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YOUTUBERZY KREUJĄCY STYL ŻYCIA  

I ZDROWIA MŁODZIEŻY.  

NOWE MEDIA JAKO NARZĘDZIE INDYWIDUALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE 

 

Wprowadzenie 

Głównym celem niniejszego tekstu jest analiza wybranych kanałów w serwisie 

YouTube o tematyce zdrowotnej przeznaczonych dla młodych. Poprzez analizę pragniemy 

przede wszystkim poznać, czym jest zdrowie dla vlogerów, jakie treści są opatrywane kate-

gorią zdrowia, a także opisać kierowany do młodych ludzi sposób/styl zachowań zarówno 

zdrowotnych, jak i antyzdrowotnych. Jednak by dokonać takiej analizy, musimy odpowie-

dzieć na pytanie, jak we współczesnej kulturze definiowane jest zdrowie, jakie miejsce zaj-

muje zdrowie w hierarchii wartości, jaki stosunek do zdrowia mają osoby młode. To zaś,  

w naszym przekonaniu, jest pochodną szerszych przemian kulturowych zachodzących  

w społeczeństwie późnej nowoczesności.  

Wśród procesów i zjawisk kluczowych dla tego okresu, mających przemożny wpływ 

na realizowane style życia, w tym dla rozumienia kategorii zdrowia (stanowiącej element 

stylu życia), wymienić należy indywidualizację (w kontekście budowania tożsamości  

i ponoszenia odpowiedzialności za ryzyka modernizacyjne 1 oraz „swoje” wybory), kon-

sumpcjonizm i utowarowienie, wzrost znaczenia młodości, cielesności oraz atrakcyjności 

fizycznej, cyfryzację i wirtualizację komunikacji i rzeczywistości społecznej. Procesy cyfry-

zacji i wirtualizacji zmieniły sposoby komunikowania się, zarówno pod kątem formy, spo-

sobów, jak i samej treści. Uważamy, że młodzież żyje obecnie w świecie hybrydowym, 

gdzie świat offline i online stanowią jedną całość. To internet, w tym szczególnie media spo-

łecznościowe, stanowi główne źródło informacji, rozrywki i edukacji nieformalnej, jest 

naczelną przestrzenią komunikacyjną, kształtuje gust, wiedzę i styl życia młodych osób. 

                                                           
1 Ryzyko modernizacyjne rozumiemy za Ulrichem Beckiem jako zespół zagrożeń będących bezpośrednią 
konsekwencją procesów modernizacyjnych. W społeczeństwie późnonowoczesnym głównym źródłem lęków 
stała się, w sposób pośredni, wiedza i osiągnięte dzięki niej zdobycze cywilizacji. W społeczeństwie ryzyka 
główną cechą jest powszechność wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw (por. Beck, 2002, s. 29). 
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Eksploracja tych obszarów jest naturalną konsekwencją pragnienia poznania nie tylko udo-

stępnianych treści, ale i narzędzi, dzięki którym możliwa jest efektywna komunikacja oraz 

wywieranie wpływu na odbiorców. Dlatego przedmiotem badania postanowiłyśmy uczynić 

wideoblogi i inne nagrania umieszczane na portalu YouTube. W naszym założeniu, analiza 

tego typu treści powinna pozwolić na „odsłonięcie” postrzegania „zdrowia” i realizacji 

praktyk „zdrowego stylu życia” kierowanych do osób młodych.    

 

Kultura i aksjologia w późnej nowoczesności 

W społeczeństwie późnonowoczesnym istotne normy i wartości regulujące byt 

ludzki oraz zasady organizacji ludzkiego współżycia, jakie zwykliśmy wiązać z erą nowocze-

sną, nabrały niesłychanej dynamiki. Jednym z głównych parametrów egzystencjalnych póź-

nej nowoczesności jest indywidualizacja rozumiana jako nowa historycznie, specyficzna 

forma uspołecznienia, „kategorialna zmiana w stosunkach jednostki i społeczeństwa” 

(Beck, 2002, s. 192). Polega ona na: „(…) uwolnieniu od historycznie danych społecznych 

form i więzi, rozumianych jako tradycyjne struktury władzy i ochrony bytu („wymiar uwol-

nienia”), utracie tradycyjnych przekonań dotyczących wiedzy o działaniu, wiary i panują-

cych norm („wymiar odczarowania”) i (…) powstaniu nowego rodzaju więzi społecznych 

(„wymiar kontrolny lub reintegracyjny”)” (Beck, 2002, s. 193).  
 

Jednak różnicowanie „indywidulanych położeń” idzie w parze ze standaryzacją.  

W ten sposób indywidualne położenia życiowe nie są już tylko położeniami prywatnymi, 

lecz również „położeniami indywidualnymi zależnymi od instytucji” (Beck, 2002, s. 197). 

Wyswobodzone jednostki stają się: „(…) uzależnione od wykształcenia, od konsumpcji, od 

społeczno-prawnych regulacji i zabezpieczeń, (…) od podaży konsumpcyjnej, od możliwo-

ści i mód w dziedzinie poradnictwa i opieki medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 

(…) Jednostka jest wprawdzie uwolniona od tradycyjnych więzi i źródeł zabezpieczenia 

bytu, musi za to wypełniać nakazy rynku pracy i wieść egzystencję konsumenta, podlegając 

odnośnym standaryzacjom i mechanizmom kontroli. Zamiast tradycyjnych więzi i form 

społecznych występują wtórne instancje i instytucje, które wpływają na życiorys jednostki  

i czynią z niego, wbrew indywidualnej dyspozycji, (…) igraszkę mód, stosunków, koniunk-

tur i rynków. (…) Wszystko to zwraca uwagę na zależną od instytucji strukturę kontroli 

indywidualnych położeń” (Beck, 2002, s. 197). 
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W te rozmaite formy realizowania siebie włączony jest internet i media społeczno-

ściowe. „Internet jest najważniejszym nośnikiem zmiany cywilizacyjnej we współczesnym 

świecie (…). Dzięki Internetowi zachodzi radykalna zmiana przestrzeni społecznej i kon-

tekstu społecznego, w którym znajduje się jednostka. (…) Internet stał się najpełniejszym 

wyrazem ponowoczesnego, sieciowego społeczeństwa informacyjnego” (Marody i in., 

2006, s. 5, 18). Jak napisał Piotr Siuda, w takim społeczeństwie „wszystkie ludzkie aktywno-

ści zaczynają organizować się i łączyć w elastyczne, zdecentralizowane sieci” (Siuda, 2006,  

s. 179). Jest także przestrzenią, w której tworzone są społeczności złożone z osób podob-

nych do siebie pod względem zainteresowań, poglądów i postaw, oraz w której wyraża się 

„zmiana charakteru ludzkich społeczności” (Siuda, 2010). Aktywność inicjowana w inter-

necie otwiera zatem nowe możliwości i wyznacza nowe obszary badawcze. 

 

Zdrowie jako wartość w późnej nowoczesności 

W klasyfikacji wartości zdrowiu na ogół przyznaje się wysokie miejsce, nadając mu 

rangę czynnika warunkującego szczęśliwe życie i dobrą jego jakość. Pomimo iż wartość 

zdrowia zawsze uznawana była za ważną, warto podkreślić, że zdrowie jest różnie kon-

struowane społecznie. Dawniej „bycie zdrowym” oznaczało bycie zdolnym do pracy. Stan 

zdrowia można było łatwo odróżnić od choroby, dzięki określonym symptomom, regułom 

i normom, które ściśle definiowały pojęcie „zdrowia”. W tym biomedycznym modelu 

zdrowie oznaczało brak choroby, a można je było oszacować na podstawie biologicznego 

funkcjonowania człowieka jako prawidłowość lub odstępstwo od normy medycznej (Rad-

macher, 1998). Jednakże w dobie interdyscyplinarnych analiz i pluralizmu definicyjnego, bo 

już dekadę temu mówiło się o istnieniu ponad 120 definicji zdrowia (por. Kowalski i Ga-

weł, 2007), rozmyciu uległy kryteria i normy określające „bycie zdrowym”. W innym, holi-

stycznym modelu zdrowie oznacza stan dynamicznej równowagi pomiędzy zasobami jed-

nostki a wymaganiami otoczenia, a szczególnie istotna jest w nim rola jednostki w pod-

trzymywaniu i dbaniu o swoje zdrowie (Bishop, 2000).  

Życie człowieka cały czas oscyluje pomiędzy zdrowiem a chorobą, ponieważ oba te 

stany nie są trwałe, a wpływ na to ma powszechne zjawisko medykalizacji. Choroba stała 

się nieodłączną towarzyszką życia, z którą należy walczyć dwadzieścia cztery godziny na 
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dobę, gdyż takiego poświęcenia wymaga troska o zdrowie. Zdrowie we współczesnym spo-

łeczeństwie jest coraz częściej postrzegane w kategoriach optymalizacji ryzyka (Bauman, 

2006, s. 119–124).  

W 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła, że zdrowie to stan pełnego 

fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia), a nie tylko 

brak choroby czy niepełnosprawności (WHO, 2003). Przywołana definicja łączy zdrowie  

z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka. Ujawnia się tu także istotna rola prewen-

cji, czyli zapobiegania i prowadzenia odpowiedniego stylu życia2, wdrażania odpowiednich 

zachowań prozdrowotnych, sposobu myślenia czy właściwego stylu radzenia sobie ze sferą 

emocji. W szerszej perspektywie, we współczesnym podejściu, zdrowie i odpowiedzialność 

za nie stają się kategoriami przesuniętymi z poziomu problemu publicznego/społecznego 

na poziom jednostkowy, na którym to właśnie zadaniem jednostki jest podejmowanie ak-

tywności i zachowań prozdrowotnych, którymi są: „(…) wszystkie zachowania, które mają 

na celu wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia, przeciwdziałanie chorobie oraz sprzy-

jają w powrocie do zdrowia; często pełnia ̨ funkcje ̨ profilaktyczna.̨ Natomiast zachowania 

anty-zdrowotne przyczyniają̨ się do pogorszenia stanu zdrowia, powodują choroby. Prowa-

dzą do rozwoju zaburzenia również̇ w sferze psychicznej oraz społecznej” (Janik i in., 2017). 

Pamiętając o uwagach Ulricha Becka dotyczących kontroli indywidualnych położeń, 

mamy równolegle do czynienia z „instytucjonalnym” promowaniem zdrowia i propagowa-

niem zachowań prozdrowotnych, takich jak odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczna, 

odpowiednia ilość snu, rezygnacja z zażywania substancji psychoaktywnych czy umiejętne 

spędzanie wolnego czasu składających się szerzej na zdrowy styl życia (Bejma, 2013, s. 71). 

Zachowania prozdrowotne stają się cechą (symbolem) „dobrego życia” (Woynarowska, 

2013), która podlega stałej kontroli, gdyż jednostki, będąc odpowiedzialnymi za własne 

zdrowie, oceniane są z perspektywy efektywności działań podejmowanych przez nie w tym 

względzie. Na ich wdrażanie i przebieg wpływają typowe mechanizmy społeczne, jak socja-

lizacja, kultura, system pożądanych wartości oraz sposoby funkcjonowania w różnych 

strukturach formalnych i nieformalnych (np. grupach rówieśniczych). We współczesnej 

                                                           
2 Styl życia rozumiemy jako perspektywę codziennych wyborów dokonywaną przez poszczególne jednostki 
spośród szerokiej gamy zachowań możliwych w danej kulturze, stanowiących swoistą strategię życiowego 
postępowania. 
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socjalizacji zdrowotnej zdrowie jest traktowane jako zasób/kapitał indywidualny. Ważny 

staje się wygląd, kategoryzowany w obszarze inwestycji w siebie, będący wskaźnikiem po-

siadania określonych dyspozycji. Zdrowy wygląd (atrakcyjna powierzchowność) jest utoż-

samiany z optymalnym zdrowiem (Lizak i in., 2014). Tradycyjnie głównymi agendami socja-

lizacyjnymi w transmisji wartości, w tym edukacji zdrowotnej, były i pozostają rodzina oraz 

szkoła. Jednak z wiekiem rośnie znaczenie grup rówieśniczych oraz internetu jako prze-

wodników współczesnej młodzieży. Dlatego między innymi chcemy się przyjrzeć, jak war-

tość zdrowia i zdrowego stylu życia konstruowana jest w przestrzeni mediów społeczno-

ściowych, których głównym odbiorcą pozostaje młodzież. 

 

Zdrowie jako wartość dla młodzieży. Kondycja zdrowotna 

młodzieży  

Jak zostało już wspomniane przy okazji opisu specyfiki ery późnej nowoczesności, 

jedną z charakterystycznych cech jej kultury jest indywidualizacja. Dla młodych ludzi ozna-

cza to, że ich zachowania zdrowotne to w większości „działania z wyboru” ściśle związane 

z ich stylem życia. Otrzymując więcej wolności (choć wielokrotnie fikcyjnej), młodzi ludzie 

ponoszą również konsekwencje swoich wyborów. Jak napisał Anthony Giddens, „nowo-

czesność to kultura ryzyka. (…) Świat (…) wysoko rozwiniętej nowoczesności (…) niesie 

ze sobą takie formy ryzyka, jakich nie znały wcześniejsze pokolenia” (Giddens, 2006,  

s. 6–7). Należy pamiętać, że nasza podmiotowość/sprawczość (agency) nie pozostaje zupeł-

nie poza wpływem czynników strukturujących (structure). Zgodnie z założeniami dotyczą-

cymi wpływu późnej nowoczesności na aktywność ludzką, poza czynnikami społeczno-

ekonomicznymi coraz większe oddziaływanie wywiera kultura, ze szczególnym naciskiem 

na kulturę popularną. To obecnie jedna z głównym agend socjalizacyjnych młodzieży, ma-

jąca, jak się okazuje, niebagatelny wpływ również na zdrowie młodych ludzi.  

Poprzez kulturę i media doświadczamy kontaktu z systemami eksperckimi, które 

coraz częściej mówią nam, co mamy jeść, jakie przyjmować leki, jak żyć dobrze (Giddens, 

2006, s. 26). W późnej nowoczesności podkreśla się znaczenie konsumpcjonizmu i me-

diów, które kształtują tożsamość, kulturę i styl życia młodzieży, a także mogą w równym 

stopniu wpływać na zdrowie (West, 2009, s. 331). Richard Eckersley uświadomił, że w ten-
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dencjach zdrowotnych młodych ludzi dostrzec można wpływ późnej nowoczesności prze-

jawiający się nadmiernym materializmem i indywidualizmem. Dowody przywołane przez 

badacza sugerują, że indywidualizm i materializm wzmacniają się wzajemnie w swoich nega-

tywnych skutkach. Koszty indywidualizmu wiążą się z utratą wsparcia społecznego i kon-

troli osobistej, które są ważne dla odporności i dobrego samopoczucia. Należą do nich: 

zwiększone poczucie ryzyka, niepewności i braku bezpieczeństwa; brak jasnych ram odnie-

sienia; wzrost osobistych aspiracji w połączeniu z założeniem, że ciężar sukcesu spoczywa 

na jednostce. Jednym z najważniejszych i rosnących kosztów naszego nowoczesnego stylu 

życia jest zdaniem Eckersleya, tzw. „oszustwo kulturowe” (cultural fraud) polegające na 

promocji obrazów i ideałów dobrego życia, które służą wzrostowi gospodarczemu, ale po-

mijają konsekwencje psychologiczne i społeczne. W stopniu, w jakim te obrazy i ideały 

dominują nad nami, sprzyjają celom i aspiracjom, które same w sobie są niezdrowe. Są one 

również potężnym źródłem dysonansu (który jest szkodliwy dla zdrowia i dobrego samo-

poczucia), ponieważ często są sprzeczne z naszymi własnymi ideałami oraz z przesłaniem 

dotyczącym zdrowia publicznego. W efekcie współczesne „ja” jest niezadowolone, nie-

pewne, dążące do ciągłej gratyfikacji i zewnętrznej afirmacji, podatne na uzależnienie, obse-

sję i nadmiar. W późno modernistycznym świecie jednostki są zmuszone do przyjęcia więk-

szej odpowiedzialności za swoje, coraz bardziej rozdrobnione, doświadczenia i do ciągłej 

oceny konsekwencji swoich działań i doświadczeń – jest to związane ze stresem i lękiem 

(Eckersley, 2009, s. 358). Jak wskazuje Andy Furlong: „(…) Oprócz dobrze udokumento-

wanego wpływu zmian społecznych na standardowe wskaźniki zdrowia psychicznego mło-

dych ludzi, istnieją również dowody na to, że w niektórych krajach intensywność presji 

społecznej jest związana z procesem wycofywania się społecznego. W Japonii młodzi lu-

dzie określani mianem hikikimori wycofują się z całego życia społecznego na dłuższy czas, 

niekiedy na kilka lat (Furlong, 2013, s. 173).” 

Współczesna kultura materializmu i konsumpcjonizmu „rodzi, nie szczęście, ale 

niezadowolenie, depresję, niepokój, złość, izolację i wyobcowanie. (…) Celem marketingu 

staje się nie tylko uczynienie ludzi niezadowolonymi z tego, co mają, ale także z tego, kim 

są” (Eckersley, 2009, s. 357). Jak w takich warunkach się przedstawia deklarowana kondycja 

zdrowotna młodego pokolenia? Jakiego rodzaju problemy zgłaszają młodzi ludzie? 
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Wyniki cyklicznego badania międzynarodowego Health Behaviour in School-Aged Chil-

dren3 ujawniają dość pesymistyczną tendencję dotyczącą wiedzy i oceny własnego zdrowia 

przez młodych ludzi – 14 proc. biorących udział w badaniu ocenia zdrowie jako gorsze lub 

dobre, zaś odsetek tych, którzy uznają je jako doskonałe zmalał z 27 do 22 proc.. Wyniki 

świadczą także jednoznacznie o ugruntowaniu się niebezpiecznej tendencji dotyczącej ak-

tywności fizycznej młodych ludzi. Okazuje się bowiem, że odsetek młodzieży spełniającej 

zalecenia WHO w zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej spadł o 7 punktów procen-

towych pomiędzy rokiem 2014 a 2018 – z 24,2 proc. do 17,2 proc. (Mazur i in., 2018, s. 63; 

91). Maleje także (z 40 do 33 proc.) aktywność fizyczna nastolatków, głównie aktywność 

organizowana poza zajęciami wychowania fizycznego. Równolegle z powyższymi zmianami 

zachodzą te dotyczące kondycji zdrowotnej młodzieży, gdyż odsetek nastolatków z nadwa-

gą i otyłością systematycznie rośnie. „Od 2014 r. wzrósł on prawie o 2 punkty procentowe 

(w 2014 r. – 14,8 proc., a w 2018 r. – 16,5 proc.), przy czym u chłopców o 3,4 punkty pro-

centowe, a u dziewcząt o 0,4 punkty” (Mazur i in., 2018). W raporcie uwzględniono rów-

nież niekorzystne nawyki żywieniowe badanych nastolatków, wśród których blisko 70 proc. 

spożywało słodycze częściej niż raz w tygodniu, zaś 45 proc. z tą samą częstotliwością piło 

dosładzane napoje. I choć systematycznie młodzi ludzie zaczynają spożywać coraz więcej 

warzyw i owoców, to wciąż nie są to zadowalające wyniki. Okazuje się także, że generalnie 

dziewczęta odżywiają się lepiej niż chłopcy – problem otyłości dotyczy ich w znacznie 

mniejszym stopniu. Dziewczyny dbają o „figurę” głównie przez stosowanie diet nie zaś 

aktywność fizyczną (Mazur i in., 2018, s. 109). Wśród ogółu badanych nastolatków w 2014 

roku 64,6 proc. nie miało nadwagi i nie istniała obiektywna potrzeba podejmowania przez 

nich działań w celu schudnięcia. Tymczasem w 2018 roku co piąty badany nastolatek  

w wieku 11–15 lat podejmował zachowania ukierunkowane na zmniejszenie masy ciała. 

Znacznie częściej odchudzały się dziewczęta (25,4 proc.) niż chłopcy (16,2 proc.). „Nieuza-

sadnione odchudzanie się znacznego odsetka młodzieży w okresie dojrzewania płciowego 

należy traktować jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia, zwłaszcza u dziewcząt” (Mazur  

i in., 2018, s. 124). Wśród pozostałych problemów zdrowotnych nastolatkowie narzekali na 

                                                           
3  Badanie Health Behaviour in School-Aged Children. World Health Organization Collaborative Cross-
National Survey dostępne jest na stronie http://www.hbsc.org/ (w badaniu wzięło udział 8 tys. uczniów 
polskich szkół w wieku 11–15 lat, porównywano dane z 2014 i 2018 roku. 
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stres (powodujący bóle głowy i brzucha), trudności z zasypianiem, rozdrażnienie, zmęcze-

nie i niską samoocenę. Obserwuje się także zintensyfikowanie występowania zaburzeń  

o podłożu psychicznym (problem jest ogromny, bo samobójstwa to druga co do częstości 

przyczyna zgonów wśród nastolatków w Polsce) (Mazur i in., 2018). Brak wsparcia lub jego 

niedostatek ze strony najbliższych i pogarszanie się relacji z rodzicami i rówieśnikami może 

wzmacniać i utrwalać nawyki poszukiwania rozwiązań przeżywanych przez nastolatków 

problemów w świecie wirtualnym, ukazującym sukces odnoszony również dzięki inwesto-

waniu w cielesność. 

Z kolei z badań CBOS dowiadujemy się, że zachowanie dobrego zdrowia jest waż-

ne dla 54 proc. osób w wieku 18–24 lata i 63 proc. osób w przedziale 25–34 lata. Należy 

uznać, że zdrowie należy do wartości nadrzędnych, zajmuje bowiem w hierarchii młodych 

osób drugą pozycję po szczęściu rodzinnym (CBOS, 2012). Badanie Młodzież 2018 pokazu-

je, że jedną z ulubionych form spędzania czasu wolnego przez nastolatków jest sport, ro-

zumiany jako aktywność fizyczna poza lekcjami wychowania fizycznego (31 proc.). Wskaź-

niki dotyczące wyłącznie aktywności fizycznej ujawniają, że sport (zgodnie z deklaracjami) 

uprawia 91 proc. badanych w tym blisko dwie trzecie (63 proc.) podejmuje aktywność fi-

zyczną regularnie – przynajmniej raz w tygodniu. Młodzi ludzie uprawiają sport przede 

wszystkim dla przyjemności, gdyż to lubią (49 proc.), w drugiej zaś kolejności dla zdrowia 

(40 proc.). Istotnymi motywami dla wielu uczniów podejmujących aktywność fizyczną są: 

poprawa swojego wyglądu, uzyskanie ładnej sylwetki (34 proc.) oraz odreagowanie stresu 

(29 proc.). Motywacje związane z uprawianiem sportu w znacznej mierze różnicuje płeć. 

Dziewczęta wyraźnie częściej niż chłopcy (39 proc. wobec 29 proc.) uprawiają sport, żeby 

dobrze wyglądać, mieć ładną sylwetkę oraz trochę częściej, żeby odreagować stres, być  

w dobrej formie (31 proc. wobec 27 proc.). Chłopcy natomiast częściej niż dziewczęta ćwi-

czą dla przyjemności (56 proc. wobec 42 proc.) oraz nieco częściej – dla zdrowia (42 proc. 

wobec 39 proc.) (CBOS, 2019, s. 182–192). 
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Internet jako naturalne środowisko młodzieży. Aktywność 

młodzieży w sieci 

Internet to jedno z naturalnych, niezwykle istotnych środowisk, w jakim i poprzez 

które funkcjonują dzisiaj młodzi ludzie. Według danych Eurostatu (2018) z internetu  

w Polsce korzysta 99 proc. osób w wieku 16–24 lat, a 97 proc. deklaruje, że robi to co-

dziennie. Obecnie młodzież ma dostęp do ogromnych zasobów online, z których może ko-

rzystać, selekcjonować, tworzyć. Młodzi ludzie są w stanie wykorzystać ICT w zróżnicowa-

ny i nowatorski sposób, w wyniku czego powstają nowe nawyki, które zastępują tradycyjne 

formy socjalizacji, edukacji, pracy i komunikacji. Korzystanie z komputerów i internetu 

zmienia mentalność i relacje, ponieważ młodzi ludzie w coraz większym stopniu gloryfikują 

cyberprzyjaźnie, wykorzystując do tego media społecznościowe (Youth in Europe, 2009,  

ss. 137; 144). „Sieć jest dla młodych nie tylko narzędziem podtrzymywania kontaktów, ale 

również głównym źródłem informacji i wiadomości o świecie” (Pyżalski i in., 2019a, s. 35). 

Jak pokazują wyniki polskich badań IQS Świat Młodych 5 (2019), EU Kids Online (Pyżalski  

i in. 2019b, s. 19), Nastolatki 3.0 (Bochenek i Lange, 2019, s. 16) mamy do czynienia  

z dwoma ważnymi zjawiskami – smartfonizacją korzystania z sieci rozumianą jako wzrost 

znaczenia internetu mobilnego4 (co przekłada się na ciągłe bycie online) oraz dominacją 

mediów społecznościowych i wielkich platform (Netflix, YouTube, Facebook, Instagram 

itp.) jako nowych wychowawców młodego pokolenia. Doświadczenia młodych osób poka-

zują, że w naturalny sposób żyją oni w środowisku hybrydowym – to, co realne (offline) i to, 

co wirtualne (online) jest równie ważne, stanowiąc jeden świat. Bycie online nie jest już dzia-

łaniem wyraźnie odrębnym od bycia offline. Możemy raczej mówić o różnych sposobach 

bycia online 5. 

 

                                                           
4 Według badania EU Kids Online 82,5 proc. badanych (n=1249; 9–17 lat) korzysta codziennie lub częściej ze 
smartfonu/telefonu, by łączyć się z internetem. Według badania NASK najczęściej telefon/smartfon jest 
wykorzystywany do łączenia się z internetem przez 93,9 proc. badanych – 91,2 proc. uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych i 97,4 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, n=1005, 13 i 17 lat). W badaniu 
IQS Świat Młodych 5 smartfon jest użytkowany do obsługi internetu przez 78 proc. badanych (n=2135; 15–
29 lat). 
5 Wnioski z seminarium „Obserwatorium młodych – Złowieni w sieć”, Warszawa, Fundacja Batorego, luty 
2020 roku. 

71



 
 

Internet jako przestrzeń komunikacji dwukierunkowej można rozpatrywać pod ką-

tem wpływu na jednostkowe i społeczne funkcjonowanie młodych ludzi, jak również spo-

sobów korzystania z sieci przez młode osoby – w roli odbiorców i nadawców. Internet 

należy traktować jako obszar funkcjonowania młodzieży oraz narzędzie służące zaspokaja-

niu jej potrzeb społecznych. Tym samym stanowi on „lustro, w którym odbija się to, jacy 

młodzi ludzie są i co robią offline” (Pyżalski i in., 2019b, s. 29–30).  

Jako najczęstsze formy aktywności w sieci, nastolatki wskazują konsumowanie treści 

rozrywkowych i kulturalnych (muzyka, filmy i seriale, gry video) oraz komunikację związaną z 

życiem społecznym (kontakty ze znajomymi, używanie mediów społecznościowych). Dziew-

częta znacznie częściej niż chłopcy korzystają z serwisów społecznościowych oraz kontaktują 

się ze znajomymi/rodziną za pomocą komunikatorów. Chłopcy natomiast zdecydowanie 

chętniej od dziewcząt grają w gry online (Bochenek i Lange, 2019, s. 12)6. Często media cyfro-

we użytkowane są w celu wyszukiwania informacji (ponad 40 proc. nastolatków wyszukuje 

informacje ze świata minimum raz w tygodniu lub częściej) (Pyżalski i in., 2019b, s. 32–33). 

 „Należy podkreślić też, że istotne znaczenie w docieraniu do wiadomości i treści wideo 

w internecie mają serwisy społecznościowe” (Pyżalski i in., 2019b, s. 35). Według raportu IQS 

Świat Młodych 5 (2019) połowa respondentów (50 proc.) w wieku 16–29 lat zanim wstanie 

sprawdza media społecznościowe w telefonie. Według deklaracji uczniów biorących udział w 

badaniu NASK najczęściej odwiedzany jest YouTube (94 proc.) oraz Facebook (83,4 proc.), 

dalej plasuje się Snapchat (67,9 proc.) oraz Instagram (67,7 proc.). Podobne wnioski płyną z 

badań IQS – YouTube pozostaje bezkonkurencyjny jako źródło rozrywki oraz staje się waż-

niejszym źródłem informacji niż wyszukiwarka Google (Świat Młodych 5, 2019).  

Internet jest źródłem informacji, kanałem komunikacji oraz przestrzenią rozrywki, 

kreowania swojego wizerunku i tożsamości. Warto bliżej przyjrzeć się jakiego typu treści 

młodzież poszukuje w sieci. W przypadku badania NASK większość respondentów wska-

zała, że dzięki korzystaniu z internetu poszerza wiedzę w zakresie swoich zainteresowań: 

muzyki (73,3 proc.), filmów, seriali, teatru (56,4 proc.), dbania o wygląd, ubiór i styl  

(52,1 proc.). Prawie połowa badanych poszukiwała i poszerzyła swoją wiedzę w zakresie 

                                                           
6 Według badania NASK 2019 z serwisów społecznościowych korzysta 54,6 proc. uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz 65,9 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych (n=1006, 13 i 17 lat). 
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zdrowia, zdrowego trybu życia, diety (46,8 proc.) oraz sportu i aktywności fizycznej (46 

proc.). Zauważalne są zależności pomiędzy preferencjami pozyskiwania wiedzy w obsza-

rach swoich zainteresowań a płcią respondentów oraz fakt, że zainteresowanie swoim wy-

glądem i aktywnością fizyczną wzrasta wraz z wiekiem. Dziewczęta częściej niż chłopcy 

poszerzały swoją wiedzę o dbanie o wygląd, ubiór, styl (odpowiednio 65,9 proc. wobec 38,9 

proc.), zdrowie, zdrowy tryb życia, dietę (60,3 proc. do 33,9 proc.). Chłopcy natomiast czę-

ściej poszukiwali informacji o sporcie i aktywności fizycznej (49,6 proc. do 42,3 proc.) (Bo-

chenek i Lange, 2019, s. 27–28). Widać zatem semantyczne i praktyczne przesunięcie ak-

centów pomiędzy płciami, choć ukryte pod tymi kategoriami aktywności mogą mieć po-

dobny charakter. Znajduje to również odzwierciedlenie w sieci, gdzie kanały na YouTube 

prowadzone i dedykowane płci męskiej częściej opatrywane są tagami związanymi ze spor-

tem niż zdrowym stylem życia. Informacje na temat zdrowia to również ważny element 

aktywności sieciowej dla ankietowanych z badania EU Kids Online. Autorzy raportu wskazu-

ją, że ponad połowa młodych czerpie wiedzę na temat zdrowia z sieci (Pyżalski, 2019b, s. 

32–33). Badacze IQS podnoszą kwestie wzrastającego znaczenia wyglądu, który jest szcze-

gólnie premiowany w mediach społecznościowych. Młodzi chcą wyglądać (i być oceniani) 

jak najlepiej (Świat Młodych 5, 2019).  

 

Rola blogerów i youtuberów w życiu młodzieży. Vlogowanie 

jako mechanizm wpływu na opinię publiczną 

Opisywana wyżej popularność serwisów społecznościowych przekłada się na popu-

larność osób tworzących i upubliczniających swoje przekazy w sieci. Do szerokiego grona 

idoli współczesnych dzieci i nastolatków dołączyli youtuberzy. Youtuber i bloger to zna-

cząca postać w świecie młodego człowieka. Najczęstszymi odbiorcami wideoblogów są 

osoby w przedziale 15–18 lat (47 proc.), 25–34 lat (33 proc.) i 19–24 lata (29 proc.) (Hatal-

ska, 2016, s. 12). „Dzieci i nastolatki spędzają czas w sieci, grając w gry i oglądając ogólno-

dostępne nagrania typu „zrób to sam”, tutoriale bądź tzw. haule zakupowe, bohaterowie 

tych materiałów stają się więc realnymi idolami” (Pyżalski i in., 2019b, s. 37). Tym samym 

są influencerami tworzonej przez nich tożsamości. W kategoriach tematycznych, które 

zdobywają największą popularność, znalazły się te nawiązujące do zdrowia (59 proc.), 

73



 
 

handmade i DIY (57 proc.). Sympatię wzbudzają też blogi i wideoblogi w kategoriach: po-

dróże (55 proc.), kosmetyki i uroda (55 proc.), dom i ogród (53 proc.) oraz kulinarne  

(51 proc.) (Hatalska, 2016, s. 9). Jeżeli chodzi o motywacje do oglądania treści na vlogach, 

dominują te o charakterze edukacyjno-informacyjnym, m.in.: „żeby się czegoś nauczyć”, 

„żeby być na bieżąco”, „żeby śledzić trendy”, „żeby obejrzeć coś ciekawego”. Do motywa-

cji zakupowych natomiast („żeby kupować bardziej świadomie”) przyznaje się prawie co 

trzeci odbiorca wideobloga. Wyjątkiem jest grupa wiekowa 15–18 lat, która chęć rozrywki 

wskazała jako drugi najważniejszy powód oglądania wideoblogów (Hatalska, 2016, s. 20). 

Kolejną ważną informacją jest to, że stali odbiorcy blogów i vlogów są przekonani o zna-

czącym wpływie ich idoli na nich samych, na popularyzowanie postaw społecznych i ideo-

logicznych, na zmiany na świecie. Co czwarty badany zadeklarował, że dzięki blogom 

i wideoblogom wprowadził zmiany w swoim stylu życia, np. zaczął uprawiać sport czy 

zdrowiej się odżywiać (Hatalska, 2016, ss. 9, 26). Wyniki badania NASK wskazują, że 33,4 

proc. nastolatków poznała w internecie osoby, które warto naśladować w świecie realnym 

(Bochenek i Lange, 2019, s. 29). Biorąc pod uwagę powyższe fakty, można stwierdzić, że na 

twórcach internetowych spoczywa dziś ogromna odpowiedzialność. Kim wobec tego są 

współcześni idole nastolatków (vlogerzy, youtuberzy), na czym polega ich działalność oraz 

gdzie głównie są aktywni?  

Vlogowanie to prowadzenie wideobloga7 w sieci oraz próba tworzenia nowej, spe-

cyficznej przestrzeni artystycznej i kulturowej. Proces ten zaczyna się od założenia kanału, 

wyboru określonego nurtu, następnie kręcenia i wrzucania krótkich filmów. Zazwyczaj 

prowadzący kanał koncentruje się na określonej tematyce, której poświęcone są również 

filmy. Wideoblogi, podobnie jak parę lat temu blogi, stały się bardzo modne nie tylko 

wśród młodych ludzi. Nie dziwi więc fakt, że w krótkim czasie vlogi przerodziły się w trwa-

łe mechanizmy wpływające na opinię publiczną. Vlogerzy, szczególnie dla młodych, nie są 

jednostkami anonimowymi, ale wirtualnymi celebrytami rozpoznawalnymi nie tylko w prze-

strzeni online, ale również w „codziennym życiu”. Ponadto, coraz częściej zostają influence-

                                                           
7 Wideoblog (ang. videoblog, vlog) – rodzaj bloga internetowego, którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe 
(VODcast) publikowane przez autora w kolejności chronologicznej. Pliki udostępniane są do odtwarzania  
w technologii video-streamingu. W niniejszej analizie vlogi rozumiemy szerzej, jako wszelkie treści publiko-
wane w postaci nagrań wideo. Na poziomie językowym nie czynimy rozróżnienia między różnymi formatami 
publikowanych nagrań. 
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rami, którzy na swoich vlogach reklamują różne produkty. Jakość ich pracy oceniana jest 

przede wszystkim przez innych vlogerów i fanów, poprzez różne formy aktywności, głów-

nie komentarze i opinie (Nowastowska, 2018, s. 146–147). 

Najbardziej popularnym serwisem do vlogowania jest YouTube (równocześnie cie-

szący się największą popularnością wśród młodzieży – o czym pisałyśmy wcześniej) uzna-

wany za jeden z obszarów działania jednostek w społecznej przestrzeni internetu oraz prze-

jaw kultury Web 2.0. Został on uruchomiony w lutym 2005 roku. Obecnie jest to najwięk-

szy i najpopularniejszy na świecie portal zajmujący się darmowym hostingiem materiałów 

wideo (co miesiąc odwiedza go ponad 2 miliardy użytkowników). Ma swoje wersje lokalne 

w ponad 100 krajach oraz jest dostępny w 80 językach (https://www.youtube.com/ 

intl/pl/about/press/). YouTube stał się hipermedialnym centrum rozrywki, kultury i edu-

kacji (Nowastowska, 2018, s. 137). Dzięki niemu produkcja amatorska na stałe zadomowiła 

się w medialnym ekosystemie (Levinson, 2010), co znacząco wpłynęło na przeorganizowa-

nie społecznej wyobraźni w zakresie autorytetów i osób godnych naśladowania. Do tej pory 

w różnego rodzaju opracowaniach można było przeczytać, że aby zostać wzorem (również 

w świecie wirtualnym), trzeba wyróżniać się jakąś charakterystyczną ponadprzeciętną wła-

ściwością. Jednak obecnie trend ten zaczyna słabnąć.  „(…) od pewnego już czasu mamy 

do czynienia z trendem, który w mediach bywa nazywany różnie: #PerfectImperfections, 

#TheRealYou czy #Normcore. (…) ludzie mają dość stawiania im nierealnych warunków 

czy narzucania im ról niemożliwych do spełnienia. (…) Chcą słuchać prawdziwych historii 

prawdziwych ludzi. Ludzi podobnych do nich. W tym kontekście zupełnie nie dziwi rosną-

ca rola web influencerów (blogerów, youtuberów, snapchaterów, vinerów, instagramerów 

itp.) – zwykłych ludzi, „znajomych z sąsiedztwa”, którzy dzięki internetowi osiągnęli suk-

ces. Dla millenialsów czy generacji Z web influencerzy są dziś ważniejsi i bardziej wpływo-

wi niż celebryci (Hatalska, 2016, s. 5)”. 

 

Vlogi o zdrowiu – wyniki analizy 

Wszystkie opisane wyżej przesłanki skłoniły nas do podjęcia się analizy aktywności 

youtuberów, którzy mają ogromny wpływ na życie młodych ludzi (o czym świadczą wyniki 

przytoczonych badań), stanowią dla nich istotne źródło informacji, są wiarygodni, prowo-
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kują do zmiany sposobu myślenia, zmieniają świat. Wybranym przez nas aspektem analizy 

jest kategoria „zdrowia”, wobec czego poszukiwałyśmy na YouTube kanałów polskoję-

zycznych poświęconych właśnie tej tematyce.  

W celu identyfikacji kanałów zawierających interesujące nas treści posłużyłyśmy się 

wyszukiwarką serwisu YouTube. Zastosowano w niej wyszukiwanie za pomocą specjalnie 

dobranych słów kluczowych oraz ich kombinacji8. Uzupełniająco, w drugiej kolejności, po-

służyłyśmy się przeglądarką Google, stosując te same hasła. Pod uwagę brano każdorazowo 

pierwszych trzydzieści wyników wyszukiwania, wśród których szukałyśmy materiałów speł-

niających przyjęte kryteria. Dodatkowym źródłem informacji była strona www.apynews.pl, 

zawierająca rankingi i profile youtuberów. By dany kanał został przez nas włączony do anali-

zy, musiał w swoim opisie zawierać frazę „zdrowie” lub „fit”. Podjęcie decyzji o włączeniu 

hasła „fit” spowodowane było tym, że słowa „zdrowie” i „fit” są używane przez youtuberów 

synonimicznie. Inaczej rzecz ujmując, bycie zdrowym, oznacza bycie „fit” (o czym więcej w 

dalszej części artykułu). Następnym kryterium selekcji uczyniłyśmy liczbę subskrypcji, która 

świadczy o popularności danego kanału i odpowiada na pytanie, jak wiele osób obserwuje 

twórczość danego vlogera w sposób stały. Wybrane kanały zostały uszeregowane względem 

tej cechy malejąco. Ostatecznie zdecydowałyśmy się na analizę 10 kanałów z największą licz-

bą subskrypcji, jednocześnie wyznaczając dolną granicę na poziomie 50 tys. subskrypcji9. 

Można uznać, że dobór kanałów miał charakter celowy. 

Przeprowadzona przez nas analiza nie ma charakteru reprezentatywnego ani wy-

czerpującego, stanowi jedynie próbę wglądu w to, jak w specyficznej przestrzeni, jaką jest 

YouTube, konstruowane i rozumiane jest pojęcie zdrowia. Popularność youtuberów oraz 

zainteresowanie tematyką zdrowia wśród odbiorców wideoblogów, powodują, że definicje 

te mogą przenikać do świadomości widzów, w następstwie wpływając na ich zachowania, 

postawy czy styl życia.  

Każdy kanał został poddany analizie jakościowej pod kątem:  

                                                           
8  Słowa kluczowe były następujące: „zdrowie”; „blog o zdrowiu”; „vlog o zdrowiu”; „ranking vlogów  
o zdrowiu”; „najpopularniejsze blogi o zdrowiu”; „najpopularniejsze vlogi o zdrowiu. 
9 Do analizy zaklasyfikowane zostały kanały (w nawiasie liczba subskrypcji na 31.05.2020): Fit Lovers (1,75 
mln), Monika Kołakowska (423 tys.), Dźwigaj dziewczyno (282 tys.), Ewa Chodakowska (273 tys.), Małgorzata Mo-
stowska (238 tys.), Okiem Chemika (157 tys.), Codziennie Fit (156 tys.), Fit Couple (128 tys.), Kierunek Zdrowie (100 
tys.), Bic&Cyc, czyli kobieta na siłowni (66,4 tys.). 
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(a) formy i treści materiałów na kanale (komponenty wizerunkowe, językowe i merytorycz-

ne, promowane wartości i zachowania);  

(b) stylu autoprezentacji vlogera (sposób budowania wizerunku, zabiegi autopromocyjne, 

cechy wyróżniające).  

W ramach każdego kanału do analizy wybrane zostały playlisty, a w następnej ko-

lejności po pięć nagrań/filmów, których tematyka odnosiła się do kwestii zdrowia rozu-

mianego w kategoriach „fit”. Analizie poddane zostały filmy o tematyce treningowej („jak 

zacząć treningi?”, „jak zacząć się podciągać?”), dietetycznej („jak jeść zdrowo?”, „jak 

schudnąć?”, „jak gotować fit?”), suplementacji.    

Internet nierzadko uznawany jest za narzędzie, które samo w sobie ma znaczenie 

neutralne, a dopiero sposób posługiwania się nim przez jednostki i inne podmioty nadają 

mu aksjologiczne zabarwienie. Przychylamy się do opinii, że internet to coś więcej niż tylko 

technologia, narzędzie służące wymianie danych. Procesy cyfryzacji zmieniły sposoby ko-

munikacji interpersonalnej i społecznej, zarówno pod kątem formy, sposobów, jak i samej 

treści (banalizacja). Nowe technologie komunikacyjne są nie tylko narzędziami, ale przede 

wszystkim specyficznymi formami kulturowymi, które uprzywilejowują określony sposób 

życia. Media społecznościowe zostały włączone, szczególnie przez młodych ludzi, w roz-

maite formy realizowania siebie. Technologie zapośredniczają bycie razem oraz bycie sobą. 

W tym sensie wpisują się w formowanie własnej tożsamości. Są przez młodych wykorzy-

stywane do odnajdowania się w świecie (Filiciak i in., 2010, s. 61–65).  

Internet i charakterystyczne dla niego treści mogą zarówno wzmacniać, jak i osła-

biać dominujące w społeczeństwie wartości. Część badaczy twierdzi, że w przestrzeni online 

powstają nowe, zupełnie inne niż panujące w przestrzeni offline wzory zachowań i zwyczaje 

współuczestnictwa członków poszczególnych społeczności (Juza, 2012). Inni wskazują, że 

zachowania, szczególnie młodych osób, offline i online są analogiczne (Pyżalski i in., 2019b; 

Bochenek i Lange, 2019). W naszej analizie, choć bardzo fragmentarycznej, chciałyśmy 

przyjrzeć się ludziom działającym w konkretnym, materialnym środowisku kształtowanym 

przez te nowe formy obiegu kultury. Wnioski przedstawiają się następująco.  

W wymiarze ogólnym należy zauważyć, że wątpliwa jest teza o demokratyzacji proce-

sów komunikacyjnych związana z faktem zwielokrotnionej liczby nadawców i odbiorców 
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umożliwiającej wielokierunkowy przebieg interakcji. Jeśli przyjąć jej prawdziwość, demokra-

tyzacja byłaby rozumiana w bardzo uproszczony sposób. Sprowadzałaby się do tego,  

że każdy może zostać nadawcą, zaś każdy odbiorca ma prawo do swobodnego wyrażenia 

swojej opinii w postaci komentarza. Trudno również przyjąć tezę o przełamaniu zinstytucjo-

nalizowanej roli tradycyjnego nadawcy. Owszem, w sieci interakcje nie przebiegają  

w tradycyjnie rozumianej konfiguracji „jeden do jednego”, ale przybierają postać „jeden do 

wielu” lub „wielu do jednego” (Kerckhove, 2001, s. 26). Jednak ów „jeden” (rozumiany jako 

nadawca) pozostaje postacią centralną. Komunikacja (podejmowana także – a może przede 

wszystkim – na YouTube) nadal przebiega w układzie nadawca-odbiorcy, a dużo rzadziej 

pomiędzy samymi odbiorcami (choć taką możliwość stwarza opcja publikowania komentarzy 

w postach i na forach pod udostępnianymi filmami). Zmiana charakteru interakcji dotyczy 

raczej tego, że odbiorcy stają się aktywnymi aktorami, a ich aktywność jest wręcz pożądana 

przez nadawcę. Jest to specyficzny typ relacji, gdyż centralna postać vlogera stanowi spoi-

wo/węzeł komunikacyjny danej „społeczności”. Bez niego dana „społeczność” nie istnieje.  

Teza, która naszym zdaniem znajduje potwierdzenie, to deprofesjonalizacja nadaw-

ców (status eksperta uzyskiwany jest przez nich bez potwierdzenia przesłanek do tego 

uprawniających). Dotyczy ona wszakże instytucjonalnie udokumentowanych kwalifikacji 

nadawcy, nie zaś jego kreowanego statusu czy charakteru treści. Wszyscy analizowani przez 

nas vlogerzy i vlogerki prezentują styl „eksperta” (choć tylko jedna vlogująca osoba po-

twierdziła posiadane kompetencje). W swoich narracjach starają się zaprezentować jako 

osoby posiadające rozległą wiedzę opartą na badaniach naukowych oraz doświadczeniu  

w określonej dziedzinie.  

Źródłem ich kwalifikacji, jak twierdzą, są szkolenia, kursy, konferencje, ukończone 

bądź odbywane studia, a także praktyka/doświadczenie: 

- „ studiuję dietetykę, interesuje się odżywianiem sportowców. Nigdy nie byłam w stanie zainte-

resować się czymś na dłużej, a sporty sylwetkowe uprawiam od 2-3 lat” (Dźwigaj dziewczyno) 

- „Ukończyłam kurs instruktora fitness oraz instruktora siłowni, zatem mam niemałe poję-

cie o ćwiczeniach. (…) od kilku lat nagrywam treningi na platformę YouTube” (Monika 

Kołakowska) 

-  „ magister chemii medycznej oraz technik farmaceutyczny” (Okiem Chemika) 
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- „ Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2017), trenerem 

przygotowania motorycznego, certyfikowanym trenerem personalnym, instruktorem fitness  

i instruktorem lekkiej atletyki” (Codziennie Fit) 

Niestety nadawcy nie prezentują odbiorcom żadnych dokumentów mogących po-

twierdzić ich słowa. Starają się sprawić wrażenie, że posiadają ponadprzeciętną wiedzę, 

choć często są to informacje ogólnodostępne (w zbiorze analizowanych materiałów wyjątek 

stanowi kanał Okiem Chemika, na którym magister chemii, posługując się wiedzą naukową, 

profesjonalnie wyjaśnia procesy i związki zachodzące w produktach, organizmie, opisuje 

działanie witamin, wybranych substancji, zjawisk, z którymi mamy do czynienia w życiu 

codziennym). W zdecydowanej większości materiałów poddanych analizie wiedza naukowa, 

do której odwołują się youtuberzy, jest inscenizowaną wiedzą potoczną. Dotyczy to 

zwłaszcza prezentowania zbilansowanej diety lub działań prozdrowotnych: 

- „(…) 70%. sukcesu to dieta, a 30% aktywność fizyczna” (Ewa Chodakowska) 

- „(…) osoby z takimi problemami jak niedoczynność tarczycy będą czerpać większe korzy-

ści z diety bogatej w tłuszcze, natomiast ubogiej w węglowodany” (Dźwigaj dziewczyno) 

- „(…) płukanie ust (olejem) - nie wyleczyło mnie z żadnej choroby, ale zdecydowanie le-

piej się czuję... metoda ta była badana w Indiach i wielu ludzi twierdzi, że wyleczyło ich to  

z wielu dolegliwości...” (Kierunek Zdrowie) 

Zdarza się również, że kwestionują status innych ekspertów bądź instytucji, np.: 

- „(…) są badania, w których filtry powyżej 8 do minimum ograniczają wytwarzanie wita-

miny D, chronią przed korzyściami zdrowotnymi ze słońca” (Dźwigaj dziewczyno) 

- „(…) na koniec pierwszego roku (dietetyki – przyp. K.M.) miałam poczucie straconego 

roku. Chciałam zrobić dietetykę ze względu na papier, weekendy spędzałam nieefektywnie” 

(Dźwigaj dziewczyno) 

- „(…) nie wierzcie reklamom, nie wierzcie artykułom w gazetach, ja wam powiem jak 

schudnąć” (Bic&Cyc) 

Jedynym kryterium wiarygodności jest zaufanie odbiorcy do nadawcy, bazujące na 

popularności danego kanału/nadawcy, mierzonego liczbą subskrypcji, wyświetleń i like’ów. 

W tym aspekcie zbiegają się dwie potrzeby społeczeństwa późnonowoczesnego – postępu-

jący proces uzależniania niemal każdej dziedziny naszego życia od wiedzy eksperckiej i od 
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doradców towarzyszących nam przy każdej, nawet najdrobniejszej, decyzji oraz proces dee-

lityzacji wiedzy przejawiający się w chęci słuchania i naśladowania zwyczajnych ludzi, takich 

jak my sami. Wobec tego zinstytucjonalizowana refleksyjność, o której pisali Beck, Giddens 

i Lasch, nabiera nowego charakteru. „Imperium ekspertów” jest bowiem kolonizowane 

przez amatorów (por. Keen, 2007).   

Przeprowadzona analiza wykazała, że na badanych kanałach dominuje tzw. „para-

społeczny” typ relacji (por. Horton i Wohl, 2001, Giles, 2002), zaliczający się do grupy inte-

rakcji interesownych, które: „(…) cechują się zażyłym związkiem między nadawcą komuni-

katu, a jego adresatem. Zażyłość owa nie opiera się na sympatii wobec nadawcy, ale raczej 

na tym, że nadawca kreuje swój wizerunek w taki sposób, by odbiorcę sprowokować do 

podjęcia działań interaktywnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że interakcje tego typu są two-

rzone na pokaz, a nie w celu nawiązania bliższych relacji między nadawcą a odbiorcą treści 

(tak jak w przypadku relacji bezinteresownych). Celem nadawcy w interakcjach paraspo-

łecznych jest przede wszystkim zgromadzenie jak największej widowni i wykorzystanie jej 

do zdobycia jeszcze większej publiczności” (Nowastowska, 2018, s. 57). 

Warto podkreślić, że kluczem interakcji paraspołecznych jest to, aby odbiorca zo-

stał przekonany, że stał się jednym z ważniejszych adresatów, do których kierowany jest 

przekaz. W tym celu osoby prezentujące swoje wideo w sieci starają się zbliżyć do odbior-

ców, wykorzystując do tego empatię, a czasem charyzmę, by jednocześnie odbiorca treści 

nie miał wątpliwości co do jej autentyczności (Lepa, 2010, s. 205). Społeczna przestrzeń 

internetu wydaje się być, w analizowanym przypadku, rozumiana specyficznie – raczej  

w sposób ilościowy niż jakościowy. Czy rzeczywiście ma potencjał grupotwórczy? Trudno 

rozstrzygnąć to w sposób jednoznaczny, ale jednostki są tu „łączone” poprzez zasubskry-

bowanie danego kanału, a więc w sposób automatyczny. Społeczność zgromadzona wokół 

danego vlogera stanowi raczej zbiór jednostek niż grupę społeczną, ponieważ trudno się tu 

doszukać więzi społecznej. To z kolei zdaje się efektem procesu indywidualizacji kształto-

wanego przez późną nowoczesność. Niektóre społeczności przenoszą się jednak z sieci do 

świata offline, co ma miejsce np. przy okazji publicznych treningów danego vlogera/vlogerki 

(vide Ewa Chodakowska, Codziennie Fit).  
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Komunikacja zapośredniczona kształtuje specyficzny język, który łączy w sobie sys-

temy pisane, oralne i audiowizualne. Do cech specyficznych języka analizowanych vlogów 

należy dialogowość. Wyraża się ona w samej formie zwracania się do odbiorcy (zazwyczaj 

w pierwszej osobie liczby pojedynczej lub pierwszej osobie liczby mnogiej), z drugiej,  

w nastawieniu na reakcję odbiorcy (np. „piszcie mi w komentarzach co chcielibyście zoba-

czyć w kolejnym filmie”; „wczoraj was pytałam o czym dziś mam mówić”) lub potwierdza-

niu kontynuacji dialogu (np. „w komentarzach pytacie mnie”). Kolejną cechą jest sponta-

niczność, która może być inscenizowana bądź nie. Przejawia się ona w występowaniu ta-

kich cech językowych jak niepełne konstrukcje składniowe, potoki składniowe czy zaciera-

nie granic zdań (choć należy przyznać, że wspomniana cecha nie jest typowa dla autorów 

kanałów pseudonaukowych, ukierunkowanych na promocję określonego stylu życia – 

Okiem Chemika, Małgorzata Mostowska, Kierunek Zdrowie). Następną właściwością jest kolo-

kwialność, która charakteryzuje wszystkie formy typu konwersacyjnego. Związane jest to  

z dążeniem do traktowania odbiorcy jako partnera, a zatem z niwelowaniem różnic w hie-

rarchii rozmów.  

Narracja przyjmuje postać uproszczoną, potoczną (co ma prowadzić do utożsamienia 

się odbiorcy z nadawcą): „(…) Ty musisz czuć ten poślad, nie ma lipy, zaciskaj poślad, zaci-

skaj dziada” (Fit Lovers) czy „(…) napisz ile razy dziś myśl pozytywna, a ile razy dopadła cię ta 

negatywna” (Ewa Chodakowska). 

Poza tym, w przypadku analizowanych vlogów o zdrowiu język nosi znamiona eks-

perckiego, czego przejawem jest zastosowanie terminów zaczerpniętych z języka profesjo-

nalnego albo określonych słów kluczy wpisujących się w tzw. zdrowy styl życia: 

- „(…) płatki gryczane/owsiane/orkiszowe to źródło witamin i składników mineralnych. 

Mają niski indeks glikemiczny, więc są idealne dla diabetyków, zawierają dużo białka i są 

bogate w antyoksydanty” (Monika Kołakowska) 

-  „(…) mamy tu do czynienia z witaminą lewoskrętną, która jest dużo bardziej przyswajal-

na dla naszego organizmu” (Dźwigaj dziewczyno) 

W wypowiedziach pojawiają się specjalistyczne terminy takie jak: punkt dymienia, 

wyrzut insuliny, deficyt kaloryczny, beta alanina, monohydrat kreatyny, L-askorbinian sodu, 

carbo, Bcaa, aminokwasy rozgałęzione, aminogram itp.  
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Ostatnią cechą jest dynamiczność interakcji przybierająca różnoraką postać.  

Po pierwsze może być osiągnięta poprzez aspekt techniczny, jakim jest montaż (np. częste 

cięcia, wstawki różnych sampli, podbicie muzycznym podkładem, przyspieszenia itp.).  

Po drugie poprzez dynamikę narracji, czyli tempo mówienia vlogera, zastosowanie gagów, 

elementów humorystycznych, wstawianie elementów graficznych/motywów filmowych itp. 

Po trzecie poprzez zastosowanie odpowiednich środków językowych (np. użycie słów typu: 

jedziesz, lecimy, dajesz, szybko itp.).  

Po czwarte poprzez ekspresyjną mowę ciała i mimikę (choć z wyjątkami w postaci 

kanałów Małgorzata Mostowska, Okiem Chemika, Kierunek Zdrowie, Bic&Cyc).  

Vlogerzy wykorzystują różne formy przekazu i różny content. W przypadku analizo-

wanych kanałów mamy do czynienia zarówno z typowymi vlogami, czyli narracjami nagry-

wanymi w przestrzeni własnego domu (często w sypialni, kuchni, pokoju), ewentualnie na 

siłowni (z racji poruszanej tematyki), czasem w przestrzeni otwartej. Są to nagrania o cha-

rakterze tutorialu, poradnika, Q&A, recenzji oraz podcastu10. Rekwizyty używane są raczej 

rzadko. W przypadku prezentowania treningu wykorzystywane są maty czy podręczne 

przyrządy do ćwiczeń. Jest to zrozumiałe w kontekście treningu, który przygotowany został 

z myślą o powtórzeniu go przez odbiorcę w domu. Nieco inaczej się dzieje w przypadku 

treningów na siłowni, gdzie angażowany jest specjalistyczny sprzęt. Innym przykładem 

użytkowania rekwizytów są nagrania z przygotowaniem posiłków. Wykorzystuje się wtedy 

sprzęty AGD oraz produkty spożywcze. Te ostatnie mogłyby stanowić odrębną kategorię 

analityczną. Jest to pole o szczególnym znaczeniu, ponieważ język jest tutaj stylizowany na 

wiedzę ekspercką. Większość vlogerów promuje przepisy bazujące na żywności ekologicz-

nej, zdrowej, nieprzetworzonej. Wśród nich najczęściej pojawiają się: olej kokosowy, ksyli-

tol, gorzka czekolada, siemię lniane, mąka gryczana/żytnia, płatki owsiane, jogurt grecki, 

itp. Znajdują się również produkty bardziej egzotyczne, aczkolwiek modne i popularne, jak 

komosa ryżowa czy nasiona chia. Dodatkowo, każdy produkt opisywany jest poprzez swoje 

właściwości odżywcze, czyli kolejne słowa klucze, do których zaliczyć należy: mikroele-

menty, kwasy omega 3, pierwiastki, witaminy, błonnik. Prawie na każdym kanale znajdzie-

                                                           
10 Te ostatnie nie były poddawane systematycznej analizie, ponieważ nie odnosiły się do tematyki zdrowia, 
były to nagrania o charakterze lifestyle’owym, rozrywkowym traktujące o codziennym życiu vlogera. 
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my film poświęcony odchudzaniu bądź redukcji (takim terminem posługują się trenujący 

vlogerzy). Jest to drugie, po kuchni/odżywianiu pole, gdzie mamy do czynienia z nagroma-

dzeniem specjalistycznych nazw, terminów oraz łączeniem ich w określone ciągi. Tematyka 

odchudzania to główne pole autoprezentacji vlogerów jako „ekspertów”. Odbiorca znaj-

dzie tutaj dokładny instruktaż, krok po kroku, w jaki sposób „zbilansować” swoją dietę, np. 

„wylicz zapotrzebowanie kaloryczne”, „podwyższyć białko, obciąć węglowodany”, „moim 

celem jest redukcja na jak najwyższych kaloriach”, z zastosowaniem odpowiedniej termino-

logii, np.: „zapotrzebowanie kaloryczne”, „kalkulator kaloryczny”, „rozkład makro”, „defi-

cyt kaloryczny”, „wrażliwość insulinowa”.  

   Na analizowanych kanałach zdrowie jest wartością cenioną, udziela się odbiorcom 

porad jak „żyć zdrowo” – jak zdrowo się odżywiać i prowadzić aktywny tryb życia (upra-

wiać jakikolwiek rodzaj aktywności fizycznej). Zdrowie zostało sprowadzone do kategorii 

„bycia fit” będącej synonimem przymiotnika „zdrowy/a”. Mamy w wypowiedziach bada-

nych „fit przepisy”, „fit dietę”, „fit kondycję”, „fit produkty” itp. Słowo „fit” pojawia się w 

hasłach typu „#zamień kit na fit”. Ponadto zdrowie utożsamiane jest zarówno z holistycz-

nym wymiarem „traktowania” ciała (np. praca nad wewnętrzną równowagą). Działania 

wpisujące się w ujęcie holistyczne powinny się cechować szacunkiem do ciała i wewnętrzną 

harmonią oraz równowagą. Ważna jest nauka umiejętności wyciszenia i dbałości o jakość 

snu, wiąże się z nią konieczność oczyszczenia organizmu, zwracanie uwagi na dobre samo-

poczucie, dbałość o poprawny dialog wewnętrzny, właściwa relacja ze sobą (akceptacja 

siebie). Zdrowo to także „eko”. Stosowanie słowa „fit” przesuwa nas w sposób nieuchron-

ny w kierunku ciała, które stało się głównym punktem zainteresowania i odniesienia.  

Na nim skoncentrowana jest uwaga. Jest ono również eksponowane przez samych vloge-

rów. Strój ma podkreślać jego walory, pokazywać muskulaturę, atrakcyjność. Kobiety od-

słaniają takie części ciała jak brzuch i nogi, mężczyźni klatkę piersiową (w niektórych przy-

padkach dodatkowo ozdobioną tatuażami) oraz ramiona. Vlogerzy to osoby młode (do 40. 

roku życia), zadbane, wysportowane, dbające o swój wizerunek. Wyjątkiem na analizowa-

nych kanałach jest Bic&Cyc, czyli kobieta na siłowni. Autorka vloga proponuje przede wszyst-

kim instruktaż słowny. Nie widzimy jej ćwiczącej (choć opowiada, jak właściwie wykony-

wać ćwiczenia), nie pokazuje swojej sylwetki (zazwyczaj widzimy tylko głowę i sylwetkę od 
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pasa w górę), nie widzimy jej na siłowni (choć przedstawia się jako trener personalny). Nie 

budzi to jednak nieufności odbiorców i odbiorczyń, które proszą w komentarzach o rady  

i chwalą wiedzę oraz prosty i zrozumiały przekaz.  

Wszystkie te elementy składają się na określone strategie autoprezentacji, wśród 

których zdecydowanie dominuje wspominany już wcześniej „ekspert”, „doradca” oraz rza-

dziej „coach”. Osoby budujące swój wirtualny wizerunek wykorzystują szereg subtelnych 

działań mających na celu poświęcanie im jak największej uwagi, przy jednoczesnym wzbu-

dzaniu podziwu, szacunku lub fascynacji (Derber, 2002, s. 40–48). „Ekspert” odwołuje się 

w swoich narracjach do rozległej wiedzy, badań naukowych lub doświadczenia w pracy  

w określonej dziedzinie. Zasadniczym zabiegiem jest stworzenie wrażenia skomplikowania  

i trudności wiedzy, niedostępnej dla innych.  

„Doradca” wskazuje, w jaki sposób postępować, jak dobrać odpowiednią dietę, co 

robić, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia: „(…) wyznaczcie sobie 4 posiłki i nie podjadaj-

cie między nimi (…) nie szukamy wymówek, szukamy sposobów” (Fit Lovers) czy: „(…) Jak 

rozpocząć treningi? Wybrać odpowiednią siłownię; określić cel (albo budujemy masę mię-

śniową albo spalamy tkankę tłuszczową); zrób trening próbny – zadaj sobie pytanie czy 

będziesz chciał/chciała robić to trzy razy w tygodniu; dobrze jest chodzić z kimś; zabierz 

ze sobą muzykę; zapytaj trenera” (Monika Kołakowska). 

Z kolei „coach” jest osobą, która pomaga klientowi w odkrywaniu osobistego po-

tencjału. Celem coachingu jest budowanie samoświadomości jednostki oraz odpowiedzial-

ności za własne wybory (Nowastowska, 2018). Szczególnym przykładem tej ostatniej stra-

tegii jest kanał Ewy Chodakowskiej. Jej narracje nie dotyczą bowiem wyłącznie ciała, ale 

próbuje ona przekonać swoje odbiorczynie do zmiany filozofii życiowej, wnętrza, umysłu. 

Dobrze oddają to słowa: „(…) Ty przychodząc do mnie pierwszy raz na zajęcia nie byłaś tą 

Moniką, którą jesteś dzisiaj. I to jest fantastyczne, jaki ty proces przeszłaś, ile rzeczy prze-

pracowałaś ze sobą, ile przerobiłaś. Jak ważne jest to, jaką metamorfozę, nie na zewnątrz, 

ale wewnątrz przeszłaś, co się zadziało w twoim umyśle. Dzisiaj jesteś świadomą swoich 

potrzeb kobietą, tego co chcesz osiągnąć, jakie są twoje cele (…) i absolutnie nie odpusz-

czasz nawet na moment. (…) to, że w życiu grzejemy ławkę rezerwowych i nie realizujemy 

siebie jest największym błędem. Każdy musi mieć świadomość tej sprawczości, którą  
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w sobie nosi. Nasze życie jest w naszych rękach, jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie  

i nasze jutro, od nas zależy, nie ma bata” (Ewa Chodakowska). 

Należy podkreślić, że na analizowanych kanałach trudno doszukać się promowania 

zachowań antyzdrowotnych. Youtuberzy i youtuberki raczej zachęcają odbiorców do pro-

wadzenia zdrowego trybu życia. Problemem pozostaje ich status eksperta. Nie znamy ich 

zaplecza merytorycznego i profesjonalnego. Ich ciało i wygląd stanowi często jedyne for-

malne potwierdzenie posiadanych kompetencji. Musimy wierzyć im na słowo, gdy mówią, 

że ukończyli kurs trenera personalnego bądź studia na danym kierunku (choć narracja 

Okiem Chemika potwierdza posiadane kompetencje). Trudno uwierzyć, że przekazywane 

przez nich informacje są później weryfikowane i konfrontowane z naukowymi źródłami 

przez odbiorców. Poza jednym kanałem (Okiem Chemika) nie mamy informacji, że przed 

zażyciem leków i suplementów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Byłoby 

to wskazane, szczególnie wówczas, kiedy poleca się diety dla diabetyków, osób z chorobą 

Hashimoto czy kobiet w ciąży. Podobnie jest z ćwiczeniami. Nie każda osoba powinna 

bezkrytycznie stosować zalecenia youtuberów z uwagi na różny stan zdrowia (zdiagnozo-

wane i niezdiagnozowane schorzenia), kondycję, historię chorób. Można uznać, że vlogi 

popularyzują zdrowy styl życia, jednak powinniśmy mieć do nich ograniczone zaufanie.  

Do głównych promowanych zachowań prozdrowotnych należy aktywność fizyczna 

(fitness, ćwiczenia siłowe, joga, bieganie) oraz właściwy (czytaj zdrowy/fit) sposób odży-

wiania. Do właściwych nawyków żywieniowych należą: odpowiednie nawodnienie, jedzenie 

wyłącznie, gdy jest się głodnym, wyrzucanie produktów z pleśnią, np. owoców, warzyw, 

jedzenie zdrowych produktów, mądra suplementacja, jedzenie warzyw i owoców, odrzuce-

nie jedzenia typu fast food i napojów kolorowych, odstawienie słodyczy, spożywanie żyw-

ności nieprzetworzonej/ekologicznej/bio itp.  

„(…) Widzę te słodycze. Jeśli masz zamiar je zjeść, to coś jest nie tak. Jeśli popijesz 

je tym kolorowym napojem, to też wiedz, że coś jest nie tak. A jeśli usłyszę tą paczuszkę  

z chipsami, to masz przerąbane. Nie schudniesz, nie ma opcji. Jeśli chcesz schudnąć, to 

musisz się tego pozbyć, nie może być tego w Twoim domu” (Fit Lovers). 
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Wnioski 

Promowane wartości odnoszą się głównie do jednostki. W narracjach analizowa-

nych youtuberów i youtuberek znajdują się apele o odpowiednią relację z samym sobą, by-

cie dla siebie dobrą/dobrym, traktowanie się z szacunkiem, dbałość o własne ciało/wygląd, 

skupianie się na sobie, pozytywny dialog wewnętrzny, bycie sobą. Można zatem zaryzyko-

wać tezę, że analizowane kanały o zdrowiu odzwierciedlają holistyczny wymiar zdrowia 

oraz wpisują się we współczesną kulturę indywidualizmu. Stanowią także potwierdzenie 

opisywanego wcześniej zjawiska przenoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie i ryzy-

ka zdrowotne na jednostkę i jej styl życia. Bohaterowie poddanych badaniu kanałów mówią 

głównie o „właściwym” stylu życia, za który jesteśmy odpowiedzialni my sami. W ten spo-

sób realizują się założenia doktryny neoliberalnej, której celem jest ograniczenie do mini-

mum roli instytucji państwowych, w tym publicznej służby zdrowia czy edukacji. Zgodnie  

z ideą lifelong learning (uczenia się przez całe życie) równie ważna jak edukacja formalna staje 

się edukacja pozaformalna, która pozostaje często poza kontrolą i przenosi się do sieci, a jej 

rezultaty pozostają naszym własnym problemem.  

Nie wyklucza to istnienia na kanałach YouTube informacji prawdziwych, istotnych 

i potwierdzonych w naukowych źródłach. Jednak ich weryfikacja zależy od odbiorcy. Ana-

lizowane treści tylko częściowo odpowiadają na potrzeby zdrowotne młodych ludzi.  

Za pozytyw można uznać promowanie aktywności fizycznej, której uprawianie, jak wskazu-

ją badania, jest zjawiskiem coraz rzadszym. Z kolei promocja zdrowego odżywiania wycho-

dzi naprzeciw problemowi otyłości młodych. Dieta i właściwe odżywianie nie są jednak 

kwestią w pełni uniwersalną, należy je dobierać odpowiednio do wieku, wagi, stanu zdro-

wia. Poza otyłością, innym ważnym problemem młodzieży jest bowiem nieuzasadnione 

odchudzanie. W przypadku cielesności często wykorzystuje się marketingowy zabieg 

„uczynienia ludzi niezadowolonymi z tego, co mają”, co z kolei może intensyfikować wy-

stępowanie zaburzeń o podłożu psychicznym. Analizowane kanały YouTube w kwestii 

zdrowia należy uznać w pierwszej kolejności za przestrzeń autoprezentacji nadawców, do-

piero później części prezentowanych treści można przypisać wartość edukacyjną.    
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