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Social media i czasy populizmu 

Refleksja naukowa nad populizmem od ponad 20 lat jest ważną częścią badań po-

litologicznych i medioznawczych w Polsce2. W miarę, jak rzeczywistość przypomi-

na o sobie i skłania do poszukiwania odpowiedzi na pytania o źródła, przyczyny 

i skutki nowej odsłony zjawiska, liczba analiz dotyczących rzeczonej problematyki 

będzie zapewne wzrastać. Warto więc wrócić do publikacji z ostatnich dekad 

i przypomnieć sobie minione „fale” populistycznych zjawisk, strategii politycznych, 

ich konsekwencji dla języka i mediów, ale i do samych populistów, będących punk-

tem odniesienia dla licznych analiz oraz case studies. Wiele z nich stanowi w cza-

sach populizmu3 niezbędną podstawę do dalszych badań rozstrzygających, czym 

jest to zjawisko dzisiaj i jak wygląda jego specyfika. Może to zarazem przybliżyć 

nas nieco do odpowiedzi na bardziej fundamentalne pytanie, dlaczego populizm 

pojawił się w ostatnich czasach w tak dużym natężeniu.  

 Jednocześnie należy przyznać, że wobec doniosłych przeobrażeń, które 

dotknęły świat polityki, mediów, technologii, a przez to codzienności ostatnich lat, 
                                                           
1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2019. Grant na bada-
nia: 0131/NPRH4/H2b/83/2016. 
2 A. Stępińska, A. Lipiński, A. Hess i in., A Forth Wave of Populism?, Populist Political Com-
munication in Europe, [w:] T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann i in. (red.), Populist Political 
Communication in Europe, New York-London 2017. 
3 T. Aalberg, C. de Vresse, Introduction: Comprehending Populist Political Communication, 
[w:] T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann i in. (red.), Populist Political…  
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nadszedł czas na stosowne uzupełnienia dotychczasowych badań, ale i powtórne 

przedyskutowanie pewnych koncepcji teoretycznych. Uczynić tak należy nie tylko 

ze względu na mnogość nowych projektów badawczych w Europie i poza nią, któ-

re mogą być adaptowane do rodzimych warunków i pomóc w wyjaśnieniu lokal-

nego kolorytu populistycznych podmiotów, stosowanych przez nie stylów komu-

nikacyjnych i ich efektów. Z punktu widzenia rzetelności naukowej ważne jest też 

przetestowanie starych koncepcji w nowych warunkach, te zaś w dużej mierze 

dotyczą zmian w obszarze mediów. 

 Social media z całym bagażem oczekiwań dotyczących ich specyfiki, rzeko-

mo sprzyjającej działaniom prodemokratycznym, obywatelskim i deliberatyw-

nym4, stały się w ostatniej dekadzie ważną częścią krajobrazu współczesnych 

środków masowego komunikowania. Odcisnęły one bez wątpienia niebagatelne 

piętno na tym, w jakim kierunku zmierza komunikowanie interpersonalne i maso-

we, rozbudzając nadzieje filozofów polityki i badaczy mediów na urzeczywistnienie 

zasad racjonalnego dyskursu w jego modelowym rozumieniu rozwijanym w dru-

giej połowie XX wieku5.  

Dziś wiemy już, że nie tylko nie udało się urzeczywistnić tych nadziei, lecz 

także być może Internet pogłębił jeszcze i zwielokrotnił te problemy politycznej 

                                                           
4 Myśl ta często „powraca” do agendy tematów związanych z demokratyzującą funkcją 
sieci. Jej przejawy dostrzec można już w latach 90. XX w., kiedy to skomercjalizowany 
Internet stał się nadzieją na przełamanie kryzysu demokracji opartej o tabloidyzujące 
wpływy mediów tradycyjnych (zob. A. G. Wilhelm, Virtual sounding boards: how delibera-
tive is online political discussion?, [w:] B. N. Hague, B. D. Loader (red.), Digital Democracy. 
Discourse and Decision Making in the Information Age, London 1999, s. 154-179.), 
na początku XXI wieku, kiedy nowe „społecznościowe otwarcie” i entuzjazm rozpoczyna-
jącego się millenium wzbudziły nadzieje większej niezależności obywatela (Zob. P. Baciak, 
Internet – Agora XXI wieku? Rozważania w świetle teorii demokracji deliberatywnej autor-
stwa Jürgena Habermasa, „Global Media Journal - Polish Edition” 2006, nr 2, s. 132-147), 
czy po roku 2011, kiedy „arabska wiosna” czy protesty przeciwko ACTA pokazały siłę mo-
bilizacji przez sieć (zob. M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych me-
diach, Kraków 2013). 
5 A. Szahaj, Krytyka, emancypacja, dialog: Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego pa-
radygmatu teorii krytycznej, „Praca Kolegium Otryckiego” 1990, nr 4, s. 129-131. 
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komunikacji, które pojawiły się u zarania dziejów mediów masowych6. Takie zjawi-

ska jak: hejt, postprawda, tabloidyzacja czy trywializacja sfery polityki stanowią 

dziś nie lada problem podnoszony w rozważaniach na temat stanu demokracji 

i odwrotu od jej liberalnego modelu. Postępujące od ponad dekady „uspołecznie-

nie sieci” jeszcze bardziej wyeksponowało ten problem, przebudowując także re-

lacje polityków z obywatelami i dając tym pierwszym nowe oręże w walce o urze-

czywistnienie partykularnych celów, co stanowi rdzeń marketingu politycznego, 

coraz bardziej podobnego do polityki per se.  

W nurt krytycznych rozważań na temat wzajemnego wpływu Internetu 

i polityki warto więc wpisać pytanie o towarzyszący im komponent populistyczny7. 

Takie próby były podejmowane już od końca lat 90. XX wieku8, jednak warto pa-

miętać, jak szybkim przeobrażeniom ulega sieć i jak diametralnie różni się statycz-

ny Internet przed erą jego uspołecznienia od sieci w jej współczesnym wydaniu. 

Należy przyznać, że nawet w perspektywie kontynentalnej relacja ta pozostaje dziś 

domeną zaledwie kilku artykułów9. Pojawiają się w nich nieliczne badania ilościo-

we i jakościowe, które starają się testować koncepcje teoretyczne dotyczące prze-

de wszystkim stylów retorycznych w odniesieniu do materiałów źródłowych po-

chodzących z serwisów społecznościowych. Wśród tematów tych badań można 

wymienić m.in.: obecność polityków w social mediach, ich wykorzystanie w czasie 

kampanii wyborczych, uczynienie z nich narzędzi kampanii permanentnej; social 

media jako narzędzie dostarczania politycznych treści, budowania dialogu z wy-

borcami, źródło wpływu na decyzje wyborcze czy informacji o polityce dla obywa-

                                                           
6 W. Orliński, Czas się bać, Warszawa 2013. 
7 J. Groschek, J. Engelbert, Double differentiation in a cross-national comparison of popu-
list political movements and online media uses in the United States and the Netherlands, 
„New Media & Society” 2012 nr 15(2). 
8 B. Bimber, The Internet and political transformation: Populism, community, and acceler-
ated pluralism, „Polity” 1998, nr 31. 
9 S. Engesser, N. Ernst, F. Esser i in., Populism and social media: how politicians spread 
a fragmented ideology, „Information, Communication & Society” 2016. 
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teli, możliwość wyrażania przez nich opinii, budowania politycznego zaangażowa-

nia i partycypacji, tworzenie agendy oraz wpływanie za ich pośrednictwem na 

dziennikarzy10.  

Wydaje się, co z braku stosownych analiz można jedynie podeprzeć ba-

dawczą intuicją, że populizm i specyfikę komunikowania przez social media wiele 

łączy i zjawiska te, korespondując ze sobą, mogą wzajemnie się wspierać 

i uzupełniać z korzyścią dla polityków i samych mediów. Można bowiem domnie-

mywać, że wiele właściwości komunikacji zapośredniczonej przez serwisy społecz-

nościowe wspiera postulaty ideologiczne i styl działań komunikacyjnych populi-

stów, którzy (jak pokazują realia polskiej sceny politycznej) chętnie wykorzystują 

portale takie jak Facebook czy Twitter do urzeczywistniania owych działań. Po-

dobne wnioski pojawiają się w literaturze przy okazji teoretycznych podwalin do 

badań empirycznych11. W żadnym opracowaniu nie poświęcono jednak w sposób 

pogłębiony całości rozważań komparatystycznemu ujęciu specyfiki medialnej ser-

wisów społecznościowych i odpowiadających jej właściwości populizmu jako poli-

tycznej strategii działań. Celem niniejszego artykułu jest więc uzupełnienie tej luki 

i zweryfikowanie hipotezy o użyteczności serwisów społecznościowych służących 

stosowaniu przez polityków populistycznych stylów oraz popularyzowaniu treści 

w procesie komunikowania masowego online.  

                                                           
10 N. Ernst, Populism 2.0? Usage of Populist Communication Strategies on Social Media 
across six Western Democracies,  
http://www.nccr-democracy.uzh.ch/intranet/doctoral_program/main/academic-
program/compulsory-program-1/research-colloquium-1/papers-to-be-presented-17-
march-2016/ernst_2016_full-paper.pdf, 19.10.2017. 
11 T. Aalberg, C. de Vresse, Introduction: Comprehending…, s. 7. 

http://www.nccr-democracy.uzh.ch/intranet/doctoral_program/main/academic-program/compulsory-program-1/research-colloquium-1/papers-to-be-presented-17-march-2016/ernst_2016_full-paper.pdf
http://www.nccr-democracy.uzh.ch/intranet/doctoral_program/main/academic-program/compulsory-program-1/research-colloquium-1/papers-to-be-presented-17-march-2016/ernst_2016_full-paper.pdf
http://www.nccr-democracy.uzh.ch/intranet/doctoral_program/main/academic-program/compulsory-program-1/research-colloquium-1/papers-to-be-presented-17-march-2016/ernst_2016_full-paper.pdf
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Populizm jako element strategii marketingowej w polityce 

W bogatej literaturze na temat populizmu duża jej część poświęcona jest definio-

waniu samego zjawiska12. Wyłaniające się z niej polemiki nie są bynajmniej nau-

kowym sporem. Stanowią raczej zestaw paradygmatów tworzących to, co Carl 

Popper nazywał reflektorem oświecającym przedmiot poznania pod różnym, nau-

kowym kątem13. Pozwala to uwydatnić różne cechy zjawiska i pokazać najrozmait-

sze punkty widzenia badaczy. Zabieg ten pomaga też ukazać kulturową specyfikę 

spostrzegania problemu w wielu częściach świata, uzupełniać wzajemne teorie, 

ubogacając je bądź kierując na inne tory naukowego poznania. W przypadku za-

gadnienia populizmu dorobek definicyjny i paradygmatyczny zdaje się wyjątkowo 

bogaty, ukazując problem jako: prawicową bądź lewicową ideologię, zjawisko 

o ideologicznych znamionach, styl uprawiania politycznej komunikacji, trzecią dro-

gę między kapitalizmem a socjalizmem czy efekt rozbieżności między ideą a prak-

tyką demokracji14. Rzecz jasna niniejsza lista nie ma charakteru enumeratywnego, 

a wybór danego paradygmatu determinuje teoretyczne założenia prowadzonych 

badań oraz wpływa na wybór odpowiedniej metodologii.  

 Biorąc pod uwagę takie nurty badań politologicznych i medioznawczych 

jak: logika medialna, zbliżenie definicyjne marketingu politycznego i samej polityki 

czy krytyczny nurt opisywania relacji mediapolityka, bliski im wydaje się dorobek 

filozoficzny Ernesta Laclau, który traktuje populizm jako sposób artykulacji a nie 

                                                           
12 Istotne kompendia wiedzy na temat definiowania populizmu stanowią chociażby publi-
kacje Olgi Wysockiej [w szczególności Wstęp i pierwsza część książki. Zob. O. Wysocka 
(red.), Populizm, Warszawa 2010.] czy artykuł autorstwa Agnieszki Stępińskiej, Artura 
Lipińskiego, Agnieszki Hess i Doroty Piontek poświęcony podsumowaniu ponad dwudzie-
stu lat badań nad zjawiskami populistycznymi w Polsce (A. Stępińska, A. Lipiński, A. Hess 
i in., dz. cyt.).  
13 K. R. Popper, Kubeł i reflektor: dwie teorie wiedzy, [w:] K. R. Popper (red.), Wiedza 
obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 2002, s. 402 i nast. 
14 O. Wysocka (red.), dz. cyt., s. 10-14. 
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kategorię ontyczną – bardziej więc formę niż treść15. Ujęcie to wskazuje badaczowi 

kierunek wykorzystania pewnych zabiegów retorycznych, stylów wypowiedzi 

i tworzenia facylitacji społecznych, które w licznych opracowaniach uznawane są 

za populistyczne16.  

Pierre-André Taguieff uważa, że populizm to styl, który nadaje się do zasto-

sowania w różnych ramach, metoda manipulacji, a także sposób wyrażania party-

kularnych interesów17. Zakładając, że styl taki jest intencjonalnie wykorzystywany 

w celu nadania wypowiedzi pewnych cech charakterystycznych mogących być 

źródłem wpływu społecznego, to sam populizm, będący konglomeratem różnych 

technik i zabiegów retorycznych, można nazwać „narzędziem” politycznego mar-

ketingu. Może ono przybrać postać, jak piszą Jan Jagers i Stefaan Walgrave, licz-

nych technik komunikacyjnych z wykorzystaniem konstrukcji stylistycznych i cha-

rakterystycznych treści, a więc i elementów programowych. Jako że część z nich 

wzajemnie się wyklucza, a także wykazuje różne pochodzenie ideologiczne (agrar-

                                                           
15 J. Beasley-Murray, The Beginning (or Perhaps the End) of Politics: Laclau and Populism, 
http://faculty.arts.ubc.ca/jbmurray/research/laclau.htm, 19.10.2017. 
16 W niniejszej perspektywie istotnym pytaniem pozostaje poziom uświadomienia sobie 
przez polityków stosowania podobnych stylów i ich intencjonalne wykorzystanie. Z jednej 
strony nie ulega wątpliwości, że sami populiści takowymi by siebie nie nazwali, biorąc pod 
uwagę wszelkie pejoratywne skojarzenia związane z tym epitetem. (Pobrzmiewa to także 
w refleksji naukowej nad tym problemem. Zob. M. Marczewska-Rytko, Zjawisko populi-
zmu na łamach „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”, [w:] M. Marczewska-Rytko (red.), 
Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społe-
czeństw?, Toruń 2006, s. 367-381). Z drugiej strony wiele dziesięcioleci badań nad propa-
gandą, retoryką, w końcu nad marketingiem politycznym wskazuje jednoznacznie na in-
tencjonalne działania komunikacyjne stosowane przez polityków i przedstawicieli me-
diów, w celu wartościowania, tworzenia agendy czy wywierania wpływu na obywateli. 
Politycy przechodzą w tym celu kursy i szkolenia. Na rynku wydawniczym można znaleźć 
poświęcone temu poradniki. Biura polityczne i medialne partii przesyłają parlamentarzy-
stom instrukcje dotyczące definiowania pewnych kwestii i gotowe wzory wypowiedzi na 
określony temat. Nie ulega więc wątpliwości, że intuicyjność i świadomość działania, na-
wet jeśli uzupełniane o pewne spontaniczne aktywności aktorów, są na scenie politycznej 
obecne i dotyczą też poczynań komunikacyjnych mających za zadanie realizację pewnych 
określonych celów. 
17 P. A. Taguieff, Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mira-
żu do realnego problemu, [w:] O. Wysocka (red.), dz. cyt., s. 14. 

http://faculty.arts.ubc.ca/jbmurray/research/laclau.htm
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ne, prawicowe, lewicowe itp.) nie sposób dla populizmu jako stylu/ ideologii stwo-

rzyć listy uniwersalnej. Spektrum tychże działań obejmuje (w warstwie stylu wy-

powiedzi i zabiegów retorycznych) m.in.: emocjonalizację przekazu18, hiperbolę 

i odwoływanie się do skrajności, skandalizację19, ukazywanie doświadczeń z życia 

prywatnego (bycie „jednym z ludu”), przywoływanie kategorii rdzennej krainy20, 

budowanie wizerunku silnej bądź ekscentrycznej osobowości nadawcy21, łączenie 

kwestii politycznych z popkulturowymi22 czy zanegowanie politycznej poprawno-

ści23. 

Pozostaje jednak także sfera treści, która nadaje komunikacji politycznej 

wymiar ideologiczny, wykazując konkretne argumenty za poparciem określonej 

opcji politycznej. Naukowe uogólnienia poczynione na tym gruncie pozwalają 

stwierdzić, że istnieją w komunikacji politycznej pewne uniwersalne postulaty 

umożliwiające rozumienie populizmu jako zestawu rozwiązań o charakterze ideo-

logicznym24. Wydaje się, że oba te spojrzenia (ideologia vs. styl) nie tylko się nie 

wykluczają, lecz także stanowią pewnego rodzaju wzajemne dopełnienie. Posiada-

jąc bowiem swój ideologiczny, jak i stylistyczny komponent, populizm może od-

działywać na wielu płaszczyznach percepcji, będąc wykorzystywanym zarówno 

w rozumieniu emocjonalnym, jak i racjonalnym (czy bardziej pseudoracjonalnym). 

W warstwie treści więc niejednokrotnie można doszukać się takich elementów jak: 

                                                           
18 N. Demertzis, Emotions and Populism, [w:] S. Clarke, P. Hoggett, S. Thompson (red.), 
Emotion, Politics and Society, London 2006. 
19 C. Mudde, Populistyczny Zeitgeist, [w:] O. Wysocka (red.), dz. cyt. 
20 P. Taggart, Populism, Philadelphia 2000. 
21 Tamże. 
22 G. Mazzoleni, Populizm i środki przekazu, [w:] O. Wysocka (red.), dz. cyt. 
23 T. Greven, The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States. A Compara-
tive Perspective, 
www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf, 19.10.2017. 
24 D. Albertazzi, D. McDonnell, Introduction: The Spectre and the Spectre, [w:] D. Albertaz-
zi, D. McDonnell (red.), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European 
Democracy, Basingstoke 2008. 

http://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf
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odwoływanie się do kategorii ludu25, antyelitaryzm26, wykluczenie „innych”27, an-

typartyjność28 czy gloryfikacja silnego przywództwa29.    

 Przyjąć więc należy, że populistyczne postulaty ideologiczne oraz style ko-

munikacyjne – retoryczne bądź oparte na komponentach wizualnych – stanowią 

część strategii dobrze wpisującej się w paradygmat aktywności nakierowanych na 

konsumenta (wyborcę) jako centralny punkt działalności marketingowej30. Chodzi 

więc o włączenie ich w triadę segmentacji – targetingu – pozycjonowania – działań 

nastawionych na zdefiniowany uprzednio cel. Jeśli za miarę skuteczności marke-

tingu politycznego uznać realizację tychże pierwotnych założeń strategicznych 

(np. zwycięstwo w wyborach), to odpowiednie dopasowanie do siebie rzeczonych 

trzech metod będzie uprawdopodabniało sukces całego przedsięwzięcia. Słowem, 

wybór stylu komunikacyjnego i postulatów ideologicznych będzie determinował 

m.in. dobór odpowiednich metod dotarcia do odbiorcy.  

W obecnej sytuacji rozwoju sieci można założyć, że to właśnie social media, 

z całą gamą swoich specyficznych użyteczności odróżniających je od innych me-

diów, będą stanowiły najlepiej dopasowany kanał dotarcia. Wydaje się wręcz, 

że poprzez swoją nieelitarność oraz zdecydowanie mniejsze bariery uczestnictwa 

dla obywateli niż bytność w mediach tradycyjnych, Internet staje się „naturalnym 

środowiskiem” dla populistów31. Social media są więc niejako „genetycznie przy-

                                                           
25 C. Reinemann, T. Aalberg, F. Esser i in., Populist Political Communication. Toward 
a Model of Its Causes, Forms and Effects, [w:] T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann i in., 
(red.), Populist Political…, s. 16-19. 
26 M. Canovan, Populism, London, 1981. 
27 C. Reinemann, T. Aalberg, F. Esser i in., Populist Political…, s. 19-21. 
28 S. E. Scarrow, T. Poguntke, The politics of anti-party sentiment: Introduction, „European 
Journal of Political Research” 1996, nr 29. 
29 D. di Piramo, <<Speak for me!>>: How populist leaders defy democracy in Latin America, 
„Global Change, Peace & Security” 2009, nr 2 (21). 
30 I. Żuchowski, A. Brelik, Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta, „Zeszyty 
Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2007, nr 21, s. 207.  
31 J. Groschek, J. Engelbert, dz. cyt. 
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stosowane” do wspierania polityków posługujących się populistycznymi stylami 

komunikacyjnymi32. 

 

Populistyczna ideologia i styl a social media 

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Internet ewoluować będzie w kierunku 

narzędzia kontroli władzy i rozwoju demokratycznej dyskusji. Pisali o tym w 2013 

roku Eric Schmidt i Jared Cohen stojący na czele Google, twierdząc że: obywatel-

ska partycypacja osiągnie niespotykany dotąd poziom, bo każdy kto ma telefon 

komórkowy i dostęp do Internetu, będzie mógł odegrać swoją rolę promując przej-

rzystość, i odpowiedzialność (…). Ludzie próbujący głosić mity na temat religii, kul-

tury, etniczności czy czegokolwiek innego będą musieli ciężko walczyć o utrzyma-

nie swoich narracji na powierzchni, otoczeni przez morze dobrze poinformowanych 

słuchaczy33.  

Po doświadczeniach ostatnich lat wydaje się, że te przewidywania nie tyle 

się nie spełniły, o ile zrealizowana została wizja zupełnie przeciwstawna. Brak kon-

troli nad treściami publikowanymi w sieci opartymi na postprawdzie, ciągłe wycie-

ki danych, ataki hackerskie, komercyjne wykorzystywanie informacji o użytkowni-

kach i inne negatywne zjawiska sprawiają, że sieć stanowi dziś żyzne podglebie dla 

populistów34. Same fundamenty, na których opiera się dziś funkcjonowanie Inter-

netu, zdają się więc sprzyjać tego typu stylom uprawiania polityki. 

 Prócz ogólnej refleksji nad obecnymi realiami sieci i jej użytecznościami 

determinującymi do stosowania określonych stylów komunikacyjnych należy za-

znaczyć, że istnieje wiele punktów stycznych populizmu i uspołecznionej sieci jako 

                                                           
32 J. Bartlett, S. Bennett, R. Birnie i in., Virtually members: The Facebook and Twitter fol-
lowers of UK political parties, briefing paper, 
http://www.demos.co.uk/files/Virtually_Members.pdf?1366125743, 19.10.2017. 
33 E. Schmidt, J. Cohen, The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our 
Lives, za: W. Orliński, Strzały z Internetu, „Polityka” 2017, nr 1 (3092), s. 35. 
34 Tamże, s. 34-35. 

http://www.demos.co.uk/files/Virtually_Members.pdf?1366125743
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kanału dystrybucji ideologii oraz stylów komunikacyjnych na nich opartych. 

Ich zestawienie zobrazowane zostało w Tabeli 1.  

 

Tabela 1. Populistyczna ideologia i style komunikacyjne oraz odpowiadające im użyteczności 
social mediów. 

Populizm jako 
ideologia i styl 

Właściwość ideologii/ stylu 
komunikacji 

Użyteczności social media wspiera-
jących populistyczną komunikację 

Populizm jako 
ideologia 

Odwoływanie się do katego-
rii ludu i jego niezależności 

Social media jako media społeczne, 
media ludu 

Antyelitaryzm  Tworzenie treści z pominięciem me-
diów głównego nurtu stanowiącego 
część elity 

Antypartyjność  Możliwość powszechnej i otwartej 
krytyki 

Wykluczanie „innych” Zjawiska filter bubble i echo chamber 

Zasada więcej przywództwa, 
mniej partycypacji 

Konstrukcja serwisów sprzyjająca 
personalizacji polityki i tworzenia 
sieciowego systemu gwiazdy 

Populizm jako 
styl komunikacji 

Kategoria rdzennej krainy  Społeczność internetowa, jako „spo-
łeczeństwo jednolite i pełne cnót” 

Negacja politycznej popraw-
ności 

Ograniczenie funkcji gatekeepera 

Emancypacja poznawcza Liczne źródła umożliwiają zdobycie 
większej/ bardziej złożonej wiedzy 
na temat polityki 

Stammtisch  Uproszczenie tekstualne i wizualne 
komunikatów oraz ich emocjonalny 
charakter 

Strategia niezwykłej osobo-
wości 

Możliwości kreacyjne w obszarze 
wizerunku 

Bliskie związki z popkulturą Ingerencja popkultury w tworzenie 
języka Internetu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Warto zaznaczyć, że niniejszy przegląd stanowić może punkt wyjścia nie 

tylko do dyskusji nad zasadnością tegoż zestawienia, lecz także do próby poszuki-

wania innych, podobnych i będących swoistym uzupełnieniem nakreślonych w ten 

sposób rozważań. Pamiętać trzeba bowiem, że opisując populistyczne style narra-

cyjne oraz sposób funkcjonowania współczesnych mediów elektronicznych, wcho-
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dzimy na grunt wyjątkowo dynamicznego przedmiotu poznania, który można 

uchwycić jedynie w określonym czasie i określonych warunkach politycznych. 

Warto więc przeanalizować zaprezentowane pary komunikacyjnych właściwości, 

wspierając się jednocześnie praktyką działań politycznych z obszaru social me-

diów.   

 

Odwoływanie się do kategorii ludu 

Manichejski podział społeczeństwa na elitę i lud oraz bezpośrednie apostrofy od-

wołujące się do tych drugich (obywateli, narodu, społeczeństwa itp.) stanowią 

jeden podstawowych elementów ideologicznych w komunikacji, który Marek Bey-

lin nazwał esencją populizmu35. Podkreśla się tu przede wszystkim bliskie związki 

polityka z przedstawicielami klas wykluczonych z grup sprawujących władzę, po-

siadających przewagę ekonomiczną, mających wpływ na opinię publiczną główne-

go nurtu (media) itd. Zarówno lud, jak i populista stojący u jego boku, będąc wy-

kluczonymi poza nawias władzy, swobodnego wyrażania poglądów, dostępu do 

środków masowego komunikowania czy posiadania zasobów ekonomicznych, sta-

nowią pokrzywdzoną społeczność zepchniętą na margines. Niniejszy zabieg ma 

więc za zadanie przeciwstawić autentyczną więź alienacji politycznej charakteryzu-

jącej elitę, czego efektem ma być poparcie podmiotu reprezentującego lud.  

 Odzwierciedleniem tego zabiegu na etapie wyboru narzędzi dystrybucji 

informacji w komunikowaniu politycznym są social media, stanowiące generator 

treści wytwarzanej przez lud  w odróżnieniu od elitarnych mediów tradycyjnych. 

Istotne dla populizmu w rozumieniu ideologicznym i dla jego strategicznego wyko-

rzystania jest więc zestawienie ze sobą dwóch prawidłowości rządzących komuni-

kowaniem politycznym w sieci. Po pierwsze, w obszarze serwisów społecznościo-

wych funkcjonuje zasada folksonomii (ang. folksonomy), a więc społecznego po-

                                                           
35 R. Chytrowski (red.), Media – Populizm – Demokracja. Zapis konferencji z dnia 5 listopa-
da 2011, Wrocław 2011, s. 71. 
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rządkowania treści poprzez ich klasyfikację36. Efektem tych zabiegów jest jednak 

także tworzenie hierarchii indeksowanych informacji, co odpowiada tradycyjnej 

funkcji mediów jako podmiotów ustanawiających agendę (zob. teoria agenda-

setting)37. Hierarchia i popularność materiału jest więc nadawana nie przez kole-

gium redakcyjne (elitę), ale przez lud – użytkowników sieci, którzy poprzez swoją 

aktywność ustanawiają porządek i klasyfikują treść. Skutkuje to także niewspół-

miernie bardziej bezpośrednim sposobem przepływu treści (direct online connec-

tions)38. 

Jeśli zestawić tę prawidłowość z praktyką uzyskiwanych zasięgów przez po-

szczególnych polityków, to okazuje się, że nierzadko ci uznawani za posługujących 

się stylem populistycznym wielokrotnie przewyższają swoją popularnością w sieci 

swoich konkurentów z partii głównego nurtu39. Social media są więc nie tylko ge-

neratorem i narzędziem dystrybucji treści odwołujących się do potrzeb „ludu”. Są 

one także swoistym „dowodem” w rękach populistycznych polityków wskazują-

cym autentyczne poparcie i obrazującym (rzekomo demokratyczną) agendę bez 

udziału elit ustanawiających porządek dnia40. W ten sposób social media – w ro-

                                                           
36 M. Roszkowski, Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania, 
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm, 19.10.2017. 
37 E. Nowak, Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3 
(66), s. 11-24. 
38 S. Engesser, N. Fawzi, A. O. Larsson, Populist online communication: introduction to the 
special issue, [w:] „Information, Communication & Society” 2017, nr 20(9), s. 1282-1283. 
39 Biorąc pod uwagę popularność w serwisie Facebook obliczoną liczbą polubień oficjalnej 
strony polityka, ich lista przedstawia się następująco (wyróżniając liderów formacji parla-
mentarnych i pozaparlamentarnych): Janusz Korwin-Mikke: 790 541, Paweł Kukiz: 404 
179, Ryszard Petru: 242 914, Adrian Zandberg: 25 513, Grzegorz Schetyna: 8 134, Włady-
sław Kosiniak-Kamysz: 6 786, Włodzimierz Czarzasty: 5 100, Jarosław Kaczyński: 0 (brak 
oficjalnej strony), stan na 20.01.2017 r. 
40 Jest to oczywiście jedynie zabieg strategiczny i z rzadka przekładający się na autentycz-
ne poparcie wyborcze. W literaturze często wymieniany jest tu chociażby Janusz Korwin-
Mikke, który posiada 790 000 subskrybentów w serwisie społecznościowym Facebook 
(stan na styczeń 2017 r.), w wyborach prezydenckich w 2015 r. uzyskał zaś 486 084 głosy. 
Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. O wynikach 

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm
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zumieniu ideologicznym  stają się nie tylko racjonalnym narzędziem dystrybucji 

treści, lecz także swoistym „medium ludu”, pozwalając też urzeczywistnić wspo-

mniane nadzieje o wzmocnieniu cech bezpośredniości i reprezentatywności sys-

temu demokratycznego41.      

 

Antyelitaryzm 

Gianpietro Mazzoleni twierdzi, że istotny z punktu widzenia funkcjonowania poli-

tyków populistycznych jest podział mediów na te głównego nurtu (wspierające 

elity) i prasę tabloidową kontestującą ową rzeczywistość42. Komunikowanie poli-

tyczne z wykorzystaniem social mediów traktować więc można jako swoistą „trze-

cią drogę” w relacjach medialnych między politykami a obywatelami. Zaznaczając, 

że same media stanowią część elity pogardzanej przez populistów (dobrze charak-

teryzuje to np. używane wobec mediów mainstreamowych określenie przemysł 

pogardy), sama możliwość ich pominięcia stanowi już symboliczny gest i sygnał 

wysłany do elektoratu podkreślający autentyczność treści bez możliwości ingero-

wania w niego.   

Dowód na funkcjonowanie tej zależności znajdujemy w praktyce komuni-

kowania politycznego z udziałem social mediów, w których bardzo często popu-

larność nieadekwatną do tej wynikającej z badań na grupach reprezentatywnych 

uzyskują aktorzy spoza głównego nurtu polityki. W Polsce najpopularniejszymi 

przywódcami politycznymi w serwisie Facebook są Janusz Korwin-Mikke oraz Pa-

weł Kukiz. Warto więc zwrócić uwagę, że ostrze antyelitarnej retoryki poprzez so-

                                                                                                                                                                 

głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych 
na dzień 10 maja 2015 r., 
http://pkw.gov.pl/pliki/1461110245_1_Obwieszczenie.pdf, 03.01.2017; 
www.facebook.com/janusz.korwin.mikke, 03.01.2017. 
41 N. Anstead , A. Chadwick, Parties, election campaigning, and the Internet: Toward 
a comparative institutional approach, [w:] A. Chadwick, P. N. Howard (red.), Routledge 
handbook of Internet politics, London 2009. 
42 G. Mazzoleni, dz. cyt., s. 371-372. 

http://pkw.gov.pl/pliki/1461110245_1_Obwieszczenie.pdf
http://www.facebook.com/janusz.korwin.mikke
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cial media wymierzone jest zarówno w środowiska mainstreamowych mediów, jak 

i polityków. Nie tylko więc treść, lecz także forma komunikacji pozwala na realiza-

cję ideologicznego postulatu podziału na elitę i upodmiotowiony sieciowo lud.  

 

Antypartyjność 

Z perspektywy komunikacji politycznej warto podkreślić element antypartyjności 

w wypowiedziach populistycznych, sytuujący polityków w kontrze do elit funkcjo-

nujących w obszarze systemu partyjnego. Nierzadko wypowiedzi sugerujące alter-

natywną, „trzecią drogę” między głównymi osiami politycznego sporu stanowią 

element strategii wykorzystującej obecny na Zachodzie trend znużenia powojen-

nymi podziałami politycznymi w demokracjach liberalnych i poszukiwania sposo-

bów na zmianę układu sił politycznych. Idea opcji alternatywnych jest więc odpo-

wiedzią na ten postulat elektoratu, tworząc ofertę odpowiadającą na niniejszą 

potrzebę.  

 Rozpatrując ten trend w nomenklaturze marketingowej, nie sposób pomi-

nąć etapu dystrybucji rzeczonej oferty, co w przypadku produktu politycznego 

czynione jest z dominującą rolą mediów. Niebagatelny wpływ na etap dystrybucji 

w działaniu marketingowym posiada kształt systemu medialnego wpływającego na 

dyskurs polityczny w obszarze poparcia lub jego braku dla odpowiednich podmio-

tów. Choć pełen pluralizm mediów czy równość traktowania poszczególnych akto-

rów wciąż stanowi mit obecny w dyskursie zarówno publicystycznym, jak i refleksji 

naukowej nad mediami, nie ulega wątpliwości, że dostęp polityków do mediów 

jest – ze względów systemowych, kulturowych i politycznych – zróżnicowany. 

Co więcej, w wielu systemach obecność nadawców publicznych w mniejszym lub 



Jakub Jakubowski 
 

44 

 

większym stopniu kontrolowanych przez rząd może w znacznym stopniu utrudniać 

krytykę poszczególnych podmiotów, ale i systemu partyjnego jako takiego43.    

 Na tym tle serwisy społecznościowe jawią się jako środowisko, gdzie moż-

liwości wyrażania różnych poglądów na temat systemu partyjnego są właściwie 

nieograniczone. Obecność moderatorów dyskusji, różnego typu formaty czy zaka-

zy regulaminowe tychże serwisów stanowią jedynie mało istotną skrajność, 

z rzadka stosowaną i dotyczącą raczej ideologicznych czy formalnych ekstremów. 

Co więcej, jak twierdzi Cas Mudde: istnienie korupcji w partiach nie jest niczym 

nowym (…) czymś nowym jest natomiast prawdopodobieństwo, że po ujawnieniu 

korupcji wybuchnie skandal44. Warto w tym kontekście pamiętać o mnogości in-

stytucji medialnych lub tych o znamionach medialności – takowe może bowiem 

posiadać właściwie każdy użytkownik serwisów społecznościowych posiadający 

profil. Liczba podmiotów, które mogą sprawować tradycyjną funkcję kontrolną, 

jest w obecnych czasach tak duża, że przytoczone przez C. Mudde’a prawdopodo-

bieństwo jest zapewne obecnością nowych mediów zwielokrotnione. To z kolei 

może mieć wpływ na antypartyjne tony w strategii polityków i podważanie sensu 

ich istnienia w obliczu nastrojów obecnych w ostatnich latach w Europie. Stąd 

m.in. włączenie w pakiet ideologiczny populistów deklarowanej antypartyjności, 

która stanowi zaczyn politycznego produktu łatwiejszy w dystrybucji kanałem spo-

łecznościowym niż tradycyjnym.  

 

Wykluczenie <<innych>> 

Jednym z kluczowych elementów ideologicznych podstaw populizmu jest kwestia 

wykluczenia „innego” bądź „obcego”. W zależności od politycznego usytuowania 

na osi prawica-lewica, ale i kulturowych kontekstów poszczególnych krajów, pod 

                                                           
43 Wszystko wskazuje na to, że modelowy przykład takowych rozwiązań stanowi Polska, 
gdzie rozdźwięk między krytyką w mediach (według nowej nomenklatury) narodowych 
a mediami komercyjnymi jest silnie zarysowany.   
44 C. Mudde, dz. cyt., s. 349. 
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hasłem tym mogą kryć się mniejszości etniczne, seksualne, kryminaliści itp. Po-

nownie mamy do czynienia więc z pewnym paradoksem dotyczącym populistycz-

nego definiowania różnych kategorii społecznych. Z jednej strony bowiem pojawia 

się centralna kategoria „ludu”, z drugiej zaś nie wszystkie grupy społeczne stano-

wią jej trwały element, co tworzy liczne wykluczenia niepasujące do wyobrażonej 

krainy idealnego społeczeństwa. 

Zjawisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w sieci, do której dostęp jest 

zasadniczo wolny, jednak prawo głosu otrzymują ostatecznie te osoby, które 

mieszczą się w definicji ludu pozbawionego elementów w różnym rozumieniu ob-

cych45. Może się to dziać na poziomie np. administrowania profilem społeczno-

ściowym, ale i w odniesieniu do algorytmów filtrujących treści w samych serwi-

sach. Prawidłowości te, m.in. filter bubble i echo chamber, zmierzają w kierunku 

udostępniania użytkownikowi jedynie tych treści, z którymi jest się w stanie zgo-

dzić, bądź nie wzbudzają w nim/ w niej negatywnych emocji46. W ten sposób wy-

kluczenie ideologiczne ulega zsynchronizowaniu z wykluczeniem komunikacyjnym, 

zapewniając względną jedność przekonań członkom określonej społeczności onli-

ne.  

 

Zasada <<więcej przywództwa, mniej partycypacji>> 

Sporadycznie występującym elementem populistycznej ideologii jest kontrargu-

ment wobec haseł dominujących podczas rewolty z 1968 r., a więc wola obywateli 

posiadania silnego przywódcy, który zdejmie z nich obowiązek partycypacji w de-

mokratycznym systemie podejmowania decyzji47. Chodzi więc o nieco paradoksal-

ne współistnienie w dyskursie populistycznym elementów propartycypacyjnych 

                                                           
45 S. Engesser, N. Fawzi, A. O. Larsson, Populist online…  
46 Wynika to z komercyjnych założeń funkcjonowania samych instytucji medialnych, które 
dbają o wysoki poziom zadowolenia swoich użytkowników, mający mieć docelowo przeło-
żenie na wysoki poziom konsumowania treści. 
47 C. Mudde, dz. cyt., s. 354-366. 
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(ale ograniczonych do przejęcia władzy i wymiany elit) i elementów silnego przy-

wództwa, które wiążą się z odpowiedzialnością za postulowane przekształcenia 

systemowe. Wynika to m.in. z podnoszonych przez populistów wad procesu decy-

zyjnego w demokracjach liberalnych, charakteryzujących się nastawieniem na koa-

licyjność, konsensus i powszechną akceptacją dla zasad i tradycji takich jak po-

prawność polityczna czy wyższość działań ewolucyjnych nad rewolucyjnymi. Przy-

czyn można też doszukiwać się w działaniach marketingowych partii głównego 

nurtu opartych nierzadko o metooism (ang. me too – ja też) i brak unikalnej oferty 

sprzedaży (ang. USP – Unique Selling Proposition), a więc potraktowania z należytą 

starannością etapu pozycjonowania propozycji programowych na tle konkurencji. 

Silny przywódca i silna osobowość stanowią więc odpowiedź na potrzebę konkret-

nych, prostych i zrozumiałych rozwiązań w dobie ich braku w okresie ponowocze-

sności.  

Social media są zaś logicznym następstwem dystrybucji spersonalizowanej 

oferty przez spersonalizowany kanał komunikacji. Wydaje się bowiem, że miałka 

i pluralistyczna oferta części mediów tradycyjnych (wykluczając reklamę politycz-

ną) stanowi odwrotność serwisów społecznościowych, których konstrukcja oparta 

jest na komunikacji sieciowej z uwzględnieniem struktury węzłowej (gwiazd). 

Oznacza to, że rolę centrum systemu wymiany informacji odgrywa spersonalizo-

wana strona produktu politycznego, która może być przezeń dowolnie modyfiko-

wana, co stanowi dlań tyleż sytuację komfortową, co strategicznie dostosowaną 

do standardów komunikacji opartych na zjawisku personalizacji polityki. W śro-

dowisku informacyjnym z tak dużą rolą moderatora trudno mówić o demokratycz-

nej otwartości na krytykę i spór, a jeśli już do nich dochodzi, to przewaga polityka 

oparta o samą użyteczność narzędzi społecznościowych zdaje się co najmniej zau-

ważalna. Nie tylko więc treść, lecz także sam format sprzyjają zasadzie więcej 

przywództwa, mniej partycypacji i w ten sposób uprawdopodabnia wykorzystanie 

tego elementu programowego w obszarze politycznej komunikacji. 
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Kategoria <<rdzennej krainy>> (<<Heartland>>) 

Istotnym elementem stylu na gruncie komunikacji populistycznej jest mityzacja 

idealnego stanu społecznego z wyeliminowaniem podziałów stanowiących trzon 

populistycznej narracji, a więc osi elita-lud. Przedstawiona przez Paula Taggarta 

koncepcja rdzennej krainy jest z jednej strony wieloznacznym zabiegiem progra-

mowym i swoistą obietnicą, z drugiej zaś zabiegiem stylistycznym mającym na celu 

skonstruowanie w zbiorowej wyobraźni wyborców wzorców i efektów działań so-

cjotechnicznych48. Jest to równocześnie zabieg marketingowy, od wielu lat stoso-

wany z powodzeniem w działaniach komercyjnych, a polegający na obrazowaniu 

konsumentowi pozytywnych efektów dokonanego przez siebie zakupu. Różnica 

polega zaś na tym, że wyobrażenie rdzennej krainy znajduje swój punkt odniesie-

nia w przeszłości. 

W populistycznej narracji serwisy społecznościowe nie tylko wykorzysty-

wane są jako narzędzie komunikowania o rdzennej krainie będącej społeczeń-

stwem jednolitym i pełnym cnót. Warto zauważyć, że nierzadko sama społeczność 

wirtualna może stanowić takową zbiorowość i to w kilku aspektach. Po pierwsze, 

może ona być zaprojektowana jako zaplecze polityczne tworzone na podstawie 

wspólnej wizji świata – w nomenklaturze sieciowej chodzi więc o grupę fanów 

polityka, partii bądź idei politycznej (a więc marketingowych odpowiedników pro-

duktów politycznych)49. Po drugie zaś, sama idea Internetu uspołecznionego, gdzie 

każdy (teoretycznie) posiada jednakową szansę na bycie wysłuchanym, stanowi 

swojego rodzaju odzwierciedlenie rdzennej krainy. Sieci społecznościowe także 

dzięki algorytmom nakierowanym na sugerowanie użytkownikom treści zgodnych 

z ich przekonaniami politycznymi (tzw. zjawisko filter buble) zdają się kreować 

świat znacznie bardziej jednolity i zbieżny z ich wizją idealnego społeczeństwa. 

                                                           
48 P. Taggart, Populizm, lud i rdzenna kraina, [w:] O. Wysocka (red.), dz. cyt., s. 77 i nast. 
49 Jako przykład takiej społeczności wymienić można nieistniejący już portal „mypis.pl” 
będący grupą fanów partii Prawo i Sprawiedliwość.  
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Społeczność internetowa, podobnie jak rdzenna kraina, ma charakter pierwotny, 

poprzedzając polityczny ruch o skali organicznej i stając się dla niego zapleczem 

infrastrukturalnym i organizacyjnym. 

 

Negacja politycznej poprawności 

Populiści zwykli nazywać poprawność polityczną, stanowiącą niepisaną zasadę 

dyskursu politycznego w demokracjach liberalnych, kagańcem bądź cenzurą obec-

nych czasów, uznając, że jest ona zaprzeczeniem wolności słowa i wykluczeniem 

ich z dyskusji w obszarze mediów tradycyjnych. Istotnie samoograniczanie w wy-

rażaniu niektórych opinii lub w używaniu języka nieprzystającego do wypowiedzi 

dopuszczanych na medialnej agorze może stanowić czynnik eliminujący pewne 

skrajne postawy i zachowania, ale jednocześnie same „produkty polityczne” 

w postaci idei czy form ich wyrażania. Jest to zasada usankcjonowana systemowo, 

nadająca mediom funkcję gatekeepera, a dziennikarzom – realną władzę w decy-

dowaniu, co może (powinno) znaleźć się w medialnej agendzie. Nie ulega wątpli-

wości, że wobec wyrazistości charakterologicznej i stylistycznej populistów jest to 

dla nich zasada strategicznie niekomfortowa. 

 Tymczasem Internet, będący medium bardziej, pozwala nie tylko 

na swobodne i bezpośrednie wyrażanie poglądów skrajnych. Upublicznianie treści 

z pominięciem zasad poprawności politycznej nie tylko nie wyklucza z debaty, 

lecz także niejednokrotnie sprawia, że treści tego typu zyskują na popularności i są 

przejmowane przez główny nurt mediów. Warto dokonać tutaj podziału komuni-

katu na formę i treść – obu regulowanych przez zasady political correctness. 

Pierwszy element dotyczy zarówno języka, jak i szerzej rozumianych typów wypo-

wiedzi uwzględniających obraz czy symbole charakterystyczne dla komunikacji 

sieciowej opartej w dużej mierze o motywy popkultury. Takie zabiegi jak wulgary-

zmy, inwektywy, ale i skandalizacja wypowiedzi, intencjonalne obnażanie tabu czy 

epatowanie seksem wydają się zabiegami naruszającymi poprawność, ale jedno-
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cześnie wpisują się w sieciową ekonomikę tego medium, sprowadzającą się do 

zasady wyróżnij się albo zgiń. Podobna zasada będzie towarzyszyć posługiwaniu 

się treścią odbiegającą od standardów głoszonych w ramach agendy wyznaczanej 

przez media i polityków uznanych za elitę. Biorąc pod uwagę zasady strategii mar-

ketingowej, które za miarę swojej jakości uznają skuteczność działań, brak 

uwzględniania ustalonych w obrębie danej kultury zasad politycznej poprawności, 

zdaje się bliższy wszystkim typom mediów o niskim wskaźniku barier wejścia cha-

rakterystycznych dla zjawiska gatekeepingu. 

 

Emancypacja poznawcza 

Zasada emancypacji poznawczej zakłada ustanowienie możliwie jak najszerszego 

zakresu mechanizmów kontroli, za pomocą których można by „patrzeć na ręce 

elity” charakteryzującej się odejściem od ideałów demokratycznych i działaniem 

na własną korzyść. Przykładem takich regulacji, obecnych w ostatnich czasach, 

chociażby w polskim czy brytyjskim dyskursie publicznym, jest zwiększenie roli 

obywatela w podejmowaniu decyzji politycznych w formie demokracji bezpośred-

niej50. Do strategicznej zasady edukowania społecznych mas dostosowywany jest 

także styl komunikacji: uproszczony, otwarty i klarownie przedstawiający na pozór 

skomplikowane problemy.   

 Social media będące w swej istocie „multikanałem” dla wielu informacji, 

stanowią więc dobre źródło wiedzy o samej polityce i jej mechanizmach nie tylko 

bezpośrednio od polityków, lecz także redakcji medialnych, blogerów czy dzienni-

karzy śledczych. Ważnym ogniwem są tu także sami użytkownicy sieci chętnie 

                                                           
50 Efektem tych postulatów na dwóch wspomnianych rynkach politycznych było chociażby 
referendum w Wielkiej Brytanii skutkujące wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Eu-
ropejskiej (sama instytucja nie stanowiła bynajmniej części tradycji politycznej brytyjskiej 
monarchii parlamentarnej), czy polskie trzy pytania referendalne zapowiedziane przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w trakcie kampanii wyborczej w 2015 r. (za-
kończone kompromitacją frekwencyjną instytucji referendalnej).  
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utrwalający i dokumentujący wszystko, co może zyskać popularność w sieci 

(a więc wykroczenia, wpadki, skandale z udziałem polityków itp.). 

 Stąd wniosek, że liczne źródła umożliwiają zdobycie większej bądź bar-

dziej złożonej wiedzy na temat polityki51. Z jednej strony można więc stwierdzić, 

że lepiej poinformowani członkowie społeczeństwa (np. przywódcy sieciowej opi-

nii) przejmują tradycyjną, dziennikarską funkcję monitoringową systemu politycz-

nego52. Drugą kwestią są zaś badania porównujące korzystających z Internetu 

z ogółem społeczeństwa. Wskazują one dość jednoznacznie, że ci pierwsi są staty-

stycznie lepiej wykształceni, lepiej poinformowani i mają większą świadomość po-

lityczną i obywatelską w porównaniu z ogółem populacji dorosłych Polaków53. 

Można więc domniemywać, że to właśnie sieć jest tym kanałem komunikacji, który 

będzie napędzał mechanizm kontroli elit. Nierzadko przekuwane jest to w styl ko-

munikacji, w którym działania demaskatorskie użytkowników sieci wykorzystywa-

ne są jako dowód na zepsucie elit i bezalternatywność dla poparcia populistów 

stojących na straży otwartości i transparentności. 

 

<<Stammtisch>> 

Określenie pochodzące z języka niemieckiego oznacza ‘towarzystwo gromadzące 

się przy stole’, co stanowi ciekawą i oryginalną interpretację pojęcia, uznawaną 

przez C. Mudde’a za jedną z dwóch podstawowych, ale i ważny zabieg stylistyczny, 

będący swoistą kwintesencją komunikacyjną działań populistycznych54. Dwoma 

podstawowymi elementami tej strategii jest upraszczanie i nadawanie wypowiedzi 

nadmiernie emocjonalnego charakteru (negativity), co uprawdopodabnia wpisa-

                                                           
51 C. Mudde, dz. cyt., s. 351. 
52 Niestety wiele przykładów realizacji funkcji informacyjnej mediów wskazuje, że sieć jest 
równie skutecznym narzędziem zdobywania wiedzy, co dezinformacji, co dobrze obrazuje 
spopularyzowany w 2016 r. termin postprawdy.  
53 Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań, nr 40.2017, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF, 19.10.2017. 
54 C. Mudde, dz. cyt., s. 354-366. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF
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nie jej w logikę nowych mediów i rozpowszechnienie. Już więc sama forma, jaką 

nadaje się wypowiedzi kolportowanej przez serwisy społecznościowe, stanowi 

niejako gotowy format dla niniejszego działania stylistycznego w postaci np. krót-

kiego tekstu (Twitter), dużej grafiki (Instagram) czy obsesyjnego wręcz trendu 

skracania, ograniczania możliwości zindywidualizowanego przekazu w imię po-

rządkowania, standaryzacji i gloryfikacji każdej formy skrótu55.  

Również treść dobrze odzwierciedla popularną zasadę kultury sieciowej 

o wyższości słownego minimalizmu, trafnie ujmowaną przez liczne na rynku wy-

dawniczym podręczniki copywritingu czy internetowe poradniki w formie maksy-

my mniej znaczy więcej (maksymalne limity znaków, too long; didn't read itd.). 

Podobnie rzecz się ma w przypadku emocjonalności przekazu, kojarzonej 

z tworzeniem treści dla social mediów, a uzyskiwanej dzięki wulgaryzacji, skandali-

zacji, wykorzystywaniu licznych epitetów czy wykrzyknień. Przyczyn takowej sytu-

acji upatrywać należy m.in. w inaczej postrzeganej kulturze słowa tego kanału ko-

munikacji, mniejszym nadzorze prawnym i mniej skutecznej egzekucji prawa 

w tym obszarze, braku zinstytucjonalizowanej autocenzury wewnętrznej itp. Efek-

tem zaś jest zaistnienie „żyznego pola” dla działań trywializujących i epatujących 

negatywizmem, co strategicznie sprzyja kanonom działań uznanych za populi-

styczne. 

 

Strategia niezwykłej osobowości 

W kanonie zabiegów uznawanych przez badaczy za element populistycznego stylu 

jest także kreowanie wyrazistego wizerunku opartego na: 

 ekstrawagancji i bezkompromisowości w wyrażaniu sądów; 

 stosowaniu rekwizytów czy epatowaniu kontrowersją i skandalem;  

 stosowaniu socjotechnik intensyfikacji lęku i posługiwaniu się szokiem.  

                                                           
55 Trend ten dobrze ilustruje popularny serwis społecznościowy „Yo”, za pomocą którego 
użytkownicy mogą przesyłać sobie nawzajem wiadomość o treści „Yo” (sic!). 
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Zabiegom tym nierzadko towarzyszy barwny język, wykorzystywanie chwytliwych 

sloganów i eufemizmów, budowanie napięcia poprzez coraz bardziej obrazowe 

i skandalizujące opisywanie rzeczywistości. Nierzadko towarzyszy też temu pro-

wokacyjny wygląd: elementy garderoby, styl, fryzura itp. Wszystko to składa się na 

zjawisko wizerunkowe, które G. Mazzoleni nazywa populizmem medialnym czy 

odgrywaniem roli trybuna telegenicznego56.  

 Z jednej strony rzec można, że social media stanowią kolejną płaszczyznę 

dla możliwości kreowania takowego wizerunku, z uwzględnieniem większej kon-

troli, jaką podmiot polityczny posiada nad opcjami zmodyfikowanej wizualizacji 

i postaw w porównaniu do np. mediów tradycyjnych. Warto jednakże podkreślić 

szczególny potencjał kreacyjny w tym obszarze. Wiąże się to nie tylko 

z możliwością zastosowania techniki mistyfikacji montażowej (zwanej też m.in. 

photoshopizacją), co możliwe jest także przy okazji tworzenia materiałów praso-

wych w innych typach mediów, lecz także wymaga (dobrej lub złej) woli autora 

(pośrednika) w takowej kreacji. Rzecz w tym, że możliwości takich modyfikacji 

w social media tworzą niemal nieograniczone opcje kreowania rzeczywistości, 

a mechanizmy kontroli są słabe, co pozwala właściwie na permanentne dostoso-

wanie treści do zmieniających się warunków politycznych, ingerowanie w materia-

ły już powstałe, na ich usuwanie itp. Składa się to na zestaw zabiegów komunika-

cyjnych, które w czasach powrotu do nastrojów populistycznych na świecie w dru-

giej dekadzie XXI w. zwykliśmy nazywać postprawdą (ang. post-truth). Nie ulega 

wątpliwości, że podobne trendy nie miałyby miejsca bez sieci w obecnej formie, 

z takim poziomem kreacji, w którym informacja pochodząca z mediów wzbudzała-

by aż tyle wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością. Wydaje się, że w przy-

padku produktów politycznych, dla których umiejętne podejście do wytwarzanych 

                                                           
56 Pierre-André Taguieff nazywa zaś to zjawisko telepopulizmem. Zob. G. Mazzoleni, 
dz. cyt., s. 373. 
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treści w sieci stanowi jedną z osi działań strategicznych (np. w formach marketingu 

narracyjnego czy storytellingu), ta zależność będzie jeszcze silniejsza. 

 

Bliskie związki z popkulturą 

Badacze zauważają, że na gruncie komunikacji podobieństwo leksykalne terminów 

popkultury i populizmu jest co najmniej sugestywne i opiera się rzecz jasna na wy-

raźnym odwołaniu do ludowego aspektu zarówno postulatów politycznych, jak 

i rozrywkowych oraz estetycznych. Pisze o tym G. Mazzoleni stwierdzając, 

że mieszanie się ze sobą wątków popkultury i bieżących wydarzeń politycznych 

sprzyja populizmowi57. Najbardziej oczywistym tropem dla tego mariażu jest 

sprzyjanie gustom możliwie jak najszerszych grup nie tyko w warstwie ofert poli-

tycznych, lecz także sposobu ich artykułowania, co pod względem strategicznym 

wpływa pozytywnie na szerokie dotarcie do odbiorcy (albo wybranych grup doce-

lowych). Stanowi to jednocześnie clue marketingu, także w odmianie politycznej. 

Tymczasem warto przyjrzeć się temu związkowi z szerszej perspektywy, uwzględ-

niając nie tylko atrakcyjność kultury popularnej jako nośnika symboli, treści i klu-

czy interpretacyjnych, lecz także jako integralnej części języka, którym posługuje-

my się na co dzień w relacjach zarówno bezpośrednich, jak i zapośredniczonych.  

 Specyfika komunikacji w sieci, oparta nie tylko na języku, lecz także na roz-

poznawalnej symbolice, odniesieniach kulturowych, ikonach i zapożyczeniach, 

stanowi tę płaszczyznę komunikacji, w której znajomość kontekstu jest niezbędna 

do właściwego zdekodowania komunikatu. Łącząc to z cenioną w środowisku in-

ternetowym umiejętnością trafnego, złośliwego, inteligentnego i dowcipnego ko-

mentarza, ma się wrażenie, że komunikacja polityczna w sieci w dużej mierze po-

lega na generowaniu sporu opartego na tychże kontekstach. W tym sensie popu-

lizm i popkultura istotnie uzupełniają się, posiadając wspólny fundament  

– chęć dotarcia do dużych grup odbiorców zarówno poprzez populistyczną treść, 

                                                           
57 G. Mazzoleni, dz. cyt., s. 376. 
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jak i towarzyszącą jej popkulturową formę – atrakcyjną i łatwą do zdekodowania 

dla użytkowników sieci. Do takich należą np. internetowe memy, gify, snapy i inne 

formy czerpiące w sposób masowy z symbolicznych zasobów kultury popularnej.  

 

Podsumowanie 

Strategiczne zbliżenie populizmu i serwisów społecznościowych jako kanału poli-

tycznej komunikacji nie jest zjawiskiem nowym. Niemniej zarówno teoretyczne, 

jak i empiryczne podstawy tego mariażu wykazują dość poważne braki zarówno na 

gruncie literatury, jak i podejmowanych w tym zakresie badań. Zarówno etap nau-

kowej intuicji w istnieniu jakiegoś trendu, jak i obserwacji zdają się póki co po-

twierdzać ten silny związek. Jednak skala zjawiska, jego cechy charakterystyczne 

i specyfika (w odróżnieniu od populistycznie wykorzystywanych mediów tradycyj-

nych) wciąż oczekują na szerszą refleksję naukową i szeroko otwierają drzwi przed 

badaczami mediów, którym niesłusznie zdarza się traktować sieć, jako ten „mniej 

ważny” kanał komunikacji i pozostający marginalnym w stosunku do tradycyjnych, 

„starych” kanałów. Jak zgubne bywa to przeświadczenie, świadczą rozliczne bada-

nia jednoznacznie wskazujące, że jeżeli sieć nie jest już dla ludzi głównym źródłem 

informacji o polityce, to wszystko wskazuje na to, że w większości krajów będzie 

tak lada dzień58. Brak naukowej refleksji przed zaistnieniem tego faktu (także 

w Polsce) może zastać nas w stanie niewiedzy w momencie, gdy „stare” media 

będą już tylko mglistą alternatywą poddającą się zasadom konwergencji i przejmu-

jącą niemal wszystkie cechy interaktywnej, multikanałowej i społecznej sieci.  

 Poczyniona próba zestawienia ze sobą populistycznych postulatów ideolo-

gicznych/ stylów komunikacyjnych i właściwości społecznościowych kanałów ko-

                                                           
58 W Polsce wciąż dla większości obywateli głównym źródłem informacji o polityce pozo-
staje telewizja, jednak w dobie medialnej konwergencji, gdy programy telewizyjne rów-
nież mogą być oglądane z wykorzystaniem sieci, coraz trudniej o jednoznaczne dane w tej 
materii. Zob. M. Omyła-Rudzka (red.), Ocena wiarygodności telewizyjnych programów 
informacyjnych i publicystycznych. Komunikat z badań CBOS, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_052_17.PDF, 19.10.2017. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_052_17.PDF
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munikacyjnych pozwala na ostrożne wnioskowanie o strategicznej bliskości tychże 

aspektów artykułowania polityki. Populizm wraz ze swoimi rozlicznymi przejawa-

mi, traktowany jako element działalności marketingowej polityków, kierowany 

będzie do obywateli tymi kanałami dystrybucji, które – z punktu widzenia racjo-

nalności – stanowić będą narzędzia dobrane intencjonalnie i w sposób zapewnia-

jący maksymalizację politycznego „zysku”. Przeprowadzona analiza wraz z odnale-

zionymi i odpowiednio zakwalifikowanymi przykładami pozwala wnioskować 

o prawdopodobieństwie istnienia zależności, która może też stanowić drobny 

element w próbie odpowiedzi na bardziej fundamentalne pytanie o czasy populi-

zmu  jak zaczęto określać w literaturze połowę drugiej dekady XXI wieku.  

Nie jest to zapewne czynnik dominujący, niemniej mógł zasadniczo przy-

czynić się do pojawienia się nowej płaszczyzny komunikacyjnej, znacznie bardziej 

użytecznej i przystosowanej do dystrybucji wszystkich tych symptomów populi-

stycznej narracji, które były ograniczane przez sposób funkcjonowania mediów 

w ich tradycyjnej formie. Potwierdzenie tak sformułowanej konstatacji wymaga 

rzecz jasna dalszych badań ilościowych i jakościowych, które doprecyzowałyby 

przedstawione w tekście hipotezy i w sposób bardziej precyzyjny ujęły ukazane tu 

zależności. Wydaje się, że coraz większe zainteresowanie naukowe populizmem, 

ale i paradygmatyczne włączenie Internetu do głównego nurtu badań nad media-

mi, powinno przynieść w najbliższych latach pogłębione opracowania oraz rozwia-

nie przynajmniej części wątpliwości związanych z niniejszymi dylematami. 

 

Abstrakt 

Analizując badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach, dotyczące obecno-

ści różnych przejawów populizmu w światowej polityce, nie ulega wątpliwości, 

że mamy do czynienia z „falą wznoszącą” niemal w każdym obszarze zaintereso-

wań tym zjawiskiem. Ciągłego uzupełnienia wymaga więc wiedza na temat prze-

jawów, efektów, ale i przyczyn wzmożonej aktywności polityków populistycznych 
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w przestrzeni publicznej. Jedną z płaszczyzn poszukiwania tychże źródeł są media. 

Niniejszy artykuł wpisuje się w ten nurt, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy 

sam kierunek ewolucji mediów i ich aktualna specyfika nie są jedną z najistotniej-

szych przyczyn nowej fali populizmu w Polsce, Europie i w świecie.  

 

POPULISM AND SOCIAL MEDIA – MARRIAGE OF CONVENIENCE? 

Abstract 

Looking at many research that have been conducted in last few decades in the 

field of various symptoms of populism in politics, there is no doubt that we are 

dealing with a rising wave of this problem almost in every area of interest in this 

case. Therefore, it is necessary to update knowledge about manifestations, ef-

fects, and causes of increased activity of populist politicians in public space. One 

of many areas of research about these sources is the media. This article is in line 

with the question of whether the direction of media evolution and their specificity 

are one of the most important causes of the new wave of populism in Poland, 

Europe and in the world. 
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