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Rak jako metafora w języku internautów – znaczenie 
i nacechowanie ekspresywne

1. Cel i przedmiot badań

Celem badań opisanych w niniejszym artykule jest ustalenie znaczenia oraz ocena 
nacechowania ekspresywnego innowacji językowej, polegającej na nieodnotowy-
wanym w słownikach ogólnych użyciu wyrazu rak. Nietypowe z punktu widzenia 
zapisów leksykograficznych użycie tego wyrazu ogranicza się do tekstów typowo 
internetowych1. Innowacyjne użycie wyrazu rak występuje w dwóch podstawowych 
kontekstach składniowych: 

A) ktoś/coś DAĆ RAKA komuś;
B) ktoś DOSTAĆ RAKA (od czegoś/kogoś).

Najnowsze słowniki polszczyzny ogólnej rejestrują wiele leksemów o repre-
zentacji akustycznej2: rak – istotne z punktu widzenia niniejszego artykułu są dwa 
znaczenia: 

RAK1 – ‘szkodliwe zjawisko, postrzegane przez mówiącego jako występujące często 
i w coraz szerszym zakresie oraz trudne do wyeliminowania’

RAK2 – ‘groźna choroba ludzi i zwierząt, polegająca na tworzeniu się, a następnie 
namnażaniu w określonych miejscach ciała nieprawidłowo zbudowanych komórek lub 
tkanek, dająca przerzuty’ [WSJP 2018].

RAK1 jest leksemem kwalifikowanym jako książkowy [WSJP 2018, USJP 2006], 
opierającym swoje znaczenie na metaforze, której podstawą jest choroba3 RAK2. 
Wydaje się, że wyraz rak pojawiający się w kontekstach A) i B) może reprezentować 
leksem RAK1, jednakże głębsza analiza wykazuje pewne wyraźne różnice w łączli-
wości składniowej, które pozwalają uznać te konteksty za innowacyjne.

1 To takie teksty, które są charakterystyczne dla internetu np. post, komentarz, copypasta etc.
2 Redaktorzy Wielkiego słownika języka polskiego [2018] wyróżniają 11 znaczeń, Słownika 

języka polskiego PWN [2018] – 10, Uniwersalnego słownika języka polskiego [2003] – 9, 
Innego słownika języka polskiego 2000–6.

3 Wykorzystywanie nazw chorób do tworzenia metafor jest w polszczyźnie powszechnym zja-
wiskiem [por. Źródłonacechowania–chorobyjakometafory].
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2. Różnice w łączliwości składniowej

Słowniki podają dwa główne konteksty, w których występuje RAK1 [por. przykłady 
użyć w WSJP 2018, WN 2018, USJP 2006, ISJP 2000], są to schemat składniowy 
C) oraz kolokacja D):

C) RAK TOCZYĆ coś/kogoś; RAK czegoś TOCZYĆ coś/kogoś;
D) RAK czegoś.

Świadczą o tym liczne przykłady realizacji schematu C) – [C1–6] oraz kolokacji 
D) w tekstach – [C4–5].

[C1] Państwo toczy rak i potrzebna nam jest natychmiastowa reakcja.

[C2] Rak toczy nasze miasta. 

[C3] Rak toczy prokuraturę.

[C4] Rak korupcji toczy państwo.

[C5] Drużynę Ruchu Chorzów toczy rak porażek.

[C6] Islam to rak, który toczy naszą planetę.

Schemat C) opiera się na czasowniku TOCZYĆ, który definiowany jest jako: ‘po-
wodować postępujące pogarszanie się zdrowia jakiejś osoby lub stanu czegoś [WSJP 
2018]’. Ponadto czasownik ten wykazuje łączliwość z różnymi nazwami chorób, nie 
tylko z rakiem, co świadczy o dużej elastyczności schematu C), który podatny jest na 
różne kombinacje paradygmatyczne oraz syntagmatyczne. O takich kombinacjach 
świadczą przykłady tekstowe:

[C7] Rak trawi chorwacką piłkę.

[C8] Korupcja – rak zżerający państwo.

[C9] Wirus dobrobytu toczy Anglosasów.

[C10] Zauważyłem jakiś czas temu, że toczy mnie dziwna choroba.

Przykłady [C7] i [C8] zawierają kombinację paradygmatyczną w postaci zastąpienia 
czasownika TOCZYĆ synonimem, a przykłady [C9] i [C10] – kombinację syn-
tagmatyczną – odmienne wypełnienie argumentu w przykładach [C1–8] leksemem 
RAK1. Są to jednocześnie kombinacje paradygmatyczne leksemu RAK1, gdyż jest 
on zastępowany hiperonimem [C10] bądź kohiponimem4 [C11].

W wypadku schematów A) oraz B) rdzeń stanowią czasowniki DOSTAĆ oraz 
DAĆ. Czasowniki te są swoimi konwersami, a schemat B) może być na drodze 

4 Wirus nie jest chorobą, jednak w języku potocznym często jest z nią utożsamiany, więc 
w związku z tym możliwe jest uznanie, że rak i wirus łączone są relacją kohiponimii.
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konwersji wyprowadzony ze schematu A) i na odwrót. Świadczą o tym również role 
semantyczne, które mimo konwersji predykatu pozostają niezmiennie przypisane 
do argumentów:

A) ktoś/coś (agens) DAĆ RAKA komuś (doświadczający);
B) ktoś (doświadczający) DOSTAĆ RAKA od czegoś/kogoś (agens).

Istotna różnica między schematem C) a schematami A) i B) polega na odmiennym 
charakterze predykatów: w wypadku TOCZYĆ jest to proces rozłożony w czasie, 
który może być zakończony, co zwiastuje ustanie negatywnych skutków, w wypad-
ku DOSTAĆ/DAĆ jest to pojedyncze wydarzenie – punkt bądź względnie krótki 
odcinek na osi czasu. Doświadczający, który dostałraka może wciąż doświadczać 
nieprzyjemnego stanu, mimo ustania działania agensa lub zakończenia ekspozycji 
na to działanie. Świadczą o tym realizacje tekstowe:

[A1] Ta postać dała mi raka... dosłownie!!!

[A2] Kwejk dał mi raka.

[A3] Ten post dał mi raka.

[B1] Ja dostałem raka, jak nazwałeś osoby spierdoliną.

[B2] Jeśli się wejdzie do sekcji komentarzy na kwejku to będzie to ostatnia rzecz 
jaką zobaczysz bo dostaniesz tak wykurwistego raka że zdechniesz w ciągu 
ułamka sekundy.

[B3] SexMasterka – „Wyślij nudesa”, czyli jak dostać raka w kolejnej piosence 
SexMasterki.

Ponadto realizacje tekstowe wskazują, że najprawdopodobniej słowo rak w anali-
zowanych kontekstach ma inne znaczenie niż RAK1. RAK1 to negatywnie oceniane 
zjawisko, z kolei słowo rak w innowacyjnym użyciu oznacza przykre skutki, których 
doświadczają osoby wystawione na działanie takich negatywnych zjawisk. W związ-
ku z tym należałoby zaproponować właściwą definicję oraz uznać, że w analizowa-
nych kontekstach znajdują się reprezentanty odmiennego leksemu:

RAK3 – ‘zły stan psychiki osoby, która była poddana ekspozycji na treści bądź zjawiska 
oceniane przez nią silnie negatywnie’

Takie rozróżnienie leksemów RAK1 i RAK3 ma również uzasadnienie w świetle 
ustaleń leksykograficznych poczynionych przez redaktorów Słowosieci oraz Ob-
serwatorium Językowego UW. W Słowosieci wśród dziesięciu znaczeń słowa rak 
znajduje się zarówno odpowiadające leksemowi RAK1, jak i RAK3:

RAK1 – ‘jakieś negatywne zjawisko, coś, co jest równie szkodliwe i niszczące, jak 
poważna choroba [WN 2018]’ 
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Niestety drugi z tych leksemów nie posiada glossy, ma jednak domenę leksemu: 
„związane z myśleniem” oraz przykłady użycia: 

[WN1] Jego najnowszy filmik dał mi raka.

[WN2] Ten teledysk to niezły rak.

Przykłady i domena wskazują, jakiego znaczenia dotyczy opis, mimo że pewne 
wątpliwości może budzić drugi z przykładów [por. Pochodzenieinnowacji].

Z kolei Obserwatorium Językowe UW rejestruje hasło słownikowe DAĆ RAKA 
(jednostki DOSTAĆ RAKA brak w tym słowniku), hasło zostało zarejestrowane 28 
września 2016 roku. Jest to hasło opracowane przez redaktorów, więc jego opis ma 
naukowy i lingwistyczny charakter. Hasło posiada definicję: 

DAĆ RAKA – ‘wyrażenie używane jako komentarz, gdy ktoś uważa, że treść, do której 
się odnosi, jest jego zdaniem głupia, nieudolnie wykonana itp. [OJUW 2016]’

Definicja ma charakter pragmatyczny – określa w jakich sytuacjach komunikacyj-
nych dana fraza czasownikowa jest używana, a przykłady zaczerpnięte z tekstów 
to potwierdzają:

To wideo dało mi raka…

Góralska wersja „Naucz mnie” Sarsy dała mi raka.

Amputujcie mi oczy i przekażcie je jakiejś fundacji krzewienia języka polskiego wśród 
dzieci. Resztę spalcie, ta historia dała mi raka.

Podsumowując, książka dała mi raka. Nie polecam.

Jedyne, co w polskim zwiastunie jest dobre, to spolszczone napisy i „Bohemian Rhap-
sody”, reszta dała mi raka.

Fakt, że Obserwatorium Językowe UW i Słowosieć rejestrują jednostki odpowia-
dające leksemowi RAK3 świadczy o tym, że jest on na tyle często używany, a jed-
nocześnie odmienny od dotychczas spotykanych znaczeń słowa rak, że wymaga 
opracowania leksykograficznego.

3. Pochodzenie innowacji

Redaktorzy OJUW wskazują na etymologię leksemu RAK3 oraz wyrażenia DAĆ/
DOSTAĆ RAKA, którą wywodzą od leksemów RAK1 i RAK2:

od rak ‘coś negatywnego, niszczącego, trudnego do wyplenienia’ i rak ‘choroba’ [OJUW 
2016].
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Powiązanie semantyczne tych leksemów jest wyraźne, jednakże jednoznaczne okre-
ślenie pochodzenia innowacji RAK3 nie jest całkowicie jasne, o czym świadczą dwie 
przesłanki.

Po pierwsze: można odnaleźć analogiczne frazy czasownikowe w języku angiel-
skim [Burnagiel 2017]: something/someone GAVE someone CANCER. Prawdopo-
dobnie po raz pierwszy ta fraza została użyta w znaczeniu analogicznym do znaczenia 
leksemu RAK3 w lipcu 2010 roku w internetowym memie „That Post Gave Me 
Cancer” [Know Your Meme 2013]. Fakty te potwierdzają hipotezę mówiącą, że 
schemat składniowy A) może być zapożyczeniem angielskim, które za sprawą memu 
internetowego rozprzestrzeniło się wśród polskich internautów.

Rycina 1: Mem, który najprawdopodobniej zapoczątkował modę na wyrażenie: 
ktoś/coś DAĆ RAKA komuś [Know Your Meme 2013].

Po drugie: RAK1 obecny jest w polszczyźnie od dłuższego czasu – to przenośne 
znaczenie rejestruje chociażby Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego [SJPD 2012]. Użycia tego leksemu pojawiają się w tekstach publi-
cystycznych (przykłady [C1–8] oraz w literaturze pięknej, z kolei użycia schematów 
składniowych A) i B) zaczęły się pojawiać w internecie głównie w tekstach charak-
terystycznych dla społeczności internautów – w postach, komentarzach, copypastach 
czy filmach w serwisie YouTube – po rozpowszechnieniu się memu „That Post Gave 
Me Cancer”. Wraz z rozpowszechnieniem się tego memu w tekstach internetowych 
zaczęły pojawiać się konstrukcje: 

E) ktoś/coś TO RAK/JEST RAKIEM.
Konstrukcje tego typu często określały negatywne zjawiska społeczne – podobnie 

jak czyni to RAK1:

[E1] Uważasz, że Nanami Chan to rak?

[E2] GargamelVlog to debil, rak i pedał, który powinien się zabić.

[E3] Kwejk to rak.

[E4] Czterdziestogodzinny tydzień pracy to rak.
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Przykład takiej konstrukcji jest również widoczny w Słowosieci przy opisie odpo-
wiadającym leksemowi RAK3:

[WN2] Ten teledysk to niezły rak.

Można przypuszczać, że rak w konstrukcji D) jest realizacją leksemu RAK1, gdyż jest 
metaforycznym oznaczeniem jakiegoś negatywnego zjawiska, jednakże pojawił się 
on w języku internautów za sprawą rozpowszechnienia angielskiej kalki składniowej 
w postaci schematu A). W ten sposób mem internetowy doprowadził do wykształ-
cenia mody językowej na używanie nowego leksemu RAK3 oraz istniejącego już 
wcześniej w polszczyźnie – RAK1. Jednakże pojawianie się realizacji leksemu RAK1 
w języku internautów zostało również najprawdopodobniej zaczerpnięte z języka 
angielskiego bez świadomości obecności tego leksemu w polszczyźnie. Świadczą 
o tym – oprócz czasu, w którym pojawił się on w tym subkodzie i równoczesnego 
rozprzestrzenienia się konstrukcji C) – różnice w sposobie jego użycia, który widocz-
ny jest w przykładach [E1–4], gdzie dominuje użycie bezprzydawkowe a kontekst 
jest bardzo ogólny. W wypadku realizacji leksemu RAK1 częste jest występowanie 
przydawki, które również zauważają słowniki, np.: rakwojny, rakfaszyzmu [ISJP 
2000: 411]. Ponadto internauci używają tego leksemu jako inwektywy w stosunku 
do nielubianych osób lub jako określenia treści ocenianych negatywnie (np. filmów 
czy piosenek), a słownikowe definicje obejmują wyłącznie procesy i zjawiska spo-
łeczne. Najprawdopodobniej z tego względu redaktorzy Słowosieci zdecydowali się 
przypisać przykład [WN2] do jednostki, którą można utożsamić z leksemem RAK3.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na wyraźne różnice w sposobie funk-
cjonowania leksemu RAK1 w języku internautów i w polszczyźnie ogólnej, które 
są widoczne na grafie [por. rycina 2.]. Hipoteza mówiąca o tym, że internauci 

Rycina 2: Schemat rozwoju leksemów RAK1 i RAK3 [oprac. własne].
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zaczerpnęli ten leksem z języka angielskiego, a nie z polszczyzny ogólnej, może 
wyjaśniać te różnice, które dotyczą zarówno odmiennej łączliwości, jak i rozsze-
rzenia znaczenia na osoby i treści. Z kolei leksem RAK3 jest w polszczyźnie nowy.

Rycina 3: Polskojęzyczna adaptacja memu That Post Gave Me Cancer 
[MemeGenerator].

4. Derywaty

Internauci tworzą liczne derywaty słowotwórcze, których podstawą jest słowo rak 
(zarówno w znaczeniu RAK1, jak i RAK3). W niniejszym podrozdziale zostaną za-
prezentowane niektóre z nich oraz będą omówione ich znaczenia i konteksty użycia.

4.1. Rakowisko

Wśród formacji słowotwórczych tworzonych od słowa /rak/ jednym z najczęściej 
występujących w tekstach jest rakowisko:

[1] Patrzcie na rakowisko w komentarzach. Jak ktoś mówi, że kierowca ciężarówki 
zachował się jak zjeb, bo chciał zepchnąć osobowe na barierki to kwik, bo 
przecież tylko Mercedes zachował się jak rak hamując.

[2] Skończyłem dobre studia i mam to samo zdanie – studenci to straszne rakowisko.

Analizowana formacja jest rzeczownikowym derywatem prostym utworzonym 
na drodze sufiksacji. Do podstawy słowotwórczej rak został dodany sufiks -owi-
sko charakterystyczny dla tworzenia nominaloci, czyli nazw miejsc. W języku 
internautów rakowisko oznacza miejsce, w którym znajduje się wiele treści oce-
nianych negatywnie lub wiele osób wytwarzających takie treści, są to np. strony 
internetowe, które są utożsamiane z obecnością użytkowników tworzących treści 
niskiej jakości lub sekcja komentarzy pod jakimś filmem, w których użytkownicy 
się wypowiadają w negatywnie oceniany sposób. Parafraza słowotwórcza tego 
derywatu mogłaby brzmieć ‘miejsce gdzie jest wiele raków’ i odnosić się do 
leksemu RAK1. 
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4.2. Rakowy orazrak content

Rakowy to kolejny derywat prosty tworzony od słowa rak. Jest to przymiotnik po-
wstały na drodze sufiksacji, poprzez dodanie do podstawy rak przymiotnikowego 
morfemu -owy. Pojawia się on w wielu tekstach:

[3] Dlaczego widzę w apce rakowy kontent #danielmagical skoro mam tag na 
czarnej?

[4] Rakowy film na fb i komentarze białorycerstwa.

[5] Najbardziej rakowa piosenka, która ostatnio lata w radiach.

Wyraz ten oznacza zwykle treści, które są powszechnie negatywnie postrzegane lub 
uznawane za bezwartościowe. Często łączy się z rzeczownikiem content, który jest 
angielskim słowem oznaczającym ‘zawartość, treść’. 

Podobnie funkcjonuje również połączenie rakcontentnaśladujące składnię języ-
ka angielskiego. W tym wypadku rak jest formacją powstałą w wyniku derywacji 
paradygmatycznej. Formacja ta często nie wchodzi w relacje składniowe i pojawia 
się jedynie jako hashtag: #rakcontent5. 

Jednoznaczne określenie podstawy słowotwórczej nie jest w przypadku tych 
derywatów możliwe. Równie prawdopodobne są hipotezy stawiające za podstawę 
formacji rakowy leksem RAK1 oraz RAK3. Parafraza słowotwórcza mogłaby brzmieć 
zarówno: rakowy – ‘taki, który daje raka’ (RAK3), jak i rakowy – ‘taki, który jest 
rakiem’ (RAK1). Podobnie jest w wypadku formacji rakcontent.

5. Nacechowanie ekspresywne

Ocena nacechowania ekspresywnego analizowanej innowacji jest jednym z pod-
stawowych celów tego artykułu. Zgodnie z metodologią przyjętą dla wszystkich 
artykułów w niniejszym tomie ocena nacechowania składa się z przypisania do anali-
zowanej jednostki emocji podstawowych według Roberta Plutchika [1980], określe-
nia jej wartościowania [por. Puzynina 1992] oraz ogólnej oceny nacechowania. Taka 
metodologia jest spójna z postępowaniem stosowanym przez lingwistów Słowosieci, 
którzy opracowywali informacje o nacechowaniu ekspresywnym jednostek w niej 
zawartych [Zaśko-Zielińska and Piasecki 2018], co pozwala na porównanie wyników 
oraz ustalenie stabilności ekspresywnej analizowanych leksemów.

5.1. Ocena nacechowania

Ocenie nacechowania podlegają dwa leksemy: RAK1 oraz RAK3. RAK3 ma dwa 
warianty zróżnicowane stylistycznie – wariant występujący w polszczyźnie ogólnej 

5 Podobnie funkcjonuje formacja lolcontent oznaczająca zabawne treści. LOL to angielski akro-
nim powstały od wyrażenia ‘lots of laughs’ bądź ‘laughing out loud’.
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oraz wariant występujący w języku internautów. Mimo zróżnicowania stylistycznego 
tekstów, w których ten leksem się pojawia, jest on zazwyczaj silnie negatywnie nace-
chowany emocjonalnie. Świadczy o tym fakt, że występuje on zwykle bez przydawek 
wzmacniających nacechowanie, a – szczególnie w tekstach internetowych – zdania, 
które go zawierają, są często krótkie i mają charakter inwektywny.

W warstwie emocji leksemu RAK1 najwyrazistsza jest pogarda– będąca wy-
padkową złości i wstrętu – względem zjawisk, treści oraz osób nazywanych przez 
nadawcę rakiem. Czasem wśród emocji może pojawiać się również smutek, jednakże 
występuje on zwykle w tekstach publicystycznych, gdy rakiem nazywane są jakieś 
procesy lub zjawiska społeczne, które martwią nadawcę. W tekstach internetowych 
smutek jest o wiele rzadszy i zdecydowanie dominuje pogarda.

W warstwie wartościowania istotne jest przekonanie nadawcy o szkodliwości oraz 
nieużyteczności zjawisk, treści lub osób, które są określane mianem raka. W wy-
padku użyć internetowych, które najczęściej dotyczą oceny treści również częste 
będzie poczucie błędności czy niezgodności z rzeczywistością tych treści. Ponadto 
to, co jest nazywane rakiem, może – w myśl metafory z memu „That Post Gave Me 
Cancer” – dawaćraka, czyli wywoływać niepożądany stan psychiczny u odbiorcy, 
z którym wiąże się poczucie krzywdy i nieszczęścia.

Leksem RAK3 charakteryzuje się podobnym nacechowaniem ekspresywnym. 
Również jest on silnie negatywnie nacechowany. RAK3 występuje w zdaniach bez 
modyfikatorów nacechowania i jest leksemem nowym w polszczyźnie, co również 
wzmacnia jego nacechowanie.

Emocja, która najsilniej wiążą się z leksemem RAK3 to pogarda – czyli wynik 
połączenia złości i wstrętu. Jednakże pogarda nie jest związana ze stanem nadawcy, 
a raczej wiąże się z agensem, który jest czynnikiem „wywołującym raka” u nadawcy.

W sferze wartościowania związanego z leksemem RAK3 dominuje u nadawcy 
poczucie skrzywdzenia przez treści, które są rakowe oraz ich błędność i nieużytecz-
ność – podobnie jak w wypadku leksemu RAK1.

Analizowane leksemy charakteryzują się bardzo podobnym zestawem emocji 
oraz wartości. Ponadto ocena ekspresywności jednostki odpowiadającej leksemowi 
RAK1 znajdująca się w Słowosieci jest zbieżna z ustaleniami analizy, a jednostka 
odpowiadająca leksemowi RAK3 niestety nie posiada anotacji wydźwięku. Zbieżność 
świadczy o wysokiej stabilności ekspresywnej tych jednostek, które mimo swojej 
innowacyjności, wpisują się w szereg podobnych metaforycznie wykorzystywanych 
nazw chorób.

5.2. Źródło nacechowania – choroby jako metafory

Wykorzystywanie nazw chorób do tworzenia metafor negatywnych zjawisk lub 
w charakterze inwektywnym jest powszechne w języku i świadczą o tym liczne 
przykłady, np. nazwy poważnych chorób dziesiątkujących ludzkie populacje w prze-
szłości i współcześnie: ebola, cholera, dżuma, tyfus lub bardziej ogólnie: zaraza. 
Podobną funkcję pełnią dawne nazwy typów upośledzenia umysłowego – debilizm, 
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imbecylizm i idiotyzm, czy zespółDowna identyfikowany z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób nimi dotkniętych – debil, imbecyl, idiota, dałni mongoł. 

Choroby, a szczególnie te najgroźniejsze często są w języku tabuizowane [Dąbrow-
ska 1993], a niewątpliwie do takich należy rak, który po chorobach układu krążenia 
jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i Unii Europejskiej [Eurostat 2017]. 
Używanie nazwy choroby nowotworowej jako metafory jest zatem łamaniem tabu ję-
zykowego, co jest głównym źródłem silnego nacechowania ekspresywnego, ponieważ 
jest to choroba groźna, której wiele osób się obawia. A zatem nazywanie kogokolwiek 
lub czegokolwiek nazwą poważnej choroby wywiera zazwyczaj silne wrażenie na 
odbiorcy i świadczy o tym, że nadawca powodowany jest przez silne emocje. 

Rycina 4: Niemieckiplakatantysemicki,autorstwaMinisterstwaPropagandy
Rzeszy(PROMI),wywieszanynaulicachpolskichmiastw1942,wczasie
niemieckiejokupacjiPolski [Wikimedia 2010]. Plakat zawiera nazwę choroby 
w funkcji inwektywnej.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było ustalenie znaczenia oraz ocena nacechowania 
ekspresywnego wyrazu rak, występującego w wypowiedziach internautów. Istotne 
okazało się uwzględnienie w analizie wpływu języka angielskiego na polskie teksty 
internetowe oraz ukazanie różnic w funkcjonowaniu wyrazu rak między polszczyzną 
ogólną a internetową odmianą języka, popularyzowaną przez memy.

Badania wykazały, że innowacyjne użycie wyrazu rak wiąże się z zapożyczeniem 
z języka angielskiego konstrukcji składniowej something/someone GAVE someone 
CANCER, funkcjonującej pierwotnie w memie internetowym: „That Post Gave Me 
Cancer”. Doprowadziło to do szybkiego rozprzestrzenienia się wśród internautów 
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schematu składniowego ktoś/coś DAĆ RAKA komuś oraz jego konwersu ktoś DO-
STAĆ RAKA (od kogoś/czegoś). Za sprawą tego wykształcił się nowy leksem RAK3 
oraz rozpowszechnił się leksem RAK1 – mający dotychczas ograniczoną dystrybucję. 

Leksemy te są silnie negatywnie nacechowane, a ich wydźwięk jest bardzo stabil-
ny. Można jednakże zaryzykować stwierdzenie, że za sprawą memów internetowych 
stały się wyrazami modnymi i nadużywanymi i mogą z czasem stracić siłę swojego 
nacechowania.
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Słowa kluczowe
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Abstract
Rak (Cancer) as a metaphor in the language of Internet users – meaning 

and expressive attitude

This paper concerns the description and expressive evaluation of the word rak 
(cancer), which appears in texts of Internet users. The new uses of word rak are 
the language change caused by English borrowing sentence pattern that appears 
in image macro “That Post Gave Me Cancer”. That image macro quickly gained 
ground on the Polish Internet last years.

This paper concentrates on the metaphorical use of the word rak and its previ-
ous meanings in Polish. In addition, in the description of the expressive attitude, 
the article refers to the general tendency to use the disease names as sources of 
metaphors.

Keywords

lexicography, expressive attitude, rak (cancer)
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