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MARCIN MACIO EK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Adaptacja terminów informatycznych  
w j zyku ogólnym i stylu artystycznym 

Intensywnie rozwijaj ca si  technika komputerowa powoduje znaczny 
przyrost leksyki. J zyk bowiem, aby by  sprawnym narz dziem komunikacji, 
musi spe nia  funkcj  nominatywn , czyli nazwa  nieznane dotychczas 
fragmenty pozaj zykowej rzeczywisto ci. Jednocze nie nowo powsta e ter-
miny przekraczaj  granice w a ciwej sobie odmiany j zykowej – socjolektu 
komputerowego. Za spraw  przenikania samej techniki do codziennego 
ycia terminologia informatyczna przedostaje si  do j zyka ogólnego, staj c 

si  tym samym w asno ci  wszystkich, którzy si  danym j zykiem pos uguj , 
bez wzgl du na uprawian  profesj . Ze wzgl du na wielo  funkcji, które 
komputer pe ni i zada , do których jest wykorzystywany przez przeci tnych 
u ytkowników, s ownictwo komputerowe jest mocno osadzone w systemie 
poj ciowym j zyka ogólnonarodowego. T  siln  pozycj  terminów informa-
tycznych w zasobie leksykalnym wspó czesnej polszczyzny uzmys awia fakt, 
e wiele spo ród nich trafi o do wydanych w ostatnich latach s owników. 

Leksykografowie trafnie ocenili praktyczn  warto  omawianych nazw 
w komunikacji j zykowej. Osoby korzystaj ce ze s owników oczekuj  
uwzgl dnienia w nich warstwy najnowszej, tej, z któr  stykaj  si  lub mog  
zetkn  si  na co dzie . Zw aszcza w biolekcie ludzi m odych neologizmy 
komputerowe stanowi  wa n  cz  wyst puj cej w nim leksyki. Wydaje si  
te , e znajomo  s ownictwa informatycznego jest w rzeczywisto ci po-
cz tku XXI wieku nieodzownym warunkiem w a ciwego funkcjonowania 
w spo ecze stwie. 

Terminy komputerowe, przekraczaj c granice w a ciwej sobie specjalnej 
sfery ycia spo ecznego, nieraz nabieraj  (w innych odmianach j zykowych) 
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znaczenia przeno nego i zaczynaj  funkcjonowa  w ró nych metaforycz-
nych wyra eniach i zwrotach. Coraz cz ciej porównujemy co  do urz dze  
i zjawisk informatycznych. W przemówieniu rektora jednej z wy szych 
uczelni, kierowanym do nowo przyj tych studentów, znalaz o si  zdanie: 
„Oby cie nie byli jak dyskietka, oby cie si  nauczyli tutaj my le ” – z meta-
forycznym u yciem wyrazu dyskietka, w nadanej za  26.03.2008 roku w Ra-
diu Piekary audycji na temat narkomanii pos u ono si  obrazowym porów-
naniem: „Narkotyki s  jak wirus w komputerze; je li si  wpu ci z ego, to 
czasem ca y komputer idzie do wyrzucenia”. Najwi cej metafor termino-
logicznych (komputerowych) powstaje, co oczywiste, w rodowisku in-
formatyków, ale szybko wchodz  one do powszechnego obiegu komuni-
kacyjnego1. 

Wyraz spacja ‘odst p mi dzy znakami’ i pochodne od niego czasowniki, 
np. rozspacjowa , wyspacjowa  u ywane s  w znaczeniu ‘zrobi  dodatkowe miej-
sce dla kogo  lub czego ’. Transfer – to ‘szybkie przeniesienie si  z jednego 
miejsca na drugie’ (por. wyra enie transfer plików). Podobnie logowanie mo e 
odnosi  si  nie tyle do procedury identyfikacji u ytkownika, chc cego podj  
prac  w danym systemie operacyjnym lub sieci, co do zaj cia jakiego  miej-
sca, najcz ciej wygodnego. Loguj si  – to zatem tyle, co ‘usi d  wygodnie’. 
W j zyku m odzie y zalogowa  si  znaczy tak e ‘zg osi  swoj  obecno ’. 
Równie  czasownik zawiesi  si  (zawiesza  si ), który ju  sam w sobie jest meta-
for  j zykow  (w informatyce oznacza bowiem ‘stan programu lub systemu 
operacyjnego, w którym nie odpowiada on na polecenia u ytkownika’), ma 
swoje pozakomputerowe znaczenie, u ywa si  go w odniesieniu do kogo , 
kto „zamy li  si , przesta  reagowa  lub zacz  robi  jak  czynno  raz za 
razem, np. powtarza  w kó ko ten sam wyraz”, „zamy li  si , oderwa  si  od 
rzeczywisto ci, by  chwilowo nieobecny”, „zamy li  si  i nie reaguje na ad-

                                                           

1 Przenikanie s ownictwa specjalistycznego do polszczyzny ogólnej, a nawet stylu arty-

stycznego (o czym w dalszej cz ci artyku u) nie jest zjawiskiem nowym. O determinologiza-

cji nazw specjalnych pisa y m.in. Irena Bajerowa, Danuta Buttler, Jolanta Tambor. W przy-

padku analizowanej leksyki zdumiewaj ca jest jednak nie tylko skala zjawiska, ale równie  

kierunki i przebieg procedur adaptacyjnych. Nale y zauwa y , e w procesach tych jest co  

z zapo yczania po redniego. Sk adniki profesjolektu przenikaj  bowiem wpierw do slangu, 

a potem do polszczyzny ogólnej czy literatury. Najbardziej typowym sposobem zapo yczania 

terminów przez j zyk ogólny jest nadanie im tre ci przeno nej (metaforyzacja), inne procesy 

przystosowawcze (adaptacja fleksyjna, s owotwórcza, fonetyczna i graficzna) przebiegaj  

analogicznie do procesów asymilacji wyrazów zapo yczonych. W literaturze nazwy specjalne 

wykorzystywane s  jako rodki stylistyczne o ró nych funkcjach (z poetyzacj  w cznie) albo 

jako wyk adniki stylizacji. 
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ne pytania rozmówcy”, „nie reaguje na to, co si  dzieje”2. Komputerowy 
klawisz Delete s u cy do kasowania tak silnie oddzia uje na wyobra ni  j -
zykow , e w jednym z felietonów Kazika Staszewskiego odnale  mo na 
zdanie: „Zdaj  sobie spraw , e aktualno  poni szego tekstu jest nik a, ale 
tak mi si  nosi  w epetynie od jakiego  czasu i za nic nie chcia  si  z d e l e -
t o w a  bez przelania na papier”3. Felietonista nie napisa , e tekst nie 
chcia  mu wyj  z pami ci, e nie móg  go zapomnie , lecz artobliwie 
a znamiennie skorzysta  z komputerowego klawisza ze wskazaniem DELE-
TE, które znaczy tyle, co ‘likwidowa , kasowa ’. Zacytowana wypowied  
jest, oczywi cie, stylistycznym artem. Niemniej podobnych przyk adów 
u y  czasownika deletowa  odnale  mo na wi cej. „Zdilejtowa em prze-
sz o ” – wyznaje bohater powie ci Mariusza Sieniewicza Czwarte niebo4, 
w Internecie za  mo emy przeczyta : „je li mamy nowoczesne samoloty 
wielozadaniowe, to wróg musi bra  pod uwag , e nie tylko mo emy si  
broni , ale te  mo emy wys a  10 par samolotów, które (…) mog  w ci gu 
paru godzin z d e l e t o w a  wszystkie elektrownie w kraju wroga”5. 
W nowych, metaforycznych sensach, nadbudowanych na znaczeniu kompu-
terowym, funkcjonuje te  czasownik resetowa  || zresetowa   ang. to reset 
‘przestawia , zerowa ’ (w informatyce ‘uruchamia  ponownie system opera-
cyjny komputera, zwykle z powodu problemów z jego w a ciwym funkcjo-
nowaniem’). „Ja si  po ka dej akcji r e s e t u j ”6 – przyznaje jeden z boha-
terskich ratowników z kopalni Halemba. O tym za , e owo resetowanie nie 
by o w ustach ratownika okazjonalizmem, niechaj wiadcz  inne przyk ady 
u ycia: „Ale  oczywi cie! Cz sto wstaj  i – eureka! Mam jaki  gotowy po-
mys  lub decyzj . A biznes ni mi si  cz sto, bo intensywnie pracuj . I nigdy 
nie potrafi  si  ca kiem wy czy , »z r e s e t o w a «”7; „dobra ide (!) si  
z r e s e t o w a  bo wam jeszcze za du o u wiadomi ” (wypowied  na forum 
internetowym)8; „Z r e s e t o w a  mier ” (tytu  artyku u o naukowcach, 

                                                           

2 Cytowane wypowiedzi pochodz  z ankiety przeprowadzonej przeze mnie w ród studen-

tów Uniwersytetu l skiego i Politechniki l skiej. 
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 Wypowied  pochodzi ze strony internetowej: http://www.historycy.org/index 

.php?act=Print&client= printer&f=328&t=10459 [dost p: 20.02.2013]. 
6 Cyt. za: J. Miodek, Ja si  po akcji resetuj , „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 [dost p: 20.02.2013]. 
8 http://www.tajne.org/forum/read.php?f=1&t=109230 [dost p: 20.02.2013]. 
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którzy próbuj  przywróci  do ycia martwe zwierz ta)9; „Czy mo na »z r e -
s e t o w a « sumienie?” (tytu  artyku u o. Dariusza W. Andrzejewskiego na 
temat sakramentu pokuty)10; „Musimy u wiadomi  sobie, e sakrament po-
jednania jest po to, aby osi gn  Bo e mi osierdzie, przebaczenie, spokój 
sumienia, jak mawia si  w j zyku internautów – »z r e s e t o w a  to, co by o 
z e, zainfekowane wirusem« i rozpocz  nowe ycie w jedno ci z Bogiem 
i w asnym sumieniem”11. W przeno nym znaczeniu (z)resetowa  – to zatem 
‘zregenerowa  si , odnowi  fizycznie i duchowo, o ywi , przywróci  do 
prawid owego funkcjonowania’12. O tym za , e resetowanie wychodzi poza 
tradycyjny komputerowy kr g u ywalno ci i staje si  leksykaln  metafor  
przeci tnego u ytkownika wspó czesnej polszczyzny, przekonuj  tak e wy-
niki ankiety przeprowadzonej przeze mnie w ród studentów Uniwersytetu 
l skiego i Politechniki l skiej. Jako przyk ad przeno nego u ycia leksyki 

komputerowej t  metafor  przywo a o wielu respondentów: 
– zresetowa am si  – ‘zacz am robi  co  od nowa’ (K 20 U )13; 
– zresetowa  si  – ‘upi  si  na umór’, np. resetowa  si  po ci kiej, d ugiej, 

nu cej pracy (M 20 U ); 
– zresetuj si ! – ‘zacznij my le  od nowa’ (K 20 U ); 
– resetuj  si  na weekend – ‘odcinam si  od codziennego ycia’ (K 20 U ); 
– waln  sobie reset – ‘opi  si  tak, eby urwa  si  film’ (K 24 U ); 
– trzeba by sobie zrobi  (waln ) reseta – ‘mam ochot  przyj  wi ksz  daw-

k  alkoholu etylowego’ (M 24 P ); 
– zresetowa  kogo  – ‘po tym, gdy si  zawiesi’ (M 23 P ); 
– reset – ‘dobra impreza alkoholowa’ (M 25 P ). 
Jak potwierdzaj  zacytowane wypowiedzi, w gwarze studenckiej dochodzi 

do cz ciowego przesuni cia dominanty znaczeniowej przeno nego sensu 
czasownika resetowa : uto samia si  go nie tyle z ‘regenerowaniem si , odpr -
eniem’, co z form  (?) takiej „odnowy” – imprez  alkoholow . 
Od nazw klawiszy komputerowych wywodz  si  te  okre lenia: enter ‘opu-

ci  (niezr czny) temat rozmowy’ (K 21 U ) oraz zrobi  eskejp (od nazwy 
przycisku Escape; ang. escape ‘uciec, umkn ; ucieczka’) ‘wyj  sk d  niepo-
strze enie, uciec’ (K 22 U ). W potocznym obiegu s  frazeologizmy: szuka  

                                                           

9 Zob. http://fakty.interia.pl/news-zresetowac-smierc,nId,810148 [dost p: 20.02.2013]. 
10 Zob. „Go  Niedzielny” 2006, nr 4, s. 12. 
11 Tam e. 
12 Tak te : J. Miodek, Ja si  po akcji resetuj …, s. 13. 
13 Informacje podane przeze mnie w nawiasie oznaczaj  kolejno p e  i wiek respondenta 

oraz uczelni , na której studiowa a ankietowana osoba. 



MARCIN MACIO EK: Adaptacja terminów informatycznych… 171 

sieci ‘straci  w tek rozmowy’ (M 24 P ), mie  error ‘mie  problem’ (M 23 
P )14, uruchomi  swój procesor ‘zacz  my le ’15. Z gier komputerowych wywo-
dzi si  natomiast okre lenie osi gn  wy szy level (ang. level – ‘poziom’) – „u y-
wane w odniesieniu do ró nych dziedzin ycia” (K 20 U ). Obok znanego 
od dawna szkolnego przezwiska komputer (komputerek) ‘ucze  bardzo zdolny, 
kujon’, w j zyku hip-hopowców pojawi o si  inne: skaner odnoszone do 
bezmy lnego na ladowcy, kogo , kto nie posiada w asnego stylu, podszywa 
si  pod kogo , kim nie jest16. 

Wiele komputerowych metafor funkcjonuje w gwarze uczniowskiej: CD-
-ROM – to ‘osoba maj ca du  wiedz ’, haker – ‘zdrajca lub ucze  maj cy 
du  wiedz ’, joystick – ‘m ski narz d p ciowy, penis; zwolennik komputery-
zacji’, komputer – ‘g owa; zdolny ucze , który ma oceny bardzo dobre i celu-
j ce; ucze  dobry z matematyki’, komputerowiec – ‘osoba maj ca dobre wyniki 
z przedmiotów cis ych’, komputery – ‘najlepsi uczniowie w klasie’, procesor – 
‘ogólnie o nauczycielu; równie : nauczyciel informatyki’, wirus IBM – ‘nau-
czyciel matematyki’, wpierdoli  nortona (od nazwy programu komputerowego 
Norton Commander) – ‘za y  narkotyk LSD’, wrzuci  na dysk – ‘zapami ta ’, 
zalogowa  si  – ‘zg osi  swoj  obecno ’, zawiesi  si  – ‘straci  przytomno  
pod wp ywem za ytych narkotyków’17. 

Z forów dyskusyjnych i czatów internetowych wywodzi si  sformu owanie 
dosta  bana ‘mie  zakaz (u ywania czego ); zosta  wyrzuconym’. Angielski 
czasownik to ban oznacza ‘zakaza  czego ; skaza  na banicj ’. Na forum 
dyskusyjnym, czacie lub kanale IRC bana mo e dosta  osoba bior ca udzia  
w internetowej dyskusji za zachowanie niezgodne z etykiet  sieci (netykiet ). 
Okre lenie dosta  bana rozszerzy o zakres swej u ywalno ci, jak zauwa a 
Bartek Chaci ski, „»zbanowanym« mo na zosta  coraz cz ciej w »realu«, 

                                                           

14 Okre lenie te  mo e znaczy  ‘zrobi  b d, pomyli  si ’. Por. E. J drzejko, Sk adnia w sie-

ci, czyli o czacie, blogach i innych formach netspeak’u. Nowe media – nowy styl?, w: tej e, Sk adnia. Style. 

Teksty. Sk adniowe aspekty zró nicowania i przemian polszczyzny XX wieku, Wyd. Gnome, Katowi-

ce 2005, s. 251. W j zyku m odzie owym funkcjonuj  tak e wulgarne zwroty dotycz ce 

masturbacji kobiet – klika  myszk  oraz m czyzn – bawi  si  joystickiem (d ojstikiem) (joystick 

‘m ski narz d p ciowy’; w gwarze uczniowskiej funkcjonuje te  fraza o charakterze obelgi 

robili ci  joystickiem, zob. Nowy s ownik gwary uczniowskiej, H. Zgó kowa, red., Wyd. Europa, 

Wroc aw 2004, s. 147). 
15 Uruchomcie swoje procesory! – tej artobliwej komendy u ywaj  pono  niektórzy wyk adowcy 

Politechniki l skiej, prosz c swoich studentów o aktywny udzia  w zaj ciach. 
16 B. Chaci ski, Totalny s ownik najm odszej polszczyzny, Wyd. Znak, Kraków 2007, 

s. 160–162. 
17 Zob. Nowy s ownik gwary uczniowskiej… 
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czyli prawdziwym yciu”18. Jeden z internautów skar y si : „No centralnie 
jawnie k uc  (sic!) si  z matk  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 chcia by „da  
kosza” swojej dziewczynie: „Wszystko mnie wk***wia – nigdy nie mia em 
porz dnej dziewczyny – zawsze mnie zdradza y lub cu … A najgorsze, e 
nie mog  d a  b a n a  znienawidzonej, a mam jej powy ej uszu”19. 

Pod wp ywem rozwoju informatyki rozszerzy  swoje znaczenie i zakres 

u ycia na inne dziedziny przymiotnik kompatybilny ‘zgodny z czym , wzajem-

nie si  z czym  uzupe niaj cy; taki, który mo e z czym  wspó dzia a , nie 
powoduj c zak óce ’, pocz tkowo odnoszony g ównie do urz dze  kompu-

terowych, por. przyk ady: Kompatybilne komputery; Urz dzenie kompatybilne 

z komputerem systemu IBM. Dzi  – w ocenie Andrzeja Markowskiego, a tak e 

innych normatywistów – „jest to wyraz modny, nadu ywany, zw aszcza 

w odniesieniu do sfer innych ni  komputery”20. Tak jest na przyk ad w wy-

powiedzi: Ubrania w tym duchu – proste i kompatybilne ( atwe do zestawiania elemen-

tów) robi od lat Barbara Hoff. 

Jak e te  ch tnie wszyscy dooko a co  i – niestety – kogo  kasuj . Nie wy-

grywaj , nie pokonuj , nie zwyci aj , nie fauluj , lecz kasuj  – jak w kompute-

rze. Leksem kasowa , b d cy rodzimym odpowiednikiem omawianego wcze-

niej czasownika deletowa  (w wersji spolszczonej delejtowa ), znajdujemy 

w sloganie reklamowym Optimus kasuje konkurencj . Z kolei w wywiadzie 

z wybitnym antropologiem kultury, profesorem Rochem Sulim , na temat 

zanikaj cej tradycji rodzinnego jadania przy jednym stole dziennikarka 

stwierdza: „Mam wra enie, e w y k a s o w a l i m y  stó  z domów”21. Po-

dobnie Krzysztof Cugowski w piosence Bal wszystkich wi tych piewa 

o dziewczynie, która „s k a s o w a a  go w swej pami ci”. Kilkana cie lat 

temu takie u ycia czasownika kasowa  nie by yby mo liwe. Wtedy reklamuj -

ca si  firma z konkurencj  by wygrywa a albo by j  pokonywa a, stó  usun liby-

my, ewentualnie wyrzuciliby my z domu i „zast piliby my aw  albo czym , co 

                                                           

18 B. Chaci ski, Totalny s ownik najm odszej polszczyzny…, s. 19. Notabene, u yte przez Chaci -

skiego wyra enie przyimkowe w realu, cz sto dzi  s yszane w j zyku m odzie owym, tak e 

pojawi o si  w zwi zku z rozwojem informatyki. Je li co  wydarzy o si  w realu, to znaczy, e 

mia o miejsce w prawdziwym yciu, a nie w rzeczywisto ci wirtualnej (komputerowej). 
19 Cyt. za: B. Chaci ski, Totalny s ownik najm odszej polszczyzny…, s. 19–20. 
20 A. Markowski, Tyle trudnych s ów. Praktyczny s ownik wyrazów obcych u ywanych w prasie, radiu 

i telewizji, Wyd. Twój Styl, Warszawa 1995, s. 83. 
21 Skalpy rodzinne. Z profesorem Rochem Sulim , antropologiem kultury, rozmawia Iza Mi-

chalewicz, „Dziennik Zachodni” z dn. 14.12.2007, s. 6. 
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do sto u niepodobne”22, tak jak dziewczyna o ch opaku by zapomnia a, wyma-

za a go z pami ci. Zdaniem Jana Miodka, „to jest te  (…) znak czasu, tyle e 

smutny. Czasu wyra nej preferencji dla mocnej metaforyki – z kasowaniem, 

mordowaniem, demolowaniem i krwi , obecnej chocia by w j zyku sprawozda  

sportowych czy recenzji muzycznych czasopism m odzie owych”23. róde  

takiej brutalizacji j zyka wroc awski j zykoznawca upatruje mi dzy innymi 

w grach komputerowych. 
W potocznej polszczy nie funkcjonuje te , wywodz cy si  z j zyka „kom-

puterowców”, rzeczownik lamer – okre lenie u ytkownika Internetu, który 
mimo braku wiedzy próbuje sprawia  wra enie eksperta, zabieraj c g os 
w dyskusjach sieciowych w sprawach, na których si  nie zna, cz sto nie 
przestrzega etykiety. W rozmowie z Rados awem Pawelcem na temat zmian 
zachodz cych we wspó czesnej polszczy nie (g ównie w j zyku m odzie o-
wym) i zwi zanych z nimi problemów w komunikacji ludzi m odych ze sta-
rymi na s owa profesora: „Bo doro li to lamusy i j zyka m odych nie rozu-
miej ” dziennikarki reaguj  nast puj co: „Niektóre lamusy, na przyk ad my, 
kmini  co nieco. I niekoniecznie musz  by  przy tym l a m e r a m i . (…) 
Same pracujemy na »blaszaku«, czyli pececie”24. Cho  sama wypowied  jest 
artobliwa (bo i wyst puj cy w niej rzeczownik lamus u yty zosta  w nowym, 

funkcjonuj cym w j zyku m odzie owym, znaczeniu), to jednak dowodzi 
znajomo ci argonu komputerowego w ród przeci tnych u ytkowników 
polszczyzny. W gwarze uczniowskiej lamer to nie tylko informatyczny dyle-
tant. Wyraz rozszerzy  swoje znaczenie i oprócz nazywania w ten sposób 
osób nieznaj cych si  na komputerach i tych, które robi  niem dre arty 
w Internecie, rzeczownik ten u ywany jest tak e w odniesieniu do osób 
niekompetentnych, które si  na czym  nie znaj  (niekoniecznie na kompute-
rach), a tak e – jak informuje Nowy s ownik gwary uczniowskiej – w stosunku 
do nowych uczniów w klasie25. 

Dynamicznie rozwijaj ca si  leksyka komputerowa przenika nie tylko do 
j zyka ogólnego. Coraz cz ciej obecno  terminów informatycznych mo na 

                                                           

22 Tam e. 
23 J. Miodek, Rzeczywisto  elektroniczna a j zyk nasz powszedni, w: A. Miko ajczuk, R. Pawelec, 

red., Na j zykoznawczych cie kach. Prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Wyd. Semper, 

Warszawa 2007, s. 106. 
24 Mlaskaj c myszk . Z prof. Rados awem Pawelcem z Instytutu J zyka Polskiego Uniwersy-

tetu Warszawskiego rozmawiaj  Agnieszka Kropielnicka i Mira Suchodolska. „Dziennik 

Zachodni” z dn. 2.11.2007, s. 7. 
25 Nowy s ownik gwary uczniowskiej…, s. 188. 
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dostrzec w odmianie artystycznej polszczyzny – zarówno w prozie, jak i w poe-
zji. Zjawisko wyst powania w literaturze pi knej tzw. twardych terminów26 
nie jest bynajmniej nowe. Istnieje wiele utworów, w których obecne jest 
s ownictwo rozumiane jako terminus technicus, wskazuj ce na siln  referencjal-
no  tekstu wobec rzeczywisto ci pozaliterackiej. Istotne staje si  pytanie, 
jak  rol  odgrywa przywo anie j zyka zawodowego w dziele literackim. Ta-
kie uwiarygodnienie wiata przedstawionego jest najpewniej – przekonuje 
Anna Martuszewska – sposobem „tworzenia ramy modalnej mo liwo ci 
i nak onienia czytelnika do zawarcia paktu powie ciowego, paktu o prawdo-
podobie stwie istnienia prezentowanych zjawisk w którym  z mo liwych 
wiatów”27. Wprowadzenie profesjolektu do dzie a literackiego ma zatem na 

celu przekonanie czytelnika o mo liwo ci istnienia opisywanych w utworze 
zdarze . Tak  zapewne funkcj  spe nia s ownictwo komputerowe w powie-
ci Janusza L. Wi niewskiego pt.: S@motno  w Sieci: 

Nie mia  ochoty wi cej czyta . Pod czy  telefon do komputera i urucho-

mi  program poczty elektronicznej. Powoli przebrn  przez ca  procedur  identy-

fikacji. Modem w telefonie komórkowym jest chyba najwolniejszym modemem, 
jaki istnieje. Cz sto zastanawia  si , dlaczego. Sprawdzi to, gdy tylko 
wróci do Monachium. 

W jego skrzynce pocztowej w komputerze instytutu w Monachium by  tylko 
jeden e-mail. W adresie by a domena jakiego  banku w Anglii. 

Znowu jaka  reklamówka – pomy la . 
Chcia  j  od razu usun , ale jego uwag  zwróci a pierwsza cz  adresu: 

Jennifer@28. 

– Czy potrafi pani sama konfigurowa  serwery swojej poczty komputerowej? Je li 
nie, to ch tnie pani pomog , zanim pójd . 

U miechn a si  i powa nym tonem odpar a: 
– Potrafi  sama zrobi  wiele rzeczy, ale tego nie. Z czasów, kiedy to 

umia am, pami tam, e to jest koszmarnie trudne i skomplikowane na tych 
komputerach, które nie maj  Windows. To przecie  UNIX, prawda? 

– Tak. To stary, dobry UNIX. Nie daj  nam tutaj w korytarzu nic 
lepszego. Mo na tu tylko IRC-owa  i wysy a  e-maile. Ale dobre i to. 
Uniwersytet nie ma nawet takiego korytarza jak ten – odpowiedzia . – 

                                                           

26 Okre leniem tym pos uguje si  Zdzis aw Wawrzyniak. Por. Z. Wawrzyniak, Praktyczne 

aspekty translacji literackiej na przyk adzie j zyków niemieckiego i angielskiego, Wyd. PWN, Warszawa 

1991, s. 45–46. 
27 A. Martuszewska, Powie  i prawdopodobie stwo, Wyd. Universitas, Kraków 1992, s. 80. 
28 J.L. Wi niewski, S@motno  w Sieci, Wyd. Prószy ski i S-ka, Warszawa 2002, s. 22. 
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Niech pani mi poda nazw  komputera poczty wychodz cej i przychodz cej. 
Skonfiguruj  to pani29. 

Sala zareagowa a szmerem podniecenia, gdy powiedzia , e przez „nieu-
wag ” pozostawi  ten arkusz w swoim biurze w Niemczech, ale za chwil  
odzyska go ze swojego dysku w komputerze na biurku w Monachium. Na 
oczach wszystkich obecnych – mogli obserwowa , co robi, na ogrom-
nym ekranie za jego plecami – wystartowa  ICQ i uruchomi  opcj  pozwalaj c  

na dost p, po wprowadzeniu zabezpieczaj cego has a, do wybranych fragmentów dys-

ku na komputerze w jego biurze. Arkusz musia  tam by , gdy  na tydzie  
przed kongresem w Nowym Orleanie udost pni  go w ten sam sposób ko-
ledze na uniwersytecie w Warszawie. Po kilku minutach arkusz „ ci gn  

si ” na jego laptop i móg  go wy wietli  na ekranie tutaj, w audytorium centrum 
kongresowego w Nowym Orleanie30. 

O ile wyst powanie socjolektu komputerowego w utworach prozator-

skich nie jest niczym nad wyraz wyj tkowym31, wi e si  bowiem ci le 

z konstrukcj  wiata przedstawionego, o tyle wykorzystanie terminów in-
formatycznych w poezji mo na uzna  za swoiste signum temporis. Zmienia-

j ce si  elementy poetyckiej scenografii wiersza s  efektem przeobra e  

dokonuj cych si  w realnym wiecie. Pos ugiwanie si  s ownictwem kom-

puterowym w liryce jest niew tpliwie dowodem wkraczania w rzeczywi-

sto  elektroniczn . Utwór poetycki staje si  wi c odbiciem tej rzeczywi-

sto ci, wiadectwem zmieniaj cego si  wiata. Podobny proces mia  ju  

miejsce w historii literatury w postaci ruchu futurystów, ale dostrzec tu 

mo na znacz c  ró nic  zwi zan  z faktem, e w przypadku futurystycz-

nych eksperymentów mieli my do czynienia z wynalazkiem jako przedmio-

tem fascynacji umieszczanym w centrum utworu planowo i programowo, 

natomiast dzi  rzecz dotyka przede wszystkim tonu dyskursu, który zmie-

ni  si , odk d wnikn  do niego cytat z rzeczywisto ci technicyzuj cej (in-

formatycznej). Pojawiaj ce si  w wierszach nawi zania komputerowe mog  

spe nia  rozmaite funkcje. 
Ciekawy przyk ad wykorzystania s ownictwa komputerowego stanowi 

Computerland Wojciecha Wencla: 

                                                           

29 Tam e, s. 92. 
30 Tam e, s. 167–168. 
31 Aczkolwiek jest to zjawisko interesuj ce, komputer bowiem w tego rodzaju tekstach staje 

si  bohaterem. Zob. te : O. Tokarczuk, Deus ex, w: tej e, Szafa, Wyd. Literackie, Kraków 

2005, s. 55–63. 
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Jak pos usznie zmienia si  czas 
coraz ni ej schodzi s o ce w dolinie Baka 

g si id  nad staw a potem wracaj  
prowadzone na postronku burzy 

szczury wynosz  si  z ton cego statku 
psy wyj  kiedy gospodarz umiera 

kto trzyma w r kach ten wiat kto ka e 
z wolna przeciska  si  zimnym godzinom 
przez sta e cze istnienia 

lot pszczo y nad kwiatami piwonii 
wyg adzony w nieziemskim photoshopie 

nocne rozmowy na mo cie za miastem 
zapisane na dysku ksi yca 

i ka da chwila ka dy twój ruch 
– policzone 

czy czujesz bajty kr ce w y ach 
piksele w porach skóry 

go  z odleg ego serwera skanuje nasze ycie 
a po awarii pr du cierpliwie w cza 
przywracanie systemu 

(ile czasu up ynie zanim pozbiera nas spakuje 
i naci nie komend  „wy lij”)32. 

Leksyka komputerowa pojawia si  równie  w wierszach i opowiadaniach 
dla dzieci. Andrzej Przemys aw Urba ski, wyk adowca na Wydziale Infor-
matyki i Zarz dzania Politechniki Pozna skiej, jest autorem kilkudziesi ciu 
wierszyków i bajek po wi conych budowie i obs udze komputera. W tomi-
kach Bajeczna informatyka oraz Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu 
informatyki znalaz y si  teksty, których bohaterami s  poszczególne cz ci 
komputera, ró ne urz dzenia peryferyjne oraz programy komputerowe. 

                                                           

32 W. Wencel, Computerland, „Rzeczpospolita” z dn. 16.09.2006, s. 2. Interpretacj  tego tekstu 

zamieszczam w szkicu: M. Macio ek, Od metafory przyrodniczej ku zintelektualizowanej przeno ni 

terminologicznej. Cia o (i duch) w dawnej i wspó czesnej poezji mi osnej, w: M. aszkiewicz, S. Niebrze-

gowska-Bartmi ska, S. Wasiuta, red., Cia o i duch w j zyku i w kulturze, Wyd. UMCS, Lublin 

2012, s. 168–171. 
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W barwny i przyst pny sposób autor obja nia ich podstawowe zadania 
i funkcje33. Wiersz pt.: Cz ci komputera ma charakter autoprezentacji: 

Wyst pi  tu w roli komputera, 
co moc ciekawych cz ci zawiera 

Pi kny obraz Ci utworz  
na mym du ym monitorze 

Klawiatura dotyk czuje 
i znaki mi przedyktuje 

Myszka r ce twej pozwala 
by mój ekran przeszuka a 

A drukarka na papierze, 
Pisze tylko, co jej powierz  

Karta d wi ku plus g o niki 
dadz  s ucha  i muzyki 

Dyskietki s u  do tego 
by  móg  dane wzi  kolego 

Daje mi mo liwo  modem 
gdzie chc  dzwoni  telefonem 

Dzi ki skanerowi za  potrafi  
odczyta  rysunek albo fotografi  

Jednostka centralna zawiera 
samo sedno komputera 

Procesor ma sporo kramu, 
gdy u ywasz wi cej programów 

Programy dzia aj  w pami ci RAM, 
rozpychaj  si , wi c du o jej mam 

Dyski twarde tak dobrane, 
by spami ta  wszystkie dane 

                                                           

33 Ogromnym mankamentem tych utworów s  natomiast liczne b dy j zykowe (zw aszcza 

interpunkcyjne i ortograficzne, np. m szczyzna – sic! – u yte kilkakrotnie w tej postaci) oraz 

przesadne rymowanie. 
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A jeszcze ci powiem na po egnanie: 
Mam to wszystko, by ci s u y  Panie34. 

W utworze pojawiaj  si  liczne terminy komputerowe: nazwy elementów 
zestawu komputerowego, urz dze  wej cia-wyj cia (monitor, klawiatura, mysz-
ka, drukarka, g o niki, skaner, jednostka centralna, modem) oraz nazwy cz ci 
sk adowych jednostki centralnej (karta d wi ku, procesor, pami  RAM, dysk 
twardy). W tomikach A.P. Urba skiego odnajdziemy tak e bajki informuj ce 
o szkodliwo ci piractwa komputerowego (W paj czej sieci), wp ywie gier 
komputerowych na wzrost agresji w ród dzieci i m odzie y (Przegrywaj cy, 
Rewan , Wina), przestrzegaj ce przed wirusami komputerowymi (Bajeczka 
o walce z wirusem, Nasz tata szuka pluskiew) i uzale nieniem od Internetu. Oto 
fragment takiej bajeczki: 

Daleko st d, w królestwie komputerów y y sobie samotnie pot na stacja 

robocza i ma y, przeno ny mikrokomputer. Stacja przeno na by a matk  ma-
ego mikrokomputera przeno nego. yli sobie zgodnie i w zdrowiu. Pewne-

go dnia pojawi  si  obno ny sprzedawca ró nych-ró no ci: 
– Mam tanie programy z przygodami bohaterów telewizyjnych kre-

skówek. Kosztuj  dziesi  razy mniej ni  w sklepie – kusi  sprzedawca. 
– Mamo, kup mi taki program. B d  móg  si  wreszcie pobawi  z bo-

haterami dobranocek – prosi  mikrokomputer. Mama po d ugich namo-
wach da a si  przekona  i kupi a synkowi program. Sprzedawca zadowo-
lony poszed  w dalsz  drog , a mama-stacja robocza za adowa a pro-
gram do swej pami ci i zacz a bawi  swego synka kolorowymi obraz-
kami. A  tu nagle, obraz na ekranie stacji roboczej zmieni  si  w bez ad-
ne bazgro y, a stacja robocza zacz a wydawa  z siebie najró niejsze 
d wi ki, przez które po chwili mikrokomputer us ysza  cichy szept: 

– Synku. S uchaj mnie uwa nie. Zosta am zara ona wirusem kompute-
rowym, który znajdowa  si  na dysku z tym programem kupionym od 
przypadkowego sprzedawcy. Musisz szuka  szczepionki na tego wirusa 
bym mog a powróci  do zdrowia…35. 

W przytoczonym wyimku historyjki informatycznej pt.: Bajeczka o walce 
z wirusem elementy znane z tradycyjnych ba ni dla dzieci zosta y zast pione 
realiami komputerowymi. Akcja rozgrywa si  zatem w królestwie kompute-
rów. Bohaterami s  upersonifikowane urz dzenia komputerowe: stacja robocza 
                                                           

34 A.P. Urba ski, Cz ci komputera, w: tego , Bajki, opowiadania i wierszyki nie tylko z zakresu 

informatyki, Wyd. Labiryntus, Pozna  2007, s. 5–6.  
35 Tam e, s. 33. 
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i jej malutki syn – przeno ny mikrokomputer. Sprz ty rozmawiaj  ze sob , wio-
d  pogodne ycie, miewaj  chwile rado ci i smutku, tak jak i ludzie choruj . 
Przeno ny mikrokomputer jak prawdziwe dziecko ogl da telewizyjne kresków-
ki, ma pragnienia, marzy o programie komputerowym z udzia em postaci zna-
nych mu z bajek, p acze, gdy dowiaduje si , e jego mama jest chora. Stacja 
robocza za  jak ka da matka opiekuje si  swoim synem, bawi si  z nim, robi 
wszystko, aby by  szcz liwy. W opowie ci o yciu komputerów obficie wyko-
rzystano s ownictwo informatyczne. W Bajeczce pojawiaj  si  zarówno oficjalne 
terminy komputerowe (stacja robocza, mikrokomputer, program, wirus komputerowy, 
dysk), jak równie  profesjonalizmy (szczepionka zamiast program antywirusowy, za a-
dowa  program do pami ci [komputera] zamiast zainstalowa  program). 

Szczególnym rodzajem nawi za  do rzeczywisto ci elektronicznej jest wyko-
rzystywanie schematów gatunków internetowych36. Pomys owo  twórców jest 
zaskakuj ca. Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej – stanowi swoisty wspó czesny 
palimpsest. Utwór powsta  bowiem poprzez na o enie na siebie kilku matryc 
gatunkowych, charakterystycznych dla nowej rzeczywisto ci wirtualnej: 

Mój login: Da Vinci 
Opis: 
Szeroko otwieram zamkni te ciasno oczy 
G boko chowam wyci gni te p ytkie stwierdzenia 
Wyrzucam znalezione cnotliwe przekle stwa 
Uwalniam si  od wolno ci zakutej w kajdany na ogu 

Jestem buntownikiem buntu 

Szukam zagubionego w le dobra 
U miechu na skrzywionej twarzy 

Jestem nitk  w óczki wci ni t  mi dzy CTRL i Shift 
Antykiem w sklepie komputerowym 
Ró  w plastikowej butelce 
… 

ZALOGUJ SI ?!37 

                                                           

36 Okre lenie „gatunki internetowe” wprowadzi  Jan Grzenia w odniesieniu do tekstów 

funkcjonuj cych w Internecie. Zdaniem badacza, nazw  t  uprawomocnia „niemal wy czne 

wyst powanie [tych tekstów – M.M.] w obr bie (…) sieci”. Zob. J. Grzenia, Komunikacja 

j zykowa w Internecie, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s.152. 
37 J. Kosterska, Forum dyskusyjne, w: M. Wali ski, A. Szczepanek, red., XIV Turniej Jednego 

Wiersza O Laur Plateranki, Sosnowiec 2006. 
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Tytu  wiersza odsy a do gatunku wypowiedzi internetowej, jakim jest forum 
dyskusyjne, a ci lej rzecz ujmuj c, do tzw. w tku, czyli pojawiaj cej si  na fo-
rum internetowym dyskusji na temat zaproponowany przez którego  
z uczestników. „Zagadnienie, które b dzie omawiane w danym w tku, narzuca 
osoba zak adaj ca go, osoba ta musi te  nada  w tkowi temat, który pó niej 
dyskutanci i czytelnicy ujrz  na ekranie. Poszczególne wypowiedzi w takich 
dyskusjach nosz  nazw  »postów«, a jako pisane s  wyra niej oddzielone od 
siebie ni  poszczególne wypowiedzi w dyskusji mówionej”38. W przytoczonym 
wierszu osob , która za o y a w tek jest u ytkownik o nazwie (nicku) Da Vinci. 
Inicjuj ce utwór wyra enie „mój login” nawi zuje do umo liwiaj cej korzystanie 
z wielu us ug internetowych (w tym tak e z forów dyskusyjnych) procedury 
logowania si , polegaj cej na podaniu identyfikatora, tj. nazwy u ytkowni-
ka/loginu/nicku (zawsze) oraz has a dost pu (zazwyczaj)39. Za o ony w tek nie 
posiada jednak (wyodr bnionego strukturalnie) tematu. Otwieraj cy dyskusj  na 
forum Opis to jakby post pochodz cy od nadawcy komunikatu, wi c osoby 
narzucaj cej temat rozmowy. Samo s owo „opis” nasuwa raczej skojarzenia 
z inn  form  wypowiedzi internetowej, a mianowicie pogaw dk  przy u yciu 
komunikatora internetowego, np. Gadu-Gadu, gdzie opis (lub jego brak) stanowi 
jedn  z konstytutywnych cech tego gatunku. Z kolei nast puj ce po Opisie, 
stopniowo narastaj ce zwrotki, mo na by potraktowa  jako typowe na forum 
posty pochodz ce od ró nych internautów; wszystkie maj  posta  pe noznacz-
nych zda . Tak  interpretacj  podpowiada by równie  pojawiaj cy si  po nich 
wielokropek, sygnalizuj cy, e nie s  to wszystkie wypowiedzi odnosz ce si  do 
podanego tematu, lecz jedynie fragment dyskusji tocz cej si  na internetowym 
forum. „W tek – jak pisze Grzenia – musi zawiera  najmniej jeden post, górna 
ich liczba nie jest ustalona, czasem si ga kilkuset”40. Obecny w wierszu wielo-
kropek wskazuje na jeszcze jedn  cech  gatunkow  w tku, a mianowicie jego 
kompozycj  otwart , umo liwiaj c  dodanie postu w dowolnym (nierzadko 
nawet do  d ugim) czasie po zainicjowaniu dyskusji na forum. Z t  w a ciwo ci  
w tku wi e si  najpewniej ko cz ca wiersz eksklamacja „ZALOGUJ SI !?” 

Forum dyskusyjne Joanny Kosterskiej stanowi swoisty konglomerat dwóch 
gatunków internetowych: funkcjonuj cego w obr bie forum dyskusyjnego 
w tku oraz pogaw dki przy u yciu komunikatora. W analizowanym wierszu 
nie ma jednego podmiotu lirycznego, utwór – je li przyj  poczynione po-
wy ej ustalenia – sk ada si  z wypowiedzi co najmniej czterech osób i tym 

                                                           

38 J. Grzenia, Komunikacja j zykowa w Internecie…, s. 168. 
39 Procedur  t  opisuje Grzenia, tam e, s. 130–137. 
40 Tam e, s. 168. 
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samym ma charakter nie monologu, lecz polilogu lirycznego. Zwi zek 
z rzeczywisto ci  komputerow  (internetow ) podtrzymuj  ponadto poja-
wiaj ce si  w wierszu terminy: login, opis, zaloguj si  oraz nazwy klawiszy kla-
wiaturowych CRTL i Shift. 

Wykorzystywanie s ownictwa informatycznego w literaturze pi knej, 
zw aszcza w poezji, mo na uzna  za swoiste signum temporis. Pos ugiwanie si  
profesjolektem informatycznym w dziele epickim tworzy warstw  referencyj-
n  dzie a, buduje jego realizm, s u y imitacji rzeczywistego wiata. Sprawia, e 
przedstawione w utworze zdarzenia, postaci robi  wra enie prawdziwych. 
W istocie jednak nie s  prawdziwe, lecz prawdopodobne, wi c fikcyjne, zmy-
lone. Nowoczesne techniki komunikowania si  spowodowa y mi dzy innymi 

powstanie nowych gatunków w literaturze. Tradycyjn  powie  epistologra-
ficzn , pisan  w listach zast pi a powie  e-mailowa, b d ca zbiorem listów 
elektronicznych i wiernie odwzorowuj ca wszystkie elementy struktury e-maila 
(por. Beks@ Liliany nieg-Czaplewskiej, E-mail od Pana Boga do m czyzn An-
dy’ego Cloningera)41. Coraz cz stsze operowanie s ownictwem komputero-
wym w poezji dowodzi, e jest ono zr cznym i przy tym atrakcyjnym (?) rod-
kiem lirycznej ekspresji. Si gaj  po nie nie tylko przedstawiciele m odszej ge-
neracji poetów (T. Gerszberg, J. Kirsz, J. Kosterska, P. Marcinkiewicz, 
W. Wencel), ale równie  twórcy ju  dojrzali, jak chocia by Ewa Lipska (wiersze 
pomieszczone w tomiku Pomara cza Newtona) czy ksi dz Jan Twardowski 
(w wierszu Szcz cie „komputer pyta o godzin ”). Terminy informatyczne bywaj  
przywo ywane zwyczajnie – jako nazwy pewnych desygnatów, elementów wia-
ta poetyckiego, s  wówczas rodkiem obrazowania realistycznego albo stanowi  
budulec poetyckich metafor (Computerland Wencla). Dzi ki leksyce komputero-
wej modernizuj  si  klasyczne motywy i obrazy literackie. S ownictwo zwi zane 
z budow  i obs ug  komputera wykorzystywane jest zarówno w poezji metafi-
zycznej, podejmuj cej zagadnienia dotycz ce ludzkiej egzystencji, usi uj cej 
zg bi  zagadk  bytu i ycia po mierci, jak równie  w wierszach mi osnych, 
zmys owych erotykach, a nawet w tzw. literaturze czwartej, czyli osobnej, tj. 
w wierszach, opowiadaniach i bajeczkach dla dzieci. Jest to wyj tkowo wyra ne 
potwierdzenie wej cia rzeczywisto ci elektronicznej nie tylko w sfer  codziennej 
komunikacji j zykowej, ale równie  w obszar komunikacji poetyckiej. 
                                                           

41 Okre lenie statusu gatunkowego powie ci e-mailowej nie jest spraw  do ko ca oczywi-

st . Uznanie listu elektronicznego za odr bny gatunek mowy nakazywa oby traktowa  ten typ 

powie ci jako nowy gatunek epicki. Je li natomiast przyj , e e-mail jest gatunkow  kontynu-

acj  listu (tradycyjnego), to wówczas i w powie ci e-mailowej nale a oby widzie  przed u enie 

gatunku powie ci 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 refer-

ences in chosen literary texts. 

Keywords: computer science vocabulary, technological metaphor, determinologisation of 
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