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1.Blog jest dla badanych formą trudną do zdefiniowania,
gdyż raczej służy za platformę dla tradycyjnych gatunków

wypowiedzi niż tworzy odrębną formę gatunkową. Dlatego
też wśród potocznych definicji bloga pojawiają się najczęściej
odwołania do kwestii technologicznych i społecznościowych.

2.Bloga nie można traktować wyłącznie jako ekspresji autora,
tylko jako formę społecznościową, analizowaną wraz z grupą,

w ramach której powstaje, która poprzez komentarze oraz własne
wpisy wpływa na kształt danego bloga.

3.Z drugiej jednak strony blog rozumiany jako tekst realizuje
pewne cechy typowe dla tradycyjnych dzienników, takie jak:

sposób tworzenia narracji, doraźność i referencjalność porusza-
nych zagadnień, elementy metatekstowe oraz swobodna forma
wypowiedzi.

4.Naturalnym kontekstem blogów jest sieć. Możliwości techno-
logiczne wpłynęły na zmianę funkcji pragmatycznych dzienni-

ków. W nowym medium blogi zaczynają przypominać felietonowe
formy dziennikarskie. Pełnią także funkcje komunikacyjne w mar-
ketingu, biznesie i polityce.

Głównewnioski
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Definicjebloga
Stan badań

Blog (od ang. weblog — sieciowy dziennik, pamiętnik) to rodzaj
strony internetowej, na której autor umieszcza datowane wpisy,
wyświetlane kolejno, od najnowszych począwszy. Zwykle
przy notce pojawia się data jej opublikowania i tytuł, a czytelnicy
mają możliwość zamieszczania swoich komentarzy pod wpisami.

W blogach najważniejszą funkcję komunikacyjną pełni tekst języ-
kowy1, choć pojawiają się także materiały graficzne
czy nagrania video. Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji
wpisów i zamieszczania komentarzy czytelników,
a także zestaw linków (tradycyjnie umieszczany w bocznej kolum-
nie) do blogów polecanych przez autora (tzw. blogroll)
i innych stron. Ogół blogów, traktowany jako medium komunika-
cyjne, określa się mianem „blogosfery”
lub „blogowiska”2 .

Blogi znajdują wiele zastosowań: niektóre mają osobisty charak-
ter, inne mogą być wykorzystywane jako wortale poświęcone
określonej tematyce, narzędzia marketingu
czy komunikacji np. politycznej. O ile blogi osobiste mają zazwy-
czaj jednego autora, o tyle w przypadku blogów tematycznych
mamy do czynienia z autorstwem zbiorowym.
Blogi spełniają przede wszystkim funkcje społeczne i użytkowe
– pragmatycznie rzecz ujmując, blog to najprostszy i najtańszy
sposób na własną stronę internetową i zaistnienie w sieci.

Badacze nowego medium wyróżniają blogi ze względu
na cel pisania3:

osobiste – najpopularniejsza forma blogów; najbardziej przypo-
minające dzienniki intymne;

zawodowe – pisane w celach zawodowych lub naukowych;

opisujące świat – pisane w celu wyrażania opinii, opisujące bie-
żące tematy związane z zainteresowaniami autora;

1Potwierdzają to psychologiczno-
społeczne badania blogosfery w:

Motywacje, zachowania
i poglądy autorów i czytelników blogów

w: Raport z badania polskiej
blogosfery, Gemius, Blox.pl 2007

2M.Cywińska-Milonas, (2002)
„Blogi (ujęciepsychologiczne)”
Liternet.Literatura i internet ,

Red.P.Marecki.Kraków:Rabid,95-109

3Motywacje, zachowania i poglądy
autorów czytelników blogów , op. cit.

Blogispełniająprzede
wszystkimfunkcje

społeczne
iużytkowe–blog

tonajprostrzy
inajtańszysposób
nawłasnąstronę

internetową
izaistnieniewsieci
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blogi relacyjne – pisane w celu podtrzymania kontaktu
z przyjaciółmi lub nawiązania nowych znajomości;

blogi reklamowe (fake blogs) – blogi tworzone przez firmy
w celach reklamowych

splogi – blogi wypełniane przez automaty spamujące.

Blogi można także kategoryzować ze względu na umieszczane
materiały:

blogi - głównym środkiem przekazu jest tekst;

fotoblogi – nadrzędna funkcję komunikacyjną pełnią zdjęcia;

vlogi/wideoblogi - nadrzędna funkcję komunikacyjną pełnią filmy
video;

MP3blogi - nadrzędna funkcję komunikacyjną pełni muzyka;

linklogi – blogi zbudowane przede wszystkim z linków do innych
stron lub serwisów;

tumblelogi – przypominają notatniki, umożliwiają zamieszczanie
jedynie bardzo krótkich wpisów, pojedynczych zdjęć czy filmików.

Można więc, uogólniając, definiować blog jako „stronę interneto-
wą o specyficznej strukturze formalnej zawartego na niej tekstu
(podzielonego na ułożone w porządku chronologicznym wpisy),
zawierającą odniesienia do życia osobistego autora,
który zdaje sobie sprawę z przynależności do subkultury
blogowej”4. Taka definicja zawiera zarówno kategorie techniczne,
treściowe, świadomościowe i społecznościowe.

Wielu badaczy5 definiuje blogi jako często aktualizowane strony
internetowe, których zawartość jest wyświetlana w odwróconej
kolejności chronologicznej. Definicja wydaje się jednak zbyt obszer-
na, ponieważ wiele innych niż blogi stron internetowych doskona-
le wpisuje się w takie ramy.

Blogi można również definiować od strony komunikacyjnej,
jako kanał komunikacji międzyludzkiej, w której nadawca jest poj-
mowany jako członek małej społeczności6. Blog w takim ujęciu
„jest wirtualnym miejscem skupiającym ludzi, gdzie można prze-

4Definicja za: A. Wójcik, E. Dryll,
Formalna analiza języka blogów
– prezentacja metody (w:) Narracja.
Teoria i praktyka, Kraków 2008

5C.Doctorow,R.Dornfest,
J.ScottJohnson,S.Powers,
B.Trott,M.G.Trott,Blogging
–przewodnik,Warszawa2003

Definicjablogamusi
zawieraćkategorie
techniczne, treściowe,
świadomościowe
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bywać i realizować się społecznie, nawiązując relacje z innymi ludź-
mi”7. Aspekt komunikacyjny jest istotnym wyróżnikiem blogów -
autorzy zazwyczaj śledzą inne blogi, polecają wybrane przez siebie
blogi innych autorów i nawiązują z nimi kontakt, przez co siatka
blogów zaczyna funkcjonować jako większa, powiązana całość,
którą możemy porównać do aplikacji typu
social networking (np. Nasza Klasa, Grono, Facebook).
Grzegorz Mazurek ujmuję tę kwestię z trochę innej strony,
uznając pojawienie się formy bloga za konsekwencję „konieczności
zaspokojenia przez ludzi jednej z podstawowych potrzeb będących
pochodną popularyzacji Internetu, a mianowicie potrzeby obecno-
ści w cyberprzestrzeni”8.

Ze względu na ogromną różnorodność najprościej byłoby powie-
dzieć, że blogi to wszystkie strony internetowe, które tak się okre-
ślają. Nie zmienia to faktu, że blogi przybierają jednak taką nazwę
ze względu na określone cechy. Warto zatem zadać pytanie, jakie
to cechy? Co łączy różnorodne strony internetowe, które określa
się mianem blogów? Dlaczego autorzy wybierają tę formę wypo-
wiedzi? Czy blogi są przez odbiorców kategoryzowane jako
odmienna forma wypowiedzi? Czym tak naprawdę jest
ten gatunek i jakie funkcje pełni w życiu autorów
i czytelników?

Cel badania
i perspektywa badawcza

W prezentowanym badaniu postanowiliśmy odwrócić perspektywę
badawczą – zamiast badać wytwory blogerów, postanowiliśmy
przeanalizować, w jaki sposób oni ujmują swoje działania, przyj-
rzeć się, jak sami odbiorcy i twórcy blogów definiują tę formę, do
czego im ona służy i jak widzą miejsce bloga w historii piśmiennic-
twa i literatury. Wyszliśmy z założenia, iż wszelkie próby zdefinio-
wania bloga nie mogą być oderwane od rzeczywistego kontekstu
istnienia tej formy komunikacji. Spojrzenie na blogosferę z per-
spektywy blogerów wnosi cenne uzupełnienie do dyskusji o blo-
gach.

Proponowane podejście, wyrastające z socjologii fenomenologicz-
nej, skupia się zatem na opisie odbioru blogów
z perspektywy podmiotu. Jak zauważa Alfred Schütz, „człowiek
znajduje się w każdym momencie swego codziennego życia
w biograficznie zdeterminowanej sytuacji, w zdefiniowanym

6M. Cywińska-Milonas, Op. cit., s. 96

7Ibidem, s. 97

8G. Mazurek, (2008) Blogi
i wirtualne społeczności –

wykorzystanie w marketingu. Kraków:
Wolters Kluwer Polska

Blogi to...wszystkie
strony internetowe,

któretaksięokreślają.
Czymożnawskazać

ichcharakterystyczny
zestawcech
wspólnych?
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przez siebie fizycznym i społeczno-kulturowym środowisku”9.
Nasze badanie jest próbą opisu blogosfery w kontekście życia
codziennego blogerów – interesuje nas, do czego blogi służą
odbiorcom i nadawcom, oraz w jakim kontekście sytuacyjnym
powstają, jaką rolę odgrywają w bezpośrednim środowisku blogu-
jących.

Podobne nastawienie pociąga za sobą określone konsekwencje
metodologiczne. Istotnym założeniem socjologii fenomenologicz-
nej jest głoszona przez Husserla teza, iż „nauki humanistyczne są
naukami o ludzkiej subiektywności w jej świadomościowym odnie-
sieniu”10. Konsekwencją tego założenia jest stwierdzenie Schütza,
iż „nauki, które chcą interpretować
i wyjaśniać ludzkie działanie i myślenie muszą zacząć od opisu
struktur przednaukowej […] rzeczywistości”11. Tą rzeczywistością
jest właśnie świat przeżywany aktorów społecznych. Badacz jest
w tej koncepcji swoistym medium pomiędzy światem potocznym
a naukowym. Fenomenologiczny postulat subiektywnej interpreta-
cji zakłada ujmowanie rzeczywistości z perspektywy podmiotu12,
nakazuje zatem odrzucenie wstępnych kategorii porządkujących,
jakie teoria naukowa narzuca na rzeczywistość. Badacz powinien
zatem dokonać epoché czyli zawiesić swoje przedsądy o badanym
świecie i opisać go niejako oczyma badanych13. Tak szeroko zakre-
ślony obszar badawczy wymagał podejścia jakościowego. Zależało
nam na tym, by uzyskać możliwie jak największy zakres odpowie-
dzi,
które kategoryzowaliśmy następnie w grupy tematyczne.
Zmniejsza to ingerencję badacza w kształt odpowiedzi.

Przyjęte założenia znajdują odzwierciedlenie w przygotowanej
przez nas w systemie luul.pl ankiecie, składającej się z 27 pytań,
wyemitowanej wśród użytkowników serwisu blogowego Blox.pl.
Blox.pl to serwis odwiedzany w sierpniu przez 2,14 mln użytkowni-
ków, z których każdy wykonał na nim średnio 8,9 odsłony, spędzając
na czytaniu bądź pisaniu blogów przeciętnie ponad
12 minut. Znaczy to, że 14,07% polskich internautów odwiedziło
w sierpniu 2008 serwis Blox.pl i tylko te osoby mogły wziąć udział
w naszej ankiecie. Emitując zaproszenia do ankiety w tym właśnie
serwisie z góry ograniczyliśmy badaną populację wyłącznie do osób
będących wśród wspomnianych 14,07% polskich internautów. Wybór
formy statycznego odnośnika (linku tekstowego) podyktowany był
ekonomiką badania. Inne formy rekrutacji badanych (np. emisja
reklam obrazkowych, mailing do zarejestrowanych użytkowników)
są metodami zdecydowanie droższymi.

9A. Schütz, Potoczna i naukowa
interpretacja ludzkiego działania (w:)
Kryzys i Schizma,
Warszawa 1984, s. 145

10J. Szacki, Historia myśli
socjologicznej,
Warszawa 2002, t. 1, s. 482

11Ibidem, s. 488

12M. Ziółkowski, Znaczenie, interakcja,
rozumienie: studium symbolicznego
interakcjonizmu isocjologii
fenomenologicznej jako wersji
socjologii humanistycznej,
Warszawa 1981, s. 277

13Ibidem, s. 284

Badanie jestpróbą
opisublogosfery
wkontekścieżycia
codziennego
blogerów.Doczego
blogisłużąodbiorcom
inadawcom?Wjakim
kontekście
sytuacyjnym
powstają?Jakąrolę
odgrywają
wbezpośrednim
środowisku
blogujących?
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Niemniej w jakościowym badaniu mającym za cel określenie,
w jaki sposób użytkownicy serwisów blogowych postrzegają blogi,
podejście takie jest wystarczające. Reprezentatywność pozyska-
nych wyników dla populacji polskich użytkowników internetu
powinna zostać zweryfikowana w badaniu ilościowym, prowadzo-
nym z użyciem bardziej kosztownej metodologii. Intencją niniej-
szego badania pozostaje jednak opis zagadnienia
i interpretacja wyników jakościowych, nie zaś ilościowa analiza
postrzegania blogów przez uczestników polskiej blogosfery.

Ankieta zaczyna się od standardowych pytań metryczkowych,
po których następują pytania otwarte dotyczące własnej definicji
bloga i zaangażowania w blogowanie. Następnie zaprezentowano
serię stwierdzeń (skala Likerta) mających skłonić badanych
do zajęcia bardziej wyrazistego stanowiska. Pytania dotyczyły
kwestii genologicznych (np. Blog jest dziennikiem intymnym),
cech charakterystycznych bloga (np. Wszystkie blogi mają coś
wspólnego, Blogi są pisane językiem codziennym, Bloger opisuje
teraźniejszość / przeszłość / przyszłość), problematyki prowa-
dzenia bloga (np. Bloger jest pisarzem, Blogi są pisane specyficz-
nym językiem, Osoba pisząca na blogu ma dystans wobec opisy-
wanych sytuacji, Piszący bloga jest jednocześnie głównym bohate-
rem), zagadnień instytucjonalnych (Blogi są formą sztuki, Blogi
są tak samo ważne jak książki), kwestii odbioru (np. Do blogów
przyciągają mnie podejmowane w nich tematy / ich język / ich
grafika)
i treści blogów (np. Opisywane w blogach sytuacje mają związek
z problemami otaczającego świata, Bloger opisuje rzeczy prawdo-
podobne / fantastyczne / prawdziwe).

Druga część zawierała pytania wielokrotnego wyboru, które miały
na celu dookreślenie wypowiedzi badanych dotyczących kwestii
genologicznych (Gdyby blog był rodzajem literackim, to byłby:
wierszem, opowiadaniem, dramatem; Gdyby blog był literaturą,
to do której z poniższych form byłoby mu najbliżej: powieść, opo-
wiadanie, dziennik, notatka, komentarz, opis, pamiętnik czasopi-
smo, encyklopedia, inne).

Pytania zamknięte miały w zamierzeniu stanowić punkt odniesie-
nia dla głównej części ankiety, czyli pytań otwartych dotyczących
generalnie sposobu pojmowania bloga przez badanych. W tej czę-
ści badania pytaliśmy o cechy wspólne blogów (np. Co wspólne-
go mają wszystkie blogi? Czym się różnią blogi od książek?), pro-
blematykę formy bloga (np. Czy pojawienie się formy bloga

Intencjaąbadania jest
próbainterpretacji

wynikówjakościowych
dotyczących

samowiedzyblogerów,
niezaśilościowyopis

sposobów,wjakie
blogisąpostrzegane

przezuczestników
polskiejblogosfery
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zmienia coś w sposobie pisania o świecie? Czym charakteryzuje się
język blogów? Czym się różni blog na platformie od bloga na wła-
snej stronie?), zagadnienia odbioru (W czym blog jest dla Ciebie
istotny jako dla czytelnika?), opis bloga z perspektywy twórcy
(np. O czym nie piszą blogerzy? Kim jesteś, pisząc bloga? Ile praw-
dy o sobie i swoim życiu wpisujesz w bloga?)

Przebieg badania i opis próby

Ankietabyładostępnanastroniegłównej www.blox.plprzezmiesiąc
od13.05.2008wieczoremdo14.06.2008popołudniu.Wartoodnotować,
iż znacznawiększośćukończonychankiet (117)zostaławypełniona
wciągudwóchpierwszychtygodni.Udziałwbadaniubyłdobrowolny.
Nierozsyłanozaproszeńzprośbąowzięcieudziałuwbadaniu.
Na ankietę odpowiedziały 203 osoby, spośród których 123 ukończyły
ankietę. W tej grupie jedynie 5 osób nigdy nie pisało bloga. Zdecydowa-
liśmy się zatem zawęzić próbę do pozostałych 118 osób.
Nadreprezentacja aktywnych blogerów, wynika jak sądzimy z dwóch
czynników: (1) społecznościowego charakteru bloga (bloger jest zarów-
no czytelnikiem, jak i autorem) – myśl tę rozwijamy w dalszej części ra-
portu, oraz (2) większego zainteresowania badaniami ze strony aktyw-
nych blogerów (jako przejaw zainteresowania współtworzoną społecz-
nością). Mimo tak niedużej próby, udało się nam uzyskać odpowiedzi
dość zróżnicowane, które skategoryzowaliśmy w główne nurty myśle-
nia o blogach.

Średniczaswypełnianiaankietyto13minut i5sekund(mediana10min.
19sek.).Możnazatemwnosić, iżbadaniniebyli zbytnioprzemęczeni
(odzwierciedlają torównieżdłuższe–nawetkilkuzdaniowe–odpowiedzi
napytaniaotwarteznajdującesięnakońcuankiety).Badaninabieżąco
byli informowani, ile jeszcze imzostałopytańdowypełnienia.
Rozpiętośćwiekowabyładuża:od lat13do65,przyczymśredniawieku
wyniosła28,63(mediana:28),coz jednej stronyświadczyodużymzasię-
guspołecznymformybloga,azdrugiej–pozwalazałożyć, iżuzyskanewy-
nikidotycząróżnychgrupwiekowych(zewzględunamałąpróbę icharak-
terbadanianiedzieliliśmyodpowiedziwedługwieku).Chociażwbadaniu
niepytaliśmyowykształcenieankietowanych,wieleodpowiedzi zdradza-
łosolidnezaplecze intelektualne(luboczytanie)niektórychbadanych.
Powyższedanepozwalająstwierdzić, iżprzekrójpróbybyłdośćzróżnico-
wany,a informacjeuzyskanoodróżnychgrupczytelniczych,zwracających
uwagęnaodmienneaspektyblogów.

Interpretacjawyników

Większośćbadanych
toaktywniblogerzy.
Wynikato(1)ze
społecznościowego
charakterubloga(
bloger jestzarówno
czytelnikiem,
jakiautorem)
oraz(2)zwiększego
zainteresowania
blogerówbadaniami
ichwłasnej
społeczności
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Odpowiedzinapytania jakościowezostałyskategoryzowanewedług
dostrzeżonychtendencji ipoddane interpretacji.Z racjimałejpróby,uni-
kamyzestawień ilościowych,wskazującdrogi interpretacyjne.Wszelkie
zestawienia ilościowe(procentowewyliczenieodpowiedzinapytania
zamknięte)majązazadanie lepiej zaprezentowaćbadanągrupę i rozwi-
nąćwnioski jakościowe.Częśćpytańzamkniętych,którezzamierzenia
miałyskłonićbadanychdokonkretyzacji swoichpoglądówukazały tylko
skalęrozbieżnościwmyśleniuoblogach,pokazując, iż jest tomediumnie
dokońcazdefiniowane,apytanianastawionenakonkretnąodpowiedź
budziłyczasemzakłopotaniebadanych.

Wnioskimetodologiczne
Blogerzybardzoaktywniewypowiadająsięnatematswojejwspólnoty,co
można wykorzystaćdokolejnychbadań jakościowych,któreuwzględnia-
łyby formęmedium(np.blogbadawczy,naktórymbadanikomentująwy-
branetezy,niczymnaspotkaniu focusowym).

Przykolejnymbadaniunależałobyrozesłaćzaproszeniadoczłonków
wspólnotyblogerskiej,byuzyskaćwiększą ilośćdanych.

Wartotakżeporównaćuzyskanewyniki z innymiplatformamiblogerski-
mi,np.poprzezdystrybucjętej samejankietywinnychspołecznościach
blogerskich.

Problemy
zdefiniowaniembloga

Nietylkobadaczemająproblemzezdefiniowaniem,czymjestblog.
Badanymsprawiłowyraźnątrudnośćpodanie jakiegoścharakterystyczne-
gozestawucechwłaściwychwszystkimblogom.Dobrze ilustruje ten
problemodpowiedźnapytaniezamknięte,czywszystkieblogimającoś
wspólnego,wktórymodpowiedzibadanychrozkładająsięniemal równo
naprzeciwnychbiegunach(Nie i raczejnie=40,65%,
tak i raczej tak=38,21%;N=118).
Podobnierzeczsięmazodpowiedziaminapytanie,czyblog jestdzienni-
kiemintymnym (Nie i raczejnie=28,46%,tak i raczej tak=26,83%;
N=118).

Blogerzybardzo
aktywniewypowiadają

sięnatematswojej
wspólnoty,comożna

wykorzystać
dokolejnychbadań

jakościowych,
któreuwzględniałyby

formęmedium
(np.blogbadawczy,

naktórymbadani
komentująwybrane

tezy,niczym
naspotkaniu

focusowym
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Czymjestblog–technologiaifunkcje
Blogjestbowiembardzozróżnicowanąformąwypowiedzi.Wśródodpowie-
dzinapytanieotwartenapiszwkilkusłowach,cotojestTwoimzdaniem
blog,orazcowspólnegomająwszystkieblogidominujądefinicjetechnolo-
gicznelubfunkcjonalne,trudnozaśowyznacznikigatunkowebloga.
Wśróddefinicjiodwołującychsiędotechnologiiprzeważająodwołania
domiejscapublikacjimateriału– internetu.

Blogwedługbadanychtozatem:
„darmowa, swego rodzaju strona internetowa na określonym
serwerze, najczęściej spełnia[jąca] funkcję internetowego
pamiętnika”, „rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza
datowane wpisy, wyświetlane kolejno” czy też „sposób publikowania
treści w internecie”.

Wodpowiedziachszczegółowychbadanikładąnacisknatakiecechy for-
malne jaksama forma (format,podziałnanotki, stylwypowiedzi,kon-
strukcjastrony), cykliczność (ciągłość i regularnośćpublikacji,podział
poszczególnychwpisównadni;aspektczasowyjest istotny:„Przerwana
ciągłośćsprawia,żeblogwypadazobiegu”), miejscepublikacji (inter-
net jakomiejsceczyteżprzestrzeńkomunikacji),oraz nazwa („każdy jest
inny,aleblogtoblog”).
Wśróddefinicjiodwołującychsiędofunkcjiblogówmożemywyróżnić
funkcjeindywidualneispołecznościowe.Wtejpierwszejgrupieznaj-
dziemydefinicjeodwołującesiędofunkcjiekspresywnejwypowiedzi czyli
wyrażaniamyśliautora:

„blogtomojemiejscewsieci,wktórymmogęumieszczaćswojemyśli,
ulubionewiersze iobrazy,atakżezapisywać linkidoodwiedzanych
stron”,„blog jestdla jednychdziennikiem,dla innychodskocznią
odżyciacodziennego”;„sposobemwyrażanamyśli[,]miejsce[m]
gdziemo[ż]nanapisa[ć] tocosi[ę]czujewdanejchwili”,

Czy wszystkie blogi mają coś wspólnego?
N=118

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

27 23 21 39 8

Czy wblog jest dziennikiem intymnym?
N=118

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

10 25 50 29 4

Jakblogerzydefiniują
blogi?Odwołania
dotechnologii:Forma,
cykliczność,miejsce
publikacji,nazwa.
Odwołaniadofunkcji
blogów:
indywidualnych
ispołecznościowych
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„mojewłasnemedium”.Wtymujęciublogmożepełnić takżefunkcje
autoterapeutyczne jako„miejscewktórymmogęsięwykrzyczeć i
którepozwalasięwykrzyczećteż innym,pokłócić,albozaprzyjaźnić”.

Badaniwskazująnatakiewyznacznikiekspresywności, jaksubiektywna
tematyka („opisująświatdoktóregoprzynależyautor”),autokreacja
(„sąswegorodzajuautoreklamą”)ipotrzebaekspresji(„chęćautora
dodzieleniesięswoimżyciem,sprawamiizainteresowaniamizinnymi”).
Definicjekładącenacisknafunkcjespołecznościowepodkreślająaspektko-
munikacyjnyprowadzeniabloga.Blogjesttuzatempojmowanyjako„miej-
scewymianymyśli ipoglądów”,„miejsce,gdzieludziedzieląsięsobą–swoi-
miprzemyśleniami”.Wyznacznikiemfunkcjispołecznościowej jest interak-
cjazodbiorcą(„możliwośćkomentowaniawpisówprzezczytelników”).

Dlaczegoczytamyblogi–ciekawostka,rozrywka,informacja
Dowymienionychdefinicjipotocznychwartododać,doczegoblogi służą
odbiorcom.Wodpowiedziachnapytaniewczymblogi sądlaCiebie istot-
ne jakodlaczytelnikabadaniwskazująprzedewszystkim ciekawostkę
i rozrywkę, informacje (poznawanieświata,specjalistyczne informacje,
różnorodnezainteresowaniazwykłych ludzi), kontaktzrzeczywisto-
ściąspołeczną (wglądwżycie ludzi, innaperspektywaspojrzenia)oraz
możliwośćkomunikacji (poznawanie ludzi, formakontaktuz ludźmi).
Wśród odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru (powody dla któ-
rych czytasz blogi) zdecydowanie dominuje rozrywka. Badani proszeni
o wskazanie tylko jednego powodu, zdecydowanie wybierali rozrywkę.
Chociaż potrzeba rozrywki wydaje się dominująca, czytelnicy sięgają po
blogi w bardzo różnych celach, pokrywających różne obszary ludzkiej ak-
tywności.

Powody dla których czytasz blogi?
N=118 (wielokrotny wybór)

Rozrywka
(ciekawość,

hobby, zabawa)

Informacja
(bieżące,

nauka, zawód

Forma
komunikacji

(styl)

Osoba
autora

215 95 56 56

Który powód jest najważniejszy?
N=103

Rozrywka
(ciekawość,

hobby, zabawa)

Informacja
(bieżące,

nauka, zawód

Forma
komunikacji

(styl)

Osoba
autora

71 22 20 0

Dlaczegoczytamy
blogi?Ciekawostka,

rozrywka, informacja,
kontakt

zrzeczywistością
społeczną,możliwość

komunikacji
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Potocznadefinicjabloga
Napodstawieprzytoczonegomateriałumożnawypracowaćnastępującą
definicjępotoczną:blog jest formąpamiętnika internetowego,umieszczo-
negonaokreślonymserwerze,oantychronologicznejkolejnościpubliko-
waniawpisów(najnowszyzawszenapoczątku),wktórymautorzydzielą
sięswoimimyślamiz innymiczłonkamispołeczności,którzyszukają
wnimrozrywki i informacjiorazkomentująwpisy.

Podanadefinicja jestsiłą rzeczyogólnikowaibardzoobszerna.Przytakim
rozrzucieodpowiedzi trudnookreślić jakieśszczegółowewyznaczniki.Na
planpierwszywysuwająsięaspektyzwiązaneztechnologią ikwestiąko-
munikacji (zarównoekspresji, jak ikomentarzyzwrotnych).
Wdalszejczęści raportuskupimysięnatychdwóchaspektach:popier-
wsze,wjakimsensieblog jestnowąformąpiśmiennictwa,podrugie,
wjakisposóbstanowionkontynuacjętradycjidiarystycznych,czyliwja-
kimstopniunawiązujedogatunków,wktórychcentrumznajdujesię
ekspresjaautora.
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Odpowiadającnapytanieczymjestblog,badaniczęstookreślaligo
mianem„internetowegopamiętnika”.Tookreśleniezwracauwagę
napołączeniestarej formygatunkowejznowymmedium.Doopisu
tejmieszankiprzydatnabędziekoncepcja„remediacji”zaproponowana
przezmedioznawcówJayaBoltera iRichardaGrusina14.

Wedługtejkoncepcjinowemediumzawszezachowujegłównecechy
mediumstaregouzupełnioneocechynowe,jestzatemformąulepszenia,
anie–absolutnejnowości.Remediacjajestzatemlogiką,„wmyślktórej
nowemediaprzekształcająwcześniejszeformymedialne”15.Żadnanowa
formamedialnanierodzisięodpodstaw,powiadająbadacze,wszelkie
nowetechnologiemedialnepolegająnaprzekształceniutechnologii
starych,unowocześnieniuichiuzupełnieniuonowszezdobyczetechniki.
Każdanowaformajestzatem„reprezentacjąjednegomediumwdrugim”16.
Wtakimujęciu„pamiętnik internetowy”nieoznaczatradycyjnegopa-
miętnikaopublikowanegowsieci, tzn.prostegotransferu formygatunko-
wejdonowegomedium.Wmyśl logiki remediacji,pamiętnikzachowuje
pewnecechyznanezmediumpapierowego,którezostająuzupełnione
onoweśrodkiwyrazudostępnewsieci, co–wkonsekwencji–przeobraża
jegoformę.Stądteż, jaknależysądzić,wśródpotocznychdefinicjibloga
dominująopisytechnologiczne,obrazująceteprzeobrażenia.

Blogjakoułatwieniekomunikacji
Odpowiedzinapytanieczypojawieniesię formyblogazmieniacośwspo-
sobiepisaniaoświeciedobrzeobrazujetetezy.Badanizwracająuwagę
naułatwieniekomunikacjiwkilkuaspektach: ilościowym („pojawiasię
więcejopinii”,„każdymożewtrącićswojetrzygroszedodebatynadowol-
niewybranytemat”); jakościowym („wypowiadaniewłasnegozdania
stałosię łatwiejsze”,„blogpozwalanaskrajnysubiektywizm”),czasowym
(„wypowiedź jestbardziejspontanicznaiszybka”,„blogosferawymusza
nadziennikarzachszybszereagowanie”),formalnym (multimedialność,
skrótowość,„uproszczenie,spłycenieprzekazu”).

Blogjako
nowaforma
piśmiennictwa

MaciejMaryl

14J. Bolter, R. Grusin,
Remediation: understanding new

media, Cambridge 2000

15Ibidem, s. 273

16Ibidem

Remediacja:
reprezentacja jednego

mediumwdrugim.
Nowemediumzawsze

zachowujegłówne
cechymediumstarego

uzupełnioneocechy
nowe, jestzatem

formąulepszenia,
anieabsolutnej

nowości
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Wydajesię,iżczęśćtych„zmianwsposobiepisaniaoświecie”wynikanietyle
zpojawieniasięformybloga,ilezespecyfikikomunikacjiinternetowej.
Zdrugiejjednakstrony,mamytudoczynieniazpołączeniemmożliwościno-
wegomediumzgatunkiemintymnym,coowocujenowąformąkomunikacji.

Ciekawymtropemjesttakżeprzeświadczenieoegalitaryzmieblogów
–badanipodkreślają,że„każdy”możesięwypowiedzieć iniemażadnych
ograniczeńnakładanychprzez instytucje, jaktomamiejscewwypadkupu-
blikacjinieelektronicznych.Troptenjestrozwiniętywodpowiedziachna
pytanie,wktórymbadanizestawiają instytucjęblogaz instytucjąksiążki.

Blogaksiążka–warsztat,dynamika,instytucje
Wodpowiedziachnapytanie,czymsięróżniąblogiodksiążekbadaniod-
nosząsiędowspomnianychwyżejkwestii. Istotny jest tubrakkontroli in-
stytucjonalnej:blogi są,wedługbadanych, mniejrzetelne,ponieważ
każdymoże jepisać iniktnieselekcjonujemateriału.Odbijasię totakże
na poziomiewarsztatu: „Blogi zwykleniesąredagowaneprzezkogoś
pozaautorem”;„większośćpisana jestniestarannie”.Pozytywnąstroną
blogówjest możliwośćsamodzielnegoopracowaniaszatygraficz-
nej,oraz dopuszczeniekażdegodopublikacjiwłasnychmyśli.

Jeśli chodzio formę,badanizwracająuwagęnapodstawoweróżnice
technologicznemiędzystarymanowymmedium.Blogopisywany jest ja-
ko dziełowruchu, którenie jestzamknięte,wporównaniudoksiążki
będącejutworemskończonym:

„blogniejestspójnązamkniętącałością.Toworek,któryrozszerzasię
zkażdymnowymwpisem.Blogerwprzeciwieństwiedopisarza,niema
spójnejkoncepcjiswojegodzieła”;„blogitojakpowieśćwodcinkach.
powstająnabie[ż]ąco.rzadkoautorwie,jaksiętowszystkoskończy”.

Badanizwracajątakżeuwagęnato, iż„wblogu jestopcjaedytuj”–autor
nietylkododajenowewpisy,ale także możezmieniaćstarsze. Istot-
nymaspektemjest tutakże sprzężeniezwrotne–„Blogidasięskomen-
tować,aksiążkęnajwyżejnablogu”.Formamaterialnabloga jestbardziej
efemeryczna–możezniknąćzsieci.Blogwymuszatakżestałąaktualiza-
cję:„Blogi istniejąwsieci,gdyzaprzestaniesiępisać, topokilkumiesią-
cachprzestają istnieć.Książki istnieją i istniećbędą.”

Wkwestii tematykibadanizwracająuwagę,żeblog jestbardziejosobisty,
bliższydoświadczeniuodbiorców.Ponadto jest to formawielotema-
tyczna: „Książkazazwyczajpodejmuje jedenlubkilkatematów,
ablogżyje ipodejmujetakichtematówkilkanaścieanawetkilkadziesiąt.”

Egalitaryzmblogów
i jegokonsekwencje.
Każdymożesię
wypowiedzieć,
brakkontroli
instytucjonalnej,
atakże–obniżona
rzetelność
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Blogerzy widzą bloga przede wszystkim jako medium aktualne
i niezależne od instytucji. Wypowiedzi odzwierciedlają generalny roz-
dźwięk między „zamkniętą” kulturą druku nastawioną na zakończenie
procesu (wydanie książki), a „otwartą” kulturą internetu nastawioną
na aktualizację i dopisek. Blog jest zatem remediacją tradycyjnych form
subiektywnej komunikacji, pewną platformą, na której spotykają się
różne gatunki.

Blogjakoplatformadlaróżnychgatunków
Blogjestzupełnieinnąformąkomunikacjiniżksiążkadrukowana.
Czyjesttojednakżewyłączniemediumużytkoweczyteżmożnagotrakto-
waćjakoformęsztuki?Innymisłowy,czyblogmożebyćliteraturą,abloger
–pisarzem?Pytaniezamknięteczybloger jestpisarzemujawniłodużą
różnicępoglądów(tak/raczej tak=26,83%,tak inie35,77%,nie/raczejnie
33,33%;N=118) rozwiniętąwpytaniuotwartymwjakimsensieBloger
możebyćpisarzem.

Badanizwracaligłównieuwagęna język i formęwypowiedzi.Według
badanych,blogeramożnauznaćzapisarza,„jeśliopanowałumiejętność
posługiwaniasię językiemliterackim”Liczysięzatem kunsztwypowie-
dziikorzystaniezchwytówliterackich–pisarstwoutożsamiane jest
zbiegłościąwposługiwaniusię językiem:„cikt[ó]rzypisz[ą]blogi
napograniczu jakiego[ś]gatunkuliterackiego,zpewno[ś]ci[ą]mog[ą]
zosta[ć]nazwanipisarzami,b[ą]d[ź]poetami, je[ś]lioczywi[ś]cie toco
uprawiaj[ą]nie jest toczystagrafomania”. Formaprezentacji jest rów-
nie istotna:bloger jestpisarzem„jeślinablogupublikujeswojąpowieść”.
Istotna jest także tematyka:bloger jestpisarzem,„jeślipiszewymyśloną
opowieść”,„jeślipotrafi kreowaćrzeczywistość”.

Zodpowiedzibadanychnależywnosić, iżblogermożebyćpisarzem,
jeśli…jestpisarzem.Zdajesię topotwierdzaćtezę, iżblognie jest formą
dobrzeokreślonągatunkowo,tylkoswoistymkanałemprzesyłającym
formygatunkowewypracowanewcześniej,przetworzoneprzezmedium
internetowewprocesie remediacji.

Blognie jest jednakżewyłącznie formąprzejawianiasię różnychgatunków
tradycyjnychwinternecie.Przemianieulegarównieżsytuacjakomunika-
cji literackiej, czyli relacjemiędzynadawcą,odbiorcą ikulturąbądźteż

Czy bloger jest pisarzem?
N=118

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

16 25 44 25 8

Bloger jestpisarzem,
jeśli... jestpisarzem.

Blognie jest formą
dobrzeokreśloną
gatunkowo,tylko

swoistymkanałem
przesyłającymróżne

formygatunkowe
wypracowane

wcześniej,
przetworzone
przezmedium

internetowe
wprocesieremediacji
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społecznością,wktórej tekstsiępojawia.Specyfikablogapolegabowiem
takżena jegofunkcji społecznościowej–tradycyjnarolaautoratakżepod-
lega logiceremediacji.

Aspektspołecznościowyprowadzeniabloga
Wjęzyku,którymmówimyoblogachukryta jestciekawawłaściwość–
blogasięniepisze,blogasię„prowadzi”. Jest todrobnaróżnicaseman-
tyczna,którakładzienacisknadynamikę.Podobniezwykładami–poje-
dynczywykład(lubcyklwykładów)możnawygłosić,ale jużwykłady
kursowenauniwersyteciesię„prowadzi”.Tosłowozakładapewnądyna-
mikętreści zawartychwprzekazie iuzależnienie ichodkontekstusytuacyj-
nego.Wypowiedzibadanychświadcządobitnie, iżblogowaniaodkontek-
stusytuacyjnegooderwaćniesposób.

Większośćbadanychtoaktywniuczestnicywspólnotyblogerskiej
–komentują lubkomentowali inneblogi (87,80%;N=118).Zapytani
wprost,czyczująsięczęściąwspólnotyblogerów,wwiększościodpowie-
dzieli twierdząco(59,35%;N=116).Biorącpoduwagęfakt, iżwszyscyba-
danisątakżeblogerami,możnapowiedzieć, iżprowadzeniewłasnegoblo-
gaściślewiążesięzudziałemwblogosferze–pisaniuwłasnegotekstu
wpowiązaniuzwypowiedziami innych.Niemalpołowabadanych
(47,97%;N=118)przyznała, iżkomentarzczytelnikówmawpływnatreść
bloga.Blogowanie jestbowiemprzeżyciemwspólnotowym–treśćbloga
kształtujesięwsieci cytatów,komentarzy,polemik i innychpowiązańmię-
dzyblogerami.

Blognaplatformieablognawłasnejstronie–aspektytechniczne
ispołecznościowe
Większośćzbadanychkorzystazogólnodostępnychserwisówblogowych
(blox.pl,onet.pl,blog.pl.blogger.pl,blip.pl i in.).Oczywiście takieodpo-
wiedzi sąponiekądspowodowanemetodologiąbadania (badaniewszak

Czy czujesz się częścią wspólnoty blogerów?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

8 15 20 36 37

Czy komentujesz?
N=118

Tak Ostatnio nie Nie

85 23 10

Blognie jestwyłącznie
ekspresjątwórcy.
Prowadzenie
własnegoblogaściśle
wiążesięzudziałem
wblogosferze–
pisaniuwłasnego
tekstuwpowiązaniu
zwypowiedziami
innych
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przeprowadzonowjednymzpopularnychserwisówblogerskich).
WodpowiedziachnapytanieotwarteCzymsięróżniblognaplatformie
odbloganawłasnej stronie?,badani rozwijają tęróżnicę,prezentując
główniewytłumaczeniatechniczne i społecznościowe.

Wśródróżnic technologicznych, jaknp.sam adresbloga,bardzo istotna
jest łatwośćobsługi:„Naplatformiechyba jestwygodniej–platforma
podporządkowana jestblogomipodniesię rozwija,astronymają inne
priorytety imożliwościblogowaniasąstosunkowoubogie”.Ponadtoblogi
naplatformiesą bezpłatne. Jakowadęserwisówblogerskichwskazywa-
no ograniczonywpływnaszatęgraficznąstrony.

Zdecydowaniewiększeróżnicebadanidostrzegająwkontekściespołecz-
ności,wjakiejpowstajeblog.Blognaplatformieprzyciąga więcejprzy-
padkowychludzi,niewymagareklamy („Blognawłasnejstroniema
sens je[ś]li strona jestznana”),umożliwia łatwedotarciedoodbior-
ców („Blogi tworząmiłąsieć.”„Większośćplatformtworzypewnespo-
łecznościbloggerów”).Ponadto,społecznośćblogerskawymuszaczęst-
sze aktualizacjeblogów:

„Blogerompiszącymnaplatformiewwiększości zależy
nawybiciusięz tłumu,dlategoczęstoaktualizująswojeblogi idbają
oto,bybyłyoneatrakcyjne”.

Poza jedną osobą nikt nie wskazał na różnicę np. stylu czy języka.
Pojawiały się też liczne głosy, iż te dwa typy blogów nie różnią się ni-
czym. Blogi powstają w społecznościach, które w jakiś sposób determi-
nują ich kształt. Wydaje się, że zasadnicza różnica polega na tym, że blo-
gi na platformie powstają w ramach społeczności, a blogi „autorskie”
(na własnej stronie internetowej) dopiero taką społeczność wokół siebie
tworzą. Członkowie tej społeczności, budowanej wokół samodzielnego
bloga, stanowią raczej rodzaj struktury fanowskiej – nie mają równych
praw z autorem – funkcjonują w relacji asymetrycznej.

Językblogów–potocznośćkomunikacji
W podobnym duchu można interpretować tezy o języku blogów, który
według blogerów bliski jest mowie potocznej, a zatem przypomina na-
turalne formy komunikacji w ramach społeczności. Spośród odpowie-
dzi na pytanie, Czym charakteryzuje się język blogów? można wyróż-
nić dwie główne grupy: potocznością lub niechlujstwem.
Wwypadkupierwszejkategoriibadanizwracająuwagęnatakiewłasności
językablogówjakobecnośćemotikonów,netspeaku (kolokwializmyin-
ternetowe),codzienność,potoczność,prostota,naturalność.Jesttoza-
temwedługbadanychjęzykpotocznyocenianyneutralnielubpozytywnie.

Bloginaplatformie
powstająwramach

społeczności,ablogi
nawłasnejstronie

internetowejdopiero
takąspołeczność

wokółsiebietworzą.
Członkowietakiej

społecznościniemają
równychpraw

zautorem
–funkcjonująwrelacji

asymetrycznej



Wdrugiejkategorii,ankietowanidostrzegająpodobnecechy języka
blogów,oceniając jenegatywnie.Naniechlujność językablogówskładają
się takiecechy, jak zapisfonetyczny, chamstwo, brakstylu,
brakinterpunkcji.

Badanipodkreślają także istnienieróżnicymiędzyblogami„młodzieżowy-
mi”,pisanymi językiempotocznym,ablogami„poważnymi”,wktórych
dominuje język literacki idziennikarski.

Językblogówjestzatemzbliżonydopotocznegodoświadczeniarzeczywi-
stościspołecznej–naśladujemowęcodzienną,nastawionąnakomunika-
cję. Funkcjaspołecznościowawyznaczabardzoważnyaspektanalizyblo-
gów–niemożemyichrozpatrywaćwoderwaniuodstrukturyblogujących,
którzyczytają ikomentujątekstzarównonastronieautora, jak inawłas-
nych.Taksamoblogniemożebyćanalizowanyjakosamodzielnywytwór
danegopisarza/blogera–jestbowiemelementemtejstrukturyspołeczno-
ściowej.Samautorzkoleiwpisujesięwtęsiećwspólnotowąjakokomenta-
tor innychwpisów.Oczywiściewtradycyjnympiśmiennictwieznajdziemy
podobneformy(komentarz, recenzja,polemika,glosa)ztątylkoróżnicą,
iżwwypadkutradycyjnymkomunikacja jestmniejbezpośrednia ibardziej
rozłożonawczasie iprzestrzeni; tradycyjnykomentarzzregułymusibyć
bardziejobszernyiprzemyślany,adotegotrudnogoznaleźć.Wwypadku
blogawpływspołeczności jestnatychmiastzauważalnyiwdużowiększym
stopniuwpływanatreśćbloga,zasadniczogowspółtworząc.

Konkluzje
Nazakończeniepierwszejczęści zbierzmynajistotniejszekonkluzje:

Blogatudnozdefiniować,ponieważjestnowąformąwypowiedzi,służącą
zaplatformędlagatunkówtradycyjnych,przetwarzanychprzeznoweme-
diumwprocesieremediacji.Wwypadkuróżnychgatunków(np.pamiętnik,
esej,wypowiedźpublicystyczna,artykuł)remediacjadajeodmienneefekty.
Stądteżproblemzesklasyfikowaniemblogajakoodrębnegogatunku.

Głównymiwyznacznikamitego,czymjestblogsąkwestie technologiczne
(forma,antychronologiczność,natychmiastowość,efemeryczność,aktu-
alność) iaspektspołecznościowy(komentarze,wspólnotablogerów).

Blog,choćczęstokojarzonyzekspresjąautora, jestformąspołecznościową
ipowinienbyćanalizowanywścisłympowiązaniuzgrupą,wramachktórej
powstaje.Wyjątekstanowiątutzw.blogi„autorskie”,prowadzonenaosob-
nychstronachinternetowych,najczęściejprzezosobęznaną.Wtymwypad-
kutoblogtworzyspołecznośćwokółsiebie,którejczłonkowiepozostają
wasymetrycznejrelacjiwobecautora–mogątylkokomentować.
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Na wstępie pragnę wyjaśnić kwestię najbardziej problematyczną
– dlaczego w ogóle szukać w piśmiennictwie internetowym gatunków
literackich? Przykładanie metodologicznych narzędzi wypracowanych
przez literaturoznawstwo do często miernych pod względem stopnia
literackości treści zamieszczonych w sieci może przypominać strzelanie
z armaty do komara. Co więcej wyjaśnianie zjawisk mniej skomplikowa-
nych (piśmiennictwo użytkowe) przy pomocy zjawisk bardziej skompli-
kowanych (literatura artystyczna) może być potraktowane jako błąd
metodologiczny.17

Przytoczone wątpliwości można odrzucić z dwóch powodów. Po pier-
wsze, blogi są tekstami użytkowymi, powstają na zewnątrz literatury
i tylko w wyjątkowych przypadkach literaturą się stają. Można określić
je warunkowo terminem „literatury stosowanej.”18 Historia zna przypad-
ki wkradania się takich nieliterackich form do literatury. Na granicy
powstawała na przykład powieść początkowo traktowana jako twór
pośredni, w znacznej mierze literackości pozbawiony, który dodatkowo
czerpał wiele z literatury użytkowej, np. z dzienników i listów. Blogi
w większości przypadków nie są przedmiotami estetycznej konsumpcji,
lecz społecznymi środkami międzyludzkiego porozumiewania w wymia-
rach: etycznym, uczuciowym i referencjalnym.19 Jak pisze Lejeune:
„Systemami gatunkowymi rządzi – podobnie jak innymi instytucjami
społecznymi – siła bezwładu (która zabezpiecza ciągłość ułatwiając
komunikację) i siła zmiany (literatura żyje tylko o tyle, o ile przekształca
oczekiwania czytelnicze”.20 Literatura nie powinna być rozumiana jako
całość autonomiczna, która post factum usiłuje się związać ze zjawiska-
mi społecznymi. Jej niezależność jest bardzo względna, albowiem sama
jest przede wszystkim systemem społecznym.21 Zasadne wydaje się
zatem pytanie, czy blogi są traktowane przez czytelników jako wyodręb-
nione sposoby mówienia, dysponujące sobie tylko właściwymi cecha-
mi? Jeśli są gatunkiem mieszanym, czy posiadają jakiś element nie-
zmienny – inwariant (struktura podmiotu, formy gramatyczne
lub leksykalne) rozpoznawalny w odbiorze?

21

Genologia
ainternet

AnnaGumkowska

17E. Balcerzan, Nowe formy
w pisarstwie i wynikające stąd

porozumienia (w:) Humanistyka
przełomu wieków, red. J. Kozielecki,

Warszawa, s.378

18Termin za S. Skwarczyńska

19 P. Lejeune, Wariacje na temat
pewnego paktu. O autobiografii,

Kraków 2001, s. 18

20 Ibidem, s. 57

21Ibidem, s. 92
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Podrugie,narzędzia literaturoznawczemogąokazaćsięprzydatne
doanalizyblogów, jeżeliweźmiemypoduwagęnowerozumienie
genologii. Istnieniecorazwiększej ilości tekstówhybrydycznych,których
niesposóbumiejscowićnasiatcetaksonomicznejklasycznejgenologii,22

sprawiło, żeniektórzybadaczezaczęli zastanawiaćsię,czywobecnych
czasachgatunkowigrozinieuchronnazagłada.23

NapoczątkuXXIwiekupojawiłysięzatemdobitnepostulatypowstania
NowejGenologii24 rozumianej znacznieszerzej, takżewkontekściespo-
łecznychsytuacji komunikacyjnych:
„Mówimywyłącznieprzyużyciuokreślonychgatunkówmowy(...)
Gatunkimowysąnamdanewtaki samnieomalsposób, jak językojczysty,
któregoużywamybeztrudności równieżprzedteoretycznymopanowa-
niemgramatyki”.25

Wtakimrozumieniugenologiazajmujesiękażdąwypowiedzią, i tądruko-
wanąwprestiżowymwydawnictwie, ipisanąwinternecieprzezanonimo-
wegoblogera. Jestdziedzinąnaukiusiłującąujednolicićperspektywęba-
dawczągatunkówartystycznych inieartystycznych.Wnowoczesnej,mul-
timedialnej teoriigatunku26 nagatunekskładająsię takieczynniki, jak:po-
wtarzalnośćkombinacji chwytów,ukierunkowaniekomunikacyjne
orazuzależnieniegatunkuodtechnikiprzekazu(medium).27

Ankietowanizapytaniogatunekblogu(Gdybyblogbył literaturą,
todoktórej zponiższychformbyłobymunajbliżej)udzielali zróżnicowa-
nychodpowiedzi.Najczęściejwybieralibliskieznaczeniowopojęcia:
„pamiętnik” (58) i„dziennik” (57).Cociekawewnastępnejkolejności cha-
rakteryzowaliblog jako„komentarz” (42) lub„opowiadanie” (35),„czaso-
pismo”(29),„powieść” (20),„opis” (17),wnajmniejszej ilości
głosów„encyklopedię” (3).Aż10respondentówwolałowybraćniezapro-
ponowanąwodpowiedziachwłasnąklasyfikację.Wybierali kategorię
„inne” i samodzielniewpisywalinazwy:„felietonu”(4),„reportażu”(1),
„sylwy”(1) (zdefiniowane jednocześnieprzezbadanego jako„zbiór tek-
stówowszystkim,połączonychbardzo luźno”).Możnaprzypuszczać,
żeumieszczeniebloguwramach jakiegośgatunkuniebyłodlaankietowa-
nychzadaniemłatwym,oczymświadczytakaodpowiedź:„byłobymu
najbliżejdobloga.Gdybyskrzypcebyły instrumentemtobliżejbyłoby
imdopuzonuczydotrąbki?Topytanie jestgłupie.”Ważnewydajesię,
żewskazującnafelieton, reportaż,anawetsylwę,ankietowaniwybierali
gatunkibardzościślepowiązanezosobąautora.

22G. Grochowski, Tekstowe hybrydy.
Literackość i jej pogranicza,
Warszawa 2000.

23S. Balbus, Zagłada gatunków (w:)
Genealogia dzisiaj, red. W. Bolecki,
I. Opacki, Warszawa 2000, str. 19-32

24B. Witosz, Gatunek-sporny (?)
problem współczesnej refleksji
tekstologicznej (w:) Sporne
i bezsporne problemy współczesnej
wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki,
R. Nycz, Warszawa 2002, s. 268-284
oraz E. Balcerzan, op. cit, s. 377

25M. Bachtin, Estetyka twórczości
słownej, przeł. D. Ulicka,
Warszawa 1986, s. 373

26Termin za E. Balcerzan, W strone
genologii multimedialnej (w:)
Genologia dzisiaj, op. cit

27Ibidem, s. 88
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Dominujeodczytywanieblogówwkategoriachdiarystyki (dziennik,
pamiętnik),choćtentypniestanowinawetpołowycałościgłosów.
Wśródodpowiedzinapytaniewielokrotnegowyborudotyczące formy
bloga jakogatunkudiarystycznegotylko115z309głosówoddanonaga-
tunkidiarystyczne.Toniewiele, jeśliwziąćpoduwagę,wjaki sposób
platformaBlox.pl zachęcadozałożeniawłasnegoblogu.

Chociażpojawiająsięcoraz liczniejszeopracowania literaturoznawcze
rozpatrująceblogiprzedewszystkimwkategoriachdiarystyki, taka
jednoznacznagatunkowaklasyfikacjanieznajdujepotwierdzeniawśród
aktywnychwblogosferzeużytkowników.

Cociekawe„dziennikowość”tokategoria,którawodpowiedziach
rzadkopojawiasięwkontekście literatury,częściejwystępujewsamo-
dzielnieprzygotowywanychdefinicjachblogu(pytanieotwarteCzym
Twoimzdaniemjestblog).Wprzypadkutegopostawionegonasamym
początkubadaniapytania,ankietowaniznacznieczęściejwskazywalina
związki zdziennikiemczypamiętnikiem:

„Darmowa,swegorodzajustrona internetowanaokreślonym
serwerze,najczęściej spełnia funkcję internetowegopamiętnika”
„pamiętnik”,„pamiętnik internetowy”,„blog–pamiętnik,moje
wirtualnemiejsce,którepozwalamibyćsobą,gdziemogębyćszczera
iniemusz[ę]”,„rodzajdziennika internetowego”,„Cośpomiędzy
dziennikiem,notatnikiemiksiążką, takiewspółczesnesilvare-
rum”,„Rodzajdziennika,pamiętnikabądźzbioruzapisków/fotografii
dostępnypewnejgrupie (wszczególnościwszystkim)”,„Osobisty
dziennikautora”,„dziennik”,„Blogtopamiętnikpisanydlasiebie

Gdyby blog był literaturą,
do której z poniższych form byłoby mu najbliżej?

Pamiętniki 58
Dziennik 57

Komentarz 42
Notatka 38

Opowiadanie 35
Czasopismo 29

Powieść 20
Opis 17

Encyklopedia 3
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i innych”, „Pamiętnik, formakreacji lubautokreacji, sposóbnanudę,
sposóbnazapisaniemyśli,miejscespotkańtowarzyskich”„Publiczny
pamiętnik,częstostrona internetowanajakiśkonkretnytemat”, „ja
traktujęblog jakoswójosobistydziennik,dlategoteż jestzahasłowa-
ny”, „Hipertekstowydziennikmyśli iopinii”, „blogtopamiętnik,
którydajesięwszystkimdowglądulubministronkanadowolnyte-
mat”, „rodzajpamienikamiejcewyładowywaniaswoichmyśliuczuć”

W35z76definicjipojawiłosięsłowo„pamiętnik”lub„dziennik”.Wtymwy-
padkutrudnoojednoznacznąinterpretacjęwyników.Wydajesię,żewsamo-
dzielnietworzonychdefinicjachankietowanipowoływalisięnaterminydia-
rystycznebezkonkretnychliterackichskojarzeń,aterminom„dziennik”i„pa-
miętnik”nadawaliniecoinneznaczenia,rozumianewpotocznysposób.Kwe-
stiaodróżnieniadziennikówipamiętnikówniejestłatwaiprzysparzazresztą
wielekłopotówliteraturoznawcom,którzynajczęściej,wpisująjewobręb„li-
teraturydokumentuosobistego”.28 Natomiastprzywołaniewpytaniutermi-
nu„literatura”spowodowałoostrożniejszekorzystaniezterminologii.Zprzy-
toczonychwynikówwidaćwyraźnie,żeblogtozcałąpewnościąwięcejniż„
dziennik/pamiętnik”.Wpływnatakzróżnicowanepostrzeganiegatunkublo-
gu,maspecyfikasamegomedium,wramachktóregoblogistnieje.Można
przypuszczać,żeużytkownicyinternetuznająterminpamiętnik/dziennik
zrzeczywistościpozasieciowej,alewnowymmediumnabieraonniecood-
miennego,bardziejpotocznegoznaczenia.

NapytanieotwarteCowspólnegomająwszystkieblogiankietowani
wymieniali:

n miejscepublikacji (Internet),n układczasoprzestrzennywpisów
–strukturę/formę(podziałnanotki)n kwestięekspresywności

i komunikacjin temat (życie)n stylwypowiedzin formalnąnazwę
„blog”(platformęblogową)

Jedynie5ankietowanychz51osóbudzielającychodpowiedzi niewskaza-
łożadnejwspólnejcechyblogów.Blogi tozatemokreślonastruktura.
Nośnikblogów–wznaczeniuwykorzystanegomedium–determinuje je
zarównopodwzględemformy,komunikacji, jak i styluwypowiedzi.

Konkluzje
Podsumowując,zmianamedium,awięctakżekontekstu,wktórympoja-
wiasię tekst, zmienia jegokategoryzacjęgatunkową. Jest toodczuwalne
przezodbiorcówusiłującychzdefiniowaćblogi zapomocąpozasieciowych
kryteriów.Pojęciawykorzystywanewopisachokazująsiębyćniewystar-
czające,aprzynależnośćgatunkowablogówniejasna.Wzależnościod
przyjętegokryteriumtahybrydycznanowaformaujawniaróżneoblicza.

28Termin za: R. Zimand, Diarysta
Stefan Ż. , Wrocław 1990

Możnaprzypuszczać,
żeużytkownicy
internetuznajątermin
pamiętnik/dziennik
zrzeczywistości
pozasieciowej,
alewnowymmedium
nabieraonnieco
odmiennego,
bardziejpotocznego
znaczenia
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Blogitodzienniki

Blogiokreślaneprzezużytkownikówjako„internetowedzienniki”posia-
dającechywspólnez ichdrukowanymiprzodkami.Dziennikipowstające
pozasiecią takżesączęstopozbawione„literackości”,należądogatunków
użytkowych iwrzadkichprzypadkachtrafiajądo literatury.Tradycyjnewy-
znacznikidziennikowości to:dominacjaosobyautora,doraźność, referen-
cjalność,chronologiazapisuelementymetatekstowe,swobodaformywy-
powiedzi,brakwizji skończonejcałości,brakzasadywspółtematyczności
sąsiadującychwpisów.Cozostałowblogachztradycyjnychgatunków
diarystycznych?

1.Dominacja osoby autora
oraz jego subiektywnego punktu widzenia

Osobistaperspektywablogówjest jednązpodstawowychkategoriidefiniu-
jącychblogi,cowbadaniuwyraźniewidaćtakżewpytaniachotwartych:

„Twórcyblogówzazwyczajchcąpodzielićsięswymi wiadomościami
lubodczuciami,przemyśleniami”,„Są internetowymzapisem
intymnychprzeżyć”,„Potrzebę„wypisaniasię”autorów”,
„Subiektywneopisywanierzeczywistościprzez ichautora”,„Blog
tomiejscenawyrażanieswoichopinii, komentarzydowydarzeń itp.”,
„Wirtualnywłasnypokójzpopisanymiścianami”,„Strona
przedstawiającaosobisteopiniekonkretnejosoby”,„Osobiste
miejscewwirtualnymświecienadzieleniesięrefleksjami,etc.”

Wyrażanieswojejosobowości, inaczejmówiącczytelnaautonarracjapro-
wadzonaprzezblogerównieprowadzi jednakdopostrzeganiadzienników
internetowych jakoformzapisu intymnego:

Czy piszący jest głównym bohaterem?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

2 9 40 58 8

Czy bloger jest subiektywny?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

5 10 15 52 34

Motto:
–Napisz

wkilkusłowach,
co to jestblog?

–Dziennik
internetowy

Dlaczego
wogóleszukać

wpiśmiennictwie
internetowym

gatunków
literackich?
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Subiektywność ipisanieoswoimżyciuwInternecienie jest tymsamym,
co intymnewyznaniazamieszczonewniesieciowychpamiętnikach.
Wniosek? Intymnośćwrzeczywistości Internetu ipozaniądziała inaczej
i jest inaczejdefiniowanawzależnościodmedium.

2.Doraźność – dystans między odnotowywanymi zdarzeniami
a ich zapisem jest minimalny (nadrzędna funkcja czasu

teraźniejszego). Kategoria teraźniejszości uzyskała najwięcej gło-
sów wśród ankietowanych (80)

Badaniznacznierzadziejwskazywalinaczasprzeszły lubprzyszły:

3.Referencjalność – blogerzy twierdzą, że piszą o sytuacjach
prawdziwych, dotyczących współczesnego świata. Zdecydo-

wana większość ankietowanych zaprzecza, że sytuacje opisywane
na blogach są wymyślone. „Opisują świat do którego przynależy
autor.”

Czy blog jest dziennikiem intymnym?
N=118

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

10 25 50 29 4

Czy bloger opisuje teraźniejszość?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

0 1 35 56 24

Czy bloger opisuje przeszłość?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

2 19 61 28 7

Czy bloger opisuje przyszłość?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

7 35 53 16 5

Subiektywność
ipisanieoswoimżyciu
wInternecienie jest
tymsamym,
cointymnewyznania
zamieszczone
wniesieciowych
pamiętnikach
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4.Elementy metatekstowe – daty,miejsca,chronologia zapisu –
odpowiedzi w pytaniach otwartych

„Rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza
datowane wpisy, wyświetlane kolejno”, „Podział na notki”
„Podział na dni” „Konstrukcję strony – wymóg cyklicznej
aktualizacji, z reguły dość podobny układ stron”

5.Swoboda wyboru formy wypowiedzi: Odpowiedzi w pyta-
niach otwartych:

„Takie współczesne silva rerum”, „Blog łączy te wszystkie
formy”, „Sposób publikacji: nieciągły, nieregularny.
Nieskończoną formę, tworzącą się.”

Zwynikówankietytrudnonatomiast jednoznacznieokreślić, jakblogerzy
odbierającechytypowedlaklasycznychdzienników:brakwspółtematycz-
ności sąsiadującychwpisów29 orazbrakprzemyślanejkompozycji całości30

tzn.wszystkichnoteknablogu.Niewiadomoniestety,wjaki sposóbrozu-
mielipytanierespondenci (użytewpytaniusformułowanieokazałosię
zbytniejasne):

Czy opisuje rzeczy prawdziwe?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

2 2 43 64 5

Czy opisywane są problemy współczesnego świata?
N=116

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

0 1 35 64 16

Czy opisywane sytuacje są wymyślone?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

7 41 65 3 1

29J. Sturrock traktuje tę cechę jako
podtawowy wyróżnik dziennika

30M. Głowiński, Powieść a dziennik
intymny, (w:) Gry powieściowe, 1973

Niektóre
charakterystyczne
cechytradycyjnych
dziennikówmożna

odnależćtakże
wblogach

Czy w blogu jest ciągłość opowieści?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

3 22 45 42 5
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Jakwynikazpowyższychrozważań,blogi rozumiane jakoteksty,awięc
wyjętezeswoistegodlanichkontekstu, realizująwielecechtradycyjnego
pamiętnikarstwa.Zpunktuwidzeniasposobupisaniaoświecie i„Japiszą-
cego”mogąbyćrozpoznane jakoformadzienników.

Konkluzje
Po omówieniu cech wspólnych blogów i dzienników, mogę postawić ko-
lejne pytanie, co zdecydowanie obie te formy wypowiedzi różni. Jest to
świadomość publikacji i interakcja między nadawcą i odbiorcą – a więc
to, co związane z kontekstem sieciowym i różnymi możliwościami komu-
nikacyjnym.
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Blogi to nie dzienniki

Momentem przełomowym w historii tradycyjnych diariuszy była ich pu-
blikacja jeszcze za życia autora. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce
w kraju dzienników intymnych – we Francji. Dziennik André Gide’a moż-
na było dostać w księgarniach w 1938 roku. Z pozoru błahe zjawisko
niosło za sobą niebagatelne konsekwencje: tekst pisany do tej pory na
użytek własny i nie przeznaczony do publikacji został ujawniony pu-
blicznie. Publikacja zniszczyła intymność dziennika. Czermińska określa
zjawisko mianem „paradoksu ekspresji intymnej”.31 Biorąc pod uwagę
fakt, że świadomość publikacji w znaczący sposób steruje samym pro-
cesem pisania oraz że zdecydowana większość blogów jest od początku
pisana z myślą o publicznym udostępnieniu tekstu „od ręki” (ilość blo-
gów zamkniętych, do których dostęp mają wyłącznie przyjaciele i znajo-
mi blogera, jest nieznaczna) warto przyjrzeć się blogom przez pryzmat
zagadnień autokreacji twórców.

Zbadaniawynika,żeblogi sąpisanemiędzy innymi zpotrzebykomunika-
cji zesobą i z innymi. Jakodpowiadaliankietowani,możliwośćwypisania
sięnaróżnetematypełnidlanich funkcje terapeutyczne:„rodzajpamięt-
nikamiejscewyładowywaniaswoichmyśliuczuć”„Sposóbnawyrażenie
siebie” (Coto jestblog?)PsychologElżbietaDryll i socjologAdrianWójcik
podjęli jużpróbębadaniazachodzącychzmianpsychicznychpodwpły-
wempisaniablogów–zmianyobserwowanonapodstawiecech języka
stosowanegonablogach.32 Wynikiwskazująna istnienie istotnychróżnic
pomiędzywłaściwościami językastosowanegoprzezosobybadanew2.
i25.miesiącuprowadzenia internetowegodziennika.

Możnapowiedzieć, żeblogerzytworząnarracje„zpotrzebyserca”,myślą
jednaktakżeoczytelnikach i tworzeniuspołeczności, coobrazujeodpo-
wiedźnapytanie,czyblogerpiszenapotrzebyczytelnika.Największa ilość
odankietowanychwybrałaodpowiedźANITAK/ANINIE,awięcuchyliła
sięod jednoznacznegowskazania.Byćmoże jest tospowodowanebudo-
waniemwiarygodnościblogów.Zbadaniawynika,że jednymznajważ-
niejszychatutówblogerówjestwłaśnie ichwiarygodność.

Motto:
Czypojawieniesię

formyblogazmienia
cośwsposobie

pisaniaoświecie?
„zpewnością tak.

blogpozwala
wszystkim

zainteresowanym
wyrażaćswojeopinie
oświecie–wcześniej

żadnemedium
niedawało takiej

możliwości.
Publicznepisaniebyło

dlawybranych
–teraz jestdostępne

dlakażdego”

Czy bloger pisze na potrzeby czytelnika?
N=118

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

4 27 62 19 6
31M. Czermińska, Autobiograficzny

trójkąt: świadectwo, wyznanie
i wyzwanie, Kraków 2000, s. 286

32A. Wójcik, E. Dryll, Formalna analiza
języka blogów - prezentacja metody

(w:) Narracja. Teoria i praktyka,
red. B. Janusz, K. Gdowska, B.

Barbaro, Kraków 2008
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Chodziwięcoprzedstawieniesiebie,swoichopinii,poglądów,sposobupa-
trzenianaświat.Blogerzydziękimediuminternetudokonująautoprezenta-
cji.Ankietowaniwwiększościprzypadkówpotwierdzali,żetwórcydzienni-
kówsieciowychsąsubiektywni(86głosówna116wszystkichodpowiedzi).

Jednocześniebadaniwidzązwiązekpojawiającychsiępodnotkami
komentarzynatreśćblogów.59głosównaTAKprzeciwko26naNIE:

Możliwośćnatychmiastowej relacjiautorówzodbiorcamitozdecydowa-
nyprzełomwpiśmiennictwie.Zwykłyczytelnik,którydecydujesię
nakomentarz,popierwszenawiązujedialogzautoremwpisu,podrugie
umieszczaswój tekstwramach jegotekstu.Natychmiastowośćwzajem-
nychrelacjinadawcy iodbiorcy iwymienność ichról to jednazgłównych
cech internetowegopisarstwa.

Pisanieosobie jest jednakrozumianewspecyficznysposób. Interesująco
przedstawiasiękwestiaświadomościautokreacji.Badanizapytani
oto,kimsąpiszącbloga(pytanieotwarte)odpowiadali, żesą:

n postaciąwykreowaną/przyjętąrolą,np.obserwatorem,auto-
rem,dziennikarzem,krytykiemmuzycznym,postacią fikcyjną:

„Obserwatoremstawiającymtezę,byzaprosić
dodyskusji.”„Narratorem,któryczasamiuczestniczywwydarzeniach.
Zazwyczaj jednakobserwatorem”„Postacią fikcyjną.”

n sobą

„JestemSOBĄ,nigdynikogonieudaję”.

Czy bloger jest subiektywny?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

5 10 15 52 34

Czy komentarze mają wpływ na treść bloga?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

8 18 33 43 16

Zbadaniawynika,
ze jednym
znajważniejszych
atutówblogerów
jestwłaśnie ich
wiarygodność
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n sobą,alezpewnymizastrzeżeniami:

„sobą.Zazwyczaj”„sobązelementamikogośkimchciałabymbyć”
„pewną,bardziejcynicznączęściąsiebie.”„Piszędwablogi: jedenjest
osobisty,nanimjestemsobą,chociażniepiszęowszystkim,
zachowujęjakąśczęśćprywatności.Drugitomojekulturalne
wspomnienia, jestemnanimprzezroczysta,niemalniewidzialna,
wpisymówiąomnietylkowmałejczęści.”

Pojawiałysię takżeodpowiedzipodkreślające rolespołeczne
icechyosobowości:

„sobą,zakrconą,pesymistką,zmiennąkobietą”,„człowiekiem”,
„jestemsobą,matką,zoną,koleżanką,sąsiadką...”,„sobą,zwykłą
30+latkąmieszkającąwdużymmieście, zmagającąsięzżyciem,ba-
wiącąsięczasemdobrze,czasemwogóle,ciężkopracującą.”

Zdajesię,żeniektórzyblogerzywwiększymstopniuzdająsobiesprawęzau-
tokreacji.Samterminzresztąpojawiasiękilkakrotniew odpowiedziachna
pytaniaotwarte.Ztejperspektywymożnazatemprzyjąć,żeświadomość
kreacji jeststopniowalnaiwyróżnićposzczególnetypy:potwierdzeniekrea-
cji (typ1.postaciąwykreowaną/przyjętąrolą),zaprzeczeniekreacji (typ2.
sobą)orazczęściowepotwierdzeniekreacji (typ3.sobązpewnymizastrzeże-
niami).Wtymmiejscuwartowspomniećobadaniachprowadzonychna
blogerachweFrancji.LiteraturoznawcaPhilipLejeunewramachstowarzy-
szeniaAPA–AssociationPourl’Autobiographiew2000r.przeprowadziłan-
kietęwśródinternautówpublikującychpamiętnikionline.Wnioski,doktó-
rychdoszedłbyłyzaskakujące:praktycznieniebyłowyznaniapozbawione-
goelementuautokreacji.Badaniepozwoliłomucałycybergatunekzaliczyć
do„autofikcji” itymsamymuznaćzajednąznajważniejszychcechliteratury
naszychczasów.

Blogerzypisząpoto,żebyzdobyćczytelników(świadcząotymilośćkomen-
tarzyorazstatystykiodwiedzinstronydostępnewpaneluadministratora
blogu).Mówiąwsubiektywnysposóboróżnychsprawachiswoimżyciu,
alesątematy,którychniepodejmują.NapytanieotwarteOczymniepiszą
blogerzypojawiłysięodpowiedzidotyczące6kategorii.
Najliczniejszabyłagrupaankietowanych,którzytwierdzili, żeblogerzypi-
sząowszystkim:

„Nie ma takiego tematu. Różnorodność blogów jest
ogromna!” „wszystkie tematy poruszaja, blogosfera jest
pod tym względem niezależna”

Świadomość
autokreacjiblogerów

jeststopniowalna
imożnawyróżnić

poszczególnejej typy:
potwierdzeniekreacji,

zaprzeczeniekreacji
orazczęściowe

potwierdzeniekreacji
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Padały jednaktakżeodpowiedzi, żeniepisząo:

1.O personaliach, zachowują anonimowość

„Blogerzy przede wszystkim unikają podawania personaliów –
swoich, przyjaciół, ludzi z pracy i szefów. I bardzo dobrze:)”

2.Rzeczach nieistotnych i nieciekawych z punktu
widzenia blogera

„o tym co ich nie interesuje”.

3.Wiedzy z wąskich dyscyplin nauk

„Chyba tylko wąskie dyscypliny nauki nie są poruszane
w blogach”.

4.Rzeczach nielegalnych (np. używkach),
tzn. przestrzegają regulaminu serwisu

„nie piszą o rzeczach naprawdę nielegalnych, pomijają kwestie
natrkotyków, jesli juz o nich wpsominają to w osobie trzeciej
„oni brali” „oni palili”

co jest wyrazem tego, że mimo pewnej anonimowosci nie czują sie
do końca anonimowi.

5.O swoich wadach

„o swoich wadach piszą najmniej:)”

Ankietowani zapytani wprost, jakich tematów unikasz w pisaniu na blo-
gu (pytanie otwarte), potwierdzili omówiony powyżej podział. Nie pi-
szą bowiem o tematach bardzo osobistych: intymnych, rodzinnych, ta-
kich jak życie erotyczne czy dramaty życiowe, unikają poruszania spraw
służbowych, nie podają także danych osobowych umożliwiających ich
identyfikację. Znaczna część twierdziła, że nie unika pisania prawdy na
żaden temat. To dość ciekawe odpowiedzi, które w jakiś sposób wyzna-
czają granice bloga. Z jednej strony istotna i ceniona na blogach jest au-
tentyczność „JA”, z drugiej – granicą jest anonimowość, intymność.

Oczym
niepiszą
blogerzy?
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Czyzatemprawdajestblogowącnotąnigdyniepraktykowanąwcałości?
Napytanieotwarte, ileprawdyosobie ioswoimżyciuwpisujesznabloga,
wśródodpowiedzimożnawyróżnić typy:

I.Nie pisze prawdy, blog jest o czymś innym

„ Nie piszę o sobie” „blog jest naukowy, więc mnie
i mojej prywatności jest tam mało.” „Nie piszę o swoim życiu –
mój blog nie jest zapisem osobistych przeżyć.”

II.Raczej unikam takich tematów

„ Tyle, ile jest mi w danym momencie do opisania danego za-
gadnienia niezbędne. Pisze bloga o modzie, a nie osobisty pa-
miętnik”, „ staram sie jak najmniej, ale nie zawsze mi to wy-
chodzi”.

III.Nie zmyślam, ale coś przemilczam

„część prawdy dla wszystkich, większa część dla nielicznych
(na hasło), całość dla nikogo”, „67%:P Są rzeczy, o których
nie piszę na blogu, jeśli uznam, że są zbyt intymne”, „90%”
„Sporo. Choć czasem jest to prawda zakamuflowana,
albo odrobinę naciągnięta”, „ tylko prawdy chwilowe,
odpowiednio zapodane czytelnikowi”, „ coraz mniej.
na początku pisałam więcej o swoim życiu i pracy, po jakimś
czasie zaczęłam ’dryfować’ w stronę mniej osobistych
wpisów”, „ nie ma tam kłamstw. piszę tylko prawdę. ale
nie piszę absolutnie o wszystkim”, „Sporo, ale z poszanowa-
niem dla własnej prywatności – która i tak moim zdaniem
czytelnika nie zainteresuje”, „Prawdę piszę zawsze, tylko
nie zawsze piszę WSZYSTKO.”

IV. Piszę całą prawdę

„Całą prawdę i tylko prawdę”, „Wszystko co pisze w blogu
to prawda.”

Przeważają odpowiedzi „nie zmyślam, ale coś przemilczam.” Świa-
domość publikacji wyznacza ramy intymności. O ile w tradycyjnych
dziennikach mogło się znaleźć wszystko, ponieważ było pisaniem

Czyprawda
jestblogowącnotą

nigdy
niepraktykowaną

wcałości?
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do siebie, o tyle w przypadku interakcyjności blogów kwestia prze-
stawia się odmiennie, a zarzuty o „ekshibicjonizm” wydają się nie-
słuszne.

Konkluzje
Blog jestpisaniemwdużejmierzezmyśląopublikacjina forumpublicz-
nym. Jeśliprzyjąćzałożenie, żeblogi totradycyjnedziennikiprzekształco-
neprzeznowemedium,trzebazaznaczyć, żezmieniaono ichstrukturę
odwewnątrz–pragmatycznierzeczujmując,blogi spełniajązupełnie
odmiennefunkcjekomunikacyjne.Nie jest tokomunikacjaskierowana
dowewnątrz, lecznazewnątrz.Byćmożedlategowbadaniachamerykań-
skichnadblogamipojawił sięnurt,którynieklasyfikujeblogówjakono-
wegogatunkuwypowiedzi, lecz jakonowemedium.Możezabrzmito
dośćabsurdalnie,alepamiętnikisłużątakżedopromowaniamarek firm
czyproduktów,sąkanałemkomunikacji instytucji zklientami, służąpolity-
komzaperswazyjnenarzędzieprzekazywania informacji.Nawet jeśliblogi
początkowobyłydziennikami,obecniepełniątakżezupełnie innefunkcje.
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Zewzględunacharakterbadanianieporuszamszczegółowychzagadnień:
styluaodmian językaczystylua języka.Terminu„styl”używammożliwe
szeroko, rozumiejącgo jakozespółcech leksykalnych,gramatycznych
i składniowychrealizującychpewienzamysłkomunikacyjny.

Wpytaniuotwartympojawiłysięzaledwie3(z48udzielonych)wypowie-
dziwskazującenawspólnecechystylublogów:

„stylpisania”,„stylwypowiedzi”,„pewienluz,naktórypozwala
charakterblogu,wporównaniuzczasopismami,
nawet internetowymi”

Wodczuciublogównienależy jednaktegoaspektu lekceważyć.Zdajesię,
żemożnamówićo językowejodrębnościblogów.

Kwestia jestproblematycznabyćmożezewzględunaspecyfikętego języ-
ka– jestonbowiemzeswejnaturystylistycznienacechowanypotoczno-
ścią. Jest jednymzestylówfunkcjonalnych33 –stylempotocznym.34 Przyj-
mujędefinicjęstylupotocznegoWilkonia„odmiana językamówionego,
używanaprzezwszystkich,obsługującasferycodziennejkomunikacji,
możliwadoużyciawkażdej sytuacji”.35

Ankietowaniwzdecydowanejwiększościwskazywalinafakt,żeblogisąpi-
sanejęzykiempotocznymizbadańwynika,żewłaśnietakistylwypowiedzi
jestatrakcyjnydlaczytelników.56osóbuznałostylulubionychblogerówza
istotny,coobokciekawości ludzi,którychsięnieznazrzeczywistościpoza-

Język
blogów

Motto:
Czypojawieniesię

formybloga
zmnieniłocoś

wsposobiepisania
oświcie?

„Zpewnoscią,
pojawiłasie

konwencjablogowa,
nowystyl”

Czy blogi są pisane specyficznym językiem?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

0 30 51 25 12

Czy blogi są pisane językiem codziennym?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

1 9 42 53 11

33H. Kurkowska, S. Skorupka,
Stylistyka polska – wyróżnione style

funkcjonalne to: potoczny,
przemówień, urzędowo-kancelaryjny,

naukowy, publicystyczny
i dziennikarski, artystyczny

34Szerzej Bartmiński J., Styl potoczny
(w:) Współczesny język polski,

red. J. Bartmiński, Lublin 2001
oraz Bartmiński J., Styl potoczny jako

centrum systemu stylowego języka
(w:) Synteza w stylistyce słowiańskiej,

Opole 1991

35A. Wilkoń, Typologia odmian
językowych współczesnej polszczyzny,

Katowice 1987, s. 58-63
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sieciowej,zabawnychtreści i zainteresowań,stanowitrzeciwynik.Niżejsy-
tuująsiętakieodpowiedzi, jakbycienabieżącozeznajomymi/rówieśnika-
mi,pogłębianiewiedzynatlezawodowyminaukowymorazpopularność
blogera.

Taksformułowanepytanieniedaje jednakodpowiedzi, czychodziostyl
poszczególnychblogerów,czyogólniej rzeczujmującblogowąstylistykę.
Trudnotakżewkażdymwypadkuustalić, jakieznaczeniemiałodlarespon-
dentówsłowo„styl” (zdajęsobiesprawę,żeniekonieczniebyło jednoz-
naczniekojarzonez językowymisposobamikonstruowaniawypowiedzi,
wiązałosięnajprawdopodobniej takżezporuszanątematyką).

Niezmieniato jednak faktu,że językblogówjest elementemznaczącym,
couwidaczniasięwpytaniuoelementyatrakcyjnedlaczytelników.62ze
118ankietowanychuznało,że językblogówjestdlanich istotnym
czynnikiemwyborutekstów.

Wpytaniuotwartymdotyczącymcharakterystyki językablogówankieto-
wanizwracaliuwagęna:

Czy do blogów przyciąga mnie język?
N=117

Nie Raczej nie Ani tak/Ani nie Raczej tak Tak

15 18 23 41 21

Powody dla których czytasz blogi?

Serwer 58
Ciekawe 57
Bieżące 42

Zabawne 38
Styl 35

Hobby 29
Zawód 20
Nauka 17
Autor 3
Inne 17

Jakość 3

Blogisąpisane
językiempotocznym
iwłaśnietakistyl
wypowiedzi jest
atrakcyjny
dlaczytelników
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1.język internetowy (emotikony, netspeak, zapis fonetyczny)

„Blogiczęstopisanesą językieminternetowym,zmnóstwem
emotikon,młodzieżowymiokreśleniami”, „Swoistym
Tsłowotwórstwem,skracaniem,łączeniemwyrazów”.

2.potoczność, codzienność (kolokwializmy, swobodny
szyk, naturalność, prostota, codzienność, potoczność,

nieformalny język)

„skrótem,półprywatnymslangiem,odniesieniamidoosób,rzeczy,
sprawimiejscznanychautorowi”,„jestpotocznynaogół”,„Prostotą,
spontanicznością”,„Naturalnością”,„jestswobodny”,
„Wzdecydowanejwiększości jest to językpotoczny,chociażzdarzają
sięperełkipisanepoprawną,bogatąpolszczyzną.”

Wkategoriachwartościującychpojawiałysię takżezagadnienia:

3.braku poprawności (stylistycznej, interpunkcyjnej,
wulgaryzmów)

„Niestetyczęsto jest to jakaśchoranowomowa.”„Niechlujnością,
dysortografią...oskładni językowejniewartonawetwspominać”,
„nieznajomościąpodstawowychzasadortografii ipoprawnej
polszczyzny–wprzypadkuwiększościblogerów...”,„niechlujnością:
brakiemszacunkudlazasadortografii,gramatyki, interpunkcji|
skrótami,emotikonkami|brakiemprecyzji| cliche językowymi|
wulgaryzmami”

4.zaletą języka blogów była przejrzystość

„prostotą wyrażania myśli. Blog często jest bardziej
komunikatywny w treści jak artykuł w gazecie”, „nie jest
napuszony jest za to łatwy i przystępny”, „Jest jasny, czytelny,
zrozumiały”, „Zazwyczaj jest on prosty. Są jednak wyjątki,
jak zawsze. Blogi pisane są często językiem dowcipnym,
z przymróżeniem oka.”

5.Spośród 47 udzielonych odpowiedzi aż 14 wskazywało
jednak na brak reguły:

Charakterystyka
języka

blogów
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„zależyodautorów, jest taki jakiużywają ludziektórzy jepiszą
i taki jaki rozumiejączytelnicy”,„Niemożnageneralizować.Sąblogi,
blogasy,anawetblogaski. Ich językbardzosięróżni:odpotoczneg
oczynawetrynsztokowegoponaukowy”,„Niczym. Jest takwiele
stylów,awiele jestwłasnychautorskich,żeniemożnawyróżnićcech
charakterystycznych”,„Każdyblogermaswójstylpisaniabloga”,
„Niemajęzykablogów.Tak, jakniemajęzykaksiążek.”

Zpewnościąkwestiaodrębności językablogówtkwigłębiejniżnapozio-
mie leksykalnym.Moimzdaniemdotyczyraczejukształtowaniaretorycz-
negotekstów,któreroboczookreślamjako„retorykęszczerości”. Jeśliw
blogachmamydoczynieniazautokreacją,nacowskazujenaszebadanie,
wartobyłobyzanalizować, jakiwpływwywieraonana język.Chodzimi
osposóbukształtowaniawypowiedziwpowtarzalnychsytuacjachmiędzy
autoremiczytelnikiemblogu,ostałyukładrólnadawcy iodbiorcy,ocel
komunikacjiorazpowtarzającąsię funkcjęwypowiedzi. Jest tozwiązane
takżebezpośredniozproblememkomunikacji językowejwInternecie.Do
dokładniejszejanalizynależałobysięgnąćpobadaniaprzeprowadzane
wramachCMC(computer-mediatedcommunication), czylidziedzinyzaj-
mującej sięzagadnieniamiwpływukomputerównakomunikacjęmiędzy-
ludzką.36 Specyficznedla Internetucechykomunikacji językowej tomiędzy
innymi:dialogowość,spontaniczność,kolokwialność, sytuacyjność,mul-
timedialność ihipertekstowość.37 Wzasadzieowszystkichzwymienio-
nychcechachpisaliwankiecieblogerzy,chociażzwracali szczególnąuwa-
gęnaodrębność języków(idiolekty)poszczególnychautorów.Prowadzo-
neprzezpolskichbadaczyanalizystylublogówwskazujądodatkowona
dwie istotnecechy:autoreferencyjnośćrozumianą jakoprzykładaniewagi
dopisaniaosamymprocesiepisaniaorazneooralność,awięcusytuowa-
nie językablogówpomiędzymowąpotocznąawzorcamioficjalnejpol-
szczyzny.38

Konkluzje
Niebezkozeryblogompoświęcasięcorazwięcejuwagi.Swoistablogo-
mania jestpróbąoswojenianowegozjawiska.Zpunktuwidzeniasposo-
bupisaniablogi sąbezwątpieniapodwielomawzględamigenologicz-
niespokrewnionezdziennikami,czegonajwyraźniejszymprzykładem
jestzależnośćautor-narrator-bohater,pozatym:chronologicznyzapis,
doraźnośćpodejmowanychtematów, i ichreferencjalność.Zupełnieod-
mienna jestnatomiast ich funkcja– istotnaokazujesiękwestiakomuni-
kacji zodbiorcą,acozatymidziepromocjabloga.Blogówniemożna
rozpatrywaćtylko jakoteksty,ponieważzbytsilniesazwiązanezkontek-
stemsieci,a tekstwkontekście to jużdyskurs.

36S. Barnes, Computer-Mediated
Communication:
Human-to-Human
Communication Across
the Internet, 2002; C. Thurlow,
C. Lengel, A. Tomic,
Computer-Mediated
Communication,
Thousand Oaks 2004

37J. Grzenia, Komunikacja
językowa w Internecie,
Warszawa 2006

38S. Bednarek, Blogosfera (w:)
Życie codzienne Polaków
na przełomie XX i XXI wieku,
red. R. Sulima, Łomża 2003

Specyfika języka
blogów
aukształtowanie
retorycznetekstów,
tzn.czyblogerzy
uprawiają"retorykę
szczerości"?
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INSTYTUT
BADAŃLITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
przywspółpracy
MAZOWIECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
organizujewrokuakademickim2008/2009
jużporazszesnastynastępującerodzajestudiów
podyplomowych:

PODYPLOMOWE STUDIA FILOLOGII POLSKIEJ (czterosemestralne),
dlaabsolwentówkierunkówhumanistycznychztytułemmagistra,przygotowującedonauczaniajęzykapolskiego
wszkołach.Studiaoferujązajęciazhistoriiliteraturypolskiej,naukiojęzyku(gramatykaopisowa,elementyhistorii
językapolskiego,kulturajęzyka),poetykiimetodykinauczania;obejmująponad400godzinkonwersatoriówiwykładów.

PODYPLOMOWE STUDIA WIEDZAOKULTURZE (trzysemestralne)
specjalizacjanauczycielskaispecjalizacjahumanistyczna
Ofertaskierowanadoabsolwentówwyższychuczelnihumanistycznych. Specjalizacjanauczycielska:oferujemy
warsztatymetodyczneorazkonwersatoria,kończącesięopracowaniemscenariuszy lekcji iprzygotowujące
donauczaniawprowadzonegodoszkółprzedmiotu“Wiedzaokulturze”. Specjalizacjahumanistyczna:oferujemy
seminariaspecjalistyczne,a takżeseminariumdyplomowe.Specjalizacjaprzygotowujedosamodzielnejpracy
naukowej imożestanowićetapprzygotowawczydopodjęciastudiówdoktoranckich.

PODYPLOMOWESTUDIAZARZĄDZANIAKULTURĄWSTRUKTURACHUNIIEUROPEJSKIEJ
(dwusemestralne)
Studiaprzeznaczonedlaabsolwentówhumanistycznychstudiówmagisterskichilicencjackich,przygotowujądo
wykonywaniazawodumenedżerakulturywwarunkachUniiEuropejskiej.Kształcąumiejętnośćzarządzania
instytucjamikultury,organizowania imprezkulturalnych(festiwale,konkursy,przeglądy,warsztaty),konstruowania i
finansowaniaprojektów,współpracyzorganizacjamirządowymiipozarządowymi,szkoleniapracownikówpromocji.

PODYPLOMOWESTUDIAEDYTORSKIE (dwusemestralne)
Studiaprzeznaczonesądlaabsolwentówhumanistycznychstudiów magisterskichi licencjackich.
Programobejmujeproblematykęedytorstwanaukowego ihistorycznego,proceduryobejmująceopracowanie
iprzygotowaniedodrukuróżnegorodzajuźródełoraz tekstówliterackichdawnych iwspółczesnych.

PODYPLOMOWEGENDERSTUDIES (dwusemestralne)
Studiadostarczają interdyscyplinarnejwiedzyzzakresuspołeczno-kulturowej tożsamościpłci,ukazywanej
zperspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki,historiografii, antropologii, socjologii ipsychologii.
Naprogramzłożąsięzajęciam.in.zhistorii ruchukobiecego i feminizmu, teorii gender iqueer, krytyki ihistorii
literaturyorazsztuki, lingwistyki feministycznej, teologii feministycznej.
Liczbamiejscograniczona,oprzyjęciudecydujekolejnośćzgłoszeń.

Informacje:
Sekretariat IBLPAN,PałacStaszica,ul.NowyŚwiat72,00-330Warszawa,pok.136.
Tel./fax826-99-45, tel.6572-895,e-mail: www.ibl.waw.pl
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INSTYTUT
BADAŃLITERACKICH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
przywspółpracy
MAZOWIECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

organizujewrokuakademickim2008/2009następującerodzajekursów:

KURSRETORYKI PRAKTYCZNEJ I KRYTYKI
Xedycja (pięciomiesięczny)
Kursadresowany jestdoosób,którezawodowozajmująsię mówieniemipisaniem.
Stanowi formędoskonaleniazawodowychkompetencjidladziennikarzy,publicystów,
pracownikówpublicrelation,prawników,księży,wykładowców,animatorówkultury,
wychowawców,biznesmenów.

KURSKREATYWNEGOPISANIA
IIedycja (dwusemestralny)
Kurs skierowanyjestdowszystkichosóbposiadającychtalent literackioraz tych,
którzypragnęliby takąumiejętnośćwsobierozwinąć.Pogłębią takżeumiejętnośćtworzenia
różnegorodzaju tekstówodartystycznych(proza,poezja,dramat)poteksty fachowe,
a takżedziennikarskie.

KURSROZWOJUIKSZTAŁTOWANIAOSOBOWOŚCI
Iedycja (dwusemestralny)
Kurs przeznaczonyjestdlaosóbpragnącychdoskonalićwłasnąosobowość.Będziemyrozwijać
umiejętnośćkomunikacji interpersonalnej,przezwyciężaniasytuacji traumatycznych, radzenia
sobiezkonfliktem izestresem,dążeniadosamorealizacji.

KURSPOPRAWNEJPOLSZCZYZNY
Iedycja (pięciomiesięczny)
Kurs skierowanyjestdoosób,którechcąpoprawnie isprawniemówićorazpisaćpopolsku.
Zapraszamy: dziennikarzy (prasowych,radiowych, telewizyjnych), menedżerów,pracowników
kultury,nauczycieli, a także obcokrajowców, którymlepszaznajomość językapolskiegoułatwi
awanszawodowywPolsce.
Liczbamiejscograniczona,oprzyjęciudecydujekolejnośćzgłoszeń.

Informacje:
Sekretariat IBLPAN,PałacStaszica,ul.NowyŚwiat72,00-330Warszawa,pok.136.
Tel./fax826-99-45, tel.6572-895


