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Piraci z internetu: 
  na nieznanych wodach mediów   
   społecznościowych
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Internet jest jak ocean. Dryfują po nim eks-
kluzywne promy prestiżowych serwisów in-
formacyjnych, żaglowce blogosfery, a niekiedy 
i łodzie patrolowe strażników prawa. Pojawiają 
się również pirackie okręty – nie zawsze tak 
straszne, jak „Czarna Perła” Jacka Sparrowa,
za to przyciągające setki pasażerów. Warto
przyjrzeć się im bliżej, bo to właśnie na ich
pokładach tworzą się nowe obiegi kultury.
Społeczni twórcy nie giną w odmętach oceanu.
Nie wciągają ich wodne wiry, ale virale, dzię-
ki którym „dzieła pokładowych wyrobników”
trafi ają na lądy kontynentów i zakotwiczają 
się w społecznym użyciu. Zawartość mediów 
społecznościowych bywa tyleż piracka, co le-
gitymizowana przez społeczeństwo. Dzieje się
tak dlatego, że serwisy społecznościowe można 
przyrównać do koncepcji obszaru progowego
Victora Turnera – podobnie jak czynią to z te-
lewizją Horace M. Newcomb i Paul M. Hirsch1.

1 H.M. Newcomb, P.M. Hirsch, Telewizja jako forum 

kultury, [w:] A. Gwóźdź (oprac.) Pejzaże audiowizualne. 

Telewizja, wideo, komputer, Kraków 1997, s. 93–95.

Autorzy interpretują stadium progowe jako
„stadium znajdujące się «pośrodku», kiedy nie
jest się całkowicie ani w społeczeństwie, ani
poza nim; inaczej mówiąc, stadium licencji,
w którym prawa można łamać albo naginać,
odwracać role, obalać kategorie”2. Wydaje się, 
że w wirtualnym świecie – którym rządzi pozor-
na anonimowość – przełamywanie barier staje
się prostsze i jeszcze bardziej fascynujące. Czy-
nić to bowiem mogą zarówno nadawcy, jak i od-
biorcy. Ale czy społecznościowych „piratów”
trzeba ścigać i zamykać w „skrzyni umarlaka”?
Nie trzeba, a nawet nie sposób. Ich wytwory są 
jak Hektor Barbossa – odradzają się nawet na 
krańcu świata. Wszystko to przez nadrzędną 
zasadę, a zarazem mechanizm rządzący me-
diami społecznościowymi, jakim jest przekazy-
wanie treści – mechanizm, który Jose van Dijk 
nazywa „imperatywem dzielenia”3. Autor od-
nosi się przede wszystkim do Facebooka, jed-
nak należy podkreślić, że serwis ten jako agre-
gat treści –  obecnie nie tylko personalnych, ale
również tych z innych stron –  wyznacza wzory 
użytkowania. Świadczy o tym chociażby fakt, że
praktycznie każdą treść zamieszczoną na in-
nych platformach można obecnie udostępnić,
a tym samym podzielić się nią z innymi użyt-
kownikami.

Chociaż nagannym jest oczywiście fakt, że
internetowi twórcy często korzystają z czyjejś
własności intelektualnej, a następnie udostęp-
niają ją dalej bez zezwolenia, to jednocześnie
ich wytwory tak dużo mówią o naszej kulturze.
Warto zatem poznać piracką załogę statku zwa-
nego „Media społecznościowe”.

2 Ibidem.
3 J. van Dijk, The Culture of Connectivity: A Critical 

History of Social Media, New York 2013, s. 45.

Obrazy tworzone 
i transmitowane w mediach 
społecznościowych przyjmują
rolę demaskatora układu kultury.
Ich podstawowymi narzędziami
są ironia, sarkazm,
a w warstwie tekstualnej
gra słowna. Ponadto jeden 
obraz może ulec tysiącom 
przekształceń i za każdym
razem nabywać inne znaczenie.
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Kapitan
Najważniejszą postacią pirackiej bandery jest 
kapitan. To on steruje statkiem, wydaje polece-
nia, kieruje załogą i teoretycznie… odpowiada za 
jej działania. Za kapitanów okrętu – ochrzczo-
nego mianem „Media społecznościowe” – moż-
na uznać twórców serwisów umożliwiających
wymianę plików lub portali typu Demotywa-
tory.pl czy Kwejk.pl. Pomysł  działania tych ostat-
nich opiera się na agregowaniu treści genero-
wanych przez użytkowników. O ich wyświetleniu
decyduje moderator, a wysoka ocena ze strony 
internautów może skutkować tym, że wybrane
treści znajdą się w specjalnie wyróżnionych za-
kładkach.  W przypadku obu serwisów interfejs
pozwala nie tylko oceniać załączane pliki, ale
również udostępniać je w serwisie Facebook,
zwiększając tym samym ich zasięg viralowy. 

Zamieszczane treści na ogół mają postać zdjęcia 
opatrzonego komentarzem – stąd już sama po-
stać preferowanego kontentu stwarza duże moż-
liwości nadużyć prawa własności intelektualnej.
Pojawiają się zatem grafi ki wykorzystujące wize-
runki innych osób, zdjęcia znanych fotografów,
fragmenty fi lmów i wiele innych wytworów, do
których użytkownicy nie mają praw autorskich.
Kapitan pozostaje jednak bezpieczny, gdyż cała 
odpowiedzialność została scedowana na załogę.
W regulaminie serwisu Demotywatory.pl czyta-
my: „Użytkownik oświadcza, że posiada wszel-
kie prawa, w tym w szczególności prawa autor-
skie, do wszystkich przesyłanych materiałów,
w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory 
te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żad-
nych praw osób trzecich oraz innych podmiotów 
(w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich,
wynikających z naruszenia tych praw, Użyt-
kownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)”4.

4 Regulamin serwisu Demotywatory.pl, http://demotywatory.
pl/zasady#regulamin (8.03.2014).

Na podobną regulację zgadzają się internauci
korzystający z platformy Kwejk.pl: „Użytkow-
nik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do
korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści,
do których zamieszcza odniesienia (linki) dys-
ponuje: a)  autorskimi prawami majątkowymi
oraz prawami pokrewnymi do Treści stano-
wiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, b) prawami
wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
c)  prawami w zakresie wykorzystywania wize-
runku artystów wykonawców oraz d)  prawami
do oznaczania tytułami ww. utworów składają-
cych się na Treści oraz nazwiskami lub nazwa-
mi artystów wykonawców lub ich zespołów”5.
Kapitanowie niekiedy kontrolują działalność
swoich marynarzy. W serwisie Demotywatory.pl
karzą nieposłuszną załogę banem za tworzenie
tak zwanych combosów, czyli demotywatorów 
tworzonych z innych demotywatorów. Dbałość
o poszanowanie twórczości innych wykazywana 
jest zatem tylko i wyłącznie w obrębie wytworów 
powstałych na okręcie. Pierwotne części składo-
we nie podlegają surowej kontroli, o ile nie są 
treściami pornografi cznymi, drastycznymi, wul-
garnymi, czy rasistowskimi. Zastrzega się rów-
nież, by publikowane zdjęcia nie zawierały da-
nych osobowych pozwalających na identyfi kację
przedstawionych osób. Takie wykroczenia grożą 
banem lub „urlopem tymczasowym”6. Jeśli te
zasady nie są łamane, nie wnika się w pochodze-
nie grafi k – w końcu użytkownik akceptuje zasa-
dy regulaminu, zaświadczając tym samym, że
ma prawo do publikacji i rozpowszechniania za-
mieszczanego materiału. Kapitanowie liczą na 
uczciwość swojej załogi – liczą, a raczej zrzucają 
z siebie odpowiedzialność za wszelkie prawne
naruszenia. Chodzi o to, by okręt dryfował dalej,
a bez paliwa – jakim są popularne, śmieszne ob-

5 Regulamin serwisu Kwejk.pl, http://kwejk.pl/static/terms/ 
(8.03.2014).

6 Regulamin serwisu Demotywatory.pl, op. cit.
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razki o dużej sile zasięgu – poszedłby na dno. Ale
wciąż dryfuje! Według badania Megapanel PBI/
Gemius w grudniu 2013 roku serwis Demotywa-
tory.pl liczył 3 140 707 użytkowników, będąc tym
samym najpopularniejszym serwisem humo-
rystycznym. Kwejk.pl uplasował się na trzecim
miejscu7. Jednocześnie według raportu Sotren-
der z kwietnia 2014 roku fanpages’e obu powyż-
szych serwisów znalazły się w pierwszej trójce
najbardziej angażujących stron na Facebooku8. 

Załoga
Głównym zadaniem załogi jest zatem tworze-
nie treści, która zyska szerokie grono odbior-
ców. W przeważającej części przyjmuje ona 
postać mema. Jak pisze Magdalena Kamińska,
„typowy mem składa się przynajmniej z dwóch
elementów o charakterze znakowym, zapoży-
czonych ze znanych tekstów kultury popular-
nej lub internetowej i zrekontekstualizowa-
nych, zmodyfi kowanych, zdekomponowanych,
uzupełnionych lub sfragmentaryzowanych,
np. poprzez wymianę backgroundu lub fo-
regroundu albo dodanie komentarza”9. Jego 
cechą charakterystyczną jest „zaraźliwość”10,
której poziom „jest bardziej istotny niż jaka-
kolwiek pojęta użyteczność, sensowność czy 
staranne opracowanie”11. Z kolei Limor Shif-
man w książce Memes in Digital Culture zwraca 
uwagę na intertekstualność memów przyjmu-
jących na ogół postać parodii, remiksów czy ko-
laży i będących ważnym fi larem kultury uczest-

7 Demotywatory, Kwejk i Besty w dół (Top 20 serwisów 

z humorem), 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/demotywatory-kwejk-
i-besty-w-dol-top20-serwisow-z-humorem, (25.05.2014).

8 Fanpage Trends Kwiecień 2014, http://www.sotrender.pl/
fanpage-trends, (25.05.2014).

9 M. Kamińska, Niecne Memy. Dwanaście wykładów 

o kulturze Internetu, Poznań 2011, s. 64.
10 Ibidem, s. 62.
11 Ibidem. 

nictwa12. Niewątpliwie memy angażują i cieszą 
się dużą popularnością wśród użytkowników.
Często bazują jednak na cudzych zdjęciach,
więc nawet jeśli autor poda źródło fotografi i
(czego na ogół użytkownicy i tak nie robią),
wciąż nie będzie miał prawa do jej upowszech-
niania. Załoga ponosi zatem odpowiedzialność
za tworzone dzieła i pośrednio także za to, co
się dzieje z nimi później – gdy na pokład wkra-
czają przewoźnicy.

Przewoźnicy
Przewoźnikami nazywam tych użytkowników,
którzy przekazują treści wytworzone przez za-
łogę. Dzielenie się informacją to jeden z fun-
damentów mediów społecznościowych. W ten
sposób memy zamieszczone na Kwejk.pl czy 
Demotywatory.pl dryfują dalej poprzez Face-
book, Google+, Twitter czy Pinterest. Stają się
częścią społecznej cyrkulacji treści. Przewoź-
nicy na ogół nie mają wiedzy – o ile nie stosują 
zasady „kopiuj – wklej” – czy upowszechniając
dane zdjęcie, przyczyniają się do łamania za-
sad, czy nie. Udostępnienie zabawnej i popu-
larnej treści wprowadza użytkownika do wir-
tualnej wspólnoty, przyciąga uwagę innych,
podnosi rangę tworzonego profi lu. Clara Shih
pisze: „Podobnie jak internet pozwolił fi rmom
i jednostkom znajdować i konsumować o wiele
większe ilości informacji niż wcześniej i zarzą-
dzać nimi, internet społecznościowy pozwala 
fi rmom i jednostkom znajdować i konsumować
o wiele większą liczbę ludzi i relacji niż wcze-
śniej i nimi zarządzać, dając im tym samym
większe możliwości sprawcze i pozwalając im
zwiększyć produktywność”13. Przewoźnik nie
jest zatem biernym użytkownikiem. Podkreśla 
to cytowana wyżej Kamińska, stosując pojęcie

12 L. Shifman, Memes in Digital Culture, Massachusetts
2014, s. 2–4.

13 C. Shih, Era Facebooka, Gliwice 2012, s. 35.
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„klasy transmiterów kultury, czyli tych jej party-
cypantów, którzy jedynie przekazują sobie na-
wzajem jej elementy”14. Transmiterzy, według
badaczki, „nie zasługują na miano aktywnych
uczestników kultury, ponieważ jej nie tworzą,
ale nie zasługują również na określenie ich
jako pasywnych, ponieważ poświęcają wiele
czasu i energii dystrybuowaniu kulturowych
treści, niekiedy w trakcie ich mnożenia zna-
cząco je przekształcając”15.

W wielu wypadkach można się z tym zgodzić.
Stoję jednak na stanowisku, że duża część użyt-
kowników – nazwanych przeze mnie przewoź-
nikami – zdecydowanie zasługuje na miano
aktywnych. Udostępnionym treściom bardzo
często towarzyszą autorskie komentarze na-
dające im nowe znaczenie. Owo znaczenie
bywa z kolei dyskutowane wśród internautów 
pozostających ze sobą w sieci znajomych. Użyt-
kownicy są aktywni w tworzeniu nowych inter-
pretacji i wielości możliwych odczytań danego
wytworu. Ponadto takie dyskusje bywają często
inspiracją do powstawania nowych materia-
łów. Kanał dystrybucji jest zatem jednocześnie
forum negocjacji znaczeń, a każde „przekształ-
cenie” jest tego dowodem. Przyznaję rację, że
jest to ograniczona aktywność w sensie „wy-
twórczości semiotycznej”16 jako całości, na 
której przede wszystkim skupia się Kamińska,
jednak potencjał semantyczny jest olbrzymi,
choć niełatwy do odkrycia. Ciekawe uwagi
na temat użytkowników, którzy  biorą udział
w internetowej cyrkulacji treści, można znaleźć
również w raporcie Tajni Kulturalni. Obiegi kul-
tury z perspektywy twórców sieciowych węzłów 
wymiany treści, w którym pod uwagę wzięto

14 M. Kamińska, Niecne Memy..., op. cit., s. 63. 
15 Ibidem.
16 M. Kamińska, Memy, signa i sigile. Perspektywy 

e-semiologii, [w:] W. Chyła (red.), Kultura medialnie 

zapośredniczona: badania nad mediami w optyce

kulturoznawczej, Poznań 2010, s. 48.

kwestie prawa autorskiego i piractwa  w kon-
tekście serwisów umożliwiających wymianę
plików17. Alek Tarkowski, nazywając „tajnych
kulturalnych” pośrednikami, przyrównuje ich
działalność do instytucji publicznych, „które
wprawiają w ruch obiegi treści, działając nie
dla zysku, lecz w ramach misji publicznej”18.
W tym kontekście na ich działalność można 
również spojrzeć z perspektywy zaangażowa-
nia obywatelskiego19.

Niewątpliwie bez przewoźników kultural-
na przestrzeń internetu byłaby bardzo ubo-
ga. To dzięki nim serwisy typu Demotywa-
tory.pl rozwijają się w zawrotnym tempie, z ca-
łym swym bagażem prawnych nieścisłości.

Na forach internetowych można spotkać wiele 
zażaleń i skarg na naruszenie praw autorskich 
związanych z bezprawnym użyciem grafi ki lub 
zdjęć. Niekiedy jednak nie sposób dojść do 
tego, kto tak naprawdę dopuścił się wykrocze-
nia. Są zdjęcia, które pojawiają się na setkach 
stron internetowych. Wielu internautów two-
rzy grafi ki, z góry się godząc na ich bezprawne 
wykorzystanie, a nawet ciesząc się z ich po-
pularności. Internet społecznościowy stał się 
poniekąd przestrzenią własności wspólnej. 
Wykroczeń w postaci zamieszczania na swoich 
profi lach czyjejś twórczości dopuszczają się 
zarówno indywidualni użytkownicy, jak i ad-
ministratorzy kont znanych fi rm oraz marek. 
Można to nazwać piractwem – można się też 
zastanowić nad kulturowym potencjałem ta-
kiej działalności.

17 Tajni Kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców 

sieciowych węzłów wymiany treści, http://
centrumcyfrowe.pl/czytelnia/tajni-kulturalni/, (25.05.2014).

18 A. Tarkowski, Tajni kulturalni, wyjątkowi, [w:] Tajni 

Kulturalni..., op. cit., Warszawa 2012, 
s. 75.

19 Ibidem.



Piractwo 33

Pod pokładem
Memy tworzone przez użytkowników bardzo
często są komentarzami do kwestii politycznych
i społecznych, dyskutowanych w danym czasie
przez społeczeństwo. Przepracowują pewne te-
maty, chociaż bywa, że prezentują abstrakcyjne
sytuacje. Można powiedzieć, że przedstawienia 
nie odwołujące się do rzeczywistości tworzą hi-
perrealność, która jednak pozostaje związana 
z realnością poprzez ukryty potencjał krytyczny.
Projekcje te bowiem są zawsze osadzone w kul-
turowych kontekstach, a wyobrażeniowe scena-
riusze odsłaniają ich struktury. Eugeniusz Wilk,
przytaczając pojęcie „zawładnięcia świata” Wal-
tera Benjamina, wyjaśnia dominację obrazu
nad światem poprzez odwołanie do epistemo-
logii i norm kulturowych: „Owo «zawładnięcie
światem» oznacza – po pierwsze, że obraz me-
dialny narzuca określony porządek poznawczy 
konstytuujący swoistą epistemologię widzialno-
ści, po drugie – jesteśmy świadkami i podlegamy 
zarazem «przemocy obrazów», która może być
siłą niszczącą utrwalony zespół norm – a więc
w konsekwencji układ kultury”20. Obrazy two-
rzone i transmitowane w mediach społeczno-
ściowych przyjmują właśnie taką rolę – rolę de-
maskatora układu kultury. Ich podstawowymi
narzędziami są ironia, sarkazm, a w warstwie
tekstualnej gra słowna. Ponadto jeden obraz
może ulec tysiącom przekształceń i za każdym
razem nabywać inne znaczenie. Stąd też zasad-
ne wydaje się badanie tak opisanego wytworu
w kategoriach tekstu popularnego, czy też tek-
stu wytwarzalnego, o którym pisze John Fiske21.
Dookreślając to pojęcie, autor wskazuje przede
wszystkim na brak sztywnych reguł i zasad rzą-
dzących takim tekstem: „tekst wytwarzalny obfi -
tuje w luźne wątki, które wymykają mu się spod

20 E. Wilk, Ekrany pisma czy ekrany widzialności?, 
[w:] A. Gwóźdź, P. Zawojski (red.), Wiek ekranów: 

przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002, s. 297.
21 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, 

s. 107–131. 

kontroli; utrzymanie własnych znaczeń nie leży 
w jego mocy. Luki, które w nim istnieją, są na 
tyle pojemne, aby pomieścić zupełnie nowe tre-
ści w nich wytwarzane”22. Fiske podkreśla – za 
de Certeau – że teksty takie wymagają czytania,
a więc odkrywania znaczeń z przeniesieniem
„własnej kultury ustnej”23, osadzenia ich w kon-
tekście społecznym – w przeciwieństwie do od-
cyfrowywania, w którym podążamy za intencją 
autora24aa . Memy i internetowe treści załogi speł-
niają wszystkie cechy tekstów wytwarzalnych.
Są ironiczne, przesadne, oczywiste i sprzeczne,
ale przede wszystkim wymykają się ideologicz-
nej kontroli25, stąd też tak szybko i efektywnie 
zyskują wielu odbiorców. Ich czytanie sprawia 
przyjemność, a raczej „przyjemności popular-
ne”26, które „muszą należeć do grupy zdomi-
nowanej oraz zawierać element opozycyjności,
unikania, skandalu, zgorszenia, pospolitości
i oporu”27. Stąd też tak duże przyzwolenie na 
wszelkie nadużycia prawne – sfera treści spo-
łecznościowych ma pozostać strefą ścierania 
się poglądów i przekraczania granic.

Podsumowując, użytkowników serwisów spo-
łecznościowych można określać jako piratów 
w momencie, kiedy łamią regulaminy i dopusz-
czają się wykroczeń wobec prawa autorskiego.
Można też spojrzeć na nich z drugiej strony:
jak na twórców tekstów popularnych demasku-
jących ideologie i przełamujących tematy tabu.
W obu wypadkach spotykają nas odczucia 
podobne do tych, kiedy czytaliśmy opowieści
o piratach lub oglądaliśmy Piratów z Karaibów: 
sympatyzujemy z nimi, z ciekawością śledzimy 
ich perypetie, śmiejemy się, podziwiamy odwa-
gę… mając gdzieś z tyłu głowy, że są to postaci
ambiwalentne.                         

22 Ibidem, s. 108.
23 Ibidem, s. 112.
24 Ibidem. 
25 Ibidem, s. 107–131.
26 Ibidem, s. 131.
27 Ibidem.


