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Dynamika internetu sprawia, że jest to medium trudne do uchwycenia w ścisłe 

kategorie. Ewolucja cyberprzestrzeni oraz technologii z nią związanych nabiera 

tak zastraszającego tempa, że publikacje na jej temat potrafią przedawnić się  

w ciągu zaledwie kilku lat, a fakt, że jest to medium zdecentralizowane i dzikie 

tylko utrudnia wszelkie prognozy. O ile jednak refleksja nad internetem obecna 

na gruncie nauk społecznych, w pełni świadoma tej dynamiki rozwoju sieci, 

wypracowała duży zasób publikacji w temacie, o tyle dyskurs publiczny wydaje 

się na te zmiany mało wrażliwy. Świadczyć może o tym nawet samo używanie 

terminu „internauta”, który implikuje pewien określony sposób narracji o cy-

berprzestrzeni, zwłaszcza w kontekście rodzaju informacji, jakich bohaterem 

jest ów uogólniony internauta. Wśród nagłówków artykułów, których podmio-

tem są użytkownicy internetu, można zauważyć pewne powtarzające się moty-

wy: internauci przede wszystkim śmieją się i żartują z bieżących wydarzeń  

i ważnych osobistości, bronią określonych inicjatyw lub walczą na ich rzecz, 
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buntują się przeciw politykom, koncernom, nierównościom społecznym, ale też 

komentują i biorą udział w ankietach. Wydawać by się mogło, że ma się do 

czynienia z grupą zaangażowaną, aktywną i niepokorną. Pytanie, na które będę 

starał się odpowiedzieć w niniejszym tekście, jest następujące: czy mówienie  

o internautach jako całościowej grupie ma jeszcze jakikolwiek sens? 

Faktem jest, że w ciągu ostatniej dekady zmianie uległa nie tylko 

struktura i charakter samego internetu, ale również – a może przede wszystkim 

– cechy przeciętnego jego użytkownika. Cyberprzestrzeń tak dalece zintegrowa-

ła się z życiem realnym, że granica pomiędzy on-line a off-line praktycznie się 

zatarła. Aby jednak w pełni unaocznić metamorfozę internetu, przyjrzeć należy 

się najpierw głównym pojęciom kształtującym obecny dyskurs na temat global-

nej sieci.  

Najchętniej chyba przytaczanym terminem w potocznej refleksji nad 

cyberprzestrzenią pozostaje niezmiennie od dawna „globalna wioska”. Wpro-

wadzone w 1962 roku przez Marshalla McLuhana w jego Galaktyce Gutenber-

ga określenie zyskało drugie życie (czy raczej: doczekało się prawdziwej sławy) 

w dobie internetu. McLuhan, traktując przekaźnik jako przedłużenie organów 

percepcji, wykazuje, że zmiana dominującego medium przekazu pociąga za 

sobą przemianę sposobu postrzegania świata, a co za tym idzie – sposobu my-

ślenia1. O ile wynalazek druku pociągnął za sobą upadek dialektycznego cha-

rakteru nauki i rozwój linearnego, stałego sposobu postrzegania świata, na któ-

rym zasadzona była myśl pozytywistyczna, era mediów elektronicznych nieść 

ma wyzwolenie informacji z okowów czasu i przestrzeni, co umożliwia z kolei 

równoczesne współistnienie informacji. Arjun Appadurai dużo później podaje 

również inne cechy przekazu zapośredniczonego przez media elektroniczne, 

takie jak: poczucie dystansu pomiędzy widzem i wydarzeniem, kompresja in-

formacji dzięki audiowizualności przekazu oraz nakierowanie mobilnego prze-

                                                             
1 Por. M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, [w:]  idem, Wybór pism, Warszawa 1975, ss. 217-218. 
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kazu na zdeterytorializowanego widza2. Dzięki temu pojawia się przestrzeń dla 

różnych – często sprzecznych – opinii, a przekaz staje się „mozaiką postaw 

świadomości zbiorowej”3, nie rości sobie już praw do absolutyzmu, wręcz woła 

o komentarz, krytykę, interakcję. Wraz z technologiami natychmiastowego 

przesyłu komunikatu, ta wyzwolona, subiektywna informacja kurczy świat do 

wszędobylskiego tutaj.  

Tok myślenia McLuhana okazał się nad wyraz trafny – informacja  

w istocie stała się prawdziwie globalna: nawet uwzględniając bariery językowe 

i czas potrzebny na ich pokonanie, lotna informacja może obiec cały świat  

w ciągu kilkudziesięciu minut. Znamienne jest to, że o ile nowe formy przesyłu 

informacji były już obecne, kiedy McLuhan pisał Galaktykę Gutenberga, o tyle 

interaktywność i dialektyczny charakter nowego medium przewidział z zadzi-

wiającą dozą intuicji, odwołując się do dość odległych przykładów, takich 

jak angażujący charakter opowiadania detektywistycznego 4 . W kontekście 

struktury cyberprzestrzeni warto zwrócić również uwagę na termin „strumień 

świadomości”, którego McLuhan używa do opisania nowoczesnego, skojarze-

niowego sposobu postrzegania, kontrastującego z linearną zasadą taśmy monta-

żowej właściwą nauce i sztuce do wieku XIX5. Z paradygmatem strumienia 

świadomości idealnie wydaje się współgrać charakter hipertekstu, w którym 

przekaz nieustannie rozgałęzia się, pozwalając odbiorcy decydować o tym,  

w którym kierunku skieruje swoją uwagę. 

Głębszej refleksji wymagają natomiast implikacje potocznego uży-

cia terminu „globalna wioska”, rozumianego – w kontekście internetu – jako 

światowa wspólnota myśli oparta na wolnym dostępie do informacji. To, czy 

cyberprzestrzeń ma szanse stać się ojczyzną jakiejkolwiek skonsolidowanej, 

                                                             
2 Por. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic – kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005, 
ss. 10-11. 
3 M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, s. 285. 
4 Por. ibidem, s. 298. 
5 Por. ibidem, ss. 299-300. 
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globalnej społeczności, z punktu widzenia nauk społecznych wydaje się pyta-

niem retorycznym – poczucie tożsamości lub wspólnoty nie jest przecież zasa-

dzone wyłącznie na współdzieleniu jednej przestrzeni czy uczestnictwie w tych 

samych wydarzeniach. Jak słusznie zauważa Michel Maffesoli, wspólnota zasa-

dzona jest nie tyle na współdziałaniu, co na współodczuwaniu – rola, którą dana 

społeczność odgrywa, może być cechą dystynktywną co najwyżej w toku re-

fleksji historycznej. To, co naprawdę buduje wspólnotę, scala ją w przekonaniu 

jej członków, to emocja6. Współdzielenie doświadczeń i sentymentów wymusza 

natomiast potrzebę istnienia wspólnych wartości, a te przecież nie są kreowa-

ne ad hoc, ale zasadzone są dużo głębiej w kulturze. Z tego też powodu – nie 

umniejszając roli internetu w procesach globalizacji oraz świadomości społecz-

nej – użycie pojęcia „globalna wioska” wiąże się z pewnymi mylącymi uprosz-

czeniami.  

Dalsze słabości odnoszenia koncepcji globalnej wioski do internetu 

(a także innych mediów masowych) wykazuje Manuel Castells: reakcja na ko-

munikat zapośredniczona jest nie tylko przez medium pośredniczące w przeka-

zie, ale też przez interpretacje odbiorcy 7 . Trafnie konkluduje to również  

Jan van Dijk: „ludzie biorą rzeczywistość, którą znają, ze sobą jako pewien 

rodzaj bagażu, kiedy serfują w Internecie i kiedy biorą udział w społecznościach 

wirtualnych”8.Z tego też powodu, wraz ze wzrostem znaczenia indywidualizmu 

i postępującą dywersyfikacją społeczeństwa, komunikat musiał dostosować się 

do zróżnicowanego odbiorcy. Dokonać można było tego na dwa sposoby: po-

przez albo specjalizację komunikatu, skierowanie go do stosunkowo wąskiej  

i jednorodnej grupy docelowej, albo pozbawienie jakichkolwiek elementów kon-

trowersyjnych. Internet nadaje się idealnie do stosowania obydwu tych taktyk.  

                                                             
6 Por. M. Maffesoli, Czas plemion, Warszawa 2008, ss. 36-37. 
7 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007,ss. 365-366. 
8 Cyt. za: K. Doktorowicz, Cyberprzestrzeń – społeczności wirtualne w poszukiwaniu utraconych 
więzi, [w:] Społeczeństwo informacyjne. wizja czy rzeczywistość?, red. L. Haber, Kraków 2004,  
s. 63. 



Śmierć internauty – rzecz o wspólnotowości w internecie 

29 

Jednym z podstawowych sposobów przeszukiwania i filtrowania za-

sobów sieci są skrypty bazujące na popularności materiału – im więcej osób 

zainteresowało się daną treścią, do tym większej ilości użytkowników dociera 

później. Jest to z jednej strony świetny sposób wydobywania informacji waż-

nych z ogółu zasobów internetu, z drugiej –  powód, dla którego tak łatwo roz-

chodzą się w sieci wszelkie typy przystępnej treści, niezmuszającej do  zaanga-

żowania intelektualnego, niekolidującej z żadnym światopoglądem (bo niewy-

magającej interpretacji): plotka, niewyszukany humor, zdjęcia zwierząt domo-

wych i tym podobne.  

To jednak, co stanowi o prawdziwej sile internetu, to możliwości 

pełnej indywidualizacji przekazu. Świat mediów masowych, w odpowiedzi na 

postępującą dywersyfikację społeczeństwa musiał wypracować pewne środki 

przystosowawcze: obecna telewizja i radio oferują szereg stacji tematycznych, 

dopasowanych do określonego typu odbiorcy i jego gustów. Popularyzacja ka-

set wideo oraz ich następców –  nośników DVD, a obecnie telewizji interak-

tywnej – dostosowały przekaz nie tylko do zróżnicowanych preferencji wi-

dza, ale też różnych trybów ich życia dzięki dostępności niezależnej od czasu9. 

Rozproszona struktura internetu daje jeszcze większe możliwości: użytkownik 

sam wybiera albo treści, które mu odpowiadają, albo – w związku z dużym 

przyrostem zasobów sieci, uniemożliwiającym samodzielne jego monitorowa-

nie – kryteria, na podstawie których treści mają być filtrowane: poprzez sub-

skrypcje odpowiednich kanałów, słów kluczowych lub wykorzystanie skryptów 

porównujących gusta użytkowników. W połączeniu technik filtrowania treści 

z ogromnymi zasobami sieci praktycznie nie ma możliwości, aby dwóch użyt-

kowników internetu było odbiorcami takiego samego przekazu. Castells zauwa-

ża, że nie mamy już zatem do czynienia z globalną wioską, a ze spersonalizo-

                                                             
9 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, ss. 371-372. 
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wanymi chatami, informacja ma globalny zasięg, nie oznacza to jednak ujedno-

licenia przekazu10.  

Nawet jeżeli interaktywność była założeniem leżącym u podstaw 

idei internetu od samych początków jego istnienia, swoją pełnię osiągnęła  

w odsłonie sieci drugiej generacji, zwanej Web 2.011. Datowane mniej więcej 

od początku tego wieku nowe podejście do cyberprzestrzeni praktycznie zinte-

growało rolę odbiorcy i nadawcy komunikatu. Stało się to nie tylko dlatego, że 

nowoczesne serwisy internetowe zaczęły oferować narzędzia pozwalające za-

projektować własny zakątek sieci bez potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy 

specjalistycznej: powszechnie dostępne stały się blogi, serwisy społecznościowe 

oraz fora internetowe, które zastąpiły bardziej anonimowe listy dyskusyjne. 

Drugim, być może ważniejszym przejawem szeroko zakrojonej interaktywności 

sieci stała się możliwość pozostawiania po sobie śladu przy niemal każdej opu-

blikowanej treści: komentowania, oceniania, polecania innym użytkownikom. 

Paul Levinson, formując definicję „nowych nowych mediów”, zauważa, że 

obecnie „każdy konsument jest jednocześnie producentem”12, co daje odbiorcy 

poczucie wolności i władzy13. Takie możliwości interakcji, ingerowania w za-

stany komunikat oraz łatwego generowania własnych treści były wielkim kro-

kiem ku większemu zakorzenieniu cyberprzestrzeni w świecie realnym. Użyt-

kownik, dysponując własnym zakątkiem sieci – przestrzenią do samoekspresji – 

przestaje być anonimowy. Konto w serwisie społecznościowym czy blog stają 

się projekcją własnej jego tożsamości i to projekcją, na którą można mieć łatwy 

i w pełni świadomy wpływ poprzez moderowanie informacji o sobie. Popular-

ność pozostawiania po sobie tego typu śladów w sieci wykazała, że użytkowni-

cy w istocie nie poszukują w świecie wirtualnym bezpiecznej anonimowości, 

                                                             
10 Por. ibidem, s. 372. 
11 Por. T. O'Reilly, What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Genera-
tion of Software, [on-line:] http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [19.02.2013]. 
12 P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 11. 
13 Por. ibidem, s. 15. 
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wybierając znacznie bardziej angażującą i wspólnotową formę interakcji z in-

nymi. To właśnie popularyzacja wspólnot wirtualnych zaważyła na ogromnym 

wpływie, jaki internet wywiera na dzisiejsze procesy społeczne. Ewolucja inter-

netu w medium społecznościowe jest też momentem, kiedy bohater niniejszego 

tekstu, anonimowy internauta, przestał powierzchownie surfować po zasobach 

sieci, osiadł i zakorzenił się w pewnych punktach cyberprzestrzeni.  

 Obraz ten jest jednak nieco zbyt uogólniony – w obrębie wspólnot wir-

tualnych istnieje obecnie pewne zróżnicowanie, które wymaga wyliczenia. Za-

czynając od tych o najmniejszym stopniu konsolidacji, a największym stopniu 

przygodności, wymienić należy wszelkie dyskusje komentujące popularne treści 

pojawiające się na łamach serwisów internetowych. Ze względu na odgórnie 

założoną tymczasowość takiej interakcji, kontakt taki urywa się w wyniku roz-

wiązania problemu (na przykład w przypadku internetowych inicjatyw obywa-

telskich) lub – częściej – wygaśnięcia zainteresowania tematem. Sprawą sporną 

może być w tym przypadku zasadność użycia określenia „wspólnota”, jednak ze 

względu na to, że czas popularności pewnych treści może wahać się od kilku 

dni do nawet kilku tygodni, a dyskusje takie z reguły angażują, oprócz przygod-

nych komentatorów, do kilkudziesięciu osób w większym stopniu wciągniętych 

w regularną wymianę zdań, można w moim mniemaniu mówić o pewnym efe-

merycznym kolektywie. Obecnie, wraz z postępującą integracją sieci wokół 

popularnych serwisów społecznościowych, relacje takie będą przeplatać się  

z formami bliższych kontaktów wirtualnych i w coraz większym stopniu tracić 

swoją specyfikę anonimowej, chwilowej dyskusji. 

Drugą, znacznie bardziej trwałą formą wirtualnej wspólnoty jest fo-

rum internetowe. Najbliższe jest chyba temu, co w 1994 roku Howard Rhein-

gold rozumiał pod pojęciem społeczności wirtualnej: „grupa ludzi, którzy mogą, 

lub nie, spotkać się twarzą w twarz, i którzy wymieniają słowa oraz idee za 
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pośrednictwem klawiatury i sieci”14. Forum zrzesza luźną, stosunkowo niewiel-

ką grupę podzielającą pewne cechy lub zainteresowania i opierającą wzajemne 

relacje na wymianie informacji. Użytkownicy nawiązują w jego obrębie mniej 

lub bardziej zażyłe znajomości i tworzą grupę w pełnym tego słowa znaczeniu, 

naznaczoną jednak wysokim współczynnikiem śmiertelności relacji. Najczę-

ściej też pozostają anonimowi. Fora, w związku z dynamicznym rozwojem dużo 

bardziej wszechstronnych portali społecznościowych, tracą obecnie na znacze-

niu, ale ich istnienie jest najprawdopodobniej niezagrożone. Ze względu jednak 

na najczęściej wąską tematykę oraz stosunkowo wysokie poczu-

cie anonimowości zrzeszają dwa główne typy społeczności: pasjonatów oraz te 

grupy, w których ceniona jest dyskrecja, jak na przykład osoby z zaburzeniami 

psychicznymi lub niektóre mniejszości seksualne.  

Trzecia forma wspólnoty podtrzymywanej za pomocą internetu wła-

ściwie nie w pełni zasługuje na określenie „wirtualna”. Mowa tu o portalach 

społecznościowych. Wyłączając portale stricte randkowe (które z kolei służą 

raczej nawiązywaniu indywidualnych, a nie grupowych relacji), największe 

serwisy tego typu służą obecnie przede wszystkim efektywniejszemu podtrzy-

mywaniu realnych kontaktów; w związku z upowszechnieniem internetu nieko-

rzystanie z mediów społecznościowych jest obecnie kwestią wyboru. Ze wzglę-

du na wzrost tempa życia i mobilności społeczeństwa również relacje interper-

sonalne, tak jak i inne dziedziny życia, wymagają optymalizacji. Portale spo-

łecznościowe są tego doskonałym przykładem: raz wysłany komunikat dociera 

do całego kręgu przyjaciół i znajomych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują 

i kiedy znajdą czas, by go odebrać. Co więcej, dzięki popularyzacji urządzeń 

mobilnych jest to medium, z którym coraz więcej osób nie musi rozstawać się 

w ogóle. Oczywiście takie zapośredniczenie kontaktu niesie za sobą pewne 

konsekwencje: kontakt wymagający mniejszego zaangażowania nosi znacznie 

                                                             
14 Cyt. za: K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne..., s. 60.  
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mniejsze znamiona zażyłości. Zważając jednak na to, że przeciętny użytkownik 

portali społecznościowych utrzymuje za ich pośrednictwem kontakt z większą 

ilością ludzi niż w świecie realnym, medium to powoduje nie tyle osłabienie 

kontaktów międzyludzkich, ile przedłużenie tych znajomości, które w warun-

kach normalnych nie przetrwałyby. 

Osobnym fenomenem portali społecznościowych jest swoista rede-

finicja kręgu znajomych. Tradycyjna mała społeczność, taka jak grupa koleżeń-

ska, składa się ze stosunkowo zamkniętego i skonsolidowanego kręgu osób. 

Poszczególni jej członkowie mają do wyboru zaakceptować grupę jako całość 

lub zrezygnować z podtrzymywania kontaktu z grupą, a jednostka odstająca od 

powszechnie przyjętej normy narażona jest na wykluczenie. Na gruncie kręgu 

znajomych w portalu społecznościowym zasady te ulegają zawieszeniu: każdy 

użytkownik ma swój spersonalizowany krąg znajomych – mówiąc prościej, 

przyjaciele moich przyjaciół nie muszą być moimi przyjaciółmi. W połączeniu 

z możliwością filtrowania treści sprawia to, że każdy może wyselekcjonować 

sobie grupę, którą w pełni i z wzajemnością akceptuje, nie będąc zmuszanym do 

towarzyskich kompromisów, zaś wirtualne przedłużenie jego osoby w postaci 

konta internetowego jest przydatnym narzędziem do ekspresji lub projektowa-

nia swojej tożsamości zgodnie z własnym upodobaniem. W wyniku tego do-

chodzi do nieco kuriozalnej sytuacji, w której nawet wspólnotowość jest sper-

sonalizowana. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są nie do przecenienia, po-

nieważ ma to realny wpływ na obniżenie presji, jaką otoczenie ma na jednostkę. 

Problem tego, jak medium internetu wpływa na bliskie relacje nie 

jest bynajmniej jedyną zmianą spowodowaną przez popularyzację sieci. Odręb-

ną kwestią jest kształtowanie się nowych i przeobrażanie się zastanych wspól-

not wyobrażonych. Powszechny dostęp do globalnej informacji niemoderowa-

nej odgórnie, rozkwit dziennikarstwa obywatelskiego oraz szerokie pole do 

dyskusji publicznej nadają nową dynamikę zarówno wspólnotom narodowym, 
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jak i ruchom ponadnarodowym. Potencjalny wzrost świadomości społecznej  

w kwestiach publicznych, spowodowany współistnieniem różnych dyskursów, 

zachęca do sceptycyzmu wobec otrzymywanych informacji. Zasadnicze pytanie 

w tej materii brzmi: czy taki stan rzeczy jest w stanie zagrozić obecnemu po-

rządkowi?  

Na początku 2012 roku polski rząd przekonał się, że władza pań-

stwowa w cyberprzestrzeni trafia na ciężkie przeszkody: informacja o planowa-

nym podpisaniu międzynarodowego traktatu o regulacjach prawnych w kwestii 

internetu początkowo nieobecna była w tradycyjnych mediach i wypłynęła do-

piero za sprawą sieci. Oprócz fali protestów i krytyki zarówno w internecie, jak  

i na ulicach miast, reakcje kancelarii premiera, usuwającej krytyczne komenta-

rze pod adresem traktatu i trybu jego ratyfikacji, udowodniły, że władza w Pol-

sce nie jest gotowa na podjęcie szerokiego dialogu ze społeczeństwem za po-

średnictwem sieci15. Wydarzenie to wpisuje się w znacznie szerszy trend, który 

opisuje Castells:  

Nowoczesne państwo narodowe, omijane przez globalne sieci bogactwa, 
władzy i informacji, straciło wiele ze swojej suwerenności. Próbując strate-
gicznie interweniować na scenie globalnej, państwo traci zdolność repre-
zentowania swojej terytorialnie zakorzenionej klienteli politycznej16. 

Problematyka uczestnictwa w swobodnym dialogu publicznym jest tylko jed-

nym z efektów lawirowania pomiędzy interesami społeczeństwa a potrzebą 

uczestnictwa w inicjatywach polityki międzynarodowej. 

Przestrzeń publiczna w dobie internetu zyskała nową dynamikę. 

Słowo w społeczeństwie informacyjnym ma wyjątkową siłę, a wypowiedzieć 

może się każdy. W efekcie mamy do czynienia z czymś na kształt piątej władzy 

                                                             
15 Por. np. T. Skory, KPRM przyznaje: Usunęliśmy z sieci 5 tysięcy wpisów ws. ACTA, [on-line:] 
http://www.rmf24.pl/raport-koniec-wolnego-internetu/acta-fakty/news-kprm-przyznaje-
usunelismy-z-sieci-5-tysiecy-wpisow-ws-acta,nId,431086 [19.02.2013]. 
16 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2009, s. 379. 
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– oddolne inicjatywy monitorują nie tylko decydentów, ale i komercyjne media.  

O spadku zaufania i lekko ironicznym podejściu do mediów głównego nurtu 

świadczy choćby popularność takich stron na portalu Facebook, jak Cała pol-

ska czyta dziennikarzom, wyśmiewająca błędy językowe w prasie i telewizji, 

czy Nagłówki nie do ogarnięcia, piętnują niepoważną lub małostkową tema-

tykę artykułów w prasie oraz komercyjnych serwisach informacyjnych w in-

ternecie.  

Nie inaczej ma się sprawa w skali globalnej: cyberprzestrzeń umoż-

liwiła powstanie ponadnarodowych inicjatyw w mniej lub bardziej radykalny 

sposób monitorujących środowiska decydentów i wywierających na nich presję. 

Do najlżejszych form nacisku zaliczyć można wszelkie portale zbierające pod-

pisy pod petycjami na rzecz przestrzegania praw człowieka czy dbania o śro-

dowisko naturalne, takie jak causes.com lub avaaz.com. Inicjatywy tego typu 

potrafią w ciągu nawet kilkunastu godzin zgromadzić miliony głosów sprzeci-

wu i o ile można mieć wątpliwości co do skuteczności takich praktyk, bez wąt-

pienia są one wyraźnym i natychmiastowym probierzem reakcji międzynaro-

dowej opinii publicznej na kontrowersyjne wydarzenia. Integracja cyberprze-

strzeni ze światem realnym pozwala jednak również na dużo bardziej zdecydo-

wane kroki. Jako że informacja jest w dzisiejszych czasach jednym z cenniej-

szych towarów, małe grupy działaczy specjalistów mają szansę wywrzeć realny 

wpływ na globalny stosunek sił. Taką taktykę wykorzystuje m.in. międzynaro-

dowa, zdecentralizowana sieć hakerów Anonymous, która poprzez akty cyber-

terroryzmu próbuje wymuszać przestrzeganie norm etycznych na rządach 

państw, międzynarodowych koncernach i innych instytucjach. Kolejnym – gło-

śniejszym nawet –  przykładem jest sprawa osławionego portalu Wikileaks, 

publikującego tajne materiały wykradzione między innymi instytucjom pu-

blicznym, by nagłaśniać przypadki cichego łamania prawa przez decydentów. 

Działania takie, jakkolwiek nielegalne, dobitnie uzmysławiają siłę interneto-
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wych aktywistów. Podane przykłady wpisują się w szerszy nurt cyberobywatel-

stwa (ang. netizen)17, obecnego praktycznie od początków istnienia internetu 

i zyskującego na znaczeniu wraz z popularyzacją sieci. Ruch ten, w którym 

żywe są kontrkulturowe zapędy dawnych użytkowników sieci z czasu jej po-

czątków, najbliższy jest chyba obrazowi internauty, jaki nakreśliłem we wstępie 

niniejszej pracy i w największym stopniu zasługuje na miano globalnej społecz-

ności. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to obecnie grupa stanowiąca mniejszość 

użytkowników internetu i mówić tu można raczej o zmianie zakresu działania 

oraz medium używanego przez jednostki zaangażowane społecznie niż o fak-

tycznie większym wyzwoleniu społeczeństwa z ram obecnego porządku za 

sprawą sieci. 

Czy ta ponadnarodowa społeczność ma szansę zaistnieć w większym 

wymiarze w najbliższej przyszłości? Globalne inicjatywy połączone wspólnym 

celem nie oznaczają jeszcze wspólnoty odczuć. Reprezentanci różnych kultur 

skłonni połączyć się pod szyldem jednej idei z dużym prawdopodobieństwem 

poróżniliby się w innych kwestiach. Współistnienie w jednej przestrzeni nie jest 

w stanie w krótkim czasie zatrzeć tego typu różnic, o czym dobitnie świadczą 

przykłady społeczności imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych. Jak 

zauważa Appadurai, kultura jest w dużej mierze utrzymywaniem linii demarka-

cyjnej pomiędzy mną a innym: poczucie tożsamości z jedną grupą ma swoje 

źródło w odróżnieniu jej od grupy innej18, zaś globalizacja rzadko oznacza pro-

stą homogenizację społeczeństw19. W cyberprzestrzeni główną taką linią de-

markacyjną jest bariera językowa, która mimo popularności treści w języ-

ku angielskim, lingua franca naszych czasów, oraz coraz skuteczniejszych 

skryptów automatycznego tłumaczenia uniemożliwia pełne oderwanie społecz-

                                                             
17 Por. M. Hauben, The net and netizens: the impact the net has on people's lives, [on-line:] 
http://www.columbia.edu/~rh120/ch106.x01 [stan z 19.02.2013]. 
18 Por. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic..., ss. 25-26. 
19 Por. ibidem, s. 31. 



Śmierć internauty – rzecz o wspólnotowości w internecie 

37 

ności internetowych od ich naturalnego miejsca w przestrzeni. Kontekst kultu-

rowy jest barierą, która nie znika w procesie translacji – wręcz przeciwnie, pro-

wadzić może tylko do nieporozumień – można zatem uznać, że pełna homoge-

nizacja społeczeństwa sieci nie nastąpi wcześniej niż homogenizacja globalnej 

społeczności, czyli, jak z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, 

nie nastąpi nigdy. Co więcej, w myśl zasady, że to wspólny inny tworzy grupę, 

pojawia się tendencja zupełnie przeciwna: wielu użytkowników sieci poszukuje 

wręcz w cyberprzestrzeni swojego. Zauważyć to można między innymi w popu-

larnej praktyce polskich użytkowników serwisu Youtube, którzy komentują 

materiały w obcych językach po polsku (najczęściej pisząc: „Tutaj Polacy. 

Przejmujemy ten filmik”), a potem wspólnie oceniają pozytywnie wspomniany 

komentarz tak, aby pojawiał się jako najpopularniejszy na danej podstronie. 

Manifestowanie swojej tożsamości w internecie właśnie za pośrednictwem od-

rębności języka nie ogranicza się tylko do wspólnot narodowych, ale dotyczy 

też mniejszych społeczności: amatorski kanał portalu Youtube, FreakyGamerzz, 

w którym kilku nastoletnich Ślązaków publikuje wideorecenzje gier kompute-

rowych mówione gwarą, bije rekordy popularności, zgromadziwszy na chwilę 

obecną ponad 27 000 subskrybentów20, zaś humorystyczna strona w serwisie 

Facebook, Ślōnski suchar na dzisiej ma ich ponad 55 00021.  

Wracając do pytania, które zadałem we wstępie: na chwilę obecną 

trudno jest już mówić grupie takiej jak internauci jako o wspólnocie, która po-

dziela jakąś wizję świata, wartości czy normy (świadczyć może o tym też upa-

dek wirtualnego savoir-vivre’u, zwanego kiedyś netykietą). Stopień integracji 

cyberprzestrzeni ze światem realnym sprawia, że niełatwo już mówić o użyt-

kownikach sieci w separacji od ich tożsamości w świecie realnym.  

 

                                                             
20 Stan z 20.02.2013. Por: http://www.youtube.com/channel/UCnl8wEwDayK72E4Jodun7ZQ. 
21 Stan z 20.02.2013. Por: https://www.facebook.com/Slonskisuchar. 
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Abstrakt 

Artykuł porusza kwestię interakcji międzyludzkich zapośredniczonych poprzez 

medium internetu oraz ich oddziaływanie na kształt zbiorowości rzeczywistych. 

W kontekście tych relacji autor zadaje pytanie o zasadność używania uogólnio-

nego terminu „internauta”. Analizę rozpoczyna od charakterystyki mediów 

elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem internetu oraz wpływu me-
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dium na przekazywany komunikat w kontekście pojęcia globalnej wioski Mars-

halla McLuhana. Akcentując ewolucję przekazu cyfrowego do formy interak-

tywnej oraz postępującą integrację cyberprzestrzeni ze światem realnym, wy-

różnia trzy główne typy społeczności wirtualnych w sieci: dyskusje w komenta-

rzach, fora internetowe oraz portale społecznościowe. Dalsza część pracy poru-

sza problematykę wpływu internetu na procesy globalizacji, spadku wiarygod-

ności mediów głównego nurtu oraz wzrostu zaangażowania społeczno-

politycznego internautów, odwołując się do pojęcia cyberobywatelstwa. 

W przedstawionych w zakończeniu wnioskach autor sugeruje, że zanurzenie 

społeczności wirtualnych w szerszym kontekście kulturowym sprawia, że cy-

berprzestrzeń nie jest w stanie ulec homogenizacji, a zatem uogólnienie użyt-

kowników internetu do jednej grupy jest bezpodstawne. 

Abstract 

The paper describes personal interactions mediated by usage of internet and 

their influence on real life communities. In the context of those relations author 

poses a question on validity of using of the term Internaut to describe internet 

users as a whole. The analysis begins with characteristics of electronic media 

(especially internet) and their influence on the message in the context of Mar-

shall McLuhan's concept of global village. Concentrating on the evolution of 

digital data transmission into interactive form and progressing integration of 

cyberspace with real life, three main types of virtual communities are marked 

out: debates via comments, internet forums and social networks. Further analy-

sis concerns influences of the internet on globalization, decrease of credibility 

of mainstream media and increase of social and political activities of internet 

users in reference to the term netizenship. Author concludes that immersion of 

the virtual communities in broad cultural context prevents cyberspace from 

homogenization.Therefore, considering internauts as one group is no longer 

valid. 


