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S T R E S Z C Z E N I E

Poziom niechęci społecznej do Romów w Polsce jest bardzo wysoki. Każdej 

informacji na ich temat pojawiającej w internecie towarzyszą niechętne ko-

mentarze. Stanowią one element web 2.0 i są traktowane jako jedna z form 

aktywności społecznościowej użytkowników internetu. Komentarze opierają 

się na stereotypach i utrwalają dyskryminację, a na poziomie treści często za-

wierają groźby i nawołują do naruszenia nietykalności cielesnej ze względu 

na przynależność etniczną (mowa nienawiści). Komentujący artykułują w ten 

sposób interesy własnej grupy, a jednocześnie utrwalają istniejący porządek 

społeczny, nierówności etniczne i wykluczenie Romów. Wykluczenie spo-

łeczne i ekonomiczne tej mniejszości ma także swój odpowiednik cyfrowy. 

Dlatego też jej członkowie w małym stopniu mogą korzystać z możliwości 

artykułowania swoich interesów w sieci, która stała się kolejnym narzędziem 

ich dyskryminacji.

S Ł O W A  K L U C Z O W E :  R O M O W I E , 

M N I E J S Z O Ś Ć  E T N I C Z N A ,  K R Y T Y C Z N A 

A N A L I Z A  D Y S K U R S U ,  M E D I A 

S P O Ł E C Z N O Ś C I OW E ,  W E B  2 . 0 .

A B S T R A C T

In Poland, the level of social aversion to the Roma is very high. Any informa-

tion on Roma appearing on the Internet cause network users expressing his 

aversion to them in the comments. !ese comments are a component of web 

2.0 and are treated as a form of social activity of Internet users. Comments 

are based on stereotypes and intensify discrimination and on the level of con-

tent o"en contain threats or incite a violence because of the ethnicity of the 

Roma minority. !erefore, these comments may be considered hate speech. 

Commenting articulate in this way the interests of their own group. In the 

same way they perpetuate the existing social order, ethnic inequalities and 

exclusion of Roma. Social and economic exclusion Roma makes that they are 

also digitally excluded. !erefore, they can only use some of the possibilities 

of articulating their interests in the Internet, which has become another tool 

to discriminate them.

K E Y W O R D S :  R O M A ,  E T H N I C  M I N O R I T Y, 

C R I T I C A L  D I S C O U R S E  A N A LY S I S ,  S O C I A L 

M E D I A ,  W E B  2 . 0 .
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WSTĘP

Wskazana w tytule „cygańskość”, stosowana w opozycji do popraw-
nego ze względu na oczekiwania tej grupy sformułowania „Romowie”, 
określa w pewnym stopniu zakres podjętych rozważań i dookreśla nega-
tywny – w tym kontekście – charakter badanych komunikatów. Analiza 
koncentruje się na niewielkiej (choć reprezentatywnej) grupie wypo-
wiedzi, uwzględniając jednocześnie postawy i motywację nadawców, 
którzy wraz z rozwojem form komunikacji internetowej uzyskali możli-
wość artykułowania swoich interesów. Celem opisu jest ukazanie, w jaki 
sposób ich interesy odzwierciedlają się w społecznościowym dyskursie 
internetowym, przekraczając przy tym normy społeczne (i prawne) wpi-
sane w europejski system wartości. Przyjęto, że w ramach utrwalania ist-
niejącej etnicznej hegemonii większościowej wskazane grupy korzystają 
z wykluczenia cyfrowego mniejszości. Te zatem posiadają ograniczoną 
możliwość analogicznego artykułowania własnych interesów (odpowie-
dzi) oraz samego udziału w internetowym dyskursie społecznościowym.

KRYTYCZNA ANALIZA 
DYSKURSU KAD

Analiza dyskursu w swoim krytycznym aspekcie w szczególny sposób 
koncentruje się – poza samą warstwą semiotyczną języka – na zewnętrz-
nych aspektach przekazu, które osadzają go w rzeczywistości społecznej. 
Kontekstowe uwarunkowania nadawcze i odbiorcze decydują zarówno 
o ostatecznym (efektywnym) kształcie samego komunikatu, jak też o za-
sięgu i sile jego oddziaływania. Społeczne i kontekstowe uwikłanie zna-
czeń konstruowanych w ramach przekazu językowego sprawia, że każdy 
komunikat wpisuje się ze względu na kontekstową „strukturę percepcyj-
ną” w kategorię ecowskiego dzieła otwartego (Eco, 2008, s. 55-56). Tym 
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samym odpowiedzialność za ostateczny kształt przekazu (zawierającego 
w sobie interpretację nadawczą i odbiorczą) i jego wpływ na rzeczywi-
stość ponoszą obydwie strony aktu komunikacji. Krytyczne badania 
nad dyskursem odbierają każdemu przekazowi niewinność ideologicz-
ną i przypisują mu (nieuświadomione i/lub niejawne) wartościowanie, 
związane z nadużywaniem władzy, dominacją społeczną i wprowadza-
niem oraz utrwalaniem nierówności (van Dijk, 2001, s. 353).

W ramach badania nierówności etnicznych odzwierciedlających się 
w przekazie, szczególnie słuszna (choć to zaledwie część możliwych 
studiów w tym zakresie) wydaje się koncentracja na tych aspektach 
dyskursu, które wiążą się z wyrażaniem interesów różnych grup społecz-
nych, relacjami władzy i dominacji, utrwalaniem hierarchii społecznej, 
systemu wartości i sposobu postrzegania rzeczywistości społecznej (Li-
sowska-Magdziarz, 2006, s. 19). Okazuje się to szczególnie trafne w przy-
padku grup etnicznych dopiero zyskujących autoidentyZkację społeczną 
i polityczną w rozumieniu społeczeństwa większościowego (Kołaczek, 
2014, s. 24-27, 187-201). Niewątpliwie ważnym aspektem badania dys-
kursu pozostaje także odkrywanie nierównego dostępu do możliwości 
artykulacji własnych interesów, u podstaw której leży dostęp do wiedzy 
oraz tworzenia i dystrybucji własnych tekstów.

KAD odwołuje się do dominacji i siły społecznej, związanej z uprzy-
wilejowanym dostępem do pożądanych zasobów i usług. Bada również 
powiązane z nimi narzędzia dyskursu naturalizujące porządek społeczny, 
w tym nierówności społeczne (van Dijk, 1993, s. 254). Dlatego narzędzie 

1 Przykładem takiego konstruowania znaczeń jest wprowadzone w ramach 
poprawności politycznej nazywanie współczesnych Cyganów (nazwa 
egzonimiczna) Romami (nazwa pozornie endonimiczna). Nazwa została 
upowszechniona w ramach wspierania rozwoju jednej, choć nie jednorodnej 
tożsamości potomków historycznych Cyganów, ale jej odbiór jest zróżnicowany. 
Dla systemów instytucjonalnych i pozytywnie nastawionej do tej grupy 
części społeczeństw większościowych stanowi wygodne, ale nieprecyzyjne 
i szufladkujące ułatwienie nomenklaturowe, a dla Cyganów – w zależności 
od grupy – jest czynnikiem tożsamości, kwestią obojętną lub wręcz 
nieakceptowalną (nie każdy Cygan jest Romem – jak choćby w przypadku 
Sinti). Lecz najbardziej interesuje to, że nazwa ta stała się narzędziem określania 
własnego stosunku do tej grupy etnicznej. Jej przeciwnicy uzyskali narzędzie 
językowego natychmiastowego określania swojego stosunku do nich – już samo 
użycie „Cygan” w miejsce „Rom” wskazuje na negatywny stosunek do tej grupy.
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to okazuje się wiarygodnym i efektywnym narzędziem do badania dys-
kursów dotyczących mniejszości. W szczególności tych, dla których 
proZl dostępu do dyskursu jest wąski, czyli grup o znacznym stopniu 
wykluczenia społecznego i gospodarczego, co stanowi jedną ze stałych 
opisowych mniejszości romskiej.

KOMENTARZE SPOŁECZNOŚCIOWE

Zaprezentowane poniżej przykłady zostały wybrane z codziennego 
monitoringu polskiej prasy ukazującej się w sieci, uzupełnianego artyku-
łami największych portali informacyjnych. Monitoring ten prowadzono 
od kwietnia 2014 do listopada 2016 roku. Obejmował on ogólnopolskie 
tytuły prasowe i był poszerzany o dodatkowe wyszukiwanie (wyszuki-
warka Google) zidentyfikowanych tematów (na podstawie słów klu-
czowych wynikających z przedstawianych treści). Dzięki temu w jego 
zasięgu znalazły się też wydawnictwa lokalne, niewielkie portale infor-
macyjne oraz (uzupełniająco) portale rozrywkowe (demotywatory.pl, 
wykop.pl).

Społecznościowy dyskurs internetowy jest w tym przypadku trak-
towany wąsko – przede wszystkim jako komentarze zamieszczane pod 
przekazem zamieszczanym na portalach. Na podstawie przeanalizowa-
nych wypowiedzi – często łączących autora z jego kontem na portalach 
społecznościowych (Facebook, Google+) – wyraźnie widać, że średnio 
50% komentarzy ma charakter dyskryminujący, obraźliwy i niejedno-
krotnie przy tym wzywa do różnych form agresji w stosunku do Romów. 
Poziom niechęci wyrażanej w stosunku do tej grupy zależy od opisywa-
nego w przekazie tematu. Jednak nawet w przypadku przekazywania in-
formacji dotyczącej np. szkolnych sukcesów Romów, mogą się pojawić 
napastliwe komentarze.

Konkretnym i po części reprezentatywnym przykładem, w przypad-
ku którego skategoryzowano (także liczbowo) komentarze, były wyda-
rzenia związane z zachowaniem angielskich kibiców w Lille podczas 
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Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2016 roku i artykuł EURO’16: Ki-
bice rzucali cygańskim dzieciom monety, by popatrzeć, jak o nie walczą 
(video)(EURO, 2016).

Spośród 55 komentarzy 22 nie dotyczyły Romów i koncentrowały 
się na kibicach. Wśród pozostałych autorzy w 7 przypadkach stanęli 
po stronie Romów, piętnując zachowanie kibiców, natomiast 26 komen-
tarzy miało charakter dyskryminujący w stosunku do Romów:

Materiały dotyczące tego samego wydarzenia na portalach wprost.pl 
(Podłe, 2016) oraz wykop.pl (Angielscy, 2016) były rzadziej komentowa-
ne, choć w pierwszym przypadku miały one przede wszystkim zdecydo-
wanie antyromski charakter, natomiast w drugim tego typu wpisy były 
usuwane przez moderatora.

Komentowane wydarzenie można uznać za swoiście neutralne i dla-
tego też same wypowiedzi – choć obraźliwe – nie niosły ze sobą gróźb 
i nie wpisywały się zasadniczo (w zależności od przyjętej deZnicji) w ka-
tegorię mowy nienawiści. Inaczej działo się jednak w przypadkach opisu 
wydarzeń, w którym Romowie byli podejrzani o popełnienie wykrocze-
nia lub przestępstwa.
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Tego rodzaju zachowania zaobserwowano w przypadku informacji 
o gwałcie dokonanym na bezdomnej przez 12-letniego Roma (pocho-
dzenie etniczne winnego nie zostało potwierdzone przez policję):

„zutylizować cygana”

„ŚNIADY KMIOT POD ŚCIANĘ I ROZSTRZELAĆ”

„Cygani wszystko jasne. SiegHeil!” (Katowice, 2015).

Podobnie bywa w przypadkach lokalnych problemów, najczęściej 
zbudowanych wokół poczucie niesprawiedliwości społecznej u przed-
stawicieli narodu tytularnego (Szewczyk, 2015):

„cygany jebane złodzieje ciapate ścierwa”

„zabic kurwa tych ludzi!”

„Jebać brudasów... Takich powinni palić na stosie..” (Nadolski, 2015).

Jedna z najbardziej gwałtownych reakcji wiązała się z zatrzymaniem 
orszaku weselnego przez Romów na drodze w Maszkowicach, w okolicy 
romskiej osady (LIVE, 2014):

„Nie jestem nazistą alezajebal bym ich wszystkich”

„wystrzelać wszystkich”

„Ciapatych to prądem i do wapna”

„Ja bym im spalił tą ich wioskę cygańską i obrzucał granatami”

„OtworzycOswiemcin”

2 Odrębną, choć istotną kwestią pozostaje to, czy można wskazywać na takie 
pochodzenie i czy dziennikarze czynią to w przypadku każdego przestępstwa 
(Pismo, 2016).
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„jestem za kastracją brudasów”

„Hitler by wiedział co z tym problemem zrobić, cyklon i czystka” 
(TVN, 2014).

Powyższe cytaty są wyborem z większej liczby komentarzy i zaledwie 
kilku portali spośród wszystkich opisujących konkretne – także wyse-
lekcjonowane – wydarzenia. Nie przedstawiają także pełnego spektrum 
typów negatywnych wypowiedzi internautów. Nie wszystkie aż tak wy-
raźnie wpisują się w przekraczanie wolności słowa, jednak każdej infor-
macji dotyczącej Romów towarzyszą wypowiedzi tego typu.

DLACZEGO? POZWOLIĆ…

Pozwolenie (sobie) i przyzwolenie (społeczne) na istnienie tego typu 
komunikatów w stosunku do Romów znajdują proste uzasadnienia w ra-
mach badania społecznych aspektów dyskursu. Problematyczna nato-
miast pozostaje kwestia tego, że ten typ komunikatu (należący do mowy 
dyskryminującej) jest dopuszczalny w przestrzeni publicznej.

Społeczną niechęć do Romów należy uznać za zjawisko niezmien-
ne i powszechne. Romologiczne opracowania naukowe wyjaśniają 
uwarunkowania sposobu ich funkcjonowania w społeczeństwie więk-
szościowym, ale powszechna wiedza na temat przyczyn kulturowej 
i behawioralnej odmienności Romów praktycznie nie istnieje. Inność 
kulturowa jest uzupełniana przez zewnętrzne cechy antropologiczne 
(np. odcień skóry), przez co w Polsce nie są traktowani jako ludność ro-
dzima (pomimo zamieszkania na terenach Polski od 700 lat). Odmien-
ność na tych dwóch płaszczyznach, w połączeniu z brakiem społecznej 
reakcji z ich strony na dyskryminację, sprawiają, że są oni jako grupa 

3 W Polsce: 59% w 2007 roku, 67% w 2016 roku (CBOS, 2007, s. 2) (CBOS, 2016, s. 
3) (Troszyński, 2015, s. 5-6).
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idealnym kandydatem na kozła oZarnego (swoisty zawór bezpieczeństwa 
społecznego).

Na początku drugiej dekady XXI wieku uważano, że przyczyną 
pojawiania się przemocy słownej w internecie jest nadmierny stopień 
poprawności politycznej w tym zakresie, znajdującej wyraz w niewirtu-
alnej przestrzeni publicznej. Jednak odejście od polityki wielokulturo-
wości (Szewczyk, 2013, s. 108, 111-112) zmieniło tę sytuację. Sieć jednak 

– co stanowi jedną z jej cech komunikacyjnych – pozostał miejscem, 
w którym z coraz większą intensywnością widoczne są przejawy dys-
kryminacji. Niemalże całkowicie swobodny przekaz internetowy utrwala 
negatywne stereotypy, intensyZkuje marginalizację grup gorzej traktowa-
nych i wzmacniania ich wielopłaszczyznowe wykluczenie.

W tym samym czasie – przywoływane często jako przyczyna interne-
towych wypowiedzi o charakterze dyskryminującym – poczucie anoni-
mowości użytkowników internetu przestało być poglądem dominującym. 
Autorzy językowego anty- (np. cyganizmu) są w pełni i samoświadomie 
identyZkowalni. Rolę tego czynnika przejęło poczucie dystansu i wspar-
cia (nawet marginalnego) ze strony innych użytkowników sieci.

O ile wśród grup najliczniej korzystających z internetu, a w szcze-
gólności z mediów społecznościowych, powszechnie traktuje się go jako 
przestrzeń wolności, to jednak nawet ich członkowie mają świadomość 
istnienia ograniczeń i naruszania norm w nich obowiązujących. Pomi-
mo tego dla części użytkowników codzienne posługiwanie się w sieci 
mową dyskryminującą stało się podstawową metodą funkcjonowania 
w tej przestrzeni. To znacząca zmiana wobec wcześniejszych nieakcep-
towalnych form aktywności internetowej. Przykładem może tu być zja-
wisko trollingu internetowego, który pomimo negatywnego przekazu 
nie niósł za sobą nienawiści i dyskryminacji wobec konkretnych grupy 
(Buckelsa, Trapnellb, Paulhusc, 2014, s. 100-101).

Pomimo przywiązania badaczy do wyraźnego rozróżniania dyskursu 
prywatnego od publicznego i koncepcji współtworzenia treści, trudno 
wyznaczyć jednoznaczne granice pomiędzy nimi oboma typami. Tym 
bardziej że jedyne wyraźne kryteria wyróżniające dyskurs publiczny, tj. 

„odbiorca zbiorowy i zamierzony” oraz brak ograniczeń w odniesieniu 

4 Przez co automatycznie wchodzi w zakres zainteresowania KAD (Lisowska-
Magdziarz, 2006, s. 24).
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do zakresu poruszanych treści (Laskowska, 2010, s. 185-186), ulegają 
osłabieniu. Podobnie kryterium autocenzury, intuicyjnego ograniczenia 
tego, co może być powiedziane (Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, 
1997, s. 14), nie wydaje się w obliczu przemian (nie tylko) językowych 
miarodajne. Jeśli dodatkowo uwzględni się, że dyskurs publiczny to dys-
kurs publicznie dostępny (Balczyńska-Kosman, 2013, s. 144), to inter-
netowy przekaz społecznościowy nim się staje, choć nie jest dyskursem 
publicznym w tradycyjnym („przedinternetowym”) jego rozumieniu. 
Cechuje się on przecież szerokim profilem dostępu (van Dijk,1993, 
s. 256), a zatem też potencjałem oddziaływania wykraczającego poza 
krąg znajomych.

Problem pojawiania się w dyskursie publicznym treści dyskrymi-
nujących sprowadza się zatem do powszechnego udostępnienia narzę-
dzi umożliwiających udział w dyskursie publicznym. Dzieje się to bez 
jakiejkolwiek zewnętrznej (poza ograniczoną ingerencją) kontroli nad 
przekazywanymi treściami i przy braku autocenzury zawartości. Użyt-
kownicy sieci często zapominają o dychotomii dyskursów, a zwłaszcza 
że ten publiczny kształtuje opinie i postawy, czyli wymaga o wiele więk-
szej odpowiedzialności za słowo niż prywatny (Laskowska, 2010, s. 186). 
Internetowa konwersja dyskursu prywatnego do jego publicznej wersji 
powinna wiązać się z rozwojem świadomości na jego temat i odpowie-
dzialności, jaka wynika z wkraczania w ten obszar komunikacji.

Poza świadomym upowszechnianiem treści dyskryminujących anty-
cygańska komunikacja internetowa upowszechniania prywatne mniema-
nia (rozumianych w kategoriach ułudy świata platońskiej jaskini), ściśle 
związane ze stereotypami i luźno powiązane z faktami społecznymi. Ich 
publiczne upowszechnienie i wpływ, jaki wywierają na innych użytkow-
ników internetu, stanowi element deformacji percepcji rzeczywistości 
i powielania, utrwalania, a także tworzenia stereotypów.

Współtwórcza rewolucja web 2.0 nie dokonała się przez powszechne 
udostępnienie możliwości współtworzenia (weryZkowalnych i weryZ-
kowanych) treści internetowych. Siłą sprawczą okazała się wiara, że sko-
ro można upowszechnić swoje poglądy, to należy to robić, bo są one 
słuszne.

Pomimo powszechnej akceptacji ogólnie rozumianych wartości eu-
ropejskich, łączących w sobie czynnik chrześcijański, humanistyczny 
i demokratyczny, jedynie w oZcjalnym dyskursie publicznym pojawiają 
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się zarówno reakcje, jak i ewentualne działania przeciwstawiające się 
takiemu kształtowaniu dyskursu internetowego. Natomiast ze strony 
władz (przede wszystkim władzy sądowniczej), jak i szerokich kręgów 
społecznych widoczna pozostaje bierność. O ile czynniki dotyczące apa-
ratu państwowego wiążą się z uwarunkowaniami politycznymi, o tyle 
w przypadku społeczeństwa bierność wydaje się wynikać ze swoistego 
zadowolenia i poczucia komfortu, że za cel ataku i kozła oZarnego zosta-
ła wybrany ktoś inny.

PODSUMOWANIE

Internet jest narzędziem umożliwiającym wypowiadanie się różnych 
grup, przy założeniu, że nie są one wykluczone cyfrowo. Staje się też 
medium artykułowania własnych interesów i przełamywania hegemonii 
mediów, upowszechniania wielorakich poglądów i treści. W szczególny 
sposób służą temu miejsca przeznaczone na komentarze zamieszczane 
pod artykułami, obrazkami i Zlmami, publikowanymi na portalach. Nie-
wątpliwie te miejsce mogą obiecywać większy zakres odbioru niż w przy-
padku bloga lub choćby konta założonego na Facebooku.

Badanie komunikatów dyskryminujących i opierających się na ste-
reotypach odwołuje się do zakresu zainteresowania KAD (Lisowska-

-Magdziarz, 2006, s. 24), łącząc problematykę rzeczywistości społecznej 
z komunikacją internetową odzwierciedlającą nastroje (interesy, hege-
monię, wartości) społeczeństwa większościowego. Utrwalanie (anty)
etnicznej większościowej hegemonii wiąże się z większą kontrolą nad 
właściwościami tekstu, kontekstu i liczbą zdarzeń komunikacyjnych, 
z czego wynika większy wpływ społeczny (van Dijk,1993, s. 257).

Swoboda tworzenia treści w internecie nie stwarza szans dostę-
pu Romów do uczestnictwa w dyskursie. Na drodze do tego stoi słaba 
znajomość języka polskiego, aliterackość ich kultury, skutkująca dość 
powszechną nieumiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych 
i w wielu przypadkach wtórnym analfabetyzmem. Ponadto w romskiej 
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kulturze brakuje utrwalonej tradycji dyskusji z nie-Romami. Nie bez 
znaczenia okazuje się także strona techniczna, wymagająca posiadania 
środków na zakup komputera i dostępu do internetu, a także umiejęt-
ność jego obsługi. Wszystko to sprawia, że proZl dostępu do dyskursu 
(van Dijk,1993, s. 256) internetowego (społecznościowego) jest w przy-
padku Romów wąski i ograniczony. Jego forma nie daje im możliwo-
ści wyrażania własnych interesów, a przynajmniej nie w takim stopniu, 
jak w przypadku narodu tytularnego. Raczej stwarza kolejne miejsce ich 
dyskryminacji, utrwalając istniejącą hierarchię etniczną, która naturali-
zuje istniejący porządek społeczny, istniejące nierówności społeczne.

Wskazany powyżej aspekt „cygańskiego” dyskursu jest zaledwie jed-
nym z wielu, które można poddawać krytycznym badaniom, uwzględ-
niając ich kontekst społeczny. Wśród wielu możliwych badań szczególnie 
interesująca byłaby analiza przyjmująca założenie, że „cygański” dyskurs 
internetowy odzwierciedla „słuszne oczekiwania” społeczeństwa więk-
szościowego. Warto też studiować, w jakim stopniu tego typu napastliwe 
dyskursy stanowią sposób na odreagowanie poczucia niesprawiedliwo-
ści społecznej i wynikają z niechęci wobec nakazu uwzględniania przez 
większość praw grup marginalizowanych.

Jednak na obecnym etapie badań dyskursu internetowego o charakte-
rze anty- (np. cygańskim) najbardziej istotne wydaje się określenie aktu-
alnej (w praktyce web 2.0) granicy wolności słowa i możliwie precyzyjne 
wskazanie na zakres dyskursu publicznego. Natomiast w ramach kry-
tycznej jego analizy potrzebne okazuje się budowanie odpowiedzialności 
społecznej w tym obszarze.

5 W omawianym w artykule przypadku komentarzy na profilu facebookowym 
Uwaga TVN! wśród 105 wpisów pojawiła się jedna wypowiedź, którą można 
przypisać członkini społeczności romskiej (1%), co przekracza procentowy 
udział Romów w polskim społeczeństwie (0,04-0,07%), jednak biorąc pod uwagę 
strukturę demograficzna Romów (młodą) i znaczenie kształtowania dyskursu 
publicznego nie są to dane miarodajne.
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