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ADOLESCENTS’ DIARIES IN CYBERSPACE  
AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

Abstract. The phenomenon of keeping an Internet diary is one of the most common 
means of online communication among the Polish youth. Such communication, being a 
rich source of information about the writers and serving various functions, is especially 
interesting for a psychologist. The main topic of this article is an analysis of defini-
tions, types and functions of blogs, with which online diaries are often identified. The 
article also aims at summing up the results of a few studies concerning Polish blogs. 
Included are also results of my own research concerning motives, contents and the way 
of keeping online diaries, as well as of their authors’ attitudes towards keeping tradi-
tional diaries. Two hundred and seventeen adolescents (86 male and 131 female) took 
part in the study via the Internet by completing a questionnaire. Gender differences 
were found both in terms of motives and contents of entries; the respondents reported 
major differences between the traditional and online diary, and that they showed 
awareness of the public character of blogs, which determines the way it should be written.   
 
 
Wybitny polski psycholog Stefan Szuman (1930) twierdził, na podstawie 
wszechstronnych badań nad dziennikami pisanymi przez dorastających, że 
stanowią one nieocenione źródło informacji o nich samych. Za największą za-
letę dzienników Szuman uznawał ich spontaniczny i osobisty charakter, dzięki 
któremu badacz może mieć dostęp do najbardziej intymnych sfer życia mło-
dzieży. Kilkadziesiąt lat od czasu, gdy badania nad pamiętnikarstwem pro-
wadził Szuman, podjęłam podobne badania wśród młodzieży współczesnej 
(Szmigielska, 1999). Wykazałam na ich podstawie, że podobnie jak za czasów 
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Szumana, ponad połowa współczesnych adolescentów pisze dzienniki oraz że 
motywy, treść i korzyści z tego rodzaju aktywności są w ocenie piszących po-
dobne do tych, jakie widzieli ich rówieśnicy ponad 80 lat temu.  

W roku ukazania się mojego artykułu, w Internecie pojawiły się pierwsze 
polskie dzienniki pisane przez osoby w różnym wieku, ale przede wszystkim 
przez młodzież. Analizowanie internetowych dzienników i poznawanie cech 
ich młodych autorów jest przedmiotem moich badań empirycznych prowadzo-
nych zarówno w sieci, jak i w świecie rzeczywistym. Efektem wstępnych ana-
liz są dane prezentowane w tym artykule.  

HISTORIA BLOGÓW I PRÓBY DEFINICJI 

„Weblog” to termin wprowadzony przez Jorna Bargera w 1997 roku dla okre-
ślenia nowej formy tzw. stron domowych użytkowników Internetu. Zarówno 
na świecie, jak i w Polsce rozpowszechniony jest termin „blog” (chociaż odnosi 
się on do szerszej i bardziej zróżnicowanej aktywności internautów, o czym 
piszę poniżej). Za pierwszego bloga uznaje się stronę “What’s new” , której 
autorem był Tim Berners-Lee (Winer, 1999). Strona ta zawierała odsyłacze do 
nowych stron, gdy tylko takie pojawiały się w sieci. Początkowo zjawisko blo-
gowania miało bardzo ograniczony charakter – większość blogów była tworzo-
na przez programistów i projektantów stron WWW. Znaczącą popularność 
blogi zdobyły, gdy w 1999 roku wprowadzono niedrogie lub darmowe serwisy 
umożliwiające zakładanie i prowadzenie własnych blogów. Od tamtej pory 
zjawisko blogowania rozpowszechnia się w zaskakująco szybkim tempie i sza-
cuje się, że pod koniec 2005 roku liczba blogów przekroczy 15 milionów  
(LeMeur, 2005). W Polsce pierwsze blogi pojawiły się w 1999 roku – pierwsi 
blogerzy (mianem tym określam osoby prowadzące blogi – w literaturze spo-
tkać można także określenia „bloggersi” oraz „blogowicze”) korzystali z serwe-
ra blogger.com, ale w niedługim czasie pojawiły się rodzime strony, z których 
większość ma charakter darmowy, co niewątpliwie przyczyniło się do popula-
ryzacji tego zjawiska (np. blog.pl, tenbit.pl, mylog.pl, eblog.pl itd.). Pod wzglę-
dem liczby blogów (1 300 000) Polska znajduje się obecnie na drugim miejscu 
w Europie (po Francji – 3 000 000 blogów). Dla porównania liczba ta w Rosji 
wynosi 800 000, a we Włoszech 200 000 (LeMeur, 2005). Jak dotąd, nie były 
prowadzone systematyczne badania na temat przyczyn tak dużych różnic  
w powszechności tego zjawiska.  

Zjawisko blogowania jest niezwykle złożone, co znajduje swoje odbicie 
między innymi w próbach zdefiniowania pojęcia „blog”. Winer (2001) podkre-
śla następujące jego cechy: po pierwsze – osobisty charakter (bloga pisze jeden 
autor), po drugie – wirtualny charakter (blog jest publikowany w sieci); po 
trzecie – powszechność dostępu (grono odbiorców bloga jest nieograniczone)  
i wreszcie po czwarte – blog należy do sieciowej społeczności (nie może istnieć 
bez odbiorców, czytelników). Poza osobistym charakterem strony internetowej, 
którą można uznać za bloga, Paquet (2002) zwraca uwagę na jeszcze inne jej 
cechy: wiadomości umieszczane na takiej stronie są krótkie; istnieją hiperłą-
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cza do innych miejsc w sieci; strona jest ciągle aktualizowana, a informacje 
umieszczane są w odwrotnym porządku chronologicznym; dostęp do tej strony 
jest bezpłatny i możliwy z dowolnego miejsca w sieci; dane są archiwizowane 
(co oznacza, że wiadomości, które znikają ze strony głównej, są zawsze do-
stępne). W polskiej literaturze przedmiotu znajdujemy próby zdefiniowania 
pojęcia „blog”. W powszechnej opinii, a także w licznych doniesieniach praso-
wych, blog jest utożsamiany z dziennikiem prowadzonym w sieci, w którym 
umieszczane są wpisy o charakterze osobistym. Tak na przykład bloga traktu-
je Seul-Michałowska (2005), ale nie zgadza się z tym Cywińska-Milonas 
(2002), która uważa, że takie ujęcie blogów nie jest właściwe i może prowadzić 
do utrwalania się stereotypu, zgodnie z którym blog stanowi indywidualne 
reality show, w którym „blogowicz staje się żądnym sławy aktorem grającym 
rolę samego siebie [...], którego głównym celem jest pozyskanie publiczności, 
co można osiągnąć drogą obnażania się psychicznego, intelektualnego i emo-
cjonalnego” (s. 1). Zdaniem autorki takie właśnie traktowanie blogów sprawia, 
iż psychologowie twierdzą, że „w postępie geometrycznym wraz z liczbą blo-
gów rośnie grupa ludzi zaburzonych, szukających podniety we własnym eks-
hibicjoniźmie” (s. 1). Dlatego między innymi – zdaniem Cywińskiej-Milonas  
– blog należy definiować i analizować z punktu widzenia komunikacji; według 
autorki blog „jest wirtualnym miejscem skupiającym ludzi, gdzie można prze-
bywać i realizować się społecznie, nawiązując relacje z innymi ludźmi” (s. 1). 
Zrozumiałe wydaje się, że Cywińska-Milonas, z wykształcenia socjolog, zwraca 
uwagę na społeczny i komunikacyjny wymiar blogów, jednak nieuprawnione 
jest – w mojej opinii – przypisywanie psychologom przytoczonej wyżej opinii. 
Parzuchowski (2003) uważa, że nie każdy prowadzi bloga w konwencji pa-
miętnika, choć niezaprzeczalne jest, że większość autorów blogów zamieszcza 
w nich treści prywatne. Analizując materiał na temat blogów, zamieszczony  
w sieci w różnych miejscach i kontekstach, można łatwo zauważyć, że mają 
one bardzo zróżnicowany charakter. Istnieją np. blogi edukacyjne (prowadzo-
ne zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli); blogi polityczne (takie, które 
zakładają politycy, najczęściej w celach reklamowych, lub blogi, w których 
komentuje się wydarzenia polityczne); blogi naukowe (często chronione, ze 
względu na możliwe plagiaty, służące wymianie myśli naukowej); blogi biz-
nesowe (zwykle używane jako narzędzie komunikacji w obrębie firmy). Ostat-
nio pojawiły się też tzw. vlogi i audlogi, czyli blogi zawierające materiał  
audiowizualny. 

Na koniec przytoczę ciekawą próbę spojrzenia na blogi z perspektywy ich 
specyfiki, którą podjęła Olcoń (2003), starając się ją pokazać między innymi 
przez porównanie bloga i tradycyjnego dziennika. Z jej analiz wynika, że blog 
nie stanowi odmiany dziennika tradycyjnego, od którego miałby się różnić 
tylko tym, że jest pisany w sieci. Jakościowa różnica pomiędzy tymi dokumen-
tami wynika zarówno z techniki pisania, jak i – w wypadku bloga – z obecno-
ści odbiorcy, który ma natychmiastowy dostęp do treści. Zdaniem autorki ce-
lem pisania tradycyjnego dziennika jest przede wszystkim utrwalenie włas-
nych doświadczeń, natomiast celem pisania bloga – także podzielenie się tymi 
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doświadczeniami z innymi ludźmi. Dlatego Olcoń wyraźnie podkreśla, że róż-
nica pomiędzy tymi dokumentami polega na tym, że tradycyjny dziennik ma 
charakter prywatny – nikt, bez zgody autora, w trakcie jego pisania, nie ma 
do niego dostępu. Z kolei blog ma charakter prywatno-publiczny: z jednej 
strony jest miejscem intymnych wyznań autora, a z drugiej – nawet pomimo 
deklaracji autora, że pisze go wyłącznie dla siebie – jest w trakcie pisania 
obecny na publicznym forum.  

Wśród polskiej młodzieży najbardziej rozpowszechnione są blogi mające 
cechy pamiętników, chociaż w „blogowisku” można znaleźć także blogi mające 
więcej niż jednego autora (np. blogi klasowe), blogi, których treścią są wyłącz-
nie wytwory autora lub prezentacja jego hobby. Dla badacza interesującego się 
psychologicznymi aspektami funkcjonowania młodzieży każdy z tych rodzajów 
blogów niewątpliwie jest wart uwagi.  

Przedmiotem moich zainteresowań są blogi, które traktuję jako interne-
towe dzienniki, przyjmując za Olcoń (2003) twierdzenie, że mają one charak-
ter prywatno-publiczny. W swoich badaniach i analizach koncentruję się na 
dziennikach prowadzonych przez jedną osobę, zawierających opisy zarówno 
przeżyć i poglądów autorów, jak i zdarzeń bieżących (terminem „blog” będę się 
posługiwać w tym artykule zamiennie z terminem „dziennik internetowy”,  
a terminem „bloger” zamiennie z terminem „autor dziennika”).  

ZJAWISKO BLOGOWANIA JAKO NOWY OBSZAR BADAŃ 

Dzienniki internetowe ze względu na swoją złożoność i niejednoznaczność 
wzbudzają zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin, między innymi 
informatyków, socjologów, pedagogów i psychologów. Z przeglądu literatury 
wynika, że ci psychologowie – przynajmniej w Polsce – poświęcili blogom nie-
wiele uwagi. Dlatego wskazując na najważniejsze – w mojej opinii – problemy, 
którym warto przyjrzeć się z perspektywy psychologicznej, przedstawię wyniki 
badań i analiz prowadzonych nie tylko przez psychologów. Problemy te można 
odnieść do trzech obszarów: po pierwsze – analizowanie blogów jako wytworu, 
po drugie – analizowanie cech osób piszących blogi, oraz po trzecie – analizo-
wanie funkcji czynności blogowania.  

Analizując blogi znajdujące się na jednym z najbardziej popularnych ser-
werów – blog.pl, Olcoń (2003) podjęła próbę formalnej charakterystyki blogów. 
Zwraca ona uwagę, że każdy internetowy dziennik ma swoją nazwę, tekst 
zasadniczy (wpisy ułożone w porządku chronologicznym), notkę zawierającą 
datę, godzinę, dowolne dane o autorze, hasło „skomentuj” (z liczbą komenta-
rzy) oraz tzw. wejście do księgi gości i archiwum. Powyższe elementy znajdują 
się na głównej stronie bloga. Ponadto w blogach umieszczane są – według 
uznania autora – takie dane, jak linki do innych blogów, zdjęcia, obrazki, cy-
taty, motta, liczniki rejestrujące liczbę wejść na stronę oraz dane personalne 
(np. e-mail, numer telefonu, numer gadu-gadu). Wszystkie wymienione wyżej 
elementy umieszczone na blogu wydają się interesującym materiałem do ana-
liz (np. język blogera, tytuł bloga, częstość wpisów itp.).  
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Cywińska-Milonas (2002) uważa, że przy poznawaniu nowych zjawisk spo-
łecznych i psychologicznych bardziej przydatna jest analiza jakościowa niż 
ilościowa. Dlatego własne kategoryzacje blogów i blogerów opiera ona na ana-
lizie przypadków zaczerpniętych z polskiego „blogowiska”. Autorka, przyjmu-
jąc za kryterium charakter komunikacji, wyróżnia trzy rodzaje blogów:  
(1) Blog – monolog: charakteryzuje się jednostronnością przekazu. Jest typowy 
dla początkujących blogerów, zawiera wiele informacji osobistych, a jego autor 
często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji drukowania swoich wyznań.  
(2) Blog – dialog: charakteryzuje się dwustronnym przekazem: autor komuni-
kuje się z czytelnikami, którzy komentując jego wypowiedzi, sami stają się 
nadawcami. Jest to najbardziej popularna forma blogów. Autorzy często prze-
noszą komunikowanie się na inne kanały (gadu-gadu, e-mail). Tacy blogerzy 
także najczęściej spotykają się w tzw. realu (często jest to grupa kilku lub 
kilkunastu blogerów, którzy tworzą tzw. wspólnotę blogów i spotykają się  
w większej grupie). „Blogowspólnota” ma charakter dyskusji wielu osób pro-
wadzonej wokół tematu zaproponowanego przez autora blogu. Jego zadaniem 
jest napisanie notki na dany temat, która jest punktem wyjścia do dyskusji. 
Takie dyskusje odbywają się najczęściej na blogach tzw. gwiazd blogowych 
i obejmują swym zasięgiem nawet kiluset dyskutantów. Ten rodzaj blogów 
jest, zdaniem autorki, najrzadziej spotykaną formą. 

Badacze blogów japońskich – Kawaura, Kawakami i Yamashita (1998) – 
wyróżnili cztery rodzaje blogów, które można opisać na dwóch wymiarach: po 
pierwsze – opisu zdarzeń lub opisu emocji, przeżyć i postaw – oraz  po drugie – 
świadomości autora skierowanej na samego siebie lub na czytelników. Wyróż-
nione przez nich blogi to: notki – opisy zdarzeń dotyczących autora; opowiada-
nia – opisy zdarzeń dokonywane ze świadomością, że są one czytane przez 
innych; pamiętniki o charakterze prywatnym – opisy emocji, przeżyć i postaw 
– oraz pamiętniki otwarte – opisy emocji, przeżyć i postaw, pisane ze świado-
mością, że są one czytane przez innych. Propozycja ta jest interesująca, głów-
nie ze względu na wyraźne kryteria, którymi posługują się autorzy; warto 
jednak zauważyć, że jest to kategoryzacja czysto teoretyczna – w „blogowisku”, 
przynajmniej polskim, nie udało mi się znaleźć bloga, który można by zaliczyć 
do jednej tylko kategorii. 

Dotychczas najwięcej uwagi poświęcono analizie treści blogów, a znacznie 
mniej – treści komentarzy umieszczanych na blogach. Z analizy jakościowej 
blogów osób w okresie dorastania przeprowadzonej przez Seul-Michałowską 
(2004) wynika, że treść wpisów dotyczy przede wszystkim codziennego życia: 
kontaktów towarzyskich, wydarzeń związanych ze szkołą (zwłaszcza tych nie-
przyjemnych), kontaktów z członkami rodziny, zdrowia, rozrywki oraz dzia-
łalności altruistycznej. W blogach tych nie brak też informacji na temat włas-
nego samopoczucia, autorefleksji oraz rozważań o charakterze egzystencjal-
nym, a także wypowiedzi związanych z blogowaniem (podziękowania, prośby  
o wpisy). Wydaje się, że autorka zebrała interesujący materiał, jednak należy 
pamiętać, że próbka była dość mała (20 blogów; łącznie 100 wpisów). Z badań 
ankietowych Parzuchowskiego (2003) wynika, że autorzy blogów najczęściej 
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opisują wydarzenia dnia codziennego (30%), następnie bolesne wydarzenia  
z własnego życia (13,4%), rzadziej zwierzenia i treści intymne (12,9%) oraz 
bardzo rzadko wydarzenia fikcyjne (3,4%). Inne tematy porusza 12,8% (dane 
pochodzą z szeroko zakrojonych badań prowadzonych w sieci na reprezenta-
tywnej próbie użytkowników blog.pl – ponad 1700 osób). Z badań tych wynika, 
że w zakresie treści blogów nie ma różnic między płciami. 

Jeśli chodzi o osoby piszące blogi, to najwięcej uwagi poświęcono określa-
niu wieku i płci. Według Parzuchowskiego (2003) blogi piszą głównie ludzie 
młodzi (tylko 2,8% badanych to osoby powyżej 29. roku życia). Częściej auto-
rami są kobiety (68%) niż mężczyźni (30,8%); przy czym 53,6% piszących to 
kobiety mające od 13 do 17 lat, a 43,3% to mężczyźni w wieku 17-21 lat.  
Cywińska-Milonas (2002), powołując się na dane szacunkowe (takie, w któ-
rych wiek jest ustalany na podstawie bazy blog. pl i przez analogię do wieku 
użytkowników Internetu), twierdzi, że większość blogerów to młodzież licealna 
i studenci. Zdaniem autorki najwięcej blogerów mieści się w przedziale wieku 
13-35 lat. Olcoń (2003, analizując także serwis blog.pl) ocenia, że najliczniej-
szą grupę stanowią – używając określenia autorki – nastolatki, chociaż – jej 
zdaniem – „wśród polskich blogowiczów jest też spora grupa czterdziestolat-
ków” (s. 3).  

Badacze podkreślają, że autorami blogów są częściej kobiety niż mężczyźni 
oraz że na polskich serwerach spotkać można blogi pisane przez osoby w każ-
dym wieku. Przytoczone wyżej dane mają jedynie charakter szacunkowy – 
przed badaczami chcącymi poznać zakres zjawiska blogowania oraz charakte-
rystyki blogerów pod względem wieku, płci i innych danych demograficznych 
stoi zadanie prowadzenia badań ilościowych, uwzględniających specyfikę pro-
wadzenia takich badań w Internecie (Henne, 2004). 

Warto wspomnieć także o próbach ustalania psychologicznych charaktery-
styk blogerów. Propozycja Cywińskiej-Milonas (2002) oparta została na „[...] 
behawioralnej obserwacji poszczególnych typów osobowościowych. Analiza nie 
opiera się na konkretnej (znormalizowanej) skali osobowościowej” (s. 6). Au-
torka wyróżnia kilka typów blogerów, wskazując na dominującą cechę każde-
go z nich. Pierwszą grupę stanowią osoby, dla których blog jest miejscem in-
tymnych zwierzeń. U tych osób dominuje ekshibicjonizm, który może przybie-
rać różne formy: od podawania swoich danych osobowych, numeru telefonu, 
zamieszczania fotografii aż do ujawniania danych, o których jest mowa w za-
piskach (np. partnera seksualnego). Taki bloger opisuje w detalach najintym-
niejsze szczegóły ze swojego życia. Druga grupa to blogerzy, u których domi-
nuje ekstrawertyzm. Cywińska-Milonas twierdzi, że istnieje przekonanie, iż ta 
cecha jest bardzo charakterystyczna dla blogerów, którzy uzewnętrzniają swo-
je przeżycia na publicznym forum. Autorka zastanawia się, czy nie jest od-
wrotnie, tzn. czy introwertycy, dzięki zapewnieniu anonimowości w sieci, nie 
są częściej skłonni do zwierzeń niż ekstrawertycy. Trzecia grupa to osoby, 
które dzięki wypisywaniu się na blogu pozwalają sobie na szczerość wobec 
samego siebie. Werbalizując swoje przeżycia, obawy itp. mają w swoim blogu 
bufora. Autorka twierdzi, że dla takich ludzi pisanie bloga jest rodzajem auto-
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terapii, i zwraca uwagę na niebezpieczny moment, kiedy to czytelnicy zaczy-
nają doradzać, komentować i krytykować takie szczere teksty. Wtedy, jej zda-
niem, funkcja terapeutyczna może przyjąć formę destrukcji. Kolejna grupa to 
blogerzy, dla których pisanie jest formą autoprezentacji. Bloger może być 
mniej lub bardziej świadomy, że kreuje swój autoportret oraz że jest on często 
uzupełniany przez czytelników (co sprzyja jego zafałszowaniu). Inną grupę 
stanowią blogerzy, dla których najważniejsze jest pisanie takiego bloga, który 
zapewni im największą popularność w „blogowisku” (Cywińska-Milonas na-
zywa to autopromocją). I wreszcie ostatnią grupę, w ujęciu autorki, stanowią 
takie osoby, dla których blog jest miejscem prezentacji swoich wytworów: 
wierszy, opowiadań, komiksów, a nawet przepisów kulinarnych i programów 
politycznych. Należy zwrócić uwagę, że nie ma jasnego kryterium wyróżnienia 
wyżej wymienionych typów blogerów (np. raz jest to funkcja, a innym razem 
motywy podejmowania takiej aktywności).  

Olcoń (2003) wskazuje na różne relacje, w jakich może pozostawać autor 
bloga i jego odbiorcy. Po pierwsze – autor pisze bloga wyłącznie dla siebie i nie 
uwzględnia komentarzy (taki blog najbardziej przypomina tradycyjny dzien-
nik); po drugie – autor prowadzi najpierw dziennik wyłącznie dla siebie, ale  
z czasem – pod wpływem komentarzy – także dla innych; po trzecie, autor 
ogranicza liczbę czytelników (wykorzystując możliwości techniczne); po czwar-
te – autor pisze dziennik dla osób wcześniej znanych; po piąte – autor pisze  
z nastawieniem na wybraną osobę (ale oczekuje na komentarze ogółu); po 
szóste – autor pisze dla szerokiego grona odbiorców, najczęściej promując  
własną twórczość. Olcoń, prowadząc własne analizy treści blogów i umiesz-
czane tam wypowiedzi ich autorów na temat motywów i celu prowadzenia 
dzienników, wyróżnia następujące – jak to sama określa – funkcje społeczne 
prowadzenia bloga: (1) spełnianie określonych potrzeb emocjonalnych – auto-
rzy dzienników sami często piszą na ten temat, traktując blog jako „wentyl 
bezpieczeństwa”, miejsce gdzie człowiek jest wolny i może przedstawiać naj-
bardziej skrajne nawet poglądy; (2) zaspokojenie potrzeby więzi – autorzy 
blogów, uciekając przed samotnością, stają się członkami nowej wspólnoty;  
(3) towarzyskość – blog stanowi miejsce, gdzie można rozmawiać, flirtować, 
dyskutować i żartować; (4) dostarczanie przyjemności – przebywanie w blogo-
wisku to swoista rozrywka, sposób na nudę; (5) możliwość ekspresji – w blo-
gowisku istnieje możliwość wywierania wrażenia na innych poprzez oryginal-
ne przedstawianie swoich opinii, postaw oraz wytworów. Podsumowując wy-
różnione przez siebie funkcje, jakie może spełniać prowadzenie i czytanie cu-
dzych blogów, Olcoń słusznie podkreśla, że w tego rodzaju aktywności zaspo-
kajanych bywa wiele potrzeb jednocześnie, i to w jednym miejscu – przed 
ekranem komputera.  

Parzuchowski (2003) na podstawie własnych badań blogerów twierdzi, że 
najczęściej podawanym przez nich motywem jest chęć wypisania się (około 
18%) i poczucie przyjemności związane z taką właśnie aktywnością (oko- 
ło 16%). W dalszej kolejności badani wymieniali chęć lepszego poznania siebie 
(około 12%), zapisywania codziennych zdarzeń (około 8%) oraz bycia czytanym 
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(około 7%). Dla około 5% badanych blog stanowi rodzaj autoprezentacji. Zda-
niem autora istnieją różnice pomiędzy płciami – „mężczyźni traktują bloga 
raczej instrumentalnie (narzędzie autopromocji, medium dla twórczości, kwe-
stia mody), podczas gdy kobiety prowadzą bloga raczej w celach emocjonal-
nych (sposób na codziennego doła, opis przeżyć, intymne zwierzenia)” (s. 6). 
Zdaniem Seul-Michałowskiej (2004) komunikacja za pośrednictwem blogu 
pełni funkcję autoterapeutyczną i umożliwia ćwiczenie autonarracji. Dzięki 
prowadzeniu bloga, zdaniem tej badaczki, autor zaspokaja podstawowe „[...] 
potrzeby rozwojowe: ekspresji emocji, autorefleksji, wytwarzania informacji  
o sobie, poszukiwania informacji u odwiedzających, autoprezentacji, afiliacji, 
allocentryczne; szuka grupy wsparcia, towarzystwa, kontaktów społecznych, 
przyjaciół; rozwija umiejętności społeczne. Ujawnia to potrzeby wchodzenia  
w relacje społeczne, przywiązania (opieki nad innymi i doznawania opieki), 
przejmowania kontroli nad otoczeniem” (s. 369). Wydaje się, że autorka przy-
pisuje zbyt wielką rolę prowadzeniu bloga przez młodego człowieka – w świe-
tle przytoczonej wypowiedzi blogowanie zaspokaja wszystkie, poza biologicz-
nymi, potrzeby jego autora. 

Blog jako wytwór, bloger jako osoba oraz funkcje blogowania – to proble-
my, które można wyróżnić jedynie teoretycznie; w praktyce stanowią one nie-
rozerwalną całość. Widać to wyraźnie w przytoczonych wyżej poglądach i ba-
daniach. Przedstawione dane wskazują na pilną potrzebę zajęcia się wymie-
nionymi problemami z perspektywy psychologicznej, i to koniecznie przez psy-
chologów. W przeciwnym wypadku bowiem kategorie psychologiczne służące 
do opisu funkcjonowania człowieka nabierają zupełnie nowego znaczenia  
i – oczywiście w sposób niezamierzony – fałszują rzeczywistość.  

BADANIA WŁASNE 

Metoda 

Jak wcześniej wspomniałam, przedmiotem moich zainteresowań są blogi, któ-
re mają charakter dzienników i których autorami są adolescenci. Celem badań 
prezentowanych w tym artykule była próba uzyskania od autorów takich 
dzienników danych na temat częstości i sposobu ich prowadzenia, poruszanej 
w nich problematyki, motywów pisania, a także oceny relacji, w jakiej pozosta-
ją dzienniki internetowe i tradycyjne pamiętniki. W tym celu zwróciłam się  
z prośbą o udział w badaniu naukowym na temat blogów do 240 osób (prowa-
dziły one bloga na serwerze blog.pl), zwłaszcza tych, które na podstawie róż-
nych informacji zawartych w blogu identyfikowałam jako adolescentów oraz 
których blog, w mojej ocenie, miał cechy dziennika. Dodatkowym kryterium 
była liczba wpisów – interesowali mnie autorzy, których dzienniki zawierały 
nie mniej niż pięć wpisów. Zgodę na udział w badaniu wyraziło 217 osób  
(86 chłopców i 131 dziewcząt). Do nich została wysłana ankieta, zawierająca 
pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Podstawą stworzenia pytań zamk-
niętych były wyniki uzyskane w prowadzonych wcześniej przeze mnie (Szmi-



INTERNETOWE DZIENNIKI MŁODZIEŻY 

 

63

gielska, 2004; 2005) i pod moim kierunkiem (Korecka, 2005) badaniach nad 
zjawiskiem blogowania. Pytania te dotyczyły sposobu prowadzenia dziennika, 
stosunku do tej czynności oraz prowadzenia tradycyjnego dziennika. Nato-
miast pytania otwarte odnosiły się do motywów i treści dzienników oraz do 
oceny relacji, w jakiej pozostają tradycyjny i internetowy dziennik. Do osta-
tecznej analizy zaklasyfikowałam ankiety 85 chłopców i 124 dziewcząt (pozo-
stałe zostały odrzucone z uwagi na deklarowany wiek – niezgodny z kryterium 
założonym w badaniu – lub niekompletne odpowiedzi). W badaniach wiek  
i płeć osób były ustalane na podstawie deklaracji badanych (średnia dla chłop-
ców wynosiła 16,11, a dla dziewcząt 14,3 roku). Należy pamiętać, że – tak jak 
w wypadku każdych badań prowadzonych w sieci – także i te obarczone są 
ograniczeniami wynikającymi z braku możliwości obiektywnego określenia 
tożsamości osób badanych. 

Wyniki 

Do opracowania wyników (przedstawiono je w postaci danych procentowych) 
zastosowano statystykę opisową oraz inferencyjną. W celu weryfikacji istotno-
ści różnic pomiędzy odsetkami uzyskanymi w grupach zastosowano test dla 
dwóch wskaźników struktury (procentów).  

W odpowiedziach na większość pytań nie było różnic pomiędzy dziewczę-
tami i chłopcami, dlatego wyniki te zostaną omówione łącznie dla całej grupy. 
Wystąpiły natomiast różnice w odpowiedzi na pytania o treść blogów, o moty-
wy ich pisania oraz o pisanie tradycyjnego pamiętnika. Najpierw zostaną 
przedstawione odpowiedzi na te pytania z ankiety, w zakresie których nie 
stwierdzono różnic między płciami.  

Wszyscy badani stwierdzili, że mają takie tajemnice, o których nigdy nie 
napiszą w blogu. Także wszyscy deklarowali, że podczas pisania towarzyszy 
im świadomość, że to, co piszą, jest powszechnie dostępne, przy czym 57% 
twierdziło, że nie ma to wpływu na treść bloga, 28% – że wpływ taki dostrze-
gają (piszą tak, żeby zaciekawić czytelnika, np. koloryzują lub dramatyzują),  
a pozostałe osoby (15%) nie potrafiły określić tego wpływu. Aż 91% badanych 
przyznało, że zaraz po napisaniu czyta to, co zostało napisane, a 54% – że na-
nosi poprawki. Żaden badany nie przyznał się do zmyślania treści bloga, na-
tomiast 18% stwierdziło, że zdarza im się „koloryzować”. Cudze blogi czyta 
78% osób badanych, natomiast prawie wszyscy (96%) czytają komentarze pod 
swoimi wpisami i aż 81% spośród nich twierdzi, że komentarze te nie mają 
żadnego wpływu na to, o czym i jak piszą. Badani byli pytani także o to, czy 
istnieje moda na blogowanie wśród młodzieży; 83% ankietowanych stwierdzi-
ło, że jest taka moda, a 75% – że założyło swojego bloga właśnie z powodu mo-
dy. Odpowiedzi na pytanie (otwarte) o różnice pomiędzy tradycyjnymi pa-
miętnikami a dziennikami internetowymi były podobne w grupie dziewcząt  
i chłopców. Na podstawie empirycznej analizy wyróżniłam cztery cechy dzien-
ników tradycyjnych, które były wymieniane najczęściej: prywatny charakter 
(95%), bardziej skomplikowany sposób ich prowadzenia (68%), bezpieczne 
miejsce na powierzanie największych tajemnic (60%) oraz trwałość istnienia 
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(57%). Dla przykładu przytoczę wypowiedź dziewczyny w wieku 18 lat: „Pa-
miętnik piszę od ponad sześciu lat. Jednak od czasu założenia bloga poświę-
cam tym prywatnym zapiskom zdecydowanie za mało czasu, o co jestem na 
siebie zła. W pamiętniku można pisać wszystko, co nam leży na sercu, bez 
obawy, że nas ktoś zgani, wyśmieje lub po prostu nie zrozumie. Poza tym pa-
miętnik można wziąć ze sobą na wakacje, w podróż i też po latach do niego 
zajrzeć. Z blogiem jest gorzej, owszem, można zajrzeć do kafejki internetowej, 
ale trzeba mieć na to czas i pieniądze, i chęć przebywania w dusznym po-
mieszczeniu. Nie wiadomo też, jak długo portal blog.pl będzie istniał. No i blog 
pisze się szybciej, można coś zmazać itp., a plusem jest to, że są stali goście, 
którzy mogą zostać naszymi przyjaciółmi”.  

Badani byli pytani także o to, czy piszą lub pisali tradycyjny pamiętnik.  
W odpowiedzi na to pytanie wystąpiły różnice miedzy płciami: odpowiedź 
twierdzącą udzieliło 28% chłopców i 76 % dziewcząt (p<0,001). Przy czym 
większość z tych osób twierdziła, że przerwała pisanie pamiętnika z chwilą 
założenia bloga.  

Różnice pomiędzy dziewczętami i chłopcami wystąpiły także w odpowiedzi 
na pytanie o motywy pisania dziennika. Odpowiedzi badanych zostały ujęte  
w sześć kategorii. Do pierwszej zaliczono odpowiedzi, z których wynikało, że 
pisanie bloga służy wyrażeniu swoich myśli, uczuć i aktualnych przeżyć (np. 
„piszę, bo inaczej bym się rozpadła na kawałki”, „dzięki pisaniu, jak coś mi nie 
wychodzi, mogę się rozładować”, „pisanie bloga jest dla mnie prawdziwym 
lekarstwem”, „Ktoś powiedział, że jak trwoga, to pisz bloga. Ja powiem więcej: 
masz wroga, pisz bloga. Gdyby nie blog, to niejednemu bym...” itp.). Znamien-
ne jest to, że w większości wypowiedzi badanych dominują uczucia negatywne. 
W zakresie tej kategorii wystąpiły różnice pomiędzy chłopcami (23%) i dziew-
czętami (69%) – p<0,001. Drugą grupę wypowiedzi stanowią te, z których wy-
nikało, że motywem pisania bloga jest chęć opisywania zdarzeń z życia co-
dziennego (np. „możesz pisać o szkole, imprezkach itp. i to jest fajne”, „w blogu 
pisze się o wszystkim co kogoś spotyka, i to nieważne, czy coś fajnego, ważne, 
że coś się działo; zawsze wiesz, że trafisz na kolesia, którego to może zaintere-
sować”). Ten motyw znacząco częściej (p<0,001) podawali chłopcy (80%) niż 
dziewczęta (37%). Do trzeciej grupy zaliczyłam odpowiedzi wskazujące, że 
głównym motywem pisania bloga jest chęć poznania siebie (np. „mogę się wy-
pisać, potem to przeczytać i już wiem, jaka jestem”, „dzięki pisaniu wiem dużo 
więcej o sobie; no bo muszę coś nie tylko przeżyć tu i teraz i o tym zapomnieć, 
ale pisząc, skupiam się na tym”; „pisać o sobie to nie to samo co myśleć gdzieś 
tam w kącie, zwłaszcza że wiesz, że inni to czytają”). W zakresie tej kategorii 
nie było różnic pomiędzy płciami. Czwartą grupę stanowią wypowiedzi wska-
zujące na chęć autoprezentacji i autopromocji (np. „mogę w ten sposób poka-
zać, kim jestem”; „w blogu jesteś, kim chcesz, a nawet kimś innym, jesteś gość  
i nikt ci nie podskoczy”, „w życiu nikt by nie zainteresował się moim hobby,  
a w blogu zawsze na kogoś można liczyć”. Ten motyw częściej pojawiał się  
w odpowiedziach chłopców niż dziewcząt (odpowiednio 42% i 25%, p<0,01). 
Piąta grupa to wypowiedzi badanych, z których wynika, że motywem pisania 
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pamiętnika jest ucieczka przed samotnością – zdecydowanie częściej takiej 
odpowiedzi udzielały dziewczęta (67%) niż chłopcy (27%), p<0,001, np. „nie 
mam przyjaciela, ale mam bloga”; „w blogowisku można poznać spoko ziom-
ków”, „zawsze lepiej należeć do wspólnoty blogersów niż nigdzie”, „można po-
znać fajnych kolesiów, chociaż świrów też nie brakuje”). Szósta grupa odpo-
wiedzi zaliczona została do kategorii „inne” – znalazły się tu wypowiedzi po-
jawiające się zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców, ale były one spora-
dyczne. Można tu wyróżnić takie między innymi motywy: moda, sposób na 
nudę, chęć uzyskiwania porad i pochwał. W zakresie odpowiedzi „inne” nie 
było różnic pomiędzy dziewczętami i chłopcami. 

Badani byli proszeni także o podanie treściowej charakterystyki swoich 
blogów (pytanie otwarte). Empiryczna analiza odpowiedzi pozwala na ujęcie 
ich w następujące kategorie tematów: (1) zdarzenia z życia codziennego: szko-
ła (oceny, nauczyciele i rówieśnicy), imprezy, sport, rozrywka, wydarzenia 
rodzinne, bieżące wydarzenia społeczno-polityczne (chłopcy 78%, dziewczęta 
52%, p<0,01); (2) wyrażanie emocji i opis życia uczuciowego: zmartwienia, 
depresja, chandra, miłość, przyjaźń, zmienność nastroju (chłopcy 52%, dziew-
częta 86%, p<0,001); (3) tajemnice – zwierzenia intymne, najczęściej dotyczące 
relacji z płcią przeciwną i życia erotycznego, ale także np. ciężkiej choroby 
własnej lub kogoś bliskiego, śmierć (chłopcy 67%, dziewczęta 58%, różnica 
nieistotna); (4) tematy związane z prowadzeniem bloga: porady, podziękowa-
nia, prośby, odsyłanie do innych blogów (chłopcy 32%, dziewczęta 40%, różnica 
nieistotna); (5) „inne” – zaliczono tu odpowiedzi występujące sporadycznie, nie 
mieszczące się w wyżej wymienionych kategoriach, np. interpretowanie wier-
szy, opisywanie szczegółowo swojego hobby (chłopcy 15%, dziewczęta 11%, 
różnica nieistotna). 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Przeprowadzone badania miały na celu uzyskanie od młodzieży piszącej 
dzienniki w Internecie informacji w zakresie trzech głównych problemów: 
motywów podejmowania tego rodzaju aktywności, zawartości treściowej 
dzienników oraz specyfiki dziennika internetowego. Dwa pierwsze tematy – 
jak wynika z przeglądu przedstawionego wyżej – były już przedmiotem badań 
podejmowanych na populacji polskich blogerów; natomiast sposób prowadze-
nia dziennika oraz jego porównanie do tradycyjnego dziennika zostały podjęte 
po raz pierwszy (chociaż problem ten był przedmiotem rozważań teoretycz-
nych). Z moich badań wynika, iż dziewczęta częściej niż chłopcy deklarują, że 
pisanie dziennika w sieci służy im do wyrażania swojego życia uczuciowego 
oraz że poprzez blogowanie szukają nowych znajomości i widzą w nim sposób 
na samotność. Z kolei chłopcy częściej od dziewcząt piszą bloga po to, by opisać 
zdarzenia życia codziennego oraz w celu autoprezentacji. Około 1/3 ogółu ba-
danych uważa, że pisanie dziennika służy lepszemu samopoznaniu. Wyniki te 
częściowo są zbieżne z danymi z badań Parzuchowskiego (2002) – wśród mo-
tywów badani wymieniali także opisywanie zdarzeń, autoprezentację oraz 
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lepsze poznanie siebie, ale motywy te były wymieniane w dalszej kolejności  
– po takich, jak chęć wypisania się i poczucie przyjemności z tego rodzaju ak-
tywności. 

Moje dane potwierdzają natomiast – w pewnym zakresie – ogólną tezę 
sformułowaną przez tego autora, z której wynika, że mężczyźni traktują pisa-
nie dziennika raczej instrumentalnie, podczas gdy kobiety piszą raczej w ce-
lach emocjonalnych. Dodatkowym potwierdzeniem tej tezy są dane z analizy 
odpowiedzi badanych na temat treści ich dzienników. W tym zakresie w moich 
badaniach wystąpiła różnica pomiędzy dziewczętami i chłopcami; odnosi się 
ona do przedstawiania w nich życia uczuciowego (częściej dziewczęta) oraz 
życia codziennego (częściej chłopcy). Natomiast ponad połowa badanych – za-
równo chłopców, jak i dziewcząt – podaje, że w dziennikach zamieszcza swoje 
tajemnice. Parzuchowski nie stwierdził różnic między płciami; najwięcej ba-
danych deklarowało, że w blogach opisuje codzienność, nieco mniej – wydarze-
nia bolesne oraz sprawy intymne. Niewielki odsetek jego badanych deklarował 
opisywanie zdarzeń fikcyjnych. Wydaje się, że przyczyną różnic w zakresie 
wyników moich badań oraz badań Parzuchowskiego jest zarówno dobór osób 
do badań, jak i zastosowana w nich metoda. W moich badaniach brali udział 
autorzy blogów, które miały cechy dzienników i których autorzy byli w wieku 
adolescencji, a pytania o motywy i treść były otwarte. Parzuchowski badał 
osoby w różnym wieku (chociaż większość stanowiła młodzież), piszące blogi 
należące do różnych kategorii, a pytania w jego badaniach miały charakter 
zamknięty. Uważam, że moje badania można traktować jako kolejny, bardziej 
szczegółowy etap badań ilościowych nad polskimi blogami zapoczątkowanych 
przez Parzuchowskiego. Warto też odnotować, że istnieje duże podobieństwo 
pomiędzy danymi na temat treści blogów uzyskanymi w moich badaniach 
ilościowych z wynikami pochodzącymi z jakościowej analizy treści blogów do-
konanej przez Seul-Michałowską (2004). Można uznać, że ta zbieżność wynika 
z faktu, że w obu wypadkach przedmiotem badań były blogi młodzieżowe. 
Można także na tej podstawie powiedzieć, że młodzież ma dobry wgląd w ak-
tywność blogowania oraz że udziela ona w badaniach szczerych odpowiedzi.  

W świetle wyników moich badań można twierdzić, że młodzi autorzy 
dzienników są świadomi, że mają one przede wszystkim charakter publiczny. 
Świadczą o tym między innymi takie ich zachowania, jak czytanie oraz po-
prawianie tego, co już zostało napisane, czytanie komentarzy i cudzych blo-
gów, pisanie na tematy związane ze sposobem prowadzenia bloga, prośby  
o komentarze, „koloryzowanie” treści itp. I chociaż ponad połowa badanych 
twierdzi, że to wszystko nie ma wpływu na treść ich dziennika, to jednocześ-
nie wszyscy stwierdzili, że mają takie tajemnice, o których nigdy w blogu nie 
napiszą.  

Z analizy odpowiedzi na pytania dotyczące tradycyjnego pamiętnikarstwa 
wynika, że prawie 2/3 dziewcząt i 1/3 chłopców pisało taki pamiętnik (z powo-
du założenia bloga robią to aktualnie tylko nieliczni badani). Różnicę pomię-
dzy dziennikiem tradycyjnym i internetowym osoby badane widzą przede 
wszystkim w prywatnym charakterze pamiętnika i dlatego uważają, że jest to 



INTERNETOWE DZIENNIKI MŁODZIEŻY 

 

67

miejsce, gdzie można opisywać największe nawet tajemnice. Taki dziennik 
jest – w opinii badanych – wprawdzie mniej wygodny w prowadzeniu niż blog, 
ale za to może istnieć przez bardzo długi czas. Ciekawe jest, że badani z jednej 
strony wymieniali te różnice, a z drugiej na pytania o treść i motywy pisania 
dzienników w sieci udzielali odpowiedzi bardzo podobnych do tych, jakie uzy-
skałam w badaniach nad tradycyjnym pamiętnikarstwem. Świadczyć to może 
o tym, że młodzież pisząca dzienniki, niezależnie od ich formy, robi to z po-
dobnych motywów, opisuje w nich podobne nurtujące ją problemy, wyraża 
swoje poglądy i uczucia.  

Badanie internetowych dzienników i ich młodych autorów, i to zarówno 
metodami ilościowymi, jak i jakościowymi, przyczynia się niewątpliwie do 
poszerzenia wiedzy nie tylko o młodzieży, ale także o psychologicznych skut-
kach nadmiernego korzystania z Internetu przez osoby dorastające. Uważam, 
że wiele nowego mogą wnieść tu badania międzykulturowe prowadzone trady-
cyjnymi metodami oraz za pośrednictwem Internetu. 
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