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Niezwykle ciekawy – i jednocześnie bardzo aktualny – obszar naukowych do-

ciekań stanowi obecnie problematyka komunikacji w przestrzeni chat roomu1. 

Istotnym elementem rozważań nad tym zagadnieniem jest badanie wpływu 

nicków, czyli wirtualnych imion, z jakich korzystają internauci, nie tylko na – 

wyrażającą się w liczbie przeprowadzonych rozmów – częstotliwość komunika-

cji, ale i na jej jakość (której odzwierciedleniem może być na przykład długość 

przeprowadzonych konwersacji). Rozważając to zagadnienie w swoim artykule, 

sięgam po narzędzia, z których korzysta naming, czyli dział marketingu zajmu-

jący się tworzeniem nazw firm, usług, produktów2. Przedmiotem zainteresowa-

                                                             
1 Punktem wyjścia niniejszego artykuły są badania, których wyniki zostały już przedstawione  
w dwóch referatach:  Pierwszy z nich to Czateria nocą, czyli o kreowaniu własnej tożsamości 
poprzez wybór nicku, wygłoszony podczas III Konferencji Młodych Naukowców Wyzwania 
Nowych Mediów – Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach społecznościowych(Warszawa, 
UKSW, 07.12.2011 r.), przygotowany wspólnie z Joanną Dobraszczyk, drugi natomiast to 
Wirtualna schizofrenia. O tożsamości w chat roomie uwag kilka, wygłoszony w czasie konferencji 
Prawda – Fikcja – Kłamstwo (Lublin, UMCS,  08 – 09.03.2012 r.).  
2  Por. np. http://www.ecommerce.edu.pl/reklamaimarketing/branding/naming-co-musisz-
wiedziec.html [20.03.2013]. 
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nia tej dziedziny jest n a z w a  – „językowy (brzmieniowy i graficzny) reprezen-

tant pojęcia, a pośrednio przedmiotu lub zjawiska, które oznacza, wskazuje, 

przedstawia”3. 

 Przestrzeń chat roomu 

Rozważając zagadnienie przestrzeni wirtualnej, trzeba by zacząć od zdefinio-

wania owej wirtualności:  

wirtualne to znaczy istniejące potencjalnie, a nie jako konkretny, realny byt – 
nie jest alternatywą dla rzeczywistości, nie wyklucza jej. Wirtualność jest prze-
ciwieństwem faktyczności (stanowi «rzeczywistość zastępczą») i jednocześnie 
jej źródłem. Potocznie «wirtualny» to znaczy «nierealny»4.  

Takie rozumienie wirtualności nie ogranicza jej wyłącznie do rzeczywistości 

związanej z nowymi technologiami, ale obejmuje wszystkie iluzoryczne świa-

ty5 . Wynika z tego, że możliwe jest także rozpatrywanie wirtualności jako 

p r z e s t r z e n i ,  w której spotykają się internauci (takie podejście zostaje przy-

jęte w niniejszym artykule). 

Doskonałym przykładem wirtualnego świata jest c z a t . Chat room 

to „usługa internetowa pozwalająca na prywatną lub publiczną rozmowę użyt-

kowników sieci (czatowników) w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu 

specjalnego oprogramowania […], pokoje czatowe to tematyczne lub towarzy-

skie miejsca spotkań osób, które chcą czatować”6. Można mówić o dwóch pod-

stawowych drogach czatowania (rozmawiania): „Zwykle istnieją dwa rodzaje 

rozmowy – prywatna (tzw. priv), której przebieg mogą śledzić tylko dwie oso-

by, oraz publiczna (tzw. ogół, pub), dostępna dla wszystkich zalogowanych 
                                                             
3 M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, Warszawa 2000, s. 14. 
4 VR lub Virtual Reality, Rzeczywistość wirtualna [on-line:] http://www.i-slownik.pl/1535,vr-lub-
virtual-reality-rzeczywistosc-wirtualna/ [28.11.2012]. 
5 Por. M. Zagrabska, Wirtualna rzeczywistość, czyli życie w „nie-bycie” [on-line:] http:// 
www.edukacja.edux.pl/p-3292-wirtualna-rzeczywistosc.php [28.11.2012].  
6 K. Subrahmanyam, P. M. Greenfield, B. Tynes, Tworzenie się seksualności i tożsamości w mło-
dzieżowych pogawędkach w Sieci, [w:] Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red.  
W. J. Paluchowski, Warszawa 2009, s. 159. 
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użytkowników”7. Powody korzystania z usługi bywają różne: nuda, chęć za-

warcia nowych znajomości czy trudności w nawiązywaniu bezpośrednich rela-

cji8, lecz wszystkie one prowadzą do kontaktu z drugim człowiekiem.   

 Wirtualność i abstrakcyjność świata chat roomu sprawiają, że może 

się on okazać trudno uchwytny. Podejmijmy jednak próbę zarysowania pew-

nych granic rzeczywistości, w której – na potrzeby tego artykułu – będziemy się 

poruszać (rys. 1). 

 
Rys. 1: Rzeczywistości użytkownika chat roomu. 

 Powyższy rysunek stanowi próbę umiejscowienia użytkownika chat 

roomu w świecie. Szary prostokąt jest wizualizacją r e a l n o ś c i , czyli „nasze-

go świata”. W jego centrum znajduje się zanurzona w codzienności j e d n o s t -

k a  (X). Obecnie w otoczeniu jednostek pojawia się coraz więcej t e l e p o r -

t ó w 9, które umożliwiają im przejście do przestrzeni wirtualnej lub kontakt  

                                                             
7 K. Pytlakowska, J. Gomuła, Zaczatowani, Warszawa 2005, s. 372. 
8 Na podstawie rozmów przeprowadzonych 14.11.2011 r. na czacie regionalnym w pokoju Łódź. 
Podobne (lecz znacznie szerzej omówione) przyczyny podają Pytlakowska i Gomuła (K. Pytla-
kowska, J. Gomuła, op. cit., s. 11). Współcześnie można zaobserwować także wyłonienie się 
pewnej charakterystycznej grupy użytkowników: sponsorów i chętnych do bycia sponsorowa-
nym. 
9 Słownikowa definicja terminu „teleport”: „urządzenie do natychmiastowego przenoszenia ludzi 
lub przedmiotów w inne, zwykle odległe miejsce” (por. np. http://www.sjp.pl/teleport ) wskazuje, 
że można go zastosować roboczo również w odniesieniu do rzeczywistości wirtualnej. Warto 
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z nią. Teleporty to nic innego, jak urządzenia technologiczne i infrastruktura 

techniczna (przede wszystkim komputery i Internet). Na powiązania rzeczywi-

stości wirtualnej ze światem techniki w swojej definicji zwraca uwagę  

m.in. Antoni Porczak, który pisze, że: „Rzeczywistość wirtualna powstaje jako 

specyficzna reakcja urządzeń technicznych i programów ich działania na fi-

zyczne poczynania użytkownika” 10 . Największy problem stanowi graficzne 

zaprezentowanie r z e c z y w i s t o ś c i  w i r t u a l n e j  chat roomu, ponieważ – 

jak pisze Ryszard W. Kluszczyński – jest ona „specyficznym doświadczeniem 

ufundowanym na określonej, umożliwiającej jego zaistnienie technologii” 11 . 

Rzeczywistość wirtualna to przestrzeń będąca efektem wrażeń internautów12, 

która z jednej strony jest powłoką pokrywającą realność (łączy zanurzone  

w niej jednostki), z drugiej (niczym linie przecinające prostokąt) wykracza poza 

nią – jest czymś, co się nad realnością nadbudowuje.  

 Centralną pozycję na zaproponowanym rysunku zajmuje jednostka  

i to jej należałoby poświęcić najwięcej uwagi. Fundamentalne pytanie o tożsa-

mość w sieci (a może tożsamość dla sieci?) nie pojawia się bez przyczyny. Sta-

nowi ono wypadkową wielu wątpliwości dotyczących tego, czy jednostka  

w realnym świecie to ta sama jednostka, która pojawia się w przestrzeni wirtu-

alnej. Wchodząc do chat roomu, użytkownik zmienia swój kształt, aby mógł 

                                                                                                                                                     
zwrócić uwagę na dwa elementy definicji: po pierwsze – przenoszenie do innych, odległych 
miejsc (w przypadku rzeczywistości wirtualnej mamy do czynienia z rzeczywistością 
wyobrażoną, więc funkcja ulega zmodyfikowaniu –chodzi przede wszystkim o kreowanie 
p o c z u c i a  b y c i a  g d z i e ś  i n d z i e j ), po drugie – natychmiastowość akcji (tutaj: 
wystarczy uruchomić komputer z łączem internetowym). 
10 A. Porczak, Wirtualny dotyk, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005,  
s. 28. 
11  R. W. Kluszczyński, Światymożliwe – światy wirtualne – światy sztuki. Fragmenty teorii 
doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, [w:] Estetyka…, s. 19. Kluszczyński zwraca uwagę na 
własności charakteryzujące to doświadczenie: symulację, interaktywność zachodzącą w czasie 
rzeczywistym, immersję (zanurzenie zmysłowe) i teleobecność. Zob. Ibidem, ss. 20 – 21. 
12 Zdaniem Piotra Sitarskiego „specyfika rzeczywistości wirtualnej polega […] na tym, że wra-
żenie przebywania w innym świecie uzyskuje się dzięki interaktywności systemu […]. 
Rzeczywistość wirtualna opiera się na interakcji, która zanurza użytkownika w fikcyjnym 
świecie [podkreśl. – A.B.]” – P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny 
rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002, s. 42. 
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zostać wtłoczony w nową rzeczywistość. W efekcie musi przybrać postać, na 

której odciska się urządzenie. Takie spostrzeżenie budzi nieodparte skojarzenie 

ze słynnym sformułowaniem autorstwa Marshalla McLuhana: „The medium is 

the message” („Środek przekazu jest przekazem”)13.  

 Dualizm ontologiczny człowieka14 zmusza do zastanowienia się, jak 

zmieniają się poszczególne elementy dychotomii ciało – dusza. W chat roomie 

– co logiczne – nie może się pojawić ciało w sensie fizycznym, gdyż nie pozwa-

lają na to techniczne ograniczenia. Ciało może jednak zostać z a p o ś r e d n i -

c z o n e  p r z e z  s ł o w o  (niejednokrotnie w rozmowach pojawiają się opisy 

użytkowników, zawierające podstawowe dane, np. wzrost, waga, kolor oczu czy 

włosów) lub o b r a z  (wymiana zdjęć lub korzystanie z kamerek interneto-

wych). O wiele bardziej kłopotliwe jest zdefiniowanie wirtualnego Ja. Czy 

można niemal automatycznie przyjąć – że Ja osoby siedzącej przed komputerem 

jest tożsame z Ja wykreowanej przecież przez nią postaci? W moim przeświad-

czeniu takie założenie byłoby zbyt pochopne i nader upraszczające. Na Ja wy-

kreowane nakłada się bowiem szereg czynników, wśród których wymienić war-

to choćby: anonimowość15, poczucie bezpieczeństwa (które wynika z panują-

cej anonimowości), motywację, kompleksy16 itd.  

W tym miejscu należałoby przerwać rozważania nad wirtualną toż-

samością i zwrócić się w stronę nicków – głównego przedmiotu zainteresowa-

                                                             
13 Zob. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka,  Warszawa  
2004. 
14 Dualizm ontologiczny stanowi istotną część filozofii – zajmowali się nim m.in.: Arystoteles, 
św. Augustyn czy Kartezjusz. Mając tutaj na myśli podziały, które można sprowadzić do 
rozróżnienia na treść („ja”) zamkniętą w formie ciała, nawiązuję poniekąd do myśli Ryszarda  
W. Kluszczyńskiego, który pisze, że: „Granica pomiędzy światami: realnym i wirtualnym 
przebiega bowiem poprzez ciało i umysł widza” – R. W. Kluszczyński, Film– wideo – 
multimedia: sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999, s. 225. 
15 Jeden z głównych i najbardziej popularnych czynników, ponieważ „prawdopodobnie większość 
uczestników podaje fikcyjne dane o sobie” – K. Subrahmanyam, P. M. Greenfield, B. Tynes, op. 
cit., s. 160. 
16 „Nie jeden użytkownik czatu będzie oponował, że to właśnie tam, na czacie może wreszcie 
pozbyć się swoich oporów, kompleksów, barier i to jest jego prawdziwa osobowość, a sieć to 
jedynie środek, narzędzie do pobudzenia własnej wyobraźni” –  M. Zagrabska, op. cit. 
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nia artykułu. Żeby jednak nie pozostawić niedosytu i braku odpowiedzi na py-

tanie o to, jak wyjaśnić proces kreowania swojej tożsamości w Sieci, można 

odpowiedzieć, że utożsamiając ten proces z jego efektem końcowym, czyli wir-

tualną autoprezentacją, powołać się można na Pytlakowską i Gomułę, którzy 

wirtualną autoprezentację definiują jako 

coś pośredniego między Ja realnym a Ja idealnym. To trzeci typ – Ja wirtualne, 
przedłużenie Ja idealnego, czasem negacja Ja lub uzupełnienie realnego Ja. Ja 
wirtualne to nasz nick, to taki wirtualny PESEL, wirtualna tożsamość. Im 
mniejsza różnica między wykreowanym wizerunkiem Ja wirtualnego a Ja real-
nym, tym większa spójność, wiarygodność. Ja wirtualne u czatujących bywa 
płynne, fragmentaryczne, niedookreślone. Bo jest bezterytorialne, półanonimo-
we i eksperymentalne. Maskaradowe. Kameleonowe. Manipulacyjne. Makia-
welliczne. Na różne czatowe okazje i każdemu według potrzeb17. 

Wirtualne imię18 

Pierwszym komunikatem, jaki użytkownik chat roomu wysyła swojemu poten-

cjalnemu rozmówcy jest nick – „pseudonim lub przezwisko, który użytkownik 

sobie obiera i pod którym jest lub chce być widoczny w Internecie; indywidual-

na nazwa, identyfikująca użytkownika w danej usłudze i często wykorzystywa-

na przy logowaniu się”19. Tak jak w świecie realnym nie można istnieć bez 

imienia, tak w przestrzeniu chat roomu nie można funkcjonować bez nicku (taki 

jest zresztą wymóg techniczny: „Jako część procesu rejestracji, użytkownik 

musi wybrać imię do okna czatu albo przezwisko, które jest widoczne kiedy on 

lub ona pojawia się w pokoju czatu”20). Warto podkreślić, że ten drugi rodzaj 

identyfikacji jednostki z jednej strony umożliwia praktycznie nieskrępowaną 

                                                             
17 K. Pytlakowska, J. Gomuła, op. cit., s. 44. 
18 Ta część artykułu zawiera fragmenty wspomnianego referatu: Czateria nocą… 
19 K. Subrahmanyam, P. M. Greenfield, B. Tynes, op. cit., s. 160.Pytlakowska i Gomuła poszerza-
ją tę definicję o r o d z a j e  nicków: „Można mieć nick stały albo tymczasowy. Nick tymczasowy 
ważny jest tylko przez czas korzystania z czatu, bo potem może zostać wykorzystany przez kogoś 
innego […]. Nick stały jest chroniony hasłem. Tymczasowy nick nie jest niczym chroniony, 
dlatego czatowicz zawsze musi się liczyć z tym, że nick ten może zostać mu ukradziony”. Zob. 
K. Pytlakowska, J. Gomuła, op. cit., s. 386. 
20 K. Pytlakowska, J. Gomuła, op. cit., s. 160. 
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kreatywność (ograniczoną jedynie kreatywnością innych użytkowników, którzy 

już wcześniej mogli dany nick zastrzec): „można bawić się i eksperymentować 

z własną tożsamością, płcią, wiekiem – wszystkim. W sieci łatwo stać się kimś 

innym, kim się chce być”21, z drugiej zaś może prowadzić do wielu niebezpie-

czeństw22. 

 Wielokrotnie już podkreślane znaczenie Nicków w procesie budo-

wania wirtualnej tożsamości znajduje swoją kumulację w stwierdzeniu, że są 

one przejawem ekspresji tożsamości:  

Jednym z fundamentalnych sposobów, w jaki uczestnicy w pokojach czatu wy-
rażają swoją tożsamość jest wykorzystywanie swoich ekranowych imion, nazy-
wanych przezwiskami. To poprzez ekranowe imiona uczestnicy prezentują 
te aspekty swojej tożsamości, które życzą sobie ujawnić, takie jak ich płeć i ra-
sa/przynależność etniczna23.  

Nick może mówić o samym użytkowniku, o jego zainteresowaniach, osobowo-

ści czy wreszcie o oczekiwaniach względem potencjalnych rozmówców. Pytla-

kowska i Gomuła uważają, że „Dobre nicki wyróżniają się spośród innych, 

przyciągają wzrok. Tak jak tytuły książek”24. Dlatego w swojej pracy zachęcają: 

„Wybierz nick przynętę. Doświadczeni mają po kilka, kilkanaście takich «przy-

nęt»”25. Posiadanie kilku wirtualnych tożsamości, których przejawem są różne 

nicki określa się jako „nickomanię”26.  

                                                             
21 Ibidem, s. 19.   
22 Niewinność takiej komunikacji może być bowiem tylko pozorna. W Sieci łatwo paść ofiarą 
oszustów i przestępców, którzy fałszują swoją tożsamość. Dlatego też „użytkownikom radzi się, 
by wybierali imiona, które nie będą ujawniać ich danych osobowych (na przykład nazwiska, 
numeru telefonu, itp.). Zatem użytkownicy pokojów czatu są zwykle anonimowi i bezcieleśni  
w stosunku do siebie nawzajem” – K. Subrahmanyam, P. M. Greenfield, B. Tynes op. cit., ss. 160-
161. 
23 Ibidem, s. 171. 
24 K. Pytlakowska, J. Gomuła, op. cit., s. 19.  
25 Ibidem, s. 18. 
26 Nickomania to „uzależnienie trochę mniej groźne od czatomanii. Rozwija wyobraźnię. Są 
osoby mające po kilkadziesiąt nicków, a nawet powyżej stu. Potrafią one zmieniać nicki nawet co 
kilka minut, dla zabawy, aby nie być rozpoznanym lub w celu śledzenia kogoś” – K. Pytlakow-
ska, J. Gomuła, op. cit., s. 386. 
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Naming nicków? 

Charakterystyka nicków została ograniczona do niezbędnego minimum, bez 

którego niemożliwe byłoby postawienie tezy artykułu. Na początku tekstu zo-

stało zaznaczone, że na wirtualne imiona można spojrzeć z perspektywy namin-

gu. Część poświęcona nickom wyraźnie pokazuje, że są one n a z w a m i  w ł a -

s n y m i , a zatem uzasadnione jest podjęcie próby analizy, która korzystałaby  

z narzędzi typowych dla namingu (Rys. 2).  

Przedmiotem analizy będą 

nicki pozyskane w badaniu prze-

prowadzonym na potrzeby referatu: 

Czateria nocą, czyli o kreowaniu 

własnej tożsamości poprzez wybór 

nicku27. Ilościowy rozkład konwer-

sacji przeprowadzonych z inicjaty-

wy innych użytkowników chat roomu, prezentował się następująco: normal-

na___23 – dziesięć osób; chetnie_ona23 – dwadzieścia trzy osoby; 1000zl-jej-

on – ani jedna osoba. Szczegóły prezentuje tabela nr 1. 

 

 

 

 

                                                             
27 Celem badania było zaprezentowanie wpływu wyboru nicku na grono potencjalnych rozmów-
ców. Badanie miało miejsce 14 listopada 2011 roku między godziną 11 a 14 na stronie 
http://czateria.interia.pl/ w pokoju regionalnym – Łódź. Eksperyment polegał na przeprowadzaniu 
rozmów z użytkownikami czatu pod trzema różnymi nickami. Były to kolejno: normalna___23, 
chetnie_ona23 oraz 1000zl-jej-on. Okazało się, że wybór ten wpływał nie tylko na intensywność 
komunikacji przejawiającą się liczbą zainteresowanych rozmową użytkowników, ale także na 
sam przebieg konwersacji. Pierwotnym założeniem było odbycie jednakowej liczby rozmów pod 
każdą wykreowaną na potrzeby badania postacią. Stosunkowo wcześnie jednak dało się zauważyć 
brak wpływu na to, ile osób będzie zainteresowanych konwersacją z danym nickiem (każdorazo-
wo podjęte zostało pięć prób nawiązania kontaktu, pozostałe rozmowy były inicjatywą innych 
internautów).  

Rys. 2: Wizualizacja tezy artykułu. 
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normalna___23 chetnie_ona23 1000zl-jej-on 
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MARKUS 
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arek_gts 
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fajny48!* 

lodzianin7676 
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extRa37-yaRek 
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xlarry 

Zamozny,lodz 

--------------- 

Tab. 1: Zestawienie nicków biorących udział w konwersacjach z inicjatywy użytkowników28. 

Analizie – ze względu na ograniczenia objętościowe, ale i przemawiają-

ce za tym argumenty29 – poddane zostaną tylko dwa nicki:  normalna___23 oraz 

chetnie_ona23.  

                                                             
28 Daje się zaobserwować t r z y  k a t e g o r i e  nicków – zawierające imię (np. piotr_40), cechę 
(np. sexowny><28) lub propozycję (ZAPLACE_JEJ_DZXX). Pojawiają się również takie, które 
łączą w sobie te cechy, np. mily_tomek,,,, (łączy imię i cechę).  
29 Nicki, które powstały na potrzeby badania, zostały wykreowane z określonymi zamierzeniami. 
Ponadto znana jest liczba osób, które zainteresowały się nimi w ciągu godziny. Trudno byłoby  
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  Specyfika identyfikatorów używanych w przestrzeni chat roomów, 

polega na tym, że nie są one z pewnością efektem długotrwałego i wieloetapo-

wego procesu produkcyjno-technologicznego, o którym pisze Marek Zboral-

ski30. Spostrzeżenie to dotyczy zwłaszcza nicków tymczasowych (można przy-

puszczać, że nicki stałe – ze względu na to, że są zarejestrowane i chronione 

hasłem – mogą być staranniej dobierane). Nie jest zatem koniecz-

ne analizowanie całego procesu. W przypadku nicków aż tak dużego znaczenia 

nie mają też, stosowane w namingu, narzędzia lingwistyczne: semantyka, mor-

fologia i symbolizm fonetyczny31 (mam na myśli zwłaszcza ten ostatni, który 

dotyczy warstwy brzmieniowej nazwy, podczas gdy nicki funkcjonują w zasa-

dzie jedynie w postaci graficznej). Najistotniejsza pozostaje semantyka,       

która stanowi jeden z czterech podstawowych elementów ar c h i t e k t u r y  

n a z w y 32. Podejmijmy zatem próbę rozrysowania owej architektury dla anali-

zowanych nazw, dla której wzór stanowi tabela nr 2 (zamieszczona w pracy 

Marka Zboralskiego). 

NAZWA MARKETINGOWA 

Komunikat perswazyjny33 Treść nazwy (nadbudowa) 

Semantyka znaku językowego  

Forma nazwy (baza) Formalne atrybuty znaku językowego 

Logotypowy zapis znaku językowego 

Tab. 2: Językowo-psychologiczna struktura nazwy marketingowej wg M. Zboralskiego34. 

                                                                                                                                                     
w pełni zanalizować identyfikatory innych internautów, gdyż na przeszkodzie ku temu stoi brak 
wiedzy na temat ich skuteczności (to znaczy ilości przeprowadzonych konwersacji).   
30 Zob. M. Zboralski, op. cit., s. 187. 
31 Zob. Perswazyjne nazywanie [on-line:] http://www.synonim.com/dojne_nazywanie.php 
[30.11.2012]. 
32 Zob. M. Zboralski, op. cit., s. 101. 
33 Komunikat perswazyjny stanowi k w i n t e s e n c j ę  nazwy. Treść, która oddziałuje na odbior-
cę, wynika bowiem z pragmatyki, a nie z semantyki, a więc „jest syntezą poprawnie odkodowa-
nego, a następnie zinterpretowanego pragmatycznie znaczenia wszystkich funkcjonalnie umoty-
wowanych […] składników nazewniczej formy” – M. Zboralski, op. cit., s. 103. 
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normalna___23 

„Jestem zwyczajną dziewczyną, która ma 23 lata” 

„Jestem przeciętną 23-latką” 

itd. 

Treść nazwy (nadbudowa) 

Wyraz pierwotnie pospolity („normalna”) połączony z cyfrą 

(„23”); 

Znaczenie słownikowe leksemu „normalny”:  

1. «taki, jaki powinien być»; 

2. «najczęściej spotykany»; 

3. «zdrowy psychicznie i fizycznie»; 

4. «mający wszystkie przypisane sobie cechy, typowy»35; 

Synonimy leksemu „normalny”: powszechnie akceptowany, 

typowy, standardowy, powszechny, codzienny, pospolity, po-

wszedni, banalny, nieskomplikowany, oklepany, prosty, prze-

ciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzin-

kowy, typowy, zwyczajny, zwykły, prawidłowy, właściwy36; 

Język pochodzenia: polski. 

 

 

 

 

 

Forma nazwy (baza) 

Nazwa łącząca w sobie litery i cyfry; 

Trzy sylaby; 

Przymiotnik rodzaju żeńskiego. 

Czcionka Times New Roman, kolor czarny, brak wyróżników. 

Tab. 3: Architektura nicków, cz. I: normalna___23. 

chetnie___ona23 

„Jestem 23-latką otwartą na nowe znajomości” 

„23-latka żądna przygód” 

„23-latka przychylna komuś/czemuś” (podtekst seksualny) itd. 

Treść nazwy (nadbu-

dowa) 

Wyrazy pierwotnie pospolite („chętnie” i „ona”) oraz cyfra („23”);  

                                                                                                                                                     
34 Źródło: ibidem, s. 101. 
35 Por. Hasło normalny w Słowniku języka polskiego PWN [on-line:] 
http://sjp.pwn.pl/szukaj/normalny [30.11.2012]. 
36  Por. Hasło normalny w internetowym słowniku synonimów i antonimów [on-line:] 
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/12363,normalny [30.11.2012]. 
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Znaczenie słownikowe leksemu „chętny”:  

1. «mający chęć do czegoś»;  

2. «skory, skłonny do czegoś»;  

3. «ochoczy»37; 

Synonimy leksemu „chętny”: otwarty, przychylny, skłonny, gorli-

wy, ochoczy, żądny38; 

Język pochodzenia: polski. 

 

Forma nazwy (baza) 

Nazwa łącząca w sobie litery i cyfry 

Trzy sylaby (przedzielone znakiem graficznym „_”) 

Przysłówek (pozbawiony „ę”), dookreślony zaimkiem osobowym, 

który wskazuje na płeć 

Czcionka Times New Roman, kolor czarny, brak wyróżników 

Tab. 4: Architektura nicków, cz. II: chetnie___ona23. 

 Prezentowane przykłady wyraźnie wskazują, że najniższy poziom 

budowli, jaką stanowi nazwa, czyli logotyp, w przypadku nicków nie ma więk-

szego znaczenia. Znaczenie poszczególnych elementów rośnie wraz z ich usy-

tuowaniem na coraz wyższym stopniu wykresu prezentującego architekturę 

nazw marketingowych. Na poziomie atrybutów formalnych istotne jest podkre-

ślenie braku polskich znaków, co wynika raczej ze specyfiki komunikacji za 

pomocą medium, jakim jest internet. Ważny poziom stanowi semantyka znaku 

językowego, przy której – oprócz znaczenia leksykalnego wyrazów pospolitych 

wykorzystanych w przywoływanych nickach – należy wziąć pod uwagę syno-

nimy użytych leksemów. Te wszystkie aspekty budujące formę znaku języko-

wego składają się na najistotniejszy element, czyli k o m u n i k a t  p e r s w a -

z y j n y  – treść, która dociera do potencjalnego odbiorcy – rozmówcy. 

 W świetle powyższych analiz nasuwa się wniosek, że na sukces 

nickuchetnie_ona2339 nałożyły się dwa podstawowe czynniki. Pierwszy wynika  
                                                             
37 Zob. Hasło chętny w internetowym słowniku języka polskiego [on-line:] 
http://www.sjp.pl/ch%C4%99tnie [30.11.2012]. 
38 Zob. Hasło chętny w internetowym słowniku synonimów i antonimów [on-line:] 
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/2241,ch%C4%99tny [30.11.2012]. 
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z komunikatu perswazyjnego wysyłanego przez każdą z nazw. Postać kryjąca 

się pod identyfikatorem chetnie_ona23 wysyłała komunikat wywołujący pozy-

tywne asocjacje i emocje: otwartość, gotowość, żądza przygód. Ta sama postać 

z nazwą normalna___23, wydawała się przeciętna, zwyczajna i po prostu nud-

na. Zabrakło unikatowości lub choćby o b i e t n i c y , że warto ten produkt ku-

pić. Drugi czynnik wynika ze specyfiki r y n k u , jaki stanowi analizowany chat 

room. Wielu internautów spędzających swój czas w takim miejscu szuka wra-

żeń i przygód o zabarwieniu erotycznym. Takie motywacje przyczyniły się do 

wyłonienia pewnej charakterystycznej grupy – sponsorów. Obietnica żądzy 

przygód, zawarta w nickuchetnie_ona23, mogła stanowić dodatkowy wabik  

o podtekście seksualnym, za czym przemawiają również nicki osób, które zaini-

cjowały konwersację z chetnie_ona23 (patrz: tab. 1).  

Uwagi końcowe 

Przedmiotem zainteresowania namingu jest n a z w a  m a r k e t i n g o w a , czyli 

„nazwa własna produktu lub firmy nadana im na stałe, w sposób oficjalny  

i publiczny (rynkowy)”40. W moim przeświadczeniu w przestrzeni chat roomu 

możemy mówić o swego rodzaju p r o d u k c i e , którym jest nasze wykreowane 

Ja – ładnie opakowane (najlepiej atrakcyjnym zdjęciem) i dobrze nazwane – 

tak, by wyróżniało się w gąszczu innych. Nasz produkt musi bowiem przycią-

gnąć uwagę, by następnie mógł kogoś zainteresować i sprzedać się (to znaczy 

wywołać akcję – nawiązanie konwersacji)41. 

                                                                                                                                                     
39 Warto wspomnieć, że FAJNY-POMOZE zignorował zaproszenie do rozmowy przesłane przez 
normalna___23, a sam zaprosił chetnie_ona23 (i przeprowadził z nią stosunkowo długą rozmo-
wę). 
40 M. Zboralski, op. cit., s. 17. 
41 W świadomy sposób nawiązuję tu do popularnego modelu, jakim jest AIDA, czyli „Attention 
(Uwaga), Interest (Zainteresowanie), Desire (Pragnienie), Action (Działanie)”. Por Perswazja 
i funkcje reklamy [on-line:] http://www.psychomarketing.pl/perswazja-i-funkcje-reklamy/ 
[30.11.2012]l. M. Zboralski, op. cit., ss. 71-72. 
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Analiza wybranych nicków pozwoliła zauważyć wiele podobieństw 

między identyfikatorami, którymi posługują się użytkownicy chat roomów,  

a nazwami marketingowymi. Oto przynajmniej niektóre z nich: 

 reprezentowanie zbioru nazw własnych; 

 nazywanie produktu, który ma się sprzedać; 

 wspólny cel: muszą się wyróżnić i przykuć uwagę potencjalnego 

odbiorcy; 

 warunek bezpieczeństwa: w przypadku nazw marketingowych 

rozumiany jako uwzględnienie aspektu prawnego, w przypadku 

nicków problem rozwiązany automatycznie – nie można korzy-

stać z nicków wcześniej zastrzeżonych; 

 duże znaczenie odbiorcy (grupy docelowej), do którego chce się 

dotrzeć. 

Komunikacja w chat roomie polega na wysyłaniu innym internau-

tom sygnałów. Pierwszym takim znakiem jest nick, który sygnuje naszą (zbu-

dowaną często na potrzeby czatu) tożsamość. Potencjalni rozmówcy, odbierając 

pierwszy sygnał, decydują, czy chcą nawiązać komunikację, czy rezygnują  

z niej. Dlatego tak ważne jest, aby nick był prawidłowo wybrany42 – by zawie-

rał odpowiedni komunikat perswazyjny, który nie tylko zachęci do konwersa-

cji, ale i będzie ukierunkowany na odpowiednią g r u p ę  d o c e l o w ą . 

 

 

 

                                                             
42 Pomocne mogą być tu niektóre strategie namingowe, np.: budzenie pozytywnych skojarzeń, 
inspiracje literaturą bądź sięganie do mitologicznych postaci. Inne z nich, jak choćby: kwestia 
rejestracji czy waga brzmienia, w przypadku nicków tracą sens. Warto jednak je znać. Więcej: 
Perswazyjne… 
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Abstrakt 

Jednym z zasadniczych aspektów rozważań nad problematyką komunikacji 

w przestrzeni chat roomu, w której spotykają się internauci, jest wpływ nicków, 

czyli wirtualnych imion, jakimi posługują się użytkownicy, na częstotliwość 

komunikacji i jej jakość.  

W artykule do analizy dwóch wygenerowanych na potrzeby badania 

nicków wykorzystane zostają narzędzia z obszaru namingu, czyli działu marke-

tingu zajmującego się kreowaniem nazw dla firm i produktów. Jednym z pod-

stawowych elementów jest zastosowanie schematu architektury nazwy marke-

tingowej zaproponowanego przez Marka Zboralskiego, co pozwala uchwycić 

zawarte w nazwach komunikaty perswazyjne.  

Wynikiem przeprowadzonej analizy są podobieństwa między nickiem 

a nazwą marketingową, a także wniosek na temat wirtualnej tożsamości użyt-

kownika, która – niczym produkt – musi być ładnie opakowana i dobrze na-

zwana, by zainteresować odbiorcę. 

Abstract 

One of the key aspects of the debate on the issues of communication in the chat 

room, in which internet users face is the impact of nicks, or virtual names spo-

ken by users, on the frequency and quality of communication. 

In this paper the analysis of the two generated for the study are nick-

names used tools from the naming, the marketing discipline involved in creating 

names for companies and products. One of the basic elements is the architecture 

of name – scheme proposed by Marek Zboralski, allowing you to capture the 

names contained in persuasive messages. 

The result of the analysis are the similarities between the nickname and 

the name of marketing, as well as a virtual application on the user's identity, 

which – like the product – it must be nicely packaged and well named to attract 

customer. 


