraz z masowym oburzeniem pokolenia „lajków” 
działania w sieci podjęli również zwolennicy Kremla. Nie po raz 

94 Por. S. Bruni, Biała wstęga – idą zmiany w Rosji?, [online:] <http://www. 
radiownet.pl/publikacje/biala‑wstega‑ida‑zmiany‑w‑rosji> (dostęp: 06.01.2012). 
oryginalny wpis na blogu użytkownika Falcon w serwisie Live Journal.

95 <http://www.golos.org> (dostęp: 06.01.2012).
96 <http://www.kartanarushenij.ru> (dostęp: 06.01.2012).
97 Od 13 lutego 2007 roku jest to rosyjska platforma blogowa odkupiona od 

amerykańskiej SixApart przez kompanię SUP.
98 A. Nawalny, Jedna Rosja – partia żulików i złodziei, Livejournal.com, [online:] 

<http://navalny‑army.livejournal.com> (dostęp: 07.01.2012).
99 <http://www.youtube.com/watch?v=leGvmpMlrBY&featu>; <http://www.

youtube.co./watch?v=3d16N4Q2pRw> (dostęp: 07.01.2012).
100 <http://vkontakte.ru/video11201027161354580> (dostęp: 07.01.2012).
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pierwszy prorządowi haktywiści dokonali ataków na strony in‑
ternetowe partii opozycyjnych oraz organizacji pozarządowych. 
Słynny stał się internauta Dark Secret, który w dyskusjach prowa‑
dzonych w sieci poddawał w wątpliwość autentyczność ruchu „laj‑
ków”. Pisał m.in.: 

Radio „Svoboda” realizowało przekaz z Placu „Bołotnego”. Radio to 
jest niekomercyjną służbą finansowaną przez Kongres USA. Organiza‑
cję „Gołos” finansują Stany Zjednoczone. Amerykanie chcą, aby w wy‑
borach w 2012 roku nie zwyciężył Putin  101.

Dyskusja między zwolennikami a przeciwnikami prezydenta roz‑
gorzała także na popularnym w Rosji portalu snob.ru. 
 Wzorem innych krajów Rosjanie jako swój symbol i znak rozpo‑
znawczy wybrali białe wstążeczki. Przymocowywali je do piersi, do 
rąk, plecaków czy klamek samochodowych. Powstały w ten sposób 
logotyp obrazujący literę V (łac. victory – zwycięstwo) miał nawią‑
zywać m.in. do polskich doświadczeń z lat 80. XX wieku. W tym 
świetle należy stwierdzić, iż dzięki narzędziom Web 2.0 opozycji 
udało się dotrzeć do znacznej części opinii publicznej pozbawionej 
dotychczas informacji innych niż te podawane przez media kontro‑
lowane przez Kreml. Tym samym rok 2011 stał się bez wątpienia ro‑
kiem nowych mediów. Rozpoczął się Arabską Wiosną, a zakończył 
powstaniem „lajków”.
 Po wyborach do Dumy Państwowej rosyjscy aktywiści otrzyma‑
li jeszcze jeden powód do protestów. Na dzień 4 marca 2012 roku 
zaplanowano wybory prezydenckie, w których Władimir Putin 
odegrał pierwszoplanową rolę. Po raz trzeci zamierzał sięgnąć po 
prezydenturę. środowiska opozycyjne używały wszelkich możli‑
wych sposobów, aby do tego nie dopuścić. „Suwerenna demokra‑
cja” wykreowana przez obóz Władimira Putina podporządkowała 
sobie media tradycyjne, stąd też jedynie Internet stał się platformą 
wolnej wypowiedzi nowego pokolenia Rosjan  102. Po wyborach pre‑
zydenckich, wygranych przez Putina, doszło do kolejnej fali pro‑
testów, mimo, iż po raz pierwszy w historii demokracji wybory 
były „na żywo” obserwowane przez kilkadziesiąt tysięcy kamer 

101 Dark Secret, <http://vk.com> (dostęp: 07.01.2012).
102 Por. M. Lakomy, Od arabskiej wiosny do powstania „lajków” w kontekście współ‑

pracy Fereracji Rosyjskieji Unii Europejskiej, materiał pokonferencyjny, Słubice 2012.
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internetowych zamontowanych w lokalach wyborczych. Państwo‑
wa Komisja Wyborcza chciała w ten sposób zapobiec fałszerstwom 
i zapewnić transparentność wyborów. Jest to fakt godny podkre‑
ślenia. Udowodnił on bowiem, po raz kolejny, rosnące znaczenie 
nowych mediów jako platformy politycznej interakcji. Tym razem 
celem tej inicjatywy było uspokojenie opozycji, sugerującej kolej‑
ne fałszerstwa wyborcze. Mimo to w dalszym ciągu prowadzi się 
w sieci Web 2.0 akcje skierowane przeciwko urzędującemu prezy‑
dentowi Rosji. Dokonuje się to m.in. za pośrednictwem następują‑
cych stron internetowych: 

• <http://protiv‑putina.ru/>; 
• <http://protiv‑putina.ru/forum/txt/index.php/t4686.html>; 
• <http://www.putinavotstavku.org/>;
• <http://www.gazeta.ru/column/milov/4026641.shtml>;
• <http://www.tebe‑i‑vsem.ru/node/6251>.

Interesujące materiały można odnaleźć także na blogach:
• <http://blog.proektsb.ru/node/283>; 
• <http://www.dp.ru/a/2012/01/20/Putin_protiv_vseh/>; 
• <http://www.rosbalt.ru/politrally/2012/03/04/953364.html>;
• <http://www.rosbalt.ru/piter/2012/03/04/953362.html>;
• <http://top.rbc.ru/story/623539.shtml>. 

Nabardziej interesujący proces współpracy można zaobserwować 
w serwisie Vkontakte:

• <http://www.dp.ru/a/2012/02/21/Polzovateli_VKontakte>;
• <http://readers.lenta.ru/news/2012/02/21/elections/>;
• <http://www.bal‑con.ru/news/2011‑12‑08/vkontakteru_fsb_i_

gruppy_oppozitsii _politicheskij_treugolnik/>.
 Władze Rosji nie pozostają obojętne na te działania. Podjęto bo‑
wiem próby zapobieżenia ewentualnym konsekwencjom rozru‑
chów inspirowanych w serwisach Vkontakte, Facebook i Twitter. 
W tym celu Rada Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Zagra‑
nicznych Rosji na zamkniętym spotkaniu szefów służb specjal‑
nych i organów bezpieczeństwa z 52 państw, które odbyło sie 
w czerwcu 2011 roku w Jekaterynburgu przedstawiły projekt 
konwencji ONZ „O zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeń‑
stwa informatycznego”  103. W dokumencie tym zwrócono uwagę, 

103 V. Makarenko, Rosja chce móc odciąć Internet, Gazeta.pl, [on‑
line:] <http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10346429,Rosj
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między innymi, na następujące problemy: wykorzystanie tech‑
nologii informacyjnych do wrogich działań i aktów agresji, pod‑
kopanie systemu politycznego, gospodarczego oraz społecznego, 
manipulowanie przepływem informacji w przestrzeni informa‑
cyjnej innych państw z zamiarem wypaczenia psychologicznego 
i duchowego społeczeństw, zmasowaną obróbkę psychologiczną 
ludności z zamiarem destabilizacji społeczeństwa i państwa, in‑
gerencję w sprawy wewnętrzne innych państw przy pomocy ser‑
wisów społecznościowych i komunikatorów, obraźliwą lub wrogą 
propagandę w celu przeprowadzenia interwencji w sprawy we‑
wnętrzne innych krajów  104. Ponadto, 9 czerwca 2012 roku przy‑
jęto nowe prawo o zgromadzeniach publicznych, w myśl którego 
„wprowadzono wysokie kary pieniężne dla uczestników nielegal‑
nych zgromadzeń publicznych oraz dla osób, które podczas legal‑
nych protestów spowodowały szkody materialne lub uszczerbek 
na zdrowiu: do 300 tys. rubli (30 tys. zł) dla osób fizycznych, do 
600 tys. rubli (60 tys. zł) dla przedstawicieli państwa oraz 1 mln 
rubli (100 tys. zł) dla osób prawnych. Dotychczas kary te nie prze‑
kraczały 2 tys. rubli. Ponadto, wprowadzono karę do 200 godzin 
przymusowych robót publicznych dla osób, które w czasie akcji 
będą utrudniać ruch pieszych i pojazdów lub przyczynią się do 
powstania uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo, uczestnicy ak‑
cji nie będą mieli prawa zasłaniać twarzy. Do odpowiedzialności 
za wykroczenia władze mogą pociągnąć nie tylko bezpośrednich 
sprawców wykroczeń, ale także organizatorów (oficjalnych oraz 
osoby zaangażowane w organizację, de iure nie występujące jako 
organizatorzy)”  105. Ustawa ta jest postrzegana jako odpowiedź 
władz na spontaniczne protesty społeczne organizowane w formie 
spacerów po mieście lub wieców na skwerach (flashmoby). Założo‑
no, iż w ten sposób liczba protestujących zostanie ograniczona do 
najbardziej radykalnych działaczy. Mimo to, już 12 czerwca 2012 
roku w Moskwie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 
zorganizowano „Marsz miliona”. Wzięło w nim udział około 22 

a_odpowiada_na_polityke_wolnosci_sieci> (dostęp: 23.09.2011).
104 Tamże.
105 K. Jarzyńska, Rosja: Zaostrzenie ustawodawstwa o zgromadzeniach publicznych, 

Ośrodek Studiów Wschodnich, [online], <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
tydzien‑na‑wschodzie/2012‑06‑13/rosja‑zaostrzenie‑ustawodawstwa‑o‑zgroma‑
dzeniach‑publiczn> (dostęp: 24.08.2012).
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tysięcy uczestników. Opisane wyżej działania władz rosyjskich 
oraz opozycji z okresu powstania „lajków” dowodzą rosnącego 
znaczenia sieciowej demokracji obywatelskiej oraz cyberaktywi‑
zmu przybierającego w Rosji rozmaite formy. Nowe media od 
2011 roku odgrywają tam rosnącą rolę jako platforma politycznej 
interakcji.

5.8. Stany Zjednoczone

Omawiając różne przykłady cyberaktywizmu jako filaru demo‑
kracji 2.0, nie można także zapomnieć o Stanach Zjednoczonych. 
Internet jest medium zdemokratyzowanym. Oznacza to, że każ‑
dy jego użytkownik ma takie same prawa i możliwości uczestni‑
czenia w dyskursie politycznym. Aktywni obywatele manifestują 
swoje przekonania i poglądy w specjalnie konstruowanych witry‑
nach internetowych, które ułatwiają orientację w skomplikowanej 
materii życia politycznego czy społecznego. Często stają się one 
narzędziem alternatywnych ruchów społecznych, krytykujących 
politykę rządu. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich latach 
właśnie w USA, gdzie cyberaktywizm przybrał formę nieco inną 
niż w omówionych wyżej przypadkach. W Stanach Zjednoczonych 
funkcjonuje wiele serwisów, których celem jest nie tylko aktywna 
debata z elitami politycznymi, ale wywieranie na nie skutecznego 
wpływu. Do najbardziej znanych portali tego typu należy zaliczyć: 
occupywallst.org, challenge.gov, realtimecongress.org, poligraft.
com, congresspedia.com, opencongress.org, Obameter, 1Questions, 
change.org, rebuildthedream.com. 
 Pierwszy powszechnie znany portal tego typu powstał w okre‑
sie prezydentury Georga W. Busha. Strona internetowa whitehouse.
org, nawiązywała do słynnych wpadek przywódcy republikanów 
i była parodią oficjalnej strony internetowej Białego Domu. Skiero‑
wana przeciwko prezydentowi i jego administracji, funkcjonowała 
od 2001 r. aż do 14 września 2007 roku. Obecnie, po wpisaniu do 
wyszukiwarki ukazuje się na trzeciej pozycji listy z przekierowa‑
niem do adresu whitehouse.georgewbush.org, gdzie wyświetlane 
są materiały archiwalne. Domena ta jest swego rodzaju pułapką, 
ponieważ odróżnia się od oficjalnego adresu Białego Domu jedynie 
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rozszerzeniem .org (oficjalna wersja posiada rozszerzenie .gov). Dla 
mało uważnych użytkowników zamieszczono nagłówek The White 
House. Official Website of President George W. Bush (ang. – Biały Dom. 
Oficjalna strona internetowa prezydenta Georga W. Busha), ale 
mimo to wielu odwiedzających tę stronę sądzi, że jest to oficjalny 
adres Białego Domu. Powstała ona w efekcie dość powszechnego 
ruchu społecznego w USA, który postawił sobie za cel wytykanie 
mu braków w przygotowaniu do pełnienia funkcji prezydenta Sta‑
nów Zjednoczonych. Stała się więc tubą przez którą „sieciobywate‑
le” mogli krytykować niepopularne działania administracji. 
 Innym przykładem amerykańskiego cyberaktywizmu jest stro‑
na Obameter, funkcjonująca w serwisie PolitiFact. Gdy w 2008 roku 
Barack Obama został wybrany 44 prezydentem Stanów Zjednoczo‑
nych, złożył w trakcie kampanii wyborczej ponad 500 obietnic  106. 
Celem strony, sygnowanej przez „Tampa Bay Times”, jest odkrywa‑
nie prawdy w polityce, monitorowanie działań administracji oraz 
rozliczenie prezydenta Obamy, członków Kongresu, gubernatorów, 
burmistrzów, sekretarzy i lobbystów ze składanych obietnic  107. Ba‑
dania są prowadzone pod kątem prawdziwości wypowiedzi poli‑
tyków. Serwis jest prowadzony przy współpracy z dziennikarzami 
„Tampa Bay Times”, których zadaniem jest ustalanie statusu i wia‑
rygodności określonych przyrzeczeń. Jeśli chodzi o dane dotyczące 
prezydenta Baracka Obamy, to ustalono, iż pod koniec pierwszej 
kadencji dotrzymał on 159 obietnic, przyjął 50 rozwiązań kompro‑
misowych, złamał zaś 56. Obietnic, które utknęły w martwym punk‑
cie, naliczono 65, w trakcie realizacji 176, a nie oceniono jeszcze 2. 
Wszystkie one są szczegółowo omawiane i klasyfikowane w gru‑
py dotyczące ekonomii, energii, wojska i podatków. Inicjatywa ta 
jest wprawdzie realizowana przez dziennikarzy, ale jej funkcją jest, 
z jednej strony, uświadamianie obywateli przez sieć, z drugiej na‑
tomiast, mobilizacja elit politycznych do dotrzymywania swych 
obietnic. W tym kontekście rolę nowomedialnej platformy interakcji 
politycznej odgrywa również serwis 1Questions. Jest on platformą 
służącą do zadawania pytań kandydatom w wyborach stanowych 

106 <http://www.politifact.com/truth‑o‑meter/promises/obameter/> (dostęp: 8.01. 
2012).

107 <http://www.politifact.com/truth‑o‑meter/promises/gop‑pledge‑o‑meter/> 
(dostęp: 8.01.2012).
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lub lokalnych  108. Jego funkcjonowanie opiera się na technologiach 
Google oraz koncepcji crowdsourcingu  109. 
 Niezwykle interesującą inicjatywą jest strona challenge.gov, 
która powstała w celu agregowania rozwiązań proponowanych 
przez obywateli w różnych dziedzinach działalności rządu. Hasłem 
projektu jest: Government Challenges, Your Solutions („wyzwania 
rządu, Twoje rozwiązania”). Fundamentem tego pomysłu, który 
zresztą rozwija się bardzo dynamicznie, jest wikinomiczna zasada 
„ideagor”  110, polegająca na traktowaniu całego świata jako swojego 
rodzaju działu badawczo‑rozwojowego. Strona odsyła do najbar‑
dziej znanego i niezwykle dynamicznie funkcjonującego projektu 
zarejestrowanego pod adresem InnoCentive (IC)  111. Został on utwo‑
rzony w 2001 roku przez amerykański koncern farmaceutyczny Eli 
Lilly jako przedsięwzięcie e‑biznesowe. Jest to wizjonerski system 
wyszukiwania i kojarzenia partnerów, który pozwala na odnalezie‑
nie ekspertów, potrafiących zająć się nierozwiązanymi zagadnienia‑
mi badawczo‑rozwojowymi, odwołując się do potencjału globalnej 
społeczności naukowej bez konieczności zatrudniania na umowę 
o pracę  112. IC, obok propozycji korporacyjnych, wprowadziło tak‑
że projekt IC for Government, wychodząc z założenia, że państwo 
ma wiele problemów czekających na rozwiązanie. Podobne usługi 
oferują także Nine‑Sigma  113, Innovationexchange Network  114, Your‑
Encore  115 czy sieć Enterprice Europe Network  116, funkcjonująca 
w Unii Europejskiej. Upłynnianiem kapitału intelektualnego w po‑
staci różnego rodzaju niewykorzystanych rozwiązań zajmuje  się, 

108 <http://www.10questions.com/> (dostęp: 8.01.2012).
109 Jeff Howe w 2006 roku zamieścił artykuł w czasopiśmie „Wired” pt. 

The Rise of Crowdsourcing. Pojęcie to powstało z połączenia słów : crowd i outso‑
urcing. Pierwsze oznacza odpowiednio: tłum, drugie zaś powstało ze zwrotu: 
outside‑resource‑using, oznaczającego – korzystanie z zasobów zewnętrznych.

110 Ideagory to wirtualne rynki o zasięgu globalnym, służące do wyszukiwa‑
nia osób o wyjątkowych kwalifikacjach oraz do odkrywania i rozwijania nowych 
produktów znacznie szybciej i efektywniej niż w okresie przedinternetowym.

111 <http://www.innocentive.com/ar/challenge/9932706> (dostęp: 15.01.2012).
112 D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko 

zmienia, Warszawa 2008, s. 147.
113 <http://www.ninesigma.com/> (dostęp: 15.01.2012).
114 <http://www.innovationexchange.com/> (dostęp: 15.01.2012).
115 <http://www.yourencore.com/> (dostęp: 15.01.2012).
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z kolei, strona yet2.com  117. Challenge.gov oferował w styczniu 2012 
roku 189 problemów zgłoszonych przez rząd amerykański do roz‑
wiązania w technologii outsourcingu. Dotyczyły one: Obrony (19), 
Gospodarki (9), Edukacji (25), Energii i Ochrony środowiska (29), 
Zatrudnienia (5), Nauki i Technologii (64), Bezpieczeństwa Publicz‑
nego (15). Sumy oferowane dla innowatorów oscylowały od 5 tysię‑
cy dolarów do 7,5 miliona. Dla każdego projektu ustalany jest dead‑
line, a uczestnicy biorący udział w projektach (od kilku do kilkuset) 
są zliczani dla podkreślenia znaczenia konkurencji jako mechani‑
zmu mobilizującego uczestników. 
 Skutecznym narzędziem oddającym specyfikę amerykańskiego 
cyberaktywizmu jest strona Real Time Congress  118, która prezen‑
tuje bieżące doniesienia z Kongresu. Założona w 2006 roku przez 
organizację non profit SunLight Foundation, jest agregatorem twee‑
tów parlamentarzystów i komentatorów politycznych, przedsta‑
wia oficjalne informacje rządowe oraz wpisy z blogów i komen‑
tarze w serwisach internetowych. Jej najnowsza oferta kierowana 
jest do posiadaczy iPhonów i telefonów komórkowych z systemem 
Android. Adresowana jest do aktywnych obywateli, dziennikarzy 
czy też blogerów, którzy w czasie rzeczywistym chcą być informo‑
wani o działaniach Kongresu. Kolekcja informacji obejmuje: bills, 
votes, amendments, videos, floor updates, committee hearings, documents. 
W tym duchu funkcjonuje także podobny projekt: OpenCongress 
Wiki  119, który działa w oparciu o hasło editable guide to Congress for 
the people, by the people. Tym samym nawiązuje do słynnej definicji 
demokracji A. Lincolna. Najbardziej popularne treści obejmują lin‑
ki do stron: członków Kongresu uporządkowanych według stanów 
(Members of Congress by state), senatorów w kolejności alfabetycz‑
nej (Senators by name), reprezentantów w kolejności alfabetycznej 
(Representatives by name), nowych członków Kongresu (Freshman 
members of Congress), Wybory 2012 (2012 elections), prace legislacyj‑
ne (Legislation). Na stronie podejmuje się szereg akcji typu grassro‑
ots, np. Stop SOPA (Stop Online Piracy Act) and PIPA (Protect IP Act), 
których celem jest wspieranie idei wolnego Internetu i przeciwdzia‑
łanie jego cenzurowaniu. 18 stycznia 2012 roku do akcji dołączyła 

117 <http://www.yet2.com/app/about/home> (dostęp: 15.01.2012).
118 <http://realtimecongress.org/> (dostęp: 15.01.2012).
119 <http://www.opencongress.org/wiki/Wiki_Home> (dostęp: 15.01.2012).
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 anglojęzyczna Wikipedia, która na jeden dzień wyłączyła swoje ser‑
wery. Innym produktem Fundacji Sunlight jest strona Poligraft  120, 
która pozwala analizować powiązania polityków i instytucji poli‑
tycznych wspomnianych w dowolnym artykule prasowym. Infor‑
macje są raportowane w postaci wykresów powiązań. 
 Interesującą inicjatywą obrazującą dynamikę amerykańskie‑
go cyberaktywizmu wykazała się 22‑letnia absolwentka college’u, 
Molly Katchpole. 29 września 2011 roku Bank of America (BofA) 
ogłosił, iż począwszy od nowego roku za posiadanie kart debeto‑
wych będzie pobierał 5 dolarów opłaty miesięcznie. Decyzja ta zbie‑
gła się z głośnym ruchem społecznym Ocuppy Wall Street, skiero‑
wanym przeciwko bankierom odpowiedzialnym za kryzys z 2008 
roku. Zmobilizowało to M. Katchpole do napisania petycji, którą 
umieściła na stronie change.org  121. Podpisało się pod nią 300 tysięcy 
osób spośród 20 milionów klientów BofA. Informacja o akcji roz‑
przestrzeniła się błyskawicznie dzięki Facebookowi, co zainicjowa‑
ło ogólnonarodowy ruch społeczny. Bank został zasypany dziesiąt‑
kami tysięcy skarg klientów. Sprawę skomentował m.in. prezydent 
Barack Obama, ujmując się za protestującymi. Senator Dick Durbin 
poradził nawet: „zagłosujcie nogami i wypiszcie się z tego banku! 
Znajdźcie sobie inny, który zapewni wam karty debetowe bez mie‑
sięcznego haraczu!”  122. Sobotę 5 listopada ogłoszono w sieci Dniem 
Zamykania Kont. Na innym portalu rebuildthedream.com, który 
wsparł ruch, 80 tysięcy ludzi zadeklarowało, że przeniesie swoje 
konta do kas pożyczkowych lub banków lokalnych. W wyniku akcji 
Bank of America wycofał się z decyzji, a Molly Katchpole zatrium‑
fowała. Miarą jej sukcesu było zaproszenie blogerki przez telewizję 
CNN do programu American Morning Interviews  123. Pisały o niej 
również „Time” i „The Washington Post”. Sukces ten dowiódł, po 
raz kolejny, jak ogromny potencjał drzemie w cyberaktywiźmie. 
Strony internetowe takie, jak change.org czy rebuildtheream.com 
stały się potężnymi narzędziami nacisku na polityków i wielkie 

120 <http://poligraft.com> (dostęp 15.01.2012).
121 <http://www.change.org/> (dostęp: 17.01.2012).
122 M. Zawadzki, Dzień zamykania kont, „Gazeta Wyborcza” [online:] <http://wy‑

borcza.pl/1,86117,10599901,Dzien_Zamykani_Kont.html> (dostęp: 17.01.2012).
123 CNN – American Morning Interviews, [online:] youtube.com/watch?v=iAa 

7abNDaEw> (dostęp: 17.01.2012).
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korporacje. Dzięki nim, muszą oni coraz częściej liczyć się z opinią 
publiczną zorganizowaną i zmobilizowaną online.
 W tym świetle, należy także omówić projekt Herdict  124, zaini‑
cjowany przez Berkman Center for Internet & Society na Uniwer‑
sytecie Harvarda i kierowany przez Jonathana Zittraina. Jego pier‑
wowzorem była inicjatywa OpenNet. Herdict jest neologizmem 
powstałym z połączenia słów herd (stado) i verdict (werdykt). Jego 
istotą jest możliwość zapewnienia użytkownikom wglądu w świa‑
towe zasoby Internetu pod kątem wolnego dostępu do oferowa‑
nych treści. Jego raporty powstają dzięki crowdsourcingowi, czyli 
doniesieniom użytkowników, którzy w czasie rzeczywistym infor‑
mują o niedostępnych stronach w określonym regionie. Herdict 
wykorzystuje technikę mushupu. Korzystając z Google Map, serwis 
prezentuje regularnie swoje „werdykty” dotyczące braku wolności 
w sieci. Z jego diagnozy wynika, że najczęściej tak rozumiana wol‑
ność w Internecie łamana jest w Chinach, USA, w Niemczech, Wiet‑
namie oraz w Arabii Saudyjskiej. 
 Największą intensywnością cechuje się jednak mający cyber‑
aktywistyczne konotacje ruch Occupy Wall Street (OWS). Jest on 
wymierzony w bankowo‑polityczny establishment Stanów Zjed‑
noczonych. Odwołuje się do trwającego od wielu dekad procesu 
pauperyzacji i rozwarstwienia społeczeństwa amerykańskiego. Po‑
dejmowany jest także wątek wadliwego systemu reprezentacji poli‑
tycznej, który wyklucza ludzi biednych oraz odseparowuje elity po‑
lityczne od opinii publicznej. Ruch oskarża polityków o klientelizm 
i powiązania z wielkimi bankami i korporacjami. Ruch narodził się 
17 września 2011 roku w reakcji na hiszpański M15. W trakcie ame‑
rykańskiego święta konstytucji, aktywiści podjęli nieudaną próbę 
okupacji nowojorskiej ulicy Wall Street, będącej symbolem boga‑
ctwa. W wyniku akcji urządzono obóz namiotowy w niedalekim 
parku Zuccotti, który, od tej chwili, nazwano Parkiem Wolności. 
Uczestnicy ruchu w dużej mierze odwołują się do cyberaktywizmu. 
Jednym z głównych narzędzi ich działań jest bowiem sieć Web 2.0. 
To właśnie tam prowadzą działania uświadamiające i e‑mobilizują‑
ce. To również tam starają się prowadzić dyskusję z elitami politycz‑
nymi, co współgra z protestami o charakterze offline. Ruch Occupy 
Wall Street zwrócił uwagę, nie tylko amerykańskiej, ale i światowej 

124 <http://www.herdict.org> (dostęp: 02.02.2012).
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opinii publicznej na problemy współczesnej demokracji i gospo‑
darki. Zdaniem jego przedstawicieli, protestujący reprezentują 99% 
społeczeństwa. Mając przeciwko sobie część głównonurtowych me‑
diów oraz siły porządkowe, wykorzystują oni sieć i najnowsze tech‑
nologie. Zdaniem dziennikarki Barbary Ehrenreich, w ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy zorganizowano około 1 600 wystąpień w róż‑
nych miejscach Stanów Zjednoczonych  125. Ciekawostką jest to, że 
ruch ten jest przykładem podmiotów emergentnych, działających 
skutecznie bez wyraźnego przywództwa i hierarchii. OWS utwo‑
rzył bowiem aż 80 grup roboczych zajmujących się konkretnymi 
kwestiami takimi, jak: ekonomia, edukacja czy media. W ramach 
ruchu podjęto się budowy alternatywnych mediów, stworzono „la‑
tający uniwersytet”, prowadzona jest alternatywna polityka i eko‑
nomia  126. Jest on przykładem ruchu powstałego z pobudek wiążą‑
cych się z relatywną deprywacją, mającą swoje źródło w głębokich 
nierównościach pogłębiających się w społeczeństwie amerykań‑
skim (99%).
 W tym kontekście nieco racji wydają się mieć A. Bógdał‑Brzeziń‑
ska i M.F. Gawrycki, według których 

paradoksalnie Stany Zjednoczone (…), jako jeden z pierwszych [kra‑
jów], stara[ją] się wprowadzić mechanizmy cenzorskie i zapewniające 
kontrolę państwa nad przekazywaniem informacji  127.

Wiąże się to z przyjętym po wydarzeniach z 11 września 2001 roku 
prawem Patriot Act  128, dającym amerykańskim władzom niemal 
nieograniczone kompetencje w kwestii inwigilowania własnych 
obywateli (w tym także czytania poczty elektronicznej).
 Podsumowując, należy jednak stwierdzić, iż Stany Zjednoczone 
jako ostoja i promotor demokracji posiadają silnie rozwinięty we‑
wnętrzny ruch cyberaktywistyczny. Ma on nieco inny charakter niż 

125 B. Ehrenreich, Ehrenreich: Democratic establishment abandoned Occupy Wall 
Street, „The Guardian” [online:] <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/15/
barbara‑ehrenreich‑occupy‑wall‑street> (dostęp: 24.08.2012).

126 <www.krytykapolityczna.pl/7BerlinBiennale/Robles‑DeutschlandOccupy‑
WallStree/menuid‑427> (dostęp: 10.09.2012).

127 A. Bógdał‑Brzezińska, M.F. Gawrycki, Rola Internetu wobec procesów demo‑
kratyzacji w stosunkach międzynarodowych, dz. cyt., s. 85.

128 <http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/index.html> (dostęp: 22.08. 
2012).
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w omówionych wcześniej przypadkach. W mniejszym stopniu od‑
wołuje się do podstawowych wartości demokratycznych. Z jednej 
strony, łączy działalność cyberaktywistyczną, haktywistyczną i de‑
maskatorską. Z drugiej strony, akcentuje kryzys dotychczasowych 
rozwiązań politycznych, gospodarczych i społecznych w USA. 
Zdecydowanie większe znaczenie dla amerykańskich cyberakty‑
wistów mają takie kwestie, jak: oderwanie elit politycznych od po‑
trzeb społeczeństwa, polityka wielkich banków i korporacji czy kry‑
zys kapitalizmu. 

5.9. Facebunt
 

Dokonując omówienia najważniejszych przykładów cyberaktywi‑
zmu, nie można pominąć również Polski  129. Najbardziej spektaku‑
larnym wydarzeniem na początku 2012 roku w Polsce był tzw. Fa‑
cebunt, wiążący się z międzynarodową debatą na temat piractwa 
w sieci. W obecnej dyskusji na temat ochrony własności intelek‑
tualnej, w kontekście funkcjonowania Internetu, prawo autorskie 
jest krytykowane za analogowość i nieprzystawalność do świata 
cyfrowego. Na tym tle zrodziło się wiele konfliktów, jak choćby 
ten, który dotyczył kryzysu na rynku muzycznym, spowodowane‑
go drastycznym spadkiem sprzedaży płyt, szczególnie firmy Sony 
BMG. Problem został rozwiązany, jak się wydaje, przez Steva Jobsa, 
który wprowadzając iPhona na rynek, stworzył jednocześnie sklep 
muzyczny online – iTunes, który cieszy się ogromną popularnością 
w Stanach Zjednoczonych. Dzięki firmie Apple rynek muzyczny 
odnalazł się z sukcesem w świecie cyfrowym, pokazując jednocześ‑
nie, że funkcjonowanie sieci nie musi kolidować z prawem autor‑
skim. Jeśli dodać do tego rosnące zainteresowanie twórców mu‑
zycznych mediami społecznościowymi, gdzie prezentowana jest  
ogromna ilość muzyki dostępnej za darmo, to można stwierdzić, że 
rynek ten jako pierwszy, po kryzysie, potrafił pogodzić swoje inte‑
resy z dostępnością w sieci. Jednakże wielu twórców, zwłaszcza na 

129 Szerzej na temat kultury politycznej polskich internautów: J. Garlicki 
(red.), Studia Politologiczne, vol. 21: Kultura polityczna Internautów w Polsce, War‑
szawa 2011.
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rynku amerykańskim, szacuje, że straty z tytułu kradzieży własno‑
ści intelektualnej, głównie w odniesieniu do utworów audiowizual‑
nych są ogromne. Według amerykańskiego Departamentu Handlu 
kradzież własności intelektualnej naraża przedsiębiorstwa w USA 
na straty w wysokości 200‑250 mld dolarów rocznie  130. Warto do‑
dać, że w systemie prawnym USA własność intelektualną stanowią 
zwykle: prawa autorskie (prawo do kopiowania – ang. copyright), 
znaki towarowe (ang. trademark), patenty i tajemnica handlowa  131. 
W tych okolicznościach pojawiły się projekty ustaw, które miały‑
by temu procederowi zapobiec. Zakładają one, że „właściciele praw 
autorskich, czyli np. wytwórnie muzyczne, filmowe, wydawnictwa, 
będą mogli zwrócić się do odpowiednich podmiotów o usunięcie 
linków do portali uznanych za pirackie z listy wyników wyszuki‑
wania. Dotyczy to także zagranicznych stron. Będą mieli także pra‑
wo żądać od banków czy agencji reklamowych odcięcia piratów od 
źródeł finansowania”  132. Projekty ustaw, o których mowa to: Stop 
Online Piracy Act (SOPA) oraz Protect IP Act (PIPA). SOPA to pro‑
pozycja ustawy, którą skierowano do Izby Reprezentantów, PIPA, 
z kolei, trafiła do Senatu USA. Założeniem obu jest walka z zagra‑
nicznymi stronami naruszającymi prawo autorskie, chociaż mogą 
być zastosowane także w odniesieniu do podrabianych towarów 
konsumenckich i leków. Przeciwko ich wprowadzeniu opowiedzia‑
ły się: Wikipedia, Google, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn, Mo‑
zilla, eBay, Zynga i AOL oraz wiele mniejszych firm, którym ko‑
jarzą się z cenzurą w sieci. Zwolennikami zaś są przedstawiciele 
przemysłu filmowego i muzycznego, którzy najbardziej tracą na 
piractwie. Firmy medialne próbowały różnych sposobów rozwią‑
zania tego problemu: pozywano indywidualnych użytkowników, 
podejmowano współpracę z rządem USA w celu zamykania domen 
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem R. Szpunara, 

130 J. Trzos, Ameryka wypowiada wojnę piratom i podróbkom, „ Dziennik” [online]: <http://
www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/ameryka‑wypowiada‑wojne‑piratom‑i‑ 
podrobkom> (dostęp: 04.07.2012).

131 T.G. Palmer, Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy 
of Property Rights and Ideal Objects, „Harvard Journal of Law & Public Policy” 
nr 3/1990, s. 818.

132 K. Jasiołek, W USA będzie cenzura sieci?, „Komputer świat” [online:] <http://
www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/46/w‑usa‑bedzie‑cenzura‑sieci.
aspx> (dostęp: 04.07.2012).
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 żadne z tych działań nie powstrzymało zagranicznych stron takich, 
jak Pirate Bay i MegaUpload przed naruszaniem praw autorskich  133. 
Masowa presja opinii publicznej sprawiła, iż obie ustawy zostały 
wycofane z procesu legislacyjnego. Należy nadmienić, że w 2009 
roku francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało ustawę 
HADOPI (franc. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la pro‑
tection des droits sur Internet), która zwalcza piractwo internetowe.
 W tym kontekście z inicjatywy Stanów Zjednoczonych powstał 
projekt ustawy ACTA (ang. Anti‑Counterfeiting Trade Agreement). 
Jest to międzynarodowa umowa handlowa dotycząca zwalczania 
obrotu towarami podrabianymi, której przedmiotem regulacji są 
naruszenia własności intelektualnej, kwestie obrotu podrabianymi 
dobrami, zasady handlu lekami generycznymi – oraz problem roz‑
powszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet – tak 
zwane piractwo medialne  134. Uchwała pozwalająca na podpisanie 
ACTA przez Polskę nie zawierała w tytule skrótu ACTA, a nazy‑
wa się umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi. Niejawna forma negocjacji w sprawie porozumienia 
oraz elementów jego treści wzbudziły stanowczy sprzeciw obywa‑
teli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Najwięcej kontrowersji 
budzi artykuł 27 ust. 4 znajdujący się w rozdziale II określającym 
ramy prawne dla dochodzenia i egzekwowania praw własności 
intelektualnej, sekcji 5 regulującej zasady dochodzenia i egzekwo‑
wania praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. 
Zapisano tam możliwość wydania przez swoje właściwe organy 
dostawcy usług internetowych nakazu niezwłocznego ujawnienia 
posiadaczowi praw informacji wystarczających do zidentyfikowa‑
nia abonenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jego konto zo‑
stało użyte do naruszenia praw związanych ze znakami towarowy‑
mi, praw autorskich i pokrewnych. Porozumienie ACTA uznaje art. 
27 ust. 4 za fakultatywny – zaczyna się od sformułowania „strona 
może”, co oznacza, że nie musi być on wdrażany w życie przez kraj, 
który podpisał porozumienie. Pojawia się zagrożenie, iż zapis ten, 
chroniąc interesy producentów czy twórców, uderzy w zwykłych 

133 R. Szpunar, SOPA i PIPA: tylko fakty, „PC World” [online:] <http://www.
pcworld.pl/news/379442/SOPA.i.PIPA.tylko.fakty.html> (dostęp: 04.07.2012).

134 USTR, The Anti‑Counterfeiting Trade Agreement – Summary of Key Elements 
Under Discussion, [online:] <http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/fa‑
ctsheets/2009/asset_upload_file917_15546.pdf> (dostęp: 4.07.2012).
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 użytkowników Internetu. Porozumienie jest wymierzone przeciw‑
ko wszystkim przejawom naruszania cudzej własności intelektual‑
nej, jednak organizacje takie, jak Free Software Foundation, a więc 
wspierające wolność wypowiedzi, zrzeszania się i publikacji w In‑
ternecie twierdzą, że te regulacje w sposób jasny naruszają konstytu‑
cyjną wolność słowa i ograniczają swobodny rozwój innowacyjnych 
rozwiązań, a prawo będzie korzystne tylko dla dużych korporacji 
posiadających prawa do znanych marek, patentów czy wytworów 
kultury  135.
 Parlament Europejski dwukrotnie oponował przeciw wprowa‑
dzeniu ACTA, domagając się odtajnienia prac nad porozumieniem. 
Wszelkie dotyczące tej kwestii oficjalne wnioski były konsekwen‑
tnie odrzucane przez rządy państw zaangażowanych w rozmowy, 
co więcej, organizacje reprezentujące przemysł czy zrzeszające pro‑
ducentów wywierały nacisk na przewodniczącego Parlamentu Eu‑
ropejskiego, Jerzego Buzka, by pominąć opinię Europejskiego Try‑
bunału Sprawiedliwości przy wprowadzaniu dokumentu w życie. 
Udało się to osiągnąć i w efekcie Unia Europejska przyjęła ACTA 
na 43 stronie komunikatu prasowego na temat rolnictwa i rybo‑
łówstwa. Rozmowy były tajne, a wszelkie dotyczące porozumie‑
nia informacje docierające do opinii publicznej pochodziły głównie 
z nieoficjalnych przecieków ujawnianych w sieci, nie zaś w postaci 
oficjalnych komunikatów UE. Na fakt ten żywiołowo zareagowali 
polscy internauci, odczytując w tym zagrożenie dla wolności wypo‑
wiedzi w Internecie oraz symbol oderwania elit politycznych od po‑
stulatów obywateli. Ruch sprzeciwu wobec ACTA oparł się, przede 
wszystkim, o media społecznościowe. Na Facebooku umieszczo‑
no profil „Nie dla ACTA – nie zgadzam się na podpisanie umowy 
przez Polskę”  136. Spośród 1 314 877 osób zaproszonych, 487 503 zde‑
cydowały się wziąć udział w proteście. Ten sam temat podjęto także 
na stronach: „Nie dla ACTA”  137 (224 739 fanów) i „Komentarz usu‑
nięty przez ACTA”  138 (184 388). Niemal natychmiast ruch przeciw‑
ko ACTA przeniósł się także w wymiar offline. W poszczególnych 

135 List otwarty: ACTA: A Global Threat to Freedoms [online:] <http://freekno‑
wledge.eu/acta‑a‑global‑threat‑to‑freedoms‑open‑letter> (dostęp: 4.07.2012). 

136 <https://www.facebook.com/events/301294013254264/> (dostęp: 15.02.2012).
137 <https://www.facebook.com/nieACTA> (dostęp: 15.02.2012).
138 <https://www.facebook.com/komentarzusunietyprzezacta> (dostęp: 15.02. 

2012).
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miastach polski protestowały setki, a nawet tysiące „sieciobywate‑
li”, krytykując elity polityczne oraz broniąc wolności słowa w In‑
ternecie. Co więcej, w działania przeciwko rządowi zaangażowali 
się aktywiści z polskiego oddziału Anonymous. Jak już wskazano 
wcześniej, dokonali oni szeregu ataków na wiele stron interneto‑
wych należących do polskich instytucji państwowych. Tym samym 
był to pierwszy taki zryw obywatelski w Polsce, w którym funda‑
mentalną rolę odegrały nowe media. 
 Pierwszą reakcją polskiego rządu było odrzucenie protestów 
i podkreślenie potrzeby przyjęcia tego dokumentu. 26 stycznia 
2012 roku ACTA, bez względu na kontrowersje, została podpisa‑
na przez konsula Polski w Tokio. Wraz z kontynuacją demonstracji 
offline i akcji online, rząd powoli wycofał się ze swoich wcześniej‑
szych ustaleń. Po kilkunastu dniach internetowego buzzu, Donald 
Tusk przyznał się do błędu i zapowiedział zawieszenie ratyfikacji 
ACTA. Umowa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, a jej losy 
rozstrzygnęły się 7 lipca 2012 roku podczas głosowania całego Par‑
lamentu Europejskiego, który był niemal jednomyślny w sprawie 
odrzucenia ACTA. Zdaniem Martina Schulza 

wynik nie oznacza sprzeciwu dla idei ochrony własności intelektualnej. 
Europarlament nie jest przeciwko samej ochronie, popiera też walkę 
z piractwem i podróbkami (…). Parlament Europejski uznał, że ACTA 
to złe rozwiązanie problemu, a przekonanie to podzieliły miliony oby‑
wateli. (…) To porozumienie zostawia miejsce na nadużycia, stwarza 
zagrożenie dla prywatności konsumentów i wolności obywatelskich, 
a także dla innowacji i swobodnego przepływu informacji  139.

W opinii szefa Europarlamentu, mobilizacja opinii publicznej prze‑
ciwko ACTA była bez precedensu, zaś decyzja Parlamentu Euro‑
pejskiego kończy proces legislacyjny i odrzuca porozumienie. Nie 
oznacza to jednak poszukiwania innej drogi zapobiegającej pira‑
ctwu w sieci.
 Ważną rolę nowych mediów w tych wydarzeniach dostrzega 
Wojciech Maziarski, według którego 

139 Martin Schultz: ACTA to zły sposób ochrony własności intelektualnej, Informa‑
cyjna Agencja Radiowa, [online:], <http://www.bankier.pl/wiadomosc/Mar‑
tin‑Schulz‑ACTA‑to‑zly‑sposob‑ochrony‑wlasnosci‑intelektualnej‑2586919.
html> (dostęp: 4.07.2012).
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teraz (…) przemiana dokonuje się w życiu politycznym. Polacy pro‑
testujący przeciw ACTA skrzyknęli się w sieci poza strukturami par‑
tii (…). Stworzyli znaczącą siłę, zmusili rząd do reakcji bez pomocy 
pośredników partii, stowarzyszeń czy związków zawodowych (…). 
Tłumy obywateli wybiły się w Internecie na niepodległość i już z niej 
nie zrezygnują  140.

Użytkownicy Internetu wyciągnęli z tej lekcji wniosek, iż podmio‑
ty podpisujące porozumienie ACTA, z jednej strony, miały na celu 
zwalczanie podróbek, a z drugiej, uzyskanie jak największej kon‑
troli nad tym, co się dzieje w sieci. Ta konkluzja stała się iskrą, któ‑
ra zainicjowała bunt. Internauci sprzeciwiający się zamykaniu im 
ust, nałożyli maski na twarze i wyszli na ulice, zmuszając rząd do 
ustępstw. Co za tym idzie, Facebunt stał się pierwszym masowym 
przejawem cyberaktywizmu i haktywizmu w historii Polski.

5.10. Ruch Oburzonych

15 maja 2011 roku w Madrycie narodził się Ruch Oburzonych, na‑
zywany też ruchem M15 lub indignados. Młodzi Hiszpanie rozpo‑
częli wówczas okupację placu centralnego Puerto del Sol w Ma‑
drycie w proteście przeciwko skutkom kryzysu objawiającego się 
w Hiszpanii rekordowo wysokim bezrobociem  141, wysokim cenom 
mieszkań i korupcji politycznej. U jego podstaw legło wykorzysta‑
nie nowych mediów jako platformy politycznej interakcji. „Siecio‑
bywatele”, podobnie, jak w opisanych wyżej przypadkach, ustalali 
swoje postulaty oraz organizowali akcje właśnie za pomocą narzę‑
dzi Web 2.0. Ponownie to sieć stała się katalizatorem społecznego 
niezadowolenia. Co więcej, dzięki Internetowi społeczne niezado‑
wolenie Hiszpanów, przekształciło się w masowy ruch oburzonych 

140 W. Maziarski, Maziarski: Harakiri nie wystarczy, „Newsweek” [online:] 
<http://m.newsweek.pl/opinie,maziarski‑‑harakiri‑nie‑wystarczy,88187,1,1.
html> (dostęp: 14.09.2012).

141 Stopa bezrobocia na koniec 2011 roku w Hiszpanii wynosiła 22,8%, 
co oznaczało, że bez pracy pozostaje 5 273 600 osób. Dane z 2012 roku po‑
twierdzają, że bezrobocie w tym kraju wciąż rośnie. Cyt. za: <http://www.
pb.pl/2550210,11433,stopa‑bezrobocia‑w‑hiszpanii‑wyniosla‑22‑8‑proc> (dostęp: 
25.08.2012). 
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na całym świecie. Jego najbardziej spektakularnym i nieoczekiwa‑
nym przejawem stała się manifestacja w dniu 15 października 2011 
roku. W osiemdziesięciu dwóch krajach i więcej niż tysiącu mia‑
stach jednocześnie odbyły się demonstracje uliczne, koordynowane 
na Facebooku, pod hasłami antykapitalistycznymi („Kapitalizm nie 
działa”) oraz solidarnościowymi. W ich organizowaniu brali udział 
Hiszpanie z organizacji: Democracia Real Ya („Prawdziwa demo‑
kracja teraz”), ruch alterglobalistyczny ATTAC, Juventud Sin Fu‑
turo (Młodzi Bez Przyszłości) oraz Acampada Sol (Okupacja placu 
Puerta del Sol). Pytani o stosunek do Arabskiej Wiosny, twierdzili: 
„tamci rozpalili iskrę, a oni ją rozdmuchali”  142. Ruch koordynowa‑
no w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych 
takich, jak 15october.net czy AdBusters.org. Pojawiły się tam apele, 
aby 

od Ameryki do Azji, od Afryki do Europy ludzie powstali, by docho‑
dzić swoich praw i domagać się prawdziwej demokracji (…). Władze 
działają w imieniu niewielu, ignorując wolę większości (…). Trzeba po‑
łożyć kres tej niedopuszczalnej sytuacji  143.

Dodawali także, że politycy są „na usługach elit finansowych”  144. 
W związku z tym ich celem stało się pogłębianie demokracji i wy‑
wieranie presji na polityków, tak, aby ci pracowali ze świadomością, 
że powołali ich wyborcy. Zachęcali tym samym obywateli do swo‑
istego zawładnięcia polityką, także poprzez nowe media. Członka‑
mi obywatelskiego Ruchu Oburzonych byli nie tylko ludzie młodzi, 
chociaż oni stanowią zdecydowaną większość. Wśród nich można 
odnaleźć także emerytów. Bohaterką amerykańskiej odsłony ruchu 
stała się 84‑letnia Dorli Rainey, emerytowana nauczycielka z Seattle, 
która została zaatakowana przez policjanta gazem pieprzowym  145. 

142 <http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/361613,ruch‑oburzo‑
nych‑nabiera‑rozpedu‑demonstracje‑na‑calym‑swiecie.html> (dostęp: 7.02.2012). 

143 OCTOBER 15TH UNITED FOR #GLOBALCHANGE, [online] <http:// 
 15october.net/> (dostęp: 25.08.2012).

144 Tamże.
145 M. Bell, Dorli Rainey, 84, the new face of the Occupy protests, „Washingtom 

Post” [online:] <http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/dorli‑rai‑
ney‑84‑the‑new‑face‑of‑the‑occupy‑protests/2011/11/17/gIQAeEXKUN_blog.
html> (dostęp: 24.08.2012).
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Socjolog Zdzisław Krasnodębski odnosząc się do tego zjawiska, 
twierdzi, że 

mamy do czynienia nie tyle z kryzysem ekonomicznym, ile z kryzysem 
systemowym. Ten rodzaj gospodarki, który ukształtował się w ciągu 
ostatnich dwóch dekad, doprowadził do nierówności i rozwarstwienia 
społecznego i własnie się wyczerpał  146.

Jego zdaniem: 

to nie są chwilowe ruchy. Elity, ekonomiści, politycy zmieniają sposób 
myślenia o gospodarce. Pod wpływem społecznego nacisku te zmiany 
będą jeszcze głębsze  147.

W tym kontekście w serwisie You Tube pokazano film pod tytułem 
„Catastroika”  148, który przedstawił głębię kryzysu gospodarczego 
i politycznego w Grecji. Niemal natychmiast stał się on popularny 
wśród „oburzonych”. Według Z. Krasnodębskiego 

rozwój społeczny odbywa się przez konflikt, prawa muszą być wywal‑
czone, a patologie korygowane nie drogą perswazji, a walki. Nowy ład 
wykuwa się w rewolucjach i teraz właśnie trwa rewolucja  149. 

 Specyfiką Ruchu Oburzonych jest to, że za pomocą sieci zyskał 
on wymiar globalny. Na ulice Rzymu wyszło około 200 tysięcy de‑
monstrantów, którzy zgromadzili się na Placu Republiki, niedaleko 
siedziby włoskiego banku centralnego. Manifestowano w Brukseli 
a nawet w Hong Kongu, gdzie hasłem przewodnim stał się brak 
mieszkań. Organizatorem polskich wystąpień było „Porozumie‑
nie 15 października”, które pojawiło się jako inicjatywa licealistów 
z Wielokuturowego Liceum Humanistycznego w Warszawie. Obec‑
nie zostało przekształcone w Ruch Oburzonych. Na ich stronie mo‑
żemy przeczytać: 

146 D. Łosiewicz, Krasnodębski: Trwa rewolucja, „Fakt” [online:] <http://www.fakt.
pl/Krasnodebski‑Trwa‑rewolucja,artykuly,134566,1.html> (dostęp: 24.08.2012).

147 Tamże.
148 Catastroika, Dailmotion [online:] <http://www.dailymotion.com/video/

xqhns7_catastroika‑english‑subtitles_shortfilms> (dostęp: 24.08.2012).
149 Tamże.
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Ruch Oburzonych ma charakter oddolny, horyzontalny i otwarty. Ruch 
nie jest partią, nie ma liderów ani rzeczników. Wypowiadamy się ofi‑
cjalnie tylko poprzez komunikaty wspólnie wypracowywane i zatwier‑
dzane przez uczestników i uczestniczki na spotkaniach Ruchu i publi‑
kowane na stronie oburzeniwpolsce.pl  150.

Tym samym nawiązano do omówionych wcześniej cech nowych 
ruchów społecznych, właściwych dla społeczeństwa informacyj‑
nego. Jak więc można stwierdzić, ruch ma zasięg ogólnoświatowy 
i wciąż trwa, o czym świadczą wydarzenia z 25 września 2012 roku 
w Madrycie, zaplanowane jako „Occupy Parliament”, co nawiązuje 
symbolicznie do organizacji jego amerykańskiego odpowiednika.

5.11. Islandia

W 2008 roku kryzys zadłużeniowy zdławił gospodarkę Islandii, 
która popadła w kłopoty, zarówno o charakterze ekonomicznym, 
jak i politycznym. Zdaniem Martina Hocka, neoliberalna polityka 
rządu, polegająca na prywatyzacji banków oraz zaniechaniu nad‑
zoru nad nimi przyczyniła się do ich niewypłacalności. Zadłużenie 
trzech największych banków Islandii – Kaupthing, Glitnir i Lands‑
banki – przekroczyło 100 miliardów dolarów i było ośmiokrotnie 
większe od PKB Islandii  151. Po największym w historii załamaniu 
finansowym mieszkańcy Islandii masowo wyszli na ulice. Głośno 
protestowali przeciwko lekkomyślności bankierów oraz polityków, 
którzy doprowadzili do pogłębiającego się kryzysu. Udało im się 
wówczas obalić rząd, żądając jednocześnie ogłoszenia referendum 
w sprawie długu publicznego. W jego wyniku podjęto wspólną de‑
cyzję o niespłacaniu zagranicznych wierzycieli, głównie obywate‑
li Wielkiej Brytanii i Holandii (łącznie około 5 miliardów dolarów 
wkładów), którzy ulokowali swoje oszczędności w internetowym 

150 <http://15pazdziernika.pl/> (dostęp: 24.08.2012); <http://occupywallst.org/
article/September_Revolution/> (dostęp: 24.08.2012).

151 M. Hock: Islands Bankrott ist noch nicht abgewendet, FAZ, [online:] <http://
www.faz.net/s/Rub09A305833E12405A808EF01024D15375/Doc~EC997519001> 
(dostęp: 23.08.2012).
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funduszu inwestycyjnym Icesave  152. Wynik głosowania był przeło‑
mowy, doszło bowiem do konfrontacji pomiędzy wolą ludu a in‑
teresami światowej finansjery. Odzwierciedla on oburzenie Island‑
czyków, którzy postanowili nie płacić za cudze błędy. Ostentacyjnie 
odrzucili oni tym samym scenariusz grecki, dzięki czemu sprawa 
ta nie została nagłośniona przez światowe media głównonurtowe. 
 W obliczu utraty zaufania do klasy politycznej narodził się tam 
nowy ruch społeczny, który wziął sobie za cel napisanie nowej kon‑
stytucji przez obywateli będących użytkownikami sieci. Jej kształt 
Islandczycy, podobnie, jak Tunezyjczyczy, mieli możliwość określić 
poprzez media społecznościowe. Tym samym Internet Web 2.0 stał 
się, po raz kolejny, platformą interakcji politycznej na najwyższym 
poziomie. „Sieciobywatele” stali się bowiem odpowiedzialni za 
stworzenie najważniejszego dokumentu w państwie. Ustalono, że 
w procesie tworzenia nowej ustawy zasadniczej mógł wziąć udział 
każdy, kto nie miał wcześniej czynnego kontaktu z polityką. Następ‑
nym krokiem było wybranie spośród 522 kandydatów dwudziesto‑
pięcioosobowej grupy ekspertów, wśród których znalazło się pięt‑
nastu mężczyzn i dziesięć kobiet  153. Grupa ta wybrana została drogą 
losowania, spośród wszystkich obywateli kraju w wieku 18 do 89 
lat z zadaniem zaproponowania zmian w obecnej ustawie zasad‑
niczej w oparciu o nadesłane propozycje  154. Wśród obywatelskich 
postulatów znalazły się m.in. propozycje wprowadzenia demokra‑
cji bezpośredniej i nacjonalizacji surowców naturalnych. Przedsta‑
wiono także propozycje dotyczące mechanizmu obejmowania sta‑
nowisk państwowych wyłącznie na zasadzie konkursów, w oparciu 
o posiadane kompetencje. Pełną listę pomysłów można znaleźć na 
stronie http://www.thjodfundur2010.is. Należy przy tym pamiętać, 
że obywatelska inicjatywa konstytucyjna miała wyjątkowy charak‑
ter z jeszcze jednego powodu. Islandia, uzyskując niepodległość od 

152 Islandia nie odda pieniędzy za Icesave, Money.pl, [online:] <http://www.mo‑
ney.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/islandia;nie;odda;pieniedzy;za;icesa
ve,78,0,809806.html> (dostęp: 24.08.2012).

153 ORF.at:Bürger schreiben Islands neue Verfassung w news@orf.at, ORF.at, [onli‑
ne:] <http://news.orf.at/stories/2028384/> (dostęp: 23.08.2012); N. Paul: Constitu‑
tional Assembly Elected, Grapevine.is, [online:] <http://www.grapevine.is/Home/
ReadArticle/Constitutional‑Assembly‑Elected> (dostęp: 23.08.2012).

154 Islandia: Zgromadzenie Konstytucyjne, [online:] <http://polityka.wykop.pl/
ramka/544939/islandia‑nowa‑konstytucje‑napisze‑31‑wybranych‑w‑losowa‑
niu‑obywateli/> (dostęp: 23.08.2012).
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Danii w 1944 roku, nie stworzyła własnej ustawy zasadniczej, lecz 
przyjęła tłumaczoną wersję konstytucji duńskiej, w której jedynie 
zmieniono nazwę kraju, a króla zastąpiono prezydentem.
 To, co dokonało się w Islandii, jest jednym z najnowszych przy‑
kładów demokracji partycypacyjnej, funkcjonującej w oparciu 
o zasadę crowdsourcingu. Było to możliwe, ponieważ populacja Is‑
landczyków jest mała, liczy zaledwie około 311 tysięcy obywateli. 
W kraju tym mamy jednocześnie także do czynienia z bardzo wyso‑
kim współczynnikiem dostępu do Internetu. Liczba jego użytkow‑
ników wynosi aż 304 129 (penetracja na poziomie 97,8%). Użytkow‑
ników Facebooka zaś odnotowano tam, z kolei, 210 220  155. Tym, co 
jest najbardziej interesujące w tej kwestii, jest fakt, iż konsekwencje 
ruchu były znacznie szersze niż samo referendum. W rzeczywisto‑
ści w ciągu zaledwie kilku lat od upadku dotychczasowego modelu 
sprawowania władzy Islandia poprawiła swoją kondycję gospodar‑
czą, a jej obecny stan został doceniony przez zagranicznych inwe‑
storów. Nic więc dziwnego, że stała się ona punktem odniesienia 
dla indignados  156 w trakcie masowych protestów, które wybuchły 
w Hiszpanii. Demonstranci nosili transparenty głoszące m.in. ha‑
sła: „moim celem jest Islandia”, „myślę o Islandii”. Model islandzki 
zaczął również inspirować protestujących obywateli w Grecji, po‑
nieważ odwrócił logikę myślenia, która dotąd obowiązuje w kra‑
jach objętych kryzysem zadłużeniowym. Zmuszono tam bowiem 
bankowców do płacenia za swoje niefortunne decyzje, uwalniając 
jednocześnie od tego obowiązku obywateli. W trakcie kryzysu is‑
landzkiego upadły trzy największe banki w kraju, których władze 
państwa nie były w stanie uchronić. Ponadto, Islandia rozliczyła od‑
powiedzialnych za kryzys, pokazując tym samym, że lekkomyślne 
spekulacje nie mogą już nigdy więcej mieć wpływu na życie zwy‑
kłych ludzi. Kluczowe osoby w sektorze bankowym zostały za‑
trzymane, a były premier formalnie oskarżony. Dzięki mobilizacji 
mas obywatele obalili rząd i ustanowili nową, sieciową formę par‑
tycypacji w życiu politycznym. Crowdsourcing konstytucji jest naj‑
bardziej dobitnym symbolem tej nowej formy demokracji. W rezul‑
tacie, Islan dia podnosi się z największego załamania gospodarki, 

155 <http://www.internetworldstats.com/stats4.htm> (dostęp: 23.08.2012).
156 Indignados to hiszpańscy oburzeni, którzy pojawili się jako konsekwencja 

ruchu M15.
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jakie kiedykolwiek dotknęło ten kraj. Dla kontrastu, kraje z grupy 
PIGS takie, jak: Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania, wciąż po‑
grążają się w chaosie i najprawdopodobniej w najbliższych latach 
pozostaną zanużone w recesji  157.

5.12.  Ruch piratów jako przykład partii 
obywatelskich online 

Na koniec, omawiając przejawy demokracji 2.0, szczególną uwagę 
należy zwrócić na fenomen Partii Piratów (PP). Jak wspomniano 
już wcześniej, od przełomu XX i XXI wieku międzynarodowe kor‑
poracje coraz mocniej akcentują potrzebę zaostrzenia prawa anty‑
pirackiego. W reakcji na te naciski rządy poszczególnych państw 
zaczęły dostrzegać ten problem, zwiększając efektywność dzia‑
łań policji oraz reformując ustawodawstwo w tym zakresie. Wią‑
zało się to, niestety, z ograniczeniem prywatności użytkowników 
sieci. Działania tak korporacji, jak i państw spotkały się z dużym 
niezadowoleniem części internautów. To też legło u podstaw utwo‑
rzenia pierwszej Partii Piratów w 2006 roku przez Szweda Rickar‑
da Falkvinge’a. Jego głównym hasłem było zmodyfikowanie pra‑
wa autorskiego oraz patentowego, tak, aby wzmocnić prywatność 
w sieci. Początkowo zainteresowanie inicjatywą Falkvinge’a było 
marginalne. Zmieniło się to dopiero wraz z akcją szwedzkiej policji 
wymierzoną przeciwko właścicielom portalu Pirate Bay, który był 
popularną platformą wymiany danych w Internecie. Wywołało to 
oburzenie części internautów, którzy baczniej zaczęli się przyglądać 
inicjatywie Partii Piratów. Jej główne hasła polityczne obejmowały: 

• swobodę niekomercyjnego wykorzystania dóbr intelektualnych;
• skrócenie okresu ochrony praw autorskich;
• zakazanie mechanizmów DRM (digital rights management);
• walka z monopolami;
• zniesienie patentów;
• walka z inwigilacją obywateli za pomocą Internetu  158.

157 J. Ross, Demokracja 2.0: Crowdsourcing nowej konstytucji Islandii, Roarmag.
org, [online:] <http://roarmag.org/2011/06/iceland‑crowdsources‑constitution‑in‑
vestors‑spain‑greece/> (dostęp: 23.08.2012).

158 Pirate Party Declaration of Principles 3.2, Piratpartiet, grudzień 2008.
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 Partia Piratów zadeklarowała, iż nie będzie brała udziału w żad‑
nych dyskusjach politycznych, które nie dotyczyłyby opisanych wy‑
żej priorytetów. Co więcej, stwierdzono także, iż członkowie partii 
nie pragną być częścią administracji państwowej. Zamiast tego, po‑
stanowili uzyskać miejsca w parlamencie, tak, aby wywierać sku‑
teczny nacisk na procesy legislacyjne dotyczące wyżej wymienio‑
nych kwestii. Były to oświadczenia bez precedensu w kontekście 
działalności partii politycznych w krajach demokratycznych.
 Rickard Falkvinge w ciągu kilku miesięcy przeprowadził sze‑
reg działań zmierzających do włączenia kwestii wymiany danych 
w Internecie do głównego nurtu dyskusji politycznej. W tym celu 
organizował on m.in. demonstracje w Sztokholmie i Gothenbur‑
gu oraz szereg działań promocyjnych w Internecie. Dzięki temu 
w 2006 roku problematyka prawa autorskiego i patentowego sta‑
ła się przedmiotem narodowej debaty w Szwecji. Udowodniło to, 
jak duża była efektywność działań podjętych za pomocą Internetu. 
W tym samym roku PP wzięła po raz pierwszy udział w wyborach 
parlamentarnych do Riksdaagu, osiągając 0.63% głosów. Był to do‑
bry wynik zważywszy na zaledwie kilkumiesięczne funkcjonowa‑
nie nowej formacji politycznej  159. W kolejnych latach szwedzka par‑
tia rozwijała się nadzwyczaj dynamicznie. W 2009 roku osiągnęła 
ponad 50 000 członków, stając się tym samym trzecią największą 
partią tego kraju. Co więcej, jej sukces potwierdziły wybory do Par‑
lamentu Europejskiego, w których uzyskała 7.1% głosów  160. W tym 
przypadku, Internet stał się nie tylko platformą interakcji wybor‑
ców i podmiotów politycznych. Stał się wręcz fundamentem bu‑
dowy nowej partii, na podstawie ruchu będącego odpowiedzią na 
potrzeby internautów. Była to więc inicjatywa niezwykła z punktu 
widzenia funkcjonowania systemów politycznych państw demo‑
kratycznych. Powodzenie projektu Rickarda Falkvinge’a sprawiło, 
iż pomysł ten został szybko przeniesiony do innych krajów.
 Jednym z pierwszych były Niemcy, gdzie Partia Piratów stała 
się swoistą odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa informacyjne‑
go. Powstała na wzór szwedzki we wrześniu 2006 roku, angażując 
środowisko berlińskich kontestatorów komputerowych do celów 

159 N. Kulish, Direct Democracy 2.0, dz. cyt.
160 Por. <http://www.piratpartiet.se> (dostęp: 24.06.2012).
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politycznych. Jak zauważył Falkvinge na jednym ze spotkań nie‑
mieckiego odłamu ruchu piratów: 

Pismo pozwoliło ludziom się komunikować, prasa drukowana pozwo‑
liła zaś docierać do nich masowo. Internet natomiast zamienił biernych 
odbiorców w aktywną społeczność  161.

To niezwykle trafne stwierdzenie legło u podstaw wielkiego suk‑
cesu niemieckiej Partii Piratów, która zdecydowanie przewyższyła 
szwedzką odpowiedniczkę. We wrześniu 2011 roku otrzymała ona 
bowiem 9% głosów w wyborach do berlińskiego parlamentu krajo‑
wego (Landtagu). Ich sztandarowym hasłem jest omówiona wcześ‑
niej płynna demokracja (liquid democracy), która jest formułą łączą‑
cą demokrację bezpośrednią i pośrednią „tak, aby obywatel mógł 
wpływać na politykę nie tylko raz na kilka lat przez głosowanie, 
lecz żeby również poza okresem wyborczym uczestniczył w podej‑
mowaniu politycznych decyzji – oczywiście przez Internet”  162. Po‑
stulują, aby prawo do Internetu było prawem obywatelskim oraz 
aby zostało dopisane do katalogu praw człowieka. Członkowie tej 
partii wykorzystali komunikację przez sieć do debaty o programie 
wyborczym partii. Twierdzą, że 

ich partia to odpowiedź na nową epokę społeczeństwa informacyjnego, 
społeczeństwa Internetu (…). W 2009 roku zaczęli kampanię na rzecz 
(…) wolności w sieci. (…) Walczą przeciw wszelkim barierom w sieci, 
mówią, że to walka o „informacyjne samostanowienie”. (…) Chcą zre‑
formować prawo autorskie (…) w taki sposób, aby dozwolone było po‑
siadanie „prywatnej kopii” dzieła chronionego tymże prawem  163.

Na tle skostniałego systemu komunikowania politycznego oparte‑
go w głównej mierze na mediach masowych, a zwłaszcza telewizji, 
Partię Piratów należy uznać za ugrupowanie postmodernistycz‑
ne. Główną sferą jej aktywności oraz zasadniczym postulatem jest 
zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym za pośredni‑
ctwem Internetu. W tym kontekście należy podkreślić, że proces 
profesjonalizacji polityki w Niemczech postępuje dość opieszale 

161 N. Kulish, Direct Democracy 2.0, „The New York Times” 05.05.2012.
162 J. Trenkner, Abordaż z sieci, „Tygodnik Powszechny” nr 45/2011, s. 23; 

<http://berlin.piratenpartei.de> (dostęp: 29.11.2011).
163 Tamże.
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i raczej traktowany jest jako uciążliwa konieczność, a nienowoczes‑
ny i skuteczny mechanizm komunikowania politycznego. Hasła tej 
partii trafiają na coraz podatniejszy grunt. Według ostatnich badań, 
ma ona potencjał do uzyskania nawet 30% głosów w wyborach. 
W niektórych rankingach popularności Piraci przewyższają nawet 
Partię Zielonych. Jak zauważa Nicholas Kulish, wynika to, w dużej 
mierze, z szerokiego modelu ideowego partii, w skład której wcho‑
dzą nie tylko młodzi użytkownicy Internetu, ale także rozczarowani 
wyborcy innych partii, tak lewicowych, jak i prawicowych. Na do‑
datek, na popularność tej formacji wpływają atrakcyjne happeningi 
wykorzystujące technologie informacyjne. Przykładowo, politycy 
tej partii w swoich wypowiedziach odwoływali się do najpopular‑
niejszej gry MMORPG na świecie – World of Warcraft. Takie dzia‑
łania pozwalały otwierać kanały komunikacji z młodymi obywate‑
lami, którzy z reguły zupełnie nie są zainteresowani wydarzeniami 
politycznymi w kraju  164.
 Sukces Partii Piratów w Szwecji i w Niemczech sprawił, iż inicja‑
tywa ta stała się niezwykle popularna na całym świecie. Zdaniem 
pomysłodawcy Rickarda Falkvinge’a, dotychczas powstało już po‑
nad 50 narodowych odłamów tej formacji, w większości należą‑
cych do międzynarodówki Pirate Party International (PPI). Więk‑
szość z nich jest zarejestrowana jako partie polityczne w swoich 
krajach, część pozostaje aktywna, lecz działa nieformalnie. Oprócz 
najbardziej popularnych partii niemieckich i szwedzkich, Piraci od‑
nieśli także ograniczone sukcesy w innych krajach. Przykładowo 
w Austrii obie partie działające w ramach PPI uzyskały po jednym 
radnym w ramach władz miejskich. Podobny sukces odnotowała 
również sekcja czeska (3 radnych miejskich) oraz hiszpańska (2 rad‑
nych). Szczególnie aktywne struktury powstały także we Francji, 
gdzie Piraci wystawili ponad 100 kandydatów w wyborach parla‑
mentarnych w 2012 roku. Co więcej, prężnie działające struktury 
Partii Piratów funkcjonują nie tylko w Europie. Ruch ten rozprze‑
strzenił się bowiem także na takie państwa, jak: Brazylia, Chile, 
Meksyk, Nepal, Kazachstan, Tunezja czy Nowa Zelandia. Ponadto, 
choć z problemami. Struktury tego typu rozwijane są także w pań‑
stwach autorytarnych, w tym m.in. na Białorusi oraz w Chinach  165.

164 N. Kulish, Direct Democracy 2.0, dz. cyt.
165 Zob. <http://www.pp‑international.net/> (dostęp: 24.06.2012).
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 Wszystkie te dane świadczą o tym, iż inicjatywa ta wpisała się 
w nową epokę społeczeństwa informacyjnego, opartego na wyko‑
rzystaniu Internetu. Niezadowolenie z polityki rządów oraz mię‑
dzynarodowych korporacji sprawiło, iż obywatele nie tylko nie 
ograniczyli się do nacisków na władze, ale za pomocą sieci stwo‑
rzyli własne struktury polityczne, które skutecznie wzięły udział 
w rozgrywce z elitami politycznymi w poszczególnych krajach. Jest 
to więc dowód na odwrócenie dotychczasowego trendu z ery me‑
diów tradycyjnych, w którym odbiorcy, a więc wyborcy, byli stroną 
z reguły pasywną, ograniczającą się do udziału w wyborach. Cyber‑
przestrzeń stała się tutaj platformą ich politycznej aktywizacji. Tym 
samym fenomen Partii Piratów, lansującej ideę płynnej demokracji 
stanowi w zasadzie istotę demokracji 2.0. W wyniku niezadowole‑
nia z zaistniałej sytuacji politycznej, „sieciobywatele” wykorzystali 
nowe media do samoorganizacji, powołując nową partię polityczną 
o programie odpowiadającym internautom. Co interesujące, popu‑
larność tej partii jest oparta w dużej mierze o marketing wiralowy 
oraz akcentowanie roli nowych mediów jako platformy dyskusji, 
dialogu, deliberacji, wielostronnej interakcji politycznej. Na tym tle 
należy przychylić się do zdania Steve’a Kettmanna, wyrażonego na 
łamach „The New York Times”. Jego zdaniem, receptą ich sukce‑
su jest wykorzystanie Internetu do budowy „nowych struktur po‑
lityki”, które rozwiązały problem aktywizowania wyborców. Par‑
tia Piratów wykorzystała fakt, iż cyberprzestrzeń jest jednocześnie 
„wiadomością i medium”, dzięki czemu była ona w stanie stwo‑
rzyć unikalne forum wymiany idei politycznych działające w cza‑
sie rzeczywistym (Liquid Feedback). System ten nie tylko pozwala 
na wypowiedzi poszczególnych użytkowników, ale przy wykorzy‑
staniu specjalnych algorytmów jest w stanie opracować kolektyw‑
ne decyzje w poszczególnych sprawach  166. Piraci stanowią wyjąt‑
kową inicjatywę polityczną także z dwóch innych powodów. Jak 
wspomniano wcześniej, PPI ograniczyła się bowiem do postula‑
tów związanych, przede wszystkim, z funkcjonowaniem Internetu, 
odmawiając udziału w debacie na temat innych problemów życia 
publicznego  167. Stało się to szczególnie widoczne na przełomie 2011 
i 2012 roku, kiedy w szeregu państw wybuchły protesty  związane 

166 S. Kettmann, New Politics, Ahoy!, „The New York Times” 01.05.2012.
167 Zob. No Safe Harbor, US Pirate Party, January 2012.
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z wprowadzaniem umowy międzynarodowej ACTA. Kiedy 18 
stycznia 2012 roku wiele stron internetowych ogłosiło „strajk” 
w ramach sprzeciwu wobec tego projektu, Partia Piratów aktyw‑
nie się w to włączyła. Jak stwierdzono w jednym z wielu oświad‑
czeń: „Ustawodawstwo to nie jest kompatybilne z wartościami de‑
mokratycznymi. Promuje cenzurę, dając rządowi amerykańskiemu 
oraz wielkim korporacjom prawo do blokowania (…) stron, które 
ich zdaniem łamią prawa autorskie bądź patentowe, włącznie z wy‑
szukiwarkami internetowymi oraz blogami”. Łącznie w protestach 
wzięło udział aż 25 sekcji Partii Piratów m.in. z Niemiec, Francji, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii  168. Udział w protestach 
zdecydowanie zwiększył popularność PPI wśród młodzieży, która 
najbardziej była zainteresowana efektami tego typu ustawodaw‑
stwa. Innym przejawem wysokiej aktywności Piratów w sieci był 
ich udział w powstaniu „lajków” w Rosji w grudniu 2011 roku oraz 
protesty w sprawie zatrzymania właścicieli serwisu Megaupload  169. 
Wreszcie, należy podkreślić, iż struktury Piratów oraz ich program 
mają charakter ponadnarodowy. Działając w ramach „międzynaro‑
dówki” Pirate Party International, współpracują oni z sobą na po‑
ziomie globalnym. Z jednej strony, kooperacja ta obejmuje wspólne 
happeningi i przedsięwzięcia polityczne. Ich przykładem są kontak‑
ty dwóch najsilniejszych sekcji tej formacji: szwedzkiej i niemieckiej. 
Lider i założyciel ruchu Rickard Falkvinge wielokrotnie wspierał 
bowiem struktury Partii Piratów działające w RFN. Obecnie dzia‑
ła on wręcz jako emisariusz, pomagając formującym się oddziałom 
PPI na całym świecie. Z drugiej strony, współpraca globalna obej‑
muje jednak coś zdecydowanie ważniejszego: opracowanie wspól‑
nych ram ideowych. Mimo iż poszczególne partie narodowe mogą 
się od siebie różnić, to jednak rdzeń poglądów i postulatów pozo‑
staje z reguły taki sam, czego dogląda PPI. Tak więc „ruch piratów” 
należy uznać za wyjątkową odpowiedź na potrzeby społeczeństwa 
informacyjnego. Projekt ten nie tylko odwrócił dotychczasowy mo‑
del interakcji polityk‑wyborca, ale wykorzystując Internet Web 2.0, 
stał się samoistną, oddolną inicjatywą polityczną, która zyskuje co‑
raz większą popularność, szczególnie w państwach zachodnich.

168 SOPA & PIPA: The Internet Goes on Strike, Pirates Join, Pirate Party Internatio‑
nal, 19.01.2012, <http://www.pp‑international.net/node/514> (dostęp: 24.06.2012).

169 Help Russian pirates with protests for fair elections, Pirate Party International, 
23.12.2012, <http://www.pp‑international.net/node/512> (dostęp: 24.06.2012).
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 Podsumowując, należy podkreślić fundamentalną rolę Partii Pi‑
ratów jako istoty demokracji 2.0. Formacja ta powstała w wyniku 
uświadomienia sprzeciwu wobec systemu za pomocą sieci, które 
przekształciło się nie tylko w e‑mobilizację, ale i w e‑partycypację. 
Na tej kanwie powstał wręcz nowy ruch społeczny, swoiste webple‑
mię, które stanowi reakcję „sieciobywateli” na kryzys demokracji 
przedstawicielskiej i oderwanie elit politycznych od sygnałów opi‑
nii publicznej. W rezultacie powstała Partia Piratów, wykorzystu‑
jąca wszelkie dobrodziejstwa kultury Web 2.0. Bez względu na ich 
„pirackie” postulaty, należy podkreślić, iż akcentuje ona rolę dialo‑
gu oraz interakcji politycznej przy wykorzystaniu nowych mediów. 
Zdaniem zwolenników tej partii, tylko taki model politycznej ak‑
tywności może być receptą na kryzys współczesnej demokracji.
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ZakońcZenie

Kiedy w okresie zimnej wojny powstawały pierwsze zręby Inter‑
netu, nikt z jego twórców nie miał jeszcze świadomości doniosłości 
tego odkrycia. W ciągu kilkudziesięciu lat ARPANET przekształciło 
się w globalną sieć, łączącą w czasie rzeczywistym miliardy ludzi 
na całym globie. Początkowo spełniał on dość wąskie funkcje, od‑
grywając rolę narzędzia komunikacji pomiędzy ośrodkami nauko‑
wymi i wojskowymi. Z czasem stał się platformą wymiany infor‑
macji o świecie, rozrywki, pracy czy biznesu. Gwałtowny rozwój 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych, łączący się z upo‑
wszechnianiem komputerów oraz dostępu do sieci sprawił, że jego 
potencjał został prędko dostrzeżony, również przez elity polityczne. 
Na styku ICT oraz polityki zaczęło się rodzić wiele zjawisk, któ‑
re stały się obiektem żywej debaty w środowiskach naukowych. 
Już w latach 90. XX wieku pojawili się prekursorzy wykorzystania 
sieci w celach politycznych. Z jednej strony, amerykańscy politycy 
zaczęli zauważać jej potencjał jako dodatkowego kanału komuni‑
kacji z wyborcami. Z drugiej, ruch zapatystów dostrzegł potencjał 
tego medium jako platformy uświadamiania, e‑mobilizacji, a co za 
tym idzie, wywierania presji na władzę. Polityczny przełom w tym 
względzie nastąpił dopiero na początku XXI wieku, kiedy powsta‑
ły media społecznościowe (Facebook, Twitter) oraz upowszechniła 
się blogosfera. Internet Web 2.0 dostarczył narzędzi, które zupełnie 
odmieniły dotychczasowy model jej politycznych zastosowań. Me‑
dia społecznościowe umożliwiły bowiem już nie tylko tradycyjny, 
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jednokierunkowy model komunikacji. Dzięki nim, otworzyły się 
możliwości wielostronnej komunikacji, a co za tym idzie, wywiera‑
nia wzajemnego wpływu. Ponownie ze strony elit, prekursorami ta‑
kiego podejścia stali się Amerykanie, czego symbolem stała się prze‑
łomowa kampania wyborcza Baracka Obamy w 2008 roku. Mało 
znany polityk, dzięki perfekcyjnemu wykorzystaniu potencjału 
drzemiącego w Internecie Web 2.0, został pierwszym cybergenicz‑
nym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Późniejsze kampanie 
na całym świecie z większym lub mniejszym powodzeniem starały 
się naśladować wyznaczone przez niego standardy. Z drugiej stro‑
ny, dzięki rozwojowi nowych mediów na niespotykaną wcześniej 
skalę, rozpowszechnił się cyberaktywizm. Internauci, „sieciobywa‑
tele” dzięki mediasferze społecznościowej uświadomili sobie swój 
nowy potencjał i możliwości szerszego, niż dotychczas, uczestni‑
ctwa w publicznym dyskursie politycznym. W kontekście rosnące‑
go kryzysu współczesnej demokracji zrozumieli oni, w jaki sposób 
skutecznie wpłynąć na działania elit politycznych. Udowodniły to 
nie tylko coraz bardziej spektakularne akty haktywizmu, ale także 
wyjątkowa rola odgrywana przez media demaskatorskie, w tym, 
przede wszystkim, Wikileaks. 
 Z całą mocą potencjał nowych mediów jako platformy poli‑
tycznej interakcji został potwierdzony na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady XXI wieku. To właśnie wtedy Twitter, Facebook 
czy You Tube zostały masowo wykorzystane jako narzędzia do 
wywierania politycznego nacisku, tak przez władze, jak i przede 
wszystkim przez obywateli. Ważnym sygnałem stała się „twittero‑
wa rewolucja” w Iranie, gdzie media społecznościowe umożliwiły 
uświadomienie oraz zmobilizowanie szerokich mas społecznych 
do protestów na ulicach stolicy. Wtedy jeszcze zakończyły się one 
klęską. Jednak już wybuch Arabskiej Wiosny na taką skalę w 2011 
roku nie byłby możliwy bez powszechnego wykorzystania nowych 
mediów. Zostały one zastosowane jako narzędzia uświadamiania 
obywateli, e‑mobilizacji, e‑partycypacji, która przekształciła się 
w powstawanie realnych ruchów protestu. Te zaś, w niektórych 
przypadkach, zamieniły się w otwarte powstania zbrojne, w któ‑
rych Internet był powszechnie wykorzystywany. Tym samym sieć 
Web 2.0 stała się katalizatorem społecznego niezadowolenia, co 
przyczyniło się do większego zaakcentowania wartości demokra‑
tycznych w części państw arabskich. Cyberaktywizm w tym okresie 
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przybierał i inne formy. W konsekwencji wykorzystanie Internetu 
Web 2.0 w państwach zachodnich powstało wówczas wiele ruchów 
protestu, których celem stała się walka z kryzysem demokracji i ka‑
pitalizmu. Ruch Occupy Wall Street czy protesty przeciwko ACTA/
SOPA/PIPA ujawniły nowy rodzaj dojrzałego cyberaktywizmu, 
skupionego wokół amorficznych, adhokratycznych, horyzontal‑
nych i samoorganizujących się nowych ruchów społecznych. Ich 
hasła, właśnie dzięki wykorzystaniu nowych mediów, zostały po 
raz pierwszy na tak dużą skalę dostrzeżone przez elity polityczne 
oraz głównonurtowe media tradycyjne. Tym samym Internet Web 
2.0 sprawił, iż zwykli obywatele zyskali efektywne narzędzie wpły‑
wu na kształt i charakter debaty publicznej, którego dotychczas do‑
minującą stroną pozostawały elity polityczne. Wycofanie polskiego 
rządu z ratyfikacji umowy ACTA czy casus islandzkich reform po 
raz kolejny potwierdziły siłę ruchów społecznych, organizujących 
się i działających za pomocą sieci. Z drugiej strony, w tym samym 
okresie potencjał Internetu został dostrzeżony przez elity politycz‑
ne. Zauważono w końcu, iż Internet zniwelował jedną z głównych 
wad mediów tradycyjnych – jednokierunkowy przekaz. Coraz wy‑
raźniej zaczęto więc odchodzić od tego modelu wykorzystania sie‑
ci, który zachowywał to klasyczne podejście. Najlepiej zrozumiano 
to na amerykańskiej scenie politycznej, gdzie to właśnie przez sieć, 
za pomocą dwukierunkowego dialogu polityk‑obywatel, zapew‑
niono sukces wyborczy Barackowi Obamie. Nieco mniej skutecznie 
naśladują ten model komunikacji także elity innych państw, w tym 
szczególnie autorytarnych. Ich reakcja była dwojaka. Z jednej stro‑
ny, dyktatury same rozpoczęły aktywność w sieci. Przejawem tego 
jest, przykładowo, propagandowa obecność w serwisie You Tube 
lojalistów popierających syryjskiego dyktatora Baszara al Assada. 
Z drugiej strony, zintensyfikowano starania na rzecz ocenzurowa‑
nia sieci. Co istotne, tego typu tendencje ujawniły się także w pań‑
stwach zachodnich, co spotkało się z żywymi protestami internau‑
tów. W świetle tych ustaleń należy potwierdzić hipotezę główną 
postawioną we wstępie do pracy. W XXI wieku wzrosła rola no‑
wych mediów jako platformy politycznej interakcji pomiędzy elita‑
mi politycznymi a organizującymi się online obywatelami. Interakcja 
ta przybiera różne formy, jest ona szczególnie widoczna w ramach 
stale rozwijających się mediów społecznościowych. Narzędzia Web 
2.0, dzięki swojej specyfice oraz ogromnej popularności, pozwalają 
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nie tylko na dwustronną komunikację, ale także na wywieranie 
skutecznego wpływu, co udowodniła działalność Baracka Obamy, 
polski „Facebunt” czy rewolucje w państwach arabskich.
 Należy odnieść się również do postawionych we wstępie hipo‑
tez szczegółowych. Przede wszystkim, trzeba potwierdzić, że sieć 
w XXI zaczęła służyć jako miejsce, gdzie obie strony mogą na siebie 
skutecznie oddziaływać. Nowe media stanowią obszar szczególne‑
go rodzaju wielokierunkowych interakcji, z których za najważniej‑
sze należy uznać te pomiędzy klasą polityczną a obywatelami. Jest 
tu widoczna stopniowa zmiana rozłożenia akcentów. W epoce me‑
diów tradycyjnych to politycy mieli zdecydowaną przewagę, podej‑
mując różnorodne działania nakierowane na kształtowanie debaty 
publicznej, a tym samym opinii publicznej. Sprzyjał temu dość her‑
metyczny i jednostronny model funkcjonowania telewizji czy radia. 
Tymczasem, dzięki powstaniu i upowszechnieniu się nowych me‑
diów, sieć może zostać wykorzystana przez obywateli jako narzę‑
dzie komunikacji swoich potrzeb i postulatów elitom politycznym. 
Internet Web 2.0 może służyć również jako platforma samoorgani‑
zacji nowych ruchów społecznych, których działalność odbywa się 
tak w wymiarze online, jak i offline. Ponadto, nowe media stanowią 
także platformę komunikacji pomiędzy samymi politykami oraz 
samymi wyborcami. Z jednej strony, politycy, wykorzystując m.in. 
blogosferę, coraz częściej toczą ożywione debaty w sieci, w które 
interaktywnie mogą włączać się inni odbiorcy. Z drugiej strony, In‑
ternet Web 2.0 stał się także obszarem coraz aktywniejszej wymia‑
ny poglądów i opinii politycznych między obywatelami. Struktura 
i mechanizmy rządzące mediasferą społecznościową sprzyjają oży‑
wionemu dyskursowi publicznemu, prowadzącemu jednocześnie 
do większej mobilizacji politycznej czy polaryzacji elektoratu. 
 Po drugie, należy potwierdzić, że w XXI wieku nowe media 
w coraz większym stopniu stanowią narzędzie nieformalnego, 
politycznego uczestnictwa w różnej skali i na różnych szczeblach. 
Mediasfera społecznościowa oraz blogosfera, dzięki swojej otwar‑
tej strukturze, pozwalają wyrażać swoje poglądy polityczne i kon‑
frontować je tak z innymi użytkownikami, jak i przedstawicielami 
elit politycznych. Sprzyja to swobodnej dyskusji, ścieraniu się po‑
glądów oraz, jak wspomniano wyżej, polaryzacji politycznej. Takie 
mechanizmy nawiązują wyraźnie do idei deliberatywnej demo‑
kracji oraz sprzyjają nieformalnemu politycznemu uczestnictwu 
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na różnych szczeblach. Nowe media mogą bowiem oddziaływać 
w różnej skali. Przykładem lokalnego oddziaływania politycznego 
jest chociażby serwis demaskatorski Localeaks. W skali państwo‑
wej, było to widoczne m.in. w trakcie „twitterowej rewolucji” w Ira‑
nie, gdzie platforma mikroblogowa stała się głównym narzędziem, 
za pomocą którego społeczeństwo mogło wyrazić swoje niezado‑
wolenie z wyniku sfałszowanych wyborów prezydenckich. Wresz‑
cie, w skali globalnej nowe media udowodniły swoje znaczenie cho‑
ciażby w trakcie protestów przeciwko ACTA/SOPA/PIPA. Wówczas 
takie serwisy, jak: Facebook, Twitter czy You Tube pozwoliły na 
koordynowanie narodowych ośrodków niezadowolenia z działań 
rządów państw zachodnich.
 Po trzecie, największe znaczenie dla demokracji 2.0 odgrywają, 
przede wszystkim, media społecznościowe, blogosfera oraz media 
demaskatorskie. Posiadają one bowiem, w kontekście pełnienia roli 
platformy politycznej interakcji, wyjątkowe narzędzia do wywie‑
rania wzajemnego oddziaływania polityk‑wyborca. Z pewnością 
unikalną rolę pełni Facebook, najpopularniejszy serwis społecz‑
nościowy na świecie. Niemal miliard użytkowników sprawia, iż 
serwis ten posiada ogromny potencjał z punktu widzenia bieżącej 
debaty publicznej, w skali lokalnej, państwowej czy nawet global‑
nej. O unikalności Facebooka jako fundamentu demokracji 2.0 nie 
świadczy jedynie jego ogromna popularność, ale także udostęp‑
niane przez niego narzędzia. Należy do nich zaliczyć m.in.: poli‑
tyczne strony fanowskie i „antyfanowskie”, możliwość grupowa‑
nia zwolenników i przeciwników określonych opcji politycznych, 
komentowania i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w życiu 
publicznym. Sprzyja temu także bardzo duża multimedialność i in‑
teraktywność tego serwisu. Sprawia to, że nawet ci użytkownicy, 
którzy tylko w niewielkim stopniu interesują się polityką, mogą 
być z łatwością wciągnięci w krąg debaty publicznej przez swoich 
„znajomych” na FB. Drugim wyjątkowym serwisem jest z pewnoś‑
cią platforma mikroblogowa Twitter. Cieszy się ona, co prawda, nie‑
co mniejszą popularnością, ale wynika to ze specyficznego modelu 
jej funkcjonowania. Twitter nie udostępnia tylu narzędzi wzajemnej 
interakcji politycznej, co Facebook, jednak jego krótka, „smsowa” 
forma sprawia, iż jest on atrakcyjnym narzędziem współczesnej de‑
baty publicznej, tak ze strony polityków, jak i zwykłych obywate‑
li. Nie przypadkiem Twitter, z jednej strony, był wykorzystywany 
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jako platforma organizowania wspólnych wystąpień, e‑mobilizacji, 
m.in. na Bliskim Wschodzie, a z drugiej, cieszy się rosnącą popu‑
larnością wielu prominentnych polityków zachodnich. Z funkcjo‑
nowaniem Twittera łączy się także cała blogosfera, która również 
odgrywa fundamentalną rolę z punktu widzenia demokracji 2.0. 
Co prawda, jej rola zależy w głównej mierze od popularności da‑
nego bloga, jednak w większym stopniu pozwala na bieżącą, wielo‑
stronną i skomplikowaną dyskusję polityczną. Wynika to z dwóch 
cech blogosfery: braku ograniczeń w zamieszczanym tekście oraz 
funkcji komentarzy i odpowiedzi w ramach jednego serwisu blo‑
gowego. Fundamentalne znaczenie w ostatnich latach zyskały rów‑
nież media demaskatorskie, a przede wszystkim Wikielaks. Pełnie‑
nie przez ten serwis funkcji informacyjnej sprawia, że stał się on 
w oczach wielu jedną z odpowiedzi na oderwanie elit od żądań 
opinii publicznej. Stało się to widoczne chociażby na przykładzie 
Arabskiej Wiosny, gdzie to m.in. Wikieleaks przyczyniło się do wy‑
buchu społecznego niezadowolenia na taką skalę. Wreszcie, od 2011 
roku coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać portal You Tube. Już 
od wielu lat jest on wykorzystywany jako narzędzie tak politycznej 
propagandy, jak i bieżącej dyskusji w sferze publicznej, czemu słu‑
żą, między innymi, wideoblogi. Wraz z wybuchem Arabskiej Wios‑
ny, ujawnił on jeszcze jedną ważną cechę. Stał się poniekąd kolejną 
platformą dziennikarstwa obywatelskiego. Protestujący w Egipcie, 
Tunezji czy buntownicy z Libii oraz Syrii wykorzystywali You Tube 
jako miejsce, gdzie zamieszczali materiały z bieżących wydarzeń 
w ich krajach, wbrew oficjalnej cenzurze panującej w mediach tra‑
dycyjnych. Co więcej, dzięki YT, zyskali oni także szansę na infor‑
mowanie krajowej oraz światowej opinii publicznej o własnych po‑
stulatach w określonych sprawach. 
 W świetle powyższych rozważań należy potwierdzić hipotezę, 
według której sieć stanowi obszar formowania się nowych ruchów 
społecznych. Nowe media stanowią wyjątkowe środowisko for‑
mowania się tego typu ruchów, ze względu na udostępniane przez 
nie specyficzne narzędzia. Przede wszystkim, są to ruchy samo‑
organizujące się. Powstają z reguły w wyniku poczucia relatywnej 
deprywacji, która staje się pierwszym bodźcem reakcji ze strony 
społeczeństwa. Ruchy tego typu nie powstają odgórnie, organizują 
się samoistnie, dzięki interakcji odbywającej się na poziomie me‑
diów społecznościowych czy blogosfery. Platformy te pozwalają 
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bowiem łączyć się użytkownikom posiadającym podobne poglądy 
w określonych kwestiach w stosunkowo łatwy sposób (np. profile 
fanowskie na FB). Dzięki temu mogą się oni organizować ad hoc, bez 
wcześniejszego planu, bez władz, bez struktur. Kiedy pada hasło, 
określony postulat polityczny, może być on podchwycony przez 
innych użytkowników, którzy gromadzą się w celu jego dalszej 
realizacji. Tego typu ruchy nie posiadają więc, w odróżnieniu od 
tradycyjnych, ani określonego przywództwa, ani jasno określonych 
struktur. Są więc amorficzne i horyzontalne, działają za zasadzie 
współpracy „sieciobywateli” odbywającej się głównie w nowych 
mediach. Mają one tym samym charakter neotrybalny, webplemien‑
ny, gdyż cechuje je płynność, rozproszenie oraz tymczasowość, uza‑
leżniona od chwilowych interesów oraz zachcianek. Jest to istotna 
cecha nowych ruchów społecznych o charakterze politycznym, 
ujawniającym się w nowych mediach. Kiedy bowiem określony cel, 
postulat polityczny zostanie zrealizowany, ruchy te, z reguły, za‑
przestają swojej działalności  1. Tego typu zbiorowości powstawały 
i powstają m.in. w kontekście globalnego kryzysu, niezadowolenia 
ze stanu demokracji i kapitalizmu (Ocuppy Wall Street) czy niepo‑
pularnych decyzji elit politycznych („Stop ACTA”). Szczególnym 
rodzajem nowego ruchu społecznego w nowych mediach okazała 
się Partia Piratów, wyrosła z postulatu wolnego dostępu do sieci. 
PP powstała jako nowy ruch społeczny, który z biegiem czasu, przy 
wykorzystaniu głównie nowych mediów, przeistoczył się w partię 
polityczną walczącą o „płynną demokrację”. Jednocześnie Partia Pi‑
ratów nie zatraciła wielu cech nowych ruchów społecznych, sku‑
tecznie dystrybuując władzę na wszystkich członków. 
 Działalność nowych ruchów społecznych w nowych mediach 
udowodniła tym samym, iż w ostatnich latach odgrywają one ros‑
nącą rolę w politycznym dyskursie z elitami politycznymi. Należy 
także dodać, iż funkcjonują one jako podmioty emergentne, czyli ta‑
kie, które są stale w stadium kształtowania się. Ruchy te prowadzą 
nowe sposoby działania. Na arenie wewnętrznej nie formują one ról 
członkowskich, nie wyłaniają reprezentantów, funkcjonują bez wy‑
raźnej hierarchii. Na arenie zewnętrznej organizują demonstracje, 
flashmoby, akcje z udziałem dużej ilości uczestników rekrutowanych 

1 W. Pigla, Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, dz. cyt., s. 27‑35.
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w sieci. Charakteryzuje je więc nieformalność i spontaniczność 
w realizowaniu polityki protestu nastawionej na społeczną zmianę.
 Po piąte, należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że nowe media 
mogą być odpowiedzią na coraz wyraźniejszy kryzys demokracji 
przedstawicielskiej. W rozdziale 3. wskazano na główne zarzuty 
kierowane pod adresem współczesnej demokracji. W tym kontek‑
ście należy zauważyć, że nowe media mogą poprawić jakość tego 
systemu politycznego z kilku powodów. Przede wszystkim, jak 
wskazano w pracy, funkcjonowanie Internetu Web 2.0 ściśle wiąże 
się z ideą demokracji deliberatywnej J. Habermasa. W tym świetle, 
bieżący, nieustający dyskurs polityczny, między wszystkimi akto‑
rami politycznymi, może w efekcie doprowadzić do polepszenia 
kompetencji tak elit, jak i wyborców. Pozwala tym samym na polep‑
szenie jakości decyzji politycznych oraz zwiększenie poziomu ak‑
ceptacji działań władz wśród obywateli. Dzięki powszechnej i stałej 
debacie publicznej za pomocą nowych mediów, może także rozło‑
żyć odpowiedzialność za poszczególne decyzje na całość społeczeń‑
stwa. Media społecznościowe są dziś platformą bieżącej komunika‑
cji, dyskusji, wywierania wpływu, a więc wielostronnej interakcji 
politycznej. Dzięki temu otwiera się szansa na zasypanie rosnącej 
przepaści pomiędzy działaniami elit politycznych a oczekiwanaimi 
społecznymi. Tym samym jest to remedium na powszechne zjawi‑
sko delegitymizacji władzy. Ponadto, nowe media pozwalają zwal‑
czać widoczną w rozwiniętych demokracjach tendencję do male‑
jącej partycypacji wyborczej i politycznej obywateli. Niski poziom 
zainteresowania przeciętnego obywatela uczestnictwem w debacie 
publicznej może znaleźć swoje rozwiązanie, właśnie dzięki nowym 
mediom. Dają one bowiem szansę osobistego zaangażowania i wy‑
wierania wpływu na elity polityczne w stopniu zdecydowanie wyż‑
szym niż dotychczas. Dowiedli tego m.in. amerykańscy czy arabscy 
blogerzy. Głos pojedynczego użytkownika Internetu Web 2.0 może 
zostać usłyszany przez opinię publiczną o wiele skuteczniej niż 
w przypadku mediów tradycyjnych. Jak już wspomniano wcześniej, 
sprzyja to również mobilizacji politycznej, polaryzacji elektoratów 
a tym samym większemu zaangażowaniu obywateli w bieżącą de‑
batę publiczną. Wreszcie, szerokie wykorzystanie nowych mediów 
w polityce pozwala zredukować nieprawidłowości, które narosły 
wokół funkcjonowania mediów tradycyjnych. Chodzi tu, przede 
wszystkim, o coraz częściej kwestionowaną rzetelność i uczciwość 
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głównonurtowego przekazu medialnego  2. Reakcją na ten problem 
może być wykorzystanie potencjału Internetu Web 2.0 m.in. przez 
dziennikarzy obywatelskich czy nowe ruchy społeczne, które pro‑
testują przeciwko zjawisku rosnącego wpływu mediów tradycyj‑
nych na procesy polityczne na poziomie lokalnym, państwowym 
czy globalnym. Szerokie wykorzystanie mediów demaskatorskich 
i społecznościowych pozwala zredukować dominujący do tej pory 
wpływ mediów mainstreamowych na opinię publiczną oraz proble‑
my poruszane w ramach debaty publicznej. W tym świetle należy 
zgodzić się z rosnącą grupą badaczy demokracji elektronicznej, któ‑
rzy w nowych mediach upatrują szansy na większe uwzględnienie 
mechanizmów bezpośrednich, znanych z greckiej agory, w formal‑
nym procesie decyzyjnym w państwie. Tym samym nowe media 
wykorzystane jako platforma politycznej interakcji rzeczywiście 
mogą stanowić rozwiązanie części problemów, przed którymi stoją 
współczesne demokracje.
 Rezultatem politycznego wykorzystania nowych mediów (a więc 
demokracji 2.0) jest nie tylko wspomniana wyżej zmiana reguł funk‑
cjonowania demokracji przedstawicielskiej. Jak udowodniły wyda‑
rzenia Arabskiej Wiosny czy „twitterowej rewolucji”, odpowiednio 
wykorzystana skrzynka z narzędziami Web 2.0 może pełnić funkcję 
promotora wartości demokratycznych. Dzięki mediasferze społecz‑
nościowej czy blogosferze obywatele państw autorytarnych zyskują 
bowiem wyjątkową możliwość ominięcia państwowej cenzury pre‑
wencyjnej oraz wyrażenia swojego niezadowolenia. Przybiera to 
różnorakie formy: od prostego komunikowania poczucia osobistej 
krzywdy (relatywna deprywacja), poprzez akcje e‑uświadamiania, 
aż do inicjatyw e‑mobilizacyjnych, które mogą się przekształcić 
w protesty i bunty offline. Tego typu funkcję sieć Web 2.0 spełniła 
chociażby w przypadku Tunezji czy Egiptu, gdzie nowe media dały 
obywatelom możliwość zorganizowania antyreżimowych demon‑
stracji. Bez względu na wątpliwości co do rzeczywistych efektów 
rewolucji w państwach arabskich, nie można nie zauważyć, iż sam 
ruch niezadowolonych w sieci miał charakter na wskroś demokra‑
tyczny. Użytkownicy Facebooka, Twittera czy You Tube organizo‑
wali się, walcząc z reżimami autorytarnymi, w obronie wolności 
słowa i podstawowych praw człowieka. Nawet w tych wypadkach, 

2 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 185.
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gdzie niezadowolenie społeczne przekształciło się w otwartą wojnę 
domową, to właśnie media społecznościowe oraz blogi były tym 
obszarem, gdzie toczyła się najbardziej wartościowa dyskusja doty‑
cząca przemian demokratycznych w przyszłości. Należy także pa‑
miętać o prodemokratycznych tendencjach prezentowanych przez 
„sieciobywateli” w innych regionach świata. Przedstawicielami ta‑
kich postaw stali się aktywiści z Anonymous, którzy wsparli w sie‑
ci protesty w Tunezji czy Egipcie. Prodemokratyczny charakter no‑
wych mediów ma więc charakter globalny.
 Po siódme, należy szerzej odnieść się do sposobu wykorzystania 
nowych mediów przez elity polityczne, co zaprezentowano jako po‑
litykę 2.0. Nie ulega wątpliwości, iż politycy już od lat dostrzegają 
ogromny potencjał, którzy drzemie w sieci, w kontekście zdobycia, 
sprawowania oraz utrzymania władzy państwowej. W tym świetle 
zasadne jest podkreślić, iż jedynie w nielicznych przypadkach ro‑
zumieją oni istotę demokracji 2.0, a więc wykorzystania Internetu 
jako platformy rzeczywistej interakcji z wyborcami. Najlepiej zro‑
zumiał to sztab Baracka Obamy, który skonstruował i zrealizował 
najbardziej spektakularną i skuteczną strategię wyborczą w sieci. Jej 
sukces zależał bowiem od kilku czynników: wykorzystania całego 
pakietu narzędzi Internetu Web 2.0, skupieniu się na wielostronnej 
komunikacji z elektoratem oraz zaangażowaniu wyborców w bie‑
żące działania oraz promocję kandydata (grass roots, e‑mobilizacja, 
e‑partycypacja). Doprowadziło to, w rezultacie, do jakże korzyst‑
nej dla polityków polaryzacji elektoratu oraz mobilizacji zwolen‑
ników. Co ważne, Barack Obama pozostał aktywny w sieci także 
po zwycięskich wyborach, prawidłowo odczytując potrzebę bieżą‑
cej interakcji z opinią publiczną, z pominięciem mediów tradycyj‑
nych. Działanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z większym lub 
mniejszym skutkiem powielane są w innych krajach. Wykorzysta‑
nie polityki 2.0 powiodło się w Brazylii oraz częściowo we Francji. 
Natomiast w Polsce czy innych państwach europejskich z reguły 
mediasfera społecznościowa jest stosowana podobnie, jak telewizja 
czy radio – do jednokierunkowego przekazu polityk‑wyborca. Do 
minimum tym samym redukuje się najważniejszy aspekt kultury 
Web 2.0, co przekłada się na bardzo ograniczone efekty, z punktu 
widzenia poparcia społecznego. 
 Zdecydowanie bardziej interesujący i istotniejszy wydaje się 
drugi filar demokracji 2.0 – sieciowa demokracja obywatelska. 
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Rozumiana jest ona jako działalność samoorganizujących się wspól‑
not sieciowych o charakterze politycznym, podejmowana ad hoc za 
pomocą nowych mediów, w ramach sprzeciwu wobec określonej 
sytuacji politycznej. Należy tu się zgodzić ze stwierdzeniem, że cy‑
beraktywizm przybiera zróżnicowane formy i wykorzystuje różne 
narzędzia, w zależności od kultury czy kraju występowania. Jest to 
szczególnie widoczne, porównując charakter działalności „siecioby‑
wateli” w krajach zachodnich oraz państwach Bliskiego Wschodu. 
W przypadku tych pierwszych, cyberaktywizm obejmuje wykorzy‑
stanie nowych mediów jako platformy uświadamiania społeczeń‑
stwa o określonych problemach, kwestiach, które nie zostały podję‑
te przez media main streamowe. Dominują tu akcje e‑mobilizacyjne, 
e‑partycypacyjne, które przejawiają się rozmaitymi protestami pre‑
kariatu, tak online, jak i offline (np. flashmoby). To także w państwach 
zachodnich na masową skalę rozpowszechniła się radykalna for‑
ma cyberaktywizmu – haktywizm. Jego uosobieniem są działania 
słynnej grupy Anonymous, która skutecznie zwraca uwagę m.in. 
na kwestię obrony wolności słowa w sieci. Nieco inaczej cyberakty‑
wizm przejawia się w państwach autorytarnych. W tym przypad‑
ku również zaczyna się od akcji uświadamiających społeczeństwo, 
zwracających uwagę na określone kwestie społeczne czy polityczne. 
Tym razem jednak nie dzieje się tak ze względu na wady mediów 
tradycyjnych, lecz ich ocenzurowanie. Co więcej, akcje e‑mobiliza‑
cyjne przekształcają się rzadziej we flashmoby, a częściej w masowe 
protesty społeczne na ulicach miast. Mogą one przybrać formę za‑
mieszek bądź nawet regularnych działań zbrojnych skierowanych 
przeciwko reżimowi. We wszystkich tych przypadkach sieć odgry‑
wa fundamentalną rolę jako narzędzie e‑mobilizacji, organizacji 
wystąpień, komunikacji własnych postulatów, dziennikarstwa oby‑
watelskiego czy bieżącej propagandy prowadzonej w trakcie kon‑
fliktu zbrojnego. U podstaw wszystkich tych form cyberaktywizmu 
leżą nowe ruchy społeczne, które jednak nieco różnią się od sie‑
bie. W obu sytuacjach mają one amorficzny, adhokratyczny i hory‑
zontalny charakter. Jednak w przypadku cyberaktywizmu w pań‑
stwach autokratycznych ruchy te mają tendencję do przekształcania 
się w opozycyjne organizacje polityczne. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że demokracja 2.0, czyli fe‑
nomen rosnącej roli nowych mediów jako platformy interakcji po‑
litycznej elit i obywateli, staje się dziś niekwestionowanym faktem 
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społecznym. Internet Web 2.0, w tym m.in. mediasfera społecznoś‑
ciowa, blogosfera bądź media demaskatorskie, cieszą się obecnie co‑
raz bardziej rosnącą popularnością użytkowników na całym świe‑
cie. Setki milionów internautów regularnie wykorzystuje te serwisy 
do pracy, rozrywki, a coraz częściej także do bieżącego udziału 
w debacie publicznej. Dzięki nowym mediom obywatele i ich grupy 
mogą coraz skuteczniej wywierać wpływ na decyzje podejmowane 
przez elity polityczne. Te, natomiast, zyskały nowy i wyjątkowy ka‑
nał komunikacji z wyborcami, z pominięciem skostniałej struktury 
mediów tradycyjnych. W wymiarze nieformalnym, na którym sku‑
piła się ta analiza, pozwala to na zbliżenie się do ideału nieustan‑
nej debaty, dyskursu, wymiany poglądów, która jest istotą ideal‑
nie pojmowanej demokracji, tj. demokracji deliberatywnej według 
J. Habermasa. Jej uosobieniem stał się ruch „sieciobywateli” zwany 
Partią Piratów, która od lat lansuje koncepcję płynnej demokracji, 
opartej, przede wszystkim, o wykorzystanie Internetu do bieżącego 
dyskursu publicznego. W tej perspektywie nowe media mogą być 
zarazem remedium na problemy, przed którymi stoją współczesne 
systemy przedstawicielskie, jak i siłą promującą wartości demokra‑
tyczne na całym świecie.
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ANEKSY

Aneks 1. Wyszukiwarka Google jako klucz do sieci

Współczesna sieć cechuje się niewyobrażalnie dużą ilością obiek‑
tów w niej funkcjonujących. Nie bez powodu Manuel Castels używa 
pojęcia galaktyka Internetu  1, Yochai Benkler wspomina o gwiazdo‑
zbiorze, Stanisław Lem pisał o świecie fantomatycznym  2, William 
Gibson o cyberprzestrzeni  3, a pojęcie hiperrzeczywistości  4 staje się 
coraz bardziej powszechne w obliczu permanentnej ekspansji sieci. 
Z początkiem lat 80. XX wieku Jason Lanier spopularyzował termin 
rzeczywistości wirtualnej  5, która zawładnęła wyobraźnią milionów 
internautów. Kosmiczna symbolika ma swoje uzasadnienie, gdyż 

1 M. Castels, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń‑
stwem, dz. cyt. 

2 świat fantomatyczny, kojarzony dzisiaj z rzeczywistością wirtualną, 
według Stanisław Lema, to świat całkowitego osamotnienia (S. Lem, Summa 
Technologiae).

3 Pojęcie cyberprzestrzeni wprowadził William Gibson w powieści 
Neuro mancer. Uważany jest dzisiaj za ojca gatunku literackiego nazywanego 
cyberpunkiem.

4 Pojęcie stworzone przez francuskiego filozofa Jeana Boudrillarda. Hiper‑
rzeczywistość, nierzeczywistość lub symulakrum to rzeczywistość pozorująca 
rzeczywistość albo tworząca własną rzeczywistość.

5 J. Lanier, You Are Not a Gadget: A Manifesto, Londyn 2010. Wirtualna rze‑
czywistość to tworzenie za pomocą komputera sztucznych środowisk, z któ‑
rymi człowiek może wejść w interakcje. Realizacjami tego terminu są gry typu 
MMORG jak na przykład Second Life.
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z perspektywy pojedynczego użytkownika jej wielkość jest przy‑
tłaczająca i nieogarniona. Wielu badaczy twierdzi, że choć została 
stworzona do konkretnych celów, to ewoluuje w nieprzewidzianych 
kierunkach i żyje własnym życiem. Jest, jak wirtualna galaktyka, jak 
układ nerwowy rodzącego się organizmu, który powoli wypełnia 
tkankę podskórną Ziemi. Zafrapowani jego budową i rozprzestrze‑
nianiem w czasie i przestrzeni ochotnicy z całego świata stworzyli 
nawet jego przybliżoną mapę  6. Wynika z niej, że ¼ Internetu jest 
zależna od jego jądra, które stanowią największe światowe korpora‑
cje, zaś ¾ połączeń dokonuje się bez jego pośrednictwa. Potwierdza 
to początkową tezę, iż nawet mimo awarii infrastruktury będzie on 
funkcjonował dalej. Oznacza to także, że Internet nie ma właścicie‑
la, że każdy może z niego korzystać oraz iż każdy może za jego 
pośrednictwem być nadawcą  7. Istotą owego novus ordo seclorum, 
którego społeczność liczy ponad 2 miliardy użytkowników, jest ot‑
wartość, partnerstwo, wspólnota zasobów i działanie na skalę glo‑
balną. Zdaniem Dona Tapscotta i Anthonyego D. Williamsa w epo‑
ce informacjonizmu paradygmat zarządzania opiera się głównie na 
umiejętności kierowania amorficzną, horyzontalną masą samoorga‑
nizujących się jednostek, tworzących tętniące życiem ekosystemy 
biznesowe i działających ad hoc z pozamaterialnych motywacji  8. 
Z tego punktu widzenia zdolność do integrowania rozproszonych 
struktur aktywnych w sieci jednostek i grup jest dzisiaj najważniej‑
szą umiejętnością menedżerską. Ich potencjał udowodniły cyber‑
rewolucje, które zdetronizowały autorytarne rządy krajów Afryki 
Północnej  9. Poruszanie się w tej przestrzeni wymaga zaawansowa‑
nej wiedzy o jej strukturze i mechanizmach działania oraz umiejęt‑
ności nawigacyjnych i uporządkowania, a także budowania treści 
i komunikacji z odbiorcami, które mieszczą się w pojęciu zarządza‑
nia komunikowaniem w sieci. Model ten powinien w pierwszym 
rzędzie opierać się na klasyfikacji dostępnych instrumentów spo‑
śród których można wymienić omówione już:

6 Por. <http://www.fizyka.umk.pl/> (dostęp: 30.01.2012).
7 Por. M. Lakomy, Internet kognitywny, dz. cyt.
8 Zob. D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia, o globalnej wspólpracy, która 

zmienia wszystko, dz. cyt.
9 Por. M. Lakomy, Zarządzanie 2.0 jako wyzwanie ery cyfrowej, Bielsko Biała 

2013.
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• narzędzia Web 1.0, do których zaliczamy: strony WWW, wy‑
szukiwarki, pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, IRC;

• narzędzia Web 2.0, wśród których wyróżniamy: mediasferę 
społecznościową (social media), blogosferę, gry typu MMORG 
(Second Life). Wikimedia, repozytoria wiedzy, mikromedia, me‑
dia broadcastingowe czy LipDub. 

 Powstanie radia, a później telewizji sprowokowało polityków do 
użycia tych mediów jako narzędzi  komunikowania politycz ne go. 
Pionierami w tej dziedzinie byli Franklin Delano Roosevelt (radio) 
oraz John F. Kennedy (telewizja). Profesjonalizacja komunikowania 
politycznego w okresie modernizacyjnym doprowadziła do wyod‑
rębnienia się media planningu, który ułatwia dotarcie z przekazem 
do określonych segmentów publiczności spełniających wymagane 
kryteria polityczne za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Na 
podobnej zasadzie działa przekaz internetowy. Jednakże stopień 
jego skomplikowania jest znacznie większy. Wynika on, przede 
wszystkim, z ogromnej liczby serwisów dostępnych w sieci oraz 
płynności związanej z liczbą aktywnych użytkowników. Co do 
zasady w komunikowaniu zapośredniczonym Internetem chodzi 
także o dotarcie z komunikatem politycznym do jak najszerszej, 
zdefiniowanej publiczności. Do tego potrzebne są jednak określo‑
ne narzędzia do analizy sieci. Informacji o zasięgu oraz aktywno‑
ści użytkowników sieci oraz rankingach serwisów dostarcza wiele 
różnych organizacji. Do najbardziej popularnych możemy zaliczyć: 
Internetworldstats, Alexa, Megapanel PBI/Gemius, Stat.pl, Social‑
bakers, Sysomos, Websitegrader itp. Istotne znaczenie odgrywa‑
ją także Eurostat, SMG/KRC, CBOS, GUS, UKE, Google Analitics, 
Google Page Rank, Google Trends, Google AdPlanner. Dane z nich 
pochodzące są niezbędne do nawigacji w komunikowaniu politycz‑
nym. W tym kontekście należy omówić najważniejsze z nich.
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Aneks 2. Narzędzia do analizy Internetu

Internetworldstats (IWS) funkcjonuje od 28 listopada 2004 roku. 
Serwis powstał z inicjatywy Enrique De Argaeza – absolwenta Uni‑
versidad de Los Andes  10. Siedziba firmy zarządzającej – Miniwatts 
Marketing Group – znajduje się w Bogocie (Kolumbia). Oferta ser‑
wisu obejmuje dane dotyczące populacji użytkowników sieci w ska‑
li globalnej, usystematyzowanych według różnych kryteriów. Naj‑
częściej wyszukiwane informacje dotyczą populacji użytkowników 
sklasyfikowanych według kontynentów, regionów świata, państw 
czy używanych języków. Raporty aktywności w sieci, wykorzysty‑
wane do celów marketingowych, obejmują znacznie bardziej szcze‑
gółowe dane. Wśród nich wymienić można: 

• Internet Traffic Raport  11 – monitorujący przepływ danych 
w skali globalnej;

• The CAIDA Website (Cooperative Association for Internet Data 
Analysis)  12 – prezentujący topografię światowego Internetu 
w postaci grafów połączeń;

• Internet News  13 – dostarcza najświeższych informacji o nowych 
technologiach internetowych;

• Detailed Domain Count  14 – prezentuje statystyki odnośnie licz‑
by aktywnych domen; 

• Web Browser Statistics  15 – pokazuje statystyki i tendencje korzy‑
stania z przeglądarek i systemów operacyjnych;

• ClickZ Stats  16 – jest przewodnikiem do statystyk związanych 
z marketingiem internetowym, badaniem reklamy i trendów 
e‑handlu;

• RefDesk  17 – jest miejscem, gdzie znajdują się adresy źródeł do 
korzystania z Internetu (np. linki do gazet z całego świata);

10 <http://www.linkedin.com/pub/dir/Enroque/De+Argaez> (dostęp: 30.01.2012).
11 <http://www.internettrafficreport.com/main.htm> (dostęp: 30.01.2012).
12 <http://www.caida.org> (dostęp: 30.01.2012).
13 <http://www.internet.com> (dostęp: 30.01.2012).
14 <http://www.whois.sc/internet‑statistics/> (dostęp: 30.01.2012).
15 <http://gs.statcounter.com> (dostęp: 30.01.2012).
16 <http://www.clickz.com/stats> (dostęp: 30.01.2012).
17 <http://www.refdesk.com/netsnap.html> (dostęp: 30.01.2012).
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• Net Craft  18 – świadczy usługi związane z bezpieczeństwem sie‑
ci, prowadząc badania rynku w tych aspektach.

 Z punktu widzenia polityki Internetworldstats dostarcza więc 
cennych informacji, które są podstawą do działań marketingu 
politycznego. 
 Innym rankingiem jest witryna Alexa  19, która prezentuje najbar‑
dziej popularne strony internetowe. Statystyki są tutaj zliczane za 
pomocą programu typu spyware – Alexa Toolbar, który jest dostępny 
wyłącznie dla programów przeglądarek internetowych i musi zo‑
stać zainstalowany przez użytkownika ręcznie. Oznacza to, że brak 
zgody na instalację aplikacji w komputerze wyklucza także z udzia‑
łu w statystykach. Alexa zależna od Amazon.com jest ogromnie po‑
pularna w Stanach Zjednoczonych i Azji, w Europie zaś nieco mniej. 
Zajmuje się ona badaniem ruchu na stronach internetowych pod 
kątem liczby użytkowników, jak i liczby odwiedzanych podstron. 
Codzienna weryfikacja danych pozwala obliczyć średnią popular‑
ność strony, na którą składają się dwa czynniki: liczba użytkowni‑
ków – oznaczająca liczbę internautów, którzy wizytują konkretną 
stronę oraz liczba przeglądanych podstron – oznaczająca liczbę 
stron odwiedzanych na danej domenie internetowej  20. Zastosowa‑
ny tutaj algorytm sprawia, że statystyki serwisu Alexa mogą nie 
oddawać rzeczywistej wartości ruchu na niektórych stronach, gdyż 
w ich obliczaniu nie są brane pod uwagę połączenia RSS i https. 
Ponadto, nie wszyscy właściciele stron internetowych chcą instalo‑
wać program spyware ze względów bezpieczeństwa. Mimo, to ser‑
wis ten jest cennym źródłem informacji o popularności strony pod 
warunkiem uzupełnienia informacji z innych rankingów. Dostarcza 
on unikatowych analiz statystycznych oraz wyników dotyczących 
danych demograficznych publiczności (wiek, płeć, wykształcenie, 
stan rodzinny, geolokalizacja odwiedzających itp.). Wśród dwu‑
dziestu najbardziej popularnych stron internetowych w Polsce ser‑
wis Alexa wymienia  21: Google Polska, Facebook, You Tube,  Google.
com, Onet.pl, Allegro, Wirtualna Polska, Gazeta.pl, Wikipedia, 

18 <http://news.netcraft.com/> (dostęp: 30.01.2012).
19 <http://www.alexa.com/> (dostęp: 30.01.2012).
20 M. Dziembała, M. Słaboń, Wybrane elementy oceny witryn internetowych, 

[ online:] <http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/409.pdf> (dostęp: 30.01.2012).
21 Ranking serwisu Alexa dla Polski na dzień 30 stycznia 2012 roku.
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Interia.pl, Blogspot.com, nk.pl, mBank, Kwejk.pl, O2.pl, Filmweb, 
Demotywatory, GoldenLine, Pudelek.pl.
 Kolejne narzędzie do analizy Internetu to portal Socialbakers.
com, który jest produktem firmy Candytech z Czech. Socialbakers.
com oferuje zestaw statystyk najbardziej popularnych serwisów spo‑
łecznościowych w sieci: Facebooka, Twittera, Google+, You Tube oraz 
Linkedin. Źródłem przychodów firmy są usługi Socialbakers Ana‑
lytics  22 oraz Socialbakers CMS  23 oferujace zarządzanie stronami na 
Facebooku. Bezpłatne statystyki obejmują informacje sklasyfikowa‑
ne w kategoriach według krajów, najczęściej odwiedzanych profi‑
li w serwisach społecznościowych, marek, najbardziej popularnych 
aplikacji i ich deweloperów. Rosnące zainteresowanie mediasferą 
społecznościową ze strony przedsiębiorców i polityków sprawia, że 
rośnie także zapotrzebowanie na analizy oferowane przez serwis. 
 Sysomos umożliwia dostęp do wszystkich rozmów prowadzo‑
nych w mediach społecznościowych. Dzięki zastosowaniu konteks‑
towych analiz tekstowych oraz technologii data mining gromadzone 
są dane z blogów, Facebooka, Twittera, forów, Wiki i innych źródeł. 
Serwis daje możliwość poznania tonu rozmów, określenia nastro‑
jów, a także określenia profili społeczno‑demograficznych. Oferu‑
je dwa produkty: Media Analysis Platform (MAP) oraz Heartbeat. 
Oba narzędzia dają możliwość analizowania stale aktualizowanych 
rozmów prowadzonych w social mediach, co z punktu widzenia na‑
strojów, społecznych kumulujących się w sieci jest niezwykle ważne 
z politycznego punktu widzenia. Serwis Sysomos, (gr. – wszystko 
razem), wyłonił się z zaawansowanego projektu badawczego roz‑
poczętego w 2005 roku na Uniwersytecie w Toronto. W maju 2006 
roku doprowadził do powstania BlogScope – narzędzia do anali‑
zy i wizualizacji blogosfery, który jest rozwijany w ramach projek‑
tu badawczego na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Toronto. 
Monitoruje około 60 milionów blogów. Obecnie Sysomos jest spółką 
zależną od Marketwire Inc. z siedzibą w Toronto w Kanadzie.
 Kolejne narzędzie to Websitegrader.com  24, strona interneto‑
wa skonstruowana przez firmę HubSpot  25. Została ona założona 

22 <http://analitycs.socialbakers.com> (dostęp: 2.02.2012).
23 <http://cms.socialbakers.com> (dostęp: 2.02.2012).
24 <http://marketing.grader.com/> (dostęp: 2.02.2012).
25 <http://www.hubspot.com> (dostęp: 2.02.2012).
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w 2006 roku przez Briana Halligana i Dharmesha Shaha w Camb‑
ridge (Massachusetts, USA) w pobliżu prestiżowej MIT. W wyniku 
kilkuletnich obserwacji zmieniającego się pod wpływem technologii 
Web 2.0 rynku, fundatorzy doszli do wniosku, że nastąpiło odwró‑
cenie dotychczasowego sposobu docierania do klientów. Obecnie 
potencjalni nabywcy rozpoczynają poszukiwania informacji o inte‑
resujących ich towarach, usługach czy ludziach od wpisania słów 
kluczowych do okna wyszukiwarki Google. Mechanizm jej dzia‑
łania stał się zatem kluczowym elementem nowego paradygmatu 
zarządzania organizacją. Coraz mniejszą rolę odgrywa marketing 
oparty na reklamie, której zadaniem jest docieranie do odbiorców 
poprzez media. Coraz powszechniej konsumenci sami docierają 
do interesujących ich treści poprzez wyszukiwarki. Stąd pomysł 
inbound marketingu (ang. inbound – przychodzący), który łączy mar‑
keting w wyszukiwarkach z blogami oraz mediasferą społecznoś‑
ciową, stając się bardzo skutecznym narzędziem pozwalającym na 
uzyskanie wysokich pozycji w wyszukiwarkach. Szczególną rolę 
odgrywa tutaj komunikacja na Facebooku i Twitterze oraz w blogo‑
sferze o specyficznym adresie: nazwa‑aktora‑politycznego.pl/blog 
lub blog.nazwa‑aktora‑politycznego.pl. Ten mechanizm budowania 
blogosfery wykorzystał Barack Obama, tworząc blogosferę wspie‑
rającą stronę myBO: http://my.barackobama.com/page/community/
blog/nazwisko‑blogera. 
 Należy także wspomnieć o dwóch polskich narzędziach anali‑
zy Internetu. W 1999 roku z inicjatywy amerykańskiego inwestora 
Global Marketing Corporation powołano do życia w Polsce spółkę 
Gemius  26. Zajmuje się ona kompleksowymi badaniami Internetu, 
dostarczając informacji o ruchu internautów na stronach interne‑
towych (GemiusTraffic), profilu społeczno‑demograficznym użyt‑
kowników (GemiusProfile) i skuteczności internetowych kampanii 
reklamowych (GemiusEffect). Pełny obraz polskiego rynku interne‑
towego można uzyskać dzięki badaniom GemiusAudience (Mega‑
panel PBI/Gemius) realizowanym we współpracy ze spółką Polskie 
Badania Internetu. 
 Drugim popularnym polskim narzędziem do analizy Interne‑
tu jest natomiast Stat.pl. Działa pod egidą spółki Stat24 Sp. z o.o. 
powiązanej z Polsat Media. Funkcjonuje on dzięki zainstalowaniu 

26 <http://www.gemius.pl/> (dostęp: 30.01.2012).
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specjalnego kodu dołączanego do plików badanej witryny. Umożli‑
wia gromadzenie danych dotyczących ruchu generowanego przez 
stronę WWW w następujących kategoriach: statystyki WWW, mapa 
kliknięć, słowa kluczowe, ranking witryn, licznik oglądalności, emi‑
sja reklam internetowych oraz analiza i optymalizacja witryn. Sta‑
tystyki to narzędzie, które dostarcza wiarygodnych danych o po‑
pularności i użyteczności serwisu. Obejmują one informacje o  27: 
ilości odsłon generowanych w witrynie dziennie, tygodniowo, mie‑
sięcznie; ilości użytkowników i ich lojalności, słowach kluczowych, 
których użyli użytkownicy, aby trafić na witrynę; kraju, wojewódz‑
twie, mieście, z którego pochodzą internauci odwiedzający witrynę; 
wskaźniku konwersji, czyli stosunku użytkowników odwiedzają‑
cych stronę do użytkowników dokonujących np. zakupu na stro‑
nie; przyroście użytkowników, odsłon, średnim czasie trwania od‑
słon, wizyt oraz średnim czasie spędzonym przez użytkowników 
na stronie. Mapa kliknięć umożliwia pozyskanie informacji doty‑
czących klikalności w poszczególne elementy witryny internetowej. 
Pozwala to ustalić, które elementy serwisu są najbardziej atrakcyjne 
dla użytkowników strony oraz które obszary najbardziej przycią‑
gają uwagę internautów  28. Słowa kluczowe (keywords) – są to wyra‑
zy lub wyrażenia (frazy) określające zawartość strony internetowej. 
Występowanie tych słów na stronie sprawia, iż poprzez wyszu‑
kiwarki użytkownicy trafiają do witryny. Najczęściej są to słowa, 
zgodne z jej tematyką. Dzięki tej usłudze możliwa jest optymali‑
zacja wyników w wyszukiwarkach internetowych. Serwis Stat.pl 
umożliwia także pozyskiwanie raportów i rankingów witryn oraz 
liczników oglądalności w wersji darmowej oraz płatnej. 

27 <http://www.stat24.com/pl/statystyki.html> (dostęp: 3.02.2012).
28 Tamże.
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Aneks 3. Mechanizm działania wyszukiwarki Google

Kluczowe znaczenie dla wykorzystania Internetu jako platformy po‑
litycznej interakcji ma również zarządzanie informacją w sieci. Z tego 
punktu widzenia wyszukiwarka Google pełni zatem kluczową rolę 
w procesie docierania do stron internetowych. Znajomość działania 
jej mechanizmów staje się więc niezbędna do funkcjonowania na sce‑
nie politycznej. Pełni ona rolę swego rodzaju infostrady, kierującej do 
stron WWW, które są najlepiej „otagowane”. „Tagowanie” zaś jest 
elementem folksonomii, która, zdaniem Anny Maj, stanowi syste‑
mem klasyfikacji i kategoryzacji treści. Według niej: 

znaczniki nadawane w procesie social bookmarking, social tagging i social 
networking stanowią zarazem prywatne, jak i społeczne sposoby po‑
rządkowania świata sensów, metody negocjacji znaczeń i elementy gry 
społecznej. Specyficzne działania związane z nadawaniem znaczników 
(„tagów”) polegają w istocie na takim opisywaniu treści, by ułatwić ich 
selekcję, odnalezienie i ewaluację w jak najkrótszym czasie  29.

W tym kontekście Del.icio.us, jest przykładem serwisu, który służy 
społecznemu oznaczaniu treści w sieci i publicznemu udostępnia‑
niu zakładek. Ważne strony internetowe 

opisywane są tutaj przez użytkowników za pomocą znaczników przy‑
należących do różnych kategorii, prezentowanych w serwisie w posta‑
ci „chmur tagów”, ułatwiających wyszukiwanie tematyczne oraz staty‑
styczne (ocena popularności)  30.

Zdaniem Tima O’Reilly, usługi Web 2.0, wykorzystując społeczną po‑
pularność i rekomendacje usług, serwisów i produktów, dokonywa‑
ne dobrowolnie przez użytkowników, nie potrzebują tradycyjnego 
marketingu  31. Na autorytecie twórcy pojęcia Web 2.0 oparto więc fun‑
dament inbound marketingu oraz websitegradera. Strona jest doskona‑
łym narzędziem diagnozującym skuteczność działań promocyjnych 

29 A. Maj, Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspek‑
ty Web 2.0, [online:] <http://annamaj.wordpress.com/2009/11/04/folksonomia‑ja‑
ko‑nowy‑model‑wiedzy‑komunikacyjne‑i‑kulturowe‑aspekty‑web‑2‑0/> (do‑
stęp: 2.02.2012).

30 Tamże.
31 T. O’Reilly, What is Web 2.0. Design Patterns and Business Model for the Next 

generation of Software, [w:] O’Reilly News, s. 2, [online:] <http://oreilly.com/pub/a/
oreilly/tim/news/2005/09/30/what‑is‑web‑2.0.html> (dostęp: 2.02.2012).
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podejmowanych w sieci. Po wpisaniu w okna wyszukiwarki adresu 
strony podmiotu politycznego oraz jego konkurentów, websitegra‑
der dostarcza raport, który obejmuje trzy czynniki: ToFu (Top of the 
Funnel), MoFu (Middle of the Funnel) oraz podsumowanie w posta‑
ci analizy stanu rzeczy. ToFu prezentuje diagnozę ruchu w sieci na 
badaną stronę internetową. Ocenia, czy treści na niej promowane są 
unikalne i ciekawe dla użytkowników sieci. Zadaniem wskaźnika 
MoFu jest określenie stopnia konwersji odwiedzających stronę w po‑
tencjalnych klientów (elektorat). Oba współczynniki biorą pod uwa‑
gę aktywność badanego podmiotu w blogosferze, w social mediach 
oraz na platformach telefonii mobilnej. Efektem analizy dokonanej 
przez websitegradera jest raport przysyłany na podany adres mailowy. 
Obejmuje on słabości dotychczasowych działań, wskazuje na braki 
i podpowiada, co należy poprawić, aby osiągnąć sukces. Narzędzie 
to działa w oparciu o mechanizm PageRank, stąd niezwykle istotne 
jest poznanie sposobu działania wyszukiwarki Google (Google Ana‑
lytics, PageRank Checker, Link Popularity, Google with Social Stats, 
Google AdPlaner, Google Trends for Websites).
 Jednym z najczęstszych powodów użytkowania Internetu jest 
wyszukiwanie informacji rozsianych w całej sieci. Trudno sobie 
wyobrazić, jak długo trwałoby „ręczne” przeczesywanie zasobów 
cyberprzestrzeni, dlatego jeszcze w latach dziewięćdziesiątych za‑
częto konstruować oprogramowanie służące do automatyzacji tego 
procesu. Dzisiaj strona www.google.com posiada dominującą po‑
zycję na rynku wyszukiwarek i jest najczęściej i najchętniej użytko‑
wanym narzędziem do penetrowania zasobów sieci, kolokwialnie 
nazywanym przez pokolenie C – „googlowaniem”. Pozycję lidera 
potwierdza niemal 95% udział w rynku wyszukiwarek  32. Sukces 
ten firma zawdzięcza, przede wszystkim, oprogramowaniu stwo‑
rzonemu przez Larry’ego Page’a. Algorytm ten początkowo nosił 
nazwę BackRub, później przemianowano go na PageRank. Zapew‑
nia niezwykle szybkie i trafne odpowiedzi na słowa kluczowe. 
Jego dopełnieniem jest zdecentralizowana, klastrowa architektu‑
ra tanich, niemarkowych serwerów rozmieszczonych w różnych 

32 W okresie od 9 do 15 stycznia 2012 roku, uśredniony udział procentowy 
wizyt rozpoczętych wejściem z wyszukiwarek na serwisy objęte badaniem ge‑
miusTraffic z obszaru Polski wyniósł 94,82%, [online:] <http://ranking.pl/pl/ran‑
kings/search‑engines‑domains.html> (dostęp: 3.02.2012). W Rosji dominuje wy‑
szukiwarka Yandex, zaś w Chinach – Baidu.
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 częściach świata, dzięki czemu wyszukiwarka gwarantuje błyska‑
wiczny dostęp do danych. Obecnie jest ich około jednego miliona. 
Misją Google Inc. jest skatalogowanie światowych zasobów infor‑
macji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi  33.
 Proces wyszukiwania przebiega kolejno w serwerach indekso‑
wych, serwerach dokumentów oraz serwerach reklamowych. Za‑
daniem serwerów indeksowych jest katalogowanie zawartości całej 
sieci WWW  34. Dopisanie adresu URL strony do indeksu wyszuki‑
warki dokonuje się za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem 
http://www.google.pl/addurl/. Tutaj także odbywa się indeksowa‑
nie, czyli proces przyporządkowywania słów kluczowych do do‑
kumentów, w których zostały one skatalogowane. Wpisanie do wy‑
szukiwarki określonego słowa aktywizuje indeks zawierający listę 
wszystkich dokumentów i ich adresów sieciowych, w których to 
słowo się znajduje. Jeśli hasło składa się z dwóch lub więcej słów, 
Google wybiera tylko te dokumenty, które je zawierają. Zanim 
jednak wyniki zostaną podane, algorytm sprawdza także miejsce 
występowania wyszukiwanego słowa. Większą wagę będzie mia‑
ło słowo pogrubione występujące w nagłówku niż niepogrubione 
znajdujące się w środku tekstu. Ostateczna hierarchizacja listy tra‑
fień wyszukiwania dokonuje się w oparciu o częstotliwość zapytań. 
Im częściej słowo wpisywane jest do wyszukiwarki, tym wyższą 
pozycję zajmie w hierarchii wyszukiwania. Im więcej linków kie‑
ruje ruch w sieci w stronę określonego adresu tym większą posia‑
da on wagę. Według Briana Halligana i Dharmesha Shaha „ranking 
ten tworzony jest na podstawie dwóch czynników, a mianowicie 
trafności i wiarygodności. Trafność jest wskaźnikiem skuteczności 
dopasowania danej strony do wpisanych słów kluczowych. Oce‑
nia się ją na podstawie takich kryteriów, jak tytuł strony, zawartość 
strony czy tekst z linków prowadzących na stronę. Wiarygodność 
strony zależy od tego, na ile dana strona jest wartościowa i rzetel‑
na w oczach Google”  35. Larry Page, tworząc algorytm oparty na 
wskaźniku wiarygodności, oparł się na doświadczeniach środowi‑
ska naukowego Uniwersytetu Stanforda. Wiarygodność  publikacji 

33 <http://www.google.com/intl/en/about/corporate/company/> (dostęp: 27.12. 
2011).

34 Webmasters, Google, [online:] <http://www.google.com/webmasters> (do‑
stęp: 3.02.2012).

35 B. Halligan, D. Shah, Inbound marketing, Gliwice 2010, s. 103.
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naukowych  ocenia się na podstawie liczby odniesień i cytatów w in‑
nych pracach. W wyszukiwarce funkcję cytowań pełnią linki kieru‑
jące na daną stronę. W kolejnym kroku algorytm PageRank najlep‑
szym wynikom przypisuje numer dokumentu, czyli tzw. Document 
ID. Numery te następnie przekazywane są do serwerów doku‑
mentów, gdzie przechowywane są kopie stron WWW. Ze względu 
na możliwość psucia się sprzętu kopiowanie jest multiplikowane. 
Stąd informacja raz zapisana w sieci nigdy z niej nie znika. Ostat‑
ni etap wyszukiwania polega na odesłaniu wyników do serwerów 
reklamowych, których zadaniem jest dobranie linków sponsoro‑
wanych, czyli płatnych reklam zamieszczonych wraz z listą wyni‑
ków. Mechanizm ten zapewnia Google zasadniczą część przycho‑
dów, a użytkownikom bezpłatny dostęp do zasobów sieci. System 
reklamowy Google AdWords funkcjonuje w oparciu o powiązanie 
słów kluczowych, do których zleceniodawca życzy sobie wyświet‑
lić określoną reklamę  36. Algorytm PageRank nadaje w końcowym 
rozrachunku stronom internetowym wartość liczbową z przedziału 
od 0 (najgorsza) do 10 (najlepsza), oznaczającą jej jakość. Wartość 
ta zależy od nadanego współczynnika Link Popularity (LP), okre‑
ślającego liczbę połączeń prowadzących do danej strony oraz ich 
wartość  37. W kampaniach wyborczych często do nazwiska konku‑
renta doklejane są linki sponsorowane, których zadaniem jest jego 
dyskredytowanie. Przykładowo w 2008 roku w ten sposób obciążo‑
no Baracka Obamę powiązaniami z islamem. Ostateczna lista wyni‑
ków (SERP – ang. Search Engine Results Page) obejmująca linki or‑
ganiczne i sponsorowane pojawia się zazwyczaj w ciągu ułamków 
sekund i obejmuje często miliony wyników. Najważniejsze jednak 
znajdują się na pierwszej tablicy zawierającej dziesięć adresów. Aż 
89% użytkowników wyszukiwarki nie przechodzi już do następ‑
nych stron. Wśród nich 42% zatrzymuje się na pierwszym linku. 
Ponadto około 75% użytkowników wyszukiwarki korzysta z wyni‑
ków organicznych, a 25% otwiera linki sponsorowane  38. 

36 <http://www.google.com/competition/howgooglesearchworks.html> 
( dostęp: 6.12.2011)

37 The Google PageRank Algorithm and How It Works, [online:] <http:www.ian‑
rogers.net/google‑page‑rank/>; The Google PageRank – Additional Factors, [online:] 
<http:pr.efactory.de/e‑further‑factors.shtml> (dostęp: 3.02.2012).

38 Organic versus paid serach, <http://www.hubspot.com/organic‑us‑paid‑
‑search/> (dostęp: 10.12.2011).
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 Z powyższych danych wynika, jak bardzo ważna jest umiejęt‑
ność wykorzystywania algorytmu PageRank w działaniach poli‑
tycznych. W tym celu stworzono do działań promocyjnych w wy‑
szukiwarkach Serch Engine Marketing (SEM) marketing obejmujący 
kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymaliza‑
cję stron WWW. Na SEM składają się Search Engine Optimization 
(SEO) oraz Pay Per Click (PPC).
 Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych jest 
istotą procesu optymalizacji wyszukiwania SEO, którego celem jest 
maksymalizacja prawdopodobieństwa wyświetlenia w organicz‑
nych (a więc darmowych) wynikach wyszukiwania na najwyższych 
pozycjach dla określonych słów kluczowych. Jest procesem długo‑
falowym i permanentnym o charakterze strategicznym. Z punktu 
widzenia komunikowania politycznego znajomość tego algorytmu 
może przesądzać o sukcesie wyborczym. Jednakże należy pamię‑
tać, że najlepszym sposobem optymalizacji jest tworzenie takiej 
zawartości strony, która byłaby najbardziej interesująca dla osób 
przeszukujących sieć i jednocześnie odpowiednio dobierała sło‑
wa kluczowe. Według B. Halligana i D. Shaha proces optymaliza‑
cji przebiega w trybie on‑page oraz off‑page  39. Czynniki typu on‑page 
są to elementy strony, które mogą być kształtowane i modyfikowa‑
ne przez jej właściciela, tak, aby poprawiać pozycję w wynikach 
wyszukiwania. Obejmują one: tytuł strony, meta opis, adres URL, 
nazwę domeny, nazwy podstron oraz nagłówków tekstów publi‑
kowanych na stronie. Konstruowanie ich wszystkich opiera się na 
wykorzystywaniu najważniejszych słów kluczowych. Pomocne tu‑
taj staje się oprogramowanie monitorujące statystyki posługiwa‑
nia się określonymi frazami. Można je odnaleźć na stronie Google 
 Zeitgeist. Czynniki typu off‑page obejmują natomiast wszystkie te 
elementy, które znajdują się na innych stronach. Są to głównie linki 
przychodzące (hiperłącza, anchor teksty), które kierują internautów 
na określoną stronę. „Każdy taki link przypomina nowo wybudo‑
waną drogę (…), dzięki której większa grupa ludzi ma dostęp do 
(…) produktów”  40. Ich liczba zależy od jakości zawartości strony 
(tzw. rozpoznawalne treści) oraz aktywności w sieci i liczby kon‑
taktów. Skuteczność działań SEO można łatwo monitorować za 

39 B. Halligan, D. Shah, Inbound marketing, dz. cyt., s. 110‑124.
40 Tamże, s. 61.
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pomocą opisanego wyżej,  bezpłatnego narzędzia w postaci stro‑
ny websitegrader.com, która raportuje liczbę linków kierujących 
do strony, liczbę zindeksowanych podstron oraz zakładek w ser‑
wisie Delicious. Z badań dostępnych w SEOmoz  41 wynika, że sy‑
stematycznie spada znaczenie czynników okołolinkowych. Rośnie 
natomiast znaczenie aktywności w serwisach społecznościowych, 
szczególnie na Facebooku (FB). Wśród najważniejszych czynników 
okołospołecznościowych wymieniono  42: liczbę share’ów  43 na FB, 
liczbę linkujących na FB, liczbę komentarzy na FB, liczbę lajków na 
FB, liczbę tweetów z URL‑em, liczbę share’ów Google Buzz (serwis 
funkcjonował do 15 grudnia 2011 roku – obecnie nieaktywny). Po‑
równanie wyników badań z 2009 i 2011 roku dowodzi, że znaczenie 
linków spadło z 43% do 21%, utrzymało się znaczenie słów kluczo‑
wych i wzrosło znaczenie aktywności w serwisach społecznościo‑
wych, szczególnie na Face booku i Twitterze  44. Będzie więc rosło 
zapotrzebowanie na monitorowanie aktywności w social mediach 
z wykorzystaniem serwisu socialbakers.com.
 Oprócz wymienionych wyżej metod optymalizacji cechujących 
się uczciwą konkurencją, wyróżnić można także sposoby nieetycz‑
ne (typu black hat). Są to, między innymi: farmy linków, automatycz‑
ne generowanie treści, upychanie słów kluczowych, cloaking, ukry‑
ty tekst, strony typu doorway czy Google Bomb. Ta ostatnia polega 
na masowym dodawaniu na stronach linku ze wskazanym tekstem. 
Użyto jej w Polsce już w 2003 roku przeciwko posłowi Samoobrony 
Andrzejowi Lepperowi. „Olinkowano” wówczas słowem kluczo‑
wym „kretyn” adres do jego sejmowej strony internetowej. W efek‑
cie ukazywała się ona w wynikach organicznych po wpisaniu frazy 
„kretyn”. Politycznego Google Bomb użyto także przeciwko kilku 
czołowym polskim politykom, stosując następujące frazy: „ptasia 

41 <http://www.seomoz.org/blog/early‑ranking‑factors‑data‑an‑april‑links‑
cape‑update> (dostęp: 3.02.2012).

42 R. Fishkin, Linki krążące po Facebooku najsilniejszym czynnikiem rankingowym 
w Google, [online:] <http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/linki‑z‑faceboo‑
ka‑czynnik rankingowy‑google/> (dostęp: 3.02.2012).

43 Przycisk share został zintegrowany na FB z przyciskiem like, dzięki czemu 
obecnie możliwe jest dzielenie się treściami już po kliknięciu przycisku like. Share 
jest to określenie opisujące proces cyrkulacji treści w sieci.

44 Google’s Ranking Factors 2011, [online;] <http://bit.ly/rankfactorsmunich> 
(dostęp: 3.02.2012).
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grypa”, „spieprzaj dziadu” czy „kłamca”  45. Boleśnie odczuł także 
takie działania Georg W. Bush, którego zaatakowano frazą miserable 
failure (ang. – żałosna porażka). Metodę tę można zatem traktować 
jako narzędzie czarnego PR‑u  46. 
 średnio, co czwarty użytkownik sieci otwiera linki sponsorowa‑
ne. Występują one zazwyczaj po prawej stronie wyników wyszuki‑
wania, choć coraz częściej umieszczane są nad wynikami organicz‑
nymi w ramce na różowym tle, z mało widocznym oznaczeniem: 
„reklamy”. Umieszczenie linków sponsorowanych w tym miejscu 
zapewnia większą frekwencję na stronach komercyjnych, zapew‑
niając Google także dodatkowe przychody. Są one elementem re‑
klamy opartej na usłudze Google AdWords. Jest to płatny program 
reklamowy typu Pay Per Click (PPC), funkcjonujący na zasadzie 
aukcji na żywo, gdzie cena skierowania Internautów na określoną 
stronę zależy od ilości podmiotów konkurujących o te same słowa 
kluczowe (tę samą grupę docelową). PPC, w odróżnieniu od SEO, 
jest skutecznym narzędziem taktycznym, nadającym się do akcji 
promocyjnych w trakcie kampanii wyborczych. Zapewnia moż‑
liwość szybkiego reagowania na sytuację, zwłaszcza w przypad‑
ku krótkoterminowych akcji marketingowych. W celu uniknięcia 
zjawiska „wyklikania” konkurencji, wprowadzono mechanizm 
bezpieczeństwa określający maksymalną cenę za kliknięcie (BID), 
jaką może zapłacić zleceniodawca. Poprzez system AdWords, Go‑
ogle sprzedaje słowa kluczowe zleceniodawcom, których materia‑
ły reklamowe automatycznie pojawią się wówczas, gdy do wy‑
szukiwarki zostaną wpisane określone słowa. W zastosowaniach 
politycznych narzędzie to stało się bardzo popularne szczególnie 
w czasie kampanii wyborczych. W 2007 roku Google zakupiło, za 
kwotę 3,1 miliarda dolarów, firmę DoubleClick, funkcjonującą od 
1996 roku i będącą liderem w dziedzinie banerów reklamowych on‑
line  47. „DoubleClick podąża za ponad 80% Internautów za pomocą 
tzw. cookies (ciasteczek), swego rodzaju donosicieli, którzy śledzą 
przeglądane strony i umożliwiają wysyłanie określonych reklam 

45 <http://pl.wikinews.org/wiki/2008‑11‑20:Tym_razem_Tusk_ofiar%C4%85_
internetowej‑dywersji> (dostęp: 27.12.2011).

46 <http://searchengineland.com/google‑kills‑bushs‑miserable‑failure‑se‑
arch‑other‑google‑bombs> (dostęp: 27.12.2011).

47 DoubleClick, [online:] <http://www.nytimes.com/2007/04/14/technology/14 
DoubleClick.htm?_r=1&oref=slogin> (dostęp: 27.12.2011).
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 odpowiadających profilowi oraz zainteresowaniom odwiedzają‑
cych konkretne witryny internetowe”  48. Dzięki tej transakcji Google 
dominuje na światowym rynku reklamy kontekstowej w Interne‑
cie poprzez system AdSense. Uzupełnieniem tej technologii jest Ad 
Planner, narzędzie pozwalające określać, na której stronie interne‑
towej reklama jest najskuteczniejsza.
 Od początku swojego istnienia Google wprowadził w życie wie‑
le produktów i usług, których przeciętny użytkownik sieci nie po‑
trafi wykorzystać. Zostały one opisane i sklasyfikowane przez Mi‑
chaela Millera  49. Funkcjonalnie wydzielił on narzędzia obejmujące: 
wyszukiwanie informacji, komunikację, pracę z aplikacjami, prze‑
glądanie zdjęć i filmów, pracę z mapami, usługi mobilne, reklamę 
oraz inne. Funkcja wyszukiwania informacji obejmuje następujące 
aplikacje: Google Search, Google Alerts, Google Directory, wyszu‑
kiwanie produktów, blogów i postów, książek i bibliotek, informa‑
cji szkolnych oraz specjalnych. Funkcja komunikacji obejmuje ta‑
kie aplikacje, jak: mailing z Gmail, Google Talk, Google Groups, 
czatowanie z Lively i blogowanie. M. Miller poleca również pracę 
z aplikacjami:  Google Docs, Google Presentations, Google Calen‑
dar, Google Reader  50. Funkcja praca z mapami dotyczy trzech po‑
pularnych narzędzi: Google Maps, Google Map Mashups, Google 
Earth. Usługi mobilne obejmują: Google on Mobile Phone, Google 
on the iPhone, iPad oraz Google Phone Android. Funkcje związane 
z reklamą dotyczą: Optimizing Your Site for Google Search, Google 
AdWords, Google AdSence i AdPlanner. Wśród innych funkcji Mill‑
er wymienia: Google News, Financial Information, Google Health, 
Google Checkout, Google Sites, a także Google+, Blogger, Android, 
Orkut, Feedburner, Google Trends, Google Analitics, Google with 
Social Stats, PageRank Checker i Google Zeitgeist. Niezwykle dy‑
namiczny rozwój korporacji sprawia, że wymienione wyżej funk‑
cje nie są kompletne, jednakże z punktu widzenia komunikowania 
politycznego nie ma to większego znaczenia, gdyż zaledwie część 
z nich znajduje zastosowanie w praktyce politycznej. 

48 B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011, s. 61.
49 M. Miller, Google.pedia. The Ultimate Google Resource, Pearson Education, Inc. 

2008, s. 6.
50 Tamże.
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 Reasumując nalezy na koniec przytoczyć słowa Oliviera Bom‑
sela, według którego „Google stał się (…) uniwersalną przeglądar‑
ką, borgesowskim operatorem, który przeobraża świat tekstu w bi‑
bliotekę wieży Babel. Łącząc tę funkcję z zasobami reklamowymi 
za pomocą dwustronnej platformy Google odniósł (…) najwięk‑
szy sukces przemysłowy ery cyfrowej”  51. Staje się również jednym 
z najważniejszych narzędzi komunikowania politycznego dla Net 
Generation. 

51 O. Bomsel, Gratuit! Du deploiement de l’économie numerique, Paris 2007, s. 249.
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SUMMARY

Democracy 2.0 is the phenomenon which includes the rising signifi‑
cance of new media as a platform of political interactions of elites 
and citizens. Web 2.0 Internet, including among others social me‑
dia, blogosphere or whistleblowers, enjoys great popularity around 
the world. Hundreds of millions of Internet users use these services 
for work, entertainment or, more frequently, even to participate in 
the public debate. Thanks to new media, citizens and their groups 
can more efficiently influence decisions taken by the political elites. 
The decision‑makers however can use Internet Web 2.0 as well – as 
a new and unique channel of communication with their electorate, 
without the cumbersome structure of the traditional media. The in‑
formal relations with the use of these services, which is the main 
focus of this work, allows to get closer to the ideal of continuous de‑
bate, discourse, exchange of thoughts, which is the essence of ideal 
democracy, deliberative democracy, according to Jurgen Habermas. 
Its very personification is the “netizens” movement, known as Pi‑
rate Party, which supports the idea of “fluid democracy”, based on 
the Internet use as a platform of constant public discourse. 
 In this perspective, new media may be a remedy for the prob‑
lems of the contemporary representative political systems, as well 
as the power promoting democratic values all over the world. Start‑
ing from the 1990s, political activists use these new tools more and 
more frequently to influence governments. For the first time it was 
the case in Mexico, thanks to the activity of Zapatistas movement. 
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The major breakthrough took place in 2010 during the revolution 
against Tunisian president Ben Ali. Mobilization of its critics took 
place mostly online. The same scenario happened in Egipt, where 
the protesters were repressed by president Mubarak. However, 
thanks to innovative potential of Facebook, Twitter, Youtube or 
Flickr, the citizens managed to force him to resign. Even in Russia, 
part of the society, with Aleksiej Nawalny ahead, tried to change the 
status quo with the use of social media – Vkontake service, useful to 
mobilize and organize the opposition protests. Finally, the Web 2.0 
Internet was also employed by the Occupy Wall Street movement, 
connected to the Spanish M15.
 New social movements based on internet communication, are 
characterized by so called “emergent structures”. They are created 
ad hoc, they don’t possess evident leadership, they are horizontal, 
amorphous, yet they are very efficient. Usually, they cease to exist 
when their goal is accomplished. It is also important to mention cy‑
ber activists, which organize multiple online initiatives against poli‑
ticians. They are frequently called “hacktivists”. In this context, it is 
crucial to stress, that Internet Web 2.0 gave the citizens new tools, 
useful to implement citizen rights as well as to defend democratic 
values. 
 Therefore, this monograph is the first major analysis of the role 
of new media as a new platform of informal political interactions 
between elites and citizens.


