
Mariusz Makowski, Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych. 
Atrakcyjność publicznego pręgierza, [w:] Nienawiść w życiu publicznym. Sfera społecz-
na, red. Joanna Mysona Byrska, Jakub Synowiec, Kraków 2015, s. 11–29 (Etyka i Życie 
Publiczne, 8).
DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374384896.01

Mariusz Makowski

Agresja społeczna w sieci jako wyraz 
potrzeby porównań społecznych. 
Atrakcyjność publicznego pręgierza

Agresja pośrednia oznacza w psychologii szereg form krzywdze-
nia drugiego człowieka, w których wyeliminowany jest bezpośredni 
kontakt fizyczny. Są to ataki na zasoby osobiste, takie jak: samoocena, 
wizerunek, opinia środowiskowa czy nastrój. Inną z właściwości tego 
rodzaju agresji jest poczucie anonimowości u sprawcy przemocy. 
Aktualnie w dobie Web 2.0 można powiedzieć, że spora przestrzeń 
interakcji sieciowych skażona jest taką formą pośredniego szkodzenia 
innym ludziom. Dzieje się tak po części dlatego, że czyny takie są 
bezkarne, nie wymagają zbytniego nakładu energii czy środków oraz 
zaspokajają u sprawców określone potrzeby społeczne. Jedną z nich 
jest potrzeba więzi z innymi, tworzenia wspólnoty ludzi podob-
nie myślących, połączonych „słusznym” gniewem, oburzeniem lub 
krytyką. W ten sposób agresorzy budują swoją tożsamość. Drugim 
motywem jest konformistyczna chęć „przywoływania do porządku” 
tych, którzy mają odwagę wyjść ponad przeciętność. W artykule pod-
dano analizie przypadek wystąpienia w reklamie polonisty dra Mi-
chała Rusinka oraz jego sieciowych – społecznych reperkusji. W tym 
przykładzie można zauważyć szereg postaw i przekonań osób, które 
atakowały byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej. Ustosunkowania 
wobec naukowca, od krytycznych do nienawistnych, uległy rozprze-
strzenieniu się na trzy elementy: wizerunek dra Michała Rusinka, 
wizerunek krakowskiej noblistki oraz osobę dra Rusinka. Można 
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odnieść wrażenie, iż tak rozmyty, zbudowany z trzech składowych 
obiekt stał się dla niektórych bardzo wygodnym celem ataku.

Mnogość przejawów nienawiści w sieci każe zastanowić się nad 
ich źródłem. Złośliwość, obmawianie, poniżanie, wulgaryzmy, plot-
ki – gdyby wymienić tylko niektóre – z perspektywy psychologicz-
nej stanowią odsłony agresji. Agresji, która otrzymała swoją nazwę: 
agresja społeczna. Skala tego zjawiska osiąga niepokojące rozmiary, 
nienawiść godzi w dobrostan uczestników życia społecznego, pro-
wadzi do depresji, a czasami do podejmowania prób samobójczych. 
W niniejszym artykule autor stawia tezę dotyczącą przyczyn tego zja-
wiska, ukazuje mechanizmy prowadzące do agresji społecznej w op-
tyce psychologa społecznego.

Jeżeli wehikuł hejtu byłby jednośladem, jednym z jego kół byłaby 
przyrodzona ludziom potrzeba porównań społecznych oraz regulacji 
samooceny. Jako istoty społeczne odczuwamy potrzebę określania 
swojego miejsca w zbiorowości oraz dokonywania oceny swoich 
przymiotów; porównań z innymi. Do tego niezbędne jest ciągłe 
odnajdywanie punktów odniesienia, określanie, w czym jesteśmy 
podobni do innych, a w czym różni. Oceniamy subiektywnie swoje 
zalety i wady. Badacze społeczni wiążą ten proces ciągłych porównań 
z funkcjonowaniem naszej tożsamości, z naszym statusem, samo-
oceną, a w konsekwencji poziomem satysfakcji z życia. Drugie koło 
wspomnianego wehikułu tworzyłby internet. Stał on się specyficzną, 
ogromną sceną dla działań związanych z porównaniami społeczny-
mi. Sceną być może największą w historii ludzkości. Specyfika tego 
miejsca polega na cechach komunikacji za pośrednictwem komputera 
(CMC – Computer Mediated Communication), takich jak globalność, 
ekonomiczność oraz ograniczona percepcja drugiego człowieka. Do-
stęp do ogromnej puli informacji o innych ludziach jest w tej sfe-
rze tani, egalitarny, znacząco wspomagany przez technologię i na 
powierzchownym poziomie – anonimowy. W dalszej części tekstu 
zostaną przedstawione propozycje tropów eksplikujących zacho-
wania o cechach agresji społecznej, które stale odnajdujemy w sieci. 
W charakterze ilustracji opisanych syndromów poddano analizie 
przypadek udziału w reklamie dra Michała Rusinka oraz towarzy-
szących mu reperkusji medialnych, w szczególności komentarzy na 
forach internetowych.
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Agresja społeczna
Agresja – akt intencjonalnego zadawania bólu innej osobie – jest 

zjawiskiem w znacznym stopniu zniuansowanym. W psychologii 
klasycznie rozróżnia się agresję wrogą oraz instrumentalną. W tej 
drugiej chodzi o to, by obok zadawania cierpienia fizycznego osiąg-
nąć również cel „strategiczny”. Tym celem może być – np. w meczu 
piłkarskim – zwycięstwo w rywalizacji, a działaniem „operacyjnym” 
sfaulowanie napastnika. W interakcji, która ma miejsce w Internecie, 
poniżający komentarz służyć podniesieniu samooceny piszącego. Kla-
syfikacja ta nie jest najszczęśliwsza, biorąc pod uwagę, że w każdym 
z tych przypadków osoba poddana opisanym działaniom cierpi. Do-
chodzi do przemocy, czego skutkiem jest odebranie komuś czegoś, co 
ma wartość. Dlatego znacznie częściej używa się pojęcia agresja spo-
łeczna (agresja pośrednia). Jego autorka, Marion Underwood, definiuje 
ją następująco: „Jest to działanie skierowane na zniszczenie samooceny 
ofiary, jej statusu społecznego, może przyjmować formy werbalnego 
odrzucenia, negatywnych wyrazów twarzy czy ruchów ciała, ale rów-
nież wykluczenia z grupy czy rozprowadzania złośliwych plotek”1. 
O ile wcześniej stosowano w literaturze synonimy w rodzaju „agresja 
relacyjna” czy „agresja pośrednia”, o tyle autorka skłania się ku pozo-
staniu przy terminie „agresja społeczna” –głównie dlatego, że straty, 
jakie ponosi osoba jej poddawana, dotyczą sfery społecznej2. Tak więc 
agresja tego rodzaju uszczuplałaby zasoby takie, jak: dobre imię, re-
putacja, więzi społeczne, samoocena, wizerunek, status. Jakkolwiek 
by nazywać zasoby, skutek jest ten sam: osoba cierpi, odczuwa ból 
psychiczny.

Aktywność komunikacyjna w Internecie nosząca znamiona agresji 
społecznej skłania do chęci spojrzenia na działalność hejterów jako 
odpowiadającej definicji agresji instrumentalnej. Argumentacja jest 
oczywista: im chodzi o poprawę samopoczucia, podniesienie własnej 
samooceny, wyrażenie emocji, potwierdzenie własnego światopoglą-
du, zdobycie sojuszników w dyskusji. Trudno zauważyć tym osobom 
bezpośredni skutek tych działań, gdyż specyfika kontaktów siecio-
wych ma to do siebie, że wprowadza dystansujące zapośredniczenia 

1  B. Galen, M. Underwood, A developmental investigation of social aggression among 
children, „Developmental Psychology” 33 (4) 1997, s. 589–600.

2  Zob. M. K. Underwood, Social aggression among girls, New York 2003, s. 23.
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w relacji międzyludzkiej. Tym niemniej należy pamiętać, że odpowie-
dzialność za czyn mierzy się jego skutkami.

Gdyby przyjrzeć się wspomnianej cyberscenie dla porównań 
społecznych, można na niej dojrzeć szereg dekoracji, elementów sce-
nograficznych. Zgodnie z danymi opisywanymi przez badaczy Inter-
netu komunikację za pośrednictwem sieci wyróżnia kilka atrybutów. 
Atrybuty te są powodem, dla którego ta forma komunikowania jest 
odmienna od komunikowania twarzą w twarz lub za pośrednictwem 
telefonu. Dosyć powszechnie – od sformułowania koncepcji przez 
Marka Smitha w 1992 roku – wymienia się 5 głównych atrybutów 
komunikacji w społeczności sieciowej: aprzestrzenność, asynchronicz-
ność, acielesność, astygmatyczność oraz anonimowość3. Inni dodają tu 
jeszcze możliwość permanentnego zapisu, ograniczenie doświadczeń 
sensorycznych, upłynnienie tożsamości oraz generowanie odmien-
nych stanów świadomości4. Cóż one oznaczają i jaki jest ich impakt 
psychologiczny w opisywanych kontekście? Aprzestrzenność oznacza 
oddalenie fizyczne osób w interakcji, co redukuje istotny składnik sce-
ny komunikacji niewerbalnej – proksemikę. Odległość fizyczna osób 
w procesie komunikacji implikuje charakter relacji; poziom zaufania, 
sympatię bądź antypatię, status społeczny oraz poziom intymności. 
Co więcej, dyskusja z kimś w bliskości przestrzennej regulowana jest 
przez empatię; staramy się nie zadawać bólu drugiej osobie, gdyż – 
jeżeli tylko nie mamy osobowości dyssocjalnej5 – wiemy, że gdyby tak 
się stało, sami też będziemy cierpieć, mieć poczucie winy. Asynchro-
niczoność odnosi się do faktu, że odpowiedź na komunikat nadawcy 
może przyjść za kilka sekund bądź kilka dni. Brak natychmiastowego 
feedbacku w konwersacji skutkuje utratą płynności w komunikowaniu, 
częstokroć wywołuje frustrację, jak też prowadzi do nieporozumień. 

3  M. Smith, Voices from the Well: the logic of the virtual common (1992) http://www.
sscnet.ucla.edu/soc/csoc/papers/voices/Voices.htm (28.10.2014).

4  Zob. B. Aouil, M. Kajdasz-Aouil, Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania 
rozwoju i życia człowieka, [w:] Jednostka – grupa – cybersieć: psychologiczne, społeczno-kulturowe 
i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. M. Radochoński, B. Przywara, 
Rzeszów 2004, s. 43–70.

5  Osobowość dyssocjalna (wg DSM V): termin ten zastępuje dawniej stosowane 
określenie „psychopatia”. Mowa tu o zaburzeniu osobowości, którego szczególną 
cechą jest brak lub poważne zubożenie zdolności do współodczuwania – wchodzenia 
w rezonans emocjonalny z innym człowiekiem.
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Acielesność wiąże się z brakiem możliwości kontaktu dotykowego 
z partnerem rozmowy, dotyku, który w kontaktach bezpośrednich 
pełni rolę regulacyjną, niewerbalnie pozwala wyrazić emocje, korygo-
wać przekazy wypowiedziane opacznie, tonować negatywne emocje, 
budować zaufanie, dawać pozytywny sygnał zwrotny. Dotyk stanowi 
również elementarne narzędzie wsparcia drugiego człowieka. Astyg-
matyczność komunikacji sieciowej oznacza anulowanie (zawieszenie) 
znaczenia statusu społecznego osób w interakcji. Ma to swoje zalety, 
gdyż pozwala ominąć uprzedzenia czy negatywne ustosunkowania 
(„równość w sieci”), ale też w kontekście agresji społecznej może być 
facylitatorem działań przemocowych i nienawistnych.

Normy społeczne, takie jak szacunek dla starszych czy szacunek 
dla kobiet, powstrzymują wielu ludzi przed niegodnym zachowa-
niem. Kiedy jednak w Internecie status ich jest nieokreślony czy nie-
pewny, norma znacząco redukuje swój potencjał blokujący opresyjne 
lub niekulturalne zachowania. Z kolei poczucie anonimowości sprzyja 
rozprzężeniu samokontroli, przekonaniu, że skoro nie ujawniam swej 
prawdziwej tożsamości, nie będzie mnie można pociągnąć do odpo-
wiedzialności za popełnione czyny. Więcej nawet, surfując w Internecie, 
łatwo zinfantylizować swoją postawę według pokrętnej logiki: hejtując, 
używam swojego awatara, ten zaś jest sztucznym bytem. Jak więc „nic” 
może być odpowiedzialne za „coś”? Nie można też w aspekcie poczucia 
anonimowości pominąć aspektu obawy przed zemstą skrzywdzonego. 
W życiu realnym często rezygnujemy z gwałtownych czy impulsyw-
nych reakcji, wyobrażając sobie ewentualny odwet zaatakowanej osoby. 
W sieci, w owej swoistej „czapce niewidce” anonimowości, łatwiej po-
suwać się do zniewag, będąc nawet skończonym tchórzem.

Internet z funkcjonującymi w nim milionami serwerów i dysków 
twardych stanowi ogromne archiwum setek miliardów ludzkich ak-
tów komunikacyjnych. Coś raz umieszczone w sieci przez jej redun-
dantną naturę będzie w niej krążyć przez lata. Pośród tych aktów są 
również takie, które chcielibyśmy wyrzucić z pamięci, po pewnym 
czasie uznaliśmy je za błędne, nietaktowne lub zwyczajnie głupie. 
Bywa, że za ich zaistnienie w życiu realnym już przeprosiliśmy dane 
osoby, a mimo to nadal krążą w serwisach i portalach, czekając na 
cynicznych czy sfrustrowanych internautów, którzy zapragną nas 

„rozliczyć” z życiorysu albo zabawić się w krytyków jego wyrwanych 
z kontekstu epizodów.
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Źródła zachowań agresywnych
W prowadzonym hipotetycznym śledztwie dotyczącym źródeł 

agresji można zauważyć kilka tropów. Według analiz autora można 
tu wskazać znaczący udział zjawisk zachodzących w grupie, działań 
grupy służących umocnieniu lub ochronie jej tożsamości. Proces ten 
opisał Henri Tajfel, nazywając go teorią tożsamości społecznej6. Wiele 
zdaje się też wyjaśniać odwołanie do fenomenu towarzysza niedoli 
po raz pierwszy opisanego przez G. Medini i E. Rosenberg7. Podnosi 
on znaczenie czynnika wsparcia i wspólnoty, które rodzą się pośród 
osób zmagających się z podobnymi kłopotami. Niebagatelne znacze-
nie ma również wątek autoprezentacyjny, działania, które podejmują 
ludzie, aby w zbiorowości – również sieciowej – być postrzeganymi 
przez innych w określony sposób. Pojawia się tu aspekt negatywności 
poruszanych treści, gdyż owa negatywność, jak się okazuje, spełnia 
szereg potrzeb wywierania autoprezentacyjnego wpływu. Konsolidu-
je ludzi, łatwo przyciąga ich uwagę, pozwala stwarzać wrażenie ko-
goś krytycznego, będącego znawcą, jak też umożliwia przedstawienie 
siebie jako sprawiedliwego piętnującego zło (negatywna wiadomość 
oraz wybawca). Ponad wszystko w wymienionych tu aktywnościach 
ludzi chodzi o porównania społeczne, służące do podtrzymywania, 
ochrony, podnoszenia i odzyskiwania naruszonej samooceny, która 
jest elementarnym składnikiem ludzkiej osobowości. Pokrótce zostaną 
opisane wymienione tu zjawiska.

Teoria tożsamości społecznej mówi, że ludzie definiują siebie po-
przez pryzmat grupy, do której należą. Świadomość, znaczenie toż-
samości wzrasta, gdy grupa jest zagrożona. Łamanie norm grupy 
wywołuje poczucie zagrożenia tożsamości, co prowadzi do sankcjono-
wania takich zachowań. Tajfel podkreśla podstawowy podział między 
ludźmi przynależnymi do wspólnoty a tymi funkcjonującymi poza jej 
granicami: „my–oni”. Kiedy granica zdaje się zacierać, odrębność od 

„innych” jest niewyraźna, w grupie czynione są wysiłki przywracające 
poczucie „my”. W dużej mierze są to procesy określane mianem pre-
sji konformistycznej (konformizm normatywny). Tak więc przewiną 

6  Zob. H. Tajfel, Social psychology of intergroup relations, „Annual Review of Psycho-
logy” 33 (1982), s. 1–39.

7  G. Medini, E. H. Rosenberg, Gossip and psychotherapy, „American Journal of 
Psychotherapy” (1976) 30, s. 452–462.



17Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych…

wobec spoistości grupy jest nie bycie kontestatorem obowiązujących 
w niej norm, zasad czy rytuałów, a zaledwie bycie innym. Osoby o la-
bilnym poczuciu tożsamości, jak też niepewne własnej pozycji w gru-
pie, występują wtedy w roli samozwańczych sędziów i strażników 
spoistości zbiorowości, przywołując do porządku „wichrzycieli po-
rządku”, „oryginałów”, „niezależnych”; wszelkiej maści odmieńców 
i nonkonformistów. Nieco upraszczając, można stwierdzić, że mecha-
nizm ten działa według zasady: im „my” jest mniej pewne, tym więcej 
wysiłków podejmuje się, aby nazwać i wyodrębnić to, co kryje się za 
„oni”. Podstawowa potrzeba pozytywnej samooceny, również grupo-
wej, sprawia, że „oni”, tło, na które w kontraście rzutowana jest figura 
„my” – muszą być opisani negatywnie.

Negatywizm wydaje się sam w sobie atraktorem dla wielu ludzi. 
Z psychologii procesów poznawczych wiadomo, iż informacje nega-
tywne szybciej niż pozytywne przyciągają uwagę, co ma znaczenie 
ewolucyjne (adaptacyjne)8. Badacze zaobserwowali też, że informa-
cje o tych cechach mają potencjał konsolidowania ludzi o podobnych 
zdaniach9. Badacze doskonale opisali ten proces w odniesieniu do po-
sługiwania się plotką. Złe wieści stają się wodą na młyn ludzi rozcza-
rowanych, sfrustrowanych, oburzonych, gdyż stanowią potwierdzenie 
ich obrazu świata, co więcej, dają im poczucie słuszności własnych 
postaw oraz poglądów. Nie można też zapominać o modelującej roli 
mediów, o przykładzie, jaki płynie z góry, od profesjonalnych na-
dawców. Jednym ze składników newsa jest negatywność informacji. 
Ujemny znak emocji przesuwa informację w redakcyjnym rankingu 
materiałów – pretendentów do druku lub emisji w eter10. Wynika to, 
jak się zdaje, z dwóch głównych przyczyn, bardzo zresztą odmien-
nych. Pierwsza lokuje się w ewolucyjnych mechanizmach ludzkiej 
percepcji i uwagi. Dla przeżycia przez tysiąclecia potrzebowaliśmy 

8  Zob. H. H. Hansen, R. D. Hansen, Automatic emotion: attention and facial efference, 
[w:] The heart’s eye: emotional influences in perception and attention, ed. P. M. Niedenthal, 
S. Kitayama, San Diego 1994, s. 217–243.

9  S. Wert, R. Salovey, A social comparison account of gossip, „Review of General Psy-
chology” 8 (2004), s. 122–137.

10  Znak emocji (walencja) jest w psychologii podstawową charakterystyką emocji. 
W psychologii istnieje tendencja, aby w kontekście mówienia o emocjach odchodzić 
od określeń wartościujących („uczucia pozytywne”, „uczucia negatywne”) na rzecz 
posługiwania się walencją: emocja o znaku ujemnym, emocja o znaku dodatnim.
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percepcyjnie preferować informacje o zagrożeniach względem danych 
neutralnych czy pozytywnych. Strategia ta zwiększała szanse na prze-
trwanie w trudnym środowisku. Dziś także jesteśmy wyczuleni na tę 
klasę bodźców. Druga przyczyna preferencji złych informacji wynika 
z taktyki sprzedażowej wydawców mediów, którzy doskonale zdają 
sobie sprawę, że walka o odbiorcę, a w konsekwencji reklamodaw-
cę – sponsora, to, operacyjnie rzecz biorąc, ciągłe staranie o zdobycie 
uwagi czytelnika, słuchacza, widza, internauty. Można postawić tezę, 
iż w sieci szereg jej użytkowników podświadomie naśladuje to, co 
zaobserwowali u nadawców tabloidowych, wedle przekonania, że 
w końcu profesjonaliści „wiedzą, jak trzeba”.

Fenomen towarzysza niedoli polega na wspólnototwórczym od-
działywaniu przeżywanych przez ludzi kłopotów. Często pisze się 
o nim w kontekście terapeutycznym, czynniku obecnym w procesie 
terapii grupowej, gdzie doświadczanie podobnych trudności, deficy-
tów czy przeżytych traum zbliża ludzi do siebie, czyni ich spokojniej-
szymi, mniej wyalienowanymi z powodu swojej choroby11. Sieciowi 
hejterzy ujawniają to zjawisko w zapośredniczonej formie. Na pozio-
mie świadomym angażują siebie w roli krytycznych komentatorów 
rzeczywistości, „tych, którzy mają odwagę nazwać sprawy po imieniu”, 
niezależnie myślących recenzentów, szczerych wyrazicieli emocji. Na 
poziomie nieświadomym, poprzez to, co piszą w sieci, ujawniają tra-
piące ich problemy, deficyty i frustracje. Poprzez swą nadmiarowość 
czy nieadekwatność „poruszenia osobistego” wobec wielkości komen-
towanej sprawy czy postępku danej osoby zdradzają własne zaburze-
nie. Tak więc hejterzy tworzą wzmacniającą się wspólnotę, w części 
jawnej „słusznie oburzonych”, zaś w tej niejawnej „towarzyszy niedoli”. 
Z tego powodu, że pomniejszanie innych, ich tendencyjne ocenianie, 
używanie słów poniżających czy wulgaryzmów, brak zdolności samo-
kontroli emocjonalnej w sferze publicznej – którą jest Internet, o czym 
niektórzy zdają się zapominać – wskazują na kłopoty z samooceną. 
W tym sensie aktywność ludzi zamieszczających w Internecie poniża-
jące innych wypowiedzi można uznać za przejaw ich niskiej samooce-
ny. Obecność podobnych treści na forach internetowych jest dla takich 
osób pocieszająca, gdyż internetowy cham i prowokator dostaje sygnał: 

11  Zob. B. Tryjarska, Psychoterapia grupowa, [w:] Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki 
i specyficzne problemy, red. L. Grzesiuk, Warszawa 1995, s. 223.
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nie jestem sam w mych kłopotach12. Oczywiście proces ów dokonuje 
się poniżej progu świadomości, a na pewno – refleksji.

Innym wątkiem ściśle związanym z przemocą społeczną są mo-
tywy autoprezentacyjne. Autoprezentacja powiązania jest z procesem 
porównań społecznych. W psychologii dla opisu tego zjawiska zapro-
ponowano kilka teorii, najbardziej adekwatne w niniejszym kontekście 
są te, których autorami byli L. Festinger oraz T. Wills. Mówiąc najproś-
ciej: inni są nam potrzebni dla dodefiniowania siebie. Dla własnego 
poczucia tożsamości, dla samooceny, dla oceny, czy jesteśmy „normal-
ni” w zakresie wyznawanych postaw czy przekonań. W kontekście 
tych czynności wyróżnia się „porównania w górę” oraz „porównania 
w dół”. Pierwszy rodzaj dotyczy odnoszenia siebie do osób stojących 
wyżej w hierarchii, o wyższym statusie społecznym, materialnym, do 
ich popularności lub innych cech, które uznajemy za cenne, pożądane; 
do których aspirujemy. Drugi dotyczy porównywania się z osobami, 
którym gorzej się powodzi, mniej niż my osiągnęli, lokują się w war-
stwie społecznej niższej od naszej czy też popełnili błędy, które nam 
nigdy się nie przydarzyły (a w każdym razie nikt się o nich nie dowie-
dział). Dokonujemy obu rodzajów porównań, gdyż służą one ochronie 

„ego”, podnoszą, stabilizują i przywracają samoocenę. Pozwalają po-
prawić sobie samopoczucie („porównania w dół”) jak też gromadzić 
energię do działania, do rozwoju („porównania w górę”). Kreatywność 
ludzka pozwala budować piętrowe konstrukcje dla porównywania się 
z innymi. Porównywania opartego na selekcjonowaniu cech osobo-
wych i wyborze interesujących nas aspektów charakteru, pomijaniu 
zaś cech innych. Możemy bowiem łączyć oba typy porównań, na przy-
kład odwoływać się do osób znanych i szanowanych oraz jednocześnie 
dystansować się do ich zachowań, postępków, które stanowią powód 
do wstydu. W takim akcie kumulują się korzyści psychologiczne dla 
porównującego się. Samo porównanie się z osobą publiczną – poprzez 
utożsamienie się z jej chwałą albo poprzez percepcyjny efekt blisko-
ści – regułę Gestalt – przynosi poprawę samopoczucia, jak też wzboga-

12  Działa tu również syndrom określany jako społeczny dowód słuszności: upo-
wszechnienie się określonego zjawiska (rytuału, zachowania) sprawia, że zaczyna być 
ono postrzegane – często bezrefleksyjnie – jako właściwe, zalegalizowane, prawidło-
we. Jest to proces tworzenia się normy społecznej opartej na częstości występowania 
danego zachowania.
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ca własny wizerunek13. Z kolei wyseparowanie jakiegoś nagannego czy 
niezdarnego zachowania takiej osoby pozwala dokonać porównania 
w dół: jesteśmy od niej lepsi, nam się nie zdarzyła taka „wpadka”.

Bycie krytycznym ma walor autoprezentacyjny. Jak zbadała 
T. Amabile, recenzenci oceniający negatywnie prace naukowe byli 
postrzegani jako bardziej inteligentni i kompetentni niż osoby recen-
zujące pozytywnie14. Choć rezultat ten może dziwić – cóż bowiem 
negatywne wartościowanie ma do innych przymiotów – na gruncie 
wiedzy o atrybucjach i automatyzmach społecznych stosunkowo ła-
two go wyjaśnić. Ocena negatywna uruchamia atrybucyjny schemat: 
ten ktoś jest ważny. W hierarchii społecznej prawo do krytyki ma 
osoba wyżej postawiona. Przyswajamy tę zasadę w toku socjalizacji 
poprzez interakcje z figurami rodzica i nauczyciela. W późniejszym 
życiu tysiące razy utrwalany przekaz prowadzi do odruchowo uru-
chamianej atrybucji.

Sama pozycja krytyka w postrzeganiu społecznym zawiera kilka 
dowartościowujących przymiotów. Ktoś, kto odnosi się krytycznie do 
drugiej osoby czy grupy, lokuje się w roli sędziego. Pozycja sędziego 
zaś wiąże się z władzą. Co więcej, moralizowanie, zwracanie uwagi 
innym, obgadywanie, wytykanie im niecnych postępków pośrednio 
współtworzy komunikat krytyka do społeczności, w której żyje: znam 
zasady, które tu obowiązują, i stoję na ich straży. Skoro wskazuję, gdzie 
stoją ci źli, moje stopy spoczywają po stronie dobra.

Lista atraktorów aktywności hejterskiej byłaby niekompletna, 
gdyby pominąć aspekt hedonistyczny. Porównywanie się z innymi, 
w szczególności kiedy są to porównania „w dół”, jest przyjemne. Po-
zwala podreperować samoocenę, docenić to, co się ma, w razie potrze-
by zracjonalizować własną niewesołą sytuację. Jak zauważają niektórzy 

13  Zob. M. Makowski, Jeden obraz za tysiąc słów; pośród nich kilka kłamstw…, [w:] 
Kłamstwo w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona Byrska, Kraków 2009, s. 150. 
Autor przedstawia przykłady manipulatywnego użycia fotografii w prasie, analizując 
je pod kątem zasad grupowania percepcyjnego – reguł Gestalt. Syndrom pławienia 
się w cudzej chwale dotyczy działań człowieka mających na celu poprawę własnego 
wizerunku poprzez otaczanie się osobami znanymi, pięknymi, charyzmatycznymi. 
Reguła bliskości w psychologii Gestalt dotyczy tendencji w postrzeganiu człowieka, 
aby obiekty położone blisko siebie łączyć w psychologiczną całość.

14  T. M. Amabile, Brilliant but cruel: perceptions of negative evaluators, „Journal of 
Experimental Social Psychology” 19 (2) Mar. 1983, s. 146–156.
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badacze, odczuwanie złośliwej radości, że komuś coś nie wyszło, że 
się wygłupił, rodzi u pewnej grupy ludzi kojące poczucie wyższości15. 
Jak nietrudno się domyślić, są to ludzie, którymi powoduje zazdrość, 
a nierzadko zawiść, a ich poziom samooceny jest bardzo zależny od 
ciągłych porównań z innymi. Trzeba zauważyć, że gros komentarzy 
w sieci o cechach agresji społecznej wycelowanych jest w osoby zna-
czące: rozpoznawalne, popularne, utalentowane, mające władzę lub 
inne pożądane zasoby. Stosunkowo rzadko można znaleźć wulgarne 
czy poniżające wypowiedzi skierowane do anonimowych – w sensie 
publicznym – postaci. Oznacza to, że złośliwe komentowanie poczy-
nań tych osób dostarcza hejterom satysfakcji poprzez mechanizm 
określany jako pławienie się w cudzej chwale. Polega on na tym, że 
nawiązywanie do znanej osoby w percepcji odbiorcy tworzy nieświa-
domą asocjację „komentator–obiekt”. W tej parze obiekt, konotowa-
ny pozytywnie, udziela swej pozytywnej aury temu, kto się do niego 

„przykleja”. Nie trzeba dodawać, że proceder ten daje sporo satysfakcji 
temu, kto się „podłącza”, gdyż niewielkim wysiłkiem może on uzyskać 
pożądany efekt pozytywnej autoprezentacji. Co więcej, może napawać 
się odrobiną charyzmy, którą w oczach internautów „pożyczył” od 
obiektu poddawanego ocenie.

Przykład Michała Rusinka
Niechaj do zilustrowania opisanych zjawisk związanych z agre-

sją społeczną posłuży przypadek internetowych komentarzy, które 
pojawiły się po wystąpieniu w reklamie krakowskiego polonisty – ję-
zykoznawcy dra Michała Rusinka. Ten pracownik Uniwersytetu Ja-
giellońskiego dał się przed laty poznać odbiorcy publicznemu jako 
sekretarz poetki Wisławy Szymborskiej. Występował jako jej rzecznik 
prasowy i towarzyszył podczas szeregu wystąpień. Obecnie prowa-
dzi fundację imienia noblistki, w ramach której popularyzowany jest 
dorobek poetki, jak też organizowany jest coroczny konkurs poetycki. 
Równolegle językoznawca pracuje na uczelni (uzyskał habilitację) oraz 
szeroko współpracuje z mediami (TV, prasa), wchodząc w rolę amba-
sadora kultury słowa.

15  G. Taylor, Gossip as moral talk, [w:] Good gossip, ed. R. F. Goodman, A. Ben-Ze’ev, 
Kansas 1994, s. 34–46.
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W lipcu 2014 roku dr Rusinek podjął współpracę z firmą Inters-
nack i wystąpił w reklamie orzeszków Felix. Podjął się jurorowania 
w konkursie na limeryki o orzeszkach („Popołudnie z Felixem”)16. 
Przedstawiono go jako mistrza limeryków oraz wieloletniego sekre-
tarza Wisławy Szymborskiej. Po pewnym czasie Rusinek poprosił 
firmę o usunięcie informacji o sekretarzowaniu noblistce. Na róż-
nych portalach internetowych szybko skomentowano fakt jego udzia-
łu w reklamie. Dziennikarze sformułowali wobec niego zarzut, że 
w reklamie bezprawnie wykorzystuje nazwisko Szymborskiej. Na 
forach internetowych pojawiła się fala nienawistnych komentarzy. Nie-
którzy – również znani – dziennikarze, występując pod nazwiskiem, 
poprzestali na ironicznych, złośliwych limerykach skomponowanych 
ad hoc. Komentarze anonimowe były bardziej dosadne i agresywne. 
Choć należy zauważyć, że w ogólnych proporcjach nie przekraczały 
połowy wszystkich wpisów (były też pozytywne i neutralne) doty-
czących sprawy dr Michała Rusinka17.

W komentarzach tych przyjrzeć się można – wyrażonym implici-
te – przekonaniom osób, które atakowały byłego sekretarza Wisławy 
Szymborskiej. W ustosunkowaniach wobec naukowca – na kontinuum 
od krytycznych do nienawistnych – można rozróżnić trzy punkty od-
niesienia: wizerunek Michała Rusinka, wizerunek krakowskiej nob-
listki oraz osobę dra Rusinka. Można odnieść wrażenie, iż tak rozmyty, 
zbudowany z trzech składowych obiekt stał się dla niektórych bardzo 
wygodnym celem ataku. Osoba chcąca „przyłożyć” ma szerokie pole 
manewru; wszystkie składowe obiektu ustosunkowania naznaczone 
są sukcesem. Językoznawca otrzymał propozycję udziału w reklamie 
(nie każdemu proponują) i zarobił na niej. Wizerunek medialny częś-
ciowo zbudował na współpracy z gwiazdą poezji (to ekskluzywna 
rola). Ma wykształcenie, stopnie naukowe i kompetencje, których bra-
kuje większości internautów. Zyskał popularność poprzez obecność 
w mediach (telewizja, stała rubryka w „Gazecie Wyborczej”). Według 
zdania wielu kobiet jest przystojny. Oraz last-but-not-least kojarzony 
jest z marką „Wisława Szymborska – noblistka”. Za dużo dobrego na 

16  Żarty i kpiny z limeryków Michała Rusinka promujących orzeszki Felix, http://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/zarty-i-kpiny-z-limerykow-michala-rusinka-promujacych-
orzeszki-felix (1.11.2014).

17  Przeglądnięto w tym celu trzy portale internetowe oraz ich fora dyskusyjne.
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raz – tak musiała pomyśleć rzesza nienawistników, którzy ruszyli do 
klawiatur „przywracać zaburzone proporcje”.

Zarzuty internautów koncentrowały się na sądzie, że Rusinek nad-
użył nazwiska Szymborskiej. Tego rodzaju sąd wyrasta z określonych 
przekonań dotyczących tego, co kto rozumie pod takimi pojęciami, 
jak: „wizerunek”, „szacunek”, „spuścizna”, „przyzwoitość”, „lojalność”, 

„duchowy testament” czy „prawa osobiste osoby zmarłej”. Prokura-
torski ton wypowiadających się o inkryminowanej działalności dra 
Rusinka przypomina tok rozumowania prawników występujących 
w sprawie o nieuczciwą konkurencję. Konkurencję, w której podej-
rzewa się daną firmę, że skopiowała istotne cechy znaku towarowego 
(logo) bezpośredniego rywala w biznesie, a tym samym pasożytuje na 
dorobku marketingowym innego podmiotu gospodarczego. Gdyby 
nawet przyjąć to porównanie i traktować dokonania zmarłej noblistki 
jako swoisty „produkt” opatrzony stosownym „znakiem towarowym”, 
który przedstawia określoną wartość, tendencyjnie byłoby widzieć ów 
proces „używania cudzego logo” jednostronnie. Według internau-
tów były sekretarz „kupczy” – jak to określają niektórzy forumowi-
cze – przymiotami zgromadzonymi pod logo „Wisława Szymborska”; 
nie biorą oni pod uwagę roli i pomocy świadczonej noblistce przez dra 
Rusinka. Również krakowska poetka wiele zawdzięczała swemu se-
kretarzowi. Gdyby była w stanie samodzielnie funkcjonować w sferze 
publiczno-medialnej, zapewne nie zatrudniałaby sekretarza.

Najbardziej polemiczną sprawą pozostaje to, ile z owej wieloletniej 
współpracy Rusinka z Szymborską ten pierwszy może „spożytkować 
dla siebie”. Na ile pozostaje swoistym dłużnikiem poetki, a na ile może 
podejmować suwerenne decyzje dotyczące swojej działalności (bazują-
cej na własnym wizerunku medialnym)? Albo jeszcze inaczej ujmując: 
gdzie przebiega granica pomiędzy wizerunkami tych dwojga osób? 
Między przeszłością a teraźniejszością? Jaki charakter ma pępowina 
łącząca (a może przerwana?) mistrzynię i jej byłego ucznia? Jeszcze 
inny dysonans rysuje się – jak zdają się przekonywać krytycy udzia-
łu Rusinka w reklamie – poprzez przeciwstawienie sacrum (noblist-
ka) profanum (pieniądze). Albo na poziomie „wzniosłość–potoczność” 
obiektów: poezja versus orzeszki. Wszystko wskazuje na to, że zarzuty 
te są wystrzelone w kosmos, a w każdym razie mocno niecelne. Tak 
więc pieniądze – jak oskarżają niektórzy – zarobione „na Szymborskiej” 
w istocie służą jej pamięci oraz popularyzacji i dowartościowaniu dzia-
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łalności poetyckiej. Odrębną kwestią pozostaje fakt, na ile – będąc oso-
bą publiczną – można pójść na kompromis, zarabiając na reklamie. 
Kluczową sprawą wydaje się tu wybór reklamowanego produktu czy 
marki. Bowiem w reklamie zachodzi – jeśli można tak to ująć – fuzja 
marki osobistej z marką reklamowaną. Jeśli w oczach odbiorców za-
chodzi tu dysonans, przekaz będzie niewiarygodny, a skuteczność 
reklamy mierna. Domniemywać można, że dla części komentujących 
zdarzenie w sieci wyglądało ono tak, jakby to Szymborska reklamo-
wała orzeszki Felix, w dodatku post mortem, bez swej wiedzy i zgody. 
Tymczasem fakty były inne.

Interesującą kwestią, choć może nie centralną w opisywanym ka-
zusie, jest społeczna recepcja faktu pierwszego zaistnienia w reklamie 
osób znanych. Wydarzenie tego rodzaju nierzadko stanowi wyzwanie 
poznawcze dla obserwatorów życia publicznego. Postać wpisywana 
dotychczas w określone schematy poznawcze robi coś, co wymaga 
znaczącej ich korekty. To zaś wymaga wysiłku. Po pierwsze, aby roz-
ładować przykry stan dysonansu poznawczego, po drugie, aby zre-
definiować obraz danego człowieka. Być może dla niektórych łatwiej, 
niż zmierzyć się z tym wyzwaniem poznawczym, jest zaatakować 
taką osobę.

Poniżej kilka komentarzy internautów, tych o cechach agresji spo-
łecznej (pisownia oryginalna):

~Nie plakalem po Rusinku: Nie interesuje mnie dzialalnosc 
p. Rusinka – Sekretarza. IRYTUJE mnie dzialalnosc p. Ru-
sinka TLUMACZA. Mnozy sie wszedzie na potege. Mnie 
nie zachwyca. A ten image nobliwego literata w okraglych 
okularkach moze sobie schowac. Miedzy bajki, dla dzieci18.

~funia: Szymborska pisała o kochanym Stalinie – Rusinek 
pisze o kochanych orzeszkach – ten poziom jest poziomem 
morza – czyli zerowym :( 

~Kaja: Michał Rusinek to naczelny polski grafoman. Nie tkne 
się produktów, które reklamuje takie beztalencie.

~anda do madry250: Może powinien reklamować środki 
antykoncepcyjne- bo pani Sz. nie miała dzieci

18  Internet śmieje się z Michała Rusinka, http://ksiazki.onet.pl/forum/internet-smieje-
sie-z-michala-rusinka,2,1314861,140838280,czytaj-najnowsze.html (28.10.2014).
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~chi do ~abc: właśnie że się posługuje! jest podpisany na 
plakacie jako wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej. 
zresztą nic dziwnego, bez tego dopisku to większość ludzi 
nie miałaby pojęcia co to za facet. zatem wykorzystuje jej 
nazwisko w bardzo nieelegancki sposób, bo sądzę, że Szym-
borska nie chciałaby mieć raczej z taką akcją nic wspólnego

~Przemek: Trzeba przyznać, że żeby od sekretarzowania 
Szymborskiej przejść do reklamy „Felixa” trzeba mieć jaja 
(jak orzeszki).

~Mazur: Rusinek jest nikim, no może facetem, który nie czyta 
maili zaczynających się od witam. Jemu wydaje się to takie 
pryncypialne. Nikt też nie będzie kupował jego limeryków, 
jedyna szansa to ich rozdanie. Proszę Panie Rusinek spróbować 
przestać świecić odbitym światłem. Najpierw jednak niech 
Pan sobie chociaż świeczkę kupi, bo jedyne, co Pan niestety 
zobaczy to ciemność..

~max: to cienki buc
~mac plack do ~abc: A co to jest w ogóle to rusinek?
~rajbrocki : Rzeczywiście głupek i beztalencie, internet winien 
go zatem zaśmiać na śmierć.

~kasamisiukasa: No, trochę się pan Rusinek sprostytuował. 
Ale nie on pierwszy i nie ostatni.
~ulA do ~Piter Bolak: Pan Rusinek jest jak mi się wydaje ra-
czej innej orientacji…

Analiza wybranych wypowiedzi prowadzi do wniosku, iż inter-
nauci negatywnie odnoszą się czy to do wybranej cechy Michała Ru-
sinka (osobowość, wygląd), czy jego działań (współpraca z poetką, 
udział w reklamie, własna twórczość, styl bycia). Trudno tymczasem 
byłoby znaleźć hipotetyczny stan przeciwny – pozytywny, pożądany 
czy akceptowany. Hejterzy stawiają więc obiekt ataku w sytuacji bezna-
dziejnej, takiej, gdzie żadne rozwiązanie czy korekta nie są możliwe19. 
W istocie bowiem nie są to negatywne informacje zwrotne, mogące 
w jakikolwiek sposób przynieść przekaz jednostce od grupy, aby pod-

19  Cóż miałby bowiem uczynić inkryminowany autor, aby zmienić ocenę „cienki 
buc”? Co jest w oczach komentującego przeciwieństwem tej inwektywy? Albo jak 
zasłużyć na to, aby z „tego” – „rusinka” stać się tym Rusinkiem?
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jęła próbę lepszego dopasowania do zbiorowości. Są to osobiste ma-
nifesty, w których piszący dają ujście własnym emocjom oraz tworzą 
sądy odzwierciedlające osobiste przekonania służące porównaniom 
społecznym, a w konsekwencji regulacji własnej, niezbyt wysokiej 
samooceny. Znaleźć tu można opisane wcześniej porównania w górę 
i porównania w dół, w piętrowej konstrukcji, występujące równocześ-
nie: stawiam się w pozycji porównawczej z osobą postawioną wyżej 
od siebie, wskazując jednocześnie, w czym jest ona gorsza ode mnie. 
Gdyby przyjrzeć się bliżej poszczególnym wpisom, każdy zawiera 
wiele wątków interpretacyjnych. Na przykład wpis: ~funia: „Szym-
borska pisała o kochanym Stalinie – Rusinek pisze o kochanych orzesz-
kach – ten poziom jest poziomem morza – czyli zerowym :(” pokazuje 
zdolność ludzkiego umysłu do spojrzenia na te sfery rzeczywisto-
ści, które są spójne z przeżywanymi emocjami – o znaku ujemnym 
(potocznie mówiąc „negatywnymi”). Wstydliwe wątki z twórczości 
poetki, niefortunny wybór reklamowanego produktu oraz globalna, 
skrajnie negatywna ocena twórczości danych osób. Inną piszącą osobę 
boli popularność językoznawcy: ~Nie plakalem po Rusinku: „Nie 
interesuje mnie dzialalnosc p. Rusinka – Sekretarza. IRYTUJE mnie 
dzialalnosc p. Rusinka TLUMACZA. Mnozy sie wszedzie na potege. 
Mnie nie zachwyca. A ten image nobliwego literata w okraglych oku-
larkach moze sobie schowac. Miedzy bajki, dla dzieci”. Skoro piszącego 
tak bardzo nie interesuje Michał Rusinek, to po co o nim tyle pisze? 
I znów apel o czyn niemożliwy: w jaki sposób specjalista od limery-
ków miałby „sobie schować” image literata, skoro image jest zjawi-
skiem współkreowanym przez odbiorców? Bardzo znamienny wpis 
z kolei głosi: ~rajbrocki: Rzeczywiście głupek i beztalencie, internet 
winien go zatem zaśmiać na śmierć. Są tu zawarte dwie presupozycje 
(ukryte założenia) bardzo znamienne dla komunikacji w sieci. Pierw-
sza taka, że jeżeli ktoś nie jest zbyt mądry i nie ma dostrzegalnych 
przez innych talentów, powinien być umieszczony pod publicznym 
pręgierzem drwiny. Druga, że wykonawcą owego wyroku powinien 
być bezosobowy „internet”. Nie konkretna osoba z imienia i nazwiska 
lub grupa – gotowe wziąć za to odpowiedzialność – lecz abstrakcyjna 
sfera komunikacji. Dosyć wyraźny to przykład acielesności, anonimo-
wości i aprzestrzenności Internetu.

Jak wspomniano na początku tego tekstu, opisywany przykład 
wybrano do analizy również z tego powodu, że zbiegają się w nim 



27Agresja społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych…

różne sfery, różne obiekty, wobec których mogą w porównaniach spo-
łecznych adresować się internauci. Dialogować z nimi na własnych 
zasadach, w sposób, który pozwala im regulować emocje. Elementami 
tej sceny porównań i tarczą nienawistnych, zawistnych komunikatów 
są wizerunek Wisławy Szymborskiej, wizerunek dra Michała Rusin-
ka, status osoby publicznej i reklama sama w sobie – jeśli wymienić 
najważniejsze. Jeżeli ktoś ma niepowstrzymaną ochotę postrzelać, to 
niczym w jarmarcznej budzie-strzelnicy znajdzie mnóstwo większych 
i mniejszych obiektów. Być może postrzela nawet do obsługi za ladą. 
Im bardziej rozmyty jest obiekt, w który uderzamy, tym ręka chętniej 
zadaje razy. Tak jak to się dzieje, kiedy człowiek bity jest w ciemności. 
Wtedy – bywa – oprawcy „leją, gdzie popadnie”. Rodzi się tutaj pytanie, 
czy owe nienawistne grupy hejterów sieciowych wyszukują społeczne 
miejsca, gdzie jest „ciemno”, czy też sami wykazują się kreatywnością, 
aby tu i ówdzie „wykręcić żarówkę”.

Podsumowanie
Na początku odwołano się tu do metafory wehikułu – bicykla 

agresji społecznej w sieci, dwóch kół, które go napędzają. Pierwsze 
to ludzka potrzeba porównań, tak stara jak ludzkość; wskazano tu 
niektóre jej psychologiczne uwarunkowania. Drugie to specyficzna 
scena komunikacyjna, utworzona przez nowe technologie, która tyl-
ko wydaje się pod kontrolą tych, którzy ją współtworzą. Aby prze-
ciwdziałać agresji społecznej, należy założyć skuteczniejszy hamulec 
właśnie na to drugie koło: począwszy od zmian legislacyjnych, które 
„odwirtualizowałyby” czyny popełniane w sieci, a osoby łamiące nor-
my społeczne pozwalałyby pociągać do odpowiedzialności – już nie 
wirtualnej (na przykład urzędowo pozbawiać dostępu do Internetu 
na miesiąc lub rok). Równocześnie należy szeroko wdrażać w progra-
mach szkolnych edukację medialną, jako przedmiot lub jako ogólny 
styl wychowawczo-edukacyjny20. Młodzi ludzie powinni wzrastać 
razem z technologiami informatycznymi w towarzystwie specjali-
stów – translatorów sfery wirtualnej21. Takich, którzy wytłumaczyliby 

20  Por. A. Ogonowska, Współczesna edukacja medialna: obraz i rzeczywistość, Kraków 2013.
21  Więcej na temat edukacji medialnej pisze A. Ogonowska, Uzależnienia medialne, 

czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów, Kraków 2014, s. 107–113.
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i różnice, i podobieństwa między obiema sferami ludzkich interakcji. 
Uczyliby empatii od najmłodszych lat. Uświadamiali, że agresja raz 
puszczona w ruch, wraca też do osoby, która była jej sprawcą. była jej 
źródłem.

Słowa kluczowe
internet, agresja, „hejt”, porównania, komunikacja

Summary
Psychologically speaking indirect aggression refers to these forms of abusing 

others, that exclude physical contact. These are attacks on personal resources such 
as self-esteem, social image, reputation or someone’s mood. Another property of this 
type of aggression is a sense of anonymity in perpetrators of violence. Currently, in 
the era of Web 2.0 it can be said that a large area of network interaction is tainted 
with that form of indirect harm to other people. This is partly because such acts are 
unpunished, do not require too much expenditure of energy and resources, as well as 
internet hatred meets the specific needs of offenders in society. One of them is the need 
to make bonds with others, to create a community of like-minded people joined the 

“rightful” anger, indignation or criticism. This way the aggressors build their identity. 
The second motive, based on conformity is to discipline those who have the courage to 
go beyond mediocrity. The article analyzes the case of internet hate directed to polish 
scientist Michał Rusinek who took place in advertisement. In this example, one can 
notice a number of attitudes and beliefs of people who were attacking former secretary 
of Nobel Prize winner in literature, Wisława Szymborska. Net comments aimed at the 
scientist ranging from critical to hateful were spread on three elements: the image of 
Michał Rusinek, the image of Nobel Prize laureate and the person of Mister Rusinek. 
It is hard not to get to impression that so blurred, built from three components object 
has became for some a very convenient target.

Keywords
internet, aggression, hate, comparisons, communication
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