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Kontekstowe 
innowacje 
słowotwórcze 

w internetowych  
tekstach publicystycznych  

i w ich komentarzach.  
Studium przypadku1

W opisie przyjmuje się dwie perspektywy oglądu innowacji: (1) jako 
rezultatów kreatywności nadawcy, który sięgnąwszy do potencjału 
językowych środków słowotwórczych, zrealizował cele założone w da-
nym akcie komunikacyjnym; (2) jako obiektu intelektualnych działań 
odbiorcy lub odbiorców tego aktu, do którego klucz stanowi tekst in-
ternetowej wypowiedzi publicystycznej. W drugim przypadku chodzi 
o ref leksję: jakie możliwości mają użytkownicy języka, gdy chcą zrozu-
mieć formalnie i/ lub semantycznie złożone innowacje słowotwórcze, 
zwykle użyte w funkcji perswazyjnej w konkretnej wypowiedzi, a więc 
w określonym kontekście.
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1. Założenia, cel, zadania badawcze1

Spojrzenie na tekstowe wyrażenia słowotwórcze, tworzone lub przywoły-
wane przez nadawcę świadomego ich złożoności i związku z kontekstem, 
w jakim się pojawiły, pozwoli – jak sądzę – z perspektywy odbiorcy zdać 
sprawę z właściwych człowiekowi umiejętności niezbędnych do odczyta-
nia realnej treści nowego wyrazu pochodnego słowotwórczo, zwłaszcza 
o skomplikowanej motywacji semantycznej. Zdolność ta przejawia się we 
właściwym (tj. zgodnym z intencjami nadawcy) wnioskowaniu odbiorcy 
(czytającego), w rozumieniu tekstu, a więc i nowych struktur słowotwórczych 
na podstawie danych językowych oraz tekstowych (również kontekstowych 
i interkontekstualnych).

W analizie innowacji słowotwórczych zwracam uwagę na: (a) istotną 
rolę w i e d z y  o   ś w i e c i e  obecnej w umyśle nadawcy/odbiorcy (jej odpo-
wiednie uruchomienie, przywołanie), (b) w a r t o ś c i  a k s j o l o g i c z n e  za-
warte w wyrazie motywującym i motywowanym, a także (c) rolę k o n t e k-
s t u  (werbalnego i niewerbalnego) w interpretacji jednostek słowotwórczych. 
Umiejętności te są szczególnie ważne w przekazywaniu/odczytywaniu sen-
sów niewynikających ze struktury derywatu, tj. z konwencjonalnego (kodo-
wego) znaczenia jego elementów składowych.

2. Przedmiot opisu w kontekście innych technik 
multimodalnych

W niniejszym artykule koncentruję się na ukazaniu różnorodnych treści wy-
rażonych w skomponowanej ad hoc innowacji słowotwórczej użytej w jednym 
memie – przedstawiam go w następnym punkcie rozważań. Innowację tę 
omawiam zarówno jako zjawisko stricte językowe, jak i element współtwo-
rzący tzw. multimodalny przekaz nadawcy najprawdopodobniej będącego 
jej kreatorem2.

Od razu dodam, że stosowane w memach techniki, przywodzące na 
myśl kolaż, są dobrze znane. Na przykład w zebranym przeze mnie mate-
riale masowo dziś adaptowanych do polszczyzny compositów z członami 
bio- i eko-3 znalazły się również takie, które występowały w kontekście wi-
zualnym (ikonicznym), tworząc całościowy przekaz multimodalny. Por. za-
mieszczone na okładce tygodnika Uważam Rze (5, 2015) compositum ekoter-
roryści – Rycina 1.

Sens niniejszego przekazu oprócz wyrażenia ekoterroryści współtworzą: 
kontekst językowy Zieloni specjaliści od kradzieży i wymuszeń (odsyłający do 
ludzi skupionych w partiach i ruchach ekologicznych określanych jako Zie-
lone) oraz fotomontaż, który stanowi wieloelementowy przekaz ikoniczny. 

 

Słowa kluczowe

kontekst, słowo-
twórstwo, inte-
gracja pojęciowa, 
publicystyka

1 Niniejsza praca 
została opublikowana 
w: Branko Tošović, 
Arno Wonisch (red.) 
2016: Wortbildung 
und Internet. Graz: 
Institut für Slawistik 
der Karl-Franzen-
s-Universität Graz, 
499–512. Redaktorzy 
wyrazili zgodę na 
publikację tekstu 
w Polsce.

2 O złożoności 
komunikacji w me-
diach, jej charakterze 
multimodalnym jest 
mowa w bogatej li-
teraturze dotyczącej 
tej tematyki; por. 
np. Zinken (2007); 
Opiłowski, Jarosz, 
Staniewski (red.) 
(2015); Müller (2008); 
Libura (2012); Górska 
(2014); Wojtak (2015).

3 Materiał ten stał 
się podstawą uogól-
nień pozwalających 
wskazać profile se-
mantyczne struktur 
z członem -eko – por. 
Waszakowa (2015). 
W artykule tym 
zwracam uwagę na 
pozorną przejrzy-
stość semantyczną 
owych struktur. 
Z pewnością mają na 
nią wpływ czynniki 
takie jak: seryjny 
charakter modelu, 
jego produktywność, 
internacjonalny 
zasięg, zarysowująca 
się samodzielność 
owych członów. 
Mówiąc o pozornej 
przejrzystości, mam 
na uwadze to, że...
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Oba wymagają od odbiorcy aktywności: uruchomienia ciagu skojarzeń se-
mantycznych (związanych z barwą zieloną, roślinnością, zaciśniętą dłonią, 
pieniędzmi, dźwigiem, budowanymi domami, autostradami) i opartych 
na nich wniosków.

Przedstawiony przykład przekazu multimodalnego niewątpliwie 
świadczy o kreatywności nadawcy w sposobie ukazania treści za pomocą 
oryginalnego doboru elementów składających się na wyrażony przez tę ilu-
strację koncept: ‘ekolodzy są terrorystami – stoją ponad prawem, są silni; ich 
siła wyraża się w bezwzględności kierowanych do firm budowlanych żądań 
i wymuszeń finansowych, w których się wyspecjalizowali’.4

Słowotwórczej innowacyjności tu nie ma. Przywołane z zasobu leksyki 
internacjonalnej compositum ekoterroryści podobnie jak zapożyczenie eko-
terroryzm należy do licznej serii analogicznie zbudowanych formacji z czło-
nem eko-, niedookreślonych treściowo jednostek, zyskujących znaczenie 
w użyciu (w konkretnym kontekście)5. W wyrażeniu ekoterroryści negatyw-
nie nacechowany drugi człon nabiera dodatkowego znaczenia w połącze-
niu z eko– (wskazującym na ekologię – dziedzinę działalności subiektów, 
określonych mianem terrorystów), zaś cała struktura jest czytelna zgodnie 
z intencjami nadawcy dopiero w kontekście, który decyduje o profilu znacze-
niowym pierwszego segmentu. Ten w zaprezentowanym na okładce użyciu 
wskazuje na następujące treści: ‘walczący o czystość środowiska naturalnego 
(m.in. protestujący przeciw zanieczyszczaniu natury przez urbanizację) są 
uznawani przez przeciwników owych działań za złodziei’.

Kontekst ikoniczny pomaga odbiorcy właściwie odczytać nie tylko skom-
plikowaną treść, jaką niesie człon eko-, lecz także intencje nadawcy, jego nega-

...ich znaczenia są 
niedookreślone, 
konkretyzują się 
w użyciu, w okre-
ślonym kontekście 
wskazującym na 
wyznaczony przez 
nadawcę „trop 
interpretacyjny”, 
który powinien 
podjąć odbiorca, by 
właściwie odczytać 
całościowe zna-
czenie wyrażenia, 
a w jego obrębie 
– pierwszego 
segmentu.

4	 Ryciny 1, 2 i 5 
w artykule publi-
kujemy na prawach 
cytatu w rozumieniu 
„Ustawy o prawie 
autorskim i pra-
wach pokrewnych”, 
Ustawa z dnia 4 
lutego 1994 r. (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 880, 
z późn. zm.). W ar-
tykule podlegają one 
analizie krytycznej.

5	 Seria ta charak-
teryzuje się dużą 
aktywnością – por. 
Waszakowa (2005: 
149, 151; 2015).

Rycina 1. Kontekst 
językowy i iko-

niczny compositum 
ekoterroryści4
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tywną ocenę zjawiska, którego dotyczy przedstawiona na okładce tygodnika 
wieloelementowa kompozycja. Jak widać, formalna przejrzystość struktury 
omawianego compositum związana z „rozpoznawalnością” segmentu eko-, 
nie idzie w parze z niedookreślonymi treściami, które on wnosi do derywatu. 
W konsekwencji znaczenie całej formacji jest nieprecyzyjne, niezrozumiałe 
bez kontekstu.

3. Rola analogii jako mechanizmu formalnego 
i mentalnego. Kreowanie znaczeń w kontekście

Rozwijane od lat 80. językoznawcze badania o nachyleniu kognitywnym 
przyczyniły się do pogłębienia spojrzenia na analogię jako na jeden z waż-
niejszych mechanizmów działalności mownej, za pomocą którego mogą 
powstawać nowe jednostki, a stare podlegać rozmaitym przekształceniom6. 
Por. jedną z wypowiedzi na ten temat Je. Kubriakowej:

[…] u podstaw analogii leży tworzenie jednej formy według typu i na po-
dobieństwo innej (innych), a więc i mentalne uogólnienie sposobów two-
rzenia określonych form według znanej reguły (podaję za: Kubriakowa 
2010: 15).

Zestawu narzędzi umożliwiających badanie i opisywanie różnych aspektów 
procesów mentalnych i struktur pojęciowych tworzonych z ich udziałem 
dostarcza semantyka kognitywna (por. Langacker 2003, 2009), a spośród 
jej nurtów w sposób szczególny użyteczna jest koncepcja integracji pojęcio-
wej, określana też jako teoria amalgamatów kognitywnych, G. Faucounniera 
i M. Turnera (2002). Model ten zakłada, że język jest jedynie powierzchniową 
manifestacją ukrytych, wysoce złożonych konstrukcji kognitywnych. Zasad-
niczo odnosi się do procesów mentalnych i struktur pojęciowych tworzonych 
z ich udziałem (Fauconnier 1997: 35–36; Libura 2010: 14–15).

Rozumienie wyrażeń językowych w interpretacji badaczy kognityw-
nych zawsze wiąże się z przywoływaniem reprezentacji mentalnych (ram, 
scenariuszy, modeli, schematów pojęciowych) jako składników konstruowa-
nego znaczenia, pośredniczących w procesie ustanawiania relacji między 
słowami a światem. Tego typu działaniom odbiorcy w sukurs przychodzi 
kontekst, w jaki nadawca uwikłał swój twór – efekt własnej kreatywności 
mentalno-językowej. Znaczenie ma bowiem charakter d y n a m i c z n y  i za-
wsze jest związane z konkretnym dyskursem (wypowiedzią on-line), ergo: 
kontekstem, w jakim dane wyrażenie zostało użyte. Wyrażenia językowe 
są jedynie wskazówkami pomocnymi w budowaniu konkretnego sensu, 
który nie jest jednoznacznie dany w tekście, ale k o n s t r u o w a n y  o n-l i n e, 
w o k r e ś l o n y m  k o n t e k ś c i e  dzięki tym wskazówkom – por. Fauconnier 
(1997: 5; podkreślenie moje – K.W.).

6	 Więcej na ten 
temat piszę w ar-
tykule poświę-
conym analogii 
w słowotwórstwie 
tekstowym – por. 
Waszakowa (2012).
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Twórcy omawianej teorii jako formalne amalgamaty (ang. formal blends) 
interpretowali asystemowe composita typu Chunnel ‘tunel pod kanałem La 
Manche’, powstałe poprzez integrację (scalenie, stopienie) dwu leksemów: 
pierwszego członu nazwy własnej Channel la Manche i tunnel ‘tunel’, przy jed-
noczesnej nieregularnej dezintegracji segmentu -annel w leksemie Channel; 
te formalne rezultaty scaleń – widoczne na powierzchni języka kontamina-
cje jednostek – łączyli z mechanizmami integracji pojęciowej (Fauconnier 
& Turner 2001: 178, 200)7.

Bez cienia przesady można powiedzieć, że innowacje leksykalne w po-
staci asystemowych compositów są dobrze znane użytkownikom Internetu; 
wcale nierzadko używane w nagłówku mają przyciągnąć uwagę odbiorcy, aby 
prostym kliknięciem zechciał otworzyć okienko i przeczytać tekst. Wolno 
sądzić, że nadawcy uważają tego typu nieregularne konstrukty tekstowe za 
kreatywne (pozwalające syntetycznie wyrazić zamierzone treści), a także za 
zabawne, zwłaszcza te w memach.

4. Użycie innowacji słowotwórczej w przekazie 
multimodalnym

Przedstawię teraz interpretację skomponowanej doraźnie (on-line) struk-
tury słowotwórczej, użytej jako element współtworzący całościowy przekaz 
nadawcy wyrażony w następującym memie (por. http://bit.ly/2yVC6Qq; DW: 
11.02.2016) – zob. Rycina 2.

Rycina 2. Innowa-
cja słowotwórcza 

kamerundyner jako 
element memu

7	 Teoria amalga-
matów zainspirowała 
wielu badaczy zajmu-
jących się interpreta-
cją formalną i seman-
tyczną tekstowych 
innowacji morfo- 
logicznych. Dla ujęć 
tych charaktery-
styczny jest ogląd 
tego typu compo-
sitów w perspek-
tywie dynamicznej 
zarówno od strony 
formalnej, jak i poję-
ciowej; więcej na ten 
temat zob. Wasza-
kowa (w druku).
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Mem ten jest dla niniejszych rozważań interesujący z tego względu, że 
w wyrażeniu konceptu, mającego za zadanie rozśmieszyć odbiorcę, ważną 
rolę odgrywa innowacja słowotwórcza8.

Kluczem do zrozumienia treści całego przekazu wyrażonego w ni-
niejszym obrazku, jest w i e d z a  o   r z e c z y w i s t o ś c i.  Dla odbiorców, 
nieznających przywołanej w memie sytuacji, podany jest kontekst, który 
wyjaśnia związek pierwszego członu nowo utworzonego compositum 
kamerundyner z osobą młodego polityka, Ryszarda Petru, przedstawio-
nego w górnej części obrazka. Skojarzenie ikoniczno-językowe staje się 
czytelne po wyjaśnieniu związku pierwszej części tej innowacji, tj. seg-
mentu kamerun– z tym politykiem. Chodzi o wypowiedź Petru, w której 
zaprezentował (dwukrotnie) niewłaściwy sposób wymawiania nazwiska 
premiera Wielkiej Brytanii, Davida Camerona. Polityk partii „Nowoczesna” 
nazwisko Cameron wymawia niepoprawnie: jako Kamerun, zamiast Kame-
ron. Nie jest to w żadnym razie lapsus linguae, ponieważ w dalszej części 
wypowiedzi Petru powtarza ten sposób artykulacji, dając tym powód do 
radości internautom. Por. kontekst:

Ryszard Petru jest z pewnością jednym z najczęściej cytowanych polity-
ków. Swoją cytowalność zawdzięcza jednak nie założeniom programowym 
swojego klubu, a serii wpadek, które stają się dla lidera Nowoczesnej nie-
mal codziennością. Tym razem internet śmieje się z Davida „Kameruna”. 
W programie Moniki Olejnik „Kropka nad i” Ryszard Petru krytykował po-
litykę zagraniczną PiS. W swojej wypowiedzi dwukrotnie nazwał premiera 
Wielkiej Brytanii, Davida Camerona – „Kamerunem”.
[…] Polski rząd niestety nieświadomie wzmacnia wyłącznie w negocjacjach 
Davida Kameruna, nic za to nie otrzymując. My jesteśmy wykorzystywani 
trochę za frajer. On tu przyjechał wzmocnił swoją pozycję negocjacyjną 
w Europie, David Kamerun, a potem Polacy z tego nic nie mają9.

Należy dopowiedzieć, że nie jest to pierwsza zauważona i obśmiana 
przez internautów wpadka posła Petru – przewodniczącego opozycyjnej par-
tii „Nowoczesna” – bardzo eksponującego się i eksponowanego w mediach. 
Nietrudno zauważyć, że od momentu spektakularnego uaktywnienia się na 
scenie politycznej (jesienią 2015 r.), jest on „wdzięcznym obiektem” różnego 
typu żartów internetowych, w tym memów. Jak wiadomo, wyraz Kamerun 
jest utrwaloną w polszczyźnie nazwą państwa środkowoafrykańskiego; od-
powiada jej angielska forma Cameroon10.

5. Innowacja kamerundyner jako przykład  
amalgamatu formalnego

Przy wykreowaniu okazjonalnej innowacji słowotwórczej kamerundyner, bę-
dącej integralną częścią całego konceptu, przedstawionego multimodalnie, 

  

8	 Memów „z Kame-
runem” jest więcej; 
w Aneksie dołączam 
inny przykład (nie 
omawiam go dokład-
niej, bo nie ma w nim 
konstrukcji słowotwór-
czej). Warto dodać, że 
derywaty słowotwórcze 
w memach występują 
stosunkowo rzadko.

9	 URL: http://bit.
ly/2yVC6Qq; DW: 
11.02.2016.

10	 Przy okazji warto 
dodać, że wyśmiewanie 
kogoś za złe wymawia-
nie wyrazów obcych ma 
w Polsce dłuższą trady-
cję; nie ma też społecz-
nego przyzwolenia na 
spolszczanie niektórych 
form. Dość wymienić 
zaadaptowane f leksyj-
nie leksemy weekend, 
DJ, MacDonald, których 
wymowa „nie z angiel-
ska”, ale nawiązująca 
do polskiego sposobu 
artykulacji (z użyciem 
głoski w i dwóch e 
w weekend, zaś skrótu 
DJ jak polskiego lite-
rowca: dejot, a MacDo-
nald z głoską c zamiast 
k) – jeśli nie jest zabawą 
językową – mówiącemu 
grozi ośmieszeniem się. 
Tego typu zachowanie 
(niebędące żartem) 
w środowiskach mło-
dzieżowych, w których 
język angielski ma duży 
prestiż (por. Wasza-
kowa 2009), może 
być uznane za żenadę 
(żenuę) i skazać tak mó-
wiącego na przyklejenie 
mu etykiety buraka lub 
wiochmena, co na jedno 
wychodzi.
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został wykorzystany podobny formalny mechanizm językowy, jak przy przy-
wołanych wcześniej asystemowych compositach typu Chunnel. W nawiąza-
niu do sposobu graficznego przedstawiania integracji pojęciowej wyekspo-
nowane w omawianym memie twórcze połączenie dwóch form wyrazowych 
o postaci kamerundyner można też zobrazować w postaci następującego sche-
matu – por. Rycina 311.12

Zależności formalne polegają tu na utożsamieniu obu leksemów 
ze względu na podobieństwo formalne między skojarzonymi wyra-
zami – przestrzeniami formalnymi (W1 i W2): oba mają taką samą część 
początkową.

Przestrzeń generyczna (G) obejmuje wspólny obu wyrazom segment ka-
mer (w obu wyrazach ucięty w sposób nierespektujący granic morfemowych).

W amalgamacie kamerundyner (A) można widzieć stopienie się dwu 
identycznych segmentów -er-: obecnego w nazwie własnej Kam-er-un z seg-

11	 Dziękuję Pani 
Agnieszce Kostro-
wieckiej za gra-
ficzne opracowanie 
moich (wzorowa-
nych na schema-
tach Fauconniera 
i Turnera 2002) 
idei i pomysłów 
ilustracji.

12 Dla badań 
słowotwórczych 
analiza procesów 
scaleń formalnych 
jest bardzo istotna. 
Wagę paralelizmów 
między formą i tre-
ścią docenia A. Li-
bura (2010, 2011), 
zauważając przy 
okazji, że opisowi 
formalnemu twórcy 
teorii amalgama-
tów nie poświęcili 
wiele miejsca.

Rycina 3. Amalgamat 
formalny – schemat 

ukazuje relacje struktu-
ralne między innowacją 

kamerundyner i jej 
podstawami słowo-

twórczymi Kamerun 
i kamerdyner.12
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mentem w wyrazu kam-er-dyner. Właściwemu, tj. zgodnemu z intencjami 
nadawcy, rozpoznaniu elementów składowych tej niesystemowej struk-
tury służy kontekst: a) językowy, informujący, o jaki Kamerun chodzi, oraz 
b) wizualny, przedstawiający kamerdynera.

Słowa kamerdyner na memie nie ma, ale bezsprzecznie jest obecne – 
świadczy o tym wspólny obu wyrazom segment kamer- oraz człon -dyner 
w kamerdyner.

Ta formalna zbieżność, z jednej strony pewnie sprzyjała nadawcy przy 
łączeniu obu rzeczowników w compositum, z drugiej zaś: może ułatwić 
odbiorcy deszyfrację tej pozasystemowej innowacji słowotwórczej.

Formalny związek neologizmu kamerundyner z wyrazem kamerdy-
ner, do którego odnosi się cząstka -dyner (powstała w wyniku nieregular-
nej, asystemowej dezintegracji), ma ujednoznacznić przekaz ikoniczny: 
fotografia młodego mężczyzny. Ten może być uznany za kamerdynera 
tylko z tej racji, że w sposób właściwy służącemu przy stole, na otwartej, 
uniesionej dłoni, w białej rękawiczce, trzyma tacę. Kamerdyner ten nie 
jest ukazany „w pełni jego cech prototypowych”. Jego strój (poza białą 
rękawiczką): elegancki, dobrze skrojony garnitur, lśniąco biała koszula 
i czerwony krawat przywodzi na myśl skojarzenia zgoła „niekamerdyner-
skie”. Mówiąc wprost: ubiór obu panów (w podobnym wieku) jest zbliżony, 
a różnicę widać w zasadzie tylko w kolorze krawatów. Obaj wydają się 
pochodzić z tej samej grupy społecznej, a niewykluczone, że i politycz-
nej, choć nie jest to wyraziste; czerwony krawat może przywoływać sko-
jarzenia z lewicą. Semantycznie asocjacje te wzmacniają wyrażoną w ca-
łym przekazie multimodalnym negatywną ocenę polityka Petru: z jednej 
strony jako kogoś niedouczonego, ośmieszającego się publicznie (przez 
złe wymawiane nazwiska znanego polityka), z drugiej zaś, jako niesa-
modzielnego, sterowanego (na rysunku: serwowanego na tacy) przez ko-
goś, kto pełni służbę, nadzoruje czyjeś interesy (w domyśle – interesy 
kogoś bogatego)13.

6. Innowacja kamerundyner jako przykład  
amalgamatu pojęciowego

Operację konceptualnej integracji (tj. scalenia, stopienia pojęć), w wyniku 
której na poziomie kognitywnym dochodzi do wyłonienia się z dwu pojęć 
nowej struktury ‘kamerundyner’, nieredukowalnej do jej komponentów, 
ukazuje w sposób schematyczny Rycina 4.

W nawiązaniu do teorii Fauconniera i Turnera (2002: 42–44) koncept 
dotyczący polityka Petru można przybliżyć, ukazując trzy akty (kroki) 
złożonego działania nadawcy, które prowadzi do końcowej integracji 
konceptualnej.

13 Jak wiadomo, 
kamerdynerzy 
pozostawali w służ-
bie, wykonywali 
swoje obowiązki 
w domach ludzi bo-
gatych, których było 
stać na utrzymanie 
służby; por. „Sa-
mym biesiadnikom 
podawali półmiski 
kamerdynerzy, 
podług zwyczaju 
przyjętego u króla” 
(SJPD). Zob. też 
definicja w ISJP: 
„kamerdyner to 
dawniej w bogatych 
domach starszy 
lokaj nadzorujący 
porządki w domu 
i podawanie do 
stołu”. Ten zapo-
życzony z języka 
niemieckiego 
(Kammerdiener) 
historyzm był też 
używany w odnie-
sieniu do osobistego 
lokaja pana domu. 
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Pierwszy krok to p o ł ą c z e n i e  d w ó c h  p r z e s t r z e n i  m e n t a l n y c h. 
Jedna (W1) dotyczy: polityka Petru, a) jego zachowań, ocenianych jako przejaw 
nadaktywności (m.in. nader częstego występowania w mediach, zwłaszcza 
w telewizji), kojarzenia tego polityka ze „światem finansjery”, z którą łączą go 
liczne związki; b) przypisywanej mu cechy ‘bycia ignorantem’, na podstawie 
jego wypowiedzi publicznych, m.in. sposobu, w jaki zwykł był artykułować 
nazwisko premiera Wielkiej Brytanii, D. Camerona (gdy zwrócono mu uwagę, 
upierał się przy formie Kamerun jako właściwej)14. Druga przestrzeń mentalna 
(W2) aktywizuje wybrane cechy z domeny ‘kamerdyner’, m.in.: ‘to, że jest to 
ktoś będący w czyjejś służbie, reprezentujący czyjeś interesy’.

Krok drugi to: u t w o r z e n i e  a b s t r a k c y j n e j  p r z e s t r z e n i,  o k r e-
ś l a n e j  m i a n e m  g e n e r y c z n e j  (G), opartej na wspólnych relacjach, tj. ce-
chach, które łączą obie te przestrzenie wyjściowe (W1 i W2): ‘ktoś o jakichś 
cechach’.

Trzeci, a zarazem ostatni krok to i n t e g r a c j a  (s t o p i e n i e,  s c a l e n i e) 
p o j ę ć  o b u  p r z e s t r z e n i  (W1 i W2) ze względu na utożsamione wcześniej 
cechy – jej rezultatem jest nowa struktura konceptualna ‘kamerundyner’, 

Rycina 4. Amalgamat 
pojęciowy – schemat 
przedstawia relacje 
i procesy związane 

z omówionym memem 
i użytą w nim inno-

wacją kamerundyner.

14	 Inne przykłady 
to: podchwycona 
przez internau-
tów nieudolna 
wypowiedź Petru 
o „sześciu królach” 
zamiast „trzech 
królach” w związku 
ze Świętem Trzech 
Króli, artykulacja 
„Rubikoń” (zamiast 
Rubikon) połączona 
z przekonaniem, że 
nie chodzi o histo-
ryczną rzekę, ale 
o wierzchowca.
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czyli amalgamat (A), nieredukowalna do jej komponentów. Wyraża ona 
całościowy sens tego żartu, ośmieszającego Petru, za pomocą przekazu 
językowego opartego na metonimii (typu część za całość: sposób wymowy 
Kamerun za polityka tak mówiącego), dopełnia, a zarazem ujednoznacz-
nia, przekaz ikoniczny: fotografia Petru – biernego przedmiotu w czyichś 
rękach.

W zaprezentowanym omówieniu żartobliwego sensu mema w myśl po-
stulatów twórców teorii integracji konceptualnej starałam się wskazać dwa 
typy procesów: 1) te, które są wiązane z dwiema podstawowymi właściwo-
ściami umysłu ludzkiego: zdolnością do porównywania oraz zdolnością do 
łączenia struktur; 2) oparte na tych pierwszych złożone procesy mentalne, 
m.in. takie jak kompozycja (composition), uzupełnianie (completion) i rozwój 
(elaboration) – por. Fauconnier i Turner (2002: 42–44).

Schematycznie rzecz ujmując: u t w o r z e n i e  c a ł k i e m  n o w e j 
s t r u k t u r y  p o j ę c i o w e j  n a s t ą p i ł o  w  r e z u l t a c i e  p o ł ą c z e n i a  o b u 
w y j ś c i o w y c h  p r z e s t r z e n i  p o j ę c i o w y c h,  p r z e d t e m  – i c h  s k o j a-
r z e n i e,  a   n a s t ę p n i e  w z a j e m n e  s k o r e l o w a n i e  w   o k r e ś l o n y c h 
r e l a c j a c h.  Zastosowane w omawianym memie środki przekazu wizual-
no-ikonicznego nastawione zostały na jeden ogólny cel: ośmieszenie nielu-
bianego przez internautów polityka poprzez jego dezawuację15.

7.	Podsumowanie
Opisywany mem jest pod wieloma względami typowym amalgamatem. Wy-
maga dopowiedzeń językowych, uruchomienia przez odbiorcę (tak wyrażo-
nego komunikatu) wiedzy o świecie, pozwalającej trafnie, czyli zgodnie z in-
tencjami kreatora konceptu, odczytać przekazywane intencje. Analizowany 
mem jest w moim przekonaniu średnio dowcipny. Powiązanie językowe łą-
czonych w nim obiektów jest silniejsze niż wizualne: związek polityka Petru 
z kamerdynerem jest słabo „umocowany”: fotografia ukazuje tego ostatniego 
nie w cechach prototypowych – przypomina on bardziej kelnera (nb. słowo 
kelner zdecydowanie mniej pasuje formalnie). Sens całego konceptu mógłby 
okazać się bardziej wyrazisty, gdyby tak jak w przypadku polityka Petru 
fotografia kamerdynera odnosiła się do konkretnej osoby, znanej ze świata 
polityki albo do samego Petru. Taka zmiana z pewnością wzmocniłaby ne-
gatywną ocenę Petru, czyniąc żart celniejszym.

Źródła

ISJP: Mirosław Bańko (red.) 2000: Inny słownik języka polskiego PWN. T. I–
II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

15	 Ryszard Petru, 
lansowany na przy-
szłego prezydenta 
lub premiera, dał 
się poznać (nie 
tylko internautom) 
ze swoich wpadek; 
m.in. wykazał 
się słabą znajo-
mością historii, 
skoro według niego 
upadek Cesarstwa 
Rzymskiego (przyp. 
w V wieku) nastąpił 
w okresie jego naj-
większego rozkwitu 
(czyli w I/II wieku), 
zamach majowy 
(1926 r.) usytuował 
w 1935 r.
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SJPD: Witold Doroszewski (red.) 1958–1969: Słownik języka polskiego. T. I–
XI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe.
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Aneks 1.
Rycina 5. Mem, 
w którym Petru jest 
obśmiany za wymowę 
Kamerun za pomocą 
innowacyjnej formy 
f leksyjnej kameru (za-
miast kamerą), nawią-
zującej fonetycznie do 
nazwska Petru (Źródło: 
almoc.pl).
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Abridgement

Context-dependent derivational innovations 
found in on-line journalistic texts and their 

comments: A case study

The present paper discusses derivational innovations found in on-line journalistic texts and their 
comments, and focuses on two perspectives while approaching them: (i) innovations seen as the 
result of a speaker’s creativity in the act of communication (cf. Langacker’s notion of the usage event, 
2003), and (ii) innovations understood as a mental concept which occurs in the mind of a hearer in a 
context-dependent speaker-hearer interaction. According to the author, both these aspects contribute 
to better decoding of the message conveyed in derivational innovations. It is the speaker who is aware 
of the derivational complexity and context in which he utters a newly coined form. The hearer, in turn, 
is able to read out a real message hidden in a semantically complex derivational innovation owing to 
cognitive processes that are activated in the course of making inferences from the text itself, or while 
recalling linguistic knowledge as well as contextual and intercontextual data. 

Other aspects which should be taken into account while analyzing derivational innovations 
include: (i) the knowledge of the world activated in the mind of both the speaker and the hearer, (ii) 
axiological values as comprised in motivated and motivating words, and (iii) the role of verbal and 
non-verbal context, indispensable for the interpretation of derivational units. All these aspects are 
complementary and play an important role in the process of decoding the message conveyed in the 
derivative, or, more precisely, in the meaning of the elements that structure it.

The main objective of the paper is to account for a complex mechanism of context-dependent 
meaning creation and meaning interpretation on the example of two Polish derivational innova-
tions, i.e. ekoterroryści (Eng. ecoterrorists) and kamerundyner, found in memes, a popular multi-modal 
technique of communication and cultural transmission. As observed by the author, the analysed 
derivational innovations should not be treated as purely morphological phenomena. Rather, they 
ought to be cognitively approached, as an element which, together with the accompanying visual 
component, creates a multimodal message of the speaker, usually the author of a meme. The case 
of ekoterroryści discussed herein is a good example of such a ‘collage’ (source: the cover of the Polish 
weekly Uważam Rze 5, 2015). Here, both the visual and verbal input are important in the process of 
decoding the meaning. The verbal input of the concept ekoterroryści is two-fold. Firstly, we witness a 
conceptual fusion of two distinct notions: while activating the knowledge and associations connected 
with the prefix eko- (Eng. eco-), and while doing so with a semantically distinct expression terroryści 
(Eng. terrorists). Secondly, the expression ekoterroryści is enhanced by a linguistic context expressed 
in the form of a sentence Zieloni specjaliści od kradzieży i wymuszeń (Eng. ‘green specialists on thef t and 
extortion’). The verbal input is additionally supported with the visual input, being here a multi-ele-
ment iconic message, where green hues, plants, a tight fist, money, motorways, a crane and buildings 
under construction are portrayed. As in the case of the verbal input, the visual input also requires the 
activation of semantic associations and further inferences. All these elements combined create the 
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following multimodal message that stands behind ekoterroryści: ‘ecologists are strong and ruthless 
terrorists who are beyond the law; they specialise in financial extortion and financial demands using 
uncompromising measures’. It has to be observed here that much as the prefix eko- is fully transparent 
and recognizable, and, many a time, it brings about positive associations, it does not contribute to an 
appropriate interpretation of the meme, nor does it indicate a true intention of the speaker. To fully 
account for a negative assessment that appears in the analysed meme, it is necessary for the recipient 
of the message to recall the context, visual and/or verbal. Without these components, a successful 
interpretation of the meme ekoterroryści will not be possible at all. 

An important element in the discussion upon derivational innovations found in various sources 
and in various forms is the role of analogy, understood both as a formal and conceptual mechanism 
(cf. Kubriakova 2010). As observed by Kubriakova, “analogy consists in deriving one form the other, 
allowing for both the type and resemblance to the latter, which indicates the conceptual character 
of the whole process” (2010: 15). 

The author of the paper goes a step further in her considerations upon derivational innovations 
and recalls further extensions of analogy. In particular, she stresses the role of conceptual integration 
in interpreting derivational innovations. Basic assumptions of the dynamic and context-dependent 
subconscious operation which comes along human beings in everyday thought and language have 
been thoroughly described by Fauconnier and Turner (2002). As emphasized by the author, the inter-
pretation of linguistic expressions from a cognitive perspective is inextricably bound up with recall-
ing mental representations (frames, scenarios, models, or schemas) as elements indispensable for 
meaning construction. Within the dynamic and context-dependent meaning construction, words 
play the role of “imperfect clues as to what discourse configurations to set up” (Fauconnier 1997: 5).

The Fauconnier and Turner four-space integration network model has been used in the analysis 
of another interesting derivational innovation kamerundyner. Here, as in the previous case analyzed, 
kamerundyner is a component which contributes to a message expressed in the meme (source: http://
wpolityce.pl/polityka/281326-petru-wie-lepiej-lider-nowoczesnej-poucza-jak wymawiac-nazwis-
ko-premiera-wielkiej-brytanii-internet-kpi-z-kameruna; ED: 11 Feb. 2016). The innovation itself is also 
vital in that it aims at making the recipient of the message laugh.

The key for unlocking the message comprised in the analysed meme is the situational knowledge 
which pertains to the young Polish politician, the leader of the liberal political party Nowoczesna (Eng. 
modern), Ryszard Petru, and the circumstances in which he wrongly pronounced the surname of the 
British Prime Minister, David Cameron. The basis of humour inheres in the wrong pronunciation of the 
English name which, when pronounced by Petru, sounds identical to the pronunciation of Cameroon, 
the name of a country in Central Africa.

The analyzed innovation kamerundyner may be approached from two perspectives: (i) as a for-
mal blend and (ii) as a conceptual blend. Allowing for the formal aspect, kamerundyner is an instance of 
a lexical blend in the sense of Kemmer (2003), where two distinct concepts, Kamerun (Eng. Cameroon) 
and kamerdyner (Eng. butler) are fused together, to create “a new integrated concept” (Kemmer 2003: 
69). No less important is the phonological aspect of a formal blend where we find “relevant connec-
tions between the phonological elements of the source lexemes” (Kemmer 2003: 81). Adopting the 
Fauconnier and Turner basic integration network model, one can easily observe two input spaces, i.e. 
Kamerun (IS 1) and kamerdyner (IS 2), the generic space represented by a shared morphological segment 
kamer, and the blended space, in which we find the innovation kamerundyner. It has to be noted that 
formal convergences that accompany the emergence of the blend here facilitate the communication 
between the speaker and the hearer: on the one hand, they help the speaker integrate both words used 
into a composite whole; on the other hand, they enable the hearer to properly decode the meaning 
hidden in the innovation.

The issue is more complex when we approach kamerundyner as a conceptual blend. In such an 
instance, phonological and/or morphological convergences prove insuf ficient to fully account for its 
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meaning. Instead, we have to activate a broader context in which kamerundyner occurs. To do so, let 
us adopt, once again, the Fauconnier and Turner model of conceptual integration. 

The first step of conceptual integration consists in matching counterparts between two distinct 
input spaces. In Input Space 1, we activate the knowledge referring to the politician Ryszard Petru, as 
well as recall the elements related with his political career, in particular his ignorant attitude (manifest-
ing in incorrect pronunciation of David Cameron’s surname) and behaviour (e.g. mass media exposure, 
connections with the world of finance and economics). Input Space 2 comprises elements typical for 
the concept kamerdyner (Eng. butler), and indicates the activities that are usually associated with this 
occupation, e.g. being on wealthy people’s service, or taking care of their business.

The second stage of conceptual integration is the creation of the generic space which contains 
common characteristics of the two input spaces. In the analysed case, the expression ‘someone having 
certain features of character’ seems to be such an element.

The third and most important stage, integration (or blending), is the moment during which a 
novel concept emerges. Kamerundyner arises as the result of a conceptual fusion that occurs between 
selected elements taken from two input spaces, and involves three basic processes: (i) composition, 
(ii) completion and (iii) elaboration (cf. Fauconnier & Turner 2002: 42–44). Thus, coupled with the 
visual input presented in the meme, kamerundyner stands for Ryszard Petru, an ignorant politician 
who humiliates himself on the international political arena and who, most probably, remains a passive 
tool in more influential people’s hands.

The memes analyzed in the present paper are, in many respects, conceptual blends. Therefore, 
the application of the Fauconnier and Turner four-space network model to their analysis enabled the 
author to develop new insights into a dynamic process of conceptual integration, simultaneously 
stressing a tremendous role of communication, a multidimensional cognitive, social and cultural 
activity that occurs between the speaker and the hearer. This, according to the author, facilitates the 
understanding of the way people conceptualize linguistic phenomena, and reflects the dynamics of 
various word formation processes. 

The cognitive-communicative approach to word formation processes thoroughly discussed on 
the example of kamerundyner analysed herein fills the gap in the literature on Polish word formation, 
so far strongly based on the structural approach to language. The present paper shows how to apply 
the tools of fered by Western cognitive linguistics and successfully combine them with the analysis of 
Polish derivational innovations being a part of a multimodal message conveyed in the meme.

Abridgement prepared by Agnieszka Mierzwińska-Hajnos
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