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czyje ONLINE DISINHIBITION?  
WOjny KuLturOWe1 O StAtuS 

HOMOSeKSuALizMu

Specyficzny system wartości, ideologia, obyczaje, sposoby życia – to cechy jeżeli 
nie posiadane przez ogół osób homoseksualnych, to w każdym razie przypisywane 
lesbijkom i gejom jako podmiotowi zbiorowemu. Grupa ta spełnia więc wskazane 
przez Janusza Muchę (1995: 107) kryteria mniejszości kulturowej.

Osoby homoseksualne są również grupą mniejszościową w Wirth’owskim sensie, 
a to za sprawą dyskryminacji doświadczanej ze strony większości społeczeństwa (za-
równo dyskryminacja w systemie prawnym, jak i w życiu codziennym).

W Polsce zaistnienie osób homoseksualnych jako grupy mniejszościowej w dys-
kursie oraz świadomości społecznej należałoby datować na okres po transformacji 
1989 roku. Dwa główne czynniki, które legły u podstaw społecznej widoczności les-
bijek i gejów to: (a) pluralizacja mediów i dyskursu, (b) ukonstytuowanie się (legali-
zacja) organizacji reprezentujących interesy osób homoseksualnych2.

Dopiero jednak upowszechnienie się Internetu stanowiło swoistą „rewolucję”: 
anonimowość i poczucie bezpieczeństwa, jakie daje to medium, umożliwiły gejom 
i lesbijkom swobodną ekspresję (blogi, fora dyskusyjne, portale branżowe3, a także 
portale społecznościowe), jak również ułatwiły poszukiwanie partnerek lub partne-
rów (portale randkowe, anonse na portalach branżowych czaty, GG). Internet jest 
jednak zarazem przestrzenią konfliktów kulturowych, w tym tzw. wojen seksualnych. 
Nie brakuje zatem kontrargumentów, napaści słownych (a czasem także podżegania 
do „prawdziwej” napaści) na osoby homoseksualne.

1 Termin ten oznacza konflikt wyrosły wokół wartości, zwykle między poglądami konserwatywnymi 
a liberalnymi (np. spór o aborcję, legalizację związków osób tej samej płci). Dodatkowo, ma podkreślać 
charakter analizowanej debaty oraz nawiązywać do pojęcia flame war (wojna na obelgi).

2 Więcej w tekście mojego autorstwa Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa 
w Polsce.

3 Termin stosowany przez osoby homoseksualne na określenie czegoś, co jest lesbijskie i/ lub gejow-
skie; np. kluby branżowe, znajomi z branży.
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PRZEDMIOT BADANIA

Obecność, funkcjonowanie oraz postrzeganie osób homoseksualnych w Sieci 
bądź przez jej pryzmat można próbować badać i opisywać na różne sposoby; chodzi 
tu zarówno o zastosowanie określonych narzędzi analizy, jak i o dobór materiału do 
jej przeprowadzenia. Można skupiać się na wypowiedziach lesbijek i gejów, badając 
portale mniejszości seksualnych bądź przeciwnie – analizować internetowy dyskurs 
o osobach nieheteroseksualnych, w którym one same udziału nie biorą. Oba typy ana-
lizy można także skonfrontować, zestawić. Wreszcie, analizie poddać można artykuły 
lub inne wypowiedzi podpisane imieniem i nazwiskiem (warunkiem jest, by dane 
osobowe były zweryfikowane, jak dzieje się to np. w przypadku tekstów dziennikarzy 
w e-gazetach lub na niektórych portalach), albo wpisy anonimowych internautów4 
(pochodzące z portali o określonym profilu ideologicznym czy przeciwnie: zróżnico-
wane ze względu na to kryterium).

Każde z podejść – a same wskazane wyżej wymiary tworzą już pokaźną typologię 
– wydaje się obiecujące poznawczo.

Przedmiotem niniejszego badania uczyniono zróżnicowane ze względu na 
typ podmiotu wypowiedzi (głosy „za” i „przeciw”) wpisy na portalach/forach 
internetowych.

Z uwagi na wielość tematów, przy okazji których pojawia się w dyskursie wątek 
homoseksualizmu (np. aborcja, in vitro), a także ze względu na niebagatelną liczbę 
wątków i postów odnoszących się doń w sposób bezpośredni, wybrany został jeden 
z tematów tego dyskursu – debata wokół książeczki dla dzieci Z Tango jest nas troje5. 
Bajka opowiada o rodzicielstwie pary pingwinów-samców6.

Dwa główne uzasadnienia wyboru:
a) temat najbardziej aktualny: książka została wydana pod koniec września 2009 

roku;
b) specyfika tej debaty pozwala uchwycić i zanalizować strategie i wątki cha-

rakterystyczne dla obu stron w sporze, przede wszystkim dla dyskursu nie-
chęci (disclaimer, zagrożenie dla dzieci czy „nienaturalność” orientacji 
homoseksualnej).

4 Jak ujął to Mark Déry (1997: 2): „autorzy [postów – przyp. K.P.] są czasem anonimowi, zwykle 
ukryci za pseudonimami, a niemal zawsze – obcy”.

5 „Książka oparta jest na prawdziwej historii Roy’a i Silo, dwóch samców, pingwinów maskowych 
z nowojorskiego ZOO, które przez sześć lat żyły w stałym związku. Roy i Silo podpatrują, że inne pingwi-
nie pary wysiadują jajka, z których wykluwają się małe pingwiniątka. Zaczynają więc wysiadywać kamień, 
który przypomina im jajko. Gdy zauważają to opiekunowie pingwinów, podrzucają im prawdziwe jajko, 
które na przemian wysiadywać zaczynają Roy i Silo. Wykluwa się w końcu z niego Tango, mała córeczka 
pary pingwinów.” Opis książki pochodzi ze strony wydawnictwa: http://www.adpublik.pl/2009/07/27/slyn-
na-bajka-o-tolerancji-juz-w-polsce.html

6 Do zagadnienia rodzicielstwa osób homoseksualnych podchodzi się w literaturze w trojaki sposób: 
(1) rozpatrując socjologiczne i/lub psychologiczne aspekty wychowywania dzieci przez takie pary; (2) 
analizując doświadczenia rodzicielstwa lesbijek i gejów; (3) opisując życie dzieci w rodzinach, gdzie opie-
kunowie są homoseksualni (Paechter 2000: 397).
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Poza obręb niniejszej analizy wyłączono artykuły prasowe, wypowiedzi konkret-
nych, znanych z nazwiska osób (np. polityków, działaczy na rzecz równouprawnienia 
gejów i lesbijek). Celem badania było przyjrzenie się debacie toczącej się w Inter-
necie (a nie tylko: na jego „łamach”, jak działoby się to w przypadku artykułów za-
mieszczonych w Sieci), debacie jego anonimowych użytkowników.

Jednak, co należy odnotować, dyskusje w każdym przypadku zainicjowane czy 
też sprowokowane, były konkretnymi artykułami/ newsami.

Analizie poddane miały być trzy typy nośników debaty: portale/fora mainstre-
amowe (jak Wp.pl czy Gazeta.pl)7, portale społeczności LGBT8, portale prawicowo-
konserwatywne.

Zamierzenia tego nie udało się zrealizować w pełni, jako że na portalach LGBT 
debata występowała w formie szczątkowej – można wręcz mówić o braku zaintereso-
wania książką (fakt ten wydaje się ciekawy poznawczo i zasługuje na odrębną anali-
zę). Również na portalach społeczności niechętnie nastawionych do lesbijek i gejów 
oraz ich obecności w życiu społecznym książka nie wywołała szerszych dyskusji.

Nacisk położony został zatem na fora/portale mainstreamowe. Dokonano rów-
nież, dla porównania, analizy forum „portalu poświęconego”9 Fronda.pl.

Warto postawić pytanie o przyczyny samoograniczenia się debaty do forów main-
streamowych. Wydaje się, że spowodowane jest ono chęcią dotarcia z „przesłaniem” 
do większej liczby odbiorców, w tym tych o przeciwnych poglądach. Niewykluczo-
ne, że istnieją i inne uwarunkowania, w toku analizy nie udało się jednak do nich 
dotrzeć.

METODOLOGIA

Teoretyczną podstawę niniejszej analizy stanowi koncepcja online disinhibition 
(internetowe „rozhamowanie”) Johna Sulera (1996), mówiąca o będącej efektem spe-
cyfiki komunikacji zapośredniczonej przez komputer (CMC) większej skłonności do 
wyrażania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji w Internecie niż poza 
nim. Koncepcja opiera się na kilku czynnikach – cechach tej formy komunikacji, za 
sprawą których ma ona inny aniżeli komunikacja tradycyjna charakter. Są to: anoni-
mowość, niewidzialność, asynchroniczność (nie ma konieczności wysłuchania odpo-
wiedzi – reakcji na własną wypowiedź), solipsystyczna introjekcja (postać współdy-
skutanta jest tworzona w głowie na podstawie niepełnych, szczątkowych danych i ma 
niewiele wspólnego z rzeczywistością), wyobraźnia (konsekwencje własnych słów 
i działań nie są odczuwalne w prawdziwym życiu), redukowanie autorytetu (dialog 

7 Rozróżnienie to może się wydawać arbitralne: portale Dziennik.pl i Gazeta.pl można wszak przy-
porządkować do zbioru portali prawicowych. Charakter dokonanego podziału ma uwypuklać raczej fakt 
popularności portalu i będącego jego częścią składową forum niż sugerować światopogląd prezentowany 
na łamach samej gazety (jak powiedziano, przedmiotem analizy są e-wypowiedzi anonimowych osób). 

8 Skrót LGBT oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transpłciowe. 
9 Określenie to stanowi autodefinicję środowiska Frondy.

Czyje online disinhibition? Wojny kulturowe o status homoseksualizmu
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w Sieci jest w tym sensie egalitarny, że nie obowiązują tu te same, co w realu, hierar-
chie społeczne10).

Suler wyróżnił zjawisko benign disinhibition, wzrostu otwartości w wyrażaniu 
emocji, w tym ekspresji emocji pozytywnych, takich jak współczucie oraz toxic dis-
inhibition, w skład którego wchodzą wszelkiego rodzaju napaści słowne na oponen-
tów w dyskusji bądź nielubiane/znienawidzone jednostki czy grupy społeczne.

Z uwagi na charakter analizowanego dyskursu (spór światopoglądowy), przed-
miot poszukiwań należałoby zawęzić do toxic disinhibition, tj. ekspresji negatyw-
nych treści i odczuć.

Analiza przeprowadzona została w pierwszej połowie października 2009 roku 
oraz zweryfikowana (choć nie uzupełniona – w zasadzie nie pojawiły się nowe wpi-
sy) w grudniu 2009 roku.

Objęła fora lub dyskusje na portalach takich jak Interia.pl, Onet.pl, Wp.pl, Dzien-
nik.pl. Gazeta.pl11, Gazeta.pl/trojmiasto12 oraz Fronda.pl.

Wątki wyszukiwane były na forach poprzez hasła:
– pingwiny;
– z tango jest nas troje;
– pingwin gej;
– pedały [portale prawicowe].
(Wytypowane na podstawie wcześniejszych prób obejmujących większą liczbę 

haseł wyszukiwawczych; powyższe jako jedyne pozwalały na odszukanie adekwat-
nych wątków.)

Wyniki owego wyszukiwania były kryterium doboru materiału do analizy. Nie-
obecność w przebadanej próbie np. dyskusji z portalu Rp.pl (internetowe wydanie ga-
zety „Rzeczpospolita”) nie świadczy o „programowym” pominięciu tej strony www, 
a jedynie o braku zainteresowania jej użytkowników książką Z Tango jest nas troje).

Analizowane były debaty bieżące (czerwiec–październik 2009, najczęściej: wrze-
sień–październik), z wyjątkiem forum Fronda.pl (listopad 2008 – luty 2009) oraz 

10 „Społeczności wirtualne są ponadto astygmatyczne, czyli nie liczą się w nich cechy statusowe i fi-
zyczne ludzi” (Siuda 2006: 183). W ich miejsce tworzy się natomiast hierarchia oparta na jakości myślenia 
i pisania (Jordan 1999: 87).

11 Warto podkreślić, że portale te są również, jak wykazało badanie Towarzystwa Ekonomicznego na 
rzecz Gejów i Lesbijek (TEGL) z 2006 roku, chętnie odwiedzane przez lesbijki i gejów. „Jeżeli chodzi 
o popularność [...] portali internetowych, najwięcej wskazań uzyskały Gazeta.pl (76%) i Onet.pl (70%). 
Odwiedza je ponad 2/3 internautów z grupy LGBT. Wysoką oglądalność mają również Wp.pl (54%) oraz 
Interia.pl (49%)” (Perdzyńska 2009: 63). „Gazeta Wyborcza” została przez 65% badanych uznana za me-
dium przyjazne osobom homoseksualnym, „Dziennik” – przez 6–7%. Analogiczne odsetki wśród osób 
będących czytelnikami tych dwóch tytułów wyniosły – odpowiednio – 74 oraz 17% (Queer Index Group 
(QGI): media 2006).

12 Wątek pojawił się na forum akurat tego lokalnego wydania „Gazety Wyborczej” ze względu na fakt, 
że w Gdańsku odbyć miała się promocja – a zarazem premiera – książki, co wywołało protest pomorskiej 
Młodzieży Wszechpolskiej. Oba wydarzenia opisane zostały w artykule Awantura o dwóch tatusiów.

Katarzyna Perdzyńska
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jednego z wątków na Dziennik.pl (listopad 2008) – akces do nich dała zapowiedź, że 
bajka zostanie w Polsce wydana.

Zdecydowanie najobszerniejsza była debata na forum Wp.pl, liczebne były także 
te na portalach Gazeta.pl, Fronda.pl oraz Gazeta.pl/trojmiasto.

STATySTyKA

Statystyka wpisów nieprzychylnych oraz przychylnych osobom homoseksualnym 
na poszczególnych portalach przedstawia się następująco:

• Interia.pl – ok. 2/3 niechętnych (ogółem postów ok. 100; dyskusja trwała 
w dniach 04.06–08.06.09 + kilka wpisów z 24.06.09);

• Onet.pl – ok. 2/3 niechętnych (ogółem postów ok. 65; dyskusje w trzech wąt-
kach13 trwały w dniach 27.09–03.10.09);

• Wp.pl – ok. 2/3 niechętnych (ogółem postów 744; dyskusja trwała w dniach 
30.09–01.10.09 + kilka wpisów z kolejnych dni aż do 06.11.09);

• Dziennik.pl – 2/3 niechętnych (średnia z kilku wątków) (ogółem postów 
w czterech wątkach 109; dyskusja w jednym z wątków toczyła się w dniach 
18.11–19.11.08 + kilka wpisów z 02.12.08; dyskusja w 3 wątkach trwała 
w dniach 27.07–29.07.09 + kilka wpisów co jakiś czas aż do 12.11.09);

• Gazeta.pl/trojmiasto – po ok. 1/2 postów niechętnych oraz przychylnych, do 
tego pewien udział ambiwalentnych/niejasnych (kilkanaście procent) (ogółem 
166 postów; dyskusja trwała w dniach 30.09–05.10.09 + pojedynczy wpis 
z 15.10.09);

• Gazeta.pl – ok. 35% postów niechętnych, ok. 55% przychylnych, ok. 10% am-
biwalentnych (ogółem postów 225; dyskusja trwała w dniach 30.09–02.10.09 
+ pojedynczy wpis z 02.11.09);

• Fronda.pl – po ok. 1/2 postów niechętnych i przychylnych (z zastrzeżeniem, że 
przychylne były autorstwa kilku osób spoza społeczności portalu; użytkowni-
cy ci byli ponadto wypraszani z forum) (ogółem postów 213; dyskusja trwała 
w dniach 18.11.08–24.02.09).

OGÓLNA CHARAKTERySTyKA ANALIZOWANyCH DySKUSJI

– Fora są zróżnicowane ze względu na długość postów. Krańce kontinuum wy-
znaczają Onet.pl (posty wyłącznie bardzo krótkie) oraz Gazeta.pl (dominują 
posty średniej długości bądź rozbudowane).

– Długość postów jest stosunkowo silnie pozytywnie skorelowana z ich meryto-
rycznością, aczkolwiek nie jest to zależność liniowa.

13 Jeden z wątków to komentarze do artykułu o promocji książki, pozostałe dwa – wpisy pod postami 
z bloga Roberta Biedronia („przedrukowane” bezpośrednio na portalu Onet.pl; sam blog pisany jest rów-
nież w ramach tego portalu). 

Czyje online disinhibition? Wojny kulturowe o status homoseksualizmu
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– Na podstawie analizy wyróżnić można dwie dominujące strategie (ekspresji 
niechęci oraz ekspresji aprobaty); niekiedy pojawiają się posty ambiwalent-
ne lub nieklasyfikowalne ze względu na swą unikatowość, jednak stanowią 
stosunkowo niewielki odsetek wszystkich wypowiedzi (na większości portali 
nieprzekraczający kilku procent wpisów).

– Należy pamiętać, że obie strategie pojawiają się na każdym z analizowanych 
portali; różne są natomiast ich proporcje (częstość występowania), przy czym 
nie da się sprowadzić tej zależności do typu portalu/forum (mainstreamowy 
– niemainstreamowy)14; nie zaobserwowano większego nasilenia niechęci wo-
bec osób homoseksualnych (tu: gejów15) na portalu Fronda.pl.

– Powyższe obserwacje nie dowodzą, że niechętni osobom homoseksual-
nym nie wyrażają swej postawy, a raczej że uzewnętrzniają ją na forach 
mainstreamowych.

STRATEGIE (EKSPRESJI) NIECHęCI

Nim zaprezentowane zostaną konkretne argumenty i bardziej całościowe strategie 
przeciwników publikacji Z Tango jest nas troje, warto w kilku słowach przybliżyć 
reprezentowane przez nich stanowisko.

Przywołując koncepcję mniejszości Louisa Wirtha, stwierdzić można, że ludzie 
niechętni obecności osób homoseksualnych w życiu społecznym uważają je za mniej-
szość typu wojowniczego, a więc taką, której dążenia znacznie wykraczają poza bycie 
tolerowanym oraz uzyskanie politycznej i kulturowej autonomii i obejmują chęć do-
minacji nad innymi (Wirth 1945: 364)16.

Wśród zaprezentowanych poniżej strategii znajdują się zarówno te ukute ad hoc 
na bazie analizowanego materiału, jak i opisane wcześniej w literaturze. Do drugiej 
kategorii należą:

a) disclaimer (zastrzeżenie; strategia „tak, ale...”, opisana przez Teuna van Dijka 
1992) – polega na „zaspokojeniu wymogów poprawności politycznej w pierw-
szej części zdania, aby potem móc przedstawić swój prawdziwy osąd mniej-
szości etnicznych” (Bilewicz 2002);

b) argument równi pochyłej – strategia ta opiera się na przywoływaniu odległych 
zagrożeń, które miałyby być konsekwencją podjęcia tu i teraz z pozoru nie tak 
niebezpiecznych działań; jej stosowanie „świadczy o oporze, jaki usiłujemy 

14 Z zastrzeżeniem, że typ niemainstreamowy reprezentowany jest w tej analizie tylko przez jeden 
portal (Fronda.pl).

15 Zawężenie to ma związek z treścią bajki, w której występowali męscy bohaterowie. Temu należy 
zapewne przypisywać fakt, że przeważająca większość wpisów – na każdym z forów – jest głosem za lub 
przeciw mężczyznom homoseksualnym. (Nie należy jednak zapominać, że wizja dwóch mężczyzn wycho-
wujących dziecko budzi większy społeczny opór niż wizja dwóch kobiet w analogicznej roli.)

16 Więcej o osobach homoseksualnych jako mniejszości we współczesnej Polsce w moim artykule 
Tożsamość lesbijek i gejów a transformacja ustrojowa w Polsce. 
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stawiać rozmaitym innowacjom technologicznym, politycznym, społecznym, 
prawnym, obyczajowym i moralnym” (Hołówka 1998: 79).

Strategie (ekspresji) niechęci:

1) DiScLAiMer

Nie jestem homofobem, mam znajomych gejow i lesbijki, ale cale promowanie tego to dla mnie 
chory pomysl, ktory dziala odwrotnie. Zamias zjednywac do siebie ludzi robicie z siebie taka 
natretna muche ktora się wciska gdzie sie da... (Gazeta.pl/trojmiasto, talessin)17;

Nie mają nic przeciwko homoseksualistom póki nie chcą pokazywać się z tym wszędzie i promo-
wać swojej odmienności (Wp.pl, Gość);

[...] tak samo jest z pedałami, niech sobie zyją, współżyją, co mi tam, ich sprawa, ale jeżeli 
zaczynają pokazywać, że to jest norma, nauczać, że to jest równe z miłością między kobietą 
a mężczyzną, to ja nie toleruję już takiego zachowania (Wp.pl, Tom).

a) podtyp: tO Oni nAS nie LuBią

GADANIE w sprawie tolerancji jest śmiechu warte. Polskie społeczeństwo jest bardzo toleran-
cyjne. To sami homoseksualiści budują wizerunek Polaka-homofoba!!! Czy ktoś widział toleran-
cyjnego geja??? (Dziennik.pl, tekila38).

– stosunkowo często występuje na Wp.pl.

2) zAGrOżenie
a) zagrożenie dla dzieci (zostaną zgwałcone przez gejów; staną się homoseksual-

ne w przyszłości; będą podatne na wywrotowe idee): 

Taką ewidentną głupotę biologiczną, zoologiczną to można tylko dzieciom w przedszkolach za-
serwować, co może oznaczać tylko jedno, perfidne urabianie zdrowej psychiki dziecka, by wyro-
bić w nim nie tyle postawę tolerancji co nawet skłonności homoseksualne, a to już jest zakamu-
flowana deprawacja, która jest czynem karalnym [Interia.pl, termal].

Bzdura i próba zgwałcenia młodej psychiki dziecka (Wp.pl, eww).

b) zagrożenie dla rodziny (ludzie przestaną realizować „normalne” wzorce 
heteroseksualne): 

Garstka pederastów staje się więc mordercami przyszłych pokoleń, unicestwiając im perspekty-
wy normalnego życia (Interia.pl, minstri).

c) zagrożenie dla społeczeństwa/państwa (polskiego): 

Mylisz też nienawiść z protestami, do czego ma prawo każdy człowiek, jeśli tylko propaguje się 
aspołeczne poczynania, do których zaliczają się postawy homoseksualne lansowane jako publiczny 
wzorzec zachowań z ich nieuzasadnionymi żądaniami małżeństw i adopcji, co pociąga za sobą 
daleko idące a wyjątkowo niekorzystne zmiany w strukturach społecznych (Interia.pl, firion).

17 We wszystkich cytatach zachowano pisownię, gramatykę oraz składnię oryginalną. 
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d) zagrożenie dla cywilizacji:

Kto bedzie poczynał dzieci? Jak już będą wyprodukowane i przekazane tym równie normalnym 
pod każdym wzgledęm to jak je wychowają, na kogo? Już słyszę głosy, że na ludzi takich jak my. 
Otóż nie, nie takich jak my. Ten kierunek to zagłada społeczeństwa poprzez starzenie populacji 
[Wp.pl, zenek].

– powyższe zagrożenia z różnych poziomów (mikro – makro) można postrzegać 
jako całość i charakteryzować jako ekspresję lęku przed modernizacją18; często 
występują łącznie, tworząc strategię 3).

Ilustracja 1. forum interia.pl

3)  róWniA pOcHyŁA (charakterystyczną dla badanego dyskursu cechą tej stra-
tegii jest element niejawności, zakulisowości):

Za jakieś 20-30 lat „postępowe” środowiska takich biedroni nawoływać będą do tolerancji dal-
szych zboczeń – pedofilii i zoofilii, a może i nekrofilii, bo przecież to takie ludzkie (Gazeta.pl, 
aelian);

18 Pisze o tym Adam Ostolski w artykule Żydzi, geje i wojna cywilizacji. Częścią polskiego habitusu 
narodowego i czynnikiem niezbędnym dla podtrzymania narodowo-katolickiej tożsamości jest poczucie 
zagrożenia „polskiej rodziny”. Wyrażanie obaw wobec osób homoseksualnych (element tego, co określa 
się mianem homofobii) postrzega autor jako zjawisko umożliwiające w dzisiejszej Polsce ekspresję lęku 
przed modernizacją; kiedyś funkcję tę pełnił antysemityzm.
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dziś w szkole o pingwinach gejach a jutro w jaki sposób wykorzystać strzykawke żeby w żyłe 
zapakować igłe w dupe z tum niech gó.no pozostanie tam gdzie jego miejsce czyli na zachodzie 
(Wp.pl, rodzic normalny);

takie lewackie pieprzenie powinno być karalne. „wolność słowa” niedługo będzie dotyczyła tyl-
ko pedałów, a normalny człowiek stanie się mniejszością, której przywilejem będzie milczenie 
(Gazeta.pl/trojmiasto, aaa); 

Niedługo będzie tak, że ludzie o normalnych zachowaniach seksualnych będą musieli się wsty-
dzić swojej normalności (Dziennik.pl, sadwes);

Niedługo w podstawówce będą obowiązywały lektury o dwóch ojcach. To ciągle idzie do przodu 
(Fronda.pl, Jacek);

Zawsze zaczyna sie niewinie. A to telebiś nosi damską torebeczkę, a to dwa sympatyczne samce 
pingwinki wychowują malca ale cel zawsze ten sam – przyzwyczaić dzieci do homoseksualistów. 
I to jest w swoim założeniu chore i niebezpieczne (Wp.pl, Ryba);

Niech Ci sie nie wydaje, ze bedziesz mial czas zareagowac na ewentualne proby deprawacji 
Twojej corki. Jesli to pedalskie lobby zechce, a spoleczenstwo mu sie zawczasu i kategorycznie 
nie przeciwstawi, to jak nie drzwiami, to oknem, jak nie oknem to kominem oni ta swoja trucizne 
rozpuszcza (Wp.pl, DadWithBadExperience);

– często występuje na portalu Wp.pl

4)  „tAKzWAnizAcjA” (strategia dezawuowania; często poprzez wzięcie w cu-
dzysłów bądź poprzedzenie słówkiem tzw.):

Mam prośbę do wszystkich „tolerancyjnych” na forum,którzy są za promocją „pedalstwa” (bo 
tak trzeba nazwać tą „pingwinkowi akcję”) (Gazeta.pl/trojmiasto, tomskey);

Kto dał ci prawo, by wpajać nieświadomym dzieciom tak zwaną tolerancję (czytaj: obowiązek 
wielbienia wszystkiego, co w jakikolwiek sposób odbiega od normy)? (Wp.pl, 08859ak); 

– „związek” (Fronda.pl, Gandalf)
– szczególnie popularna na forum Gazeta.pl/trojmiasto

5) SAMi SOBie Winni („KOziOŁ OfiArny”19) 

Czy ktoś gejów w Polsce okrutnie prześladuje...chyba nie... ale przy tej ich napastliwości oni 
sami uczą nas antypatii (Wp.pl, as);

a gdyby nie ostentacyjne prowokacje w stylu marszów równości nikt nie rzucałby w nich kamie-
niami [Fronda.pl, zdeski];

prowokacja za prowokacją a potem są noce długich noży. I po cholerę prowokować??? (Wp.pl, 
ostrzegam);

ta nachalna propaganda wzbudza w ludziach negatywne uczucia (Dziennik.pl, openmind.desk.pl,;

19 Nazwa strategii nawiązuje do teorii kozła ofiarnego (przeniesienie agresji na łatwą do zidentyfiko-
wania ofiarę, mimo że źródłem frustracji są inne czynniki); jest to jednak dość luźne skojarzenie. Przywoła-
nie tego terminu służy raczej zasygnalizowaniu siły niechęci. Być może trafniejsze byłoby więc określenie 
quasi-kozioł ofiarny.
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nie osmieszaj sie, ja bylem obojetny na homo ale wszechobecna propaganda w tv, radio i kinie 
oraz ciagle parady rownosci wyprowadzily mnie z równowagi (Interia.pl, czosnek).

6)  peDOfiLiA (także: zoofilia; rzadko: kazirodztwo, koprofilia); argumentacja, 
że zjawiska te występują w naturze, a skoro argument „naturalności” przywołują 
geje, to i powyższe powinny być uznane za normalne:

Homoseksualizm jest tak samo nienormalny jak pedofilia, zoofilia i inne zboczenia (Wp.pl, 
Marta);

pedał niewykastrowany wyrasta na pedofila (Onet.pl, BP);

Epatowanie seksem nawet w pozornie tak niewinnej formie (filmy, bajeczki) uważam za krypto-
pedofilię (Dziennik.pl, ziuta).

7)  nienOrMALnOśĆ/ nienAturALnOśĆ/ cHOrOBA/ cHOrOBA pSy-
cHicznA/ Leczenie

Homoseksualizm – choroba, czy zaburzenie? Osobiście skłaniam się ku pierwszemu stwierdzeniu 
(Wp.pl, Maslak);

Nikt nie ma pretensji do homoseksualistów że są homoseksualistami, tylko że nie chcą się leczyć 
(Wp.pl, bg);

Czy używanie żelów przez pederastów nie daje ci do myślenia, że jednak odbiega to od natury? 
A zwierzęta to skąd mają wg ciebie brać te żele? Oj jak kto zatwardziały snob, to się okazuje, że 
i snop siana stojący na polu go przerasta sensem swego istnienia (Interia.pl, gnejs);

W moim pojęciu homoseksualizm jest chorobą, KROPKA. Ponieważ lekarze jeszcze (!!!) nie 
wiedzą który zwój mózgu wyciąć , by wyleczyć, twierdzą , że to normalność – tyle ! Jedyne co 
pozostaje , to współczuć choremu (Dziennik.pl, maaaarko);

Jednakże Robert Biedroń próbuje nam wmawiać, że jego odmienność to norma. TO NIE 
JEST NORMA. Celowo unikam słowa „zboczenie”, bo nabrało ono pejoratywnego wydźwię-
ku (niesłusznie, coś jak „panienka”, którą się kojarzy z prostytutką) (Gazeta.pl/ trojmiasto, 
and_nowak).

8) prOMOcjA/prOpAGAnDA HOMOSeKSuALizMu; LOBBy GejOW-
SkIe

Żyj Pan w swoim gronie i nie bombarduj chociaż już tylko DZIECI (!!!) propagandą chorobliwe-
go zachowania jako normalności (Dziennik.pl, maaaarko);

Jasne. A co powiesz o więźniach i poborowych? Promocja homoseksualizmu jest możliwa i jak 
widać wielu mimo swoich wrodzonych upodobań jest w stanie się przestawić choćby czasowo na 
inną orientację (Gazeta.pl, szuwarek75);

Nachalna propaganda (Wp.pl, naziONZ);

Niestety wszystko zmierza do tego ze lobby pedofilskie (pod przykrywka „nieformalnych grup 
gejowskich” i „przeciwnikow homofobii” etc.) probuje powoli promowac opinie ze: gey jest 
okej, przy okazji mydlac oczy ludziom i powoli, malymi kroczkami promuje chore zachowania. od 
dawna wiadomo ze zarowno pedofilom jak i homoseksualistom zalezy na nagieciu prawa wlasnie 
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Ilustracja 2. Forum Wp.pl

Czyje online disinhibition? Wojny kulturowe o status homoseksualizmu



346

w kierunku obnizenia wieku inicjacji i doprowadzenia do niekaralnosci zachowan, ktore teraz sa 
karane przez prawo. Oby do tego nigdy nie doszlo! (Wp.pl, wizir).

9)  cieMnOGróD – jeSteM z teGO DuMny

Wolę być normalną dziczą, niż „nowoczesną cywilizacją” w której promuje się homosiów i do 
kompletu maszynowo oddaje sie im dzieci do „adopcji”... (Gazeta.pl/trojmiasto, andrzejto1);

Skoro wspólczesność ma tak wyglądać to TAK! Tak, ja chcę średniowiecza. Chcę powrotu do 
normalności. Zamiast XXI wiecznej kloaki (Gazeta.pl, zbrojarz.betoniarz);

Takim jak ty wydaje sie,ze Polska to zascianek,a tak naprawde mamy ciagle dzieki temu niby 
zacofaniu, jedne z najzdrowszysch psychicznie spoleczenstw w Europie....Wszedzie gdzie krzewi 
sie kulture gejowska,spoleczenstwa sa chore... (Wp.pl, Mike).

10) OBrAżAnie/ DezAWuOWAnie
a) epitety:
ale pedrody maja czesciej adidasa wiec dzieki drobnej pomocy wirusa pedrosy same sie zreduku-
ja do nieistnienia (Gazeta.pl, swinia_spigelmana);

Nie życzę sobie żeby moje dziecko wysłuchiwało na temat potrzeb kałojebów (Wp.pl, BOSS).

b) przytyki personalne – głównie Robert Biedroń (na Dziennik.pl też Kazimiera 
Szczuka – jeden z wątków oscyluje wokół wywiadu z nią): 

Ten porąbany Biedroń to jakiś pedofil chyba skoro do dzieci tak natrętnie się „dobiera” ze swo-
imi „naukami”. Trafi się cykliście kiedyś nietolerancyjny tatuś i będzie po biedrońciu (Wp.pl, 
dziadek); 

wydalić z Polski propagatora-geja a wywalić z Polski geja Roberta Biedronia, który niszczy na-
sze zdrowe społeczeństwo swoją chorobą. To powinno być traktowane jako chorobowe zboczenie 
i leczone przymusowo. Ten gostek zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Nie pozwólmy, aby ktoś taki 
deprawował nasze dzieciaki (Wp.pl, BOGI).

c) nawoływanie do nienawiści (występuje głownie na portalach Wp.pl i Onet.pl):
łapac, kolczykowac, kastrowac, gazowac. W takiej kolejnosci (Wp.pl, 444); 

Dewianci, bezkarni, wkrótce zaczną promować sodomię. I będą żądać od nas tolerancji. Panie 
Boże spal ich. Ześlij ogień!!!!!!!! (Wp.pl, andrzejek); 

Ja wiem ze to jest chore i puki ja zyje nie pozwole zeby moje dzieci uczyly sie tego w przedszkolu. 
A jak ktos wyskoczy do nich ze sa chorzy to bedzie wojna. Ja jestem czlowiekiem spokojnym ale 
do czasu (Wp.pl, wojtek).

d) obrzydzanie homoseksualizmu (zwłaszcza przywoływanie seksu analnego):

ja nie mam nic do tego,ze ktos lubi miec sztywny czlonek w odbycie, w koncu ja nie czuje towa-
rzyszacego temu smrodu, ale po co cala reklama i zamieszanie? (Gazeta.pl, koszerny51); 

dwa pingwiny zapinajace sie w tylek? bleee.... nawet ciezko o tym myslec :/ (Interia.pl, Karin).
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e) (pan)seksualizacja osób homoseksualnych (w tym: „seksualizacja kuli- 
nariów”):

z pedziami jest cosnie tak. maja fiksacje analna i caly czas mysla o kopulacji. wszystko im sie 
kojarzy z seksem. Malo tego, jeszcze laza ze sznurkami w tylkach i demonstruja swoje zboczenia 
ludziom, ktorzy wcale tego nie chca ogladac. Pedrasto, chcesz spac z facetem? to to rob, a nie 
gadaj o tym na ulicy. I wara od wychowywania dzieci, mozecie sobie adoptowac pingwiny...
(Interia.pl, ffwd).

Żywią się głównie kiełbasą, bananami, parówkami, popijając to jogurtem Homogenizowanym, 
lubią robić jajecznice (Gazeta.pl/trojmiasto, 45678).

STRATEGIE (EKSPRESJI) APROBATy

Przyglądając się dyskursowi wyrażającemu aprobatę wobec książki, a tym samym 
wobec wychowywania dzieci przez osoby homoseksualne, należy odnotować, że tak-
że wśród gejów i lesbijek nie ma pełnej – ani nawet powszechnej – zgody co do tego, 
czy pary osób tej samej płci powinny mieć prawo do adopcji: członkom własnej spo-
łeczności przyznałoby je 41% badanych w 2008 roku lesbijek i gejów20 (legalizację 
związków poparło 86%, małżeństwa osób tej samej płci – 74%21).

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku większości postów (odnosi się to również 
do wypowiedzi niechętnych) orientacja psychoseksualna autora nie jest znana. Nie-
kiedy pojawiają się wyrażone explicite:

też mi kontrowersja..... dzieci trzeba uczyć od małego tolerancji a to jest po prostu piękna bajka 
i ja nie jestem homo!!!! (Wp.pl, feniks))

bądź implicite:

wlasnie takiego przedszkola szukam dla swojego maluszka. nie chcę żeby mojemu dziecku wpa-
jano nienawiść do różnorodności, ludzie są różni i to fakt czy tego chcę czy nie. Chcę żeby moje 
dziecko dorastało w prawdzie a nie zakłamanym świecie uprzedzonych dorosłych. Gratuluję 
inicjatywy, napewno się pojawie :-) (Wp.pl, kd)) 

deklaracje. Anonimowość Internetu sprawia, że autodefinicje te są nieweryfikowalne.

Strategie (ekspresji) aprobaty:

1) W BAjce nie pOjAWiA SiĘ SeKS:

Trzeba miec chora wyobraznie, zeby nazwac te ksiazke „gejowska”. Pewnie juz wszyscy zagla-
daja sadzac ze promuje sie erotyke w bajkach (Dziennik.pl, filifionka);

20 Cytowane dane pochodzą z ankiet przeprowadzonych w klubach branżowych, a więc w społeczno-
ści wielkomiejskiej (lub wśród osób regularnie bywających w dużej aglomeracji). Poza dużymi miastami 
odsetek poparcia dla wymienionych postulatów ruchu LGBT jest zapewne niższy. Wyniki całego badania 
opublikowane zostały w raporcie Naznaczeni. Mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008.

21 Wśród ogółu społeczeństwa (CBOS, 2005) przyzwolenie na adopcję przez pary homoseksualne 
wyniosło 6%, poparcie dla legalizacji związków 46%, a dla małżeństw osób tej samej płci – 22%. 
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czy w ksiązce pingwiny uprawiają seks? czy do ksiązek o parach damsko-męskich też trzeba do-
rastać? do rodzin złożonych z samotnych matek i dziecka też?22 (Gazeta.pl/trojmiasto, es); 

Nie tłumacz mu, on już niemal na własne oczy widzi jak jeden pingwin drugiemu w bezbożnym 
akcie penis w kloakę pcha w tej książeczce. To szczegół, że ptaki nie mają penisów (Gazeta.pl, 
kotek.filemon).

 
Ilustracja 3. Forum Gazeta.pl

2) nOrMALnOśĆ, nAturALnOśĆ:

I w zamian by wysłali do katolickiego? W katolickim będzie fajnie, jak w Irlandii. :( BTW wśród 
niektórych gatunków zwierząt (głównie gryzoni) homoseksualizm jest rozpowszechniony, więc 
brednie o tym, ze jest nienaturalny są tylko bredniami (Gazeta.pl, strikemaster);

ma to swoje uzasadnienie – w przypadku braku samic samce moga utrzymac i wychowac potom-
stwo, co zwieksza szanse przetrwania gatunku. NIC w naturze nie dzieje sie bez potrzeby, a to ze 
to jest nienaturalne to wymysl glupiego czlowieka, bo nawet takie „nienaturalne” zachowania 
maja glebszy sens (Gazeta.pl, kindofmagic).

22 „(Hetero)seksualność od dawna jest przedmiotem nauczania, przy czym nie mam tutaj na myśli ani 
szczątkowych zajęć z wychowania seksualnego czy lekcji biologii poświęconych reprodukcji, lecz ogólną 
praktykę szkoły. Dopiero sugestia, aby poszerzyć program nauczania o informacje o seksualnej różnorod-
ności świata społecznego [...] napotyka na zdecydowany opór i określana jest próbą nachalnej homoseksu-
alnej propagandy. Heteroseksualizm jest aseksualny, homoseksualizm wręcz odwrotnie” (Lis 2009: 76). 
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3) HOMOfOBiA jeSt cHOrOBą (strategia kontry; odpowiedź na medykaliza-
cję homoseksualizmu):

Homoseksualizm to nie choroba ale homofobia owszem i jak widzę niektórych wypowiadających 
się tu należałoby leczyć (Wp.pl, jaszczur).

4) atakoWanIe katoLIkÓW (strategia bardzo często występująca):

twoja wypowiedz swiadczy za to o tym ze jestes milujacym wszystkich ludzi katolem dla ktorego 
przykazanie milosci jest najważniejsze (Interia.pl, ziom);

aleście dali czadu-jakos nie słuszałem by księża i zakonnice posiadali WŁASNE dzieci, a przecież 
rwia sie do szkolenia CUDZYCH DZIECI aż strach.myslenie nie boli,nawet w seminarium (Wp.
pl, LOCO);

a dlaczego nie! wychowajcie swoje dzieci na porządnych katolikow, ktore wszystkich innych 
beda robac w pien. to jest polska mentalność (Gazeta.pl/trojmiasto, michu);

Z rozsądnego punktu widzenia to dla 5-6 letniego dzieciaka zdrowsza jest bajka o dwóch pingwi-
nach, ktore współnie wysiedziały jajko i zajeły sie wychowywaniem potomka ( taka bajka przede 
wszystkim uczy odpowiedzialnosci i troskliwosci) niz basń o plemieniu izraelskim, które Jahwe 
wodził po purstyni pzrez 40 lat w tę i we w tę , po to, aby wymarło całe pokolenie wraz z przewod-
nikiem (bo czego ta przypowieśc uczy to nie wiem...) (Gazeta.pl, iluminacja256).

Ilustracja 4. Forum Interia.pl

Czyje online disinhibition? Wojny kulturowe o status homoseksualizmu



350

5) HOMOSeKSuALizMu nie MOżnA SiĘ nAuczyĆ/ uLec „prO-
MOcji”:

Ja nigdy nie zrozumiem tego typu wypowiedzi – sam zmienilbys swoja orientacje z heterosek-
sualnej na homoseksulana? to w ogole mozliwe? krecili cie koledzy w szatni przed wf-em, ze 
masz watpliwosci? ja sobie nie wyobrazam szczerze mowiac zeby nagle zaczeli mnie podniecać 
męższyźni zamiast kobiet, przecież to śmieszne (Dziennik.pl, wstrętny ateista); 

jak dziecko przeczyta jedną bajkę o parze pingwinów nie będzie stawało się homoseksualistą, 
przecież to wrodzona orientacja (Wp.pl, iq).

6)  pLurALizM/ tOLerAncjA:

Popieram homoseksualizm zgodnie z zasadą jaką wyznaję: żyj i pozwól żyć innym. Uważam, że 
homoseksualiści w żaden sposób nie krzywdzą swoim stylem życia ani mnie, ani innych ludzi, 
więc nie mam prawa ich w żaden sposób piętnować, potępiać i zwalczać (Gazeta.pl/trojmiasto, 
es);

Brawo odwazne przedszkolanki! Prosze nie ustawac w pracy na rzecz krzewienia akceptacji 
i afirmacji osob homoseksualnych. To swietnie, ze istnieja placowki, ktore nie zamierzaja skry-
wac faktu ich obecnosci w spoleczenstwie i chca ukazac gejow i lesbijki w pozytywnym swietle. 
BRAWO!!!! (Gazeta.pl, ulther).

7)  cieMnOGróD, zAściAneK:

Może chociaż nasze dzieci nie będą żyły w średniowiecznej Polsce :-)Strach przed nieznanym 
jest największym wrogie. Ale jest promyk nadziei, że kolejne pokolenie wyjdzie z ciemnogrodu 
homofobi... :-) Nadzieja w edukacji... niestety wciąż niektórzy boją się wyjść poza swoje XVI-sto 
wieczne horyzonty....(Wp.pl, Mandi);

Znowu dochodzę do wniosku że obszar między Bugiem a Odrą to pustynia zamieszkała przez dzi-
cz!!!Należy was Polacy homofoby izolować od Europy, to jedyny sposób na uratowanie Europy 
przed dziczą!!! (Gazeta.pl/trojmiasto, ergo).

8)  KOnKretni Geje:

mieszka w moim bloku para gejów -nie obchodzi mnie co robią za drzwiami mieszkania-są 
uczynni ,kulturalni i pomocni.Dwa piętra wyżej mieszka heteroseksualna para i mamy policje co 
noc bo albo on ją leje i wyrzuca gołą za drzwi albo ona jest tak pijana że sika na klatce obnaża 
się . Gej to normalny człowiek (Wp.pl, leontomasz).

9)  BAjKA uczy tOLerAncji:

Jak rozumiem ksiazeczka jest be bo jest o 2 meskich pingwinach wychowujacych pisklaka. Co 
jest zlego w twj postawie. Opiekuja sie malym. ciezki orzecz do zgryzienia bo nie wiadomo kto 
gotuje. Moze para meskich pingwinow zaszczepi idee w glowach dzieci ze nie wszystko jest takie 
samo (Fronda.pl, Czarownica);

chcą nauczyć dzieci życia, pokazać że ludzie różnia sie od siebie i że te różnice to coś normalne-
go, a nie jak póżniej wyrastaja dorośli rasiści i inni odchyleńcy bo ktoś kto tylko robi coś inaczej 
niż oni to już bee jest (Gazeta.pl, monis78).

Katarzyna Perdzyńska



351

10) WyjAśniAnie/ prAcA u pODStAW:

zoofilia jest zboczeniem seksualnym, homoseksualizm nie (Gazeta.pl/trojmiasto, es).

MIęDZy SCyLLą NIECHęCI A CHARyBDą APROBATy

Widoczny na analizowanych portalach/forach, a uwypuklony przez wyodrębnie-
nie strategii niechęci oraz aprobaty podział na dwa obozy niesie ze sobą określone 
konsekwencje:

Dualizm wznieca nienawiść, redukuje i ujednolica opinie... Nagle ktoś, kto jest niechętny wobec 
prawa adopcji dla par jednopłciowych, znajduje się po tej samej stronie z „ekspertem”, który 
uważa, że homoseksualizm to choroba wymagająca leczenia. Oboje są bowiem w pewien sposób 
za ograniczeniem praw (Leszkowicz, Kitliński 2005: 39-40).

Mimo to postawy internautów (a czasem i pojedynczego internauty) są zróżnico-
wane. Mamy do nich bardzo ograniczony dostęp – jedynie poprzez zmienną werbali-
zacji (stopień nasilenia online disinhibition).

Oto przykład ambiwalencji nastawienia jednostki wobec rodzicielstwa dwóch 
mężczyzn: 

Osobiscie wolalabym, zeby normalne pary hetero mialy zawsze pierwszenstwo przed mniej nor-
malnymi zwiazkami, tyle ze nie badzmy hipokrytami – tak zwane „normalne” pary wcale nie mu-
sza zapewnic dziecku najlepszej opieki i rozwoju. Mnie interesuje, czy te dzieci wychowane przez 
gejowskich rodzicow wychodza na ludzi – zdrowy rozsadek podpowiada, ze to zupelnie zalezy od 
indywidualnych osob. Gej moze byc dobrym rodzicem. To, czy jest, nie zalezy od jego orientacji 
seksualnej. To, ze jest gejem nie znaczy, ze adoptowane przez niego dziecko pojdzie w jego slady. 
Ale tych dylematow ta opowiastka najprawdopoodbniej nie dotyka. A to sa prawdziwe dylematy 
(Wp.pl, Polka z Australii).

ONLINE DISINHIBITION?

– Zarówno w wypowiedziach nieprzychylnych, jak i przychylnych osobom ho-
moseksualnym występują obraźliwe słowa, wyrażenia, argumenty (przy czym 
w przypadku dyskursu niechęci dotyczą one adwersarzy oraz osób homosek-
sualnych – sytuacja „podwójnego wroga”).

– Ich nasilenie jest większe w postach wyrażających negatywny aniżeli pozy-
tywny stosunek do osób homoseksualnych.

– Znaczący odsetek wypowiedzi stanowią posty o charakterze merytorycznym, 
oparte na polemice (element agory); dotyczy to również portalu Fronda.pl, 
kojarzonego z silnie negatywnym nastawieniem do osób homoseksualnych.

– W postach pojawiają się elementy flame war (wojna na obelgi), nie dominują 
one jednak i – co istotne – niemal zawsze występują wraz z polemiką (nie: 
obrażanie dla obrażania).

Czyje online disinhibition? Wojny kulturowe o status homoseksualizmu
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– Toxic disinhibition wydaje się istotną, lecz nie dominującą cechą analizowane-
go dyskursu.

– W przypadku portali LGBT: raczej inhibition niż disinhibition – praktycznie 
brak debaty.

AGORA CZy HyDE PARK?

Na podstawie przeprowadzonej analizy trudno jednoznacznie rozstrzygnąć: agora 
czy Hyde Park?

Warunek, że agora to przestrzeń wymagająca odpowiedniej kultury obywatel-
skiej (a więc także werbalnej) nie zostaje spełniony. Niemniej, niektórzy internauci, 
mimo posiadania sprecyzowanych, wyrazistych poglądów, wypowiadają je w sposób 
stonowany.

Większość postów jest także, przynajmniej częściowo, merytoryczna (opiera 
się na jakiejś, choć nierzadko nacechowanej ideologicznie, argumentacji), co przy 
uwzględnieniu kontrowersyjności tematu może wydawać się zaskakujące. Równo-
cześnie, znaczący odsetek analizowanych wypowiedzi zawiera elementy z porządku 
stricte hydeparkowego. Poprawność polityczna zostaje tu zawieszona (epitety pod 
adresem gejów czy przyrównywanie ich do pedofilów vs ataki na katolików)23, zaś 
niektóre wypowiedzi meandrują czy też offtopują – rozważania schodzą na niezwią-
zane z meritum tematy.

Diagnoza byłaby zatem następująca: mamy do czynienia z Hyde Parkiem wzbo-
gaconym (upgrade’owanym) o elementy agory.

23 W tekście Dlaczego Żakowski obraża Internautów? Piotr Wrzosiński, przywołujący zresztą kon-
cepcję Sulera, stwierdza: „Chamstwo w komentarzach internetowych jest bowiem zjawiskiem naturalnym 
i dosyć dobrze opisanym”. Wydaje się, że opinia o „naturalności” – czy też: naturalizacja – chamstwa jest 
szkodliwa, gdyż legitymizuje takie zachowanie werbalne. 
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