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K a t o w i c e  

Promieniowanie K (komputerowe),  
czyli o oddzia ywaniu rzeczywisto ci informatycznej  

na polszczyzn  

Nie yj cy od czterdziestu ju  lat wielki j zykoznawca polski Witold Doro-

szewski (1899–1976) przeczuwa , e nadci ga epoka komputerów, pocz t-

kowo nazywanych tak e mózgami elektronowymi lub elektronicznymi maszynami 
licz cymi – i czeka  na ni  z niecierpliwo ci . Da  temu wyraz w trzecim to-

mie poradnika j zykowego O kultur  s owa, obja niaj c pewnej korespon-

dentce, e mi dzynarodowy termin komputer wywodzi si  z angielszczyzny 

i jest „do  wie ej daty” nawet w tym j zyku. Uzna , e nie ma adnych 

przeciwwskaza , aby tego wyrazu u ywa  równie  w polszczy nie. „Naj-

wa niejsze jest to, eby mie  takie maszyny i móc si  nimi pos ugiwa ” – pi-

sa  id cy z duchem czasu uczony (Doroszewski 1979, 188). 

Wypowied  Doroszewskiego okaza a si  w pewnym sensie prorocza. 

W ostatnich kilku dekadach byli my (i wci  jeste my) bowiem wiadkami 

niezwykle dynamicznego rozwoju techniki komputerowej. Nowym urz dze-

niom towarzyszy zwi zane z t  dziedzin  s ownictwo, w zdecydowanej wi k-

szo ci wywodz ce si  z j zyka angielskiego1. Trzeba ju  na wst pie podkre-

1 Mam tu na uwadze zarówno zapo yczenia w a ciwe (leksykalne), jak i kalki semantycz-

ne oraz repliki strukturalno znaczeniowe. Z bada  anglicyzmów w a ciwych w j zyku pol-

skim przeprowadzonych w latach 90. ubieg ego wieku przez El biet  Ma czak-Wohlfeld 

wynika, e „komputery” zajmuj  12. pozycj  pod wzgl dem liczby jednostek leksykalnych 

grupuj cych si  w 45 polach semantycznych wyró nionych przez badaczk , tj. 42 polach 

w 1992 roku i dodatkowych trzech w 1995 roku (zob. Ma czak Wohlfeld 1992, 1995). Na-

le y podkre li , e obecnie pole to zajmowa oby znacznie wy sz  pozycj  (wspomniane 
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li , e w krótkim czasie komputery utraci y sw  ekskluzywn  pozycj , prze-

sta y by  wykorzystywane jedynie w w skim kr gu specjalistów – informaty-

ków, matematyków, techników itp. U ywaj  ich tak e zwyczajni ludzie, a nie 

tylko komputerowcy. Nie wychodz c z domu, czymy si  przez internet 

z ca ym wiatem. Surfujemy po sieci w poci gu, autobusie albo przy kawiar-

nianym stoliku. Wysy amy e-maile, prowadzimy rozmowy na czacie lub 

przez Skype’a, gramy w gry komputerowe, zagl damy na Facebook – doda-

jemy komentarze, lajkujemy i udost pniamy posty, czytamy wiadomo ci 

i tropimy plotki na portalach internetowych, piszemy teksty w edytorach, 

tworzymy bazy danych, prowadzimy blogi i czytamy e-booki. Komputer sta  

si  wi c po danym i powszechnym narz dziem pracy, ale te  szeroko poj-

mowanej rozrywki (buszowanie w zasobach internetowych jest wszak obec-

nie popularn  form  sp dzania czasu wolnego), bez którego trudno dzi  

wyobrazi  sobie sprawne funkcjonowanie w spo ecze stwie. 

Ta znacz ca pozycja komputerów we wspó czesnym wiecie, a tak e 

niemal nieograniczony dost p do internetu oraz stale powi kszaj ca si  

ilo  celów, do których ich u ywamy, sprawiaj , e wci  ro nie równie  

liczba terminów informatycznych w codziennej komunikacji. Nazwy ró -

nych elementów sprz tu i oprogramowania komputerowego przesta y ju  

(przynajmniej cz ciowo) funkcjonowa  jedynie w obiegu informatycznym, 

a zacz y coraz liczniej przenika  do j zyka ogólnego. Wszechobecno  

komputerów i internetu w naszym yciu sprawi a wi c, e w j zyku, któ-

rym pos ugujemy si  na co dzie , pojawi o si  wiele nowych jednostek, ta-

kich jak np.: antywirusowy, bazodanowy, CD-ROM, drukarka, DVD, dysk twar-

dy, d ojstik, edytor tekstu, enter, e-mailowa , folder, googlowa , haker, karta sieciowa, 

laptop, monitor, pendrive, portal spo eczno ciowy, przegl darka, resetowa , router, 

skaner, spam, strona internetowa, tablet, twittowa , updatowa , wyszukiwarka i wiele 

innych. Nowe wyrazy oraz po czenia leksykalne wyst puj  zarówno w tek-

badania przeprowadzono wszak ponad 20 lat temu, w czasie gdy technologia informatycz-

na zaczyna a si  w Polsce dopiero rozwija ). W wydanym w 2010 roku S owniku zapo ycze  

angielskich w polszczy nie zarejestrowano 153 leksemy zwi zane z komputerami (Ma czak-

Wohlfeld 2010). Z nowszych ustale  Alicji Witalisz, dotycz cych zapo ycze  semantycz-

nych i kalk strukturalno-znaczeniowych z j zyka angielskiego, wynika, e pod wzgl dem 

ilo ciowym pole „komputery i informatyka” zajmowa o 5. miejsce w badaniach z 2007 ro-

ku i 3. w pracach z 2015 r. (Witalisz 2007, 2015, zob. te : Witalisz 2016, 34). Na temat y-

wio u angielskiego w polskim s ownictwie informatycznym oraz adaptacji anglicyzmów 

komputerowych w polszczy nie pisali m.in.: Cudak, Tambor 1995; Matusiak 1997; Macio-

ek 2010a, 2010b; Zabawa 2014. 
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stach pisanych, jak i mówionych – i to w a nie nie tylko w dyskusjach spe-

cjalistów, lecz równie  osób niezwi zanych zawodowo czy nawet hobby-

stycznie z informatyk , czyli w wypowiedziach tzw. przeci tnych u ytkow-

ników (polszczyzny i komputerów). 

Z nowymi technologiami oswajaj  si  tak e rodowiska tradycyjnie uzna-

wane za konserwatywne, cho by kr gi ko cielne, czego potwierdzeniem s  

na przyk ad takie komunikaty i nag ówki internetowe: „Nauczanie przez in-

ternet na KUL. Katolicki Uniwersytet Lubelski planuje uruchomienie teolo-

gii przez internet” (wiadomo ci.gazeta.pl, dost p: 30.01.2017), „Drodzy 

przyjaciele i czytelnicy mojego bloga, witam po Wielkopostnej przerwie i za-

praszam aby my znów razem kroczyli po cie kach Pana” – fragment wpisu 

z 27.03.2016 roku na blogu siostry Marii Genowefy od M ki Pa skiej 

(http:// siostra-marie-genevieve.blog.onet.pl, dost p: 30.01.2017)2, „Kazania 

ksi dza ze Stopnicy robi  furor  w internecie. Najpierw by y kazania, a ci-

lej nagranie z ich wicze  podczas studiów, potem powsta a strona interne-

towa, a niedawno wideokazania (sic!). Teraz jego filmy ogl da w sieci po kil-

kadziesi t tysi cy osób. Wyg asza je ksi dz ze Stopnicy. Ale egzorcyzmów 

w internecie nie zaryzykuje” (kielce.wyborcza.pl, dost p: 30.01.2017). Warto 

wspomnie  te  o stronie internetowej Szko y S owa Bo ego, prowadzonej 

pod naczeln  redakcj  ksi dza profesora Jana Kochela, której celem jest 

„wprowadzenie w medytacyjn  lektur  Pisma wi tego” (http://www.ssb24. 

pl, dost p: 30.01.2017).  

Ze wzgl du na wielo  funkcji, które komputer i internet pe ni  w naszym 

codziennym yciu, leksyka komputerowa jest mocno osadzona w systemie 

poj ciowym j zyka ogólnonarodowego. T  siln  pozycj  terminów informa-

tycznych w zasobie wyrazowym wspó czesnej polszczyzny uzmys awia fakt, 

e wiele spo ród nich trafi o do wydanych na pocz tku XXI wieku s owni-

ków. 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  b d  te  

mog  zetkn  si  na co dzie . 

Przy tej okazji warto przypomnie , e kluczowy w rozpatrywanej grupie 

nazw leksem komputer pojawi  si  po raz pierwszy w wydanym w 1969 roku 

suplemencie do S ownika j zyka polskiego PAN pod redakcj  Witolda Doro-

szewskiego, w którym obja niono go do  enigmatycznie, por.: 

2 W cytowanym fragmencie zachowuj  pisowni  oryginaln . 
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Ryc. 1. Has o komputer w S owniku j zyka polskiego PAN (Doroszewski, red., 1969, 245). 

Trzeba zauwa y , e ju  wówczas nie zosta  on uznany za termin specjali-

styczny; za takim rozwi zaniem przemawia y cho by przytoczone przyk ady 

u ycia, pochodz ce z gazety codziennej „ ycie Warszawy” oraz czasopisma 

„Horyzonty Techniki”. Skrótowo  (zdawkowo ) zaproponowanej tu defi-

nicji wynika, rzecz jasna, st d, e w czasie, gdy j  formu owano (koniec lat 

60. XX wieku), komputery nie by y jeszcze tak powszechnym urz dzeniem 

jak dzi , w zasadzie by y one nieznane poza w skimi kr gami specjalistów. 

Wyst puj ce w definiensie okre lenia: elektroniczna maszyna licz ca oraz mózg 

elektronowy to kalki angielskich wyra e  (odpowiednio): electronic computing ma-

chine i electronic brain. U ywano ich pocz tkowo w pracach z zakresu informa-

tyki, w literaturze science fiction, a nawet w poezji i potocznej komunikacji. 

Na potwierdzenie przywo ajmy wypowied  j zykoznawcy W odzimierza 

Gruszczy skiego na temat stworzonej przy jego udziale aplikacji s u cej do 

oceny stopnia zrozumia o ci tekstu: „Jasnopis nie jest oczywi cie mózgiem 

elektronowym, jak to si  mówi o w czasach mojego dzieci stwa. To jest 

program, aplikacja internetowa” (www.rmf24.pl, dost p: 30.01.2017) oraz 

fragment Dzienników gwiazdowych Stanis awa Lema: „Mózg elektronowy nie 

jest maszyn  do szycia, któr  mo na gwo dzie w cian  wbija . To wiado-

ma istota, która orientuje si  we wszystkim, co wokó  zachodzi, i dlatego 

nieraz w chwilach kosmicznego niebezpiecze stwa tak si  zaczyna trz  

wraz z ca ym statkiem, e ludziom trudno usta  na pok adzie” (Lem 1994, 

65–66). Warto przypomnie , e Lem jest twórc  zbudowanego na tej pod-

stawie neologizmu elektromózg3, który cz sto pojawia si  na kartach jego ksi -

ek, por.: „Przecie  my staramy si  wedle si  zachowa  elektromózgi w nie-

wiedzy o tych okropnych stronach cz owieka” (Lem 1994, 68). Po okre lenie 

mózg elektronowy celowo si gn a równie  Wis awa Szymborska w zako cze-

3 Pod wzgl dem s owotwórczym jest to z o enie z pierwszym cz onem zdezintegrowanym. 
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niu zabawnego wiersza, b d cego swoistym autoepitafium, pt. Nagrobek 

z tomu Sól z roku 1962: 

Tu le y staro wiecka jak przecinek 
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek 
raczy a da  jej ziemia, pomimo e trup 
nie nale a  do adnej z literackich grup. 
Ale te  nic lepszego nie ma na mogile 
oprócz tej rymowanki, opianu i sowy. 
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy 
i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwil . 

(Szymborska 1962, 38) 

Z kolei wyra enie elektroniczna maszyna licz ca, u yte w formie liczby mno-
giej, pos u y o za nazw  powsta ego w maju 2009 roku zespo u muzyczne-
go z Wadowic – Elektroniczne Maszyny Licz ce. 

W momencie, gdy – jak pisze Piotr migrodzki – „zmieni  si  status desy-

gnatu [s owa komputer – dop. M.M.]: od tajemniczej maszyny wykorzystywa-

nej przez specjalistów w celach, których przeci tny cz owiek nie potrafi  

ogarn  umys em, do przedmiotu, sprz tu, z którego miliony ludzi korzysta-

j  na co dzie , a osoby nie potrafi ce si  nim pos ugiwa  w oczach niektó-

rych publicystów, socjologów i polityków zas u y y ju  na miano »wyklu-

czonych z nowoczesnego spo ecze stwa«” ( migrodzki 2008, 152), zmianie 

uleg y równie  definicje s ownikowe leksemu komputer. I tak w Innym s owni-

ku j zyka polskiego (ISJP) obja niono go nie jako maszyn  licz c , lecz ‘urz -

dzenie elektroniczne sterowane przez program, przechowuj ce, przetwarza-

j ce i wyszukuj ce dane lub steruj ce prac  innych urz dze ’, a w Wielkim 

s owniku j zyka polskiego PAN (WSJP PAN) komputer to ‘urz dzenie, które 

umo liwia cyfrowy zapis, przetwarzanie danych zgodnie z instrukcjami zapi-

sanymi w programach’. Nie wdaj c si  w ocen  poprawno ci przytoczonych 

tu definicji, przywo ajmy jeszcze t  zaproponowan  (postulowan ) przez 

Piotra migrodzkiego, zgodnie z któr  analizowany leksem oznacza ‘rzecz 

zawieraj c  jaki  mechanizm, skonstruowany przez ludzi, przeznaczon  do 

wykonywania ró norodnych zada , przewidzianych w programach’ ( mi-

grodzki 2008, 160). 

Wiele ogólnie znanych wyrazów komputerowych po raz pierwszy zareje-

strowano w ISJP. Uwzgl dniono w nim zarówno zapo yczenia formalno-

-semantyczne (jak chocia by bajt, bit, CD-ROM, DVD, dyskietka, e-mail, hard-
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ware, joystick, komputer, laptop, notebook, serwer), jak i kalki znaczeniowe z j zyka 
angielskiego (np. adres, bank, edytor, ikona, myszka), a tak e neologizmy utworzone 
na gruncie polskim (cho by komputerowiec, komputeryzacja, komputeryzowa ). 

W wydanych w 2003 roku pod redakcj  El biety Sobol Nowym s owniku j zy-
ka polskiego (NSJP) oraz S owniku wyrazów obcych (SWO PWN) odnotowano 
odpowiednio 48 i 115 terminów informatycznych. Oto zestawienie wyrazów 
has owych z zakresu informatyki zarejestrowanych w SWO PWN oraz – dla 

porównania – w opublikowanym cztery lata pó niej (w 2007 r.) S owniku wyra-
zów obcych (SWOLiP) pod redakcj  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 

implementowa  

informacja (4) 

instrukcja (3) 

interfejs 

interpretacja (4) 

interpreter 

joystick 

kana  (7) 

karta (5) 

kilobajt 

klient (2) 

kod (2) 

komenda (4) 

komparator (2) 

kompilacja (2) 

kompilator (2) 

kompilowa  (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 

modu  (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 

programowa  (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 w asne). 

4 Uj te w nawiasy okr g e cyfry arabskie podane obok niektórych hase  oznaczaj  w obu 

zestawieniach numer znaczenia odnosz cego si  do sfery informatycznej (w s ownikach po-

przedzone kwalifikatorem dziedzinowym inform.). Cyfry rzymskie w SWO PWN s u  roz-

graniczeniu hase  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 

d ojstik 

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 

justowa  

klient (2) 

 

klika  – klikn  

komputeryzacja 

konwersja (3) 

konwerter (4) 

kursor 

LAN 

laptop 

link 

login 

logowa  si  – zalogowa  si  

mail 

mailowa  

mikroprocesor 

mini disc 

modem 

net 

network 

notebook 

offline 

online 

palmtop 

password 

PC 

pecet 

piksel 

 

plik 

ploter 

portal (3) 

program (6) 

RAM 

resetowa  – zresetowa  

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 w asne). 

Ju  pobie ny ogl d sporz dzonych tu rejestrów pozwala zauwa y , e ze-

stawy poj  informatycznych odnotowanych w obu tych leksykonach znacz-

nie si  ró ni . Liczba wyrazów wspólnych dla obu wydawnictw wynosi 23; 

s  to kolejno: adres, bajt, bit, bufor, driver, edytor, grafika (komputerowa), hardware, 
ikona, interfejs, joystick || d ojstik, klient, konwersja, konwerter, kursor, modem, plik, 

ploter, procesor, program, serwer, skaner, wirus. Zdecydowana wi kszo  (80 proc.) 

terminów komputerowych wyst puj cych w s owniku pod redakcj  El biety 

Sobol nie pojawi a si  w wydanym cztery lata pó niej leksykonie Latuska 

i Puchalskiej, zamiast tego odnotowano w nim 78 innych jednostek. Roz-

bie no  obu porównywanych zbiorów leksykalnych wynika z kilku powo-

dów. Przede wszystkim cz  poj  informatycznych zarejestrowanych 

w SWO PWN uleg a (przynajmniej cz ciowej) dezaktualizacji. Dotyczy to 

mi dzy innymi nazw j zyków programowania: Algol, asembler, Basic, C, Cobol, 
Fortran, Lips, Logo, Prolog. Rozwój informatyki spowodowa , e utraci y one 

swoj  warto  i pioniersk  pozycj  na rynku, ich miejsce zaj y nowe, lepsze 
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techniki programowania, np. C++, Turbo Pascal (których nazw nie uwzgl d-
niono jednak w SWOLiP, i s usznie, bo pos uguje si  nimi wci  w ski kr g 
u ytkowników polszczyzny, g ównie informatycy programi ci oraz osoby 
hobbystycznie tworz ce programy komputerowe). Wraz z wyj ciem z u ycia 
pewnych desygnatów z obiegu komunikacyjnego wypadaj  te  ich nazwy. 
Proces ten, powodowany czynnikiem natury zewn trznoj zykowej (post -
pem technologicznym), dobrze oddaje tak e wyraz dyskietka, obecny jeszcze 
w SWO PWN, ale ju  nieodnotowany w nowszym SWOLiP. Pojawienie si  
(i powszechna dost pno ) nowych, atrakcyjniejszych no ników danych, jak 
p yty CD, CD-ROM, DVD (nazwy te s  ju  w SWOLiP) oraz pendrive, spo-
wodowa o, e ju  nie zapisuje si  plików na dyskietkach i tym samym termin 
dyskietka praktycznie wyszed  z u ycia, przesuwaj c si  ze sfery czynnego do 
obszaru biernego zasobu leksykalnego. Jest w a ciwie pewne, e ju  za kilka 
lat o tym, czym s  dyskietki, kolejne pokolenia Polaków i u ytkowników 
komputerów b d  dowiadywa y si  jedynie na zaj ciach czy z tekstów po-
wi conych historii informatyki. Z rozwojem komputerów wi e si  obec-

no  w SWOLiP leksemów: laptop, notebook, palmtop, PC, pecet. Z kolei coraz 
atwiejszy dost p do internetu spowodowa  odnotowanie w tym leksykonie 

równie  wielu terminów zwi zanych z sieci , dlatego znalaz y si  w nim 
mi dzy innymi wyrazy: browser, crack, cracker, cyberpunk, czat, e-mail, emalia, emo-
tikona, haker, hipertekst, home page, HTML, Internet, IRC, link, mailowa , offline, 
online, spam, spamming. 

Sporo terminów i znacze  komputerowych uwzgl dniono równie  w nie-
doko czonym jeszcze WSJP PAN. Dotychczas (wed ug stanu na 31.01.2017 r.) 
zarejestrowano w nim 283 has a grupuj ce si  w polu tematycznym kompute-
ry/informatyka, stanowi cym jedn  z pozycji wyodr bnionych w ramach pod-
kategorii urz dzenia i maszyny, b d cej cz ci  nadrz dnej kategorii tematycz-
nej cz owiek i technika. Jedynie nieca  po ow  spo ród nich (107 hase ) uzna-
no za jednostki terminologiczne. W przypadku 176 zrezygnowano natomiast 
z kwalifikatora inform., co uzmys awia, jak szybko dokonuje si  determinolo-
gizacja omawianej leksyki. Ponadto odnotowano tu jeszcze kilkana cie in-
nych terminów komputerowych (informatycznych), a mianowicie: baner, cy-
berprzestrze , czatownia, delegacja, portal, posortowa , post, ramka, separator, sortowa , 
strona domowa, wywala  si , wywali  si 5. Zasadniczo mo na zauwa y , e w ród 

5 Kwalifikacja niektórych jednostek czy znacze  odnotowanych w WSJP PAN, a odnosz -

cych si  do dzia ania komputerów i internetu, tj. uznanie ich za ogólne b d  specjalistyczne, 

w kilku co najmniej przypadkach nasuwa pewne w tpliwo ci. I tak opatrzenie leksemu portal 

kwalifikatorem specjalistycznym dziedzinowym inform. mo e nieco zaskakiwa , zw aszcza e 
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jednostek mieszcz cych si  w badanym polu leksykalnym i uwzgl dnionych 
w WSJP PAN znaczn  cz  stanowi  neologizmy znaczeniowe, w tym tak e 
anglosemantyzmy, czyli kalki semantyczne z j zyka angielskiego, np.: atrybut, 
bakcyl, biblioteka, certyfikat, chmura, ciasteczko, domena, etykieta, infekcja, komórka, 
kostka, kosz, okno, port, robak, schowek, skórka, led 6. 

Szczególnie w biolekcie ludzi m odych, na przyk ad gwarze uczniowskiej 
czy slangu ( argonie) studenckim, neologizmy zwi zane z dzia aniem kom-
puterów oraz poruszaniem si  w przestrzeni internetowej stanowi  istotny 
podzbiór u ywanej w jego obr bie leksyki. Do  przywo a  tu cho by kilka-
na cie okre le  (hase ) zarejestrowanych w S owniczku wspó czesnej gwary ucz-
niowskiej (SWGU) pod redakcj  Moniki Kresy: apka ‘aplikacja na urz dzenie 
elektroniczne (np. smartfon, komputer, tablet)’, ciocia Wikipedia ‘Wikipedia – 
encyklopedia internetowa’, com (kom) ‘komentarz zwykle pod postem na Face-
booku lub zdj ciem na Instagramie’, da  suba ‘zapisa  si  na subskrypcj  ja-
kiego  kana u w serwisie YouTube’, efbe, fejo, fejs, fejsik, fejsbu ka ‘portal spo-
eczno ciowy Facebook’, emotka ‘emotikon – ma y obrazek lub kombinacja 

znaków interpunkcyjnych s u ce do wyra ania emocji w komunikacji inter-
netowej’, gamming ‘granie w gry internetowe’, hashtag ‘znacznik na Twitterze, 
Instagramie lub Facebooku; s owo lub wyra enie poprzedzone znakiem #’, 
hejtowa  ‘obra a  innych w internecie’, komp ‘komputer’, net ‘internet’, retricz-
ka ‘edytor zdj ’, stream ‘ogl danie osoby graj cej w gry internetowe lub 
komputerowe’, tweetn  ‘umie ci  informacj  na Twitterze’, youtuber ‘osoba 
publikuj ca filmy w serwisie YouTube’. Dok adniejszy ogl d zawartej w tym 
s owniku leksyki sytuuj cej si  w omawianym kr gu tematycznym zdaje si  
potwierdza  s uszno  sformu owanej przez Ew  S awkow  opinii, e 

j zyk tej nowej, elektronicznej komunikacji nie tylko sta  si  ju  sposo-
bem naszego mówienia, o czym przekonujemy si  na ka dym kroku, ale 
ten rodzaj medialnego kontaktu jest dla m odzie y stylem ycia. Poeta 
napisze: lubi  sobie posurfowa  w sieci… na wszystkich kana ach, na wszystkich 

ekranach / na okr g o, przez ca  dob , zgodnie z zasadami / globalnego marketin-

gu, a  do zwymiotowania (S awkowa 2004, 190). 

jako jednostk  mieszcz c  si  w kr gu leksyki wspólnoodmianowej uznano na przyk ad rze-

czownik generator w znaczeniu ‘program komputerowy, który zbiera i prezentuje jakie  dane’; 

dyskusyjne wydaje si  równie  w czenie do rejestru ogólnego wyrazu serwerownia ‘pomiesz-

czenie, w którym znajduj  si  i pracuj  serwery’. 
6 Uwaga ta jest zgodna z przywo anymi wcze niej (zob. przypis 1) ustaleniami Alicji Wita-

lisz dotycz cymi liczebno ci angielskich zapo ycze  znaczeniowych w polu poj ciowym 

„komputery, informatyka”. 
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Zarejestrowane w SWGU wyrazy dowodz , e m odzi ludzie ch tnie 

(a nieraz zanadto) korzystaj  z komputerów, ró nych programów i gier 

komputerowych, a zw aszcza z internetu (por. apka, net, gamming, headshot, int, 
internety, komp, lag, ajfaj, majnkraftery, majnkrafty, mem, nerdzi , nolife/no lajf, pa-

int, retro, retriczka, pu apka, skiny, stream, wylega si ). Powszechn  form  sp -

dzania przez m odzie  czasu wolnego jest g ównie przesiadywanie na porta-

lach spo eczno ciowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram czy rza-

dziej Nasza Klasa (por. efbe, fejo, fejs, fejsik, fejsbu ka, haisbuki, inst, insta, nk, 

priv, teet, tt, tweet, tweetn , twiterek): obserwowanie i dodawanie do znajomych 

lub do ulubionych, lajkowanie7, komentowanie i udost pnianie wpisów oraz 

zdj  (por. dawa  okejk , far, hashtag, like 4 like, lajk, lajki, lajkaje, retwet, rt, sel-

fi/selfie, udo, zafollowowa ), a ponadto przegl danie, publikowanie i subskrybo-

wanie filmów w serwisie YouTube (por. da  suba, fun art, jutuby, sub, subowa , 

youtuber, yt), rozmawianie na forach internetowych i czatach z zachowaniem 

netykiety – jej nieprzestrzeganie wywo uje wszak dezaprobat  forumowi-

czów i grozi pewnymi konsekwencjami (por. ban, hejt, hejter, hejtowa , trol, tro-

lowa ), a tak e przez Gadu-Gadu, Skype’a i Snapchat (por. GG, skajpaj, snap, 

snapek, snapowa ) – w sposób obraz(k)owy i skrótowy (por. emotka oraz roz-

maite akronimy u ywane zarówno w komunikacji internetowej, jak i eseme-

sowej, np. bd ‘b d ’, c u cb ‘Co u ciebie?’, cnie ‘Co nie?’, cr ‘Co robisz?’, ct ‘Co 

tam?’, db ‘dobrze’, ig ‘Instagram’, jj ‘ju  jestem’, msh ‘mam swój honor’, nmc 

‘nie mam czym’, nps ‘nie przejmuj si ’, nmg ‘nie mog ’, nt ‘no to’, nwm ‘nie 

wiem’, omg ‘Oh my God!’, pn  ‘poniewa ’, sb ‘siebie’, sql ‘szko a’, tb ‘tobie’, 

thx ‘thanks’, ud ‘udost pni ’, wd ‘wiadomo ’, wgl ‘w ogóle’, z/w ‘zaraz wra-

cam’). Z kolei ród em potrzebnych informacji i – co wiadomo sk din d – 

pomoc  w rozwi zywaniu zada  domowych s  dla m odych przede wszyst-

kim Google i Wikipedia (doktor/wujek Google, ciocia Wikipedia). 

Powstaj ce w zwi zku z dynamicznym rozwojem nowych technologii 

s ownictwo bardzo szybko upowszechnia si  w polszczy nie ogólnej. Sto-

sunkowo cz sto dochodzi do zmiany statusu terminów komputerowych, 

które – co zasygnalizowano ju  wcze niej – przechodz  z warstwy specjali-

stycznej do leksyki wspólnoodmianowej. W zale no ci od tego, z jakiej per-

spektywy na to zjawisko spojrzymy, mo emy mówi  tu o technicyzacji (lub 

7 Potoczny czasownik lajkowa  ‘wyra a  aprobat , klikaj c przycisk „lubi  to” na portalu 

spo eczno ciowym’ zosta  ju  zarejestrowany w WSJP PAN. Uwzgl dniono go równie  

w najnowszym (zaktualizowanym) wydaniu Wielkiego s ownika ortograficznego PWN (zob. Pola -

ski, red., 2016, 611). 
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ci lej: informatyzacji czy elektronizacji) j zyka ogólnego albo – by pos u y  

si  okre leniem zaproponowanym niegdy  przez Danut  Buttler – o deter-

minologizacji nazw specjalnych, rozumianej jednak nie tylko – jak chcia a 

badaczka – jako „niedok adne przyswojenie tre ci terminologicznej, jej 

pewnego rodzaju zniekszta cenie” albo to, e „rozszerza si  zakres znacze-

niowy terminu zapo yczonego przez j zyk potoczny” (Buttler 1986, 211), 

ale ogólniej, czyli – jak zosta o to ju  powiedziane – jako zmian  statusu 

z terminu specjalistycznego na wyraz wspólnoodmianowy. Najwyrazistszym 

jednak przejawem owej determinologizacji nazw specjalnych – na co zwraca-

a uwag  tak e Buttler – jest nadawanie przej tym przez polszczyzn  ogóln  

jednostkom (z pochodzenia terminologicznym) tre ci przeno nej (zob. But-

tler 1986, 211–212). 

Równie  intensywny rozwój technologii informatycznej skutkuje nie tylko 

pojawieniem si  setek nowych s ów w powszechnym obiegu komunikacyj-

nym; rzeczywisto  elektroniczna wp ywa te  znacz co na nasze zachowania 

(wybory) stylistyczne. Jest ona ród em oryginalnych pomys ów j zykowych, 

które jeszcze nie tak dawno temu nikomu do g owy by nie przysz y. Coraz 

cz ciej wi c porównujemy ró ne zjawiska do sprz tów czy procesów kom-

puterowych. Krzysztof  Cugowski piewa w Balu wszystkich wi tych o dziew-
czynie, która „skasowa a go w swej pami ci”. Z radioodbiorników s yszymy 
te  s owa piosenki Sylwii Grzeszczak, w której wokalistka ze smutkiem 
stwierdza, e „Coraz mniej mamy chwil, by pogada  – spójrz / Ca y nasz 
dialog to gigabajty bzdur / Szum, brak zasi gu”. W jednej z audycji radio-
wych zaproszona do studia psycholog zestawi a skutki uzale nienia od nar-
kotyków z dzia aniem wirusów komputerowych, a by y przewodnicz cy 
Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, podczas konwencji krajowej w 2013 
roku powiedzia : „Kiedy patrzymy na g ównego oponenta, g ówn  parti  
opozycyjn , to s yszymy – jak zawsze w historii tej partii – e Polska zamiast 
wej cia 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, dost p: 30.01.2017). 

Gdy dwa lata temu sta em w kolejce przy wej ciu do Pa acu Prezydenckiego 
w zwi zku z debat  zorganizowan  tam z okazji Mi dzynarodowego Dnia J zy-
ka Ojczystego, pos ysza em wypowied  jednej z zaproszonych j zykoznawczy : 
„W a nie aktualizuj  dane”, informuj cej tymi s owy, e próbuje przypomnie  
sobie, kim jest witaj ca si  z ni  osoba i przy jakiej okazji si  pozna y. 

Moja kole anka z pracy, kilka lat ode mnie m odsza, a przy tym bardziej 
ni  ja zanurzona w rzeczywisto ci elektronicznej i nowych mediach, którymi 



208 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 

si  naukowo zajmuje, prosz c swoich studentów, by jakie  informacje dobrze 
zapami tali lub wyra nie zaznaczyli je w swoich notatkach, mówi: „Prosz  to 
sobie wyboldowa ”, si gaj c po czasownik u ywany przy komputerowym 
edytowaniu tekstów. Ja jednak stale prosz  (na zaj ciach z fonetyki histo-
rycznej praktycznie nieustannie, a by  mo e – w opinii co poniektórych stu-
dentów – nawet natarczywie), by nowe wiadomo ci (nazwy procesów i daty 
ich zachodzenia) sobie dobrze przyswoili, by je zapisali kolorem lub podkre-
lili, a nast pnie nauczyli si  ich na pami . Mo e ze wzgl du na charakter 

nauczanego przedmiotu jestem w tej kwestii bardziej zachowawczy. 
Przed paroma laty rektor jednej z warszawskich uczelni podczas inaugura-

cji roku akademickiego – by pos u y  si  przyk adem cz stokro  podawa-
nym przez Jana Miodka – yczy  nowo przyj tym studentom, by nie byli jak 
dyskietka, ale by w ci gu pi ciu lat studiów nauczyli si  my le . Trzeba od 
razu zauwa y , e w obliczu dynamicznego tempa przemian cywilizacyjnych 
(technologicznych) dzisiaj ta innowacja stylistyczna mog aby by  ju  nieczy-
telna, bo te  któ  z nas zapisuje obecnie dane na dyskietkach? Wraz z wyj-
ciem z u ycia pewnych desygnatów w j zykow  przesz o  odchodz  tak e 

ich nazwy. Dzi  przytoczone porównanie ju  si  zdezaktualizowa o. Tak jak 
– zabawnie rzecz ujmuj c – tr ci myszk 8 popularny jeszcze do niedawna 
w j zyku moim i moich rówie ników metaforyczny zwrot by  wolnym || po-
wolnym jak Nasza Klasa, nawi zuj cy do spowolnionego pocz tkowo dzia a-
nia bodaj pierwszego w Polsce internetowego serwisu spo eczno ciowego 
Nasza-Klasa.pl (dzi : nk.pl), spowodowanego przeci eniem serwerów. 

W metaforycznych u yciach funkcjonuje te  czasownik resetowa  || zreseto-
wa . Swego czasu w mediach lokalnych g o no mówi o si  o tym, e przy ko-
ciele w. Rocha w Poznaniu umieszczono billboard z napisem: „Ca odzien-

na adoracja Naj wi tszego Sakramentu i spowied  w. Ka dy czwartek. 
Przyjd  i zresetuj swoje sumienie” (zob. fot. 1). 

Jan Miodek wspomina o bohaterskim ratowniku z Kopalni W gla Ka-
miennego „Halemba” w Rudzie l skiej, który po tragedii, jaka si  tam wy-
darzy a w listopadzie 2006 roku, w jednym z wywiadów powiedzia : „Ja si  
po ka dej akcji resetuj ” (Miodek 2007, 72). W przeno nym znaczeniu rese-
towa  || zresetowa  to zatem ‘zregenerowa  si , odnowi  fizycznie i duchowo;  

8 W j zyku m odzie y zwrot tr ci  myszk  poza swym tradycyjnym sensem, tj. ‘by  przesta-

rza ym, niemodnym, staro wieckim’, uzyska , co ciekawe, tak e nowe znaczenie, a mianowi-

cie: ‘dotkn  co  myszk  komputerow , przesun  myszk  od komputera’ (zob. Piela 2016, 

90). Jest to zabawny przyk ad reinterpretacji zwi zku frazeologicznego, ci lej: neosemantyza-

cji powodowanej funkcjonowaniem w rzeczywisto ci komputerowej. 
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Fot. 1. Billboard przy ko ciele w. Rocha w Poznaniu. ród o: Epoznan.pl [dost p: 30.01.2017]. 

powróci  do w a ciwego funkcjonowania; odpocz  g ównie dla nabrania 
si ; od y ’. W tym sensie omawiany czasownik cz sto u ywany jest równie  

w j zyku m odzie owym, o czym wiadcz  przeprowadzone przeze mnie 

przed laty badania ankietowe w ród studentów Uniwersytetu l skiego i Po-

litechniki l skiej (Macio ek 2013, 169–170) czy jego obecno  w S owniku 
slangu studentów Uniwersytetu Gda skiego (Widawski, red., 2010, 224–225). Ba-

dania sonda owe Macieja Widawskiego, a tak e moje, zgodnie wskazuj , e 

w argonie studenckim wyraz resetowa  || zresetowa  znaczy te  ‘upija  si  do 

nieprzytomno ci’ (por. Macio ek 2013, 170; Widawski, red., 2010, 224–225). 

Tego typu metafor wyrastaj cych z inspiracji wiatem komputerów i inter-

netu bez trudu wskaza  mo na by wi cej. Tu jednak poprzesta my na przy-

wo anych przyk adach, sygnalizuj c jedynie, e najwi cej przeno nych u y  

leksyki informatycznej spotykamy w a nie w wypowiedziach ludzi m odych 

– gwarze uczniowskiej czy argonie studenckim. Metaforyk  informatyczn  

syci si  tak e najnowsza poezja i proza polska. Mo na to, oczywi cie, uzna  

za swoiste signum temporis – znak czasu – czasu, w którym komputery i ko-

munikacja elektroniczna zdominowa y nasze ycie i znacz co wp yn y na 

sposób my lenia o otaczaj cym nas wiecie. Dla zilustrowania tego procesu 

przytocz  na zako czenie wiersz Ewy Lipskiej pt. Nasz komputer z tomiku Ja: 

Nasz komputer 

le y mi dzy nami. 

Sformatowani w sam raz 

na nasz  szybk  mi o  
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otwieramy dialogowe okno. 
Dese  deszczu na szybach 
z galerii Clip Art. 

Wracaj  domy lne usta. 
Ikona oddechu. 

Scaleni jeszcze raz i jeszcze raz 
autoryzujemy siebie nad ranem 
kiedy listonosz wrzuca nam do skrzynki 
wschód wie ej 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 com-

puters (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 pat-

terns of behaviour of contemporary Poles. He explains how the words that refer to comput-

ers and the Internet have become metaphors in contemporary Polish language and how they 

are being used in poetry. 
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