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Promieniowanie K (komputerowe),
czyli o oddziaywaniu rzeczywistoyci informatycznej
na polszczyznÆ
NieůyjĊcy od czterdziestu juů lat wielki językoznawca polski Witold Doroszewski (1899–1976) przeczuwaâ, ůe nadciĊga epoka komputerów, poczĊtkowo nazywanych takůe mózgami elektronowymi lub elektronicznymi maszynami
liczĊcymi – i czekaâ na niĊ z niecierpliwoœciĊ. Daâ temu wyraz w trzecim tomie poradnika językowego O kulturę sâowa, objaœniajĊc pewnej korespondentce, ůe międzynarodowy termin komputer wywodzi się z angielszczyzny
i jest „doœý œwieůej daty” nawet w tym języku. Uznaâ, ůe nie ma ůadnych
przeciwwskazaľ, aby tego wyrazu uůywaý równieů w polszczyŭnie. „Najwaůniejsze jest to, ůeby mieý takie maszyny i móc się nimi posâugiwaý” – pisaâ idĊcy z duchem czasu uczony (Doroszewski 1979, 188).
Wypowiedŭ Doroszewskiego okazaâa się w pewnym sensie prorocza.
W ostatnich kilku dekadach byliœmy (i wciĊů jesteœmy) bowiem œwiadkami
niezwykle dynamicznego rozwoju techniki komputerowej. Nowym urzĊdzeniom towarzyszy zwiĊzane z tĊ dziedzinĊ sâownictwo, w zdecydowanej większoœci wywodzĊce się z języka angielskiego1. Trzeba juů na wstępie podkre
1

Mam tu na uwadze zarówno zapoůyczenia wâaœciwe (leksykalne), jak i kalki semantyczne oraz repliki strukturalnoāznaczeniowe. Z badaľ anglicyzmów wâaœciwych w języku polskim przeprowadzonych w latach 90. ubiegâego wieku przez Elůbietę Maľczak-Wohlfeld
wynika, ůe „komputery” zajmujĊ 12. pozycję pod względem liczby jednostek leksykalnych
grupujĊcych się w 45 polach semantycznych wyróůnionych przez badaczkę, tj. 42 polach
w 1992 roku i dodatkowych trzech w 1995 roku (zob. MaľczakāWohlfeld 1992, 1995). Naleůy podkreœliý, ůe obecnie pole to zajmowaâoby znacznie wyůszĊ pozycję (wspomniane
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œliý, ůe w krótkim czasie komputery utraciây swĊ ekskluzywnĊ pozycję, przestaây byý wykorzystywane jedynie w wĊskim kręgu specjalistów – informatyków, matematyków, techników itp. UůywajĊ ich takůe zwyczajni ludzie, a nie
tylko komputerowcy. Nie wychodzĊc z domu, âĊczymy się przez internet
z caâym œwiatem. Surfujemy po sieci w pociĊgu, autobusie albo przy kawiarnianym stoliku. Wysyâamy e-maile, prowadzimy rozmowy na czacie lub
przez Skype’a, gramy w gry komputerowe, zaglĊdamy na Facebook – dodajemy komentarze, lajkujemy i udostępniamy posty, czytamy wiadomoœci
i tropimy plotki na portalach internetowych, piszemy teksty w edytorach,
tworzymy bazy danych, prowadzimy blogi i czytamy e-booki. Komputer staâ
się więc poůĊdanym i powszechnym narzędziem pracy, ale teů szeroko pojmowanej rozrywki (buszowanie w zasobach internetowych jest wszak obecnie popularnĊ formĊ spędzania czasu wolnego), bez którego trudno dziœ
wyobraziý sobie sprawne funkcjonowanie w spoâeczeľstwie.
Ta znaczĊca pozycja komputerów we wspóâczesnym œwiecie, a takůe
niemal nieograniczony dostęp do internetu oraz stale powiększajĊca się
iloœý celów, do których ich uůywamy, sprawiajĊ, ůe wciĊů roœnie równieů
liczba terminów informatycznych w codziennej komunikacji. Nazwy róůnych elementów sprzętu i oprogramowania komputerowego przestaây juů
(przynajmniej częœciowo) funkcjonowaý jedynie w obiegu informatycznym,
a zaczęây coraz liczniej przenikaý do języka ogólnego. Wszechobecnoœý
komputerów i internetu w naszym ůyciu sprawiâa więc, ůe w języku, którym posâugujemy się na co dzieľ, pojawiâo się wiele nowych jednostek, takich jak np.: antywirusowy, bazodanowy, CD-ROM, drukarka, DVD, dysk twardy, důojstik, edytor tekstu, enter, e-mailowaý, folder, googlowaý, haker, karta sieciowa,
laptop, monitor, pendrive, portal spoâecznoœciowy, przeglĊdarka, resetowaý, router,
skaner, spam, strona internetowa, tablet, twittowaý, updatowaý, wyszukiwarka i wiele
innych. Nowe wyrazy oraz poâĊczenia leksykalne występujĊ zarówno w tek
badania przeprowadzono wszak ponad 20 lat temu, w czasie gdy technologia informatyczna zaczynaâa się w Polsce dopiero rozwijaý). W wydanym w 2010 roku Sâowniku zapoůyczeľ
angielskich w polszczyŭnie zarejestrowano 153 leksemy zwiĊzane z komputerami (MaľczakWohlfeld 2010). Z nowszych ustaleľ Alicji Witalisz, dotyczĊcych zapoůyczeľ semantycznych i kalk strukturalno-znaczeniowych z języka angielskiego, wynika, ůe pod względem
iloœciowym pole „komputery i informatyka” zajmowaâo 5. miejsce w badaniach z 2007 roku i 3. w pracach z 2015 r. (Witalisz 2007, 2015, zob. teů: Witalisz 2016, 34). Na temat ůywioâu angielskiego w polskim sâownictwie informatycznym oraz adaptacji anglicyzmów
komputerowych w polszczyŭnie pisali m.in.: Cudak, Tambor 1995; Matusiak 1997; Macioâek 2010a, 2010b; Zabawa 2014.
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stach pisanych, jak i mówionych – i to wâaœnie nie tylko w dyskusjach specjalistów, lecz równieů osób niezwiĊzanych zawodowo czy nawet hobbystycznie z informatykĊ, czyli w wypowiedziach tzw. przeciętnych uůytkowników (polszczyzny i komputerów).
Z nowymi technologiami oswajajĊ się takůe œrodowiska tradycyjnie uznawane za konserwatywne, choýby kręgi koœcielne, czego potwierdzeniem sĊ
na przykâad takie komunikaty i nagâówki internetowe: „Nauczanie przez internet na KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski planuje uruchomienie teologii przez internet” (wiadomoœci.gazeta.pl, dostęp: 30.01.2017), „Drodzy
przyjaciele i czytelnicy mojego bloga, witam po Wielkopostnej przerwie i zapraszam abyœmy znów razem kroczyli po œcieůkach Pana” – fragment wpisu
z 27.03.2016 roku na blogu siostry Marii Genowefy od Męki Paľskiej
(http:// siostra-marie-genevieve.blog.onet.pl, dostęp: 30.01.2017)2, „Kazania
księdza ze Stopnicy robiĊ furorę w internecie. Najpierw byây kazania, a œciœlej nagranie z ich ýwiczeľ podczas studiów, potem powstaâa strona internetowa, a niedawno wideokazania (sic!). Teraz jego filmy oglĊda w sieci po kilkadziesiĊt tysięcy osób. Wygâasza je ksiĊdz ze Stopnicy. Ale egzorcyzmów
w internecie nie zaryzykuje” (kielce.wyborcza.pl, dostęp: 30.01.2017). Warto
wspomnieý teů o stronie internetowej Szkoây Sâowa Boůego, prowadzonej
pod naczelnĊ redakcjĊ księdza profesora Jana Kochela, której celem jest
„wprowadzenie w medytacyjnĊ lekturę Pisma Œwiętego” (http://www.ssb24.
pl, dostęp: 30.01.2017).
Ze względu na wieloœý funkcji, które komputer i internet peâniĊ w naszym
codziennym ůyciu, leksyka komputerowa jest mocno osadzona w systemie
pojęciowym języka ogólnonarodowego. Tę silnĊ pozycję terminów informatycznych w zasobie wyrazowym wspóâczesnej polszczyzny uzmysâawia fakt,
ůe wiele spoœród nich trafiâo do wydanych na poczĊtku XXI wieku sâowników. Leksykografowie trafnie ocenili praktycznĊ wartoœý omawianych nazw
w komunikacji językowej. Osoby korzystajĊce ze sâowników oczekujĊ
uwzględnienia w nich warstwy najnowszej, tej, z którĊ stykajĊ się bĊdŭ teů
mogĊ zetknĊý się na co dzieľ.
Przy tej okazji warto przypomnieý, ůe kluczowy w rozpatrywanej grupie
nazw leksem komputer pojawiâ się po raz pierwszy w wydanym w 1969 roku
suplemencie do Sâownika języka polskiego PAN pod redakcjĊ Witolda Doroszewskiego, w którym objaœniono go doœý enigmatycznie, por.:

2

W cytowanym fragmencie zachowuję pisownię oryginalnĊ.
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Ryc. 1. Hasâo komputer w Sâowniku języka polskiego PAN (Doroszewski, red., 1969, 245).

Trzeba zauwaůyý, ůe juů wówczas nie zostaâ on uznany za termin specjalistyczny; za takim rozwiĊzaniem przemawiaây choýby przytoczone przykâady
uůycia, pochodzĊce z gazety codziennej „Ůycie Warszawy” oraz czasopisma
„Horyzonty Techniki”. Skrótowoœý (zdawkowoœý) zaproponowanej tu definicji wynika, rzecz jasna, stĊd, ůe w czasie, gdy jĊ formuâowano (koniec lat
60. XX wieku), komputery nie byây jeszcze tak powszechnym urzĊdzeniem
jak dziœ, w zasadzie byây one nieznane poza wĊskimi kręgami specjalistów.
WystępujĊce w definiensie okreœlenia: elektroniczna maszyna liczĊca oraz mózg
elektronowy to kalki angielskich wyraůeľ (odpowiednio): electronic computing machine i electronic brain. Uůywano ich poczĊtkowo w pracach z zakresu informatyki, w literaturze science fiction, a nawet w poezji i potocznej komunikacji.
Na potwierdzenie przywoâajmy wypowiedŭ językoznawcy Wâodzimierza
Gruszczyľskiego na temat stworzonej przy jego udziale aplikacji sâuůĊcej do
oceny stopnia zrozumiaâoœci tekstu: „Jasnopis nie jest oczywiœcie mózgiem
elektronowym, jak to się mówiâo w czasach mojego dzieciľstwa. To jest
program, aplikacja internetowa” (www.rmf24.pl, dostęp: 30.01.2017) oraz
fragment Dzienników gwiazdowych Stanisâawa Lema: „Mózg elektronowy nie
jest maszynĊ do szycia, którĊ moůna gwoŭdzie w œcianę wbijaý. To œwiadoma istota, która orientuje się we wszystkim, co wokóâ zachodzi, i dlatego
nieraz w chwilach kosmicznego niebezpieczeľstwa tak się zaczyna trzĊœý
wraz z caâym statkiem, ůe ludziom trudno ustaý na pokâadzie” (Lem 1994,
65–66). Warto przypomnieý, ůe Lem jest twórcĊ zbudowanego na tej podstawie neologizmu elektromózg3, który często pojawia się na kartach jego ksiĊůek, por.: „Przecieů my staramy się wedle siâ zachowaý elektromózgi w niewiedzy o tych okropnych stronach czâowieka” (Lem 1994, 68). Po okreœlenie
mózg elektronowy celowo sięgnęâa równieů Wisâawa Szymborska w zakoľcze
3

Pod względem sâowotwórczym jest to zâoůenie z pierwszym czâonem zdezintegrowanym.
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niu zabawnego wiersza, będĊcego swoistym autoepitafium, pt. Nagrobek
z tomu Sól z roku 1962:
Tu leůy staroœwiecka jak przecinek
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek
raczyâa daý jej ziemia, pomimo ůe trup
nie naleůaâ do ůadnej z literackich grup.
Ale teů nic lepszego nie ma na mogile
oprócz tej rymowanki, âopianu i sowy.
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy
i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę.
(Szymborska 1962, 38)

Z kolei wyraůenie elektroniczna maszyna liczĊca, uůyte w formie liczby mnogiej, posâuůyâo za nazwę powstaâego w maju 2009 roku zespoâu muzycznego z Wadowic – Elektroniczne Maszyny LiczĊce.
W momencie, gdy – jak pisze Piotr Ůmigrodzki – „zmieniâ się status desygnatu [sâowa komputer – dop. M.M.]: od tajemniczej maszyny wykorzystywanej przez specjalistów w celach, których przeciętny czâowiek nie potrafiâ
ogarnĊý umysâem, do przedmiotu, sprzętu, z którego miliony ludzi korzystajĊ na co dzieľ, a osoby nie potrafiĊce się nim posâugiwaý w oczach niektórych publicystów, socjologów i polityków zasâuůyây juů na miano »wykluczonych z nowoczesnego spoâeczeľstwa«” (Ůmigrodzki 2008, 152), zmianie
ulegây równieů definicje sâownikowe leksemu komputer. I tak w Innym sâowniku języka polskiego (ISJP) objaœniono go nie jako maszynę liczĊcĊ, lecz ‘urzĊdzenie elektroniczne sterowane przez program, przechowujĊce, przetwarzajĊce i wyszukujĊce dane lub sterujĊce pracĊ innych urzĊdzeľ’, a w Wielkim
sâowniku języka polskiego PAN (WSJP PAN) komputer to ‘urzĊdzenie, które
umoůliwia cyfrowy zapis, przetwarzanie danych zgodnie z instrukcjami zapisanymi w programach’. Nie wdajĊc się w ocenę poprawnoœci przytoczonych
tu definicji, przywoâajmy jeszcze tę zaproponowanĊ (postulowanĊ) przez
Piotra Ůmigrodzkiego, zgodnie z którĊ analizowany leksem oznacza ‘rzecz
zawierajĊcĊ jakiœ mechanizm, skonstruowany przez ludzi, przeznaczonĊ do
wykonywania róůnorodnych zadaľ, przewidzianych w programach’ (Ůmigrodzki 2008, 160).
Wiele ogólnie znanych wyrazów komputerowych po raz pierwszy zarejestrowano w ISJP. Uwzględniono w nim zarówno zapoůyczenia formalno-semantyczne (jak chociaůby bajt, bit, CD-ROM, DVD, dyskietka, e-mail, hard-
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ware, joystick, komputer, laptop, notebook, serwer), jak i kalki znaczeniowe z języka
angielskiego (np. adres, bank, edytor, ikona, myszka), a takůe neologizmy utworzone
na gruncie polskim (choýby komputerowiec, komputeryzacja, komputeryzowaý).
W wydanych w 2003 roku pod redakcjĊ Elůbiety Sobol Nowym sâowniku języka polskiego (NSJP) oraz Sâowniku wyrazów obcych (SWO PWN) odnotowano
odpowiednio 48 i 115 terminów informatycznych. Oto zestawienie wyrazów
hasâowych z zakresu informatyki zarejestrowanych w SWO PWN oraz – dla
porównania – w opublikowanym cztery lata póŭniej (w 2007 r.) Sâowniku wyrazów obcych (SWOLiP) pod redakcjĊ Arkadiusza Latuska i Iwony Puchalskiej4:
adres (2)
akumulator (2)
alfanumeryczny
Algol, algol
algorytm
animacja (3)
aplikacja (2)
architektura (3)
arytmometr (2)
asembler
bajt
bank (2)
Basic, basic
baza (6)
binarny
bit II
blok III (4)
bufor (2)
C, c I
Cobol, cobol
deskryptor
desktop
displej (2)
drive
driver
drukarka (1)
dysk (2)
dyskietka
edytor II

elektroniczny
emulacja (1)
emulator
filtr (4)
font
format (3)
formatowanie
Fortran, fortran
gigabajt
grafika (1)
hardware
hardcopy
heksadecymalny
identyfikator (2)
ikona (2)
implementacja
implementowaý
informacja (4)
instrukcja (3)
interfejs
interpretacja (4)
interpreter
joystick
kanaâ (7)
karta (5)
kilobajt
klient (2)
kod (2)
komenda (4)

komparator (2)
kompilacja (2)
kompilator (2)
kompilowaý (2)
kompresja (2)
konsola (4)
konwersja (3)
konwerter (3)
koprocesor
kursor (1)
Lips, lips
listing
Logo, logo
magistrala (2)
mainframe
matryca (1)
megabajt
mikroprogram
model (6)
modem
moduâ (3)
monitor (2)
nit II
oktalny
optymalizator
pakiet (4)
partycja
Pascal, pascal
peryferyjny (2)

plik (2)
ploter
port (4)
procedura (2)
procesor
program (6)
programista
programowaý (2)
programowanie
programowy (1)
Prolog, prolog II
redundancja (1)
redundantny (1)
rekord (2)
sektor (3)
serwer
skaner (1)
streamer
symulacja (2)
symulator (1)
system (1)
szyna (3)
tabulator (1)
tabulogram
terminal (2)
translator (1)
wirus (2)
zerojedynkowy

Indeks 1. Terminy informatyczne zamieszczone w SWO PWN (opracowanie wâasne).



4 Ujęte w nawiasy okrĊgâe cyfry arabskie podane obok niektórych haseâ oznaczajĊ w obu
zestawieniach numer znaczenia odnoszĊcego się do sfery informatycznej (w sâownikach poprzedzone kwalifikatorem dziedzinowym inform.). Cyfry rzymskie w SWO PWN sâuůĊ rozgraniczeniu haseâ homonimicznych.
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adres (3)
adware
backdoors
backup
bajt
banner
BIOS
bit
blog
bluetooth
bps
browser
bufor
bulk e-mail
callback
cartridge
CD
CD-ROM
chip
compakt disc
cookie
crack
cracker
cyberpunk
czat
dekompresja

driver
DVD
důojstik
edytor (2)
e-mail
emalia (2)
emotikona
geek
grafika komputerowa
haker
hardware
hipertekst
home page
host
HTML
hub
ikona (2)
indeks (5)
informatyka
interfejs
Internet
Intranet
IRC
justowaý
klient (2)

klikaý – kliknĊý
komputeryzacja
konwersja (3)
konwerter (4)
kursor
LAN
laptop
link
login
logowaý się – zalogowaý się
mail
mailowaý
mikroprocesor
mini disc
modem
net
network
notebook
offline
online
palmtop
password
PC
pecet
piksel
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plik
ploter
portal (3)
program (6)
RAM
resetowaý – zresetowaý
roaming (2)
router
serwer
shareware
skaner
software
spacja (2)
spam
spamming
surfing (2)
transfer (4)
update
Usenet
WAN
web
webmaster
web page designer
wirus (2)
WWW

Indeks 2. Terminy informatyczne zawarte w SWOLiP (opracowanie wâasne).

Juů pobieůny oglĊd sporzĊdzonych tu rejestrów pozwala zauwaůyý, ůe zestawy pojęý informatycznych odnotowanych w obu tych leksykonach znacznie się róůniĊ. Liczba wyrazów wspólnych dla obu wydawnictw wynosi 23;
sĊ to kolejno: adres, bajt, bit, bufor, driver, edytor, grafika (komputerowa), hardware,
ikona, interfejs, joystick || důojstik, klient, konwersja, konwerter, kursor, modem, plik,
ploter, procesor, program, serwer, skaner, wirus. Zdecydowana większoœý (80 proc.)
terminów komputerowych występujĊcych w sâowniku pod redakcjĊ Elůbiety
Sobol nie pojawiâa się w wydanym cztery lata póŭniej leksykonie Latuska
i Puchalskiej, zamiast tego odnotowano w nim 78 innych jednostek. Rozbieůnoœý obu porównywanych zbiorów leksykalnych wynika z kilku powodów. Przede wszystkim częœý pojęý informatycznych zarejestrowanych
w SWO PWN ulegâa (przynajmniej częœciowej) dezaktualizacji. Dotyczy to
między innymi nazw języków programowania: Algol, asembler, Basic, C, Cobol,
Fortran, Lips, Logo, Prolog. Rozwój informatyki spowodowaâ, ůe utraciây one
swojĊ wartoœý i pionierskĊ pozycję na rynku, ich miejsce zajęây nowe, lepsze
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techniki programowania, np. C++, Turbo Pascal (których nazw nie uwzględniono jednak w SWOLiP, i sâusznie, bo posâuguje się nimi wciĊů wĊski krĊg
uůytkowników polszczyzny, gâównie informatycy programiœci oraz osoby
hobbystycznie tworzĊce programy komputerowe). Wraz z wyjœciem z uůycia
pewnych desygnatów z obiegu komunikacyjnego wypadajĊ teů ich nazwy.
Proces ten, powodowany czynnikiem natury zewnętrznojęzykowej (postępem technologicznym), dobrze oddaje takůe wyraz dyskietka, obecny jeszcze
w SWO PWN, ale juů nieodnotowany w nowszym SWOLiP. Pojawienie się
(i powszechna dostępnoœý) nowych, atrakcyjniejszych noœników danych, jak
pâyty CD, CD-ROM, DVD (nazwy te sĊ juů w SWOLiP) oraz pendrive, spowodowaâo, ůe juů nie zapisuje się plików na dyskietkach i tym samym termin
dyskietka praktycznie wyszedâ z uůycia, przesuwajĊc się ze sfery czynnego do
obszaru biernego zasobu leksykalnego. Jest wâaœciwie pewne, ůe juů za kilka
lat o tym, czym sĊ dyskietki, kolejne pokolenia Polaków i uůytkowników
komputerów będĊ dowiadywaây się jedynie na zajęciach czy z tekstów poœwięconych historii informatyki. Z rozwojem komputerów wiĊůe się obecnoœý w SWOLiP leksemów: laptop, notebook, palmtop, PC, pecet. Z kolei coraz
âatwiejszy dostęp do internetu spowodowaâ odnotowanie w tym leksykonie
równieů wielu terminów zwiĊzanych z sieciĊ, dlatego znalazây się w nim
między innymi wyrazy: browser, crack, cracker, cyberpunk, czat, e-mail, emalia, emotikona, haker, hipertekst, home page, HTML, Internet, IRC, link, mailowaý, offline,
online, spam, spamming.
Sporo terminów i znaczeľ komputerowych uwzględniono równieů w niedokoľczonym jeszcze WSJP PAN. Dotychczas (wedâug stanu na 31.01.2017 r.)
zarejestrowano w nim 283 hasâa grupujĊce się w polu tematycznym komputery/informatyka, stanowiĊcym jednĊ z pozycji wyodrębnionych w ramach podkategorii urzĊdzenia i maszyny, będĊcej częœciĊ nadrzędnej kategorii tematycznej czâowiek i technika. Jedynie niecaâĊ poâowę spoœród nich (107 haseâ) uznano za jednostki terminologiczne. W przypadku 176 zrezygnowano natomiast
z kwalifikatora inform., co uzmysâawia, jak szybko dokonuje się determinologizacja omawianej leksyki. Ponadto odnotowano tu jeszcze kilkanaœcie innych terminów komputerowych (informatycznych), a mianowicie: baner, cyberprzestrzeľ, czatownia, delegacja, portal, posortowaý, post, ramka, separator, sortowaý,
strona domowa, wywalaý się, wywaliý się5. Zasadniczo moůna zauwaůyý, ůe wœród


5 Kwalifikacja niektórych jednostek czy znaczeľ odnotowanych w WSJP PAN, a odnoszĊcych się do dziaâania komputerów i internetu, tj. uznanie ich za ogólne bĊdŭ specjalistyczne,
w kilku co najmniej przypadkach nasuwa pewne wĊtpliwoœci. I tak opatrzenie leksemu portal
kwalifikatorem specjalistycznym dziedzinowym inform. moůe nieco zaskakiwaý, zwâaszcza ůe
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jednostek mieszczĊcych się w badanym polu leksykalnym i uwzględnionych
w WSJP PAN znacznĊ częœý stanowiĊ neologizmy znaczeniowe, w tym takůe
anglosemantyzmy, czyli kalki semantyczne z języka angielskiego, np.: atrybut,
bakcyl, biblioteka, certyfikat, chmura, ciasteczko, domena, etykieta, infekcja, komórka,
kostka, kosz, okno, port, robak, schowek, skórka, œledŭ6.
Szczególnie w biolekcie ludzi mâodych, na przykâad gwarze uczniowskiej
czy slangu (ůargonie) studenckim, neologizmy zwiĊzane z dziaâaniem komputerów oraz poruszaniem się w przestrzeni internetowej stanowiĊ istotny
podzbiór uůywanej w jego obrębie leksyki. Doœý przywoâaý tu choýby kilkanaœcie okreœleľ (haseâ) zarejestrowanych w Sâowniczku wspóâczesnej gwary uczniowskiej (SWGU) pod redakcjĊ Moniki Kresy: apka ‘aplikacja na urzĊdzenie
elektroniczne (np. smartfon, komputer, tablet)’, ciocia Wikipedia ‘Wikipedia –
encyklopedia internetowa’, com (kom) ‘komentarz zwykle pod postem na Facebooku lub zdjęciem na Instagramie’, daý suba ‘zapisaý się na subskrypcję jakiegoœ kanaâu w serwisie YouTube’, efbe, fejo, fejs, fejsik, fejsbuâka ‘portal spoâecznoœciowy Facebook’, emotka ‘emotikon – maây obrazek lub kombinacja
znaków interpunkcyjnych sâuůĊce do wyraůania emocji w komunikacji internetowej’, gamming ‘granie w gry internetowe’, hashtag ‘znacznik na Twitterze,
Instagramie lub Facebooku; sâowo lub wyraůenie poprzedzone znakiem #’,
hejtowaý ‘obraůaý innych w internecie’, komp ‘komputer’, net ‘internet’, retriczka ‘edytor zdjęý’, stream ‘oglĊdanie osoby grajĊcej w gry internetowe lub
komputerowe’, tweetnĊý ‘umieœciý informację na Twitterze’, youtuber ‘osoba
publikujĊca filmy w serwisie YouTube’. Dokâadniejszy oglĊd zawartej w tym
sâowniku leksyki sytuujĊcej się w omawianym kręgu tematycznym zdaje się
potwierdzaý sâusznoœý sformuâowanej przez Ewę SâawkowĊ opinii, ůe
język tej nowej, elektronicznej komunikacji nie tylko staâ się juů sposobem naszego mówienia, o czym przekonujemy się na kaůdym kroku, ale
ten rodzaj medialnego kontaktu jest dla mâodzieůy stylem ůycia. Poeta
napisze: lubiĊ sobie posurfowaý w sieci… na wszystkich kanaâach, na wszystkich
ekranach / na okrĊgâo, przez caâĊ dobę, zgodnie z zasadami / globalnego marketingu, aů do zwymiotowania (Sâawkowa 2004, 190).

jako jednostkę mieszczĊcĊ się w kręgu leksyki wspólnoodmianowej uznano na przykâad rzeczownik generator w znaczeniu ‘program komputerowy, który zbiera i prezentuje jakieœ dane’;
dyskusyjne wydaje się równieů wâĊczenie do rejestru ogólnego wyrazu serwerownia ‘pomieszczenie, w którym znajdujĊ się i pracujĊ serwery’.
6 Uwaga ta jest zgodna z przywoâanymi wczeœniej (zob. przypis 1) ustaleniami Alicji Witalisz dotyczĊcymi liczebnoœci angielskich zapoůyczeľ znaczeniowych w polu pojęciowym
„komputery, informatyka”.
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Zarejestrowane w SWGU wyrazy dowodzĊ, ůe mâodzi ludzie chętnie
(a nieraz zanadto) korzystajĊ z komputerów, róůnych programów i gier
komputerowych, a zwâaszcza z internetu (por. apka, net, gamming, headshot, int,
internety, komp, lag, âajfaj, majnkraftery, majnkrafty, mem, nerdziý, nolife/noâlajf, paint, retro, retriczka, puâapka, skiny, stream, wylega się). PowszechnĊ formĊ spędzania przez mâodzieů czasu wolnego jest gâównie przesiadywanie na portalach spoâecznoœciowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram czy rzadziej Nasza Klasa (por. efbe, fejo, fejs, fejsik, fejsbuâka, haisbuki, inst, insta, nk,
priv, teet, tt, tweet, tweetnĊý, twiterek): obserwowanie i dodawanie do znajomych
lub do ulubionych, lajkowanie7, komentowanie i udostępnianie wpisów oraz
zdjęý (por. dawaý okejkę, far, hashtag, like 4 like, lajk, lajki, lajkaje, retwet, rt, selfi/selfie, udo, zafollowowaý), a ponadto przeglĊdanie, publikowanie i subskrybowanie filmów w serwisie YouTube (por. daý suba, fun art, jutuby, sub, subowaý,
youtuber, yt), rozmawianie na forach internetowych i czatach z zachowaniem
netykiety – jej nieprzestrzeganie wywoâuje wszak dezaprobatę forumowiczów i grozi pewnymi konsekwencjami (por. ban, hejt, hejter, hejtowaý, trol, trolowaý), a takůe przez Gadu-Gadu, Skype’a i Snapchat (por. GG, skajpaj, snap,
snapek, snapowaý) – w sposób obraz(k)owy i skrótowy (por. emotka oraz rozmaite akronimy uůywane zarówno w komunikacji internetowej, jak i esemesowej, np. bd ‘będę’, c u cb ‘Co u ciebie?’, cnie ‘Co nie?’, cr ‘Co robisz?’, ct ‘Co
tam?’, db ‘dobrze’, ig ‘Instagram’, jj ‘juů jestem’, msh ‘mam swój honor’, nmc
‘nie mam czym’, nps ‘nie przejmuj się’, nmg ‘nie mogę’, nt ‘no to’, nwm ‘nie
wiem’, omg ‘Oh my God!’, pnů ‘poniewaů’, sb ‘siebie’, sql ‘szkoâa’, tb ‘tobie’,
thx ‘thanks’, ud ‘udostępniý’, wd ‘wiadomoœý’, wgl ‘w ogóle’, z/w ‘zaraz wracam’). Z kolei ŭródâem potrzebnych informacji i – co wiadomo skĊdinĊd –
pomocĊ w rozwiĊzywaniu zadaľ domowych sĊ dla mâodych przede wszystkim Google i Wikipedia (doktor/wujek Google, ciocia Wikipedia).
PowstajĊce w zwiĊzku z dynamicznym rozwojem nowych technologii
sâownictwo bardzo szybko upowszechnia się w polszczyŭnie ogólnej. Stosunkowo często dochodzi do zmiany statusu terminów komputerowych,
które – co zasygnalizowano juů wczeœniej – przechodzĊ z warstwy specjalistycznej do leksyki wspólnoodmianowej. W zaleůnoœci od tego, z jakiej perspektywy na to zjawisko spojrzymy, moůemy mówiý tu o technicyzacji (lub

7 Potoczny czasownik lajkowaý ‘wyraůaý aprobatę, klikajĊc przycisk „lubię to” na portalu
spoâecznoœciowym’ zostaâ juů zarejestrowany w WSJP PAN. Uwzględniono go równieů
w najnowszym (zaktualizowanym) wydaniu Wielkiego sâownika ortograficznego PWN (zob. Polaľski, red., 2016, 611).
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œciœlej: informatyzacji czy elektronizacji) języka ogólnego albo – by posâuůyý
się okreœleniem zaproponowanym niegdyœ przez Danutę Buttler – o determinologizacji nazw specjalnych, rozumianej jednak nie tylko – jak chciaâa
badaczka – jako „niedokâadne przyswojenie treœci terminologicznej, jej
pewnego rodzaju znieksztaâcenie” albo to, ůe „rozszerza się zakres znaczeniowy terminu zapoůyczonego przez język potoczny” (Buttler 1986, 211),
ale ogólniej, czyli – jak zostaâo to juů powiedziane – jako zmianę statusu
z terminu specjalistycznego na wyraz wspólnoodmianowy. Najwyrazistszym
jednak przejawem owej determinologizacji nazw specjalnych – na co zwracaâa uwagę takůe Buttler – jest nadawanie przejętym przez polszczyznę ogólnĊ
jednostkom (z pochodzenia terminologicznym) treœci przenoœnej (zob. Buttler 1986, 211–212).
Równieů intensywny rozwój technologii informatycznej skutkuje nie tylko
pojawieniem się setek nowych sâów w powszechnym obiegu komunikacyjnym; rzeczywistoœý elektroniczna wpâywa teů znaczĊco na nasze zachowania
(wybory) stylistyczne. Jest ona ŭródâem oryginalnych pomysâów językowych,
które jeszcze nie tak dawno temu nikomu do gâowy by nie przyszây. Coraz
częœciej więc porównujemy róůne zjawiska do sprzętów czy procesów komputerowych. Krzysztof Cugowski œpiewa w Balu wszystkich œwiętych o dziewczynie, która „skasowaâa go w swej pamięci”. Z radioodbiorników sâyszymy
teů sâowa piosenki Sylwii Grzeszczak, w której wokalistka ze smutkiem
stwierdza, ůe „Coraz mniej mamy chwil, by pogadaý – spójrz / Caây nasz
dialog to gigabajty bzdur / Szum, brak zasięgu”. W jednej z audycji radiowych zaproszona do studia psycholog zestawiâa skutki uzaleůnienia od narkotyków z dziaâaniem wirusów komputerowych, a byây przewodniczĊcy
Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, podczas konwencji krajowej w 2013
roku powiedziaâ: „Kiedy patrzymy na gâównego oponenta, gâównĊ partię
opozycyjnĊ, to sâyszymy – jak zawsze w historii tej partii – ůe Polska zamiast
wejœcia na ten drugi level, potrzebuje de facto znowu resetu” (zob. http://fak
ty.tvn24.pl/aktualnosci,59/kaczynski-i-tusk-maja-dwie-wizje-polski,374005.
html, dostęp: 30.01.2017).
Gdy dwa lata temu staâem w kolejce przy wejœciu do Paâacu Prezydenckiego
w zwiĊzku z debatĊ zorganizowanĊ tam z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, posâyszaâem wypowiedŭ jednej z zaproszonych językoznawczyľ:
„Wâaœnie aktualizuję dane”, informujĊcej tymi sâowy, ůe próbuje przypomnieý
sobie, kim jest witajĊca się z niĊ osoba i przy jakiej okazji się poznaây.
Moja koleůanka z pracy, kilka lat ode mnie mâodsza, a przy tym bardziej
niů ja zanurzona w rzeczywistoœci elektronicznej i nowych mediach, którymi
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się naukowo zajmuje, proszĊc swoich studentów, by jakieœ informacje dobrze
zapamiętali lub wyraŭnie zaznaczyli je w swoich notatkach, mówi: „Proszę to
sobie wyboldowaý”, sięgajĊc po czasownik uůywany przy komputerowym
edytowaniu tekstów. Ja jednak stale proszę (na zajęciach z fonetyki historycznej praktycznie nieustannie, a byý moůe – w opinii co poniektórych studentów – nawet natarczywie), by nowe wiadomoœci (nazwy procesów i daty
ich zachodzenia) sobie dobrze przyswoili, by je zapisali kolorem lub podkreœlili, a następnie nauczyli się ich na pamięý. Moůe ze względu na charakter
nauczanego przedmiotu jestem w tej kwestii bardziej zachowawczy.
Przed paroma laty rektor jednej z warszawskich uczelni podczas inauguracji roku akademickiego – by posâuůyý się przykâadem częstokroý podawanym przez Jana Miodka – ůyczyâ nowo przyjętym studentom, by nie byli jak
dyskietka, ale by w ciĊgu pięciu lat studiów nauczyli się myœleý. Trzeba od
razu zauwaůyý, ůe w obliczu dynamicznego tempa przemian cywilizacyjnych
(technologicznych) dzisiaj ta innowacja stylistyczna mogâaby byý juů nieczytelna, bo teů któů z nas zapisuje obecnie dane na dyskietkach? Wraz z wyjœciem z uůycia pewnych desygnatów w językowĊ przeszâoœý odchodzĊ takůe
ich nazwy. Dziœ przytoczone porównanie juů się zdezaktualizowaâo. Tak jak
– zabawnie rzecz ujmujĊc – trĊci myszkĊ8 popularny jeszcze do niedawna
w języku moim i moich rówieœników metaforyczny zwrot byý wolnym || powolnym jak Nasza Klasa, nawiĊzujĊcy do spowolnionego poczĊtkowo dziaâania bodaj pierwszego w Polsce internetowego serwisu spoâecznoœciowego
Nasza-Klasa.pl (dziœ: nk.pl), spowodowanego przeciĊůeniem serwerów.
W metaforycznych uůyciach funkcjonuje teů czasownik resetowaý || zresetowaý. Swego czasu w mediach lokalnych gâoœno mówiâo się o tym, ůe przy koœciele œw. Rocha w Poznaniu umieszczono billboard z napisem: „Caâodzienna adoracja Najœwiętszego Sakramentu i spowiedŭ œw. Kaůdy czwartek.
Przyjdŭ i zresetuj swoje sumienie” (zob. fot. 1).
Jan Miodek wspomina o bohaterskim ratowniku z Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie ŒlĊskiej, który po tragedii, jaka się tam wydarzyâa w listopadzie 2006 roku, w jednym z wywiadów powiedziaâ: „Ja się
po kaůdej akcji resetuję” (Miodek 2007, 72). W przenoœnym znaczeniu resetowaý || zresetowaý to zatem ‘zregenerowaý się, odnowiý fizycznie i duchowo;


8 W języku mâodzieůy zwrot trĊciý myszkĊ poza swym tradycyjnym sensem, tj. ‘byý przestarzaâym, niemodnym, staroœwieckim’, uzyskaâ, co ciekawe, takůe nowe znaczenie, a mianowicie: ‘dotknĊý coœ myszkĊ komputerowĊ, przesunĊý myszkę od komputera’ (zob. Piela 2016,
90). Jest to zabawny przykâad reinterpretacji zwiĊzku frazeologicznego, œciœlej: neosemantyzacji powodowanej funkcjonowaniem w rzeczywistoœci komputerowej.
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Fot. 1. Billboard przy koœciele œw. Rocha w Poznaniu. Ŭródâo: Epoznan.pl [dostęp: 30.01.2017].

powróciý do wâaœciwego funkcjonowania; odpoczĊý gâównie dla nabrania
siâ; odůyý’. W tym sensie omawiany czasownik często uůywany jest równieů
w języku mâodzieůowym, o czym œwiadczĊ przeprowadzone przeze mnie
przed laty badania ankietowe wœród studentów Uniwersytetu ŒlĊskiego i Politechniki ŒlĊskiej (Macioâek 2013, 169–170) czy jego obecnoœý w Sâowniku
slangu studentów Uniwersytetu Gdaľskiego (Widawski, red., 2010, 224–225). Badania sondaůowe Macieja Widawskiego, a takůe moje, zgodnie wskazujĊ, ůe
w ůargonie studenckim wyraz resetowaý || zresetowaý znaczy teů ‘upijaý się do
nieprzytomnoœci’ (por. Macioâek 2013, 170; Widawski, red., 2010, 224–225).
Tego typu metafor wyrastajĊcych z inspiracji œwiatem komputerów i internetu bez trudu wskazaý moůna by więcej. Tu jednak poprzestaľmy na przywoâanych przykâadach, sygnalizujĊc jedynie, ůe najwięcej przenoœnych uůyý
leksyki informatycznej spotykamy wâaœnie w wypowiedziach ludzi mâodych
– gwarze uczniowskiej czy ůargonie studenckim. MetaforykĊ informatycznĊ
syci się takůe najnowsza poezja i proza polska. Moůna to, oczywiœcie, uznaý
za swoiste signum temporis – znak czasu – czasu, w którym komputery i komunikacja elektroniczna zdominowaây nasze ůycie i znaczĊco wpâynęây na
sposób myœlenia o otaczajĊcym nas œwiecie. Dla zilustrowania tego procesu
przytoczę na zakoľczenie wiersz Ewy Lipskiej pt. Nasz komputer z tomiku Ja:
Nasz komputer
leůy między nami.
Sformatowani w sam raz
na naszĊ szybkĊ miâoœý
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otwieramy dialogowe okno.
Deseľ deszczu na szybach
z galerii Clip Art.
WracajĊ domyœlne usta.
Ikona oddechu.
Scaleni jeszcze raz i jeszcze raz
autoryzujemy siebie nad ranem
kiedy listonosz wrzuca nam do skrzynki
wschód œwieůej moreli.
(Lipska 2003, 49)
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C-radiation. On the influence of the IT sector on Polish language
The article concerns the influence of the IT sector on the evolution of the Polish language.
The author discusses changes in vocabulary: the introduction of new terms concerning computers (usually of English origin), into the Polish language and Polish dictionaries that have
been published recently. He analyses the influence of virtual reality on communicative patterns of behaviour of contemporary Poles. He explains how the words that refer to computers and the Internet have become metaphors in contemporary Polish language and how they
are being used in poetry.
Keywords: computer vocabulary, Anglicism, technical metaphor

