
Kiedy 7 stycznia 2015 roku w Pary u do-
 sz o do ataku terrorystycznego na redakcj  

francuskiego tygodnika satyrycznego �Charlie 
Hebdo�1, wiat (nie tylko wirtualny) obieg o 
has o Je suis Charlie. By  to wyraz solidarno ci 
z o¿ arami, redakcj  pisma, a przede wszystkim 
sprzeciw wobec zamachu na wolno  s owa, bo 
tak w a nie okre lano atak terrorystów. Media 
spo eczno ciowe sta y si  miejscem, w którym 
spo eczno  mi dzynarodowa szczególnie ak-
tywnie manifestowa a sprzeciw wobec ataków 
na wolno  prasy. Jak dosz o do tego, e tak 
wiele osób z ca ego wiata za po rednictwem 
Twittera solidaryzowa o si  z wydarzeniami we 
Francji? Czym tak naprawd  s  hashtagi i do 
czego s u ? Lektura tego artyku u z pewno ci  
pomo e znale  odpowiedzi na powy sze py-
tania. 
#JeSuisCharlie
Krótko po ataku na redakcj  �Charlie Hebdo� 
na stronie internetowej tygodnika pojawi  si  
slogan Je suis Charlie, czyli �Jestem Char-
lie� (rysunek 1.). Te s owa zosta y szybko 
podchwycone przez u ytkowników Twittera, 
gdzie pojawia y si  w formie hashtagów #Je-

SuisCharlie i #IAmCharlie. Mi dzynarodowa 
opinia publiczna w a nie za po rednictwem 
Twittera i wspomnianego hashtagu protesto-
wa a przeciwko zamachowi na wolno  s owa. 
W nied ugim czasie #JeSuisCharlie sta  si  jed-
nym z najpopularniejszych hashtagów w histo-
rii Twittera. Pojawia  si  tam z cz stotliwo ci  
6500 razy na minut , a w ci gu doby od ataku 
zamieszczono go w 3,5 mln tweetów, za  do 
9 stycznia 2015 roku w oko o 5 mln2. Do akcji 

1  �Charlie Hebdo� to francuski tygodnik satyryczny, który powsta  w 1970 roku. Jest on najbardziej znany z pu-
blikowanych w nim karykatur i rysunków satyrycznych, które uderzaj  w religie (chrze cija stwo, islam, judaizm), 
za co bywa cz sto krytykowany.

2  T. Whitehead, Paris Charlie Hebdo attack: Je Suis Charlie hashtag one of most popular in Twitter history, 
�Daily Telegraph� 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11336879/Paris-Charlie-Heb-
do-attack-Je-Suis-Charlie-hashtag-one-of-most-popular-in-Twitter-history.html [dost p: 12.02.2015].

Rysunek 1. Has o, które tu  po zamachu poja-
wi o si  na stronie �Charlie Hebdo� 

ród o: www.telegraph.co.uk
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przy cza y si  nie tylko redakcje innych pism 
z ca ego wiata, czy znani politycy (m.in. szef 
Rady Europejskiej Donald Tusk), ale przede 
wszystkim zwykli obywatele  od Stanów Zjed-
noczonych przez Europ  i Azj  a  po Australi . 
#JeSuisCharlie sta  si  mi dzynarodowym ko-
munikatem propagowanym i rozumianym na 
ca ym wiecie, a tak e elementem integruj cym 
mi dzynarodow  spo eczno  w obliczu terro-
ru, jaki mia  miejsce w Pary u. Oprócz akcji na 
Twitterze w wielu miastach we Francji, Wielkiej 
Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych 
organizowano manifestacje i marsze, by wyra-
zi  sprzeciw wobec zamachu na wolno  prasy. 
Ich uczestnicy nie li ze sob  plakaty z has em 
Je Suis Charlie. Wiele instytucji upami tnia o 
o¿ ary ataku minut  ciszy. Z o¿ arami solidary-
zowa y si  tak e gwiazdy Hollywood w czasie 
ceremonii wr czenia Z otych Globów, która 
odby a si  11 stycznia. Równie  wielu aktorów, 
w ród nich George Clooney czy Diane Kruger, 
pozowa o do zdj  z kartk , na której zamieszo-
ny by  slogan Je suis Charlie, lub nosi o przy-
pinki z tymi s owami. Has o pojawi o si  te  na 
ok adce pierwszego numeru pisma wydanego 
po zamachu (rysunek 2.).

Hashtag zyska  wi c olbrzymi  popularno  
i sta  si  wyrazem nie tylko solidarno ci z o¿ a-
rami, ale tak e pokazem si y ca ego spo ecze -
stwa. W tym przypadku mo na bez w tpienia 
mówi  o mi dzynarodowej, a tak e mi dzykul-
turowej komunikacji dokonywanej za po red-
nictwem mediów spo eczno ciowych. Z ko-
munikacj  mi dzykulturow  mamy bowiem do 
czynienia wówczas, gdy istnieje �proces wy-
miany my li i znacze  pomi dzy lud mi repre-
zentuj cymi ró ne kultury�3, za  komunikacja 
mi dzynarodowa to �relacje komunikacyjne, 
które zachodz  mi dzy podmiotami nale cymi 

do ró nych narodów i grup etnicznych�4. Opi-
sywany przypadek spe nia te kryteria: jest rozu-
miany przez ludzi z ró nych krajów, pos uguj -
cych si  ró nymi j zykami, a ponadto komuni-
kacja zachodzi na styku kultur. #JeSuisCharlie 
sta  si  zatem uniwersalnym symbolem walki 
o wolno  prasy i s owa oraz przyk adem na 
to, e w wa nych sprawach spo eczno  mi -
dzynarodowa potra¿  si  integrowa , cho by za 
po rednictwem internetu. 
Wojna na hashtagi
Nie wszyscy jednak popierali akcj  #JeSu-
isCharlie. Na Twitterze pojawi  si  hashtag 
konkurencyjny #JeNeSuisPasCharlie (�Nie 

Rysunek 2. Ok adka pierwszego numeru 
�Charlie Hebdo� wydanego po zamachu

ród o: www.charliehebdo.fr

3  H.D. Fischer, Forms and functions of supranational communication [in:] International communication, media, 
channels, functions, eds. H.D. Fischer, J. Calhoun Merrill, New York 1970, p. 99; cyt. za: B. Ociepka, Komunikowa-
nie mi dzynarodowe, Wroc aw 2002, s. 23.

4  B. Ociepka, Komunikowanie..., dz. cyt., s. 13.
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jestem Charlie�), propagowany g ównie przez 
krytyków tygodnika �Charlie Hebdo�. Zaliczy  
mo na do nich zw aszcza tych, którzy czuli si  
obra ani przez satyryczne rysunki zamieszcza-
ne w pi mie oraz oskar ali redakcj  o rasizm, 
czy obra anie uczu  religijnych. W dzienniku 
�New York Times� opublikowano artyku  I am 
not Charlie Hebdo, w którym autor � David 
Brooks � podkre li , e gdyby kto  w USA wy-
da  tego typu satyryczne rysunki by by oskar o-
ny o mow  nienawi ci, a jego pismo zosta oby 
zamkni te5. Akcji solidarno ci nie popar  tak e 
Janusz Korwin-Mikke, który w Parlamencie 
Europejskim w czasie minuty ciszy po wi -
conej upami tnieniu o¿ ar zamachu, podczas 
gdy wszyscy europos owie trzymali kartki ze 
sloganem Je suis Charlie, on na ekranie lapto-
pa wy wietli  tekst I am not Charlie, I am for 
death penalty (�Nie jestem Charlie, jestem za 
kar  mierci�). Sprzeciw wobec akcji wyra ali 
te  mieszka cy m.in. Pakistanu i Algierii, orga-
nizuj c protesty pod has em I am not Charlie, 
I am Mohammed. Turecki prezydent uzna  za , 
e publikowane w �Charlie Hebdo� rysunki sa-

tyryczne nie mia y nic wspólnego z wolno ci  
s owa6. 
Hashtag, czyli #
W tym miejscu nale y wyja ni , czym jest ha-
shtag i gdzie si  go stosuje. Wyrazu hashtag 
nie znajdziemy w s owniku j zyka polskie-
go, mimo e jest ono w powszechnym u yciu  
zw aszcza w ród internautów. Wed ug interne-
towego s ownika angielsko-polskiego hashtag 
to �tag poprzedzony symbolem #� czy po prostu 
�symbol #�7. Tag � to z kolei znacznik tekstu lub 
po prostu slogan b d  has o. Mo na zatem po-
wiedzie , e hashtag jest krótkim komunikatem 

poprzedzonym symbolem #; to s owo-klucz. 
Mo e sk ada  si  z jednego wyrazu (np. #poli-
tyka) lub z kilku (#JeSuisCharlie) albo ze skrótu 
(#TDF=Tour de France). Pocz tkowo stosowa-
ny by  jedynie na Twitterze, czyli portalu spo-
eczno ciowym o cechach mikroblogu, w któ-

rym mo na zamieszcza  wpisy o charakterze 
dziennika internetowego lub prowadzi  wymia-
n  zda  z innymi u ytkownikami. Publikowany 
tam przez u ytkownika komunikat nazywany 
jest tweetem i zawiera  mo e zaledwie 140 
znaków. Od tej liczby odlicza si  liczb  znaków 
hashtagu, dlatego tweety musz  by  niezwy-
kle precyzyjne, a slogany skrótowe. Nast pnie 
hashtag spopularyzowany zosta  w serwisie In-
stagram, gdzie u ytkownicy publikuj  zdj cia, 
które podpisuj  w a nie za pomoc  hashtagów. 
Jest to bardzo popularna forma podpisów pod 
zdj ciami; cz sto maj  one zabarwienie humo-
rystyczne. W aplikacji istnieje mo liwo  wy-
szukiwania innych zdj  w a nie na podstawie 
hashtagów, którymi s  podpisane. Od niedawna 
hashtagów u ywa si  tak e w portalu spo ecz-
no ciowym Facebook jako uzupe nienie swoich 
wpisów, czy podpisy pod zdj ciami. Wpisy, tak  
jak w przypadku pozosta ych mediów spo ecz-
no ciowych, mo na równie  wyszukiwa  za 
pomoc  hashtagów. 

Warto ponadto zwróci  uwag  na trendy, 
czyli najpopularniejsze wpisy i hashtagi na 
Twitterze. Ka dy u ytkownik na swoim koncie 
widzi wspomniane trendy. S  one dostosowa-
ne do wybranej lokalizacji, dzi ki czemu wie, 
jakie wpisy i hashtagi s  najpopularniejsze 
w wybranej okolicy (najcz ciej miejsce, gdzie 
akurat si  znajduje). Istnieje tak e wiele stron 
internetowych, które monitoruj  takie tren-
dy na ca ym wiecie. Przyk adem mo e by  

5  D. Brooks, I am not Charlie Hebdo, �New York Times� 2015, http://www.nytimes.com/2015/01/09/opinion/
david-brooks-i-am-not-charlie-hebdo.html?_r=1 [dost p: 12.02.2015].

6  Anti-Charlie protests turn violent in Niger, Pakistan and Algeria, Euronews 2015, http://www.euronews.com/ 
2015/01/16/anti-charlie-protests-turn-violent-in-niger-pakistan-and-algeria/ [dost p: 17.02.2015].

7  Portal j zykowy bab.la has o: hashtag, http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/hashtag [dost p: 17.02.2015].
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www.trends24.in, gdzie sprawdza si  najpopu-
larniejsze wpisy do 24 godzin wstecz w godzin-
nych odst pach. Co wi cej, strona oferuje nie 
tylko dane ogólno wiatowe, ale i dla wybranych 
krajów, a nawet miast. Powstaje zarazem coraz 
wi cej ¿ rm wyspecjalizowanych w badaniu in-
ternetu. Za przyk ad mo na poda  polsk  stron  
www.sotrender.pl, na której publikowane s  co-
miesi czne raporty Twitter trends. Znajduj  si  
w nich nie tylko wykazy najpopularniejszych 
w danym miesi cu hashtagów, ale tak e dane 
dotycz ce najwi kszych pro¿ li, najbardziej 
aktywnych marek z ró nych dziedzin (sport, 
media, ludzie, blogi, dziennikarze, ¿ nanse itd.), 
najcz ciej wspominanych pro¿ li, czy najlep-
szych tweetów. 

Na podstawie tych w a nie raportów opra-
cowane zosta y dane dotycz ce najpopularniej-
szych hashtagów w Polsce (tabela 1.). Jak wida , 
popularno  hashtagów zmienia si  z ka dym 
miesi cem � w zale no ci do najwa niejszych 
wydarze  w kraju i na wiecie. Dlatego akurat 
we wrze niu 2014 roku, kiedy to w Polsce odby-
wa y si  Mistrzostwa wiata w Pi ce Siatkowej 
M czyzn, najpopularniejszym hashtagiem by  
o¿ cjalny hashtag wydarzenia #FIVBmensWCH. 
Z kolei w pa dzierniku rekordy popularno ci 
bi  hashtag #JakTo, który odnosi  si  do nowej 
piosenki popularnego w ród nastolatek piosen-
karza Dawida Kwiatkowskiego. W listopadzie 
odbywa y si  w Polsce wybory samorz dowe, 

dlatego najpopularniejszym hashtagiem sta  si  
#PKW (czyli Pa stwowa Komisja Wyborcza), 
co w du ej mierze mia o zwi zek z wpadk  do-
tycz c  liczenia g osów. W styczniu natomiast 
najpopularniejsza na Twitterze by a akcja cha-
rytatywna zwi zana z Wielk  Orkiestr  wi -
tecznej Pomocy � #MasterCardGrazWOSP. 
Nie stworzono jeszcze raportu dotycz cego 
grudnia 2014 roku.

Twitter oraz hashtagi sta y si  te  wygod-
nym narz dziem w komunikacji politycznej. 
Wielu polityków zak ada tam swoje konta i za 
ich po rednictwem komunikuj  si  oni ze swo-
imi wyborcami. Cz sto na Twitterze dochodzi 
do politycznych sprzeczek i ostrej wymiany 
zda  czy to mi dzy politykami, czy politykami 
a dziennikarzami. Pro¿ le polityków s  obser-
wowane przez wielu u ytkowników; nie s  to 
jednak najbardziej popularne konta na wiecie. 
Najwi cej ludzi obserwuje g ównie celebrytów. 
Ostatnio na przyk ad na pierwszym miejscu 
znalaz a si  piosenkarka Katy Perry (70,5 mln 
obserwuj cych), na drugim � wokalista Justin 
Bieber (65 mln), a dopiero na trzecim miejscu 
� prezydent Stanów Zjednoczonych Barack 
Obama (nieca e 60 mln). To jedyny polityk, 
który jest w pierwszej dziesi tce najpopular-
niejszych osób na Twitterze, poza nim s  tam 
jedynie gwiazdy sceny (m.in. Taylor Swift, 
Lady Gaga, Rihanna, Justin Timberlake)9. Wy-
daje si  wi c, e Twitter nie jest jedynie narz -

Tabela 1. Najpopularniejsze hashtagi w Polsce w wybranych miesi cach
Miejsce Wrzesie  2014 Pa dziernik 2014 Listopad 2014 Stycze  2015
1. #FIVBmensWCH #JakTo #PKW #MasterCardGrazWOSP
2. #TeamPoland #Kopacz #MTVEMA #wosp2015
3. bd. #wspomnienia9893tour #PiS #RT
ród o: opracowanie w asne na podstawie raportów Twitter trends (www.sotrender.pl)8

8  Raporty Twitter trends, www.sotrender.pl/trends/twitter [dost p: 25.02.2015].
9  Statystyki dotycz ce popularno ci na Twitterze, www.socialbakers.com/statistics/twitter/pro¿ les/ [dost p: 

25.05.2015].
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dziem, którym pos uguj  si  politycy. Wr cz 
przeciwnie, to w a nie celebryci korzystaj  
z niego najcz ciej.
Hashtag, czyli komunikat
W przypadku hashtagów mamy niew tpliwie 
do czynienia z komunikacj . Komunikowanie 
jest bowiem �rodzajem kontaktu nawi zanego 
za pomoc  zmys ów, b d  tak e specjalnie do 
tego przystosowanych narz dzi ( rodków ko-
munikowania), mi dzy co najmniej dwiema 
osobami, z których jedna (nadawca) przekazu-
je drugiej (odbiorcy), za pomoc  zrozumia ych 
dla nich obu znaków, pewne tre ci poj ciowe 
lub emocje z zamiarem wywo ania u odbiorcy 
okre lonych reakcji�10. Za po rednictwem Twit-
tera nadawca wysy a do odbiorcy komunikat 
(który mo e zawiera  hashtagi). Odbiorcami s  
w tym przypadku wszyscy ci, którzy wpis prze-
czytaj . To, czy i jaka zajdzie reakcja na komu-
nikat, mo na zwery¿ kowa , je li wpis zostanie 
na przyk ad skomentowany lub udost pniony 
przez innych u ytkowników. Warto jednak pod-
kre li , e tak, jak w przypadku komunikowania 
masowego, odbiorc  tego typu przekazów jest 
bardzo cz sto anonimowa zbiorowo , �której 
bezpo redni wp yw na zachowanie nadawcy 
(sprz enie zwrotne) jest zredukowany do mi-
nimum�11. Bywa jednak i tak, e reakcje te s  
widoczne, jak w przypadku #JeSuisCharlie. Tu-
taj nie tylko mo na by o zaobserwowa  reakcje 
na Twitterze (czyli umieszczanie hashtagu jako 
wyrazu solidarno ci z o¿ arami zamachu i walki 
o wolno  prasy), ale przekroczy y one tak e 
wirtualn  rzeczywisto  (wyra anie solidarno-
ci poprzez manifestacje czy slogan prezento-

wany przez celebrytów na gali rozdania Z otych 
Globów). Hashtagi mo na zatem uzna  za ro-
dzaj, cho  najcz ciej wirtualnej, komunikacji, 
poniewa  w dobie internetu trudno nie zwraca  

uwagi na ten coraz cz stszy aspekt porozumie-
wania si  internautów.
Funkcje hashtagów
Podstawow  funkcj  hashtagów jest wspo-
mniane ju  tagowanie, czyli znakowanie swo-
ich wpisów. Dzi ki temu pozostali u ytkownicy 
portali spo eczno ciowych atwiej odnajd  dany 
wpis, wyszukuj c has a, w których znalaz  si  
interesuj cy ich hashtag. Taka wypowied  jest 
wyró niona, a jej temat zostaje podkre lony. 
Je eli u ytkownik kliknie na wybrany hashtag, 
wy wietl  si  wszystkie wpisy, które go zawie-
raj . U ytkownikom atwiej bowiem ledzi  
rozmow , je li jest ona oznaczona. 

Hashtagi, poza funkcj  podstawow , s  
wykorzystywane równie  w innych celach. 
Cz sto stosuje si  je jako uzupe nienie wypo-
wiedzi, art lub ironi . U ytkownicy, zw asz-
cza m odszego pokolenia, pos uguj  si  tak e 
nimi w ró nego rodzaju zabawach, np. #Wy-
wiadZTwitterowiczami oznacza rozmowy z in-
nymi u ytkownikami Twittera. Je li wstawi si  
ten hashtag i zada pytanie, odpowiadaj  na nie 
ci, którzy chc  wzi  udzia  w zabawie. Bywa 
te  tak, e fani danego muzyka czy zespo u 
sk adaj  swojemu idolowi za po rednictwem 
Twittera yczenia urodzinowe (np. #Happy-
BirthdayRihanna czy #HappyBirthdayEdShe-
eran). Innym przyk adem, tym razem walki 
politycznej, mog  by  dwa hashtagi: #wyga-
szone i #wybudowane. Sta y si  one popularne 
po tym, jak premier Ewa Kopacz powiedzia a 
w styczniu 2015 roku, e nierentowne kopal-
nie zostan  wygaszone, a nie zlikwidowane. 
W odpowiedzi na jej s owa u ytkownicy za-
cz li zamieszcza  na Twitterze zdj cia opusz-
czonych zak adów z ca ego kraju podpisane 
#wygaszone, z kolei inni publikowali zdj cia 
nowych przedsi biorstw z podpisem #wybudo-

10  M. Mrozowski, Media masowe. W adza, rozrywka i biznes, Warszawa 2011, s. 15.
11  Tam e, s. 31.
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wane. Hashtagi mog  tak e s u y  do groma-
dzenia wi kszej liczby obserwuj cych osób, 
czyli wi kszej popularno ci, np. #F4F, czyli 
follow for follow; umieszczenie takiego hash-
tagu oznacza, e zaobserwujemy pro¿ l danego 
u ytkownika, je eli ten zaobserwuje nas. 

Ponadto za po rednictwem hashtagów mo -
na komentowa  programy telewizyjne czy ak-
tualne wydarzenia, umieszczaj c we wpisie 
ich nazw , np. ogl daj c �Teatr Telewizji� na 
Twitterze nale y wpisa  #TeatrTelewizji oraz 
komentarz dotycz cy audycji. Hashtagi chyba 
jednak najpe niej wykorzystywane s  przez ró -
ne ¿ rmy w celach marketingowych: �Bardzo 
cz sto marki same tworz  UNIKALNE hashta-
gi, aby kreowa  nowe trendy, organizowa  kon-
kursy (�) czy po prostu zbiera  wypowiedzi 
zwi zane z jakim  wydarzeniem � w jednym 
miejscu�12. 

Twitter to doskona e miejsce do promo-
wania marki przez stworzenie hashtagu za-
wieraj cego jej nazw . Dzi ki udost pnie-
niom mo na zyska  nowych klientów. Coraz 
cz ciej zdarza si , e konkretne wydarzenia 
maj  tworzony o¿ cjalny hashtag, tak by o na 
przyk ad podczas Mistrzostw wiata w Siat-
kówce w 2014 roku. Organizatorzy zach cali, 
by wszystkie wpisy zwi zane z mistrzostwami 
oznacza  #FIVBMensWCH, a w czasie danego 
meczu pokazywa  wsparcie dru ynie z dane-
go kraju, wpisuj c na przyk ad #TeamPoland. 
Z kolei, je eli dana osoba czy ¿ rma chce 
przeprowadzi  konkurs, wystarczy, e wpisze 
#konkurs lub #nagrody, a w celu sprzeda y 
czegokolwiek � #promocja. 

Coraz cz ciej hashtagi wykorzystywane 
s  do g osowania w ró nego rodzaju akcjach. 
Tu za przyk ad mo e pos u y  #NBABal-

lot, czyli g osowanie na koszykarzy, którzy 
powinni zagra  w meczu gwiazd NBA. Wy-
starczy o wpisa  imi  i nazwisko gracza oraz 
doda  wspomniany hashtag. Poprzez hashtagi 
mo na tak e prowadzi  akcje charytatywne. 
Tak by o m. in. podczas imprezy Wielkiej Or-
kiestry wi tecznej Pomocy, kiedy to ¿ rma 
MasterCard Polska przeznacza a 5 z otych za 
ka dy tweet zawieraj cy hashtag #Master-
CardGrazWOSP. 

Hashtagi ponadto stosuje si  w przypadku 
ró nego rodzaju akcji spo ecznych, jak cho by 
#JeSuisCharlie, by wyrazi  solidarno  z o¿ a-
rami tragedii, czy poparcie dla kogo  lub cze-
go . Wzorowana na francuskim sloganie by a 
akcja zorganizowana w Polsce: #JestemAnia 
i #JeSuisAnia, która sta a si  wyrazem solidar-
no ci z pos ank  Ann  Grodzk  po publikacji 
artyku u w tygodniku �W Sieci�, w którym 
napisano o jej yciu prywatnym. Akcja w me-
diach spo eczno ciowych by a sprzeciwem 
wobec k amliwych, zdaniem organizatorów, 
tre ci, które opublikowa  ten tygodnik. Ale po-
jawiaj  si  te  akcje w tpliwe, jak na przyk ad 
ta wymy lona przez fanów aktora Benedicta 
Cumberbatcha, którzy ledz  idola, a na Twit-
terze zamieszczaj  hashtag, gdy tylko spo-
tkaj  go w jakim  miejscu. �Zwi zane z nim 
posty publikowane na Twitterze doczeka y si  
osobnego hashtagu #cumberwatch, czyli cum-
ber-stra . Niebezzasadnie. Jeden z u ytkow-
ników spo eczno ciowego portalu potrakto-
wa  obowi zki sprawowania tej stra y na tyle 
powa nie, e podgl da  gwiazdora przez okna 
jego mieszkania w Hampstead w pó nocnym 
Londynie, sprawozdaj c w tweetach, co Cum-
berbatch w a nie robi. Z cz stotliwo ci  kilku 
minut�13.

12  J. Kwiecie , Czy 140 znaków to za ma o? Kilka praktycznych porad jak dzia a  na Twitterze, http://socjoma-
nia.pl/czy-140-znakow-to-za-malo-kilka-praktycznych-porad-jak-dzialac-na-twitterze [dost p: 17.02.2015].

13  K. Pasternak, liczna inteligencja. Seksowny umys  Benedicta Cumberbatcha, �Polityka� 2015, nr 3 (2992), 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1604995,1,seksowny-umysl-benedicta-cumberbatcha.read [dost p: 
17.02.2015].
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Reasumuj c, zadaniem hashtagów jest:
� tagowanie;
� komunikacja;
� uzupe nienie wypowiedzi ( art, ironia);
� zabawa;
� zdobywanie wi kszej popularno ci pro¿ lu;
� komentowanie aktualnych wydarze ;
� promowanie marki (tworzenie o¿ cjalnych 

hashtagów wydarzenia);
� organizowanie konkursów;
� g osowanie;
� organizowanie akcji charytatywnych i spo-

ecznych.
Na podstawie wymienionych funkcji mo na 
opracowa  ogólne kategorie hashtagów (ta-
bela 2.). Kategorie te zosta y wyodr bnione 
w oparciu o dane z raportów Twitter trends14 
i strony Huf¿ ngton Post15, które dotycz  naj-
cz ciej stosowanych hashtagów na Twitterze. 

Te najcz ciej u ywane hashtagi zosta y przy-
porz dkowane do kategorii: reklamowe, chary-
tatywne, interwencyjne, rozrywkowe, politycz-
ne, sportowe.
Czy warto stosowa  hashtagi?
Z pewno ci  komunikacja za po rednictwem 
hashtagów ma wiele zalet, o czym wiadcz  
podawane ju  wcze niej przyk ady. Ich dobre 
strony cz  si  bezpo rednio z ich funkcjami. 
S  atwo dost pnym rodkiem do promowania 
¿ rm lub organizowania akcji charytatywnych 
i spo ecznych, a tak e mog  mie  charakter roz-
rywkowy. Ponadto zapewniaj  krótk  i zwi z  
komunikacj , poniewa  cz sto maj  form  ha-
s ow . Co wi cej, dzi ki temu, e stosuje si  je 
w mediach spo eczno ciowych, zapewniaj  do-
tarcie do szerokiego grona odbiorców i s  atwe 
w u yciu.

Nie mo na jednak nie zwróci  uwagi na to, 
e hashtagi wkraczaj  coraz szerzej w ycie, nie 

tylko wirtualne, a ich nadu ywanie (zw aszcza 
przez m odszych u ytkowników internetu) jest 
wy miewane. Trudno czyta si  bowiem przekaz 
przepe niony symbolem #, w którym ka dy wy-
raz jest nim poprzedzony (nie powinno si  pisa  
np. #By em #dzisiaj #w #sklepie). Nale y tak-
e si  zastanowi , czy w kilku s owach, bo tak 

przewa nie zbudowany jest hashtag, mo na za-
wrze  pe ni  przekazu. Z pewno ci  nie ma na 
to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Bywaj  
takie hashtagi, które niewiele powiedz  o sensie 
wypowiedzi (pojedyncze slogany, przypadko-
wo dobierane s owa), ale zdarzaj  si  te  i takie, 
które samodzielnie nios  olbrzymie znaczenie, 
wzmacniaj  ca y przekaz oraz podkre laj  jego 
sens, a nawet pokazuj  jego g bi , na przyk ad 
opisywany szerzej #JeSuisCharlie, który sam 
w sobie by  komunikatem. Wydaje si  zatem, e 
w rzeczywisto ci wirtualnej stosowanie hashta-

14  Raporty Twitter trends, dz. cyt. 
15  T. Mitchell, Top 10 social activism hashtags of 2014, http://www.huf¿ ngtonpost.com/tasha-mitchell/top-10-

social-activism-ha_b_6331648.html [dost p: 25.02.2015].

Tabela 2. Kategorie tematyczne hashtagów
Kategoria Przyk adowe wpisy
Reklamowe #iPhone6, #Apple, #Samsung, #TheSims4, #vevopolskarozdajeplyty
Charytatywne #MasterCardGrazWOSP, #wosp2015, #IceBucketChallenge

Interwencyjne
#JeSuisCharlie, #BringBackOurGirls, #JestemAnia, #BoycottClippers, #BeenRapedNeverReported

Rozrywkowe #MTVEMA, #BRITAwards, #TopWszechCzasow, #Oscars2015
Polityczne #PiS, #PO, #PKW, #Wybory2014, #Kopacz, #wygaszone, #Strajkna lasku, #Ar ukowicz
Sportowe #FIVBmensWCH, #NBABallot, #PlebiscytPS, #Handball2015
ród o: opracowanie w asne na podstawie Twitter 

trends (www.sotrender.pl) i www.huf¿ ngtonpost.com 
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gów przynosi wiele korzy ci i warto w swoich 
wpisach na Twitterze uwzgl dni  tak e ten ele-
ment, zw aszcza je eli u ywa si  go w celach 
marketingowych. 

Hashtag w komunikacji mi dzynarodowej 
Przyk ad z #JeSuisCharlie pokazuje olbrzymi  
moc hashtagu. Podobnych przyk adów, kiedy to 
ludzie z ca ego wiata cz  si  za jego po red-
nictwem, mo na poda  wiele. Jednym z nich 
jest #BringBackOurGirls � hashtag, który mia  
zwróci  uwag  na porwanie ponad 200 uczen-
nic z liceum w Nigerii w kwietniu 2014 roku. 
Pocz tkowo pojawi  si  w Nigerii, gdy  jego 
twórcy chcieli wywrze  presj  na w adzach 
tego kraju, by zaj to si  porwanymi dziewcz -
tami. Ponadto mieli nadziej , e problem do-
strzeg  u ytkownicy Twittera z ca ego wiata. 
Tak si  te  i sta o. Wpis z wspomnianym ha-
shtagiem zamie ci a na swoim pro¿ lu nawet 
Hillary Clinton. Z czasem 44 proc. tweetów 
pochodzi o z USA, a 22 proc. z Nigerii; w su-
mie wpis zamieszczono ponad milion razy16. 
By  on kolejnym przyk adem mi dzynarodowej 
solidarno ci. Na Twitterze popularny w obiegu 
mi dzynarodowym jest tak e inny hashtag, któ-
ry pe ni bardziej rozrywkow  funkcj . �Niew t-
pliwie najpopularniejszym hashtagiem jest #FF 
albo w wersji rozszerzonej #FollowFriday. Jest 
to tradycja, w my l której w ka dy pi tek u yt-
kownicy Twittera przekazuj  obserwuj cym ich 
osobom, kogo warto obserwowa �17. Podobnych 
przyk adów spotyka si  wiele na Twitterze.

Mo na wi c wyrazi  przekonanie, e ist-
niej  hashtagi uniwersalne, które s  rozumiane 

przez wszystkich u ytkowników. Jak wida  na 
wymienionych przyk adach, tworzone bywaj  
one najcz ciej w j zyku angielskim (chocia  
#JeSuisCharlie pokazuje, e nie tylko) i s  wy-
korzystywane albo w celach rozrywkowych, 
albo w przypadku akcji spo ecznych, protesta-
cyjnych czy charytatywnych, by zwróci  uwa-
g  na istotne problemy lub wa ne wydarzenia. 
W ten sposób spo eczno  mi dzynarodowa 
jednoczy si  i integruje, a internauci mog  po-
kaza  swoj  si . Trudno bowiem wyobrazi  
sobie, by w jaki  inny sposób tak wiele osób 
z ró nych krajów mog o wyrazi  swoje stano-
wisko. T  mo liwo  w a nie daje internet. 

W tym miejscu warto wskaza , jakie by y 
najpopularniejsze hashtagi w historii Twittera 
(tabela 3.), a tym samym w komunikacji mi -
dzynarodowej. Ze wzgl du na brak dost pu do 
ca o ciowych danych, tabela prezentuje tyl-
ko wybrane najpopularniejsze hashtagi. Jed-
nym z najcz ciej u ywanych hashtagów by  
#vote5sos � pojawi  si  on w oko o 78 mln 
tweetów. By  zwi zany z g osowaniem w MTV 
Video Music Awards w 2014 roku. Na dalszym 
miejscu znalaz  si  #WorldCupFinal, hashtag 
odnosz cy si  do Mistrzostw wiata w Pi ce 
No nej 2014 (32,1 mln). Dalej  opisywany ju  
#JeSuisCharlie (ok. 5 mln). Kolejne miejsce za-
j  #IceBucketChallenge, odnosz cy si  do ak-
cji charytatywnej polegaj cej na oblewaniu si  
wiadrem lodowatej wody i nominowaniu ko-
lejnych osób, które powinny to zrobi , a jed-
nocze nie wp aci  pieni dze na organizacje zaj-
muj ce si  chorymi na stwardnienie zanikowe 
boczne. Na ko cu zestawienia znalaz  si  hash-
tag #Ferguson (3,5 mln), który dotyczy  g o nej 
w USA sprawy zabójstwa Michaela Browna18.

16  A.M. Tomchak, #BBCtrending: How a million people called to #BringBackOurGirls, http://www.bbc.com/
news/blogs-trending-27298696 [dost p: 17.02.2015].

17  SMS, Co to s  hashtagi na Twitterze?, http://blog.trendbirds.pl/co-to-sa-hashtagi-na-twitterze [dost p: 
17.02.2015].

18  L. Ulanoff, #JeSuisCharlie: Popular but not Twitter�s biggest hashtag of all time, http://mashable.
com/2015/01/09/jesuischarlie-hashtag-popularity [dost p: 27.02.2015].
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Tabela 3. Wybrane najpopularniejsze hashtagi 
w historii Twittera

Hashtag Liczba tweetów, w których pojawi  si  hashtag
#vote5sos 78 mln
#WorldCupFinal 32,1 mln
#JeSuisCharlie 5 mln
#IceBucketChallenge 4,2 mln
#Ferguson 3,5 mln
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ze 

strony www.mashable.com19

Kompetencje potrzebne do zrozumienia hashtagów
Mimo e istniej  hashtagi uniwersalne to, aby 
zrozumie  dany hashtag nale y posiada  odpo-
wiednie kompetencje komunikacyjne pojmo-
wane jako �zdolno  do komunikowania, która 
obejmuje ogó  wiedzy, umiej tno ci i spraw-
no ci okre laj cy zakres mo liwo ci porozu-
miewania si  cz owieka z jego otoczeniem 
� zarówno z pozycji nadawcy, jak i odbiorcy 
przekazów werbalnych i niewerbalnych�20. 
Trudno w ogóle mówi  o komunikacji, je eli 
jej uczestnicy nie s  zdolni do komunikowania, 
a w przypadku Twittera nie znaj  cz sto specy-
¿ cznego j zyka lub zasad, które panuj  na tym 
portalu (na przyk ad wspominanych ju  akcji 
#FF czy #F4F). Innym równie istotnym ele-
mentem w zrozumieniu hashtagów s  kompe-
tencje kulturowe okre laj ce �predyspozycje 
jednostki do uczestniczenia w kulturze w asnej 
oraz w kulturach obcych, a tak e sposób po-
s ugiwania si  przez ni  wiedz  i rozwini ty-
mi na danym etapie ycia umiej tno ciami�21. 
Zdekodowanie przekazu wymaga mianowicie 
znajomo ci szerszego kontekstu kulturowego 
i dost pu do informacji. Odbiorca musi by  
zorientowany w wydarzeniach, o których jest 

mowa � by  na bie co. W przeciwnym razie 
nie b dzie w stanie w a ciwie odczyta  nie-
których hashtagów. Trudno zrozumie  akcj  
#JeSuisCharlie czy #BringBackOurGirls, nie 
wiedz c o zdarzeniach, które zasz y w Pary u, 
czy Nigerii. Korzystanie z Twittera wyma-
ga wi c nie tylko wiedzy dotycz cej nowych 
technologii oraz szeroko poj tej rozrywki, ale 
tak e polityki, sportu i najwa niejszych wyda-
rze  w kraju i na wiecie. Jak wida , stoso-
wanie hashtagów nie jest wcale proste i wi e 
si  z posiadaniem wielu umiej tno ci. Dobrze 
opanowane, mog  przynie  wymierne korzy-
ci nie tylko ekonomiczne, ale i spo eczne, 

tak e w wymiarze mi dzynarodowym.
Wszystko to sprawia, e z jednej strony ha-

shtagi najlepiej rozumiej  osoby zorientowane 
w aktualnych wydarzeniach i znaj ce si  na 
tego typu komunikacji. Z drugiej za   osoby, 
które nie rozumiej  takich komunikatów b d  
stara y si  pog bi  swoj  wiedz , aby je po-
zna . Oczywi cie, cz  osób (wed ug mnie 
zw aszcza m odych) nie traktuje hashtagów 
jako ród a wiedzy. We wspomnianych ju  
wcze niej zabawach (np. #cumberwatch) do-
chodzi do pseudokomunikacji. M odzi ludzie, 
tworz c ró nego typu akcje, nie komunikuj  
adnej warto ciowej tre ci. Za pomoc  hashta-

gów jedynie si  bawi , ale nie stanowi to wi k-
szej warto ci. Niestety, do tej pory na ten temat 
brakuje pog bionych bada .

Co wi cej, w przypadku komunikacji za po-
rednictwem Twittera, mo na mówi  nie o ko-

munikacji masowej, a o mass self-communica-
tion. Manuel Castells stworzy  to poj cie w od-
niesieniu do nowych form komunikacji w a nie 
za po rednictwem internetu (poprzez Facebook, 
Twitter, YouTube). Dzi ki sieci informacje do-
cieraj  do znacznie wi kszej liczby osób ni  

19  Tam e.
20  M. Mrozowski, Media masowe�, dz. cyt., s. 27.
21  B. Kietli ska, S ownik teorii ywej kultury, http://ozkultura.pl/wpis/962/5 [dost p: 17.02.2015].
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to jest w przypadku radia czy telewizji. U yt-
kownicy nie tylko s  odbiorcami tre ci, lecz 
bardzo cz sto sami tworz  informacje, sami je 
selekcjonuj  i sami stanowi  zasady rz dz ce 
tak  komunikacj . Ich dzia ania wymykaj  si  
spod kontroli w adzom i regulatorom. Dlatego 
Castells mówi, e powsta o spo ecze stwo sie-
ci, które rz dzi si  w asnymi prawami. Twitter 
wpisuje si  w te rozwa ania. Jego u ytkownicy 
mog  nie tylko odczytywa  komunikaty innych, 
ale te  sami staj  si  nadawcami tre ci. 
Perspektywy badawcze
Przedstawione rozwa ania nie wyczerpuj  
tematu dotycz cego hashtagów. Wprawdzie 
Twitter pojawi  si  w 2006 roku, ale do tej pory 
nie powsta y pog bione analizy i publikacje 
dotycz ce tego zagadnienia. W dalszych do-
ciekaniach warto na pewno zwróci  uwag  na 
kwesti  pseudokomunikowania i zbada  czy 
hashtagi sprawiaj  to, e uczestnicy komuni-
kacji, którzy ich nie rozumiej , rzeczywi cie 
staraj  si  pog bi  swoj  wiedz , czy jednak 
rezygnuj  z takich dzia a . Kolejn  kwesti  
do przeanalizowania jest wp yw hashtagów na 
agend  mediów. Wydaje si , e hashtagi z jed-
nej strony s  odzwierciedleniem zawarto ci me-
diów i stanowi  reakcj  na to, co si  w nich po-
jawia (jak np. #JeSuisCharlie, który by  reakcj  
na wydarzenia we Francji), ale bywa te  tak, e 
to hashtagi wp ywaj  na massmedia. Zdarza si  
bowiem, e internauci jaki  problem dostrzega-
j  pierwsi, a prasa dopiero z czasem zaczyna si  
interesowa  danym tematem (tu za przyk ad po-
da  mo na ró nego rodzaju zabawy na Twitte-
rze, które staj  si  tak popularne, e opisuj   je 
media). Innym interesuj cym zagadnieniem jest 
to, czy u ytkownicy udzielaj  si  na Twitterze, 
bo chc  informowa  innych i zaanga owa  si  

w komunikacj , czy robi  to tylko dlatego, e 
jest to modne, e tak robi  inni (na zasadzie �jak 
wszyscy, to ja te �) lub e nie wypada milcze  
(tu znów przyk ad #JeSuisCharlie). Warto by o-
by wi c przebada  motywacje, którymi kieruj  
si  tzw. twitterowicze. 
Podsumowanie
Media spo eczno ciowe, zw aszcza Twitter, zy-
ska y du  popularno . Korzystaj  z nich u yt-
kownicy z ca ego wiata. Wszystko to sprawia, 
e metody, za pomoc  których porozumiewaj  

si  internauci, sta y si  nowymi formami komu-
nikowania. Bez w tpienia takim nowym mode-
lem komunikacyjnym jest hashtag. Ma on licz-
ne zastosowania i mo na go wykorzystywa  na 
wiele sposobów: od ca kiem b ahych, jak zaba-
wa czy konkursy, do tych powa nych, jak cele 
marketingowe czy akcje spo eczne. U ywanie 
hashtagów ma wiele zalet i mo e przyczyni  
si  do szybkiej i atwej komunikacji. Co wi cej, 
dzi ki hashtagom mo liwa jest komunikacja 
mi dzynarodowa i mi dzykulturowa � ludzie 
z ró nych krajów i kultur odnajduj  wspólny 
j zyk, zw aszcza w obliczu zagro e  i wa nych 
wydarze . Powstaj  hashtagi uniwersalne, ro-
zumiane przez wszystkich, pokonuj ce bariery 
j zykowe. Si  hashtagów pokaza a akcja #Je-
SuisCharlie. W obliczu zamachu na wolno  
s owa i prasy miliony ludzi za po rednictwem 
Twittera zaprotestowa y przeciwko terroryzmo-
wi. Has o Je suis Charlie przekroczy o granice 
rzeczywisto ci wirtualnej i obieg o ca y wiat. 
Wydaje si  zatem, e hashtag sta  si  wa nym 
elementem komunikacji, a jego stosowanie 
w mediach spo eczno ciowych jest wr cz nie-
zb dne. Do tej pory znalaz  on wiele zastoso-
wa  oraz funkcji i z pewno ci  odkryte jeszcze 
zostan  jego kolejne mo liwo ci.


