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Internet jako ród o komunikacji 

polityków z wyborcami

Niezwykły rozwój Internetu, zarówno w jego wymiarze popularnym jak i komercyj-
nym, stymuluje i umożliwia zasadnicze zmiany w każdym zakresie ludzkiej aktywności, 
dzięki czemu ludzkość stała się bogatsza o nowe systemy komunikacyjne, nowe odmiany 
działalności gospodarczej, nowe media i źródła informacji, nowe rodzaje ekspresji poli-
tycznej i kulturalnej, nowe formy nauczania i nowe społeczności. Internet stanowi jedną 
z nowych przestrzeni komunikacji politycznej, tworząc nowe kanały dostępu do informa-
cji. Cyberprzestrzeń zatem staje się kanałem uczestnictwa politycznego i nowym środ-
kiem interacji politycznej. Relacje obywatelskie w cyberprzestrzeni mają istotny wpływ na 
kształtowanie opinii publicznej oraz sposób prowadzenia działań politycznych.

Zmiany zachodzące w komunikacji politycznej są przedmiotem zainteresowań nie 
tylko badaczy, ale również samych polityków, którzy w sposób jak najbardziej efektyw-
ny chcą wykorzystać specy) kę poszczególnych nośników informacji jako narzędzi ko-
munikowania.

Zastanówmy się zatem, jaki jest jego rzeczywisty wpływ na świat polityki, sferę ko-
munikacji politycznej i na samo społeczeństwo oraz  jego przemiany w tej dziedzinie?

Mimo różnorodności ujęć tego, co jest istotą komunikacji politycznej, da się określić 
wspólnotę stanowisk. Na tę wspólnotę składa się głównie przekonanie, zgodnie z którym 
istotę komunikacji politycznej, zwłaszcza tej, realizowanej w relacji władza polityczna - 
społeczeństwo, określa fakt, iż polityka to nie tyle sfera poszukiwania prawdy, ile konsen-
susu i nie tyle wymiana informacji dotyczących faktów, ile postaw dotyczących wartości. 
Z tego względu w komunikacji politycznej tak ważną rolę odgrywają te narzędzia komu-
nikowania, które odwołują się nie do komunikacji jednokierunkowej, lecz do komunika-
cji, której istotą jest „jazda ulicą dwukierunkową”, a więc do komunikacji interaktywnej1.

1 D. Walczak-Duraj, Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej, [w:] Społeczeństwo informacyjne,
pod red. L. H. Habera i M. Niezgody, wyd. UJ, Kraków 2006, s. 236.
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Z licznych badań wynika, iż występują wyraźne związki między frekwencją wybor-
czą a stymulacją społeczną, która z największym natężeniem występuje właśnie w ra-
mach komunikacji interaktywnej. Zdaniem S. I. Papkina, spadająca w USA frekwencja 
wyborcza jest nie tyle wynikiem słabej stymulacji społecznej, ile wzrastającej różnorod-
ności tej stymulacji i wynikającego stąd braku trwalszego oparcia, zwłaszcza wśród śro-
dowisk, które coraz częściej są heterogeniczne. Społeczność internautów mimo całego 
jej zróżnicowania, spełnia wiele warunków społeczności homogenicznej2.

Komunikację polityczną rozumie się zazwyczaj jako proces wzajemnych oddzia-
ływań między wtórnymi podmiotami polityki (partiami)  a pierwotnymi podmiotami 
polityki (którym z pewnością jest społeczeństwo ze swymi strukturami, rozpatrywane 
w perspektywie jego interesów i celów grupowych).

Przebieg komunikacji może wyglądać różnie, w zależności od tego, czy przebiega 
i funkcjonuje ona w ustroju demokratycznym czy niedemokratycznym. Wszędzie jednak 
z większym lub mniejszym natężeniem występują sytuacje, w których pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami zachodzą relacje władzy, walki i przede wszystkim współpracy.

Komunikacja internetowa, przebiegająca w tzw. cyberprzestrzeni staje się w dzisiej-
szych czasach jednym z głównych, jeżeli nie najważniejszym, kanałem dwukierunkowej 
wymiany informacji pomiędzy rządem a społeczeństwem. Zasadniczym znaczeniem 
cyberprzestrzeni jest jej rozwój jako formy alternatywnej wobec tradycyjnych środków 
masowego przekazu, czyli zorganizowana i zaprogramowana komunikacja za pomocą 
informacji transmitowanej przez media takie jak, prasa, radio i telewizja. Jako środek 
komunikacji masowej Internet posiada duży potencjał, by zrewolucjonizować sferę po-
lityki w sposób bardziej znaczący niż uczyniły to takie tradycyjne mass media jak radio 
bądź telewizja. Sieć internetowa dała również możliwość tradycyjnym mass mediom na 
zaistnienie w życiu społeczeństwa 24 godziny na dobę oraz możliwość dostosowania 
się do potrzeb odbiorców. Przykładem mogą być np. internetowe serwisy informacyj-
ne, radia internetowe czy wirtualna telewizja. Zanik monopolu publicznego umożliwia 
grupom czy jednostkom dysponować środkami technicznymi i przy niewielkich kosz-
tach zwracać się do ogromnej między-narodowej publiczności. Nie musimy słuchać 
informacji czy muzyki, która nas nie interesuje, mamy możliwość wyboru, segregacji 
i korzystania z nich wtedy, kiedy chcemy i mamy na to czas, a nie wtedy, kiedy musi-
my. To właśnie spowodowało wykształcenie się obok pojęcia cyberprzestrzeni tzw. poję-
cia cyberkultury3. Cyberkultura natomiast nie posługuje się ośrodkami nadającymi do 
odbiorców, ale wspólnymi przestrzeniami, do których każdy może coś wnieść, biorąc 
z nich to, co go interesuje.

Jedną z wyróżniających cech Internetu jako medium komunikacji jest interaktyw-
ność. Uwzględniając niskie koszty, łatwość użycia oraz szeroki dostęp do informacji, 
okazuje się, iż Internet znosi bariery, jakie stwarzały poprzednie media dla przecięt-

2 S. I. Hopkins, Spekulujący wyborca: komunikacja i perswazja w kampaniach prezydenckich, [w:] J. Szczupa-
czyński, Władza i społeczeństwo, Warszawa. 1997, ss.172-176.

3 P. Levy, Drugi Potop. Komputer i sieć, przekł. J. Budzyk, wyd. Rabid, Kraków 2001 ss. 386-389.
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nego użytkownika. Internet umożliwia bowiem komunikację wielu do wielu, charak-
terystyczną dla forum ateńskiej agory, gdzie każdy w dowolnym momencie ma moż-
liwość zabrania głosu na dowolny temat. Najbardziej popularną aplikacją tworzącą 
forum online są grupy dyskusyjne, które mają zachęcać uczestników do wysyłania 
wiadomości zawierających petycje, opinie, apele. Inne sposoby aktywizacji opinii 
publicznej to czaty, e-mailowa wymiana informacji między politykami a obywate-
lami, listy dyskusyjne (nie są tym samym co grupa dyskusyjna; jest to usługa siecio-
wa, umożliwiająca wysyłanie stosownych paczek wiadomości do skrzynek poczto-
wych abonentów; wiadomości te są przygotowywane przez administratora i dotyczą 
na ogól konkretnego tematu), e-głosowanie, e-referenda czy debaty parlamentarne 
online. Dzięki wykorzystaniu nowej technologii, Internet stwarza możliwości lepszej 
wymiany informacji między politykami a społeczeństwem, zarówno jako forum, jak 
i swoista tablica informacyjna4.

Internet znosi jedno z podstawowych ograniczeń uczestnictwa w polityce. Oby-
watele, którzy nie mają możliwości osobistego uczestnictwa w danym miejscu, mogą 
korzystać z Internetu. Zamiast biernego przyswajania informacji rozpowszechnianych 
przez środki masowego przekazu mogą brać aktywny udział w dyskusji. Taka możliwość 
uczestnictwa może sprawiać, iż bycie członkiem społeczeństwa staje się bardziej zna-
czące i atrakcyjne dla tych, którzy wcześniej byli takiej sposobności pozbawieni. Dzięki 
umożliwieniu większego stopnia uczestnictwa w życiu społecznym większej liczbie lu-
dzi fora internetowe posiadają znaczący potencjał zwiększenia stopnia zainteresowania 
procesami zachodzącymi w sferze polityki.

Istotną cechą tego medium jest również brak ograniczeń czasowych, bowiem ko-
munikacja na forum internetowym nie wymaga synchronizacji czasowej między uczest-
nikami, co wyraźnie wpływa na uczestnictwo w niej większej liczby ludzi. Internet sprzy-
ja także ciągłości komunikacji poprzez możliwość kontynuowania wątków podjętych 
podczas kontaktu face to face, co w znaczącym stopniu redukuje kruchość zobowiązań 
obywateli i rządzących, podnosząc morale i solidarność w okresach braku aktywności5. 
Interaktywność Internetu pozwala obywatelom żądać informacji, wygłaszać swoje opi-
nie i domagać się od swoich przedstawicieli odpowiedzi na konkretne pytania. Już nie 
tylko rząd pilnuje obywateli, ale obywatele pilnują rządu, co jest właśnie ich prawem, bo 
z założeń demokracji to oni są władzą. Dzięki forum online relacje mogą stać się bar-
dziej otwarte, podtrzymujące tożsamość zbiorową i solidarność.

Bardzo istotną cechą posługiwania się przez polityków Internetem jest fakt, iż ich 
przekaz staje się do pewnego stopnia niezależnym od pośrednictwa dziennikarzy. Brak 
jest wyprzedzającej cenzury ze strony różnych instytucji państwowych i mediów. Stano-
wi to wielką zaletę Internetu, umożliwiającą zaistnienie podmiotów politycznych gło-
szących inne idee, ideologie i doktryny niż powszechnie uznane za słuszne. Tworząc 

4 D. Kotowicz, Internet - szanse i zagrożenia dla demokracji, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, Academica, 
wyd. SWPS, Warszawa 2006, s. 285.

5 Tamże, s. 286.
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i umieszczając swoje strony w Internecie, partia może wybrać i umieścić tylko te infor-
macje, które jej schlebiają. Inaczej bywa w przypadku gazet lub TV, które podają bez-
względnie każdą wiadomość. Strony www pozwalają ominąć to niewygodne pośredni-
ctwo i precyzyjnie dopasować to, co ujrzeć ma zainteresowany. Internet jest także dużą 
szansą dla małych lub nowo powstałych partii, gdyż nie wymaga tak wielkich środków, 
jakie pochłonęłoby własne wydawnictwo, czy własna gazeta. Najważniejszą cechą, jaką 
niesie ze sobą Internet dla polityki, jest to, iż stał się on możliwością wprost nieograni-
czonego kontaktu z opinią publiczną, pod warunkiem, że Internet jest wykorzystywany 
przez krąg odbiorców zainteresowanych polityką, oraz że adres www jest dostatecznie 
dobrze rozpropagowany. Istnieją ku temu potrzebne techniki6.

Ta cecha Internetu jest bardzo ważna w państwach niedemokratycznych, ograni-
czających prawa swoich obywateli do głoszenia własnych poglądów i wypowiedzi. Oczy-
wiście i tutaj istnieje możliwość cenzurowania określonych treści. Jednak brak cenzury 
ma też swoje wady. Umożliwia bowiem umieszczanie w sieci informacji szkodliwych, 
niebezpiecznych, jak na przykład instrukcji służących szerzeniu terroryzmu, zdobywa-
nia broni itp.

W państwach demokratycznych celem funkcjonowania i istnienia w Internecie jest 
przede wszystkim względne uniezależnienie się polityków od innych mediów, a mó-
wiąc ściślej od dziennikarzy, którzy często rozpowszechniają własny obraz partii, po-
lityków i ich działań, jakże odmienny od tego, jaki dany podmiot polityczny chciałby 
przekazać społeczeństwu.

Należy przy tym zaznaczyć, iż sama obecność w Internecie pozytywnie wpływa 
na wizerunek partii jako organizacji nowoczesnej, która nie boi się korzystać z no-
wych technologii. Stąd też politycy wspólnie z informatykami pracują nad wykorzysta-
niem sieci w wyborach powszechnych (np. w czasie ostatnich wyborów prezydenckich 
w USA), co ma na celu zwiększenie nie tylko wygody, ale i frekwencji wśród głosują-
cych oraz zaoszczędzenie dużych sum pieniędzy7.

Wydaje się, że dobrze opracowany przekaz internetowy może być bardzo efektyw-
ny, zwłaszcza wtedy, gdy będzie on wpleciony w działania interaktywne, zwiększające 
demokratyczną aktywność polityczną społeczeństwa. Umieszczone na stronach inter-
netowych przez polityków przekazy tra) ają bezpośrednio i bardzo szybko do interne-
towej opinii publicznej, tworząc nowe związki przyczynowoskutkowe. Tworząc nową 
internetową opinię publiczną.

Internetowa opinia publiczna jest opinią specy) czną i godną zainteresowania 
z wielu względów. Wśród osób składających się na tę opinię występuje nadreprezenta-
cja ludzi młodych i wykształconych (uczniów i studentów), znajdujących się zazwyczaj 
jeszcze w okresie socjalizacji politycznej, a tym samym w okresie silnego oddziaływania 
zarówno emocjonalnych, jak i racjonalnych przesłanek tworzenia się indywidualnych 

6 R. Borkowski, http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2001/_95/08_02_95.html, (pobrano 27. 09. 
2009).

7 D. Walczak - Duraj, Wykorzystanie Internetu, op. cit., s. 239.
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identy) kacji partyjnych. Wśród internautów występuje też nadreprezentacja tych, któ-
rych można zaliczyć do nowej klasy średniej (specjaliści, pracownicy umysłowi, wyko-
nawcy wolnych zawodów itp.). Stanowią więc oni aktualną bądź przyszłą grupę multi-
plikatorów opinii publicznej, od której tak bardzo uzależnieni są politycy w społeczeń-
stwach demokratycznych8.

Dodać należy, iż ta opinia publiczna dość często jest wobec polityków zmienna, 
kapryśna, nielojalna, zwłaszcza wtedy, gdy zbiorową wyobraźnią starają się zawładnąć 
media tradycyjne (prasa, radio, TV), o dość rozproszonej uwadze, podlegającej logice 
działań komunikacyjnych (m.in. koncentracja na newsach).

Należy jednak zadać sobie pytanie, czy media zdecentralizowane takie jak Internet 
są wolne od manipulacji i czy możemy ufać informacjom tam zawartym.

Podobno wiadomości otrzymywane z Internetu są uznawane za bardziej wiarygod-
ne od wiadomości prasowych czy telewizyjnych. Ale są też opinie przeciwne - według 
nich Internet może być znacznie bardziej destrukcyjny niż telewizja. Szczególnie dla 
młodego pokolenia, które podchodzi do niego ze zbytnią ufnością, często bezkrytycz-
nie. Powszechnie wiadomo, że młodzież, która nie znajduje potrzebnych jej informacji 
w Internecie uważa, że to czego w nim nie ma, nie istnieje. Choć bez wątpienia Internet 
jest medium przyczyniającym się do poczucia wolności jego użytkowników, poczucia 
niezależności od kogokolwiek, a nawet do poczucia ich swoistej siły, to uwarunkowania 
i konsekwencje jego funkcjonowania nie są już tak oczywiste. Tak jak w niemal każdym 
poczuciu wolności, tak i tu jest wiele złudzeń i nieporozumień.

Jedno z nich polega na przypuszczeniu, że Internet gwarantuje w społeczeństwie 
pluralizm opinii i informacji, umacnia prawa obywateli, jak również pogłębia i posze-
rza możliwości społecznego uczestnictwa i możliwości podejmowania decyzji politycz-
nych przez obywateli oraz stwarza różnym członkom społeczeństwa możliwość stania 
się aktywnymi producentami informacji i opinii, a nie tylko ich biernymi odbiorcami. 
Ponadto Internet może przyczynić się do zindywidualizowania przekazu bez pośred-
ników, mogących zniekształcać jego treść. Nie bez znaczenia są też relatywnie niskie 
koszty komunikowania się przez Internet. Rzeczywiście, dzięki Internetowi pojawiło się 
bardzo wielu niezależnych publicystów, pojawiły się swoiste internetowe hyde parki, po-
jawiły się niezliczone blogi polityczne - słowem coś, co nazywane bywa internetowym 
dziennikarstwem obywatelskim.

Internetowe dziennikarstwo obywatelskie miało pomóc w rozwoju demokracji 
i włączeniu większej części społeczeństwa w dyskurs polityczny. Początkowo Inter-
net budził nadzieję na możliwość renesansu demokracji bezpośredniej. Mówiono na-
wet o wprowadzeniu „państwa wirtualnego” lub „demokracji deliberatywnej”, w której 
wszystkie jednostki miały być niezależnymi siłami sprawczymi procesów politycznych. 
Jednostkami zdolnymi do formułowania własnych sądów, wspólnego podejmowania 
decyzji i składania projektów dotyczących polityki (głównie lokalnej). Wydawało się, 

8 Tamże, s. 237.
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że właśnie społeczeństwo informacyjne, oparte na komputerach i Internecie, daje ku 
temu szczególne możliwości9.

W krajach wysoko rozwiniętych znaczenie Internetu w polityce nieustannie rośnie. 
Można dziś śmiało stwierdzić, że Internet to jedyny ze środków masowego przekazu, 
który pozwala na tak bezpośredni kontakt polityków z wyborcami. Według badań prze-
pro-wadzonych przez Pew Internet & American Life Project, średnia ilość Ameryka-
nów poszukujących w Internecie informacji na temat polityki w lipcu 2002 r. wynosiła 
11 mil. dziennie. W ciągu czterech lat liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie – w sierpniu 
2006 r. wyniosła już 26 mil. Warto przy tym pamiętać, że lipiec i sierpień nie należą do 
miesięcy, w których zainteresowanie polityką jest największe10. 

Przełomowa pod tym względem okazała się kampania prezydencka na jesieni 
2004 r. Żeby przeczytać najnowsze wiadomości, podyskutować o kandydatach i ich 
programie lub aktywnie włączyć się do procesu politycznego z Internetu skorzystało 
w tym czasie 75 mil. Amerykanów, co stanowi 37 proc. całej dorosłej populacji oraz 
67 proc. wszystkich użytkowników sieci w USA. Tak ogromny wzrost zainteresowa-
nia polityką w Internecie jest spowodowany nie tylko upowszechnianiem się dostępu 
do sieci, lecz również rosnącą jakością i atrakcyjnością dostępnych materiałów. Coraz 
popularniejsze stają się internetowe gadżety wyborcze w postaci ) lmów wideo, teledy-
sków czy minigier wykonanych w technologii = ash11.

W Polsce Internet długo był niezauważany przez polskich polityków. Dziś jest już 
trochę lepiej. Każda z partii na swój sposób stara się w sieci zaistnieć, choć sporo jeszcze 
brakuje nam do tego, jak poważnie i intensywnie dla celów politycznych wykorzystuje 
się Internet w USA czy w krajach zachodnich.

Jeszcze kilka lat temu jedynym przejawem obecności polityków w sieci były ich 
osobiste strony www - stanowiące swoiste wizytówki. Zwykle znajdowało się na nich 
co najwyżej kilka zdjęć właściciela oraz uproszczona wersja jego życiorysu. Oprócz tego, 
w serwisach wyborczych uruchamianych każdorazowo przed wyborami przez portale 
internetowe takie jak Gazeta.pl czy Onet.pl można było czasami porozmawiać z polity-
kiem na czacie lub poczytać jego wypowiedzi na forach. Obecnie politycy coraz częściej 
kontaktują się z otoczeniem, korzystając z nowych, alternatywnych form komunikacji. 
Pionierem w tej dziedzinie jest Lech Wałęsa, z którym każdy może porozmawiać przez 
Gadu-Gadu (numer 1980) lub za pomocą Skype’a (jego nazwa użytkownika to lwpre-
zydent2006). 

O związkach polityki i Internetu świadczyć mogą obserwacje na temat interneto-
wej przestrzeni publicznej. Do niedawna wielką nowością były prowadzone przez poli-
tyków blogi internetowe. W ciągu ostatnich dwóch lat przez polski Internet przetoczyła 
się ich prawdziwa lawina. Wszystkie bardzo różnią się pomiędzy sobą, zarówno pozio-
mem jak i sposobem prowadzenia. 

9 http://www.egospodarka.pl/37336,Polityka-w-Internecie-a-jego-wiarygodnosc,1,20,2.htm, (pobrano 16. 09. 2009).

10 http://www.webstop.pl/2008/04/07/polityka-rodzi-sie-w-internecie-jako-wersja-beta/, (pobrano 24. 09. 2009).

11 Tamże.
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Wydaje się, iż olbrzymia ilość internetowych nadawców mogłaby powodować in-
formacyjny chaos. Tak się jednak nie dzieje, czego przykładem jest blogosfera, w której 
słucha się przede wszystkim małej, wpływowej grupy piszących, podczas gdy opinie ca-
łej reszty autorów tak naprawdę mają ograniczony zasięg oddziaływania. Zdarza się co-
raz częściej, że dziennikarze lokalni nie wyruszają w teren w poszukiwaniu materiału, 
lecz siadają przed komputerem i piszą swe teksty na podstawie artykułów sieciowych. 
Wyniki różnych badań, na podstawie zindeksowanych przez komputer głównych haseł 
w nich używanych, pokazują, że strony internetowe reprezentują trzy grupy - prawico-
we, lewicowe i do niedawna Samoobronę. Nierzadko jednak także w sieci tradycyjne 
kryteria podziału politycznego ulegają coraz częściej zatarciu12.

Jednym z pierwszych polityków w Polsce, który uruchomił bloga internetowego 
jest poseł Paweł Graś (PO), znany m. in. z udziału w akcji „Przeżyć za 500 złotych”. Jak 
sam stwierdził, chciał w ten sposób podzielić się swoimi doświadczeniami z ludźmi 
i nie stracić kontaktu z wszystkimi, którym nie był w stanie odpisać na e-maile. Dzięki 
poprawnemu stylowi i ciekawym, rozwiniętym wypowiedziom, internetowy pamiętnik 
Grasia należy do jednego z najlepszych i najpoczytniejszych blogów 13.

Popularne blogi prowadzą także m.in. Waldemar Pawlak (PSL), Joanna Senyszyn 
(SLD) oraz Tomasz Szczypiński (PO). W przypadku Pawlaka, jego blog jest świetną 
szansą na polepszenie wizerunku. Do tej pory Pawlak nie prezentował się w mediach 
zbyt korzystnie na tle innych polityków; przeważnie spięty i mrukliwy, przez innych 
posłów zwany był cyborgiem. Teraz może wreszcie pokazać, że na swoją ksywkę zasłu-
guje raczej dzięki obeznaniu z najnowszymi trendami w Internecie. Nie wszyscy poli-
tycy prowadzą swoje blogi osobiście – w serwisie internetowym Marka Borowskiego 
kolejne wpisy regularnie umieszcza jego żona Halina. Za prowadzenie blogów biorą 
się także samorządowcy. Swoje elektroniczne pamiętniki już mają Ryszard Grobelny 
prezydent Poznania oraz Andrzej Wiśniewski, prezydent Grudziądza. Najnowszym hi-
tem ostatniej kampanii wyborczej jest wykorzystanie przez polityków serwisów tzw. 
społeczności internetowych. Najpopularniejszą polską stroną tego typu jest Grono.net, 
gdzie swój pro) l niedawno zdecydowała się umieścić Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwa-
na od tej pory Hanną Waltz-Gronowicz. Każdy, kto należy do Grono.net, może ją zna-
leźć pod numerem 992458 i dodać do swojej listy znajomych 14. 

Kolejnym przykładem ciekawej politycznej aktywności jest blog Janusza Palikota 

związanego z PO. Jest to bardzo barwna postać polskiej polityki. Także jego blog po-
siada rzesze fanów, szukających coraz to nowych intrygujących wypowiedzi Paliko-
ta. Na swoim blogu polityk daje upust o) cjalnej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego. 

12  Analizę społecznych funkcji blogów  przeprowadziła M. Olcoń-Kubicka, uważając za najważniejszą możli-
wość rozładowania emocji oraz poczucie wolności i swobody wypowiedzi najbardziej skrajnych poglądów. 
Por. M. Olcoń-Kubicka, Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, [w:]  Społeczna przestrzeń Internetu, 
op. cit., s. 154 i n.

13 B. Raciborski, Polityka rodzi się w internecie – jako wersja beta, http://www.webstop.pl/2008/04/07/polityka-

rodzi-sie-w-internecie-jako-wersja-beta/, (pobrano 16. 09. 2009).

14 Tamże.
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Np. tekst ,,Czy Jarosław jest Jarosławą? Czy Jarosław Kaczyński jest kobietą - jak zasuge-
rowała kilka dni temu Nelly Rokita? Sugestia bardzo zaskakująca, trzeba przyznać, jak 
na posłankę PiS i jak na odniesienie jej wprost do lidera formacji narodowo-katolickiej. 
Z drugiej strony: czy nie nazbyt wiele za tym przemawia? Wśród bliźniaków jednoja-
jowych często jedno z nich jest homoseksualistą. Tak przynajmniej twierdzą medycy. 
Jarosław, w przeciwieństwie do Lecha, nie ma żony, dzieci, z kobietami trudno go spot-
kać, a mieszka z mamą i kotem. To jeszcze niczego nie oznacza, ale - jeśli zgodnie z ży-
czeniem jego brata dziś trzeba być bardziej tough niż so'  - to chyba można by oczeki-
wać nieco wyraźniejszej informacji na temat stosunku byłego premiera do kobiet i sze-
rzej - o źródłach jego nieangażowania się w związki z kobietami?”15.

Nie brakuje tam także ostrych ataków w formie komentarzy, które pojawiają się 
ze strony intemautów. Ataków nie tylko samych wypowiedzi Palikota, ale także negują-
cych całą polską scenę polityczną.

Z uwag Internautów, jakie można przeczytać w komentarzach do różnych blogów 
wynika, że wielu z nich jest zniechęconych do czytania blogów polskich polityków z po-
wodu ich nienajlepszej umiejętności posługiwania się słowem, a także zbyt dużej ilo-
ści zawartego w tekstach jadu. Z ostrego języka i nieustannych ataków na politycznych 
przeciwników słynie blog posła LPR Wojciecha Wierzejskiego. Możemy w nim przeczy-
tać np. o tym, że Unia Europejska jest ,,zgejowana, zlewaczała i cierpi na ostrą impoten-
cję decyzyjną”, a z polskiej polityki należy wyeliminować „nawiedzone, lewackie pseu-
do-autorytety”16. Często jednak nieporadny lub infantylny styl autora bloga nie wynika 
wyłącznie z braku jego umiejętności, lecz jest umyślnym zabiegiem marketingowym. 

Blogi skierowane są przede wszystkim do osób młodych, które tak naprawdę w naj-
większym stopniu korzystają z tego przekazu. Polityk, aby zdobyć ich zaufanie, musi 
więc pokazać, że potra)  mówić podobnym językiem, ma podobne spostrzeżenia i wy-
znaje podobny system wartości. Z takich zabiegów słynie blog Kazimierza Marcinkie-
wicza. Były premier opisywał w nim m.in. przebieg swojej porannej toalety, zabawę 
z ładnymi dziewczynami na dyskotece w Sopocie oraz rozważania na temat miłości. 
Młodzież rzeczywiście bardzo zainteresowała się blogiem byłego premiera, lecz nie za-
wsze w sposób oczekiwany przez jego specjalistów od wizerunku. Pojawiło się kilka 
„antyblogów”, które podszywając się pod oryginał, w inteligentny sposób komentowały 
kolejne wpisy Marcinkiewicza. Niestety, pomimo popularności dorównującej prawdzi-
wemu blogowi, część z nich już po kilku dniach znikała bezpowrotnie w niewyjaśnio-
nych okolicznościach17.

Szeroka dyskusja w środowiskach akademickich pokazuje, że Internet jest już dziś 
w Polsce ważnym politycznym medium. Stwarza nowe możliwości i obszary działa-
nia zarówno dla profesjonalnych polityków i dziennikarzy, jak i zwykłych obywateli. 

15 http://palikot.blog.onet.pl/ =Czy+JarosKaczyski+jest+kobiet%B1+-, (pobrano 27. 10. 2009).

16 http://blogi-politykow.com/blog-wojciecha-wierzejskiego, (pobrano 28. 10. 2009).

17 M. Klimowicz, Polityczne cyber-podwórko, [w:] Marketing Polityczny, cyt. za: http://www.epr.pl/polityczne-

cyber-podworko,pr-w-polityce,444,1.html, (pobrano 28. 10. 2009).
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Ale też podkreślić należy, że nie jest on całkowicie wolny od panujących w sferze pub-
licznej hierarchii. Myślę, że Internet może się okazać bardzo ważnym narzędziem two-
rzenia w Polsce nowej przestrzeni politycznej: polityki cyberprzestrzeni. Dlatego pyta-
nia o polityczność sieci należą do tych tematów, których żadna partia polityczna, żadne 
ugrupowanie społeczne, ani żaden polityk nie może dzisiaj zlekceważyć. 

Dzisiejsze techniki marketingowe stosowane w świecie polityki doprowadzić mają  
do pozyskania przez partię polityczną jak największej liczby głosów poprzez częste łą-
czenia się z daną witryną www w celu zapoznawania się z najnowszymi informacjami 
o działaniach politycznych partii i jej polityków. Istnieje też inna metoda,  polegająca 
na wysyłaniu do ściśle wytypowanych osób informacji agitacyjnych. Jednym z istot-
niejszych mechanizmów używanych do pozyskiwania elektoratu są dzisiaj narzędzia do 
pomiaru ruchu na stronach www badanego za pomocą specjalistycznych plików, tzw. 
cookies. Pozwalają one administratorowi na zbieranie danych o osobach odbierających 
przesyłane informacje, które potem, po przetworzeniu, dają odpowiedź, czy kampania 
wyborcza lub program partii tra) a do właściwego odbiorcy.

Wszystkie te zabiegi prowadzą do tego, by zająć w Internecie jak najwięcej prze-
strzeni dla siebie i swojej partii, by być widocznym, wyrazistym i dzięki temu zdobyć 
pożądaną       w polityce pozycję. Internet stał się kolejnym medium komunikacji ma-
sowej, które wraz z wkroczeniem do niego polityki, wyborczych agitacji, blogów oraz 
wszelkiego rodzaju politycznych konwenansów wypełniło się swoim przeznaczeniem.

Żyjąc we współczesnym świecie wszyscy uzależnieni jesteśmy od bezustannego 
przepływu informacji. Informacja stała się cennym towarem, który jest przetwarzany, 
magazynowany i przesyłany. Stały wzrost tempa rozwoju cywilizacyjnego świata  po-
ciąga za sobą określone skutki społeczne na niespotykaną dotąd skalę. Przemiany te 
w istotnym stopniu mają charakter głębokich zmian kulturowych. Internet stał się nie 
tylko narzędziem technologii cyfrowych, ale może przede wszystkim, zjawiskiem kul-
turowym tworzącym nowy sposób komunikowania interpersonalnego. Zaburza to do-
tychczasowe postrzeganie świata i oznacza zmianę sposobu percepcji i myślenia o świe-
cie. Internet jest zatem także środkiem komunikowania politycznego i jako taki staje się 
alternatywą dla tradycyjnych środków masowego przekazu18.

Należy jednak stwierdzić, iż Internet okazuje się coraz częściej ważnym narzędziem 
tworzenia polityki. Dlatego pytania o upolitycznienie przestrzeni sieci internetowej na-
leżą do tych tematów, których nie może dzisiaj zlekceważyć żadna siła polityczna, która 
realnie myśli o sprawowaniu władzy. Internet, który długo był niezauważany przez pol-
skich polityków, dziś stał się źródłem informacji pomiędzy polityką a społeczeństwem. 
Każda z partii stara się zaistnieć w sieci, choć działania te jeszcze nie są tak powszechne 
i intensywne, jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich.

Internet zatem zmienia w istotny sposób stosunki polityczne w zakresie komuni-
kowania  polityków z wyborcami. Jego głównym zadaniem staje się wpływ na kształto-

18 P. Gulda, Edukacja Medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, O) cyna Wydawnicza Kastalia, 
Olsztyn 2004, ss. 67-72.
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wanie opinii publicznej oraz rozszerzenie dyskursu dla poglądów i postaci do tej pory 
marginalizowanych grup i indywidualnych członków społeczeństwa.

Można więc stwierdzić, iż cyberprzestrzeń oferuje określone korzyści dla procesów 
demokracji w postaci lepszej wymiany informacji pomiędzy politykami a społeczeń-
stwem. Rozwój komunikacji, zwłaszcza jej forma interaktywna, wspiera debatę pub-
liczną i podnosi jej znaczenie. Wspomaga i zwiększa także udział obywateli w procesie 
podejmowania decyzji politycznych. Z kolei poszerzenie partycypacji oznacza większy 
wkład obywateli w procesy demokratyczne. Internet oferuje kanały uczestnictwa, które 
są włączające, relatywnie tanie i nieograniczone w czasie i miejscu. Ponadto forum onli-
ne umożliwia nieograniczoną wolność wypowiedzi odnośnie interesujących społeczeń-
stwo i polityków kwestii.

Entuzjaści Internetu twierdzą, iż przyczyni się on, a nawet w jakimś stopniu stanie 
się odpowiedzialny, za nową epokę demokracji aktywnej i powszechnej oraz za odnowie-
nie sfery publicznej. Internet staje się kolejnym medium, którego przeznaczenie wypeł-
niło się wraz z wkroczeniem do niego polityki, wyborczych agitacji, blogów oraz wszel-
kiego rodzaju politycznych konwenansów i interaktywnego dyskursu politycznego.

Sceptycy natomiast podkreślają, że internetowe forum to jedynie kakofonia róż-
nych głosów i brak jest tu rzeczywistego dialogu. Każdy może zabrać głos, lecz nie pro-
wadzi to do rozważnej, krytycznej dyskusji. Praktyki owe polegają raczej na wzajem-
nym zakrzykiwaniu się, niż posługiwaniu się kontrargumentami i wspólnym docho-
dzeniu do konsensusu. Usprawnienie procesu komunikacji nie podwyższyło, niestety, 
jej jakości. Tymczasem, jak podkreśla Leszek Porębski: „nie ma demokracji bez dyskur-
su politycznego, a samo podjęcie decyzji jest tylko formalnym ukoronowaniem tego ro-
dzaju deliberacji. W tej perspektywie elektroniczna demokracja plebiscytarna jest zde-
cydowanie bardziej zagrożeniem niż szansą. Techniczne możliwości przeprowadzenia 
dużej ilości szybkich głosowań zapewniłyby wygodę, ale w wypadku demokracji »wy-
dajność systemu« wydaje się odwrotnie proporcjonalna do wartości podejmowanych 
decyzji”19.

Podkreślić należy również, a może przede wszystkim, problem tzw. wykluczenia 
sieciowego, utrudniającego niwelowanie nierówności społecznych. Dziś bowiem po-
wszechnym jest przekonanie, że w szkole uczy się głównie tego, jak włączyć komputer 
czy przeglądarkę internetową, nie uczy zaś, jak „czytać” Internet: odróżniać informacje 
od komentarzy, umieć inaczej odbierać wiadomości z blogów, inaczej ze stron partii 
politycznych itp. Ważne i konieczne jest wypracowanie zdolności odbiorczej i interpre-
tacyjnej obywatela oraz pokonanie bariery kompetencji. 

Umiejętność korzystania z Internetu i komputerów może wpływać na szanse ży-
ciowe jednostek również poprzez partycypację w życiu politycznym czy też nie. Istotną 
kwestią staje się partycypacja społeczna i udział w wyborach czy uczestnictwo w zebra-
niach publicznych. Badania wykazują, iż korzystanie z Internetu staje się coraz częściej 

19 L. Porębski, Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informa-

cyjnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2001, s. 82.
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dodatkowym czynnikiem sprzyjającym uczestnictwu w życiu społecznym. Nie oznacza 
to jeszcze, że korzystanie z Internetu sprzyja zwiększeniu zaangażowania politycznego 
i uczestnictwa w życiu społecznym20.

Wydaje się, iż kluczem opisującym współczesną politykę, czy scenę polityczną jest 
dyskurs lub jego brak, bowiem istotę całej sfery politycznej stanowią debaty, dyskusje 
czy perswazje.  Działanie jednostki czy jej przemyślenia, odniesienia nie znajdą się tam, 
dopóki nie zostaną one zwery) kowane przez innych uczestników życia społecznego 
i poddane swoistemu testowi publicznemu. Te wszystkie cechy spełnić może właśnie 
Internet. Ale przyglądając się zawartości przekazów politycznych, stwierdzamy, iż ce-
chuje je krótko-wzroczność, epizodyczność i efemeryczność interakcji społecznych, co 
z całą pewnością nie sprzyja dyskursowi politycznemu, czy budowaniu trwałego dia-
logu pomiędzy jego uczestnikami. To wszystko skłania do stwierdzenia, że możliwość 
renesansu demokracji bezpośredniej za pomocą Internetu, możemy odłożyć do nie-
spełnionych nadziei. Obywatel, zamiast wysuwać, jak wcześniej zakładano, nowatorskie 
pomysły na unowocześnienie systemu politycznego lub formułowanie własnych opi-
nii, wykorzystał Internet do aroganckiej, anonimowej i ostrej krytyki. Stał się właściwie 
bazą do wyładowywania wszelkich emocji związanych z polityką. 

Reasumując, można stwierdzić, że Internet pozostanie zbiorowiskiem sprzecznych, 
głównie anonimowych opinii. Pozostanie wspaniałym miejscem uprawiania praw dzi wie 
demokratycznej, otwartej polityki. Będzie głównym, mobilnym środkiem gromadzenia 
danych i uzyskiwania dostępu w procesach podejmowania decyzji. Internet staje się 
w coraz większym stopniu odbiciem rzeczywistości w tym, że dominujące pozycje zaj-
mują w nim partie i grupy polityczne, czy grupy interesu, które od dawna mają ugrun-
towaną rangę. Oznacza to, że najpoczytniejsze staną się te adresy internetowe partii, 
których interaktywna zawartość i przyjemność obcowania (forma, gra) ka, animacja) 
będą na najwyższym poziomie i będą zdolne do utrzymania ciągłości i aktywności in-
ternautów. 

20 D. Batorski, Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, [w:] Społecz-

na przestrzeń Internetu, op. cit., s. 333.


