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ostatnich dniach światowe 
agencje informacyjne zelek-
tryzowała informacja doty-
cząca zakupu serwisu spo-

łecznościowego Twitter przez Elona 
Muska. Multimiliarder kupił 100 proc. 
akcji Twittera, płacąc za nie astrono-
miczną kwotę 44 mld dol. 

Co prawda Twitter nie należał do naj-
większych firm technologicznych Doliny 
Krzemowej, zgrupowanych w indeksie 
giełdowym o akronimie GAFAM (Go-
ogle, Apple, Facebook, Amazon i Mic-
rosoft), ale jego prestiż, szczególnie w 
globalnych środowiskach, jest niezwykle 
wysoki. Korzystają z niego często politycy, 
dziennikarze czy przedstawiciele świata 
mediów. 

Globalny plac cyfrowy 
Najgłośniejszym wydarzeniem w historii 
Twittera było z pewnością bezprawne 
usunięcie konta prezydenta USA Do-
nalda Trumpa w krytycznym momencie 
zamieszek na Kapitolu w styczniu 2021 
roku. Być może takie postępowanie 
było jedną z przyczyn, które skłoniły 
Elona Muska do zakupu Twittera. Swoje 
motywacje przedstawił następująco: 
„Wolność słowa jest podstawą funkcjo-
nowania demokracji, a Twitter jest cyf-
rowym placem, gdzie są dyskutowane 
sprawy istotne dla całej ludzkości”. 

Warto wspomnieć, że ów istniejący 
już  od 15 lat „cyfrowy plac” ma ponad 
1,3 mld aktywnych użytkowników, z 
których ponad 210 mln korzysta z niego 
codziennie, publikując, przeglądając i 
udostępniając ponad 500 mln wpisów. 
Możemy więc przypuszczać, że nowy 
inwestor rzeczywiście chce zmienić sta-
rego Twittera w swoisty bastion wolności 
słowa, chociaż może to być wolność, 
jaką on sam – jako jedyny nowy wła-
ściciel – zdefiniuje. 

Podobne aspiracje miał również Do-
nald Trump, który od kilku miesięcy 
próbuje uruchomić, kosztem wielu mi-
liardów dolarów, własną platformę spo-
łecznościową Truth Social. Niestety, ten 
projekt ciągle boryka się z poważnymi 
problemami technicznymi i nie możemy 
jeszcze mówić o jego globalnym zasięgu, 
nie wspominając o bardzo małej, w po-
równaniu z Twitterem, liczbie użytkow-
ników. Elon Musk jest w dużo lepszej 
sytuacji, gdyż dysponuje sprawnym i 
dobrze działającym systemem informa-
tycznym o globalnym zasięgu, który za-
mierza jedynie zmienić, aby spełniał 
jego podstawowe założenia. 

Kosmiczny internet na wojnie 
Nowy właściciel Twittera jest jednym z 
najbogatszych ludzi na świecie. Należą 
do niego m.in. tak znane firmy, jak 
Tesla Motors, Space X, Open AI oraz 
Neuralink. Jego działalność na polu wy-
sokich technologii jest przede wszystkim 
znana z realizowanych projektów prze-
mysłu kosmicznego w założonej przez 

niego w 2002 r. firmie SpaceX (Space 
Exploration Technologies Corporation). 
Ta korporacja zajmuje się budową stat-
ków kosmicznych, rakiet nośnych oraz 
silników rakietowych nowej generacji. 
Najważniejsze projekty SpaceX to spraw-
dzone już rakiety Falcon oraz statki 
kosmiczne Dragon. Szczegóły najnow-
szych misji kosmicznych realizowanych 
przez SpaceX opisywałem na łamach 
„Naszego Dziennika” („Kosmiczny wy-
ścig”, 8 czerwca 2020 roku). 

Ważną częścią działalności SpaceX 
jest satelitarny system kosmicznego in-
ternetu Starlink, który docelowo ma się 

składać z 12 tys. satelitów umieszczonych 
na 3 stabilnych niskich orbitach około-
ziemskich na wysokościach odpowiednio 
340, 550 oraz 1150 km nad powierzchnią 
ziemi. System ten ma zapewnić dostęp 
do internetu dosłownie na całej ziemi, 
a w szczególności na terenach, gdzie 
nie ma infrastruktury światłowodowej i 
teleinformatycznej, co znamionuje rejony 
biedniejsze, szczególnie Afrykę i połu-
dniową Azję. Zakończenie projektu, 
czyli umieszczenie wszystkich 12 tys. sa -
telitów, planowane jest na rok 2027, ale 
już dzisiaj sygnał kosmicznego internetu 
jest dostępny na wielu obszarach ziem-
skiego globu. 

Olbrzymie znaczenie kosmicznego 
internetu obserwowaliśmy ostatnio pod-
czas działań wojennych na Ukrainie. 
Podczas gdy niektóre państwa zachod-
niej Europy nadal ociągają się z realnymi 
dostawami broni dla armii ukraińskiej, 
Elon Musk już w pierwszych dniach 
inwazji zapowiedział, że zapewni armii 
ukraińskiej nowoczesne środki łączności 
pozwalające na prowadzenie działań 
wojennych. Nie przestraszył się agre-
sywnych wypowiedzi przywódców Rosji 
i zapewnił Ukrainie bezpłatny dostęp 
do swojej sieci Starlink. Według danych 
pochodzących z Amerykańskiej Agencji 
Pomocy Zagranicznej (USAID) miliar-
der podarował Ukrainie 3667 terminali 
Starlink wartych około 10 mln dol. 

Nowy system obronny 
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że do 
tej akcji przyłączył się również PKN 
Orlen, który sfinansował dodatkową 
bardzo dużą, według określenia USAID, 
partię terminali Starlink. Należy trochę 

żałować, że ogólnie słaba polityka in-
formacyjna polskiego rządu nie potrafiła 
odpowiednio wyeksponować tego faktu, 
koncentrując się na pomocy humani-
tarnej i militarnej. Przecież taka współ-
praca pomiędzy SpaceX i Orlenem z 
pewnością jest bardzo ważnym elemen-
tem promocyjnym – szczególnie dla 
młodych ludzi zainteresowanych roz-
wojem i zastosowaniem najnowszych 
technologii nie tylko na polu komunikacji 
społecznej, ale jako ważny element sys-
temu obronności państwa. 

Dostarczone na Ukrainę systemy ko-
munikacyjne Starlinka mają nie tylko 
zastosowanie cywilne. Służą przede 
wszystkim jako środek łączności na te-
renach, gdzie armia rosyjska zniszczyła 
infrastrukturę informatyczną. Starlink 
dosłownie pomaga niszczyć rosyjskie 
czołgi, ponieważ uzyskany dostęp do 
internetu pozwala ukraińskim opera-
torom dronów rozpoznawczych, kiero-
wanym przez tzw. Aerozwidkę, na błys-
kawiczne przekazywanie informacji o 
rozmieszczeniu rosyjskich wojsk pan-
cernych do odpowiednich oddziałów 
artylerii i wojsk wyposażonych w broń 
przeciwpancerną. Jak podaje brytyjski 
„The Telegraph”, któremu udało się 
uzyskać informacje bezpośrednio z Aero-
zwidki, terminale Starlinka są wykorzy-
stywane m.in. w nocnych działaniach 
zwiadowczych, gdzie dron wyposażony 
w kamerę termowizyjną jest bezpośred-
nio połączony z baterią artylerii i umoż-
liwia natychmiastowe przejęcie celu. Ta-
kie nocne działania poważnie dezorga-
nizują rosyjską ofensywę w Donbasie, 
gdzie przewaga rosyjskich sił jest bardzo 
duża, a równinny teren utrudnia sku-
teczną, długotrwałą obronę. Co naj-
ważniejsze, armia ukraińska nie musi 
używać drogich pocisków autonomicz-
nych, ale stosuje klasyczną i tanią amu-
nicję artyleryjską, osiągając podobną 
skuteczność defensywną. 

Nie powinna nas zatem dziwić bardzo 
agresywna reakcja Rosji na działania 
Elona Muska. Szef Roskosmosu Dmitrij 
Rogozin publicznie dał temu wyraz, 
stwierdzając: „To właśnie jest Zachód, 
któremu nigdy nie powinniśmy ufać. 
Gdy Rosja realizuje na terenie Ukrainy 
swoją specjalną operację mającą za-
pewnić jej bezpieczeństwo, pojawia się 
Elon Musk ze swoim Starlinkiem, który 
podobno jest technologią cywilną. 
Ostrzegałem o tym, ale »muskofile« w 
Moskwie mówili, że to przecież tylko 
klasyczna kosmonautyka. To teraz po-
patrzcie, którą stronę on wybrał”. Ro-
syjski oligarcha technologiczny otrzymał 
odpowiedź od samego Elona Muska, 
w charakterystycznym dla niego stylu: 
„Ukraiński internet cywilny doświadczył 
dziwnych zakłóceń, zapewne z powodu 
złej pogody. Dlatego SpaceX pomógł 
go naprawić”. Zatem pomoc, jakiej 
Musk udzielił Ukrainie w postaci do-
stępu do kosmicznego internetu Starlink, 

Twitter w rękach Elona Muska

FO
T.

 F
LI

C
K

R
.C

O
M

_
S

TE
VE

 J
U

RV
ET

S
O

N

Zmiana w kierunku zwiększenia wolności słowa czy nowa forma kontroli społecznej?

Elon Musk 

zapowiada, 

że chce zmienić
Twittera w bastion 

wolności słowa,

chociaż może to być
wolność, jaką
on sam,  

jako jedyny 

nowy właściciel,

zdefiniuje

W Elon Musk zamierza upublicznić kod 
algorytmów służący do personalizacji 
treści na Twitterze



ma bardzo praktyczny wymiar militarny 
i zapewne sieć będzie w przyszłości roz-
wijana również jako defensywny system 
obrony. 

Algorytmy  do wymiany 
Wróćmy jednak do problemów związa-
nych ze zmianami, jakie Elon Musk ma 
zamiar wprowadzić na Twitterze. Nie-
wątpliwie Starlink zostanie wykorzystany 
do zwiększenia liczby użytkowników 
serwisu, szczególnie na terenach do tej 
pory pozbawionych dostępu do szybkiego 
internetu. Poważniejsze modyfikacje 
związane są jednak z funkcjonowaniem 
samego serwisu wymiany informacji. 
Niewątpliwie Musk posiada bardzo dużą 
praktyczną wiedzę dotyczącą dotych-
czasowego funkcjonowania Twittera, 
ponieważ jest jednym z najpopularniej-
szych użytkowników tego serwisu (ponad 
85 mln obserwujących). 

Podczas wystąpienia na konferencji 
TED2022 multimiliarder skrytykował 
brak możliwości edycji umieszczanego 
na Twitterze tekstu. Zapowiedział rów-
nież konieczność dodania możliwości 
edytowania udostępnionych wiadomości. 
Możliwość edycji nie będzie oczywiście 
bezterminowa, ale umożliwi np. korektę 
błędów w ciągu kilku minut od momentu 
umieszczenia wiadomości. Poza tym jej 
użycie usunie wszystkie dotychczasowe 
statystyki dotyczące umieszczanej treści. 
Przecież po poprawkach wiadomość 
może mieć już zupełnie inną wartość 
informacyjną. Sam Musk zauważył, że 
wiadomości z błędami, świadomymi 
bądź przypadkowymi, są jednym z głów-
nych czynników rozpowszechniania dez-
informacji. Możliwość edycji i naniesienia 
poprawek ma przerwać ten łańcuch 
dezinformacji już na samym początku 
rozpowszechniania treści. 

Obecnie użytkownicy Twittera są bar-
dzo ograniczeni w możliwości umiesz-
czania dłuższych tekstów. Pierwotnie 
dozwolonych było 140 znaków, ten limit 
zwiększono w 2017 roku do 280 znaków. 
Teraz ma on być ponownie zwiększony, 
aby uniknąć umieszczania kilku wiado-
mości, w których użytkownik zazwyczaj 
kontynuuje swoją wypowiedź rozpoczętą 
w pierwszym wpisie.  

Walka z fałszywymi informacjami, 
zwanymi eufemistycznie fakenewsami, 
stanowi również sedno kolejnych dużych 
zmian, jakie planuje Musk. Inwestor 

zapowiedział już walkę z botami, czyli 
algorytmami, które imitują rzeczywistych 
użytkowników i rozpowszechniają fał-
szywe informacje w sposób automa-
tyczny. Jest to prawdziwa plaga na 
wszystkich portalach społecznościowych, 
gdzie coraz większy wpływ na prezen-
towane treści mają takie właśnie algo-
rytmy, sterowane zazwyczaj przez dobrze 
opłacane grupy „agentów wpływu”. Sam 
Elon Musk stwierdził, że „albo pokona 
boty, albo umrze, próbując to zrobić”. 
Zdaje sobie sprawę, że będzie to potężna 
i kosztowna operacja, w której zweryfi-
kowani zostaną wszyscy użytkownicy 
Twittera, a przypomnijmy, że jest ich 
ponad 1,3 mld! Proces będzie polegał 
zapewne na zidentyfikowaniu realnych 
użytkowników za pomocą zarówno na-
rzędzi informatycznych, jak i w klasyczny 
sposób – np. z wykorzystaniem listów 
poleconych z koniecznością osobistego 
potwierdzenia odbioru. 

Podczas tego procesu mają również 
zostać zidentyfikowane osoby niepeł-
noletnie, które nie mają prawa korzystać 
z serwisów społecznościowych. Co praw-
da prawo amerykańskie dopuszcza do 
takich czynności osoby, które ukończyły 
13 lat, jednak Musk skłania się do pod-
wyższenia tego wieku do lat 16, kiedy 
stabilność emocjonalna młodych ludzi 
powinna zarówno gwarantować większą 
odporność na uzależnienia od mediów 
elektronicznych, jak i zapewnić mniejszy 
potencjał emocjonalny prezentowanych 
treści. W internecie wśród młodych 
użytkowników już teraz pojawiają się 
instrukcje, jak próbować obchodzić ten 

zakaz. Jedną z najpopularniejszych 
wskazówek jest sposób „na babcię albo 
dziadka”. Polega on na tym, że dzieci i 
młodzież będą chciały wykorzystać dane 
personalne swoich babć i dziadków, 
którzy zazwyczaj nie orientują się w 
realiach wirtualnego świata, aby w ten 
sposób obejść przyszły zakaz. Czas po-
każe, jakie będą szczegóły techniczne 
planowanych zmian i w jaki sposób po-
winniśmy pomóc w zaprowadzeniu po-
rządku w internetowych serwisach spo-
łecznościowych. Jednak jedno jest pew-
ne: te zmiany są jak najbardziej słuszne, 
tylko trzeba je wprowadzić w życie we 
właściwy, konsekwentny sposób. 

Koniec dominacji lewicy? 
Jednak najważniejszą modyfikacją pro-
ponowaną przez Elona Muska jest upub-
licznienie kodu algorytmów służących 
do personalizacji treści na Twitterze. To 
właśnie te algorytmy umożliwiają ma-
nipulowanie opinią publiczną, sterowanie 
aktywnością użytkowników i zamykanie 
ich w swoistych bańkach informacyjnych. 
Popularna funkcja „Lubię to” w połą-
czeniu z dowolnością treści komentarzy 
dały mediom społecznościowym olbrzy-
mią władzę. 

Użytkownicy, którzy nie rozumieją, 
w jaki sposób algorytmy wpływają na 
ich własne opinie i oceny, uzależnieni 
od ciągłego życia w przestrzeniach cyf-
rowych, zaczęli staczać się w odmęty 
totalnej agresji, nienawiści i dezinfor-
macji. Jak wskazują analitycy, są to 
osoby o poglądach lewicowych, które 
nie tylko współtworzyły platformy spo-
łecznościowe, ale też były ich najważ-
niejszymi, dominującymi w dyskursie 
społecznym uczestnikami. Ten proces 
postępuje z coraz większą szybkością i 
doprowadził już do wielu poważnych 
problemów politycznych i społecznych. 
Zauważają to również właściciele i 
twórcy systemów informatycznych z Do-
liny Krzemowej. Jednak nikt z nich do 
tej pory nie miał odwagi, aby zapropo-
nować jakieś realne rozwiązanie. Udo-
stępnienie tajnych do tej pory algorytmów 
personalizujących i uczynienie z nich 
otwartych kodów w postaci „open so-
urce” może stać się najważniejszym wy-
łomem, który rozbije strukturę szkodli-
wych „baniek informacyjnych”. 

Oczywiście otwarte pozostaje pytanie, 
jak i kiedy zapowiedzi Elona Muska 

zostaną wprowadzone w sposób prak-
tyczny na Twitterze. Jednak już same 
propozycje spowodowały paniczną reak-
cję przedstawicieli lewicy. Zmiana wła-
ściciela Twittera dla wielu ruchów le-
wicowych może oznaczać po prostu ka-
tastrofę. Udostępnienie algorytmów 
pozycjonowania treści w połączeniu z 
gwarancją wolności słowa spowoduje 
odwrót od totalitarnych metod mode-
racji treści, jak to ma miejsce np. na 
Facebooku. Dominacja kulturowa i ka-
pitałowa środowisk lewicowych, którą 
do tej pory obserwowaliśmy w aplika-
cjach należących do BigTechu, może 
zostać złamana. 

W marcu 2022 roku Elon Musk wyraził 
swoje obawy co do wpływu algorytmów 
serwisu na kształtowanie opinii publicznej 
oraz braku powszechnego dostępu do 
kodów. Przeprowadził nawet ankietę, 
w której zapytał użytkowników Twittera, 
czy algorytmy powinny być dostępne 
dla wszystkich na zasadach „open sour-
ce”. Prawie 83 proc. respondentów od-
powiedziało „tak”. Byłaby to zatem 
olbrzymia zmiana, której bardzo oba-
wiają się inne serwisy internetowe na-
leżące do grupy BigTech, takie jak Fa-
cebook, YouTube czy TikTok. Dla ich 
właścicieli algorytmy są najcenniejszym 
i najbardziej strzeżonym sekretem. To 
właśnie dzięki tajnym algorytmom per-
sonalizującym prezentowane treści Big-
Tech zarabia miliardy dolarów. Kiedy 
staną się one jawne, to koncerny infor-
matyczne będą musiały szybko znaleźć 
inne, i to koniecznie uczciwsze, źródło 
dochodów. Nie będzie to z pewnością 
ani proste, ani tanie i może doprowadzić 
do olbrzymich zmian na rynku kapita-
łowym nowych mediów. 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że zmia-
ny, jakie zostaną na nim przeprowadzone 
w najbliższym czasie, rozwiążą przy-
najmniej część problemów i nie spowo-
dują powstania zupełnie nowych, z któ-
rych w tej chwili nie zdajemy sobie 
jeszcze sprawy. l
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