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Adaptacja terminów informatycznych
w jÆzyku ogólnym i stylu artystycznym
Intensywnie rozwijajĊca się technika komputerowa powoduje znaczny
przyrost leksyki. Język bowiem, aby byý sprawnym narzędziem komunikacji,
musi speâniaý funkcję nominatywnĊ, czyli nazwaý nieznane dotychczas
fragmenty pozajęzykowej rzeczywistoœci. Jednoczeœnie nowo powstaâe terminy przekraczajĊ granice wâaœciwej sobie odmiany językowej – socjolektu
komputerowego. Za sprawĊ przenikania samej techniki do codziennego
ůycia terminologia informatyczna przedostaje się do języka ogólnego, stajĊc
się tym samym wâasnoœciĊ wszystkich, którzy się danym językiem posâugujĊ,
bez względu na uprawianĊ profesję. Ze względu na wieloœý funkcji, które
komputer peâni i zadaľ, do których jest wykorzystywany przez przeciętnych
uůytkowników, sâownictwo komputerowe jest mocno osadzone w systemie
pojęciowym języka ogólnonarodowego. Tę silnĊ pozycję terminów informatycznych w zasobie leksykalnym wspóâczesnej polszczyzny uzmysâawia fakt,
ůe wiele spoœród nich trafiâo do wydanych w ostatnich latach 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 lub mogĊ
zetknĊý się na co dzieľ. Zwâaszcza w biolekcie ludzi mâodych neologizmy
komputerowe stanowiĊ waůnĊ częœý występujĊcej w nim leksyki. Wydaje się
teů, ůe znajomoœý sâownictwa informatycznego jest w rzeczywistoœci poczĊtku XXI wieku nieodzownym warunkiem wâaœciwego funkcjonowania
w spoâeczeľstwie.
Terminy komputerowe, przekraczajĊc granice wâaœciwej sobie specjalnej
sfery ůycia spoâecznego, nieraz nabierajĊ (w innych odmianach językowych)
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znaczenia przenoœnego i zaczynajĊ funkcjonowaý w róůnych metaforycznych wyraůeniach i zwrotach. Coraz częœciej porównujemy coœ do urzĊdzeľ
i zjawisk informatycznych. W przemówieniu rektora jednej z wyůszych
uczelni, kierowanym do nowo przyjętych studentów, znalazâo się zdanie:
„Obyœcie nie byli jak dyskietka, obyœcie się nauczyli tutaj myœleý” – z metaforycznym uůyciem wyrazu dyskietka, w nadanej zaœ 26.03.2008 roku w Radiu Piekary audycji na temat narkomanii posâuůono się obrazowym porównaniem: „Narkotyki sĊ jak wirus w komputerze; jeœli się wpuœci zâego, to
czasem caây komputer idzie do wyrzucenia”. Najwięcej metafor terminologicznych (komputerowych) powstaje, co oczywiste, w œrodowisku informatyków, ale szybko wchodzĊ one do powszechnego obiegu komunikacyjnego1.
Wyraz spacja ‘odstęp między znakami’ i pochodne od niego czasowniki,
np. rozspacjowaý, wyspacjowaý uůywane sĊ w znaczeniu ‘zrobiý dodatkowe miejsce dla kogoœ lub czegoœ’. Transfer – to ‘szybkie przeniesienie się z jednego
miejsca na drugie’ (por. wyraůenie transfer plików). Podobnie logowanie moůe
odnosiý się nie tyle do procedury identyfikacji uůytkownika, chcĊcego podjĊý
pracę w danym systemie operacyjnym lub sieci, co do zajęcia jakiegoœ miejsca, najczęœciej wygodnego. Loguj się – to zatem tyle, co ‘usiĊdŭ wygodnie’.
W języku mâodzieůy zalogowaý się znaczy takůe ‘zgâosiý swojĊ obecnoœý’.
Równieů czasownik zawiesiý się (zawieszaý się), który juů sam w sobie jest metaforĊ językowĊ (w informatyce oznacza bowiem ‘stan programu lub systemu
operacyjnego, w którym nie odpowiada on na polecenia uůytkownika’), ma
swoje pozakomputerowe znaczenie, uůywa się go w odniesieniu do kogoœ,
kto „zamyœliâ się, przestaâ reagowaý lub zaczĊâ robiý jakĊœ czynnoœý raz za
razem, np. powtarzaý w kóâko ten sam wyraz”, „zamyœliâ się, oderwaâ się od
rzeczywistoœci, byâ chwilowo nieobecny”, „zamyœliâ się i nie reaguje na ůadPrzenikanie sâownictwa specjalistycznego do polszczyzny ogólnej, a nawet stylu artystycznego (o czym w dalszej częœci artykuâu) nie jest zjawiskiem nowym. O determinologizacji nazw specjalnych pisaây m.in. Irena Bajerowa, Danuta Buttler, Jolanta Tambor. W przypadku analizowanej leksyki zdumiewajĊca jest jednak nie tylko skala zjawiska, ale równieů
kierunki i przebieg procedur adaptacyjnych. Naleůy zauwaůyý, ůe w procesach tych jest coœ
z zapoůyczania poœredniego. Skâadniki profesjolektu przenikajĊ bowiem wpierw do slangu,
a potem do polszczyzny ogólnej czy literatury. Najbardziej typowym sposobem zapoůyczania
terminów przez język ogólny jest nadanie im treœci przenoœnej (metaforyzacja), inne procesy
przystosowawcze (adaptacja fleksyjna, sâowotwórcza, fonetyczna i graficzna) przebiegajĊ
analogicznie do procesów asymilacji wyrazów zapoůyczonych. W literaturze nazwy specjalne
wykorzystywane sĊ jako œrodki stylistyczne o róůnych funkcjach (z poetyzacjĊ wâĊcznie) albo
jako wykâadniki stylizacji.
1
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ne pytania rozmówcy”, „nie reaguje na to, co się dzieje”2. Komputerowy
klawisz Delete sâuůĊcy do kasowania tak silnie oddziaâuje na wyobraŭnię językowĊ, ůe w jednym z felietonów Kazika Staszewskiego odnaleŭý moůna
zdanie: „Zdaję sobie sprawę, ůe aktualnoœý poniůszego tekstu jest nikâa, ale
tak mi się nosiâ w âepetynie od jakiegoœ czasu i za nic nie chciaâ się z d e l e t o w a ý bez przelania na papier”3. Felietonista nie napisaâ, ůe tekst nie
chciaâ mu wyjœý z pamięci, ůe nie mógâ go zapomnieý, lecz ůartobliwie
a znamiennie skorzystaâ z komputerowego klawisza ze wskazaniem DELETE, które znaczy tyle, co ‘likwidowaý, kasowaý’. Zacytowana wypowiedŭ
jest, oczywiœcie, stylistycznym ůartem. Niemniej podobnych przykâadów
uůyý czasownika deletowaý odnaleŭý moůna więcej. „Zdilejtowaâem przeszâoœý” – wyznaje bohater powieœci Mariusza Sieniewicza Czwarte niebo4,
w Internecie zaœ moůemy przeczytaý: „jeœli mamy nowoczesne samoloty
wielozadaniowe, to wróg musi braý pod uwagę, ůe nie tylko moůemy się
broniý, ale teů moůemy wysâaý 10 par samolotów, które (…) mogĊ w ciĊgu
paru godzin z d e l e t o w a ý wszystkie elektrownie w kraju wroga”5.
W nowych, metaforycznych sensach, nadbudowanych na znaczeniu komputerowym, funkcjonuje teů czasownik resetowaý || zresetowaý  ang. to reset
‘przestawiaý, zerowaý’ (w informatyce ‘uruchamiaý ponownie system operacyjny komputera, zwykle z powodu problemów z jego wâaœciwym funkcjonowaniem’). „Ja się po kaůdej akcji r e s e t u j ę ”6 – przyznaje jeden z bohaterskich ratowników z kopalni Halemba. O tym zaœ, ůe owo resetowanie nie
byâo w ustach ratownika okazjonalizmem, niechaj œwiadczĊ inne przykâady
uůycia: „Aleů oczywiœcie! Często wstaję i – eureka! Mam jakiœ gotowy pomysâ lub decyzję. A biznes œni mi się często, bo intensywnie pracuję. I nigdy
nie potrafię się caâkiem wyâĊczyý, »z r e s e t o w a ý «”7; „dobra ide (!) się
z r e s e t o w a ý bo wam jeszcze za duůo uœwiadomię” (wypowiedŭ na forum
internetowym)8; „Z r e s e t o w a ý œmierý” (tytuâ artykuâu o naukowcach,
Cytowane wypowiedzi pochodzĊ z ankiety przeprowadzonej przeze mnie wœród studentów Uniwersytetu ŒlĊskiego i Politechniki ŒlĊskiej.
3 K. Staszewski, Die drei wizyten, „Gazeta Wyborcza” (dodatek telewizyjny) z dn. 23.07.2004 r.
4 M. Sieniewicz, Czwarte niebo, Wyd. W.A.B., Warszawa 2003, s.73.
5 Wypowiedŭ
pochodzi ze strony internetowej: http://www.historycy.org/index
.php?act=Print&client= printer&f=328&t=10459 [dostęp: 20.02.2013].
6 Cyt. za: J. Miodek, Ja się po akcji resetuję, „Dziennik Zachodni” z dn. 29.12.2006, s. 13.
7 Zob. http://www.wnp.pl/artykuly/karina-wsciubiak-nie-potrafie-sie-zresetowac,3132_0_
0_1_0.html [dostęp: 20.02.2013].
8 http://www.tajne.org/forum/read.php?f=1&t=109230 [dostęp: 20.02.2013].
2
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którzy próbujĊ przywróciý do ůycia martwe zwierzęta)9; „Czy moůna »z r e s e t o w a ý « sumienie?” (tytuâ artykuâu o. Dariusza W. Andrzejewskiego na
temat sakramentu pokuty)10; „Musimy uœwiadomiý sobie, ůe sakrament pojednania jest po to, aby osiĊgnĊý Boůe miâosierdzie, przebaczenie, spokój
sumienia, jak mawia się w języku internautów – »z r e s e t o w a ý to, co byâo
zâe, zainfekowane wirusem« i rozpoczĊý nowe ůycie w jednoœci z Bogiem
i wâasnym sumieniem”11. W przenoœnym znaczeniu (z)resetowaý – to zatem
‘zregenerowaý się, odnowiý fizycznie i duchowo, oůywiý, przywróciý do
prawidâowego funkcjonowania’12. O tym zaœ, ůe resetowanie wychodzi poza
tradycyjny komputerowy krĊg uůywalnoœci i staje się leksykalnĊ metaforĊ
przeciętnego uůytkownika wspóâczesnej polszczyzny, przekonujĊ takůe wyniki ankiety przeprowadzonej przeze mnie wœród studentów Uniwersytetu
ŒlĊskiego i Politechniki ŒlĊskiej. Jako przykâad przenoœnego uůycia leksyki
komputerowej tę metaforę przywoâaâo wielu respondentów:
– zresetowaâam się – ‘zaczęâam robiý coœ od nowa’ (K 20 UŒ)13;
– zresetowaý się – ‘upiý się na umór’, np. resetowaý się po cięůkiej, dâugiej,
nuůĊcej pracy (M 20 UŒ);
– zresetuj się! – ‘zacznij myœleý od nowa’ (K 20 UŒ);
– resetuję się na weekend – ‘odcinam się od codziennego ůycia’ (K 20 UŒ);
– walnĊý sobie reset – ‘opiý się tak, ůeby urwaâ się film’ (K 24 UŒ);
– trzeba by sobie zrobiý (walnĊý) reseta – ‘mam ochotę przyjĊý większĊ dawkę alkoholu etylowego’ (M 24 PŒ);
– zresetowaý kogoœ – ‘po tym, gdy się zawiesi’ (M 23 PŒ);
– reset – ‘dobra impreza alkoholowa’ (M 25 PŒ).
Jak potwierdzajĊ zacytowane wypowiedzi, w gwarze studenckiej dochodzi
do częœciowego przesunięcia dominanty znaczeniowej przenoœnego sensu
czasownika resetowaý: utoůsamia się go nie tyle z ‘regenerowaniem się, odpręůeniem’, co z formĊ (?) takiej „odnowy” – imprezĊ alkoholowĊ.
Od nazw klawiszy komputerowych wywodzĊ się teů okreœlenia: enter ‘opuœciý (niezręczny) temat rozmowy’ (K 21 UŒ) oraz zrobiý eskejp (od nazwy
przycisku Escape; ang. escape ‘uciec, umknĊý; ucieczka’) ‘wyjœý skĊdœ niepostrzeůenie, uciec’ (K 22 UŒ). W potocznym obiegu sĊ frazeologizmy: szukaý
Zob. http://fakty.interia.pl/news-zresetowac-smierc,nId,810148 [dostęp: 20.02.2013].
Zob. „Goœý Niedzielny” 2006, nr 4, s. 12.
11 Tamůe.
12 Tak teů: J. Miodek, Ja się po akcji resetuję…, s. 13.
13 Informacje podane przeze mnie w nawiasie oznaczajĊ kolejno pâeý i wiek respondenta
oraz uczelnię, na której studiowaâa ankietowana osoba.
9
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sieci ‘straciý wĊtek rozmowy’ (M 24 PŒ), mieý error ‘mieý problem’ (M 23
PŒ)14, uruchomiý swój procesor ‘zaczĊý myœleý’15. Z gier komputerowych wywodzi się natomiast okreœlenie osiĊgnĊý wyůszy level (ang. level – ‘poziom’) – „uůywane w odniesieniu do róůnych dziedzin ůycia” (K 20 UŒ). Obok znanego
od dawna szkolnego przezwiska komputer (komputerek) ‘uczeľ bardzo zdolny,
kujon’, w języku hip-hopowców pojawiâo się inne: skaner odnoszone do
bezmyœlnego naœladowcy, kogoœ, kto nie posiada wâasnego stylu, podszywa
się pod kogoœ, kim nie jest16.
Wiele komputerowych metafor funkcjonuje w gwarze uczniowskiej: CD-ROM – to ‘osoba majĊca duůĊ wiedzę’, haker – ‘zdrajca lub uczeľ majĊcy
duůĊ wiedzę’, joystick – ‘męski narzĊd pâciowy, penis; zwolennik komputeryzacji’, komputer – ‘gâowa; zdolny uczeľ, który ma oceny bardzo dobre i celujĊce; uczeľ dobry z matematyki’, komputerowiec – ‘osoba majĊca dobre wyniki
z przedmiotów œcisâych’, komputery – ‘najlepsi uczniowie w klasie’, procesor –
‘ogólnie o nauczycielu; równieů: nauczyciel informatyki’, wirus IBM – ‘nauczyciel matematyki’, wpierdoliý nortona (od nazwy programu komputerowego
Norton Commander) – ‘zaůyý narkotyk LSD’, wrzuciý na dysk – ‘zapamiętaý’,
zalogowaý się – ‘zgâosiý swojĊ obecnoœý’, zawiesiý się – ‘straciý przytomnoœý
pod wpâywem zaůytych narkotyków’17.
Z forów dyskusyjnych i czatów internetowych wywodzi się sformuâowanie
dostaý bana ‘mieý zakaz (uůywania czegoœ); zostaý wyrzuconym’. Angielski
czasownik to ban oznacza ‘zakazaý czegoœ; skazaý na banicję’. Na forum
dyskusyjnym, czacie lub kanale IRC bana moůe dostaý osoba biorĊca udziaâ
w internetowej dyskusji za zachowanie niezgodne z etykietĊ sieci (netykietĊ).
Okreœlenie dostaý bana rozszerzyâo zakres swej uůywalnoœci, jak zauwaůa
Bartek Chaciľski, „»zbanowanym« moůna zostaý coraz częœciej w »realu«,
Okreœlenie teů moůe znaczyý ‘zrobiý bâĊd, pomyliý się’. Por. E. Jędrzejko, Skâadnia w sieci, czyli o czacie, blogach i innych formach netspeak’u. Nowe media – nowy styl?, w: tejůe, Skâadnia. Style.
Teksty. Skâadniowe aspekty zróůnicowania i przemian polszczyzny XX wieku, Wyd. Gnome, Katowice 2005, s. 251. W języku mâodzieůowym funkcjonujĊ takůe wulgarne zwroty dotyczĊce
masturbacji kobiet – klikaý myszkę oraz męůczyzn – bawiý się joystickiem (důojstikiem) (joystick
‘męski narzĊd pâciowy’; w gwarze uczniowskiej funkcjonuje teů fraza o charakterze obelgi
robili cię joystickiem, zob. Nowy sâownik gwary uczniowskiej, H. Zgóâkowa, red., Wyd. Europa,
Wrocâaw 2004, s. 147).
15 Uruchomcie swoje procesory! – tej ůartobliwej komendy uůywajĊ ponoý niektórzy wykâadowcy
Politechniki ŒlĊskiej, proszĊc swoich studentów o aktywny udziaâ w zajęciach.
16 B. Chaciľski, Totalny sâownik najmâodszej polszczyzny, Wyd. Znak, Kraków 2007,
s. 160–162.
17 Zob. Nowy sâownik gwary uczniowskiej…
14
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czyli prawdziwym ůyciu”18. Jeden z internautów skarůy się: „No centralnie
jawnie kâucę (sic!) się z matkĊ i b a n a n a k o m p a m a m ”, czyli ma zakaz
korzystania z komputera. Inny natomiast pisze o tym, jak chciaâby „daý
kosza” swojej dziewczynie: „Wszystko mnie wk***wia – nigdy nie miaâem
porzĊdnej dziewczyny – zawsze mnie zdradzaây lub cuœ… A najgorsze, ůe
nie mogę d a ý b a n a znienawidzonej, a mam jej powyůej uszu”19.
Pod wpâywem rozwoju informatyki rozszerzyâ swoje znaczenie i zakres
uůycia na inne dziedziny przymiotnik kompatybilny ‘zgodny z czymœ, wzajemnie się z czymœ uzupeâniajĊcy; taki, który moůe z czymœ wspóâdziaâaý, nie
powodujĊc zakâóceľ’, poczĊtkowo odnoszony gâównie do urzĊdzeľ komputerowych, por. przykâady: Kompatybilne komputery; UrzĊdzenie kompatybilne
z komputerem systemu IBM. Dziœ – w ocenie Andrzeja Markowskiego, a takůe
innych normatywistów – „jest to wyraz modny, naduůywany, zwâaszcza
w odniesieniu do sfer innych niů komputery”20. Tak jest na przykâad w wypowiedzi: Ubrania w tym duchu – proste i kompatybilne (âatwe do zestawiania elementów) robi od lat Barbara Hoff.
Jakůe teů chętnie wszyscy dookoâa coœ i – niestety – kogoœ kasujĊ. Nie wygrywajĊ, nie pokonujĊ, nie zwycięůajĊ, nie faulujĊ, lecz kasujĊ – jak w komputerze. Leksem kasowaý, będĊcy rodzimym odpowiednikiem omawianego wczeœniej czasownika deletowaý (w wersji spolszczonej delejtowaý), znajdujemy
w sloganie reklamowym Optimus kasuje konkurencję. Z kolei w wywiadzie
z wybitnym antropologiem kultury, profesorem Rochem SulimĊ, na temat
zanikajĊcej tradycji rodzinnego jadania przy jednym stole dziennikarka
stwierdza: „Mam wraůenie, ůe w y k a s o w a l i œ m y stóâ z domów”21. Podobnie Krzysztof Cugowski w piosence Bal wszystkich œwiętych œpiewa
o dziewczynie, która „s k a s o w a â a go w swej pamięci”. Kilkanaœcie lat
temu takie uůycia czasownika kasowaý nie byâyby moůliwe. Wtedy reklamujĊca się firma z konkurencjĊ by wygrywaâa albo by jĊ pokonywaâa, stóâ usunęlibyœmy, ewentualnie wyrzucilibyœmy z domu i „zastĊpilibyœmy âawĊ albo czymœ, co
B. Chaciľski, Totalny sâownik najmâodszej polszczyzny…, s. 19. Notabene, uůyte przez Chaciľskiego wyraůenie przyimkowe w realu, często dziœ sâyszane w języku mâodzieůowym, takůe
pojawiâo się w zwiĊzku z rozwojem informatyki. Jeœli coœ wydarzyâo się w realu, to znaczy, ůe
miaâo miejsce w prawdziwym ůyciu, a nie w rzeczywistoœci wirtualnej (komputerowej).
19 Cyt. za: B. Chaciľski, Totalny sâownik najmâodszej polszczyzny…, s. 19–20.
20 A. Markowski, Tyle trudnych sâów. Praktyczny sâownik wyrazów obcych uůywanych w prasie, radiu
i telewizji, Wyd. Twój Styl, Warszawa 1995, s. 83.
21 Skalpy rodzinne. Z profesorem Rochem SulimĊ, antropologiem kultury, rozmawia Iza Michalewicz, „Dziennik Zachodni” z dn. 14.12.2007, s. 6.
18
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do stoâu niepodobne”22, tak jak dziewczyna o châopaku by zapomniaâa, wymazaâa go z pamięci. Zdaniem Jana Miodka, „to jest teů (…) znak czasu, tyle ůe
smutny. Czasu wyraŭnej preferencji dla mocnej metaforyki – z kasowaniem,
mordowaniem, demolowaniem i krwiĊ, obecnej chociaůby w języku sprawozdaľ
sportowych czy recenzji muzycznych czasopism mâodzieůowych”23. Ŭródeâ
takiej brutalizacji języka wrocâawski językoznawca upatruje między innymi
w grach komputerowych.
W potocznej polszczyŭnie funkcjonuje teů, wywodzĊcy się z języka „komputerowców”, rzeczownik lamer – okreœlenie uůytkownika Internetu, który
mimo braku wiedzy próbuje sprawiaý wraůenie eksperta, zabierajĊc gâos
w dyskusjach sieciowych w sprawach, na których się nie zna, często nie
przestrzega etykiety. W rozmowie z Radosâawem Pawelcem na temat zmian
zachodzĊcych we wspóâczesnej polszczyŭnie (gâównie w języku mâodzieůowym) i zwiĊzanych z nimi problemów w komunikacji ludzi mâodych ze starymi na sâowa profesora: „Bo doroœli to lamusy i języka mâodych nie rozumiejĊ” dziennikarki reagujĊ następujĊco: „Niektóre lamusy, na przykâad my,
kminiĊ co nieco. I niekoniecznie muszĊ byý przy tym l a m e r a m i . (…)
Same pracujemy na »blaszaku«, czyli pececie”24. Choý sama wypowiedŭ jest
ůartobliwa (bo i występujĊcy w niej rzeczownik lamus uůyty zostaâ w nowym,
funkcjonujĊcym w języku mâodzieůowym, znaczeniu), to jednak dowodzi
znajomoœci ůargonu komputerowego wœród przeciętnych uůytkowników
polszczyzny. W gwarze uczniowskiej lamer to nie tylko informatyczny dyletant. Wyraz rozszerzyâ swoje znaczenie i oprócz nazywania w ten sposób
osób nieznajĊcych się na komputerach i tych, które robiĊ niemĊdre ůarty
w Internecie, rzeczownik ten uůywany jest takůe w odniesieniu do osób
niekompetentnych, które się na czymœ nie znajĊ (niekoniecznie na komputerach), a takůe – jak informuje Nowy sâownik gwary uczniowskiej – w stosunku
do nowych uczniów w klasie25.
Dynamicznie rozwijajĊca się leksyka komputerowa przenika nie tylko do
języka ogólnego. Coraz częœciej obecnoœý terminów informatycznych moůna
Tamůe.
J. Miodek, Rzeczywistoœý elektroniczna a język nasz powszedni, w: A. Mikoâajczuk, R. Pawelec,
red., Na językoznawczych œcieůkach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Wyd. Semper,
Warszawa 2007, s. 106.
24 MlaskajĊc myszkĊ. Z prof. Radosâawem Pawelcem z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiajĊ Agnieszka Kropielnicka i Mira Suchodolska. „Dziennik
Zachodni” z dn. 2.11.2007, s. 7.
25 Nowy sâownik gwary uczniowskiej…, s. 188.
22
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dostrzec w odmianie artystycznej polszczyzny – zarówno w prozie, jak i w poezji. Zjawisko występowania w literaturze pięknej tzw. twardych terminów26
nie jest bynajmniej nowe. Istnieje wiele utworów, w których obecne jest
sâownictwo rozumiane jako terminus technicus, wskazujĊce na silnĊ referencjalnoœý tekstu wobec rzeczywistoœci pozaliterackiej. Istotne staje się pytanie,
jakĊ rolę odgrywa przywoâanie języka zawodowego w dziele literackim. Takie uwiarygodnienie œwiata przedstawionego jest najpewniej – przekonuje
Anna Martuszewska – sposobem „tworzenia ramy modalnej moůliwoœci
i nakâonienia czytelnika do zawarcia paktu powieœciowego, paktu o prawdopodobieľstwie istnienia prezentowanych zjawisk w którymœ z moůliwych
œwiatów”27. Wprowadzenie profesjolektu do dzieâa literackiego ma zatem na
celu przekonanie czytelnika o moůliwoœci istnienia opisywanych w utworze
zdarzeľ. TakĊ zapewne funkcję speânia sâownictwo komputerowe w powieœci Janusza L. Wiœniewskiego pt.: S@motnoœý w Sieci:
Nie miaâ ochoty więcej czytaý. PodâĊczyâ telefon do komputera i uruchomiâ program poczty elektronicznej. Powoli przebrnĊâ przez caâĊ procedurę identyfikacji. Modem w telefonie komórkowym jest chyba najwolniejszym modemem,
jaki istnieje. Często zastanawiaâ się, dlaczego. Sprawdzi to, gdy tylko
wróci do Monachium.
W jego skrzynce pocztowej w komputerze instytutu w Monachium byâ tylko
jeden e-mail. W adresie byâa domena jakiegoœ banku w Anglii.
Znowu jakaœ reklamówka – pomyœlaâ.
Chciaâ jĊ od razu usunĊý, ale jego uwagę zwróciâa pierwsza częœý adresu:
Jennifer@28.
– Czy potrafi pani sama konfigurowaý serwery swojej poczty komputerowej? Jeœli
nie, to chętnie pani pomogę, zanim pójdę.
Uœmiechnęâa się i powaůnym tonem odparâa:
– Potrafię sama zrobiý wiele rzeczy, ale tego nie. Z czasów, kiedy to
umiaâam, pamiętam, ůe to jest koszmarnie trudne i skomplikowane na tych
komputerach, które nie majĊ Windows. To przecieů UNIX, prawda?
– Tak. To stary, dobry UNIX. Nie dajĊ nam tutaj w korytarzu nic
lepszego. Moůna tu tylko IRC-owaý i wysyâaý e-maile. Ale dobre i to.
Uniwersytet nie ma nawet takiego korytarza jak ten – odpowiedziaâ. –
Okreœleniem tym posâuguje się Zdzisâaw Wawrzyniak. Por. Z. Wawrzyniak, Praktyczne
aspekty translacji literackiej na przykâadzie języków niemieckiego i angielskiego, Wyd. PWN, Warszawa
1991, s. 45–46.
27 A. Martuszewska, Powieœý i prawdopodobieľstwo, Wyd. Universitas, Kraków 1992, s. 80.
28 J.L. Wiœniewski, S@motnoœý w Sieci, Wyd. Prószyľski i S-ka, Warszawa 2002, s. 22.
26
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Niech pani mi poda nazwę komputera poczty wychodzĊcej i przychodzĊcej.
Skonfiguruję to pani29.
Sala zareagowaâa szmerem podniecenia, gdy powiedziaâ, ůe przez „nieuwagę” pozostawiâ ten arkusz w swoim biurze w Niemczech, ale za chwilę
odzyska go ze swojego dysku w komputerze na biurku w Monachium. Na
oczach wszystkich obecnych – mogli obserwowaý, co robi, na ogromnym ekranie za jego plecami – wystartowaâ ICQ i uruchomiâ opcję pozwalajĊcĊ
na dostęp, po wprowadzeniu zabezpieczajĊcego hasâa, do wybranych fragmentów dysku na komputerze w jego biurze. Arkusz musiaâ tam byý, gdyů na tydzieľ
przed kongresem w Nowym Orleanie udostępniâ go w ten sam sposób koledze na uniwersytecie w Warszawie. Po kilku minutach arkusz „œciĊgnĊâ
się” na jego laptop i mógâ go wyœwietliý na ekranie tutaj, w audytorium centrum
kongresowego w Nowym Orleanie30.

O ile występowanie socjolektu komputerowego w utworach prozatorskich nie jest niczym nad wyraz wyjĊtkowym31, wiĊůe się bowiem œciœle
z konstrukcjĊ œwiata przedstawionego, o tyle wykorzystanie terminów informatycznych w poezji moůna uznaý za swoiste signum temporis. ZmieniajĊce się elementy poetyckiej scenografii wiersza sĊ efektem przeobraůeľ
dokonujĊcych się w realnym œwiecie. Posâugiwanie się sâownictwem komputerowym w liryce jest niewĊtpliwie dowodem wkraczania w rzeczywistoœý elektronicznĊ. Utwór poetycki staje się więc odbiciem tej rzeczywistoœci, œwiadectwem zmieniajĊcego się œwiata. Podobny proces miaâ juů
miejsce w historii literatury w postaci ruchu futurystów, ale dostrzec tu
moůna znaczĊcĊ róůnicę zwiĊzanĊ z faktem, ůe w przypadku futurystycznych eksperymentów mieliœmy do czynienia z wynalazkiem jako przedmiotem fascynacji umieszczanym w centrum utworu planowo i programowo,
natomiast dziœ rzecz dotyka przede wszystkim tonu dyskursu, który zmieniâ się, odkĊd wniknĊâ do niego cytat z rzeczywistoœci technicyzujĊcej (informatycznej). PojawiajĊce się w wierszach nawiĊzania komputerowe mogĊ
speâniaý rozmaite funkcje.
Ciekawy przykâad wykorzystania sâownictwa komputerowego stanowi
Computerland Wojciecha Wencla:
Tamůe, s. 92.
Tamůe, s. 167–168.
31 Aczkolwiek jest to zjawisko interesujĊce, komputer bowiem w tego rodzaju tekstach staje
się bohaterem. Zob. teů: O. Tokarczuk, Deus ex, w: tejůe, Szafa, Wyd. Literackie, Kraków
2005, s. 55–63.
29

30
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Jak posâusznie zmienia się czas
coraz niůej schodzi sâoľce w dolinie Baka
gęsi idĊ nad staw a potem wracajĊ
prowadzone na postronku burzy
szczury wynoszĊ się z tonĊcego statku
psy wyjĊ kiedy gospodarz umiera
kto trzyma w rękach ten œwiat kto kaůe
z wolna przeciskaý się zimnym godzinom
przez staâe âĊcze istnienia
lot pszczoây nad kwiatami piwonii
wygâadzony w nieziemskim photoshopie
nocne rozmowy na moœcie za miastem
zapisane na dysku księůyca
i kaůda chwila kaůdy twój ruch
– policzone
czy czujesz bajty krĊůĊce w ůyâach
piksele w porach skóry
goœý z odlegâego serwera skanuje nasze ůycie
a po awarii prĊdu cierpliwie wâĊcza
przywracanie systemu
(ile czasu upâynie zanim pozbiera nas spakuje
i naciœnie komendę „wyœlij”)32.

Leksyka komputerowa pojawia się równieů w wierszach i opowiadaniach
dla dzieci. Andrzej Przemysâaw Urbaľski, wykâadowca na Wydziale Informatyki i ZarzĊdzania Politechniki Poznaľskiej, jest autorem kilkudziesięciu
wierszyków i bajek poœwięconych budowie i obsâudze komputera. W tomikach Bajeczna informatyka oraz Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu
informatyki znalazây się teksty, których bohaterami sĊ poszczególne częœci
komputera, róůne urzĊdzenia peryferyjne oraz programy komputerowe.
W. Wencel, Computerland, „Rzeczpospolita” z dn. 16.09.2006, s. 2. Interpretację tego tekstu
zamieszczam w szkicu: M. Macioâek, Od metafory przyrodniczej ku zintelektualizowanej przenoœni
terminologicznej. Ciaâo (i duch) w dawnej i wspóâczesnej poezji miâosnej, w: M. áaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmiľska, S. Wasiuta, red., Ciaâo i duch w języku i w kulturze, Wyd. UMCS, Lublin
2012, s. 168–171.
32
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W barwny i przystępny sposób autor objaœnia ich podstawowe zadania
i funkcje33. Wiersz pt.: Częœci komputera ma charakter autoprezentacji:
WystĊpię tu w roli komputera,
co moc ciekawych częœci zawiera
Piękny obraz Ci utworzę
na mym duůym monitorze
Klawiatura dotyk czuje
i znaki mi przedyktuje
Myszka ręce twej pozwala
by mój ekran przeszukaâa
A drukarka na papierze,
Pisze tylko, co jej powierzę
Karta dŭwięku plus gâoœniki
dadzĊ sâuchaý i muzyki
Dyskietki sâuůĊ do tego
byœ mógâ dane wziĊý kolego
Daje mi moůliwoœý modem
gdzie chcę dzwoniý telefonem
Dzięki skanerowi zaœ potrafię
odczytaý rysunek albo fotografię
Jednostka centralna zawiera
samo sedno komputera
Procesor ma sporo kramu,
gdy uůywasz więcej programów
Programy dziaâajĊ w pamięci RAM,
rozpychajĊ się, więc duůo jej mam
Dyski twarde tak dobrane,
by spamiętaý wszystkie dane
Ogromnym mankamentem tych utworów sĊ natomiast liczne bâędy językowe (zwâaszcza
interpunkcyjne i ortograficzne, np. męůszczyzna – sic! – uůyte kilkakrotnie w tej postaci) oraz
przesadne rymowanie.
33
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A jeszcze ci powiem na poůegnanie:
Mam to wszystko, by ci sâuůyý Panie34.

W utworze pojawiajĊ się liczne terminy komputerowe: nazwy elementów
zestawu komputerowego, urzĊdzeľ wejœcia-wyjœcia (monitor, klawiatura, myszka, drukarka, gâoœniki, skaner, jednostka centralna, modem) oraz nazwy częœci
skâadowych jednostki centralnej (karta dŭwięku, procesor, pamięý RAM, dysk
twardy). W tomikach A.P. Urbaľskiego odnajdziemy takůe bajki informujĊce
o szkodliwoœci piractwa komputerowego (W pajęczej sieci), wpâywie gier
komputerowych na wzrost agresji wœród dzieci i mâodzieůy (PrzegrywajĊcy,
Rewanů, Wina), przestrzegajĊce przed wirusami komputerowymi (Bajeczka
o walce z wirusem, Nasz tata szuka pluskiew) i uzaleůnieniem od Internetu. Oto
fragment takiej bajeczki:
Daleko stĊd, w królestwie komputerów ůyây sobie samotnie potęůna stacja
robocza i maây, przenoœny mikrokomputer. Stacja przenoœna byâa matkĊ maâego mikrokomputera przenoœnego. Ůyli sobie zgodnie i w zdrowiu. Pewnego dnia pojawiâ się obnoœny sprzedawca róůnych-róůnoœci:
– Mam tanie programy z przygodami bohaterów telewizyjnych kreskówek. KosztujĊ dziesięý razy mniej niů w sklepie – kusiâ sprzedawca.
– Mamo, kup mi taki program. Będę mógâ się wreszcie pobawiý z bohaterami dobranocek – prosiâ mikrokomputer. Mama po dâugich namowach daâa się przekonaý i kupiâa synkowi program. Sprzedawca zadowolony poszedâ w dalszĊ drogę, a mama-stacja robocza zaâadowaâa program do swej pamięci i zaczęâa bawiý swego synka kolorowymi obrazkami. Aů tu nagle, obraz na ekranie stacji roboczej zmieniâ się w bezâadne bazgroây, a stacja robocza zaczęâa wydawaý z siebie najróůniejsze
dŭwięki, przez które po chwili mikrokomputer usâyszaâ cichy szept:
– Synku. Sâuchaj mnie uwaůnie. Zostaâam zaraůona wirusem komputerowym, który znajdowaâ się na dysku z tym programem kupionym od
przypadkowego sprzedawcy. Musisz szukaý szczepionki na tego wirusa
bym mogâa powróciý do zdrowia…35.

W przytoczonym wyimku historyjki informatycznej pt.: Bajeczka o walce
z wirusem elementy znane z tradycyjnych baœni dla dzieci zostaây zastĊpione
realiami komputerowymi. Akcja rozgrywa się zatem w królestwie komputerów. Bohaterami sĊ upersonifikowane urzĊdzenia komputerowe: stacja robocza
A.P. Urbaľski, Częœci komputera, w: tegoů, Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu
informatyki, Wyd. Labiryntus, Poznaľ 2007, s. 5–6.
35 Tamůe, s. 33.
34
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i jej malutki syn – przenoœny mikrokomputer. Sprzęty rozmawiajĊ ze sobĊ, wiodĊ pogodne ůycie, miewajĊ chwile radoœci i smutku, tak jak i ludzie chorujĊ.
Przenoœny mikrokomputer jak prawdziwe dziecko oglĊda telewizyjne kreskówki, ma pragnienia, marzy o programie komputerowym z udziaâem postaci znanych mu z bajek, pâacze, gdy dowiaduje się, ůe jego mama jest chora. Stacja
robocza zaœ jak kaůda matka opiekuje się swoim synem, bawi się z nim, robi
wszystko, aby byâ szczęœliwy. W opowieœci o ůyciu komputerów obficie wykorzystano sâownictwo informatyczne. W Bajeczce pojawiajĊ się zarówno oficjalne
terminy komputerowe (stacja robocza, mikrokomputer, program, wirus komputerowy,
dysk), jak równieů profesjonalizmy (szczepionka zamiast program antywirusowy, zaâadowaý program do pamięci [komputera] zamiast zainstalowaý program).
Szczególnym rodzajem nawiĊzaľ do rzeczywistoœci elektronicznej jest wykorzystywanie schematów gatunków internetowych36. Pomysâowoœý twórców jest
zaskakujĊca. Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej – stanowi swoisty wspóâczesny
palimpsest. Utwór powstaâ bowiem poprzez naâoůenie na siebie kilku matryc
gatunkowych, charakterystycznych dla nowej rzeczywistoœci wirtualnej:
Mój login: Da Vinci
Opis:
Szeroko otwieram zamknięte ciasno oczy
Gâęboko chowam wyciĊgnięte pâytkie stwierdzenia
Wyrzucam znalezione cnotliwe przekleľstwa
Uwalniam się od wolnoœci zakutej w kajdany naâogu
Jestem buntownikiem buntu
Szukam zagubionego w ŭle dobra
Uœmiechu na skrzywionej twarzy
Jestem nitkĊ wâóczki wciœniętĊ między CTRL i Shift
Antykiem w sklepie komputerowym
RóůĊ w plastikowej butelce
…
ZALOGUJ SIĘ?!37
Okreœlenie „gatunki internetowe” wprowadziâ Jan Grzenia w odniesieniu do tekstów
funkcjonujĊcych w Internecie. Zdaniem badacza, nazwę tę uprawomocnia „niemal wyâĊczne
występowanie [tych tekstów – M.M.] w obrębie (…) sieci”. Zob. J. Grzenia, Komunikacja
językowa w Internecie, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s.152.
37 J. Kosterska, Forum dyskusyjne, w: M. Waliľski, A. Szczepanek, red., XIV Turniej Jednego
Wiersza O Laur Plateranki, Sosnowiec 2006.
36
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Tytuâ wiersza odsyâa do gatunku wypowiedzi internetowej, jakim jest forum
dyskusyjne, a œciœlej rzecz ujmujĊc, do tzw. wĊtku, czyli pojawiajĊcej się na forum internetowym dyskusji na temat zaproponowany przez któregoœ
z uczestników. „Zagadnienie, które będzie omawiane w danym wĊtku, narzuca
osoba zakâadajĊca go, osoba ta musi teů nadaý wĊtkowi temat, który póŭniej
dyskutanci i czytelnicy ujrzĊ na ekranie. Poszczególne wypowiedzi w takich
dyskusjach noszĊ nazwę »postów«, a jako pisane sĊ wyraŭniej oddzielone od
siebie niů poszczególne wypowiedzi w dyskusji mówionej”38. W przytoczonym
wierszu osobĊ, która zaâoůyâa wĊtek jest uůytkownik o nazwie (nicku) Da Vinci.
InicjujĊce utwór wyraůenie „mój login” nawiĊzuje do umoůliwiajĊcej korzystanie
z wielu usâug internetowych (w tym takůe z forów dyskusyjnych) procedury
logowania się, polegajĊcej na podaniu identyfikatora, tj. nazwy uůytkownika/loginu/nicku (zawsze) oraz hasâa dostępu (zazwyczaj)39. Zaâoůony wĊtek nie
posiada jednak (wyodrębnionego strukturalnie) tematu. OtwierajĊcy dyskusję na
forum Opis to jakby post pochodzĊcy od nadawcy komunikatu, więc osoby
narzucajĊcej temat rozmowy. Samo sâowo „opis” nasuwa raczej skojarzenia
z innĊ formĊ wypowiedzi internetowej, a mianowicie pogawędkĊ przy uůyciu
komunikatora internetowego, np. Gadu-Gadu, gdzie opis (lub jego brak) stanowi
jednĊ z konstytutywnych cech tego gatunku. Z kolei następujĊce po Opisie,
stopniowo narastajĊce zwrotki, moůna by potraktowaý jako typowe na forum
posty pochodzĊce od róůnych internautów; wszystkie majĊ postaý peânoznacznych zdaľ. TakĊ interpretację podpowiadaâby równieů pojawiajĊcy się po nich
wielokropek, sygnalizujĊcy, ůe nie sĊ to wszystkie wypowiedzi odnoszĊce się do
podanego tematu, lecz jedynie fragment dyskusji toczĊcej się na internetowym
forum. „WĊtek – jak pisze Grzenia – musi zawieraý najmniej jeden post, górna
ich liczba nie jest ustalona, czasem sięga kilkuset”40. Obecny w wierszu wielokropek wskazuje na jeszcze jednĊ cechę gatunkowĊ wĊtku, a mianowicie jego
kompozycję otwartĊ, umoůliwiajĊcĊ dodanie postu w dowolnym (nierzadko
nawet doœý dâugim) czasie po zainicjowaniu dyskusji na forum. Z tĊ wâaœciwoœciĊ
wĊtku wiĊůe się najpewniej koľczĊca wiersz eksklamacja „ZALOGUJ SIĘ!?”
Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej stanowi swoisty konglomerat dwóch
gatunków internetowych: funkcjonujĊcego w obrębie forum dyskusyjnego
wĊtku oraz pogawędki przy uůyciu komunikatora. W analizowanym wierszu
nie ma jednego podmiotu lirycznego, utwór – jeœli przyjĊý poczynione powyůej ustalenia – skâada się z wypowiedzi co najmniej czterech osób i tym
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie…, s. 168.
39 Procedurę tę opisuje Grzenia, tamůe, s. 130–137.
40 Tamůe, s. 168.
38
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samym ma charakter nie monologu, lecz polilogu lirycznego. ZwiĊzek
z rzeczywistoœciĊ komputerowĊ (internetowĊ) podtrzymujĊ ponadto pojawiajĊce się w wierszu terminy: login, opis, zaloguj się oraz nazwy klawiszy klawiaturowych CRTL i Shift.
Wykorzystywanie sâownictwa informatycznego w literaturze pięknej,
zwâaszcza w poezji, moůna uznaý za swoiste signum temporis. Posâugiwanie się
profesjolektem informatycznym w dziele epickim tworzy warstwę referencyjnĊ dzieâa, buduje jego realizm, sâuůy imitacji rzeczywistego œwiata. Sprawia, ůe
przedstawione w utworze zdarzenia, postaci robiĊ wraůenie prawdziwych.
W istocie jednak nie sĊ prawdziwe, lecz prawdopodobne, więc fikcyjne, zmyœlone. Nowoczesne techniki komunikowania się spowodowaây między innymi
powstanie nowych gatunków w literaturze. TradycyjnĊ powieœý epistolograficznĊ, pisanĊ w listach zastĊpiâa powieœý e-mailowa, będĊca zbiorem listów
elektronicznych i wiernie odwzorowujĊca wszystkie elementy struktury e-maila
(por. Beks@ Liliany Œnieg-Czaplewskiej, E-mail od Pana Boga do męůczyzn Andy’ego Cloningera)41. Coraz częstsze operowanie sâownictwem komputerowym w poezji dowodzi, ůe jest ono zręcznym i przy tym atrakcyjnym (?) œrodkiem lirycznej ekspresji. SięgajĊ po nie nie tylko przedstawiciele mâodszej generacji poetów (T. Gerszberg, J. Kirsz, J. Kosterska, P. Marcinkiewicz,
W. Wencel), ale równieů twórcy juů dojrzali, jak chociaůby Ewa Lipska (wiersze
pomieszczone w tomiku Pomaraľcza Newtona) czy ksiĊdz Jan Twardowski
(w wierszu Szczęœcie „komputer pyta o godzinę”). Terminy informatyczne bywajĊ
przywoâywane zwyczajnie – jako nazwy pewnych desygnatów, elementów œwiata poetyckiego, sĊ wówczas œrodkiem obrazowania realistycznego albo stanowiĊ
budulec poetyckich metafor (Computerland Wencla). Dzięki leksyce komputerowej modernizujĊ się klasyczne motywy i obrazy literackie. Sâownictwo zwiĊzane
z budowĊ i obsâugĊ komputera wykorzystywane jest zarówno w poezji metafizycznej, podejmujĊcej zagadnienia dotyczĊce ludzkiej egzystencji, usiâujĊcej
zgâębiý zagadkę bytu i ůycia po œmierci, jak równieů w wierszach miâosnych,
zmysâowych erotykach, a nawet w tzw. literaturze czwartej, czyli osobnej, tj.
w wierszach, opowiadaniach i bajeczkach dla dzieci. Jest to wyjĊtkowo wyraŭne
potwierdzenie wejœcia rzeczywistoœci elektronicznej nie tylko w sferę codziennej
komunikacji językowej, ale równieů w obszar komunikacji poetyckiej.
Okreœlenie statusu gatunkowego powieœci e-mailowej nie jest sprawĊ do koľca oczywistĊ. Uznanie listu elektronicznego za odrębny gatunek mowy nakazywaâoby traktowaý ten typ
powieœci jako nowy gatunek epicki. Jeœli natomiast przyjĊý, ůe e-mail jest gatunkowĊ kontynuacjĊ listu (tradycyjnego), to wówczas i w powieœci e-mailowej naleůaâoby widzieý przedâuůenie
gatunku powieœci epistolarnej.
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Adaptation of computer science terms in general language and artistic style
The paper indicates the influence of computer technology on colloquial Polish language and
language of artistic texts. The author presents examples of metaphorisation of computer
science lexis in everyday communication and discusses function of computer science references in chosen literary texts.
Keywords: computer science vocabulary, technological metaphor, determinologisation of
specialist lexis.

