
STRESZCZENIE  

Niniejsza rozprawa stawia sobie za cel zbadanie i opis użycia kolokacji 

rzeczownikowych z przymiotnikiem ekologiczny (écologique) i ich quasi synonimów we 

współczesnym języku francuskim.  

Praca składa się z dwóch części, w pierwszej przedstawiono zagadnienia teoretyczne, 

podstawowe dla podjętej tematyki badań; w drugiej, omówiono założenia teoretyczno-

metodologiczne, które posłużyły do opisu zebranego materiału, w części końcowej poddano 

analizie konkretne kolokacje w różnych gatunkach dyskursu. 

   W pierwszej części rozprawy, trzy kolejne rozdziały poświęcone są zjawisku neologii. W 

rozdziale (1) problematyka ta wprowadzona została na podstawie koncepcji teoretycznych 

najważniejszych francuskich przedstawicieli w tej dziedzinie L. Guilbert (1973), J.-F. 

Sablayrolles (1996, 2000, 2011), S. Mejri (2000, 2005, 2011), M.-F. Mortureux (1994, 2011). 

Zjawisko neologii ujęte jest w perspektywie diachronicznej i synchronicznej z równoczesnym 

podkreśleniem dynamicznego charakteru produktywności leksykalnej.  

W rozdziale (2), wprowadzone są klasyfikacje procesów słowotwórczych proponowane 

przez francuskich leksykologów tzw. neologizmy formalne, semantyczne, wzbogacanie 

systemu języka przez zapożyczenia oraz różnorodne derywacje. Starano się ukazać, iż są to 

zjawiska nadal aktualne i klasyfikacje te sprawdzają się jako narzędzia badawcze. 

W rozdziale (3) omówione są mechanizmy i zasady tworzenia nowych jednostek 

leksykalnych tzw. neosemantyzmów, w których główną rolę odgrywają metafory i 

metonimie, figury bardzo często pojawiające się w analizowanych kolokacjach. 

Przedstawiony jest krótki rys historyczny ukazujący wkład wielkich filozofów i myślicieli w 

rozwój współczesnego myślenia o tych figurach mowy. Następnie ukazane są najnowsze 

badania językoznawców, które w ostatnich latach wzbogaciły naszą wiedzę na temat 

konceptualnego i kontekstualnego aspektu tego zjawiska wszechobecnego w każdym języku.  

Relacje hierarchiczne miedzy leksemami, tj. zjawisko hiperonimii i hiponimii oraz teoria 

prototypu wprowadzone są w rozdziale (4). Podkreślona została przydatność tych kategorii do 

analizy zebranego materiału. Rozdział (5) przynosi niezwykle ważną dla podjętych badań 

problematyką synonimii, ze szczególnym uwzględnieniem synonimii w kontekście.    

Rozdział (6) rozprawy poświęcony jest różnorodnym związkom wyrazowym, wyjaśniona 

w nim została specyfika rozróżnień wprowadzanych przez badaczy na frazeologizmy, 



złożenia, wyrażenia idiomatyczne, wyrażenia skostniałe, idiotyzmy, związki wyrazowe luźne, 

kolokacje z perspektywy semantycznej, składniowej oraz pragmatycznej. Okazuje się, że 

systematyzacja tych związków wyrazowych jest często nieostra i trudna do uporządkowania 

ze względu na bogactwo tych form. 

Pierwszą część pracy kończy rozdział (7) poświęcony przymiotnikowi w języku 

francuskim. Ta część mowy odgrywa bardzo ważną rolę w tzw. dyskursie ekologicznym; z 

jednej strony określając właściwości i cechy rzeczowników, z którymi wchodzi w związki 

wyrazowe, a z drugiej niuansując w różnym stopniu ich znaczenie w kontekście, zjawisko to 

powoduje, że można mówić jedynie o quasi synonimach.    

Drugą części pracy rozpoczyna rozdział (8), wprowadzający podstawy teoretyczne 

analizy semantyczno-dyskursywnej w językoznawstwie francuskim, prześledzony został 

rozwój tej nowej dyscypliny stojącej na pograniczu semantyki leksykalnej i analizy dyskursu 

a mającej swe źródła w pracach M. Foucault (1971) i M. Pêcheux (1990). Prezentowane 

badania sytuują się w obecnie rozwijanym nurcie przez takich badaczy jak S. Moirand (2000, 

2007), M. Veniard (2013). Propozycja analizy użycia słownictwa w dyskursie z perspektywy 

tzw. profilu leksykalno-dyskursywnego została przyjęta za kryterium metodologiczne w 

badanym materiale. W dalszej części rozdziału ukazane zostały istniejące rozróżnienia 

między tekstem a dyskursem. 

Rozdz. (9) podejmuje problem rozpowszechniania i popularyzacji przez media terminów 

specjalistycznych oraz motywacji w tworzeniu tzw. neologizmów medialnych. Zjawisko to 

zostało omówione szczegółowo w odwołaniu do licznych pozycji teoretycznych, gdyż jest 

ono kluczowe dla prezentowanych tu badań. W części analizy materiału prześledzono w jaki 

sposób termin specjalistyczny staje się w wyniku obiegu medialnego, wyrażeniem 

powszechnie używanym.   

W rozdz. (10), skupiono się na wyjaśnieniu celowości podjętej tematyki z zakresu 

poszerzania słownictwa w dyskursach o ekologii, omówiono metodę pracy oraz kryteria 

doboru materiału badawczego. 

Kolejne rozdziały poświęcone są analizie zebranego materiału. Zaczyna się ona w 

rozdziale (11), w którym postawiona jest teza, iż hiperonimem w badanym polu leksykalnym 

jest rzeczownik ekologia i derywowany od niego przymiotnik ekologiczny, omówiona zostaje 

motywacja użycia w kolokacjach przymiotnika durable (trwały, zrównoważony) oraz 



przymiotnika koloru vert (zielony). Okazuje się, że ten ostatni nie pojawił się przez 

przypadek, wskazuje na to symbolika tego koloru opisywana w ujęciu onomazjologicznym.  

Rozdz. (12) poświęcony jest rozważaniom na temat relacji semantycznych obecnych w 

badanych kolokacjach z przymiotnikiem écologique/vert (ekologiczny, zielony), pozwoli to 

zrozumieć ich profil leksykalno-dyskursywny, czyli niuanse znaczeniowe ujawniające się w 

kontekście, do których mniej lub bardziej świadomie odwołuje się użytkownik, aby 

zrealizować swoje cele komunikacyjne. 

  Prześledzenie użycia kolokacji z przymiotnikiem durable (trwały, zrównoważony) 

zaczyna się od opisu funkcjonowania kolokacji développement durable (zrównoważony 

rozwój) w rozdziale (?). Można stwierdzić, że pojęcie to utworzone na potrzeby administracji 

uległo popularyzacji do tego stopnia, że obecnie jest ono zrozumiałe dla użytkownika w 

każdym wieku. Przeprowadzone badania wykazują, że w innych kolokacjach przymiotnik 

durable zachowuje cechę semantyczną czasowości jednocześnie przyjmując nowa cechę: 

écologique (ekologiczny), czyli mówiąc dokładniej jego znaczenie kontekstowe brzmi: 

ochrona planety i ludzi/istot żywych. W kolejnych podrozdziałach analizowane są różnorodne 

kolokacje z tym przymiotnikiem, w celu ukazania semów pojawiających się w pewnych 

kontekstach, celem tych analiz jest zróżnicowanie kolokacji z przymiotnikiem durable z jego 

quasi synonimami. Podobna metoda badawcza została zastosowana w odniesieniu do 

kolokacji z przymiotnikiem vert (zielony), tourisme écologique (turystyka ekologiczna) 

prześledzone zostało ich użycie od momentu pojawienia się do stanu obecnego. Najnowsze 

kolokacje z analizowanymi przymiotnikami ukazują niezwykłą kreatywność użytkowników, 

która wydaje się nie mieć końca, sprzyja temu zjawisku również dyskurs reklamowy i nowy 

ekologiczny styl życia ludzi (rozdz. 12.4.). W coraz to nowych kolokacjach „ekologicznych” 

pojawia się cecha semantyczna responsable, propre (odpowiedzialny, czysty). Profile 

leksykalno-dyskursywne badanych kolokacji zostały podsumowane w konkluzji końcowej 

pracy. 

 


