
A G N I E S Z K A  M A S N Y  
M U Z E U M  N A R O D O W E  W  K I E L C A C H  

Muzeum narodowe na Facebooku.  
Czy istnieje granica między  
sztuką „realną” a jej przedstawieniem  
w rzeczywistości wirtualnej?  
Językowa analiza przypadku na podstawie 
Muzeum Narodowego w Kielcach 

U SCHYŁKU LAT 90. XX WIEKU MUZEA ZACZĘŁY DOCENIAĆ ROLĘ INTERNETU JAKO MEDIUM  

artystycznego. Pod koniec dekady sta o si  jasne, e stopniowa komputeryzacja 

kultury sko czy si  jej ca kowit  przemian . Gwa towana transformacja kultury 

w e-kultur , komputerów w uniwersalne no niki kulturowe, mediów w nowe 

media – wymaga, by my przemy leli na nowo kategorie i modele, którymi si  

pos ugujemy (L. Manovich 2012: 29–61). Lev Manovich dostrzega , e przypo-

mnienie takich postaci, jak: Vannevar Bush (projektodawca systemu Mamex, 

cz cego rozmaite dokumenty wytworzone przez cz owieka w ca ej jego historii, 

1945), Ted Nelson (wynalazca idei hipertekstu), Tim Berners Lee (twórca j zyka 

HTML umo liwiaj cego powstanie sieci WWW, 1990) obok Jorge’a Luisa Bor-

gesa, Wilhelma Burroughsa czy Itala Calvina, wskazuje na nieustaj cy w XX 

wieku zwi zek mi dzy sztuk  i technologi , mi dzy wizjonerstwem i my l , ide  

a jej wcieleniem w racjonalne systemy. Granice mi dzy sztuk  a technik  sta y 

si  p ynne (L. Manovich 2012: 19). Zmieni  si  zarówno sposób prezentowania, 

jak i informowania, w tym promowania dzia alno ci zwi zanej z dzie ami i histo-

ri  sztuki. Pojawiaj  si  kolejne narz dzia b d  kana y komunikacji. Jednym 

z popularniejszych obecnie s  media spo eczno ciowe, w tym Facebook. 
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Niniejszy artyku  jest prób  j zykowej analizy profilu Muzeum Narodowego 

w Kielcach prowadzonego na Facebooku i prób  odpowiedzi na pytanie o j zy-

kow  granic  wynikaj c  z cech internetowego gatunku synchronicznego a rze-

czywist  ofert  muzealn . Dlaczego muzealna oferta trafi a do portalu za o onego 

4 lutego 2004 r. przez Marka Zuckerberga, Chrisa Hughesa, Dustina Moskovitza, 

Eduarda Saverina na Uniwersytecie Harvarda (w stanie Massachusetts)? Czy 

mo liwe jest pogodzenie zasad formu owania przekazu na Facebooku z eduka-

cyjnymi i naukowymi ambicjami muzeum? 

Dzi  z Facebooka korzysta ponad 15 milionów Polaków, cho  7 lat temu konto 

w Polsce posiada y 173 tysi ce osób. Polska wersja j zykowa portalu, udost p-

niona u ytkownikom w 2008 r., spowodowa a wzrost jego popularno ci (S. Ca ka 

2014: www.wiadomosci24.pl, dost p: 16.02.2014 r.). Facebook to dzi  jeden 

z najpopularniejszych portali spo eczno ciowych. Ma wbudowany wewn trzny 

socjogram, b d cy map  powi za  mi dzy wszystkimi u ytkownikami i ich zain-

teresowaniami. Jego u ytkownicy po wi caj  mu rednio do 6 godzin dziennie 

( rednia dla stron internetowych wynosi od 1 do 2 minut dziennie) (E. Bailyn 

2013: 23). Wirtualne spo eczno ci zyska y s aw , gdy okaza o si , e klienci 

korzystaj cy z narz dzi spo eczno ciowych zacz li wywiera  wp yw na przedsi -

biorstwa (i instytucje), determinowa  ich rozwój, a tak e dostarcza  unikatowych 

informacji, praktycznie niemo liwych do pozyskania w inny sposób. A istot  

spo eczno ci jest przynale no  do grupy, w której cz onkowie czuj  si  bez-

piecznie (G. Mazurek 2008: 96). Media spo eczno ciowe rozwijaj  si  wraz 

z has em Web 2.0. Na gruncie organizacji, które wykorzystuj  Internet w dzia a-

niach marketingowych, termin Web 2.0 oznacza odpowied  na realne, autentycz-

ne potrzeby odbiorców, a obecno  organizacji w Internecie powinna by  

w znacznej mierze determinowana i kontrolowana przez samych internautów. 

Powstanie Web 2.0 jest wi c wynikiem potrzeby symetrycznej komunikacji, 

wp ywu na decyzj  o tym, co jest wa ne, warte skomentowania, przeczytania etc. 

(G. Mazurek 2008: 97). 

W obecnych warunkach konkurencyjnych, wynikaj cych chocia by z gwa townego roz-

woju przestrzeni wirtualnej, a co za tym idzie – rynku internetowego, przedsi biorstwa nie-

komunikuj ce si  z klientem ponios  pora k  nie tylko wizerunkow , ale po prostu rynkow .  

(G. Mazurek 2008: 101–102) 

Dzi ki temu kszta tuje si  nowy typ marketingu – marketing wirtualnych spo-

eczno ci, w którym organizacja d y nie tyle do zwi kszenia sprzeda y czy 

kszta towania relacji z najlepszymi klientami, ile do przygotowania warunków 

sprzyjaj cych zaistnieniu wi zi i relacji mi dzy samymi klientami, którzy komu-

nikuj c si  ze sob , wp ywaj  na upowszechnienie warto ci i produktów organi-

zacji (G. Mazurek 2008: 101–102). 
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Narz dzia te stanowi  jedynie podstaw  do nawi zywania wi zi i relacji mi -

dzy internautami, jednak to dzi ki nim zamazuje si  tradycyjny podzia  na twór-

ców tre ci i jej odbiorców (G. Mazurek 2008: 104). Facebookowy profil Muzeum 

Narodowego w Kielcach nie potwierdza tej zasady. U ytkownicy manifestuj  

sympati  dla promowanych przez nadawc  wydarze , oznaczaj c je kwalifikato-

rem „lubi  to”1, jednak raczej nie wspó tworz  tekstów. Komentarze (stosunkowo 

nieliczne) s  odpowiedzi  na zadawane pytania lub neutraln , czasem uzupe nia-

j c  reakcj  na wpis, np.: 

Fajnie jest po ca ym tygodniu wyrwa  si  z miejskiej d ungli i odpocz  w ród zieleni, 

Oj, kusi taka sielanka, 

Jak tam pi knie, trzeba b dzie odwiedzi . 

Ostatnio by o tam kilka ciekawych aukcji obrazów, m.in. „Krzyk” Edvarda Muncha za 

120 mln czy te  „Pomara czowe, czerwone, ó te” Marka Rothko za 67 mln.  

(dost p: 21.02.2014 r.) 

O walorach portali spo eczno ciowych decyduje kilka czynników, m.in. a-

two  obs ugi, szybki dost p do poszukiwanych materia ów i mo liwo ci roz-

rywkowe (G. Mazurek 2008: 111) oraz fakt, e dominuje hipertekst, tj. struktura 

nielinearna, niezhierarchizowana, bez pocz tku i ko ca (co jest cech  Internetu 

w ogóle)2. 

Stosuj c kryteria klasyfikacji spo eczno ci internetowych zaproponowane przez 

Grzegorza Mazurka (G. Mazurek 2008: 113), w niniejszym opracowaniu pos u  

si  kryterium podmiotowym, w którego my l profil muzeum narodowego jest 

przedstawicielem spo eczno ci tworzonej przez organizacj  non-profit realizuj cej 

zadania zwi zane z dostarczaniem informacji i s u y najcz ciej do agregowania 

wiedzy i nawi zywania kontaktów. Spo eczno ci tego typu maj  mo liwo  
   

1 Symptomatyczne jest u ycie zdania „lubi  to”, które oprócz dos ownej warto ci semantycznej, 

dzi ki Facebookowi nabra o tak e przeno nego, ju  utrwalonego spo ecznie, co widoczne jest g ównie 

na prywatnych profilach u ytkowników analizowanego portalu spo eczno ciowego (np. oznaczanie 

kwalifikatorem „lubi  to” informacji o mierci kogo  czy przykrych, tragicznych informacji) i jest 

wyrazem poparcia, zasygnalizowaniem przynale no ci do wspólnoty, wspó odczuwania etc. 

Swoistego rodzaju deleksykalizacja nie jest tu chwytem stylistycznym.  
2 Uwa a si , e w historii literatury mo na odnale  przyk ady utworów, których struktura zdradza 

podobie stwo do literackiego hipertekstu elektronicznego, tzw. protohiperteksty. Wymienia si  m.in. 

XVIII-wieczn  powie  L. Sterne’a ycie i my li JW. Pana Tristrama Shandy (1760). Jest to 

sk adaj ca si  z dziewi ciu ksi g opowie  g ównego bohatera o yciu. Przerywaj  j  liczne dygresje, 

dotycz ce ycia wewn trznego, zainteresowa , sympatii i uczu  bohatera, dociekaj cego przyczyn 

swego nieudanego ycia. Nowatorstwo pisarza polega na tym, e pomija on niektóre rozdzia y, 

przestawia je, pozostawia strony puste, które mog  by  uzupe nione przez czytelnika. Jednym 

z popularniejszych utworów protohipertekstowych na papierze jest Gra w klasy J. Cortazara. Powie  

mo na czyta  tradycyjnie – od pocz tku do ko ca – albo skokami po paragrafach, zgodnie 

z porz dkiem wyznaczonym przez autora (D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 87). 
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oddzia ywania na jako  proponowanych us ug. Potencjalni odbiorcy/klienci 

cz sto szukaj  informacji o produkcie w ród jego u ytkowników. Inni u ytkow-

nicy wyja niaj  w tpliwo ci, promuj  b d  odradzaj  zakup (por. G. Mazurek 

2008: 124). Tym samym grupa odbiorców staje si  rodzajem impresariatu. 

Firmowy profil pozwala na zgromadzenie du ej liczby fanów (czyli osób, które 

„lubi  to”) i promowanie dzia alno ci. Baza fanów to grupa, której mo na przekazy-

wa  wiadomo ci w dowolnym momencie przez aktualizowanie statusów pojawiaj -

cych si  na ich tablicy (stronie) (E. Bailyn 2013: 41). Liczba fanów ma znaczenie, 

cho  nie jest decyduj ca. Wa niejsza jest ich aktywno . Im wi cej w ród nich ak-

tywnych tzw. „twórców trendów”, tym wi ksze zainteresowanie profilem. Cho  

z matematycznego punktu widzenia im wi cej fanów, tym wi ksze prawdopodobie -

stwo, e w ród nich b d  tacy, którzy przyczyni  si  do popularno ci profilu3. Mo na 

wykorzysta  prywatny profil do upowszechniania statusu organizacji. 

Zapewnienie atrakcyjnego komunikatu m.in. przez zamieszczanie artobli-

wych, zabawnych lub interesuj cych tekstów (tzw. postów), upowszechnianie 

ciekawostek oraz komentowanie newsów (humorystyczne lub merytoryczne) 

powoduje zainteresowanie odbiorcy o okre lonych preferencjach. To tak e cenne, 

gdy  zapewnia dotarcie komunikatu do preferowanego, zak adanego odbiorcy 

(por. odbiorca wirtualny, M. G owi ski 1967: 11). Atrakcyjno  profilu buduj  

tak e dzia ania wykorzysuj ce potencja  innych mediów, w tym spo eczno cio-

wych, np. zamieszczanie popularnych filmów z zasobów YouTube, zamieszcza-

nie cytatów o charakterze sentencji (por. S. ak 1998: 267), zadawanie atwych 

pyta  aktywizuj cych u ytkowników. Istotne jest jednak, by profil by  profesjo-

nalny (por. E. Bailyn 2013: 46). Prócz walorów informacyjno-promocyjnych 

i wizerunkowych mo e bowiem zmieni  struktur  sprzeda y produktów instytucji. 

Drugorz dne znaczenia ma fakt, e muzeum nie jest organizacj  nastawion  na 

czerpanie zysku z dzia alno ci4. E. Bailyn podaje pi  kluczowych zasad sprzeda-

y w Internecie w erze spo eczno ciowej: 
   

3 Praktyk mediów spo eczno ciowych Evan Bailyn wskazuje, e obok za o enia profilu na Facebooku 

istotne jest zgromadzenie jak najwi kszej liczby fanów, korzystanie z sieci znajomych, by promowa  

profil, strategiczne budowanie wizerunku, m.in. przez unikanie, przynajmniej na pocz tku, komercyjnego 

aspektu prowadzenia profilu, prowokowanie obcych u ytkowników i zach canie ich do polubienia 

profilu, konsekwentne realizowanie skutecznych strategii. Niezale nie od profilu dzia alno ci dobrze jest 

tworzy  codzienne aktualizacje statusu, odnosz ce si  do danej bran y. Je li b d  interesuj ce, ludzie 

zaczn  je komentowa , upowszechnia , „lubi ”, wi c promowa  mark , pod któr  powstaj . Facebook 

zapami tuje, które profile ciesz  si  popularno ci , i nagradza je wysokim miejscem na tablicach 

u ytkowników. Dzi ki temu aktualizacje ciesz  si  wi kszym powodzeniem, wzrasta prawdopodobie stwo 

kolejnych udost pnie , „polubie ” etc. Bycie popularnym u atwia promowanie przedsi wzi  

biznesowych. Zdaniem Bailyna zapewnienie rozrywki u ytkownikom zapewnia darmow  reklam , cho  

zaleca zamieszczanie nie wi cej ni  dwóch aktualizacji dziennie (E. Bailyn 2013: 44). 
4 Facebook umo liwia komercyjn  reklam , która nie stanowi przedmiotu niniejszej analizy. Warto 

zatem kreowa  wizerunek autorytetu w danej dziedzinie (poparty rzeteln  wiedz  w tym zakresie) 
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Zasada 1. „Wykorzystuj krótkie okresy uwagi”. Dzi ki Internetowi u ytkownik mo e by  

w kilku miejscach równocze nie. Dzi ki wielo ci opcji i konieczno ci dzielenia uwagi, szan-

se na jej zwrócenie maj  krótkie teksty. D ugie formy pisemne czytane s  rzadko, pomijaj c 

lektur  na tabletach; 

Zasada 2. „Poznaj swoje medium”. Efektywna komunikacja na portalach spo eczno ciowych nie 

wydaje si  trudna, ale to z udne przekonanie. Poniewa  u ytkownicy Facebooka chc  przede 

wszystkim rozrywki, istotne jest, by zwraca  si  do fanów w sposób serdeczny, szczery i osobisty. 

Pyta  o to, jak im mija dzie , jaka jest pogoda w ich mie cie, jak podoba  si  im ostatni post etc.; 

Zasada 3. „Namierz g ówne zainteresowania ludzi”. Proponuj u ytkownikom produkty 

i us ugi, którym s  lub potencjalnie mog  by  zainteresowani; 

Zasada 4. „Proponuj sprzeda ”. Ludzie dokonuj  zakupów z powodów, które mo na po-

dzieli  na sze  podstawowych grup: obawa (co mo e silniej motywowa  ni  nadzieja na 

rozwijanie niektórych naszych wewn trznych obaw), po danie (ludzie podejmuj  decyzje 

zakupowe, bazuj c na fizycznej atrakcyjno ci), ambicja (wiele osób lubi kupowa  produkty 

ekskluzywne), wina (ludzie robi  zakupy z poczucia winy), ego (buduj  atrakcyjniejszy wi-

zerunek kupuj cego), prostota; 

Zasada 5. „Inwestuj ma e kwoty w wiele metod, a potem inwestuj wszystko w to, co 

„dzia a”. (E. Bailyn 2013: 122–123) 

Przestrze  internetowa stanowi naturalne siedlisko funkcjonowania zarówno 

gatunków wykreowanych przez Internet (tzw. pierwotnie internetowych, np. 

czatów, blogów, e-maili), jak i tradycyjnych (np. artyku ów naukowych czy pu-

blicystycznych). Gatunki internetowe mog  by  typologizowane tak e ze wzgl -

du na to, w jaki sposób anga uj  nadawc  i odbiorc . Te w czaj ce jednocze nie 

nadawc  i odbiorc  mo na nazwa  gatunkami synchronicznymi. Te, których 

funkcjonowanie w Sieci nie jest zwi zane z równoczesn  obecno ci  nadawcy 

i odbiorcy, mo na nazwa  asynchronicznymi. Wa nym kryterium jest tak e sto-

pie  ich z o ono ci. Na tej podstawie mo na wyró ni  gatunki proste i z o one 

(D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 91–92). J zyk u ywany w Internecie ma wiele 

atwo uchwytnych cech charakterystycznych, co wynika zapewne z faktu, e 

kszta tuje si  on w specyficznych okoliczno ciach (J. Grzenia 2007: 23). Poj cie 

j zyka Internetu jest jednak zbyt szerokie i uogólnienia, które by y pierwotnym 

za o eniem niniejszego artyku u, nie s  uzasadnione. Nie daj  pe nego ogl du 

sytuacji komunikacyjnej w Internecie. Szerszy materia  badawczy, który jest 

podwalin  innego artyku u (w trakcie opracowania) autorki, nt. mediów spo ecz-

no ciowych wykorzystywanych przez polskie muzea narodowe, nie pozwala na 

formu owanie tez o charakterze ogólnym na postawie analizy przypadku. 

Prezentowany poni ej materia  badawczy jest wyimkiem aktywno ci kieleckiego 

Muzeum Narodowego. Analizowane teksty s  reprezentatywne i stanowi  wpisy, 

tzw. posty, dotycz ce wystaw sta ych, czasowych i innej oferty muzealnej. 
   
i obok promowanych produktów i us ug udost pnia  informacje merytoryczne. Oczywi cie, 

w atrakcyjny j zykowo (i nie tylko) sposób, np. przez u ywanie emocjonalnego j zyka, budowanie 

pozytywnych, prostych komunikatów, nagradzanie fanów. 
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Wystawy czasowe 

1. Ten ch opiec mia  jakie  6 lat. By  starannie przygotowany do wyrzucenia – owini ty 

w m sk  jesionk , jakie  szmaty. Wypad  na pobocze… To fragment jednego z dokumen-

tów, które poka emy w poniedzia ek 27 stycznia w Muzeum Dialogu Kultur w Mi dzynaro-

dowy Dzie  Pami ci o Ofiarach Holokaustu. 

Podczas spotkania, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego 

w Kielcach, wy wietlimy dwa filmy: „Wyrzutki” w re yserii Tomasza Wi niewskiego i S a-

womira Grünberga oraz „Nie wolno si  brzydko bawi ” Urszuli Sochackiej. 

Pierwszy – nagradzany na mi dzynarodowych festiwalach i doceniany przez publiczno  

– to kilkunastominutowa opowie  naocznych wiadków o jednym z w tków deportacji y-

dów w 1943 roku z okr gu bia ostockiego do obozu zag ady w Treblince. Droga transportu 

prowadzi a przez apy, niewielk  miejscowo  po o on  kilkana cie kilometrów od Bia ego-

stoku. Zrozpaczeni rodzice wyrzucali swoje dzieci przez niewielkie okienka w wagonach. 

Relacje wiadków uzupe niaj  archiwalne zdj cia i rysunki Stanis awa ywolewskiego. 

Film „Nie wolno si  brzydko bawi ” przybli a za  histori  hitlerowskiego obozu dla 

dzieci i m odzie y przy ul. Przemys owej w odzi, z fili  we wsi Dzier zna. O yciu w ob-

ozie opowiadaj  byli wi niowie i wi niarki. A ich historia przeniesiona jest w czasy 

wspó czesne. Obraz pokazuje, jak ich prze ycia wp ywaj  na nast pne pokolenia. Przybli a 

mechanizm transgeneracyjnego przekazu traumy. W filmie bior  równie  udzia  uczniowie 

i nauczyciele ódzkich szkó  podstawowych i gimnazjów. 

Pocz tek projekcji 27 stycznia o godz. 17 w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum 

Narodowego w Kielcach. Wst p wolny. 

UWAGA SZKO Y! 

Przygotowali my te  specjaln  ofert  dla szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po-

kazy po czone ze spotkaniem z Bogdanem Bia kiem, prezesem Stowarzyszenia im. Jana 

Karskiego rozpoczn  si  o godz. 9.30 i 12.30. Udzia  jest bezp atny, ale z uwagi na ograni-

czon  liczb  miejsc prosimy o wcze niejsze zapisy. Na zg oszenia czekamy pod numerem te-

lefonu 41 344 60 96. Mo na te  do nas pisa  na adres: hiper cze, url. (dost p: 26.01.2014 r.) 

D ugi (jak na standardy portalu Facebook) tekst zbudowany z siedmiu segmen-

tów (por. E. Bailyn 2013: 44). Dotyczy oferty edukacyjnej jednego z oddzia ów 

Muzeum Narodowego w Kielcach. Spe nia dwojak  funkcj  zamierzon , tj. in-

formacyjn , bo przekazuje okre lone informacje od nadawcy do odbiorcy, a tak e 

pozainformacyjn , nak aniaj c  (impresywn /konatywn ), ma bowiem na celu 

wywo anie reakcji u odbiorcy po wp yni ciu na jego stan mentalny (R. Grzegor-

czykowa 1991: 11–28). Dobór rodków leksykalnych wzmacnia impresywny 

charakter wypowiedzenia. Jego celem jest zaintrygowanie odbiorcy. W inicjal-

nym akapicie pierwszego segmentu tekstu zastosowany zosta  zaimek przymiotny 

nieokre lony w odniesieniu do wieku ma ego dziecka oraz zaimek wskazuj cy. 

Zabieg ten wskazuje na uniwersalizm do wiadczenia. Opis dotyczy tego ch opca, 

który mia  jakie  6 lat, ale w rzeczywisto ci dotyka do wiadczenia pewnego po-

kolenia. Zdanie by  starannie przygotowany do wyrzucenia poprzez zastosowanie 
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zaskakuj cego w tym kontek cie rzeczownika wzmacnia funkcj  impresywn . 

Ma charakter emocjonalny mimo pozorów neutralno ci. Uwag  zwracaj  tak e 

rzeczowniki: jesionka i szmaty. Obydwa odnosz  si  do desygnatów niezwi za-

nych ze szcz liwym lub beztroskim dzieci stwem. 

W tek cie konsekwentnie stosowana jest 1 os. lm, co „buduje” spo eczno ci 

poprzez personalizowanie informacji. Nadawca przedstawia swój komunikat, 

wykorzystuj c jego promocyjny walor. Podkre laj  go przymiotniki nagradzany, 

doceniany. Zgodnie z definicj  zawart  w S owniku j zyka polskiego PWN 

(http://sjp.pwn.pl, dost p: 4.02.2014 r.) nagradzany – to ‘wyró niony nagrod ’, 

za  doceniany to ‘taki, którego warto , znaczenie uznano, pozytywnie ocenio-

no’. S d mo e mie  charakter obiektywny i odnosi  si  do sprawdzalnej rzeczy-

wisto ci (konkretne nagrody, które przypad y w udziale filmowi, b d cemu pod-

miotem wypowiedzi). Mo e mie  tak e charakter nacechowany subiektywnie. 

Uznanie publiczno ci mo e by  odczuwane, ale niepotwierdzone, np. nagrodami. 

Podobnie przymiotnik dotycz cy stanu emocjonalnego przywo anych w tek cie 

rodziców, b d cych bohaterami filmu. Rozpacz, czyli uczucie bezsilno ci spo-

wodowane zw tpieniem lub nieszcz ciem (http://sjp.pwn.pl, dost p: 4.02.2014 

r.), jest emocjonaln  cech  obiektywn , uzasadnion  sytuacj . Dok adny opis 

stanu emocjonalnego wskazuje, e tak w a nie jest w opisywanym przypadku, 

a dodatkowo ten aspekt jest istotny dla nadawcy, wp ywa na emocje odbiorcy. 

Interesuj cym zabiegiem stylistycznym jest u ycie neutralnego rzeczownika 

filia w odniesieniu do obozu koncentracyjnego. Zgodnie z definicj  pomieszczo-

n  w S owniku j zyka polskiego PWN filia – to ‘oddzia  przedsi biorstwa, wy -

szej uczelni lub urz du znajduj cy si  w innym miejscu ni  centrala i podlegaj cy 

jej’ (http://sjp.pwn.pl, dost p: 04.02.2014 r.). To osobliwe u ycie mo e wywo y-

wa  zaskoczenie u odbiorcy, pomimo tego, e rzeczowniki s  naturalne; jednak 

mo liwa emocjonalna asocjacja historyczna wp ywa na odbiór tego po czenia 

leksykalnego. Podobnie u ycie m skiej i e skiej formy rzeczownika wi niowie 

i wi niarki. Semantycznie pe ne by oby u ycie m skiej formy, której znaczenie 

S ownik j zyka polskiego PWN definiuje nast puj co: ‘osoba uwi ziona, kto , kto 

nie mo e wyzwoli  si  spod wp ywu jakich  okoliczno ci’ (http://sjp.pwn.pl, 

dost p: 5.02.2014 r.). Dualna m ska i e ska forma mo e by  wynikiem tzw. 

poprawno ci politycznej i dyskusji na temat gender, która elektryzuje debat  

publiczn  (por. http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/gender, 

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/24344,gender-grozniejsze-

-od-marksizmu.html, dost p: 5.02.2014 r.). Symptomatyczne jest tak e zastoso-

wanie w tek cie przymiotnika transgeneracyjny. S ownik j zyka polskiego PWN 

nie notuje takiego przymiotnika (http://sjp.pwn.pl, dost p: 05.02.2014 r.). Podob-

nie S ownik j zyka polskiego pod redakcj  Witolda Doroszewskiego (http://doro 

szewski.pwn.pl, dost p: 5.02.2014 r.). Mimo to neologizm ten jest zrozumia y. 
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Utworzony z przymiotnika odrzeczownikowego oznaczaj cego ‘ogó  ludzi, zwie-

rz t lub ro lin yj cych w tym samym okresie i b d cych mniej wi cej w tym 

samym wieku’ (http://sjp.pwn.pl, dost p: 05.02.2014 r.) i ‘pierwszego cz onu 

wyrazów z o onych oznaczaj cego: przez, poprzez, poza, za, z drugiej strony’. 

Konstrukcja leksykalna zdania Przybli a mechanizm transgeneracyjnego przeka-

zu traumy mo e wywo ywa  w odbiorcy wra enie przeintelektualizowanej kon-

strukcji lub przeciwnie – starannej stylistycznie. Z pewno ci  wi c jest celowa. 

Podobnie zastosowanie kolejnego stylistycznego rodka sk adniowego, tj. wy-

krzyknienia (eksklamacji), wyró nionego graficznie przez zastosowanie wielkich 

liter. Funkcj  tego tekstu jest nak onienie odbiorcy do okre lonej postawy, czyli 

zainteresowania go udzia em w proponowanym wydarzeniu. 

Tekst – poprzez zastosowane rodki leksykalne – oddzia uje na odbiorc . Sto-

suje hiper cza. 

2. W niedziel  26 stycznia o godz. 12 zapraszamy do naszego oddzia u Pa acu Biskupów 

Krakowskich, gdzie odb dzie si  spotkanie po wi cone wojownikom ninja. Podczas kolejne-

go wyk adu z cyklu Niedziela w Muzeum prowadz cy obja ni pochodzenie, dzia alno , 

wyposa enie i realia historyczne, w których dzia ali ci niezwykli ludzie, b d cy do dzi  

symbolem tajemnicy i magicznych wr cz umiej tno ci w sztuce wojennej. 

Wyk adowi towarzyszy  b dzie ekspozycja japo skich szabli z kolekcji Muzeum Naro-

dowego w Kielcach, broni z której korzystali równie  os awieni ninja. 

Spotkanie poprowadzi Micha  Bi ejszys z Oddzia u Pa ac. Wst p wolny. 

Pe na oferta: hiper cze. 

Tekst dotyczy oferty edukacyjnej. Sk ada si  z czterech segmentów. Inicjalny 

wprowadza informacje, kolejne j  uzupe niaj . Zaproszenie sformu owane jest 

w 1 os. lm. To skraca dystans, buduje spo eczno . Zastosowanie zaimka dzier-

awczego ma charakter ekspresywny (por. H. Kurkowska, S. Skorupka 2001: 63). 

Nadawca liczy si  z obecno ci  odbiorcy, ale nie w celu wywo ania reakcji, lecz 

podkre lenia przynale no ci oddzia u, sygnalizowania nadrz dno ci i podrz dno-

ci funkcjonalnej. 

Zastosowanie nazwy w asnej cyklu wskazuje na funkcj  informacyjn  oraz – 

tak e mo liw  – pozainformacyjn , nak aniaj c . Cykl niedziela w muzeum jest 

znany wielu odbiorcom, gdy  wiele muzeów (nie tylko narodowych) prowadzi 

wyk ady pod tym w a nie tytu em. Ponadto zdanie jest tre ciowo wyczerpuj ce, 

odbiorca poinformowany jest zarówno o temacie, formie, jak i o tre ci. Obiek-

tywnie funkcja informacyjna jest bezsporna. Nak aniaj ca, z uwagi na przytoczo-

ne powy ej argumenty, bezsporna ju  nie jest. Dla cz ci u ytkowników portalu 

b dzie impresywna, dla cz ci nie. Z tych samych powodów, tzn. pewno ci co do 

formy i tre ci spotkania. Pomijam kwestie subiektywnej oceny atrakcyjno ci 

tematu spotkania, gdy  nie wszystkich u ytkowników profilu, co oczywiste, 

interesuje zaproponowana problematyka. 
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U ycie czasownika dzia ali, i to w bliskim s siedztwie rzeczownika dzia al-

no , mo e by  zarówno przypadkow  niezr czno ci  stylistyczn , jak i zamie-

rzonym zabiegiem. Czasownik dzia a  oraz pochodz cy od niego rzeczownik 

dzia alno  oznaczaj  ‘zespó  czynno ci podejmowanych w jakim  celu, zakresie, 

czynny udzia  w czym , dzia anie, prac ’ (E. Sobol, red., 1996: 170). Nadawca, 

buduj c tekst w przemy lany sposób, nie stara si  zachowa  pozorów spontanicz-

nego komunikatu, cho  jego subiektywny stosunek do opisywanego zdarzenia 

jest widoczny, m.in. w przywo ywanej konstrukcji pot guj cej wra enie du ej 

aktywno ci wojowników ninja, a tak e u yciu przys ówka wr cz w odniesieniu 

do magicznego charakteru umiej tno ci. Inne w a ciwo ci ma przymiotnik nie-

zwykli. Nie warto ciuje subiektywnie, wskazuje na cech  przeciwn  do zwyk o ci. 

O wojownikach ninja, niezale nie od subiektywnych s dów i przekona , obiektywnie 

mo na powiedzie , e byli niezwyk ymi, nieprzeci tnymi lud mi (http://sjp.pwn.pl, 

dost p: 11.02.2014 r.). Symptomatyczne jest u ycie przymiotnika os awieni. Zgodnie 

z definicj  zawart  w S owniku j zyka polskiego PWN os awiony – to ‘maj cy z  

s aw ’ (http://sjp.pwn.pl, dost p: 11.02.2014 r.). Kontekst nie pozwala jednoznacznie 

stwierdzi , czy przymiotnik zosta  u yty celowo czy przypadkowo na oznaczanie 

s awy. W pierwszym segmencie tekstu wojownicy przedstawieni s  w pozytywnym 

wietle. Drugi segment mo e by  zatem ironiczny. 

3. Jutro 29 stycznia o godz. 18. wernisa  „Bia o-Czerwonej”. Wystawa potrwa do 5 maja. 

Przyjd cie. Warto. Zobaczycie 26 obrazów, 10 rze b, 1 instalacj  w XVII-wiecznym Pa acu. 

Dla trzech osób, które najatrakcyjniej zaprosz  Facebookowiczów na wystaw , mamy nie-

spodzianki. (post z 28.01.2013 r.) 

Tekst z o ony jest z dwóch segmentów. Nadawca zastosowa  krótkie wypo-

wiedzenia, w ród których przewa aj  zdania pojedyncze (rozwini te). Sposób, 

w jaki zbudowany jest post, wskazuje na impresywn  funkcj , m.in. przez zasto-

sowanie czasownika przyj  w 2 os. lm, w trybie rozkazuj cym oraz wzmocnie-

nie go predykatywem warto. Stylistyczne znaczenie maj  tak e liczebniki, które 

oznaczaj  liczb  eksponatów oraz wiek zabytku. Konstrukcja liczb, w uk adzie od 

najwi kszej do najmniejszej, oraz cyfra rzymska maj  walory graficzne i oddzia-

uj  na percepcj  odbiorcy. Tytu y s  drugorz dne, prymarne znaczenie maj  

liczby. Promocyjny charakter postu podkre la tak e zdanie finalne. Nadawca, by 

upowszechni  promowan  informacj , zach ca odbiorców komunikatu do tego, 

by zapraszali swoich znajomych. To powszechna funkcjonalno  portalu i zara-

zem idea spo eczno ciowego charakteru medium. Dodatkowym zabiegiem jest 

zastosowanie rzeczownika niespodzianka. Zgodnie z definicj  zamieszczon  

w S owniku j zyka polskiego PWN niespodzianka – to ‘co , czego si  kto  nie 

spodziewa, prezent b d cy dla obdarowanego zaskoczeniem’ (www.sjp.pwn.pl, 

dost p: 13.02.2014 r.). Definicja nie wskazuje jednoznacznie na jedynie mi y 
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aspekt niespodzianki. Tymczasem post zak ada tylko taki. Po wyeliminowaniu 

zaskoczenia odbiorcy, na co pozwala informacja o nagrodzie zawarta w tek cie, 

uzasadnione jest za o enie, e niespodzianka w rozumieniu nadawcy jest synoni-

mem atrakcyjnego prezentu. 

W po cie zastosowano neologizm j zykowy – rzeczownik Facebookowicz (de-

rywacja regularna sufiksalna, rdzeniem jest nazwa portalu, po której wyst puje, 

produktywna w polszczy nie, cz stka s owotwórcza -owicz). S ownik j zyka 

polskiego PWN nie notuje tego wyrazu. Podobnie S ownik j zyka polskiego pod 

redakcj  W. Doroszewskiego, E. Sobol, Wielki s ownik j zyka polskiego PAN 

(www.wsjp.pl, dost p: 13.02.2014 r.). Rzeczownik jest notowany w portalu sy-

gnowanym przez Uniwersytet Warszawski S owa na czasie (www.slowanacza 

sie.uw.edu.pl/?tag=facebookowicz). Jego utworzenie uzasadniaj  przeobra enia, 

jakie dokona y si  w rzeczywisto ci pozaj zykowej. Znajduj  one równie  odbicie 

w polszczy nie. Nowe poj cia wymagaj  nazwania. Przywo any wy ej neolo-

gizm powsta  na podstawie ju  istniej cych. Precyzyjnie i zrozumiale definiuje 

u ytkownika portalu. Jest trafny, cho  zawiera zarówno elementy obce, jak 

i swojskie (por. H. Kurkowska, S. Skorupka, 2001: 81). 

4. Czy wiecie, e kiedy Józef Krzysztof Oraczewski wystawia  po raz pierwszy swoj  Bia-

o-Czerwon  instalacj  powsta a opinia, e zainspirowa  swoim dzie em i jej kompozycj  

pó niejszy znak Solidarno ci? 

(za: wiat Elit, Kultura, hiper cze, url) 

W naszym oddziale, Pa acu w Kielcach, ju  niebawem ekspozycja „Bia o-Czerwona”.  

(post z 07.01.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Post rozpoczyna pytanie retoryczne, którego konstrukcja, wykorzystuj ca fraz : 

czy wiecie, e wprowadza informacj  o charakterze tzw. „ciekawostki”. Dotyczy 

wystawy czasowej, któr  muzeum proponuje zwiedzaj cym. Budowa tekstu 

wskazuje na intencj  nadawcy zwi zan  z promocj  ekspozycji, zainteresowanie 

ni  zwiedzaj cych. Wykorzystuje informacj , która nie jest powszechna, a odnosi 

si  do wa nego kulturowego i historycznego symbolu, jakim jest Solidarno . 

Wypowiedzenie zamykaj ce tekst formalnie ma charakter obiektywnej informacji. 

W tym kontek cie jednak jest rodzajem zaproszenia. 

5. Czy odkryli cie ju  skarby biblioteki Sienkiewiczowskiej? Je li nie, to macie jeszcze 

czas do 19 stycznia! Zapraszamy do naszego oddzia u, Pa acyku Henryka Sienkiewicza 

w Obl gorku! 

Szczegó y wystawy: hiper cze, url. (post z 14.01.2014 r., dost p 15.02.2014 r.) 

Krótki tekst zbudowany jest z dwóch segmentów i z o ony z pytania retorycz-

nego oraz dwóch wykrzyknie , równowa nika zdania wprowadzaj cego odno-
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nik hipertekstowy do strony internetowej zawieraj cej informacje o wystawie5. 

Tekst ma charakter impresywny, obliczony jest na wywo anie okre lonego za-

chowania u odbiorcy, tj. sprowokowania go do odwiedzenia wystawy. Wykorzy-

stanie rzeczownika skarby ma w tek cie podwójne znaczenie. Z jednej strony 

przywo uje tytu  wystawy (widoczny w adresie url strony), z drugiej – konotuje 

warto  obiektów zgromadzonych na wystawie (skarb, zgodnie z definicj  ze 

S ownika j zyka polskiego pod red. E. Sobol, to ‘zbiór pieni dzy albo drogocen-

nych przedmiotów przechowywanych gdzie , tak e zakopany w ziemi, lub scho-

wany w innej kryjówce; maj tek, bogactwo’, E. Sobol, red., 1996: 846). Partyku-

a jeszcze wzmacnia impresywn  funkcj  tekstu poprzez sugesti , e wystawa 

dost pna b dzie do okre lonej, nieodleg ej daty. Konsekwentnie stosowane s  

osobowe formy czasownika buduj ce spo eczno 6. 

6. W niedziel  15 grudnia o godz. 12 zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu 

Niedziela w Muzeum, pt. „Tajemnice Wright Flyer 1903”, które odb dzie si  w Muzeum Lat 

Szkolnych Stefana eromskiego, naszym oddziale. 

Na ekspozycji czasowej „Szale cy, ideali ci, geniusze. W literackim wiecie wynalazków” 

(hiper cze, url) obok literackiego aspektu ekspozycji i przedmiotów wynalezionych w XIX 

wieku, znajduje si  nietypowy model samolotu braci Wright, wykonany w skali 1:8 przez 

kieleckiego modelarza W adys awa Herbusia. Jego obecno  na wystawie jest uzasadniona, 

gdy  takim samolotem, w asnej konstrukcji, w 1903 roku Amerykanie – bracia Orville i Wil-

bur Wright wzbili si  w przestworza. By  to pierwszy udany lot w historii. Podczas spotkania 

W adys aw Herbu  przybli y w jakich okoliczno ciach powsta  Wright Flayer 1903, ile czasu 

zaj o mu wykonanie modelu samolotu w uk adzie kaczki i z czego zosta  zbudowany. Spo-

tkanie poprowadzi Przemys aw Krystian. Wst p wolny. Serdecznie zapraszamy! Przylatuj-

cie, zapewniamy bezpieczne l dowanie we wn trzach naszego Muzeum. 

Z kolei we wtorek 17 grudnia o godz. 10.35 W adys aw Herbu  z okazji 110 rocznicy 

pierwszego lotu braci Wright dokona symbolicznego lotu samolotem nad Ogrodem W o-

skim przy Pa acu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. 
   

5 Hiper cza s  rodzajem rodka retorycznego, za pomoc  którego autor tekstu wskazuje 

odpowiedni zwi zek intertekstualny, uznany przeze  za istotny dla odbioru jego tekstu (J. Grzenia 

2007: 111). 
6 Por. zasada „pi ciu C”: 

1) zada  w sferze koordynacji (coordination) wszystkich procesów decyzyjnych w przedsi bior-

stwie, poniewa  podstaw  podejmowanych decyzji s  w a nie informacje; 

2) obrotu handlowego (commerce), pozwalaj ce na obni enie kosztów transakcji, poszerzaj ce 

rynki docelowe; 

3) budowy wspólnoty (community), co jest atwiejsze ni  w wiecie rzeczywistym; 

4) prezentacji tre ci informacyjnych (content), poniewa  tre ci internetowe mog  mie  wieloraki 

charakter i mog  dotyczy  nieograniczonej liczby tematów; 

5) sposobów komunikacji (communication), pozwalaj c na wymian  komunikatów elektronicz-

nych w czasie rzeczywistym, z dowoln  liczb  odbiorców, z rozbudowan  zawarto ci . 

Na potrzeby niniejszego artyku u wykorzystywana b dzie zasada 3C, z uwagi na jej przystawalno  do 

specyfiki oferty muzeów narodowych (E. Fr ckiewicz 2006: 17). Por. te : S. Collin 2002: 29, „Dwa 

z kluczowych komponentów efektywnej witryny to zawarto  (content) i spo eczno  (community)”. 
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Fot. W tle: Rekonstrukcja samolotu Wright Flyer z 1903 roku, model redukcyjny w skali 

1:8, w asno  W adys aw Herbu . (post z 13.12.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

D ugi tekst, który zbudowany jest z pi ciu segmentów i opisu fotografii. Post ma 

charakter impresywny. Zaproszenie u ytkowników portalu wyra one jest bezpo red-

nio. Konsekwentnie stosowana jest 1 os. lm. Podobnie zaimek dzier awczy w odnie-

sieniu do oddzia u. W tek cie wyst puj  rzeczowniki synonimiczne ekspozycja 

i wystawa. Ekspozycja, tj. ‘wystawienie na pokaz, przedstawienie rzeczy; pokaz, 

wystawa, wyk ad, wyja nienie’. Wystawa – ‘wystawiony na pokaz zbiór wytworów 

dzia alno ci cz owieka w jakiejkolwiek dziedzinie lub okazów przyrody’ (W. Doro-

szewski, red., 2013; dost p: 19.12.2013 r.). Wi ksz  frekwencj  ma ten pierwszy. 

Rzeczownik ekspozycja potocznie odczuwany jest jako bardziej wyszukany, co 

w medium spo eczno ciowym jest nie bez znaczenia. Podobnie zastosowanie cza-

sownika wzbi  si  w kolokacji z: w przestworza, czy: dokona  lotu. To staranna pol-

szczyzna, za  samo sformu owanie nie przynale y do j zyka potocznego. 

Stosowno  kontekstualn  tekstu zapewnia u ycie 2 os. lm i bezpo redni zwrot do 

odbiorcy wraz z potocznym sformu owaniem przylatujcie, który w tym kontek cie 

stanowi charakterystyczn , dowcipn  gr  s ów. Podobnie jak metaforyczne porówna-

nie do bezpiecznego l dowania. Dominuj  czasowniki niedokonane, które podkre laj  

charakter opisowy tekstu (H. Kurkowska, S. Skorupka 2001: 43). Post wykorzystuje 

dowcip, art j zykowy polegaj cy na u yciu czasownika przylatujcie. Asocjacja z tema-

tem wpisu oraz potoczne znaczenie powoduj , e zdanie ma artobliwy charakter. 

Wyj tkowo zaproszenie do wzi cia udzia u w przedstawianym wydarzeniu 

muzealnym nie zamyka tekstu. Po nim nast puje kolejne wypowiedzenie doty-

cz ce po rednio poprzedniego. Jest ono informacj  na temat kolejnej propozycji 

muzealnej, w innym oddziale, z udzia em przedstawionego eksperta (modelarza, 

którego eksponat jest pokazywany na wystawie). 

Post dotyczy trzech muzealnych wydarze  (wystawy czasowej, niedzielnego 

muzealnego wyk adu, pokazu modelarskiego) i dwóch oddzia ów. W tek cie 

wykorzystany jest emotikon. 

Wystawy stałe 

1. …i ju  jest (emotikon) Od dzi  w naszej „Galerii malarstwa polskiego i europejskiej 

sztuki zdobniczej” mo ecie ogl da  szkic olejny W adys awa Podkowi skiego (1866–1895) 

„Portret dziewczynki w bia ej bluzce” (1894). Dzie o przekazano jako depozyt z prywatnej 

rodzinnej kolekcji dziewczynki z obrazu – Józi Oderfeld, która zosta a równie  sportretowa-

na przez Józefa Pankiewicza (1866–1940) na p ótnie „Dziewczynka w czerwonej sukience” 

(1897). Delektujcie si  (emotikon) (post z 30.01.2014 r., dost p: 12.02.2014 r.) 
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Tekst postu ma jeden segment, w którym wykorzystuje pozawerbalne znaki, 

tzw. emotikony, na oznaczenie rado ci. Wpis rozpoczyna potoczne zdanie, cha-

rakterystyczne dla j zyka mówionego. Zamiast kropki zdanie zako czone jest 

emotikonem (tzw. u miechem). Konsekwentnie stosowana jest 2 os. lm w odnie-

sieniu do odbiorcy tekstu. Wzmacnia to relacj  nadawca-odbiorca, podobnie jak 

zastosowanie zaimka dzier awczego. Komunikat zbudowany jest w oparciu 

o czyteln  formu : „MY zapraszamy WAS do NASZEJ galerii”. 

U ycie rzeczownika dzie o w odniesieniu do szkicu W. Podkowi skiego ma 

neutralny, obiektywny charakter. Mo na zweryfikowa  prawdziwo  s du (s d 

jest falsyfikowalny). Równocze nie sugeruje odbiorcy, któremu nazwisko Pod-

kowi skiego nie jest znane, e eksponat jest warto ciowy, wa ny, cenny7. Nawi -

zanie do innego obrazu, którego bohaterk  jest Józefa Oderfeldówna (wraz 

z personaliami malarzy, latami ycia, tytu ami prac, latami ich powstania, techni-

k  wykonania), spe nia funkcj  informacyjn . Pozainformacyjna, impresywna, 

realizowana jest w finalnym zdaniu postu (wzmocniona emotikonem sygnalizuj -

cym rado ) i czasowniku oznaczaj cym znajdowanie szczególnej przyjemno ci 

w powolnym smakowaniu, ogl daniu lub s uchaniu czego  (http://sjp.pwn.pl/ 

szukaj/delektowa , dost p: 12.02.2014 r.). 

2. „Natura, natura, natura – wszystkiego ci  nauczy – jak si  kwiat z p czka rozwija, czy  

widzia  pi kniejszy ornament, ja nie (…)” – (z listu Stanis awa Wyspia skiego do Karola 

Maszkowskiego). 

O inspiracji przyrod  w pracy Stanis awa Wyspia skiego „Kacze ce” przeczytacie na: hi-

per cze, url. 

Mi ej lektury! 

Stanis aw Wyspia ski, Kacze ce, 1895–1896 (post z 12.08. 2013 r., dost p: 12.02.2014 r.) 

Tekst postu zbudowany jest z czterech segmentów. Ma funkcj  informacyjn . 

Pierwszy segment, b d cy cytatem, wprowadza temat muzealnego obiektu, za  

drugi dookre la go. Spo eczno  budowana jest m.in. poprzez zastosowanie 2 os. 

lm i czasownika o precyzyjnej intencji. 

Inne 

1. Drodzy Fani! 24, 25, 26 i 31 grudnia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r. oddzia y Muzeum 

Narodowego w Kielcach b d  nieczynne. Nabieramy si  na Nowy Rok. Jeszcze raz yczymy 

   
7 Dzie o – to ‘utwór literacki, naukowy, muzyczny, artystyczny, zwykle du ej warto ci’ (E. Sobol, 

red., 1996: 172). 
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Wam zdrowych i pogodnych wi t Bo ego Narodzenia. Przed Nowym Rokiem b dziemy 

si  jeszcze kontaktowa . (post z 23.12.2013 r, dost p 15.02.2014 r.) 

To krótki jednosegmentowy tekst. Post rozpoczyna wykrzyknienie cz ce 

elementy stylu epistolarnego z internetowym: przymiotnik drodzy, u ywany 

w nag ówkach tradycyjnego listu, i rzeczownik fani, który w Internecie nabra  

innego znaczenia. Zapo yczony z j zyka potocznego (pot. ‘zapalony sympatyk 

kogo  lub czego ’, www.sjp.pwn.pl, dost p: 15.02.2014 r.) w komunikacji inter-

netowej jest synonimem zalogowanego u ytkownika portalu, który obserwuje 

dany profil. Fan internetowy nie musi by  entuzjast , sympatykiem (za: E. Sobol, 

red., 1996: 193). Tekst ma charakter informacyjny. Wykorzystuje dowcip. Uza-

sadnienie faktu, e w okresie wi tecznym muzeum b dzie nieczynne, jest arto-

bliwe. Spo eczno ciowy walor portalu jest wykorzystany. Nadawca zapewnia, e 

pomimo tego, i  muzeum b dzie zamkni te dla zwiedzaj cych w wiecie rzeczy-

wistym, w wymiarze wirtualnym b dzie dost pne. U yte zosta y emotikony sym-

bolizuj ce art („mrugni cie okiem”). 

2. Jak wygl da praca w muzeum? Kto to jest kustosz, a kim jest konserwator? Podczas ko-

lejnych zaj  z cyklu Sobotnie warsztaty familijne uczestnicy b d  mieli okazj  pozna  mu-

zeum od kuchni, a nast pnie wykonaj  wiczenia na kartach pracy. 

Na spotkanie zapraszamy w sobot , 31 sierpnia, o godz. 10 do Pa acu. Hiper cze  

(post z 29.08.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

To tak e krótki post. Jest trójsegmentowy, przy czym ostatni, wydzielony seg-

ment jest aktywnym hiperpo czeniem ze stron  internetow . Tekst wykorzystuje 

pytania retoryczne. Jego impresywna funkcja jest realizowana leksykalnie po-

przez zastosowanie potocznego sformu owania pozna  muzeum od kuchni, czyli 

pozna  szczegó y pracy muzealników. Impresywn  funkcj  tekstu zak óca dalsza 

cz  wypowiedzenia. Wykona  wiczenia na kartach pracy implikuje edukacyj-

ny charakter. Traci natomiast zach caj c  funkcj . Karta pracy jest przynale na 

stylowi urz dowemu, polszczy nie oficjalnej. 

Konsekwentnie stosowane s  osobowe formy czasowników, za  bezpo rednie 

zaproszenie u ytkowników sformu owane jest w 1 os. lm. 

3. Nasz Pa ac na pocztówce od Kielce Wczoraj Kielce Dzi  

Kolejna porcja pocztówek. (post z 16.07.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

To krótki tekst zbudowany z jednego segmentu. Nadawca wykorzystuje funk-

cjonalno  portalu, udost pniaj c zasoby innego podmiotu (w tym jego komuni-

kat, post). Ko cówki fleksyjne s  nieprawid owe, co wynika z charakteru i zasad 

korzystania z portalu (zamieszczenie komentarza lub odnoszenie si  do innego 
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u ytkownika nast puje w mianownikowej formie). Konsekwentnie stosowany 

jest zaimek dzier awczy. Post spe nia funkcj  ekspresywn . 

4. Na cze  naszego ekspresowego tysi cznego Fana tysi c marek polskich z 1919 roku 

Witamy! (post z 8.07.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Kolejny krótki post, jednosegmentowy z dwoma wypowiedzeniami podzielo-

nymi emotikonami (egzemplifikuj cymi u miech). Internetowy gatunek podkre-

la charakter wpisu dotycz cy u ytkownika, który jako tysi czny zarejestrowa  

si  w grupie osób otrzymuj cych muzealne informacje na swoich profilach (tzw. 

„klikni cie lubi  to”). Dowcipny wpis nawi zuj cy do poprzedniego, z tego sa-

mego dnia (Wielkimi krokami zbli amy si  do 1000. Na naszego tysi cznego Fana 

czeka nagroda). Zapowied  nagrody i jej realizacja skojarzone zosta y z nagrod  

pieni n , promuj c  jednocze nie muzealne zasoby. 

5. Po wczorajszej Bia ej Nocy, dzisiaj oraz jutro ci g dalszy wi towania. Z okazji wi ta 

Kielc znajdziecie nas na Sienkiewce, naprzeciw Czterech Pór Roku. Przygotowali my moc 

atrakcji dla ma ych – gry i zabawy, warsztaty plastyczne oraz graficzne, a dla wi kszych kier-

masz ksi ek z nagrodami. Zapraszamy serdecznie! (post z 29.06.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Ten krótki tekst jest pozornie informacyjny. Dla osób spoza miejscowo ci, 

w której usytuowane jest muzeum, nie spe ni funkcji informacyjnej. Pojawiaj ce 

si  nazwy w asne s  czytelne dla odbiorców znaj cych kontekst topograficzny. 

Podobnie odczucie potoczno ci u ycia nazwy g ównej ulicy miasta. Post ma 

funkcj  impresywn . Rzeczowniki atrakcje i nagrody, przywo uj c skojarzenia 

przyjemno ci oraz zaproszenie (1 os. lm) wzmocnione przys ówkiem, mog  spo-

wodowa  po dane przez nadawc  zachowanie. Wykorzystane zosta y pozaj zy-

kowe emotikony (symbolizuj ce rado ). 

6. Paniom, które lubuj  si  w bi uterii, a tak e Panom, którzy lubi  t  bi uteri  obdaro-

wywa  Panie, prezentujemy bransolet  z epoki br zu. Nale y do tzw. „horyzontu Sieniawa”, 

ozdób z br zu, grupy rodkowoma opolskiej kultury u yckiej, czyli masywnych bransolet 

z za o onymi ko cami, zdobionych grupami sko nych lub poprzecznych kresek, niekiedy na 

przemian ze sko n  jode k … 

Wi cej informacji o Obiekcie Tygodnia na naszej stronie: Hiper cze.  

(post z 19.03.2013 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Tekst zbudowany jest z dwóch segmentów. Zach ca u ytkowników do zapo-

znania si  z tre ci  opracowania obiektu muzealnego, opublikowanego na stronie 

internetowej. Do artyku u odsy a aktywne hiper cze. Impresywn  funkcj  reali-

zuje tematyka postu i dedykacja. Zastosowano czasownik, który nie jest po-

wszechny w internetowej polszczy nie (odczuwany jako wyszukany, mo e nieco 
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przestarza y, cho  definicje s ownikowe nie notuj  takiego kwalifikatora, za: 

S ownik j zyka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl, S ownik j zyka polskiego pod 

red. W. Doroszewskiego, www.doroszewski.pwn.pl, dost p: 15.02.2014 r., 

E. Sobol, red., 1996: 396), a oznacza ‘lubi  co  szczególnie, rozkoszowa  si  

czym ’. Podj ty temat zwi zany z bi uteri  mo e by  interesuj cy zarówno dla 

kobiet, jak i m czyzn. Nadawca wykorzystuje stereotypowe pogl dy na temat 

bi uterii i jej znaczenia dla poszczególnych p ci. Po wprowadzeniu, które mo e 

by  interpretowane jako artobliwe, przedstawiony jest obiekt muzealny z dzia u 

rzemios a artystycznego. Opisuj ce go rzeczowniki (i przymiotniki) s  ju  neu-

tralne stylistycznie (i reprezentuj  styl naukowy). Emotikon rozdziela tekst. 

Post ma charakter ciekawostki. Jest pe ny. Nadawca informuje odbiorc  o miej-

scu, gdzie znale  mo e pe ny artyku  na temat prezentowanego obiektu. Funkcja 

informacyjna tekstu realizowana jest po rednio. 

7. Widujecie w parkach nietypowe rze by? Zdj cie pochodzi z artistinspireartist.com.  

(post z 16.10.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Ten krótki post z o ony jest z jednego segmentu i dwóch wypowiedze . Pyta-

nie retoryczne uzasadnia zamieszczone na profilu zdj cie (spoza muzealnych 

zasobów), za  drugie zdanie jest odes aniem ród owym. Tekst nie dotyczy zaso-

bów muzealnych. Jest dowodem na spo eczno ciowy charakter profilu. Retorycz-

ne pytanie prowokuje odbiorców do tego, by zamieszczali swoje komentarze pod 

wpisem. Impresywna funkcja tekstu wynika z ch ci rozszerzenia grupy wirtual-

nych go ci muzealnego profilu. 

8. Zagadka na dzi : Jak  technik  zosta y wykonane te kolorowe elementy? Zdj cie po-

chodzi z Artists inspire artists. (post z 1.10.2012 r. dost p: 15.02.2014 r.) 

Jest to krótki post impresywny, zbudowany z dwóch wypowiedze , z których 

jedno jest pytaniem retorycznym, drugie – odes aniem ród owym. To tekst, 

którego celem jest budowanie spo eczno ci profilu. U ytkownikom portalu zosta-

je postawione pytanie, a prowokacja do odpowiedzi jest zamierzona przez na-

dawc . Dodatkowo zaimek wskazuj cy oraz przymiotnik i opisywany przez niego 

rzeczownik s  potoczne. Stanowi  zach t  do zamieszczania ró nych skojarze . 

9. Uwaga! Po Polsce kr y kontener sztuki z prezentacj  Pa acu Biskupów Krakowskich! 

15 i 16 zago ci w Katowicach, 22 i 23 w Krakowie, a 29 i 30 w odzi. Kolejne atrakcje ju  

w pa dzierniku. Kto odwiedzi, klika „Lubi  to”. (post z 13.09.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

To kolejny krótki, jednosegmentowy post, który ma funkcj  informacyjn  i im-

presywn . Tre  finalnego zdania pozornie wskazuje, e celem nadawcy jest 
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uczestnictwo u ytkownika w proponowanym wydarzeniu. Tymczasem nawo anie 

do zaznaczenia charakterystycznej dla portalu opcji lubi  to, która jest oznak  

popularno ci zamieszczanych na portalu tekstów i równocze nie jest dzia aniem 

szybkim, niewymagaj cym zastanowienia i analizy, to w a ciwy cel wpisu. Wy-

krzyknienia nie s  wyznacznikami funkcji ekspresywnej. Ich zadaniem jest arto-

bliwe zwrócenie uwagi odbiorcy na sposób prezentowania muzealnych tre ci 

poza g ówn  siedzib  instytucji (zwyczajowo realizowane jako u yczenia obiek-

tów do innych muzeów). U ycie rzeczownika kontener definicyjnie opatrzonego 

kwalifikatorem techniczny, oznaczaj cego ‘opakowanie trwa e o znormalizowa-

nych wymiarach, do przechowywania towarów podczas transportu’ (E. Sobol, 

red., 1996: 338), jest osobliwe, przeno ne. Zastosowane personifikacje aktywizu-

j  wyobra ni  odbiorcy, uatrakcyjniaj  tekst. Podobnie u ycia typowo interneto-

wych, zakorzenionych w wirtualnej rzeczywisto ci, form: czasownika klika  

i zdania Lubi  to. 

10. Van Gogh by  daltonist ? (post z 31.08.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Pytanie retoryczne wskazuj ce na impresywn  funkcj  tekstu i zamierzenie 

sprowokowania aktywno ci u ytkowników. Ich rol  jest zamieszczanie komenta-

rzy na profilu nadawcy. Pytanie ma charakter zamkni ty, odpowied  na nie mo e 

by  twierdz ca lub przecz ca, cho  nie jest wykluczona dyskusja w ród internau-

tów. Pytanie bowiem dotyczy artysty, który znany jest du ej liczbie u ytkowni-

ków (cho  w naturalny sposób mo na wyeliminowa  osoby, które nie interesuj  

si  sztuk ; profil muzeum determinuje zainteresowania odbiorców). Mo e spo-

wodowa  dyskusj  poprzez zestawienie komentarzy u ytkowników (o ró nym 

poziomie wiedzy na temat historii sztuki). Post odsy a do zasobów innego u yt-

kownika (artyku y w elektronicznym wydaniu gazety). 

11. Czas stop! Poprawna odpowied  to: Biskup Jakub Zadzik. Kto wiedzia , klika 

„Lubi  to”. (post z 31.07.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Ten potoczny tekst zbudowany jest z dwóch wypowiedze . Spe nia funkcj  in-

formacyjn , gdy  wskazuje w a ciw  odpowied  na pytanie, a tak e impresywn , 

poniewa  nak ania odbiorc  od zaznaczenia opcji typowej dla portalu. 

12. Kolejna zagadka dla pogromców tajemnic! Co to jest?  

(post z 5.07.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Post, b d cy tekstem impresywnym, zach ca odbiorc  do wzi cia udzia u 

w internetowym konkursie. Prezentuje zdj cie muzealnego eksponatu. Obiekt 

przedstawiony jest na zdj ciu, a zadaniem u ytkowników jest odgadniecie, czym 
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jest. To promocja zasobów muzealnych, która wymaga zaanga owania odbior-

ców. Mo e zach ca  zarówno do odwiedzenia muzeum, jak i do spenetrowania 

zasobów internetowych. Rywalizacj  wzmacnia u ycie rzeczowników pogromca 

i tajemnica. Obydwa mog  sugerowa , i  postawione pytanie nie jest atwe. Wy-

maga wysi ku intelektualnego, a odpowied  nie jest oczywista (cho  zapewne nie 

dla wszystkich; dla u ytkowników, którym znany jest desygnat, inicjalne wykrzyk-

nienie ma charakter artobliwy). Post obliczony jest na budowanie spo eczno ci. 

13. Drodzy! Co pewien czas b dziemy zadawa  Wam zagadk . Poni ej pierwsza z nich. 

Za o ymy si , e nikt nie zgadnie [sic!] do czego s u y  ten przedmiot…a mo e? Do klawia-

tur start! (post z 18.05.2012 r., dost p: 15.02.2014 r.) 

Post zbudowany jest z jednego segmentu, który tworz  dwa wykrzyknienia o im-

presywnej funkcji. Pierwsze jest zapo yczone z polszczyzny pisanej, z gatunku epi-

stolarnego, skrócone o zasadniczy element, opisywany przez przymiotnik (w pó niej-

szych postach dodawany jest rzeczownik fani). To swoistego rodzaju kontaminacja 

polszczyzny pisanej i mówionej. Wspó cze nie powszechnie stosowany jest bezpo-

redni zwrot kochani, w odniesieniu do obcych sobie osób, zwi zek emocjonalny nie 

jest konieczny (por. publiczne wyst pienia J. Owsiaka, A. M ynarskiej, T. Kammela 

etc.). W gatunku internetowym zosta  on przekszta cony, z agodzony emocjonalnie. 

Tekst spe nia jednocze nie funkcj  informacyjn  (informuje u ytkowników 

o tym, e na profilu b d  zadawane zagadki) oraz impresywn  (nak ania do zain-

teresowania pytaniami). Ostatnia funkcja realizowana jest tak e przez przewrotne 

stwierdzenie o charakterze s du ogólnego, obiektywnego. Zdanie pozornie przed-

stawia pewno , co do tego, e nikt z u ytkowników nie zna odpowiedzi na zada-

ne pytanie. Wykrzyknienie zamykaj ce tekst jest po czeniem potocznej polsz-

czyzny mówionej i rzeczywisto ci internetowej. 

Muzealny profil na Facebooku jest wyrazem akceptacji popularno ci okre lo-

nych narz dzi komunikacji. Instytucja reaguje nieco wolniej ni  przedsi biorstwa 

komercyjne czy prywatni u ytkownicy, a jej j zykowe zachowania s  bardziej 

zachowawcze. Fakt ten determinowany jest uwarunkowaniami spo eczno-

-prawnymi oraz tradycj , zgodnie z któr  cechami muzeum narodowego s  swoi-

stego rodzaju sta o  i przewidywalno  (w neutralnym znaczeniu). I to zasada, 

która odnosi si  do wszystkich muzeów. Cechy swoiste s  za  ró ne. Profil Mu-

zeum Narodowego w Kielcach realizuje funkcje, które mo na uogólni  jako: 

praktyczno-u ytkowa, artystyczno-rozrywkowa i promocyjno-reklamowa (por. 

E. Wola ska 2008: 123). Wpisuje si  w czteroelementowy model komunikowa-

nia stworzony przez Jana L. Bordewijka i Bena van Kaama (1986), w którym 

poszczególne wzory si  wzajemnie uzupe niaj  i zaz biaj , tj.: allokucyjny (in-

formacja rozchodzi si  równocze nie z centrum do wielu odbiorców; jednokie-
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runkowy przekaz), konwersacyjny (jednostki – jako elementy sieci komunikowa-

nia – oddzia uj  bezpo rednio na siebie, aktywna rola centrum nie jest koniecz-

na), konsultacyjna (jednostka szuka informacji w centrum), rejestracyjna (cen-

trum „ da” od jednostki podania sobie okre lonych informacji) (za: E. Wola ska 

2008: 120). Dwa ostatnie elementy s  najs absze w przypadku kieleckiej instytu-

cji (z uwagi na charakter spo eczno ciowego medium). Stosunkowo niewielka 

aktywno  u ytkowników w zakresie tworzenia tre ci w obr bie profilu powodu-

je jednorodno  stylistyczn , ergo wizerunek muzeum jest kreowany niemal 

wy cznie zgodnie z intencj  nadawcy. Ponadto w odniesieniu do profilu mu-

zeum narodowego nie ma (lub ma w niewielkim zakresie) zastosowania tzw. 

„zjawisko awicy”. Wyst puje ono wtedy, gdy u ytkownicy, b d cy najwi ksz  

warto ci  serwisu, zostan  zagregowani przez inny serwis, który zaoferuje im 

wi ksz  warto  i konkretn  korzy . To jeden z powodów, dla którego przy 

tworzeniu serwisu spo eczno ciowego nale y jak najlepiej rozpozna  potrzeby 

jego u ytkowników, aby stali si  lojalni nie tylko ze wzgl du na tre  witryny, ale 

sam  mark  czy niepowtarzalne funkcjonalno ci (G. Mazurek 2008: 112). Bo 

Facebook to medium dialogowe, demokratyczne, za  komunikacja ma charakter 

interaktywny i kooperatywny. I tu le y granica mi dzy sztuk , z któr  u ytkow-

nik ma kontakt bezpo redni w muzeum, a jej internetowym, „spo eczno ciowym” 

przedstawieniem. W muzeum dzie o oddzia uje pozaj zykowo (wy czaj c ustne 

b d  pisane informacje przewodnickie), rodzaj interakcji determinowany jest 

wiedz  jasn  odbiorcy, w portalu spo eczno ciowym osadzone jest w komentarzu 

nadawcy. Sposób kszta towania komunikatu (tekstu) oraz hipertekstualno  mog  

determinowa  odbiór. 

Komunikacj  internatow  via Facebook wyró nia m.in. powszechna dost pno , 

automatyzacja, szybko  przekazu, niezale no  od miejsca, anonimowo , interak-

tywno , a przy tym zatarcie granicy mi dzy nadawc  i odbiorc , multimedialno  

(wg J. Grzeni – graficyzacja przekazu) (za: D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93), 

a sama techniczna organizacja sieci nie sprzyja centralizacji, koncentracji (M. Bugaj-

ski 2006: 487). Dialog przybiera form  telelogu (termin A.E. Voiskounsky’ego) – 

nadawca na odleg o  zwraca si  do wielu osób naraz albo wielu nadawców do 

jednego odbiorcy w tym samym momencie (D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93). 

Internetowe gatunki maj  charakter hybrydalny, cz  w sobie cechy polszczy-

zny mówionej i pisanej. Badacze Internetu przyjmuj , e komunikacja za po red-

nictwem komputera rodzi now  form  oralno ci (ustno ci) – j zyk zapisany, 

w wielu miejscach zbie ny w swych cechach w a nie z j zykiem mówionym 

(D. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 93). 

J. Grzenia zauwa a, e j zyk internetowy cechuje wysoki stopie  (poziom) 

spontaniczno ci (J. Grzenia 2007: 104). Powy sza analiza wskazuje jednoznacz-

nie, e w odniesieniu do profilu muzeum narodowego cecha ta nie jest istotna. 
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Powodów mo na doszukiwa  si  zarówno w formalnych warunkach funkcjono-

wania instytucji oraz wiadomym kreowaniu wizerunku zgodnie ze strategi  

rozwoju, jak i w fakcie, e komunikaty w Internecie zamieszczaj  odpowiedzialni 

za t  czynno  pracownicy. Oficjalny profil instytucji, zgodnie z poziomem ko-

munikowania D. McQuaila, jest egzemplifikacj  komunikowania instytucjonal-

nego (tj. instytucji z otoczeniem) i komunikowania grupowego (odbywaj cego si  

w grupach spo ecznych, zawodowych) (T. Goban-Klas 1999: 31). W sytuacji, 

gdy rotacja nadawców jest du a, istnieje ryzyko, e ich styl osobniczy (a co za 

tym idzie: ró norodno  stylistyczna tekstów) móg by powodowa  niespójno , 

która prze o y si  na niewiarygodny, chaotycznie kreowany wizerunek instytucji. 

A ró nice j zykowe pomi dzy lud mi dotycz  przede wszystkim cech leksykal-

nych, a tak e sk adniowych i semantycznych, s  wi c zauwa alne nawet dla 

u ytkownika bez odpowiednich kompetencji j zykowych8. 

W strukturach wypowiedzi analizowanych tekstów mo na wyró ni  kilka po-

wtarzaj cych si  elementów: 

a) formu  powitaln  (nawi zanie kontaktu nadawcy z odbiorc ); 

b) publiczny charakter wpisów, który determinuje ma o spontaniczny j zyk 

komunikatów; 

c) do  wyra n  tendencj  do skracania dystansu; 

d) zwrot adresatywny do makroodbiorcy (Drodzy..., Fani...); 

e) form  adresatywn  2 os. lm „wy”; 

f) powszechno  zaimków upowszechniaj cych i dzier awczych; 

g) konsekwentne stosowanie 1 os. lm na oznaczenie nadawcy; 

h) widoczny podzia  ról: nadawca- odbiorca (por. M. Bugajski 2006: 489); 

i) unikanie pisemnych oznacze  zachowa  niewerbalnych; 

j) opisy akcji; 

k) unikanie zwielokrotnionych znaków interpunkcyjnych; 

l) dba o  o norm  ortograficzn ; 

m) konsekwentne stosowanie znaków diakrytycznych; 

n) staranny wybór rodków leksykalnych; 

o) d ugie (w odniesieniu do standardów portalu) teksty, kilkusegmentowe, 

wielowypowiedzeniowe (por. D. Zudnkiewicz-Jedynak 2008: 94); 

p) tematyk  ci le zwi zan  z dzia alno ci  muzealn , incydentalne komento-

wanie ogólno wiatowej rzeczywisto ci, np. rocznic, obchodów, zdarze  etc. 

Tworzone w ramach aktywno ci podmiotu w portalu spo eczno ciowym teksty 

wpisuj  si  w tzw. interakcje paraspo eczne, przez które rozumie si  rodzaj 

szczególnego zwi zku nadawcy i odbiorcy komunikatu, w którym ten pierwszy 

kreuje siebie tak, by sprowokowa  adresata do zachowa  interaktywnych, przy 
   

8 Mo liwe jest zaobserwowanie wielu typowych cech j zyka nadawcy (którym jest jedna osoba), 

jednak wydaje si , e w a ciwo ci leksykalne s  najbardziej wyraziste (por. J. Butkiewicz 2003: 72).  
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czym interakcje te s  z regu y pozorne, a celem nadawcy jest zgromadzenie jak 

najwi kszej widowni (M. Bugajski 2006: 488). 

Stylistyczna analiza substancji leksykalnej wskazuje, e mimo pozorów oralno-

ci i widocznych cech hybrydalnych j zyk muzealnej komunikacji na Facebooku 

opiera si  wielu powszechnym tendencjom charakterystycznym dla internetowe-

go j zyka spo eczno ci portalu. Oszcz dnie stosowane s  substytuty przekazów 

pozawerbalnych (emotikony, pisemne oznaczenia zachowa  niewerbalnych, 

opisy akcji), niemal nie wyst puj  osobliwo ci interpunkcyjne i ortograficzne. 

Specyfika komunikacji internetowej z jej powszechno ci , szybko ci  przekazu, 

automatyzacj , interaktywno ci  czy multimedialno ci  agodnie czy si  ze 

specyfik  muzealnych tre ci. Granica mi dzy sieciowym gatunkiem (tzw. pos-

tem), wykreowanym przez portale spo eczno ciowe, a gatunkami wtórnie interne-

towymi nie zosta a jeszcze jednoznacznie zatarta. 
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