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The article discusses the issue of colour-related metaphors used by institutions and common users
for describing the experience of using the Web. The context of thinking about modern Internet in
this text is provided by William Gibson’s classic cyberpunk novel – Neuromancer. I assume that
colours may be persuasive in presenting the Internet in specific, political and business-related
context.
Jarosãaw Kopeþ, Biblioteka Narodowa, Instytut KsiĈİki i Czytelnictwa, Pracownia Badaę Czytelnictwa, al. NiepodlegãoĤci 213, 02-086 Warszawa, Poland.

Z Internetu korzystamy prawie wszyscy, ale maão kto rozumie sposób
jego dziaãania. W takiej sytuacji dyskurs dotyczĈcy Sieci opiera sič w duİej
mierze na metaforach. Metafory z kolei majĈ ãadunek polityczny – sugerujĈ
interpretacjč zjawisk, których analizy nie jesteĤmy w stanie przeprowadziþ
samodzielnie.
William Gibson, klasyczny twórca nurtu cyberpunk, odpowiedzialny
mičdzy innymi za ukucie sformuãowania „cyberprzestrzeę”1, w swojej
pierwszej powieĤci Neuromancer2 (napisanej w 1984 roku) dostarcza metafor
Sieci jako cyberprzestrzeni, która przypomina rzeczywistoĤþ wãaĤnie
w aspekcie przestrzennoĤci, „terytorialnoĤci”3. Kaİdorazowo, gdy bohaterowie sič w niĈ zanurzajĈ, oglĈdajĈ stereoskopowe obiekty, spirale, graniastosãupy, ostrosãupy, wszystkie w intensywnych kolorach. Zabezpieczenia
________________
1 Termin cyberspace po raz pierwszy pada w jego opowiadaniu Burning Chrome zamieszczonym w magazynie „Omni” w 1981 roku.
2 W. Gibson, Neuromancer, Warszawa 1992.
3 Tego terminu uİywa Gibson w filmowym wywiadzie No Map for These Territories, reİ.
M. Neale, 2000.
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antywãamaniowe nazywane sĈ „Lodem”4. Przeãamywanie Lodu, a wičc
ãamanie zabezpieczenia komputerowego, przypomina wciskanie w szczelinč skaãy pnia Ĥcičtego drzewa, by napčczniaã pod wpãywem wody i rozsadziã kamieę. Ta nazwa konotuje zwiĈzek Sieci z naturĈ. InteresujĈca jest
zarazem opozycja pojčciowa wobec znacznie czčĤciej uİywanego do nazywania takiego oprogramowania w rzeczywistoĤci sãowa „firewall” („zapora
ogniowa”). Do opisu tego samego zjawiska uİywane sĈ dwie ekstremalne
metafory nawiĈzujĈce do İywioãów: ognia i lodu.
Osiowym bohaterem powieĤci jest Wintermute – sztuczna inteligencja,
która pragnie poãĈczyþ sič ze swoim „bratem” – Neuromancerem. Owocem
ich fuzji ma byþ samodzielna, samoĤwiadoma i rozwijajĈca sič sztuczna
inteligencja. Sytuacja przypomina tč ze Slapstick albo nigdy wičcej samotnoĤci5
Kurta Vonneguta, gdzie dwójka rodzeęstwa osiĈga peãnič moİliwoĤci intelektualnych dopiero wówczas, gdy sĈ blisko siebie. Oboje uosabiajĈ przy
tym róİne aspekty inteligencji – charakteryzujĈcĈ lewĈ póãkulč mózgu racjonalnoĤþ i skojarzonĈ z poãowĈ prawĈ kreatywnoĤþ.
W Neuromancerze zatem Sieþ jest z jednej strony sztucznĈ kopiĈ natury,
z jej przestrzennoĤciĈ i nawiĈzujĈcymi do natury metaforami, z drugiej –
bohaterowie obawiajĈ sič przekroczenia przez program (sztuczny) podlegãoĤci wobec czãowieka (natury). PrzeraİajĈce dla bohaterów sĈ te momenty, kiedy Wintermute interweniuje w Ĥwiat materialny, przekraczajĈc tč
granicč.
Osobami, które w powieĤci Gibsona majĈ dostčp do Sieci, sĈ specjaliĤci,
profesjonaliĤci. Podobnie jest w Matriksie6. Tam ciĈgi zielonych znaków
spadajĈcych po czarnym ekranie monitora sĈ zrozumiaãe tylko dla przygotowanych uİytkowników/hackerów, którzy zrozumiejĈ tytuãowĈ metaforč
Sieci – matrycč.
Sally Wyatt7 analizuje metafory wykorzystywane w dyskursie wspóãczesnych webentuzjastów na przykãadzie publicystów „Wired”8. OkreĤla
ich mianem dynamistów – osób pozytywnie reagujĈcych na postčp informatyzacji, przewaİnie libertarian sprzeciwiajĈcych sič biurokracji. DynamiĤci uİywajĈ w odniesieniu do Sieci metafor organicznych – ewolucji, rozwo________________

Oryginalnie anglojčzyczny skrótowiec „ICE” od „Intrusion Countermeasures Electronics”.
Termin stosowany teİ w odniesieniu do faktycznie produkowanego oprogramowania antywãamaniowego. Tãumacz polskiego wydania zdecydowaã sič jednak spolszczyþ nazwč
i zachowaþ skojarzenie z lodem.
5 K. Vonnegut, Slapstick albo nigdy wičcej samotnoĤci, Warszawa 2004.
6 The Matrix, reİ. A. i L. Wachowski, 1999.
7 S. Wyatt, Danger! Metaphors at Work in Economics, Geophysiology, and the Internet, „Science,
Technology, & Human Values” 2004, vol. 29. Artykuã rozwija teİ wĈtek metafor sãuİĈcych
opisywaniu Internetu jako polityki.
8 Dystrybuowany w wersji papierowej i on-line pod adresem http://wired.com.
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ju, wzrostu, dziaãania. Wyatt przeciwstawia im polityków-technokratów,
którzy sičgajĈ raczej po terminy zwiĈzane z szybkim przemieszczaniem sič
informacji, np. „infostrada”. PublicyĤci „Wired” sĈ wičc wedãug jej diagnozy przeciwnikami instytucjonalizacji Sieci, choþ zdajĈ sič zapominaþ o instytucjonalnych poczĈtkach Internetu.
Sposób generowania wyników przez wyszukiwarki Google w ostatnim
czasie przeszedã znaczĈcĈ zmianč, na której nie chcč sič w tym artykule
koncentrowaþ. Wystarczy powiedzieþ, İe algorytm przeszedã od arbitralnoĤci instytucjonalnej9 do arbitralnoĤci spoãecznoĤciowej10. Chcč natomiast przeanalizowaþ wizualnoĤþ i metaforyczny jčzyk wyszukiwarek Google pod
kĈtem ich politycznoĤci. Moim naczelnym celem jest wskazanie na te aspekty Sieci jako znaczĈce.
Strona gãówna wyszukiwarki Google zmieniaãa sič na przestrzeni czasu11, zachowujĈc jednak swoje podstawowe charakterystyki. Wersja z 1997
roku miaãa biaãe tão, logo w tych samych kolorach co wspóãczeĤnie, tylko
zapisane grubszym krojem. W roku 2006 pojawião sič na niej coĤ, co ciĈİy
na wspóãczesnym nie tylko wizerunku, ale i sposobie dziaãania Google –
górny pasek sãuİĈcy do obsãugi indywidualnego konta uİytkownika. Aktualny12 wyglĈd gãównej strony pochodzi z roku 2011, kiedy pasek spoãecznoĤciowy (zawierajĈcy juİ linki do wičkszej liczby aplikacji Google) odcičto
wyraĮnĈ ciemnĈ szaroĤciĈ, a po prawej stronie pojawiãy sič ikony Google+
(serwisu spoãecznoĤciowego).
Strona z wynikami równieİ zmieniaãa sič nieznacznie. Najnowszym
elementem jest dziĤ wyĤwietlanie rezultatów jeszcze w trakcie wpisywania
przez uİytkownika swojego zapytania i generowanie podpowiedzi – uzupeãnianie tekstu wpisywanego przez uİytkownika, zanim postawi ostatniĈ
literč. Tč opcjč moİna wyãĈczyþ w panelu ustawieę.
Juİ na pierwszy rzut oka widaþ, İe wizualnoĤþ strony Google dalece
odbiega od estetyk, o których pisaã Gibson albo którĈ widzieliĤmy w Matriksie. KolorystykĈ wspóãczesnej Sieci jest triada biaãy-czarny-niebieski.
Wystarczy spojrzeþ choþby na Facebooka, Wikipedič, witryny Apple. Bãčkit
konotuje nowoczesnoĤþ, technologič, czystoĤþ, biel z kolei transparentnoĤþ.
Niebieski nawiĈzuje zarazem do poczĈtków WWW – kiedy w jčzyku
________________
9 Wyniki wyszukiwania generowane byãy na podstawie algorytmu PageRank hierarchizujĈcego strony wedãug liczby i wartoĤci linków, które do niej prowadziãy z innych witryn.
10 Wyniki wyszukiwania generowane sĈ przy filtrowaniu przez indywidualne preferencje wyszukujĈcego. Filtry powstajĈ na bazie historii wyszukiwaę i danych z serwisów spoãecznoĤciowych, a wičc biorĈ pod uwagč zainteresowania, poglĈdy i doĤwiadczenia nasze
i naszych znajomych.
11 Archiwum zrzutów ekranu strony gãównej Google znaleĮþ moİna na stronie „Blogscoped”: http://blogoscoped.com/archive/2006-04-21-n63.html [dostčp: 14.06.2012].
12 Stan na marzec 2012.
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HTML zapiszemy link, ale nie okreĤlimy specjalnie jego koloru, w przeglĈdarce internetowej bčdzie on wyĤwietlany w tym wãaĤnie kolorze. Tão
wyszukiwarki jest biaãe jak kartka papieru. Google, komunikujĈc sič
z uİytkownikami za poĤrednictwem swojego bloga, okreĤla wyniki wyszukiwania pozycjonowane wedãug algorytmu, niesponsorowane, mianem
„organicznych”13.
Strony internetowego wydania magazynu „Wired” równieİ utrzymane
sĈ w trójce kolorów: czerę, biel, bãčkit. Zieleę, którĈ pamičtamy z Matriksa,
znane z Neuromancera ostro odcinajĈce sič na tle czarnej próİni jaskrawa
biel, fiolety i czerwienie, kojarzĈce sič z miastem neonów (Gibson sičga po
metaforč miasta14), odeszãy w niepamičþ.
Wojciech Orlięski w pierwszej notce na swoim blogu, którego szata graficzna utrzymana jest w czerni, bladej zieleni i bieli, pisze:
„POKE 53280,0:POKE 53281,0. KiedyĤ od takich dwóch poleceę zaczynaãem kaİdy
kontakt z komputerem. Commodore 64 domyĤlnie odpalaã sič w niewygodnym zestawie kolorów (jasnoniebieska ramka, ciemnoniebieskie tão, jasnoniebieskie literki).
Tão i ramkč zmieniaãem na czarne, a kolor literek na zielony, bo wtedy podãĈczony
do telewizora komodorek wyglĈdaã trochč bardziej jak terminal znakowy u ojca
w pracy…”15.

Czerę i zieleę sĈ dla dziennikarza kolorami komputera ekskluzywnego,
dostčpnego tylko dla inİynierów-specjalistów, bez lekkoĤci biaãego tãa
i odcinajĈcego sič na jego tle jak czcionka drukarska czarnego tekstu.
W 1997 roku witryna wyszukiwarek Google i Yahoo odróİniaãa sič swojĈ estetykĈ na tle przeãadowanej kolorami i niskiej jakoĤci grafikami reszty
Sieci. Z czasem wiele firm weszão na Ĥcieİkč minimalizmu. Wystarczy porównaþ wyglĈd strony gãównej AOL.com z lat 199616 i 201217.
Ta zmiana w Sieci miaãa zwiĈzek z popularyzacjĈ dostčpu do WWW.
Ciemne tãa i kontrastujĈce barwy neonów sprawiaãy wraİenie, İe Internet
jest przestrzeniĈ mrocznĈ, dostčpnĈ tylko dla wprawionych uİytkowników.
StĈd romantyczny mit hackera jako podróİnika po nieznanym, wčdrowca
rubieİy cywilizacji. I stĈd byþ moİe takİe dzisiejsze zjawisko archeologii
________________

W odróİnieniu od wyników reklamowych, za których umieszczenie na stronie z wynikami wyszukiwania Google pobiera opãaty – te widzimy przede wszystkim w prawym górnym rogu ekranu wyników wyszukiwania. Patrz: J. Battelle, Szukaj. Jak Google i konkurencja
wywoãali biznesowĈ i kulturowĈ rewolucjč, Warszawa 2006.
14 No Map for These Territories, op. cit.
15 W. Orlięski, Zielono na czarnym, http://wo.blox.pl/2006/08/Zielono-na-czarnym.html
[dostčp: 14.06.2012].
16 Squareoak.com, http://www.squareoak.com/blog/the-internet-of-1996-1997-a-waybacktour-pics/ [dostčp: 14.06.2012].
17 http://aol.com [dostčp: 14.06.2012].
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Internetu – odzyskiwania materiaãów zamierzchãej Sieci. InteresujĈcej parodii tego ewenementu dostarczyli twórcy serwisu „TheOnion.com” publikujĈcego dowcipne udawane materiaãy telewizyjne na wzbogacone wyobraĮniĈ, ale zakorzenione w rzeczywistoĤci tematy. Internet Archeologists Find
Ruins of Friendster Civilization18 (Archeolodzy Internetu odnaleĮli ruiny
cywilizacji Friendster19), podaã serwis. W materiale filmowym dziennikarze
przypominajĈcy prezenterów telewizji Ĥniadaniowej rozmawiajĈ z mčİczyznĈ wyglĈdajĈcym na archeologa pracujĈcego w Afryce, który dokonaã
przeãomowego odkrycia dzički przeglĈdarce na swoim komputerze. MówiĈ
o Friendsterze, serwisie spoãecznoĤciowym „opuszczonym przynajmniej od
roku 2005 po Chrystusie”. Te pierwsze przebãyski nowej sieci 2.0, opartej na
partycypacji uİytkowników, sĈ dla wspóãczesnego Internetu czymĤ jak antyk czy inna przeãomowa epoka dla kultury XXI wieku. StĈd gdy dziennikarka mówi z podnieceniem: „moİemy sič tak wiele nauczyþ z ruin tego
miejsca”, w tej grubymi niþmi szytej parodii moİe byþ ziarnko prawdy.
Minimalizm przeglĈdarki Google jest zwodniczy w tym sensie, İe uİytkownik odnosi wraİenie obcowania z medium, trzymajĈc sič typologii
Marshalla McLuhana, „chãodnym”. Wydaje sič, İe to coĤ przypominajĈcego
biblioteczny katalog, gdzie bibliotekarz nie ingeruje w wyniki naszych poszukiwaę. Ale na kaİdym etapie dziaãania Google, poczĈwszy od czasów
PageRanka, po wspóãczesny model spoãecznoĤciowy, algorytm firmy ingerowaã w wyniki bardzo mocno poprzez ich hierarchizowanie i filtrowanie,
dostarczajĈc przy tym „gorĈcego” poczucia wszechogarnialnoĤci listy wyników.
Najbardziej oczywistym z filtrów jest filtr rodzicielski, który ma strzec
dzieci przed dostčpem do stron dla nich nieodpowiednich. Ale ten filtr rodzic
moİe wãĈczaþ i wyãĈczaþ. Inne filtry sĈ mniej widoczne. DotyczĈ dostosowywania treĤci do naszego miejsca podãĈczenia do Sieci, a takİe danych, które Google zbiera na nasz temat w historii wyszukiwania i serwisach spoãecznoĤciowych. Wnioskowaþ na temat dziaãania tych filtrów moİemy tylko na
podstawie obserwacji i porównywania, bo dokãadne algorytmy firmy sĈ
tajne. Zagadnienie to w najbardziej zwičzãy i metodyczny sposób przedstawia Eli Parisier w swoim wystĈpieniu podczas konferencji TED20, podczas którego przestrzega sãuchaczy przed „filtrowymi bĈblami”. Skutkiem
nowej polityki Google jest zamykanie uİytkowników w informacyjnym
________________
18 http://www.theonion.com/video/internet-archaeologists-find-ruins-of-friendster-c,14389/
[dostčp: 14.06.2012].
19 Przekãad J.K.
20 E. Parisier, Beware online „filter bubbles”, http://www.ted.com/talks/eli_pariser_bew
are_online_filter_bubbles.html [dostčp: 14.06.2012].
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wičzieniu ich zainteresowaę i poglĈdów. Mamy coraz mniejsze szanse trafiþ poprzez wyszukiwarkč na zagadnienia, które dotychczas interesowaãy
nas maão, na poglĈdy, które sĈ odmienne od naszych, czy na rzeczy, które
nie dotyczĈ nas bezpoĤrednio.
Parisier cytuje Marka Zuckerberga, twórcč i dyrektora Facebooka:
„Wiewiórka umierajĈca przed twoim domem moİe bardziej pasowaþ do
twoich zainteresowaę niİ ludzie umierajĈcy w Afryce”21.
Neutralna wizualnoĤþ Google zdaje sič podtrzymywaþ pozory obiektywizmu dziaãania algorytmu i „chãodnoĤci” medium, które czeka na uİytkownika, by wypeãniã je interpretacjami. Tymczasem liczba wyników, które
Google podaje w odpowiedzi na nasze zapytania, jest tak ogromna, İe
stwarza wraİenie obejmowania caãoĤci Internetu. I wówczas strona Google
staje sič „gorĈca”, idĈc za typologiĈ McLuhana.
W kontaktach z dziennikarzami pracownicy korporacji, kiedy zarzuca
im sič ingerowanie w wyniki, odpowiadajĈ zawsze, İe zabiegi te majĈ na
celu poprawč jakoĤci wyszukiwania22. PodtrzymujĈ zatem wizjč technokratycznego doskonalenia, zbywajĈc zarzuty o formowanie spoãeczeęstwa Įle
rozumianych zamkničtych krčgów towarzyskich, o powrót do spoãeczeęstwa wspólnot opisanych przez Zygmunta Baumana23 jako grup, które dla
swojego istnienia muszĈ byþ czčĤciowo odcičte od Ĥwiata, gdyİ inaczej mogãyby upaĤþ aksjomaty, na których zostaãy ufundowane.
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