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Na rynku księgarskim ukazała się, w serii
„Societas” pod red. Bogdana Szlachty, wyda-
na przez Księgarnię Akademicką w Krakowie 
książka Jakuba Żurawskiego, poświęcona roli 
Internetu w polskich kampaniach wyborczych.

Po transformacji ustrojowej zaczęto w Pol-
sce wprowadzać mechanizmy charakterystycz-
ne dla demokracji parlamentarnych, jedno-
cześnie w coraz większym stopniu doceniając 
znaczenie kampanii wyborczych prowadzo-
nych w mediach. Nieodłącznym elementem 
przedwyborczej agitacji stały się audycje wy-
borcze, debaty telewizyjne czołowych polity-
ków, transmisje ze spotkań i wieców, sondaże 
i opinie politologów.

Internet, którego początki w Polsce da-
tuje się na 1991 rok, został po raz pierwszy 
wykorzystany w kampanii parlamentarnej 
w 1997 roku, a następnie w kolejnych kam-

paniach, omawianych szczegółowo w recen-
zowanej publikacji.

Książka składa się z sześciu rozdziałów 
poprzedzonych wstępem i podsumowanych 
zakończeniem. Każdy z rozdziałów (z wyjąt-
kiem drugiego) kończy się podsumowaniem 
zawierającym krytyczne poglądy autora na 
przedstawione zagadnienia.

Rozdział pierwszy pokazuje spojrzenie 
autora na elektroniczne środki masowego 
przekazu, którym przypisuje on szczególną 
rolę w komunikowaniu politycznym. Na rynku 
mediów elektronicznych i polityki ma miejsce 
wiele zjawisk, szczegółowo analizowanych 
w książce, takich jak „mediatyzacja”, „me-
dializacja”, „rytualizacja”, „karnawalizacja” 
komunikacji politycznej. Zdaniem autora, nie 
wszystkie one mają pozytywny wpływ na po-
litykę i jej odbiór w społeczeństwie. Szczegól-
nie negatywne skutki ma „medializacja” poli-
tyki, gdyż sprawia ona, iż politycy dopasowują 
się do mediów i ich oczekiwań. Niejednokrot-
nie to media dyktują określone warunki poli-
tykom (a nie odwrotnie). Rozpowszechnienie 
Internetu może odwrócić te trendy, gdyż dzięki 
nim może dojść do „odmasowienia” komuni-
kacji (zwłaszcza wyborczej), a pośrednio do 
zwiększenia roli i udziału samych polityków 
np. w kampaniach wyborczych.

Właśnie kampaniom wyborczym i ko-
munikowaniu wyborczemu poświęca autor 
dalsze rozważania. Drugi rozdział książki 
omawia medialne komunikowanie wyborcze. 
Po przedstawieniu ogólnych założeń tego 
komunikowania autor skupia się na zasadni-
czym temacie pracy, tzn. na komunikowaniu 
wyborczym w Internecie. Zdaniem Żuraw-
skiego, istotne są zwłaszcza cztery aspekty 
tego komunikowania.
– Pierwszym z nich jest aspekt technolo-

giczny, który sprawia, że w tym medium
dochodzi do połączenia komunikacyj-
nych możliwości dziennikarskich, agi-
tacyjnych i reklamowych, związanych
pośrednio z nowymi technikami i narzę-
dziami wcześniej niespotykanymi, zbli-
żonymi bardziej do komunikacji interper-
sonalnej niż masowej.

– Drugim jest aspekt czasoprzestrzenny,
wynikający z faktu, że komunikowanie
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to nie podlega tak dalece ograniczeniom 
czasu i przestrzeni jak komunikowanie 
bezpośrednie lub za pomocą mediów tra-
dycyjnych. 

–  Trzeci aspekt to aspekt akceptowalności 
nowych form komunikacji; użytkownicy 
Internetu muszą zaakceptować tę formę 
uzyskiwania komunikatów wyborczych, 
która wymaga pokonania najpierw okre-
ślonych barier technologicznych (takich 
jak wysokie, choć obniżające się koszty 
korzystania z Internetu, ciągle duża popu-
larność mediów tradycyjnych, bariera ak-
tywności obywatelskiej oraz stopień umie-
jętności sensownego korzystania z tego 
typu wiedzy).

–  Czwartym jest aspekt pozycji komuni-
kacyjnej uczestników komunikacji in-
ternetowej. Internet umożliwia zdecy-
dowanie bardziej zindywidualizowaną 
komunikację, także dwustronną, dodając 
do komunikowania nowy „kierunek prze-
pływu informacji – od dołu (wyborcy) 
do góry (politycy)”, a nawet pojawienie 
się na szerszą niż dotychczas skalę moż-
liwości komunikacji pomiędzy samymi 
 wyborcami. 
Przedmiotem krótkiego trzeciego roz-

działu książki są polityczne i prawne uwa-
runkowania kampanii wyborczych w Inter-
necie. Znajdują się tu między innymi bardzo 
interesujące uwagi autora poświęcone istnie-
jącej siatce pojęciowej. Jak słusznie zauwa-
ża, ustawowe pojęcia „środków masowego 
komunikowania” i „prasy” tylko w pewnym 
zakresie odnoszą się do komunikacji interne-
towej. Mimo kontrowersyjnego orzecznictwa 
i rozbieżności w treściach doktryny w moim 
przekonaniu brak podstaw do traktowania 
Internetu w zasadzie jako prasy czy też jako 
„środków masowego przekazu”2. 

Ma rację autor, gdy twierdzi, że istnieje po-
trzeba nowelizacji prawa prasowego w zakre-
sie nowego zdefi niowania tychże pojęć. Istotna 
jest także podnoszona przez autora potrzeba 
stworzenia nowej kategorii „niemasowych” 
elektronicznych i cyfrowych środków komuni-
kowania, służących jednocześnie publicznemu 

2 I. Dobosz: Prawo prasowe. Podręcznik, 
Warszawa 2011, wyd. 2, s. 72.

udostępnianiu wszelkiego rodzaju informacji; 
bardzo słuszny wydaje się też postulat ujęcia 
tego i innych problemów związanych z funk-
cjonowaniem Internetu w osobnej ustawie 
(prawo internetowe). Z pewnością zasługuje na 
uwzględnienie, gdyż tylko odrębna ustawa mo-
głaby zawrzeć w swej treści wszelkie aspekty 
działalności internetowej (z uwzględnieniem 
także problematyki cywilnoprawnej, prawno-
autorskiej czy prawnokarnej). 

Na pewno nie jest dobrym miejscem 
dla takiej regulacji prawo telekomunikacyj-
ne (a jak się wydaje, w tym kierunku zmie-
rza ustawodawca), gdyż ta ustawa obejmuje 
wiele podmiotów o rozmaitych parametrach, 
całkowicie odmiennych z punktu widzenia 
strukturalnego i funkcjonalnego, a jest już 
i tak bardzo trudna w odbiorze oraz zawiera 
dużo luk i niejasności.

Równie cenny jest postulat nowelizacji 
prawa wyborczego – propozycja, aby przed-
miotem regulacji stał się także Internet rozu-
miany jako płaszczyzna agitacji wyborczej. 
Konieczny jest zapis mówiący wprost, że wo-
bec kampanii w Internecie stosuje się ogólne 
uwarunkowania dotyczące „agitacji wybor-
czej”. Autor podnosi, że brakuje np. w prawie 
wyborczym podstawy prawnej do ewentual-
nych sprostowań nieprawdziwych informacji 
w samej sieci, gdyż sądy w tym wypadku 
odwołują się do prasy w rozumieniu prawa 
prasowego. 

Autor formułuje tę tezę co prawda na pod-
stawie wcześniejszych ordynacji wyborczych, 
ale w moim przekonaniu ten pogląd jest ak-
tualny również na tle art. 111 § 1 ustawy 
z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy3. Szkoda, że 
nowelizując prawo wyborcze, ustawodawca 
nie doprecyzował wspomnianych przepisów. 
Niedostrzeżenie wagi i znaczenia Interne-
tu w kampaniach wyborczych powoduje, że 
rozmywa się odpowiedzialność za narusze-
nia obowiązującego prawa (np. w przypadku 
znieważenia, publikacji nieprawdziwych in-
formacji itp.), gdyż nie jest jasno powiedzia-
ne, czy komitety wyborcze odpowiadają rów-
nież za treści zamieszczane na ich stronach 
przez użytkowników tych stron. Autor pod-
kreśla, że problemem jest również działalność 

3 Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.
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pojedynczych osób agitujących w Internecie 
z użyciem niedozwolonych treści – pojawia 
się sytuacja nieegzekwowalności ewentual-
nych wyroków w stosunku do osób działają-
cych spoza terenu Polski.

Kolejne dwa obszerne rozdziały książki 
(stanowiące większą jej część) autor poświę-
ca zastosowaniu Internetu w polskich kam-
paniach parlamentarnych z lat: 1997, 2001, 
2005 i 2007. Jakub Żurawski, relacjonując 
te kampanie, opiera się częściowo na wcześ-
niejszych publikacjach, jednakże jeśli idzie 
o kampanię z 2007 roku, dokonuje własnych
badań, co stanowi jego nowatorski i na wskroś 
oryginalny wkład w tę dziedzinę politologii.
Autor przeprowadził analizę witryn wybra-
nych komitetów wyborczych (PO, PiS, LiD,
PSL, Samoobrony, LPR i PPP) pod kątem wi-
dzenia ich rozmiarów, aktualności, multime-
dialności, hipertekstowości i interaktywności.
Z badań tych wynika, że w największym stop-
niu Internet został wykorzystany w kampa-
nii wyborczej przez PiS (co, jak wiemy, nie
zaowocowało wygraną tej partii w wyborach
2007 roku). Niemniej w 2007 roku w dużo
większym stopniu niż poprzednio Internet
wykorzystany został w agitacji wyborczej
wszystkich partii politycznych.

Badania Jakuba Żurawskiego nie ograni-
czyły się tylko do wspomnianych witryn, ale 
objęły niektóre blogi oraz informacje zamiesz-
czone na trzech portalach informacyjnych.

Wyniki badań zawarte w książce zostały 
przestawione w sposób jasny i przejrzysty, 
a nadto zilustrowane czytelnymi tabelami 
i ilustracjami. Widoczna jest w ich prezentacji 
duża sumienność i rzetelność badawcza oraz 
wnikliwość i trafność formułowanych sądów. 

Recenzowana praca stanowi niewątpli-
wie cenny wkład w politologię i medioznaw-
stwo; poszerza wiedzę o mało znane aspekty 
polskich kampanii wyborczych. Służyć może 
na przyszłość, przy kolejnych wyborach. Po-
winna być także przeanalizowana przy dal-
szych pracach legislacyjnych nad prawem 
mediów. Z pewnością można jej lekturę pole-
cić tym wszystkim, którzy żyją polityką i nią 
się interesują.

Izabela Dobosz




