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O JĘZYKU I STRUKTURZE NETLOGU 
NA PODSTAWIE PORTALU PUDELEK.PL 

 
Justyna Majchrowska 

 
Abstrakt 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych z netlogiem, nowym 
sposobem komunikowania się w Internecie. Netlog jest szybko rozwijającym się 
zjawiskiem w ostatnich latach. W artykule skupiam się na funkcji języka i strukturze 
omawianego problemu. Przedstawiając netlog odsyłam do wcześniejszych badań 
prowadzonych wokół zjawiska. Materiał badawczy stanowi portal pudelek.pl. 
Podsumowując, zastanawiam się nad znaczeniem netlogu w mediach. 
 

Słowa kluczowe 

netlog – hybrydowość – portal internetowy – media – użytkownik – struktura – internet 
– język 

 
nternet jako nowe medium jest najszybszym środkiem przekazu informacji 
i komunikowania się we współczesnym świecie. Po opublikowaniu wia-

domości na konkretnej stronie internetowej odbiorca jest w stanie reagować 
natychmiast poprzez komentarze umieszczane poniżej przeczytanej infor-
macji. Ewa Wolańska, precyzuje, że szybkość reakcji jest powiązana z rozwo-
jem „różnych rodzajów technologii służących multimedialnej transmisji da-
nych, miniaturyzacji urządzeń oraz magazynowaniu i przekazywaniu infor-
macji” (Wolańska, 2006, s. 44 – 45), co sprowadza się do uczestnictwa w ży-
ciu medialnym w każdym zakątku świata (bez konieczności stałego korzysta-
nia z komputera). Na wyrażanie opinii już nie czeka się, jak w przypadku 
mediów tradycyjnych (radia, telewizji czy gazety), kilku godzin, bądź dni. 
Wystarczy kilka sekund, by wyrazić swoje zdanie na dany temat. Ewa Wo-
lańska ustaliła podstawowe kryteria różniące nowe media (występujące 
w Internecie) od tradycyjnych, a mianowicie: 
− decentralizację i sterowanie – osoba prywatna staje się pomysłodawcą pr-

zekazywanych treści w mediach masowych, szczególnie w porta-lach in-
ternetowych; 

− wielką przepustowość – następuje zupełne przekraczanie ograniczeń 
związanych z kosztami, dystansem i pojemnością kanału (medium mobil-
ne: smartfon); 

− interakcyjność – stwarza możliwość wybierania informacji, jej wymiany, 
odpowiadania na nią, bądź bezpośredniego łączenia się z jej centrum; 

I 
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− elastyczną formę, treść i sposób wykorzystania jej do przekazywania in-
formacji (Wolańska, 2006, s. 45). 
Iwona Benenowska zaobserwowała z kolei, że zachowanie symetrii 

nadawcy i odbiorcy – więc interaktywności osób komunikujących się – jest 
podstawą istnienia mediów internetowych. Dodatkowo „dialogowość” tego 
środka przekazu informacji pozwala na dyskusję dziennikarza przekazującego 
treści czytelnikom, tworząc komunikację interface to interface, niemożliwą 
do zrealizowania w przypadku tradycyjnych mediów (Benenowska, 2004, 
s. 11). Jan Grzenia stwierdza, że aktualnie Internet wykształca nowe, własne 
formy dialogowe, a nie już tylko miejscem dialogu (Grzenia, 2003, s. 89). Jed-
ną z nowych form zaistniałych w przestrzeni wirtualnej jest netlog. 

Termin ten, oznaczający1 z języka angielskiego net ‘sieć’ + łacińskie logos 
‘mowa, wypowiedź’, jest rozmową w sieci. Zjawisko to rozwija się bardzo 
szybko tworząc nową jakość języka wypowiedzi w Internecie. Językoznawcy, 
którzy podjęli próbę klasyfikacji gatunkowej netlogu nie określili jedno-
znacznie definicji zawierającej wszystkie cechy terminu. Katarzyna Wyrwas, 
pisząc o dyskusji na forum internetowym, precyzuje, że stała się ona gatun-
kiem wtórnym, „zmutowanym”, wchodzącym w nowy kontekst życiowy, 
który z kontaktu bezpośredniego przeszedł w pośredni, tworząc dysonans 
z dyskusją mówioną (Wyrwas, 2004, s. 54). Odmienne stanowisko prezentuje, 
Aleksander Wilkoń, zaznaczając współistnienie monologu, dialogu i polilogu 
w tekstach mówionych i pisanych (Wilkoń, 2003, s. 47), co pozwala na okreś-
lanie wypowiedzeń w netlogu jako przeniesienie rozmowy realnej do świata 
wirtualnego. Podobnie zdefiniowała to pojęcie Bożena Taras, odnosząc je do 
systemu wypowiedzi, w którym dialog, monolog i/lub polilog łączą się, twor-
ząc konkretny akt mowy w Internecie. Dla badaczki rozmowa w sieci jest 
złożona strukturalnie, semantycznie i pragmatycznie. Bożena Taras, badając 
netlog, wyróżniła również pojęcie tekstu-matki, czyli artykułu napisanego 
przez dziennikarza lub osobę aktualizującą treści w danym portalu interne-
towym i tekstu-opinii komentarzy pod informacją (Taras, 2004, s. 44). Po-
wyższa metodologia stanowi wzór w prowadzonych tu rozważaniach dotyc-
zących hybrydowego kształtu netlogu. Można założyć, że nie tylko tekst-
matka i teksty-opinie, w których korelują ze sobą monolog, dialog i/lub poli-
log, są ważne. Na strukturę netlogu składa się bowiem tekst-matka, zdjęcia 
(sporadycznie: nagranie video) oraz teksty-opinie, na podstawie których czy-

                                                      
1 Językoznawcy często używają zamiennie pojęcia i netlogu i netspeaku. Niniejsza publikacja 

rozgranicza oba pojęcia na: netlog jako rozmowę w sieci i netspeak jako język sieci. 
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telnicy mogą w każdej chwili skomentować treści główne, zdjęcia oraz od-
nieść się do poglądów innych uczestników dialogu/polilogu. 

Omawiany netlog dysponuje różnorodnym zasobem zjawisk językowych 
i stanowi strukturalnie nową możliwość komunikowania się w Internecie, 
będąc asynchroniczną formą komunikacji, niewymagającą stałego zalogowa-
nia w portalu, bądź śledzenia nowych wiadomości. Pozwala na gromadzenie 
treści i możliwość odczytania ich w każdej chwili (Wrycza, 2008, s. 104). 
W analizowanym materiale skupiam się na analizie zjawisk językowych2 
i strukturalnych w netlogu na przykładzie portalu internetowego3 pude-
lek.pl,4 który jest jednym z najbardziej znanych serwisów plotkarskich na 
terenie całej Polski. Umieszczane w nim informacje charakteryzują się: SEN-
SACJĄ, PLOTKĄ I KOMENTARZEM – co już na stronie startowej zostało 
zaznaczone przez autorów. Badany materiał pochodzi z okresu października 
i listopada 2014 roku. Z uwagi na ograniczenia czasowe niniejszy artykuł nie 
umożliwia dokładnego omówienia wszystkich językowych praktyk związa-
nych z wyrażaniem się w netlogu, dlatego wymienione zostaną te, które wy-
stępują najczęściej. Materiał egemplifikacyjny pozwala na wyróżnienie wy-
raźnej skrótowości, lekceważenia polskich znaków diakrytycznych i uży-
wania emotikon przez użytkowników serwisu.    

Dążenie Dążenie Dążenie Dążenie do skrótowości i luzu w wypowiadaniudo skrótowości i luzu w wypowiadaniudo skrótowości i luzu w wypowiadaniudo skrótowości i luzu w wypowiadaniu połączone z wulgaryzacją 
(brutalizacją języka), czego przyczyny Kazimierz Ożóg upatruje w uproszcze-
niu etykiety grzecznościowej jest prymarną cechą języka netlogu. Kolejnym 
wyróżnikiem jest odchodzenie od formuł i zwrotów grzecznościowych na 
rzecz tworzącej się grzeczności komputerowej, w której brak powitań, po-
żegnań i przeproszeń (Ożóg, 2001, s. 40 – 41), a (poza tematem artykułu) jed-
nowyrazowe wypowiedzenia tworzą impuls do udziału w monologu, dialogu 
czy polilogu. Trwale opublikowana informacja wymaga bardzo szybkiej 
odpowiedzi, stąd wielu użytkowników nie czyni długich wywodów. 
Większość w skrócie – czasem jednym słowem, bądź kilkoma wyrazami – 

                                                      
2 Szczegółowy opis zjawisk językowych netlogu stanowi przedmiot pracy doktorskiej autorki. 
3 Portal internetowy jest największą konkurencją mediów tradycyjnych przygotowujących wydania 

tradycyjne w świecie wirtualnym. Wydawcą portalu internetowego może zostać każdy, kto chce 
przekazać informację. Nie jest ważne z jakiej kategorii, ani kto przygotowuje określone treści. Ważna 
jest chęć jej przekazania. Portale tematyczne, inaczej wortale, charakteryzują się określoną tematyką 
skupiającą mniejsze grono zainteresowanych. Zdarza się, że portale, chcące osiągnąć zysk, 
nieprzykładające wagi do przekazywanych treści, określają się za pomocą tego terminu, co w dużej 
mierze jest błędne. Przy założeniu wortalu ważny jest pomysł, zamiłowanie do tematu lub pomysł na 
sprzedaż informacji (por. Olszański, 2006, s. 21 – 32). 

4 Zob. http://www.pudelek.pl/ 
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komentuje treści. Wielokrotnie w myśl zasady: kto pierwszy, ten lepszy 
(najczęściej kierując się emocjami). Skrótowość jest widoczna zwłaszcza 
w ocenianiu innych. Artykuły dotyczące znanych celebrytów, takich jak 
Angelina Jolie,5 Anja Rubik6 czy Cristiano Ronaldo,7 są bardzo szybko 
opiniowane przede wszystkim pod kątem lubie/nie lubię, podoba mi się/nie 
podoba. Wypowiedzi: Ładna :),8 Śliczna :), Mega, ciacho :), słodziak !, mniom 
:D, Booooski! ;), Bral by go ;), piękny uśmiech czy ideal, świadczą 
o podobaniu się określonego celebryty. Z kolei: Płaczek ;], zapach lekko 
kościsty, zmęczona, Podupadla na urodzie, aaale strasznie chuda ;/, pozwalają 
stwierdzić, że wymienione osoby są postrzegane zupełnie inaczej. Dla 
jednych są ideałem, a dla drugich antywzorem. Zarówno zwolennicy, jak 
i przeciwnicy przedstawiają swoje opinie lakonicznie, nie wdając się 
w obszerne wywody. Cytowane komentarze nie posiadają żadnego ze 
zwrotów grzecznościowych komunikujących przywitanie i chęć dołączenia 
do dyskusji, bądź pożegnanie. Nierzadko uczestnicy rozmowy nie wiedzą, kto 
i kiedy się wypowie lub w którym momencie zrezygnuje z konwersacji. 
Skrótowe wyrażanie się staje się więc tylko zakomunikowaniem własnych 
(szybkich) przemyśleń (nierzadko odnoszących się do całości posiadanej 
wiedzy na dany temat). 

Wśród wymienionych wyżej przykładów szczególną uwagę zwraca forma 
zapisanych wypowiedzeń, a mianowicie pomijanie polskich znaków diakrypomijanie polskich znaków diakrypomijanie polskich znaków diakrypomijanie polskich znaków diakry----
tycznychtycznychtycznychtycznych, co z jednej strony jest wyrazem pośpiechu, a z drugiej natomiast 
brakiem dokładności i odchodzeniem od stosowania poprawnych form, np. 
zawsze wyglada (wygląda) jak nacpana (naćpana), te oczy zamroczone; Sory, 
z calej (całej) sympati ale nudna juz (już) jest; Szkoda, ze sa (są) tacy 
egoistyczni ludzie ktorzy (którzy) nie potrafia sie cieszyc szczesciem (potrafią 
się cieszyć szczęściem) innych. RONALDO IS THE BEST !!! ;-). 

Większość cytowanych wypowiedzeń współwystępuje z emotikonamiemotikonamiemotikonamiemotikonami. 
W słowniku Mirosława Bańki emotikona (ang. emoticon, od emotion, 
‘uczucie’ + icon ‘znak) definiowana jest jako ‘umowny znak stosowany 
w poczcie i innych formach komunikacji elektronicznej, będący zapisem uczuć 
wyrażanych w mowie intonacją lub mimiką (...)’ (Bańko, 2003, s. 342). Po-
dobnie Grażyna Filip wskazuje, że emotikony w Internecie stanowią wyraz 

                                                      
5 http://www.pudelek.pl/artykul/73470/usmiechnieta_jolie_w_nowym_jorku/ 
6 http://www.pudelek.pl/artykul/73650/anja_rubik_w_reklamie_swoich_perfum_zdjecia/ 
7 http://www.pudelek.pl/artykul/73319/ronaldo_promuje_kolekcje_koszul/ 
8 Wszystkie przykłady podaję w oryginalnej wersji, w celu zilustrowania rzeczywistej strony formalnej 

wypowiedzi cytowanych z badanego materiału. 
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ekspresji będący odpowiednikiem uśmiechów nadawcy podczas komunikacji 
face to face, przekazując informacje ekspresywne (Filip, 2004, s. 141), przez 
co „tworzą swoisty substytut komunikacji niewerbalnej, zastępują mimikę 
twarzy, intonację głosu i gestykulację” (Szczęk, 2006, s. 180). Emotikony 
składają się ze znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, dwukropka, 
średnika, myślnika, nawiasów okrągłych i kwadratowych oraz liter i cyfr, 
tworząc proste lub bardzo skomplikowane znaczenia. Wśród badanych wy-
powiedzi netlogu występują proste połączenia znakowe oznaczające najczę-
ściej:9 
− uśmiech (radość), zadowolenie :), :-), szeroki uśmiech :-)), ☺: Piękna, 

mądra, dobra kobieta! Kocham ją :); Fajnie jest widzieć ja szczęśliwą :)!!; 
Moje wyobrażenie Cristiana Greya :)); jest najpiekniejsza,zaraz po niej 
Naty Oreiro:)))); 

− uśmiech, mrugnięcie, żart z przymrużeniem oka ;), ;-): No trudno żeby nie 
była zadowolona z życia, mając takie życie ;); ufff goraco sie zrobilo;); 
Wydoroślał, zmężniał i wyładniał... kiedyś mi się nie podobał, a teraz 
przyjemnie na nim zawiesić oko ;-); 

− uśmiech pełną gębą :-D, ;-D: Dlaczego w Polsce nie ma takich 
przystojnych piłkarzy ? :D; a ja nie chce :D nudny byłD; 

− smutek :(, :-(: dżizas, z 5 kg mięśni by jej sie przydało :(; biedna szkapa :-(; 
Jak dla mnie ona nie jest ładna no :-(; 

− rozpacz, żal ;(, ;-(: wygląda jakby raka miała,jeżeli nie jest chora to co ona 
ze sobą zrobiła,taka sliczna była ;-(; 

− frustrację, pokazanie języka :-P, ;-P: jakie chude łapki... ale z dwojga zlego 
wole taka figure niz tluszcz i celulit ;p; To ja mogę robić za Barbie :P. 
Rzadziej występuje: 

− miłość, zachwyt <3: Słodkiiiiiii <3; 
− zdziwienie, strach, zaskoczenie :o, ;o: ma dłonie jak moja babcia :o; 
− sceptycyzm, irytacja :/, :-/, ;/, ;-/: jaka erotyka? ona jest odpychająca, 

aseksualna...blee :/. 
Emotikony towarzyszące wypowiedzeniom użytym w badanym netlogu 

świadczą o chęci dzielenia się przez użytkowników przede wszystkim 
emocjami, jakie towarzyszą im w trakcie tworzenia wypowiedzi. 

Strukturalnie netlog można przedstawić za pomocą poniższego schematu, 
który odnajduje zastosowanie we wszystkich publikacjach w portalu 
pudelek.pl. 

                                                      
9 Dokładne omówienie wszystkich kombinacji tworzących emotikony podaje M. Sokół (2004). 
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Tabela nr 1: Tekst-matka 

Temat artykułu 

Jedno zdjęcie omawianej informacji 

Treść tekstu-matki 

 
Tabela nr 2: Zdjęcia lub video 

Kilka, kilkanaście zdjęć omawianej informacji 
(sporadycznie nagranie video ilustrujące dany temat) 

 
Tabela nr 3: Teksty-opinie 

Możliwość dodania komentarza z pseudonimem 

Najpopularniejsze wypowiedzi użytkowników 

Wszystkie wypowiedzi użytkowników 

 
Widoczny powyżej schemat świadczy, że strukturalnie netlog składa się 

z trzech części. Dwie stanowią bodziec w powstaniu trzeciej składowej. 
W tekście-matce (tabela nr 1) występuje temat artykułu, np.: Liszowska 
zajmie miejsce Skrzyneckiej?; DEKOLT 44-letniej Naomi Cambpell! 
(ZDJĘCIA); Maffashion przefarbowała się na... siwo! (FOTO), za pomocą 
którego autorzy informują jaki temat będzie poruszany lub (poprzez użycie 
słów: zdjęcia, foto) czy netlog będzie bogaty w zdjęcia. Poniżej tematu artykułu 
umieszczone jest jedno zdjęcie podjętego tematu, by przejść do treści (bardzo 
krótka, najczęściej dwuakapitowa) artykułu informującej o konkretnym 
wydarzeniu, np.: 

 
W ostatnim czasie Angelina Jolie znów zaczęła być krytykowana za zbyt chudą figurę 
i niezdrowy wygląd. Aktorka promuje obecnie kolejny wyreżyserowany przez siebie film, 
Unbroken. Przyznała również, że chce teraz stanąć po drugiej stronie kamery i zrobić sobie 
przerwę od aktorstwa Zobacz: TO JUŻ OFICJALNE: Angelina Jolie KOŃCZY KARIERĘ 
aktorską! (...) 

 
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu (poprzez odsyłacz) zawiera swoiste 

zaproszenie do pokrewnego tematu, pozwalające na szybkie przełączanie 
strony i odczytanie polecanych treści. Drugi akapit tekstu-matki poleca 
poprzez słowa: zobacz, zobaczcie, obejrzenie zdjęć (znajdujących się poniżej) 
zgromadzonych przez portal pudelek.pl, np. w kontekście: 
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Wierzę, że zawsze należy wyglądać najlepiej jak tylko można. Idealna koszula daje 
mężczyźnie pewność siebie i sprawia, że staje się swoją najlepszą wersją – powiedział 
w dniu promocji kolekcji Ronaldo. Zobaczcie kampanię reklamową z udziałem napastnika. 

 
Zdjęcia lub video (tabela nr 2) pełnią funkcję ilustrującą treści zawartych 

w artykule. Bardzo często użytkownicy netlogu odwołują się do nich wprost 
(przez wskazanie numeru zdjęcia lub przez sformułowania na pierwszym, na 
ostatni, bądź do ogółu), pisząc: Na 4 zdjęciu4 zdjęciu4 zdjęciu4 zdjęciu od dołu wygląda tragicznie (...); 
na ostatniej fociena ostatniej fociena ostatniej fociena ostatniej focie dziwnie wyglonda ja pańcia z biura; Patrząc na nią na tych na tych na tych na tych 
zdjęciachzdjęciachzdjęciachzdjęciach mam ochotę ją nakarmić...; (...) zdjęcie numer dwazdjęcie numer dwazdjęcie numer dwazdjęcie numer dwa aż kipi (od) 
"erotyzmu" wszędzie te same miny (...); Na drugim i trzecim zdjęciuNa drugim i trzecim zdjęciuNa drugim i trzecim zdjęciuNa drugim i trzecim zdjęciu wygląda 
jak ken, przystojny facet!, bądź poprzez opis konkretnego szczegółu celebryty 
widocznego na fotografiach: Okropne dłonie, kości obciagnięte skórą; Ładnie 
wygląda,choć kościsto; Szkoda że nie ma zdjęcia z rozpiętą koszulą (...); ładne 
zdjęcia... buzia jak zwykle niedomknięta. 

Teksty-opinie (tabela nr 3) dają możliwość wypowiadania się wszystkim 
użytkownikom oraz autorowi zamieszczonego tekstu. W pierwszej części znaj-
duje się pole służące do dodawania komentarzy, przy którym można wybrać 
pseudonim, najczęściej pozwalający na anonimowość,10 gdzie najczęściej użyt-
kownicy podpisują się: gość, gość lub imieniem w formie deminutywnej: Kasia, 
Pawcio, Paulinka, Zibi lub augumentawynej Lechu3, Maro czy Zdzichu. Kolej-
no następuje podział na najpopularniejsze (wyróżnione kolorowym tłem) wy-
powiedzi użytkowników, a poniżej wszystkie opublikowane komentarze, przyj-
mujące formę monologu11 – nie odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi: 

 
Rysunek nr 1: Monolog 

 

 

                                                      
10 Szczegółowe wyjaśnienie komunikacji incognito znajduje się w artykule Bożeny Taras (2004, s. 42 – 51). 
11 W Uniwersalnym słowniku języka polskiego (2003, s. 913) monolog jest rozumiany jako ‘czyjaś 

przedłużająca się wypowiedź’. 
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dialogu,12 prowadząc dyskusję w innymi użytkownikami: 
 

Rysunek nr 2: Dialog 

 

i polilogu, gdzie wszystkie wypowiedzi dotyczą poruszanego tematu, ale 
nie komentują wcześniejszych odpowiedzi, np.: 

 
Rysunek nr 3: Polilog 

 
Każda opinia jest wysyłana bez określonej chronologii. Odbiorcy (będący 

niekiedy nadawcami) mogą umieszczać swoje odpowiedzi w każdej chwili. 
Nowy czytelnik pojawiający się na określonej stronie ma możliwość uporząd-
kowanego odczytywania wszystkich wiadomości z oceną innych, gdyż każda 
wypowiedź posiada datę, godzinę i ilość ocen pozytywnych i negatywnych. 
Wszystkie komentarze mają też opcję odpowiedzi na konkretny komentarz 
poprzez funkcję Odpowiedz (patrz rysunek nr 4). 

 

                                                      
12 W Uniwersalnym słowniku języka polskiego (2003, s. 609) po red. S. Dubisza dialog to ‘rozmowa 

dwóch osób’. 
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Rysunek nr 4: Ilość ocen pozytywnych, negatywnych i odpowiedz 

 
Netlog jest zatem istotnym środkiem przekazu pozwalającym na szybkie 

komunikowanie. Stanowi konkurencję dla tradycyjnych mediów przez de-
centralizację, przepustowość, a także interakcyjność w sposobie funkcjono-
wania. Podczas uczestnictwa w dyskusji istnieje występuje swoboda w wyra-
żaniu myśli (tylko wulgaryzmy są negowane) i forma jej przedstawienia. Ne-
tlog jest jednym ze sposobów komunikowania wypierającym tradycyjne for-
my obecne w świecie rzeczywistym, szczególnie w mediach. Za jego pomocą 
opinie czytelników są znane zaraz po opublikowaniu informacji. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to discuss issues related to Netlog, the new way of 
communicating on the Internet. Netlog has been a rapidly growing phenomenon in 
recent years. In the paper, the author focuses on the features of the language and the 
structure of the problem. In presenting Netlog, the author refers to the previous 
studies conducted on this phenomenon. The portal pudelek.pl is used as a research 
material. In conclusion, the author thinks about the meaning of Netlog in the media. 
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Justyna Majchrowska (1990) – studentka studiów doktoranckich (obecnie na II roku), 
zajmuję się strukturalno-językową analizą portali internetowych. Jestem magistrem, 
a obecnie prowadzę badania językoznawcze. 
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