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W kilku poniższych akapitach postaram się przedstawić dlaczego język Internetu może 
być uznany za jeden z czynników kształtujących otaczającą nas rzeczywistość oraz jako 
jeden z głównych czynników wpływających na jej postrzeganie. Dodatkowo spróbuję 
przedstawić dlaczego język Internetu, na skutek występujących w nim akronimów i emo-
tikon, staje się uboższy od innych.  Stawiane tezy będą wielokrotnie znacznie przeryso-
wane, aby tym wyraźniej przedstawić zagrożenia i korzyści z nich wynikające. Takie 
przedstawienie zagadnienia ma również na celu zachęcenie do głębszej refleksji na temat 
nowoczesnych technologii oraz przekonanie, że zajmowanie skrajnych, zarówno optymi-
stycznych, jak i pesymistycznych stanowisk, jest postawą niczym nieuprawnioną. Całość 
zagadnienia dotyczy oczywiście wpływu zjawiska, jakim jest język Internetu na społe-
czeństwo.  

Aby móc swobodnie poruszać się w temacie, wymagane jest zdefiniowanie kilku pojęć 
tworzących całe „środowisko” korzystania z języka.  

1. Komunikowanie: jak pisze Barbara Sobkowiak, jest transmisją (przekazem) infor-
macji, idei, emocji itp1.  

2. Komunikowanie międzykulturowe: zachodzi wówczas, gdy nadawca i odbiorca 
komunikatu pochodzą z różnych kręgów kulturowych2 ( podczas rozważań dotyczą-
cych Internetu definicja ta jest niezbędna, a wiąże się to z samą specyfiką sieci).  

3. Język: jest to  powiązanie symbolu, wyrażającego spostrzeżenie, z treścią tegoż spo-
strzeżenia. Owo połączenie (konwencja) musi być wspólne dla większości człon-
ków społeczeństwa (powszechne) oraz musi być względnie trwałe3.  

4. Społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo, w którym dominuje praca w sektorze 
informacyjnym, charakteryzujące się dużym przepływem informacji oraz dużymi 
tendencjami globalizacyjnymi4. Dla zjawiska społeczeństwa informacyjnego, język 
wydaje się być kluczowy, ponieważ to właśnie on służy przekazywaniu informacji.  

 

                                                 
1 B. Dobek-Ostrowska (red), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwo-

jowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.10. 
2  B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 2001, s.24. 
3  P. Sztompka, Socjologia, ZNAK, Kraków 2005, s.288-289. 
4 http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=161 (data 

dostępu 29.06.2008 r.). 
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W tym miejscu warto również wspomnieć o elementach procesu komunikowania, któ-
re nie wymagają definicji, takich jak: nadawca, odbiorca oraz przekaz, których relacje 
przedstawił prof. Maciej Mrozowski w książce Media masowe, władza, rozrywka, biznes5. 
Oczywiście, w zależności od uznawanego modelu komunikowania, relacje pomiędzy 
wspomnianymi elementami nieco się od siebie różnią, jednak zawsze mają jakiś wspólny, 
istotny, mianownik.  

Dla rozważenia problemu zagadnienia języka Internetu, najbardziej będą nas intereso-
wały kryteria ważności aktu (procesu) komunikowania, którymi ze strony nadawcy pod-
czas przekazu jest m.in. komunikatywność, wiedza, prawdomówność oraz ze strony prze-
kazu dla odbiorcy: prawdziwość, szczerość, słuszność6. Będą to dla nas najważniejsze 
elementy, ponieważ ich „wirtualna” specyfika wpływa na pełnienie funkcji językowych 
przez język Internetu. 

Język pełni przynajmniej cztery funkcje. Po pierwsze, umożliwia rejestrację spostrze-
żeń, po drugie, służy komunikacji, po trzecie, integruje, po czwarte i ostatnie zarazem, 
umożliwia realizację potrzeby życia w społeczeństwie7. 

O języku Internetu warto snuć rozważania choćby dlatego, że korzystanie z niego staje 
się coraz bardziej rozpowszechnione, a wraz z rozwojem wspomnianego już wcześniej 
społeczeństwa informacyjnego, jego waga będzie stale rosła. Już dziś możemy obserwo-
wać jak szybko Internet zaczyna wpływać na kolejne pola naszej aktywności i nie jest 
tajemnicą, że tendencja ta będzie się nadal utrzymywać. 

Problemy z językiem Internetu rozpoczynają się już w chwili próby jego wyraźniejsze-
go zdefiniowania. Użytkownicy sieci bardzo różnie definiują język, którym się posługują. 
Jedni uważają, iż jest to piękna polszczyzna, wraz z wszystkimi zasadami interpunkcji, 
ortografii, drudzy natomiast twierdzą, iż język Internetu to całkowicie nowa wizja języka, 
z wszelkimi piktogramami, skrótowcami oraz, przede wszystkim, zapożyczeniami z języ-
ków obcych, która powinna podkreślać swoją odmienność poprzez ignorowanie zasad 
ortograficznych. Pomiędzy tymi dwoma stanowiskami znajduje się oczywiście cała masa 
stanowisk pośrednich8. Jak zatem widać, język, który wymaga stałych i zrozumiałych 
konwencji, sam nie daje się żadną konwencją jednoznacznie opisać.  

Przejdźmy teraz do sedna sprawy. Język Internetu może być narzędziem kreacji rze-
czywistości, przede wszystkim dzięki temu, że komputery i sieć upowszechniły się, a lu-
dzie korzystają z nich w coraz większej liczbie dziedzin.  

Jednym z podstawowych mitów Internetu jest to, iż użytkownik jest anonimowy.      
Pomijając aspekt techniczny, który pokazuje jak bardzo ta koncepcja jest mylna, należy 
zauważyć, iż takie przekonanie zwiększa poczucie swobody wśród użytkowników. 
Jak każdy kij, także ten ma dwa końce. Pozytywną stroną tego zjawiska jest potencjalna, 
pełniejsza możliwość uczestniczenia w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, czy też 

                                                 
5  M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Oficyna wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 

2001.  
6  Tamże, s. 32. 
7  P. Sztompka , Socjologia… s. 291-292. 
8  http://www.forum.webdiary.pl/ftopic1609.html (data dostępu 29.06.2008 r.). 
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demokracji uczestniczącej9. Służy temu większa możliwość wymiany informacji (dzięki 
mnogości stron, for internetowych itp.) oraz przekonanie o niemożliwości kontroli prze-
kazu), które ułatwia niektórym obywatelom zabieranie głosu w kwestiach społecznie waż-
nych.   

Niestety przekaz w Internecie traci na wartości, ponieważ nie mamy w nim zazwyczaj 
zdefiniowanego wyraźnie nadawcy komunikatu. Z jednej strony powoduje to, że nadawca 
nie jest odpowiedzialny za swoje słowa, z drugiej natomiast, odbiorca niemal nigdy nie 
jest pewny z kim ma do czynienia. Abstrahując od możliwości przybierania dowolnej 
maski w trakcie dyskusji dla poprawy swojej samooceny, istnieje możliwość stałego wy-
rywania się normom, czy regulaminom ustalanym przez innych członków grup, itp.    
Ponadto nadawanie komunikatu sprzecznego z jakimikolwiek regułami ciężkie jest do 
sankcjonowania z powodu wspomnianej wcześniej trudności z identyfikacją nadawcy. 
W takiej sytuacji tracą znaczenie przede wszystkim sankcje rozproszone10, które, choć 
niezwykle skuteczne w normalnym, niewirtualnym społeczeństwie, w warunkach spo-
łeczności internetowych nie mają prawie żadnego znaczenia. 

Nie zdefiniowany do końca nadawca komunikatu powoduje również inne następstwa. 
Przede wszystkim odbiorca nie potrafi stwierdzić czy nadawca komunikatu jest ekspertem 
z dziedziny na temat której się wypowiada. Owszem, można przyglądać się działalności 
danego człowieka na określonym forum lub poszukiwać i sprawdzać źródła, z których 
korzysta, sprawdzać wiarygodność nadawcy, jednak kłóci się to z innym mitem Internetu, 
który mówi, że jest on źródłem szybkiej i pełnej informacji. Niestety jednak Internet nie 
jest takim źródłem dla większości użytkowników. Świadczyć o tym może rozwój branży 
zajmującej się infobrokeringiem (czyli wyszukiwaniem oraz weryfikacją informacji11). 
Oczywiście w takiej sytuacji pokrzywdzone są dwie strony, ponieważ autorytety tracą na 
znaczeniu, a odbiorcy nie mogą być pewni wartości przekazu. Jeśli uznać, że profesorem 
X może być każdy lub profesor X może oznaczać jakiś przewrotny „nick”, uzyskujemy 
niezwykły bałagan. Dane uzyskiwane na poziomie wyszukiwarki są niemal nieweryfiko-
walne. Te czynniki wywołują efekt w postaci posługiwania się informacjami pobieżnymi, 
niewiadomego pochodzenia, a dodatkowo uważamy, że są to informacje „dobre”. Zado-
wolenie wzrasta tym bardziej, im szybciej je odnajdujemy.  

Wszystkie wymienione powyżej elementy wydają się sprawiać, iż żadne z wymienio-
nych wcześniej kryteriów ważności aktu komunikowania, nie zostaje spełnione.  

Co to powoduje? Przede wszystkim język, który powinien być kreowany przez rze-
czywistość, zaczyna na nią wpływać, bo któż, jeśli nie autorytety, ludzie z tzw. „świeczni-
ka”, wpływają na nasze poglądy? Jeśli obdarzanie zbyt dużym zaufaniem nadawcy (lub 
druga możliwość, brak zaufania wobec niego) zacznie się przejawiać w rzeczywistości nie 
wirtualnej, będzie można zaobserwować jak język przestaje spełniać, w znacznym stop-
niu, swoje podstawowe funkcje wymienione na wstępie. Myślę, że nie trzeba przekony-

                                                 
9  http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34205,1862054.html (data dostępu 29.06.2008 r.). 
10  Definicja sankcji rozproszonej: P. Sztompka, Socjologia…, s. 416. 
11  http://www.inwestycje.pl/biznes/infobrokering_8211_wyszukiwanie_i_weryfikowanie_informacji_bizneso 

wych_na _lecenie;20311;0.html (data dostępu 29.06.2008 r.). 
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wać do tego, że spłycanie języka, na skutek czerpania z wzorów „pseudospecjalistów”, 
jest groźne.  

W materii języka internetowego oraz zachowań w cyberprzestrzeni należy pamiętać 
przede wszystkim, że możliwości ewentualnego wpływania poprzez normy prawa raczej 
się nie sprawdza, ponieważ prawo stanowione wyraźnie nie nadąża za rozwojem techni-
ki12. Z jednej strony zatem, jak zauważa dr Krzysztof Szczerski w Porządkach biurokra-
tycznych, Internet daje możliwość uwolnienia informacji, z drugiej jednak może sprawić, 
iż informacja wyrwie się spod kontroli13, a język Internetu może doprowadzić do pobież-
nego rozumienia i zdobywania tejże informacji bądź do niemożliwości dekodowania 
przekazu. Bardzo szybki rozwój języka Internetu pozwala stwierdzić, iż nie będzie to 
sprzyjać stworzeniu stałych konwencji oraz szybkiemu uporządkowaniu wielu kwestii. 

 Znakomitym przykładem ryzyka związanego z Internetem może być Wikipedia14, jed-
no z najbardziej znanych i najczęściej używanych źródeł informacji. Z założenia ma być 
ona potężną encyklopedią, tworzoną i udostępnianą nieodpłatnie przez użytkowników 
sieci. Jednak stosunkowo niedawno okazało się, że dochodzi w niej do manipulacji (spra-
wa została wykryta na skutek zastosowania mechanizmu umożliwiającego identyfikacje 
nadawcy). Przykładem może być edytowanie wpisów dotyczących armii Stanów Zjedno-
czonych przez samą armię, która wprowadzała do sieci nieprawdziwe informacje15. Moż-
na podejrzewać, iż przykładów na tego typu postępowanie jest znacznie więcej. Wspo-
mniane zatem we wstępie, kryteria ważności procesu komunikowania mogą zostać nie 
spełnione lub może wykształcić się postrzeganie Internetu, jako medium nie spełniającego 
tych kryteriów. Czy język wobec takiego obrotu sprawy spełniałby nadal swoje funkcje? 

Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć, są skrótowce (akronimy). Jak wiadomo, 
używane są na co dzień do przyspieszenia procesu komunikacji, przekazania części ko-
munikatu w sposób szybszy. Język Internetu zazwyczaj posługuje się właśnie językiem 
pisanym (choć zmienia się to bardzo dynamicznie), zatem i tu akronimy znajdują częste 
zastosowanie. Być może nawet zbyt częste. Z jednej strony, język zawierający dużo skró-
tów pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność komunikowania, pozwala przekazywać 
przy pomocy edytorów tekstu bardzo szybko duże ilości informacji. Zmniejsza to zapew-
ne czas spędzony przed komputerem, jednak znacznie upośledza nasze zdolności w ko-
munikowaniu. Nie wszystko da się przekazać przy pomocy skrótów, ponadto w procesie 
komunikowania w świecie rzeczywistym tak częste stosowanie skrótowców na niewiele 
się zda. Rozwój skrótowców, zwłaszcza duża liczba skrótów zapożyczonych z języka 
angielskiego, sprawia, że język Internetu staje się coraz bardziej hermetyczny. W tym 
wypadku lepiej było by nawet powiedzieć, że języki Internetu robią się językami herme-
tycznymi, ponieważ różne komunikatory posiadają różne skróty dla wywołania odpo-
wiednich emotikon (o których później), a na różnego rodzaju czatach przykładowo, mogą 

                                                 
12  http://prawo.vagla.pl/node/7418 (data dostępu 29.06.2008 r.). 
13  K. Szczerski, Porządki biurokratyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 250. 
14  http://pl.wikipedia.org (data dostępu 29.06.2008 r.). 
15  http://manager.money.pl/hitech/artykuly/artykul/armia;usa;falszowala;wikipedie,120,0,306808.html      

(data dostępu 29.06.2008 r.). 
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być popularne różne odmienne katalogi skrótów (choć oczywiście użytkownicy z dużą 
lekkością poruszają się w tak skróconej rzeczywistości). Wielość możliwości obrazuje 
załączona na następnej stronie tabela. Nie jest to zjawisko sprzyjające powstaniu stałej, 
uogólnionej konwencji, która jak już stwierdziłem przy wcześniejszym problemie, mogła 
by znacznie pomóc uporządkować niektóre kwestie.  

Można również poddawać w wątpliwość, czy język składający się głównie ze skrótow-
ców, pozwala formować myśli wystarczająco precyzyjnie, czy językiem takim jesteśmy 
w stanie przekazać wszystko co chcemy powiedzieć. W końcu warto się zastanowić, 
w jaki sposób wpłynie to na postrzeganie świata nas otaczającego. W moim przekonaniu, 
największym problemem jest tworzenie, w obrębie już istniejącego społeczeństwa, wielu 
grup posługujących się różnymi odmianami języka (co nie jest szkodliwe oczywiście), ale 
posługując się językami sztucznymi, które nawet nie niosąc głębszego przekazu, nie są 
możliwe do zrozumienia przez grupy nawzajem. Dodatkowo warto rozważyć, czy język 
opierający się na skrótach nie wpływa na spektrum naszego postrzegania? Czy przypad-
kiem nie mamy tendencji do wyrzucania niektórych kwestii, które najzwyczajniej nie 
pasują do naszej wizji języka Internetu i czy tym samym sami się nie zubożamy? 

W końcu pozostaje pytanie, czy po zubożeniu języka, w razie potrzeby, będziemy go 
skłonni ponownie rozszerzyć dla opisu interesujących zdarzeń? Tu sprawy wydają się 
rysować w znacznie jaśniejszych barwach.  

Za przykład skrótowców może posłużyć poniższa tabela, dostępna w całości na stronie 
Wikisłownika 16: 

 
Akronim Rozwini ęcie angielskie Znaczenie   

LOL Laughing out loud Bardzo głośny śmiech 

NTG Not This Group Nie Ta Grupa 

AFAIK As far as I know Z tego co mi wiadomo.. 

BRB Be right back Zaraz wracam 

BTW By the way Przy okazji.. 

FYI For your information Dla twojej informacji 

ROTFL lub  
ROFL 

Rolling on the floor laughing 
Tarzanie się na podłodze  
ze śmiechu 

TIA Thanks in advance Dziękuje z góry 

PMFJI Pardon me for jumping in 
Przepraszam za  
wtrącanie się 

IMO In my opinion Moim zdaniem... 

IMHO In my humble opinion 
Moim skromnym  
zdaniem... 

                                                 
16 http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Has%C5%82a_w_j%C4%99zyku_polskim_-_Slang_internetowy (data 

dostępu 29.06.2008 r.). 
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IMVHO In my very humble opinion 
Moim bardzo skromnym  
zdaniem... 

OIC Oh i see Oh, rozumiem/Aha 

AFGTHTGT-
TA?  

Are we going to go  
througth this again?  

Czy musimy znowu  
przez to przechodzić?  

 
Źródło:  http://pl.wiktionary.org17  
 
Ostatni wątek, jaki chciałbym poruszyć, to emotikony, jako przykład języka niewer-

balnego. Emotikony są tak zwanymi piktogramami. W języku Internetu pełnią one funkcję 
opisową względem przeżywanych uczuć18. W dużym uproszczeniu, pełnią podobną funk-
cję, jak omawiane przed momentem, skrótowce tyle tylko, że względem uczuć. Należy 
jednak pamiętać, że granice w sieci nie istnieją, więc dochodzi do mieszania się znaczeń 
z różnych kultur. Pomijając fakt, iż emotikonem nie można oddać wszystkich przeżywa-
nych wrażeń, powstaje dodatkowe zagrożenie w postaci uniformizacji znaczeń, które i tak 
nie są w stanie oddać wszystkiego.  

Być może jednak nie ma potrzeby martwić się z powodu uniformizacji, być może ma-
my do czynienia z uniwersalizacją? Ciężko posądzić kogoś o celowe wprowadzenie do 
obiegu pożądanych pojęć, bo jak sam Stanisław Lem pisze (...)w ogóle sęk w tym, że języ-
kowi w ruchu ogólnonarodowym wymyślane nazwy jest bardzo trudno ‹‹ wcisnąć ››19. 
Emotikony, choć pomocne przy prowadzeniu rozmów, przy użyciu komunikatorów inter-
netowych (zwłaszcza rozmów na tematy błahe) mogą nieco skomplikować sprawę pod-
czas prowadzenia rozmów poważniejszych, ponieważ nie są one równoznaczne z języ-
kiem niewerbalnym, z mimiką, a odbierane w ten sam sposób mogą prowadzić do wielu 
nieporozumień.  

Jak pisze Tomasz Goban Klas w Mediach i komunikowaniu masowym, przedstawiając 
teorię mass mediów Meyerowitza, już telewizja obaliła wszelkie bariery sekretów spo-
łecznych20. W wypowiedzi chodziło głównie o kwestię tabu. Wydawałoby się, iż była to 
granica, za którą już dalej pójść nie można, a jednak. Internet poprzez uwolnienie, rze-
czywiste bądź potencjalne, informacji, doprowadził do powszechnej dostępności treści 
niekoniecznie pożądanych, z dyskusyjną raczej kwestią możliwej blokady, choćby nawet 
ustawowo zabronionych treści (zwłaszcza, że dzieci wydają się nierzadko być bieglejsze 
w obsłudze komputera od rodziców). Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, iż prawo 
za zmianami tymi zdecydowanie nie nadąża. I nie chodzi tu wyłącznie o zagadnienia 
związane przykładowo z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, które nieostro for-

                                                 
17 Są oczywiście dostępne inne, bardziej „elitarnie” brzmiące adresy zawierające podobną wiedzę jednak 

właśnie Fundacja Wikimedia, jako projekt, miała rozszerzać dostęp do prawdziwe, szybko dostępnej infor-
macji. 

18  P. Sztompka, Socjologia…, s. 290. 
19  S. Lem, Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s 56. 
20  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, 

s. 143. 
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mułuje niektóre zagadnienia21, ale także o propagowanie (przy pomocy Internetu ) treści 
zabronionej w jednym miejscu przy pomocy serwerów umiejscowionych w innym, gdzie 
dany proceder (przed którym próbujemy się uchronić), nie jest zabroniony. Jeśli dodatko-
wo nałożymy na to ciągłe spłycanie języka, rozmywanie odpowiedzialności, możemy 
zobaczyć obraz zuniformizowanej lub w najlepszym wypadku zuniwersalizowanej kultu-
ry, która jednak jest uboższa względem „stanu wyjściowego”, czyli sprzed Internetu.    

Podsumowując, język jest podstawowym narzędziem funkcjonowania każdego społe-
czeństwa. Jego konwencje nieustannie ewoluują wraz ze zmieniającym się światem, który 
mają odzwierciedlać. Język Internetu natomiast, wymyka się normom, mieszając konwen-
cje różnych kultur, używając skrótów z przeróżnych języków obcych, w końcu, w niektó-
rych warstwach unifikując język pod kątem angielskiego (np. interfejs), a także zmienia 
się strasznie szybko, bardziej przypominając slang niż język. Powoduje to spłycenie języ-
ka i utracenie części zdolności komunikowania obserwowanej rzeczywistości, co z kolei 
sprawia, że zaczynamy tracić możliwość krytycznego wypowiadania się na niektóre tema-
ty. Nakłada się na to dodatkowo utrata możliwości oddziaływania autorytetów (choć ma to 
związek nie tylko z Internetem). Finał tego może być taki, że z potencjalnego dobrodziej-
stwa wolnej informacji, może powstać coś, co Stanisław Lem w Bombie megabitowej 
nazywa INFOMOLOCHEM, wielkim bratem, który kontroluje informacje i manipuluje 
społeczeństwem22. W końcu, jak pisze przywoływany autor  (...)internet to sieć która nic 
nie rozumie tylko informacje przesyła23.  

Z drugiej jednak strony, wszystkie zagrożenia, wymieniane w powyższym tekście, są 
znacznie przerysowane, ponieważ to właśnie Internet daje nam możliwość korzystania 
z niesamowicie szybkich i wszechstronnych kanałów informacyjnych. Umożliwia nie 
tylko komunikowanie za pomocą słów, ale także obrazów, muzyki, itp. Dodatkowo warto 
podkreślić, iż wszystko to jest dostępne za względnie niedużą cenę. W końcu również 
język sam potrafi się bronić. Pomimo slangów i nieustannie zmieniającej się mody, w dal-
szym ciągu pozostaje on funkcjonalny dla człowieka. Zmiany językowe są raczej ewolu-
cyjne niż rewolucyjne, więc może i języka Internetu i samej sieci nie warto traktować jako 
zła koniecznego?  
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