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Celem tego artykułu jest analiza języka porad psychologicznych, udzielanych w internecie. Swoją 

uwagę skupię na wyznacznikach leksykalno-gramatycznych, ograniczając ocenę jakości tego typu usług 

do minimum.  

Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej omówię różnicę między tradycyjną rozmową 

pacjenta/klienta z psychologiem, odbywającą się w gabinecie, a więc w  rzeczywistej sytuacji 

komunikacyjnej a analogicznym spotkaniem w wirtualnej przestrzeni. Jako ważny element, wskażę 

różnice między słowem mówionym a pisanym oraz pokażę kategorię pośrednią: tekst pisany zachowujący 

właściwości tekstu mówionego. W drugiej natomiast części skoncentruję się na analizie konkretnych 

wypowiedzi: pacjentów/klientów i psychologów w kontekście ich asymetrycznej relacji i dystansu z tego 

wynikającego oraz użytkowników na forach internetowych, a więc języka relacji z założenia symetrycznej. 

 

I. 

W tradycyjnej terapii, lekarz spotyka się z pacjentem w zaciszu swojego pokoju. Jest więc to 

klasyczne zdarzenie komunikacyjne: nadawca i odbiorca w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej. Jak 

pokazuję to w innym artykule (Antas i Majewska, 2006), język obecny w konkretnej sytuacji 

komunikacyjnej ma procesualnych charakter. Z uwagi na klarowność wywodu, przytoczę pokrótce wnioski 

z tego tekstu, które pozwolą mi uzasadnić główną tezę: te same słowa wypowiedziane przez 

pacjenta/klienta mają zupełnie inny wymiar interpretacyjny niż zapisane i wysłane drogą mejlową, co 

znaczący wpływa na ich odbiór przez odbiorcę. 

Po pierwsze, język mówiony nie ma charakteru statycznego, ale dynamiczny. Zawsze pojawia się w 

interakcji nadawca – odbiorca. Mówiący dobiera takie słowa, które najlepiej - w jego przekonaniu – 

realizują intencje komunikacyjną. Bardzo istotne jest tu podkreślenie, że dobór środków językowych ma 

subiektywny charakter. Mówiący ma jakiś komunikacyjny cel, innymi słowy chce coś konkretnego 

osiągnąć: przeprosić, poprosić o pomoc czy obrazić. Konkretna intencja jest kierowana do konkretnego 

odbiorcy czy odbiorców. Nadawca intuicyjnie dobiera w tym celu słowa, biorąc pod uwagę cały szereg 

innych elementów, choćby typ relacji między nim a odbiorcą czy okoliczności, w jakich odbywa się ich 

spotkanie. Dodatkowo, wypowiedź jest determinowana przez jego kompetencje językową, w tym zakres 

słownictwa, którym dysponuje. Na interpretację rozmowy nadawcy i odbiorcy wpływ mają też informacje 

płynące z kanału niewerbalnego i parawerbalnego. Według Mehrabiana (por. Knapp i Hall, 2000) przekaz 

w komunikacji międzyludzkiej można podzielić na trzy składowe: treść wypowiedzi, brzmienie głosu 

(głośność, intonacja wewnątrz wyrazów, intonacja słów w zdaniu, pauzy, parajęzyk) i komunikację 

niewerbalną (mimika twarzy, komunikacja przez dotyk, zachowanie dystansu osobniczego, gesty, 

postawa, wygląd zewnętrzny). Wskazał on, że dominacja zaufania przekazowi niewerbalnemu i brzmieniu 

głosu nad treścią jest szczególnie wyraźna, kiedy obydwie grupy przekazu są ze sobą sprzeczne. W tej 

sytuacji odbiorcy komunikatu mają tendencję do ignorowania treści wypowiedzi. Jeśli ktoś mówi, że się 

cieszy, ale jego twarz jest smutna i mówi bardzo cicho - odbiorca komunikatu wywnioskuje, że 

rzeczywistą emocją, którą tamten czuje, jest to, co wyraża kanał niewerbalny, a więc smutek.  

Te elementy odgrywają ogromną rolę w tradycyjnej terapii, dlatego twierdzę, że spotkanie 

lekarz/klient z psychoterapeutą należy rozpatrywać jako zdarzenie językowe, a więc „sytuację 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Paraj%C4%99zyk&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mimika
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komunikacyjną, obejmującą przynajmniej dwa akty mowy w przestrzeni interakcyjnej między nadawcą i 

odbiorcą, w której dochodzi do realnej komunikacyjnej aktywności obu stron – werbalnej, niewerbalnej 

bądź mieszanej” (Antas i Majewska, 2006, s.126).  

Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy realne spotkanie zostaje zapośredniczone przez słowo pisane. 

Jak zauważa Paul Ricouer, „w piśmie dochodzi do pełnej manifestacji czegoś, co w żywej mowie jest 

zaledwie potencjalne, w zarodku i nierozwinięte – mianowicie do oddalenia znaczenia od zdarzenia”  

(Ricouer, 2003, s.427). Dodałabym, od uczestników tego zdarzenia.  Słowo pisane staje się figurą samą 

w sobie, usuwając w tło nadawcę. Pozbawia go więc wszystkich cech, które w komunikacją face -to-face 

odgrywają ogromną rolę i eliminuje bezpośredni kontakt. Oczywiście, sam tekst – poprzez rozdzielenie 

słownego znaczenia od tekstu – staje się bardziej autonomiczny. W przypadku relacji terapeutycznych ma 

to ogromne znaczenie, gdyż rozmowa oparta na porządku: akcja – reakcja sprawia, że terapeuta może 

natychmiast zareagować i to nie tylko na informacje zawarte w warstwie propozycjonalnej wypowiedzi, 

ale też te usunięte w jej semantyczne tło: na niedopowiedzenia, zawieszenie głosu, informacje 

presuponowane. W relacji pisanej, terapeuta nie może przerwać wypowiedz i w trakcie, choćby po to, by 

zwrócić uwagę na jakiś istotny jej aspekt czy po to, by skierować rozmowę na inne tory. W przypadku 

komunikacji w sieci, nadawca konstruuje swoją wypowiedź najczęściej w formie listu pisanego do 

psychologa. Piszący ma więc szansę na wprowadzenie poprawek, a nawet napisania tekstu od nowa. W 

tej sytuacji trudno mówić o procesualnym charakterze tekstu. W kategoriach bühlerowskich, komunikację 

tradycyjną można ujmować w kategoriach procesu, a internetową – tworu, co pociąga za sobą znaczące 

konsekwencje. W przypadku tej drugiej, funkcja informacyjna dominuje nad komunikacyjną (Bühler, 

2004). 

W dyskursie mówionym ostatecznym kryterium zakresu referencji tego, co mówimy, jest możliwość 

wskazania na rzecz, do której się odnosimy i która stanowi element wspólny dla obu stron (Ricouer, 

2003). W zdarzeniu komunikacyjnym punkty odniesienia fizycznego bądź metaforycznego mogą zostać 

doprecyzowane ostensywnie, np. wskazaniem palcem na dany przedmiot. W języku prototypowo funkcję 

tę pełnią zaimki wskazujące, przysłówki miejsca i czasu oraz formy czasownika. Ważne jest, że nadawca i 

odbiorca mają wspólne środowisko poznawcze, czyli te same przestrzenie odniesienia. W razie ryzyka 

nieporozumienia – które może zostać zasygnalizowane werbalnie lub niewerbalnie – taki elementem 

można doprecyzować, czyli ustalić, czy obu rozmówców ma na myśli ten sam obiekt referencji. Bowiem w 

takim przypadku „referencja ma charakter sytuacyjny” (Ricouer, 2003, s.247). 

Taka weryfikacja niemożliwa jest w przypadku tekstu pisanego. Na portalach poradnikowych 

psycholog udzielający porady i jego klient pozostają dla siebie anonimowi. Terapeuta nie wie, do jakiego 

środowiska poznawczego jego rozmówca się odnosi; nie ma też świadomości, jaki zakres wiedzy posiada i 

do jakiej hierarchii wartości się odnosi. Terapeuta ma więc ograniczoną możliwość współkostruowania 

świata nadawcy (w tym przypadku pacjenta); dużo mniejszą niż w kontakcie bezpośrednim. Z powodu 

większych deficytów danych może częściej przyjmować robocze założenie, że świat pacjenta jest w jakiś 

sposób podobny do jego świata; szczególnie jeśli ma podstawy sądzić, że pacjent mieszka w Polsce, 

wychował się w polskim obrazie świata i podziela z nim pewne przekonania. Może to doprowadzić do 

nieporozumień lub niewłaściwego odczytania intencji nadawcy. 

 

II. 

Celem analiz języka porad psychologicznych w Internecie było zasygnalizowanie pewnych zjawisk, co 

dopiero może stać się podstawą do ich systematycznego badanie. Mam świadomość tej wybiórczości, 

podobnie jak tego, że analizowałam jedynie porady dostępne zewnętrznemu obserwatorowi (choć do 
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kilku portali musiałam się zarejestrować podając swoje dane osobowo, choćby prawdziwy adres mejlowy, 

pod który redakcja wysyłała linki aktywujące mój dostęp do tego portalu). Niemniej jednak sądzę, że 

opisane poniżej zjawiska będą miały powtarzalny charakter. Z powodu ograniczonej objętości tekstu, 

wybrałam jedynie kilka, najbardziej w moim przekonaniu reprezentatywnych przykładów. Przeglądałam 

portale polskojęzyczne1, ze szczególnym uwzględnieniem porad udzielanych przez specjalistów 

podpisanych imieniem i nazwiskiem, których wiarygodność łatwo można sprawdzić. 

Porady psychologiczne w Internecie można podzielić na trzy główne kategorie. Jako pierwszą 

wskazałabym sytuację najbliższą tradycyjnej terapii, czyli rozmowę terapeuty z pacjentem przy 

wykorzystaniu programów z kamerą. Nadawca i odbiorca mogą siebie widzieć, a więc mają dostęp do 

swoich reakcji niewerbalnych i parawerbalnych. Psycholog może natychmiast reagować na komunikaty 

pacjenta. Plusem takiego poradnictwa internetowego jest między innymi większa elastyczność czasowa 

pacjenta. Nie musi on tracić czasu na dojazdy, może umówić się z psychologiem czy psychiatrą, 

mieszkającym na drugim końcu Polski. Jako minus wskazałabym ryzyko zakłócenia rozmowy, np. gdy 

pacjent jest w domu równocześnie z innymi domownikami. Sama świadomość ich obecności może 

wpłynąć na poczucie intymności i komfort rozmowy.  

Drugą formułą jest sytuacja, gdy relacja pacjent-psycholog przechodzi formułę tekstu pisanego. 

Pacjent pisze maila definiując problem, a psycholog – też w formie pisanej – odpowiada. Często są to 

sytuacje jednorazowe, czyli pacjent nie odnosi się do udzielonej mu porady. Niektóre portale, szczególnie 

www.psychologia.net, bardzo często tak formułują odpowiedź, by stanowiła ona zachętę do 

bezpośredniego kontaktu z fachowcami. Oto przykład:  

Warto jeszcze przed wyjazdem skorzystać z porady psychiatry czy psychologa, który oceni wszystkie objawy 
choroby, przepisze leki i podpowie, jak przeprowadz ić reorganizację życia domowego, aby znalazła w nim Pani 
źródło safysfakcji a nie udręki. Problemy, które Pani opisuje, można skutecznie rozwiazać podczas terapii. 
Oczywiście nie ma gwarancji, że Pani się to uda, tak jak nie ma gwarancji, że każdy, kto zap isze się na kurs 
językowy, nauczy się danego języka. Niemniej ci, którzy wytrwale się uczą, opanowują język w mniejszym lub 
większym stopniu. [...] Podobnie, jeśli ktoś pracuje and sobą podczas psychoterapii, z czasem rozwiązuje swoje 
problemy (psychologia.net.pl, 2012a) 

Porada internetowa jest tu formą przejściową, nie żywi sobie pretensji do zastępowania terapii. 

Trzeci rodzaj poradnictwa oparty jest na symetrycznej relacji, której – najczęściej na forach 

internetowych lub portalach społecznosciowych – użytkownicy wzajemnie udzielają sobie wsparcia lub 

porad. Jeśli ktoś nie może pozwolić sobie na płatną poradę fachowca, ma do dyspozycji grupy pomocowe, 

czyli forum dyskusyjne. Na forach panuje pełna anonimość, pseudonimy piszących często są tak ogólne, 

że nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację, np. nick „Spokojny”. Co charakterystyczne, w tym, 

podobnie jak w wielu innych postach, autor nie zadaje pytania o rozstrzygnięcie, nie szuka konkretnego 

rozwiązania. Są to raczej ogólnikowe pytania: co mam robić? Jak żyć? 

Różnorodność tekstów na forach inetrnetowych jest ogromna: od cytowania literatury fachowej, 

przez porady typu: wiem, co czujesz, bo sam/a to przeżyłam; przez stereotypowe wypowiedzi, nie 

wnoszące wiele do całej sytuacji. Jako przykład takiej wypowiedzi może posłużyć następujący fragment: 

”Szczerze powiedziawszy zaufanie do drugiej osoby to rzecz tak plastyczna jak menu naszych kuchni - 

nigdy nie wiesz co dla faceta będzie stanowić źródło jego stabilizacji”  (psychologia.net.pl, 2012b). 

W tej ostatniej kategorii często pojawiają się złote myśli, cytaty z autorów z nurtu samopomocowego 

lub duchowego, górnolotne sformułowania. Natomiast niezwykle ciekawy, z językoznawczego punktu 

widzenia, jest język forów: zaryzykowałabym tezę, że jest on formą pośrednią między słowem mówionym 

a tekstem pisanym. Posty te przypominają bardziej strumień świadomości niż przemyślany stylowo i 

kompozycyjnie tekst. Oto przykład: 

                                                                 
1 www.milionkobiet.pl, www.psychologia.net.pl, www.psychoterapia.net.pl, www.kowbojki.pl, www.wizaz.pl  

http://www.milionkobiet.pl/
http://www.psychologia.net.pl/
http://www.psychoterapia.net.pl/
http://www.kowbojki.pl/
http://www.wizaz.pl/
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Witam mam problem nie mogę poradzic sobie po zdradzie mojej żony wszystkie moje wartości i zasady których 
trzymałem sie poległy w gruzach nie wiem co mam robic czuje sie jak skąńczony śmiec i upodlony nie wiem co 
mam robic niby jest ok ale myśli same nachodzą i człowiek zaczyna znów myslec czy można po zdradzie zyc w 
szcześliwym związku o którym marze i co robic by sie podnieśc (plasterek.pl, 2012a). 

Tekst pozbawiony jest znaków przestankowych (w innych postach znaki często stawiane są zupełnie 

przypadkowo); zawiera mnóstwo literówek i błędów ortograficznych  (np. skączony) oraz czasowników 

wskazujące na subiektywny stan emocjonalny (nie mogę sobie poradzić; nie wiem, co mam robić; czuję 

się jak). Zaczyna przy użyciu subiektywnych konstrukcji, czyli pierwszej osoby liczby pojedynczej (mam, 

trzymałem) oraz zaimków dzierżawczych (moje), po czym płynnie przechodzi do konstrukcji uogólnionych 

(człowiek zaczyna myśleć). Często też pojawiają się zdrobnienia: męża nie było jeździł do pracy zarabiać 

pieniążki. Te elementy sprawiają, że tekst robi wrażenie napisanego pospiesznie ciągu luźnych skojarzeń, 

ilustrujących stan emocjonalny autora. Potoczny język zmniejsza jeszcze dystans między piszącym i 

odbiorcami.  

W odpowiedzi na ten post, Teodor zadaje pytanie precyzujące: „ jaka jest twoja wizja odbudowania  

szczęśliwego związku? Co musiałoby się zadziać teraz, abyś  dokonał swój pierwszy krok, by wyjść z 

obecnego stanu rzeczy?” Forumowicz niczym wytrawny coach moderuje wypowiedź Spokojnego ten 

sposób, by ukonkretnić jego emocje. Ale jego mail pozostaje bez odpowiedzi, nie ma ciągu dalszego, 

dialogu, rozmowy (chyba że przeniosła się na inną płaszczyznę).  

Jest natomiast kolejny forumowicz, podpisany imieniem i nazwiskiem, który przytacza – zapewne za 

jakąś publikacją, do której nie umieszcza odnośnika – etapy żałoby po zdradzie. Post zaczyna się w 

bardzo nieformalny bezpośredni sposób: „napiszę parę słów, które mogą pomóc zrozumieć ci twoją 

sytuację i zobaczyć ewentualne możliwości wyjścia”. Warto zauważyć, że ten początek umieszczony jest 

bardzo mocno w domenie potencjalności: mogą, ewentualne możliwości. Punktem wyjścia autora jest 

zapewne przekonanie, że rozumienie od strony teoretycznej własnego problemu i nazwanie jego etapów 

ma, a raczej może mieć funkcję uzdrawiającą. Interesujące jest to, że mimo że ewidentnie przytacza jaką 

teorię, to całość pisze w 1 osobie liczby mnogiej identyfikując się tym samym z osobami, które zostały 

zdradzone: „Pierwszy etap zaczyna się wtedy, gdy dowiadujemy się o stracie, jest to etap zaprzeczania, 

nie wierzymy, żeby to co nas spotkało jest prawdą, możemy mieć wrażenie, że śnimy, czasami popadamy 

w odrętwienie. Nie mieści się nam w głowie, że może to być prawda. Taki stan może trwać moment, kilka 

godzin, dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat” (plasterek.pl, 2012b).  

Piszący umieszcza siebie w zbiorze ludzi zdradzonych, a równocześnie jego słowa, potoczne 

konstrukcje: nie mieści się w głowie; po wylaniu strumieni łez (cd. tego samego postu), mówienie do 

odbiorcy w drugiej osobie liczby pojedynczej, orzekania o bardzo osobistych emocjach – te wszystkie 

elementy zmniejszają dystans. Sprawiają  wrażenie jakby były pisane przez przyjaciela, osobę bliską a nie 

kogoś, kogo odbiorca nigdy nie widział. 

Kolejnym elementem, jaki można spotkać na internetowych forach, jest narracja zawierają 

górnolotne zwroty: moja dusza upadła, a ja razem z nią […] moja dusza, moje serce upadły i nie chcą 

powstać (plasterek.pl, 2012b). Metafory w klasycznym rozumieniu ujawniają sposób interpretacji świata. 

Jak pokazuje językoznawstwo kognitywne, a szczególnie jego odłam zapoczątkowany przez George’a 

Lakoffa (Lakoff i Johnson, 2011), metafora jest sposobem interpretacji świata przez mówiącego. W 

tradycyjnej terapii, psycholog zapewne skonkretyzuje, co pacjent chciał tą metaforą wyrazić, o jaki 

schemat interpretacyjny mogło mu chodzić, co z kolei mogłoby być podstawą dalszego 

przeformułowywania sposobu widzenia świata: w jaki sposób poznaje ten upadek, które elementy 

swojego doświadczenia przypisuje domenie serca, a które duszy itd. Tutaj metafora ta zostaje bez 

odzewu. 
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Piszący czy to listy do specjalistów, czy wypowiedzi na forach, przedstawiają w nich swoje osobiste, 

często bardzo wstydliwe problemy. Do językowych wskaźników zakotwiczenia w przestrzeni osobistej 

zaliczyłabym przede wszystkim zaimki dzierżawcze: nasz syn, mój mąż, w naszym domu. Wskazują one, 

iż opisywany problem jest elementem ich prywatnej przestrzeni, a porada, którą chcą uzyskać, może 

zostać praktycznie wykorzystana w ich życiu. Uderzające jest to, że w przypadku listów do specjalistów 

opisywane problemy często sformułowane są w postaci pytań o rozstrzygnięcie, a więc takich, które 

zaczynają się od partykuły „czy” i przewidują możliwość dwóch typów odpowiedzi: tak albo nie. To 

specjalista ma zadecydować, czy klient ma się rozwieść, czy nie; czy powiedzieć siostrze, że mąż ją 

zdradza, czy nie, etc. Jest to o tyle ciekawe, że w klasycznym rozumieniu terapeutycznym, terapeuta nie 

daje pacjentowi gotowych odpowiedzi. Celem terapii jest bowiem dostarczenie pacjentowi/klientowi 

narzędzi do samodzielnego podejmowania decyzji, brania za nie odpowiedzialności i pos iadania poczucia 

wpływu na to, co się w jego życiu wydarza. A ponieważ język odzwierciedla sposób postrzegania przez 

mówiącego otaczającego go świata i swojej w tym świecie roli, język pacjenta/klienta ujawni to, jak 

siebie percepuje i definiuje mówiący. Czy postrzega siebie jako aktywnego uczestnika zdarzeń (por. 

Langacker, 2009) dziejących się na scenie własnego życia, czyli definiuje siebie jako agensa, czy patiensa 

- biernego odbiorcy danej sytuacji. Często konstrukcje patiensowe występują licznie u osób, sytuujących 

samych siebie w roli ofiary. Agensowość w języku polskim prototypowo realizowana jest przez czasowniki 

w pierwszej osobie liczby pojedynczej stronie czynnej: robię, decyduję, składam papiery rozwodowe. 

Patiensowość zaś wyrażana jest w konstrukcjach strony biernej: mnie się wydarzyło, rodzice mnie 

skrzywdzili, depresja mnie dopadła. Nadawca wyraża siebie za pomocą biernika: mnie i konstrukcji z 

czasownikami agensowymi, w których agensowość przypisywana jest innym ludziom lub obiektom: 

rodzicom czy depresji. Konstrukcje patiensowe obecne są w większości postów czy to na forach 

internetowych czy w listach do specjalistów: zgadza się-zdarzaja nam sie takie "schadzki", mąż mi kazał 

nie odzywać się do syna, bądź czasowniki wskazujące, że ktoś robi coś pod wpływem przymusu z 

zewnątrz: musiałem się upić; musiałam mu powiedzieć, że nie nadaje się na ojca . W przypadku 

konstrukcji patiensowych, cała siła terapeutyczna powinna iść w kierunku uświadomienia pacjentowi, że 

to tylko jego subiektywna interpretacja świata oddaje kontrolę nad jego życiem innym czy alkoholowi. W 

pajęczynie internetu, w większości analizowanych przeze mnie tekstów został pominięty.  

Porady na linii użytkownik- użytkownik pojawiają się na innym portalu poradnikowym „Plasterek. 

Portal do gojenia ran”. Poczucie społeczności wzmacnia też sama redakcja, zwracając się do swoich 

odbiorców zwrotami typu: Drodzy Plasterkowicze. Sama nazwa portalu – zdrobnienie metaforycznie 

uruchamiające myślenie, iż treści na tym portalu mają leczyć rany. Plasterek idzie o krok dalej niż 

psychologia.net. Jest portalem społecznościowym, a nie jedynie informacyjno -poradnikowym. Świadczy o 

tym zmniejszenie dystansu: komunikaty sformułowane są w drugiej osobie liczby pojedynczej - uwolnij 

swoje emocje; wybierz specjalistę; wejdź i zobacz jak może wyglądać pokój mediacyjny. Natomiast 

porady specjalisty utrzymywane są w pełnej dyskrecji, niedostępne nawet dla zalogowanych odbiorców.  

W przypadku porad internetowych, nadawca często oczekuje doraźnych, konkretnych, 

merytorycznych odpowiedzi, gotowych rozwiązań. W wielu sytuacjach, odpowiadający właśnie na tej 

merytoryce się skupia, pomijając całą przestrzeń emocjonalną i komunikacyjną. Oto przykład. Dla 

potrzeb analizy za konieczne uważam zacytowanie całego listu. 

Czy można alkoholika wyleczyć z uzależnienia esperalem? 
Nasz 32-letni syn jest alkoholikiem. Pięć lat temu miał wszyty esperal, który pozwolił mu trochę odetchnąć, a 
nawet założyć rodzinę. Po pół roku wdało się jednak jakieś podskórne zakażenie i syn pozbył się tego antidotum. 
Niestety, bardzo prędko wrócił do nałogu. Stara się nad sobą panować – pracuje, kocha rodzinę, ale widzimy, że 
wpada w nieprzewidywalne alkoholowe amoki. Nasza synowa, grożąc rozwodem i zabraniem dzieci, zażądała, aby 
ponownie się zaszył. Tymczasem słyszeliśmy, że ten lek został już wycofany z produkcji. Czy można go czymś 



Język polskich portali psychologicznych świadczących usługi drogą on-line 

Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci  Strona 89 

 

zastąpić? Znaleźliśmy nawet ogłoszenie w internecie, że chirurg przyjedzie do domu i wszczepi esperal na miejscu 
– czy to są jakieś stare zapasy i czy chirurg może leczyć alkoholika? Razem z moją małżonką zamierzamy 
wesprzeć synową, ale jednocześnie nie chcemy ryzykować życia i zdrowia syna  (psychologia.net.pl, 2012c). 

Nagłówek listu utrzymany jest w uogólnionym tonie z użyciem czasownika modalnego: można. 

Czasownik taki umieszcza całą wypowiedź w przestrzeni pewnej potencjalności, oczywiście w formie 

pytania o rozstrzygnięcie. Nie wiem, na ile nagłówki formułuje redakcja portalu, a na ile robią to sami 

autorzy, niemniej jednak takie sformułowanie pozwala uogólnić problem: z tej porady może skorzystać 

każdy i dotyczy ona ogólnej prawidłowości, a nie 32-letniego syna autora listu. Po czym następuje treść 

osobista, rozpoczęta wspomnianymi już zaimkami dzierżawczymi. Z językoznawczego i psychologicznego 

punktu widzenia, język, jakim pisany jest list, nastręcza wiele pytań. Przede wszystkim, dlaczego rodzice 

szukają esperalu dla dorosłego przecież syna? Jaka jest relacja między nimi. Już pierwsze zdanie może 

sygnalizować problem współuzależnienia. Może, ale nie musi, co w klasycznej rozmowie terapeuta 

natychmiast miałby szanse zweryfikować serią kolejnych pytań. Zwłaszcza że dostrzec można inne 

wskaźniki tego problemu, choćby sformułowania typu: esperal pozwolił mu trochę odetchnąć, a nawet 

założyć rodzinę. To esperal jest tu postrzegany przez nadawcę jako aktywny uczestnik, ktoś, a raczej coś, 

co decyduje o dyspozycji syna. Syn, wyrażony celownikowo mu jest jedynie biernym odbiorcą zdarzeń. 

Po drugie, rodzice tłumaczą syna: stara się nad sobą panować; wpada w nieprzewidywalne amoki, po 

czym rodzice, a właściwie ojciec w ich imieniu: razem z moją małżonką, podejmuje próby szukania leku 

dla syna. Cały list daje podstawy sądzić, że rodzice są współuzależnieni i to tym współuzależnieniem, jeśli 

zostałoby potwierdzone w dalszym wywiadzie, zapewne zająłby się lekarz. Tymczasem lekarz-psychiatra, 

odpowiadający na portalu, pomija ten problem. Koncentruje swoją uwagę na odpowiedzi zawartej w 

pytaniu głównym. Całość utrzymana jest na dużym poziomie ogólności.  

Esperal - czyli środek zawierający w swoim składzie substancję czynną pod nazwą disulfiram - był do 
niedawna powszechnie stosowany w terapii alkoholizmu. Jego skuteczność odwykowa w różnych kręgach 
medycznych oceniana jest na ok. 5 procent. (plasterek.pl, 2012c) Disurfiram nie jest substancją uwalniającą 
od chemicznego uzależnienia od alkoholu. Specjaliści spierają się nawet, czy nie utrwala uzależnienia i nie 
podnosi progu odporności na tę substancję. Związek ten zaburza metabolizm alkoholu w organizmie - oznacza 
to, że zatrzymuje trujące związki, takie jak aldehyd octowy i nie pozwala przetworzyć ich na mniej szkodliwy 
kwas octowy, łatwiej wydalany z organizmu. Zwiększa zatem lęk przed konsekwencjami spożywania alkoholu 
- ale nie zmniejsza łaknienia używki. Nie leczy więc, lecz tylko odstrasza od picia. Chory popada w dysonans: 
"boję się nieprzyjemnych reakcji organizmu i pragnę środka, który je wywołuje". Większość próbuje 
kosztować używki, ponosząc konsekwencje zatrucia organizmu. Jak wspomniałem, nieliczni przechodzą taką 
próbę pomyślnie.  

 [...] Zakażenie, które pojawiło się u syna, powinno być bezwzględnie zgłoszone lekarzowi, który będzie 
prowadził terapię. Swoim pacjentom, osobom uzależnionym od alkoholu, zalecam najpierw detoksykację, 
wzbogaconą w witaminy i krystaloidy, a potem terapię odwykową, popartą dużą dawką wiedzy o chorobie 
alkoholowej. (psychologia.net.pl, 2012c) 

Odpowiadając na Pana pytania: faktycznie, jak podały media, jedyny producent esperalu w Polsce wycofał 
się z jego produkcji. Środek jest dostępny do wyczerpania zapasów. Być może dlatego, niektórzy chirurdzy 
oferują jeszcze usługi wszywania. Doradzam jednak unikanie takich zabiegów (psychologia.net.pl, 2012c) 

Odpowiedź pozbawiona jest zwrotu adresatywnego. Odpowiadający od razu przechodzi do meritum, 

czyli przytacza definicje esperalu. Cała odpowiedź utrzymana jest w neutralno -formalnym tonie, 

przypominając bardziej informacje w Wikipedii niż poradę terapeutyczną: 

Związek ten zaburza metabolism alkoholu w organizmie. [...].Stosowanie środków zawierających disulfiram 
(Anticol, Antabus, Esperal) jest jedną z metod leczenia alkoholizmu, który można zaliczyć do terapii awersywnej. 
W wyniku podania leku (czasem jest on chirurgicznie umieszczany podskórnie w postaci stale uwalnianej do 
organizmu), spożycie alkoholu powoduje bardzo nieprzyjemną reakcję organizmu. Obawa przed tą reakcją może 
powstrzymać pacjenta od konsumpcji napojów alkoholowych. W Polsce leczenie wymaga zgody pacjenta i odbywa 
się pod kontrolą lekarza. Część terapeutów uzależnień jest przeciwna stosowaniu disulfiramu z powodu małej 
skuteczności oraz potencjalnie niebezpiecznych skutków ubocznych i w wielu krajach został on wycofany z 
lecznictwa (psychologia.net.pl, 2012c). 

Gdyby zestawić obok siebie poradę lekarza z tekstem z Wikipedii, pod względem stylu podobieństwo 

stylu jest uderzające: zupełnie nieosobowy, formalny język, naukowe nazwy, przytaczanie badań. 

Elementy bardziej subiektywne, a więc czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej pojawiają się w 
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dwóch funkcjach: albo wtedy, gdy lekarz odwołuje się do doświadczenia własnego: z praktyki lekarskiej 

znam oraz gdy formułuje poradę ogólną: przestrzegam; swoim pacjentom zalecam, pośrednio informując 

nadawcę, iż jego nie postrzega jako swojego pacjenta. W ostatnim akapicie zwraca się bezpośrednio do 

nadawcy: odpowiadając na Pana pytanie, zachowując przy tym dystans. Odpowiedź lekarza pomija więc 

w ogóle warstwę emocjonalną, a przecież tą częścią psycholog powinien się zajmować. 

Z podobnym problemem pisze 27-letni Tomasz a przynajmniej tak się przedstawia autor listu, 

pytając psychologa, czy wszczepienie esperalu to dobry pomysł, by przestać pić? Tym razem styl 

odpowiedzi jest dużo mniej formalny. Po pierwsze, psycholog podpisuje się skrótem swojego imienia: 

„Ela”, co automatycznie zmniejsza dystans. Po drugie, stosuje zwrot adresatywny: szanowny panie, co z 

kolei personalizuje ich relację. Nie jest to już ogólnikowa odpowiedź, ale skierowana do Tomka. 

Odpowiadająca najpierw tłumaczy działanie leku, zaczynając jednak od przekierowania problemu z 

esperalu na umiejętność życia bez alkoholu: 

wszczepienie Esperalu nie rozwiązuje problemu braku umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Działa tylko i 
wyłącznie na zasadzie strachu – „jeśli się napijesz, to umrzesz”. Wszczepiona dawka Esperalu wchłania się w 
określonych czasie kilku miesięcy do roku. Gdy cały Esperal sie wchłonie, zagrożenie znika. Większość osób po 
upływie czasu dzialania esperalu, wraca z powrotem do picia (psychologia.net.pl, 2012 d).  

Doradzająca psycholog, podobnie jak omawiani już w innych przypadkach, sugeruje poszukanie 

specjalistycznej pomocy: 

Zachęcam Pana do odszukania w Krakowie poradni uzależnień (jest na pewno) i odbycia przynajmniej jednej 
konsultacji, pozwalającej na przyjrzenie się rozmiarom tego problemu w Pana życiu i znalezieniu właściwych form 
pomocy (psychologia.net.pl, 2012d). 

Kończy formułą: serdecznie pozdrawiam. Psycholog pozornie odpowiedziała na pytanie zawarte w 

głównym poście. Jednak poprzez użycie mniej formalnego języka i bezpośrednie odniesienie do nadawcy 

– przekierowała pytanie o informację na poziom psychologiczny. Ta sama psycholog, nieliczna wśród 

analizowanych postów, decyduje się na formułę listownej rozmowy. Nie odpowiada konkretnym 

rozwiązaniem, ale zachęca, by nadawca rozwinął pewne wątki, zasygnalizowane w pierwszym liście.  

Oto przykład listu, zatytułowanego „Ciągle ciągnąca za sobą życiowe ofiary, podpierająca kulawych,  

wylizująca cudze rany, sama uginam kark i proszę o pomoc” (psychologia.net.pl, 2012e).  

Już sam tytuł, będący cytatem z listu, ukazuje  piszącą jako osobę, która definiuje siebie jako osobę 

potrzebną innym: słabszym, życiowym ofiarom, kulawym, zranionym. Po czym list zaczyna się w 

następujący sposób: „Witam. Znalazłam testy i wyszło mi, że nie mam prawa funckjonować poza 

zakladem zamkniętym, bo jestem zagrożeniem dla innych lub dla siebie”. Autorka nie precyzuje, jakie 

testy ma na myśli, czy jest to diagnoza fachowa czy może zwykły gazetowy teścik. Nie wiadomo też, co 

chce przekazać przez stwierdzenie, że nie ma prawa funkcjonować poza zakladme zamkniętym. Czy w 

jakś sposób zagraża ona innym czy inni jej? Poprzez stwierdzenie: wyszło mi, że nie mam prawa, 

wskazuje na czynnik zewnętrzny, kontrolujący jej życiem. Po czym opowiada bardzo trudne 

doświadczenia: śmierć ojca, wiadomość o dwuletnim romansie męża i wypadek syna, z którego cudem 

wyszedł. Przytacza list, ktory sama napisała po wypadku syna do swojej przyjaciółki, który rozpoczyna się 

słowami: za co mnie to wszystko spotyka?. Sytuuje w ten sposób siebie w roli patiensa, osoby zupełnie 

biernej, ktora nie umie postawić granic innym i to inni, a nie ona, sprawują nad jej życiem kontrolę. Po 

opisie upadku syna z dachu szóstego piętra, pojawia się zdanie: Nie mam komu wypłakać się, nie mogę 

płakać, muszę być silna. Wskazuje własną samotność ale też wewnętrzny brak przyzwolenia na słabość i 

łzy. Po czym, przy użyciu pierwszej osoby liczby mnogiej wskazuje, że w pełni identyfikuje się z tym, co 

fizycznie dotyczy jej syna: Czeka nas operacja uda, czekamy na wyjęcie drenu ze zdrowiejącego płuca . 

Wszak to syn, a nie ona będzie operowany. Kolejny opis emocji, postrzeganych jako słabość: Byłam 

ryczeć. Puściły nerwy. Wreszcie łzy. Trzymaj kciuki. Nie myśl, że jestem bezduszna, ale potrzebowałam 
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wyartykułować swój ból. I poprzez drugą osobę liczby pojedynczej: nie myśl, że jestem bezduszna, 

pokazanie tego, jak sama siebie krytycznie ocenia. Opisuje następnie infekcje, na jaką zapadł syn w 

Chorwacji. Pojawia się zdanie, w którym postrzega samą siebie jako agensa: Lekarz pierwszego kontaktu 

potwierdził moją metodę leczenia. To pisząca, mimo że jak można wywnioskować z treści listu, nie jest 

lekarzem, proponuje metodę leczenia. Kolejny fragment potwierdzający poczucie sprawczości w domenie 

choroby syna: 

Po paru dniach miałam dość patrzenia jak się męczy i znowu zawiozłam go do lekarza. Nadal miałam czekać. 
Lekarz ponownie nie znalazł niczego w płucach i sercu. Twierdził, że to jakiś wirus przeziębieniowy. W ubiegłą 
środę wydawało się, że jest lepiej, w czwartek też, a w piątek wieczorem wróciło. Wróciłam do lekarza, 
wymusiłam badanie krwi. Zrobiliśmy w poniedziałek, odebraliśmy we wtorek. Ja się na tym słabo znam, ale jak 
zobaczyłam OB 95 i inne przekroczenia normy, natychmiast zażądałam skierowania do szpitala. 

Pełna agensowość pojawiająca się w czasownikach: zawiozłam, wymusiłam, zażądałam. To ja, czyli  

nadawca, tu decyduje, a nie lekarze. Dalszy opis potwierdza tę tezę: autorka w odniesieniu do leczenia 

syna czuje, że panuje nad sytuacją i ją kontroluje. Natomiast kiedy przechodzi na samą siebie, 

natychmiast uaktywniają się konstrukcje patiensowe. Najpierw orzekanie o własnej słabości: Ja już nie 

mam siły. Zwyczajnie wysiadłam. Następnie opis innej relacji z synem: stan na dzisiaj: syn zdrowieje, ale 

nie odpuszcza mi psychicznie. Czołga mnie codziennie. (psychologia.net.pl, 2012e) 

Syn wchodzi tu w rolę nie tylko agensa, ale kata: znęca się nad nią psychicznie. Tylko 

nadmienione. Autorka nie rozwija tego wątku. Ostatni akapit pokazuje pomieszanie ról: raz autorka 

postrzega samą siebie jako agensa, raz – jako patiensa: 

Gdyby nie konieczność wożenia syna na rehabilitację, pewnie rzucilabym wszystko i zaszylabym się w lesie. W 
nocy nie śpię, w dzień wyleguję się. Cokolwiek robię, zawsze rzucę w połowie. Boję się dźwięku karetki, w nocy 
wstaję i słucham, jak syn oddycha. Do tego objadam się i probuję zwrócić, ale mi nie wychodzi. [...] Już potrafię 
manipulować emocjami męża. Po ataku nienawiści na męża, przekierowuję ją na siebie. [...] I na co mi przyszło? 
Ciągle ciągnącą za sobą życiowe ofiary, podpierająca kulawych, wylizujące cudze rany, sama uginam kart i proszę 
o pomoc. (psychologia.net.pl, 2012e) 

Autorka listu pokazuje, że to rehabilitacja syna zmusza ją do pewnej aktywności życiowej. Poza 

tym, agensowość widać w relacji do męża, poprzez poczucie, że nim i jego  emocjami może manipulować 

. W tej relacji ocenia samą siebie jako silną i zorganizowaną kobietę. Po czym kończy zdaniem typowo 

patiensowym: na co mi przyszło?. W odpowiedzi psycholożka najpierw udziela piszącej emocjonalnej 

wsparcia: jestem bardzo poruszona Pani listem – dużo ma Pani za sbą przeżyć... dużo siły i energii 

życiowej było potrzebne, aby przez to wszytsko przejść. Zastanawiam się, co pani daje siłę teraz? 

Wyobrażam sobie, że nie bylo latwo napisac ten list, prosić o pomoc. Nazywa emocje piszącej, chwali jej 

siłę. Po czym, prosi o rozwinięcie listu: Proszę mi powiedzieć coś więcej o tej pomocy. Co by się zmieniło 

w Pani życiu, gdyby ta pomoc okazała się skuteczna? Co wtedy Pani robilaby inaczej? Jakby się wtedy 

Pani czuła? Jak zmieniłyby się Pani myśli?. Dostrzega też metaforę lasu i sugeruje, by pisząca w nią 

weszła: pisze Pani, że gdyby nie rehabilitacja, zaszylaby się pani w lesie. Rozumiem, że to takie 

pragnienie-marzenie. Ale przez chwilę wyobraźmy sobie, że byłoby to możliwe – co by to dało? Takie 

„Zaszycie się w lesie? Krótka odpowiedź, jednak nie zamykająca problemu – jak to było w przypadkach 

innych psychologów – ale otwierająca przestrzeń do dalszej rozmowy. Pacjentka odpisuje i następuje 

wymiana kilku listów, kończąca się – jak zwykle na tym portalu – sugestią spotkania z terapeutą, co 

pacjentka przyjmuje. 

 

Internet stał się dla wielu ludzi nieodłącznym elementem ich świata: platformą do komunikowania 

się z innymi, budowania przyjaźni, szukania odpowiedzi na swoje pytania. Tak jak inne dz iedziny życia, 

psychologia również wkroczyła na ten teren. Poradnictwo on-line zaczyna być bardzo popularne, ma 

swoje wady i zalety, choć do konkurowania z tradycyjną formą terapii jest mu – w moim przekonaniu – 
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daleko. Tak rozwija się świat i tego procesu nie da się już zatrzymać. Istotne jest, by specjaliści, którzy 

pracują, pomagają i prowadzą terapię przy pomocy sieci, mieli świadomość tego, jak zmiana narzędzia 

kontaktu może zniekształcić znaczenie, nadać im inny wymiar. Muszą być także bardzo świadomi tego, 

jak Internet zmienia kontekst całego zdarzenia komunikacyjnego. Wówczas Internet może w z czasem 

stać się cenną alternatywą dla tradycyjnych spotkań. 
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