Agnieszka Dryjańska
(https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invites-les-nouveauxmots-du-covid-19-avec-laelia-veron-et-bertrand-perier-12838654.html)

Sympozjum pt.
„Słowa-klucze 2020”

„Tous les grands événements historiques contribuent à créer ou à diffuser un
vocabulaire spécifique ” (le Robert).

„Wszystkim ważnym wydarzeniom
historycznym towarzyszy powstawanie lub
rozpowszechnianie określonego słownictwa”.

Analiza słów kluczowych w języku francuskim
w 2020 r. w perspektywie:
 gramatycznej;
 frekwencyjnej;
 słowotwórczej;
 dyskursywnej;
 etymologicznej;
 leksykograficznej.




Akronim COVID – ang. CoronaVirus

Disease
Ang. disease - fr. la maladie

COVID – fr. la maladie à coronavirus
 Skąd użycie męskie?
Zanim ten akronim się rozprzestrzenił
mówiono głównie le coronavirus.
Następnie, w wyniku metonimii zaczęto
używać nazwy choroby Covid także w
formie
męskiej.
Dopiero
później
Akademia
Francuska
sformułowała
rekomendację, aby używać formy
żeńskiej.
Na
stronach
ministerialnych,
administracji państwowej – la Covid-19
 Według le Robert, Le Parisien we
Francji używa się w większości
rodzajnika męskiego i …


France

Canada

„Leksykalne połączenia zawarte w zbitkach wyrazowych stanowią
mieszankę semantyczno-referencyjną, która wyraża złożoną myśl w
jednym haśle” (Bonhomme, 2009). Jednakże sens ten nie jest sumą
dwóch sensów, ale tworzy się nowa jakość – l’entredeux (pl.
pomiędzy dwoma) - wykracza się poza ustalone granice leksykalne.
„[…] the portmanteau word plays on the plasticity of the vocabulary
to renegotiate its boundaries in speech” (Bonhomme, 2009).
Ta plastyczność obejmuje (w przypadku valisage prototypique):

podobieństwo fonetyczne;

podobieństwo lub opozycję semantyczną;

skracanie wyrazów.
Zjawisko tworzenia zbitek wyrazowych na większą skalę zaczyna
rozwijać się w języku francuskim w XIX w. (pominąwszy oczywiście
F. Rabelais).
Pierwsze użycie terminu ang. portmanteau jest odnotowane w „Po
drugiej stronie lustra” Lewisa Carrolla (1871).
Typowym przykładem jest cała gama zbitek wyrazowych powstałych
w latach 60. XX wieku – N + automatique (informatique, robotique,
bureautique it.)



Zbitki wyrazowe – częste występowanie w języku potocznym (także ze względu na formę
skróconą, która jest częsta dla języka mówionego);
nieoczekiwane zestawienie słów powoduje efekt humorystyczny.



lundimanche – lundi, mardi…….dimanche



covidiot – (zapożyczenie z j. ang.) protestujący przeciw izolacji, reżimowi sanitarnemu;



- apéritif > (apokopa) apér+o













coronapéro (corona + apéro)
skypéro (skyp + apéro)
apérozoom (zrost wyrazowy)
coronanniversaire (corona + anniversaire – pl. urodziny)
coronials (corona + millennials)
coronabdo (abdomen > (apokopa) abdo)
coronasceptique – koronasceptyk (zrost wyrazowy) (valisage limite).
coronaland – teren, na którym jest wiele zachorowań (zrost wyrazowy) (valisage limite).



(télé-, z greckiego têle « loin, à distance »).



téléconsultation,



téléconsultant,
la
télétravailler - dodane do le Petit Robert
télétravail - telepraca

télémédecine,

la

téléexpertise,

Koniec lat 70 - początki telematyki (połączenie informatyki i sieci
transmisyjnych, komputera, telefonu, le Minitel !)
Wtedy telepraca wydawała się rozwiązaniem idealnym: produkcja + domowy
komfort.

„Gdy jedna odległość się zwiększa inna musi się zmniejszać –
to nasza prywatna przestrzeń się zmniejsza poprzez
telepracę” (le Robert).



Épidémie – słowo
częstsze – wśród 5
000 najczęstszych
słów (Antidote),
34 200 000 (Google
8.10.2020)

Pandémie – słowo
rzadsze – wśród
10 000 najczęstszych
słów (Antidote),
49 000 000 (Google
8.10.2020)




Dyrektor
Generalny
WHO
(„Światowa
Organizacja
Zdrowia)
oświadczył 11
marca 2020 r.,
że„ COVID-19
można nazwać
pandemią”.














anosmie - utrata węchu;
agueusie - utrata smaku (obecne
w le Robert);

dysgueusie – zmiana smaku (brak
definicji w le Robert);

asymptomatique – (med.),

bezobjawowy (przebieg choroby);
chloroquine - chlorochina;

comorbidité (med.) (coexistence)
- współwystępowanie

(symptomów);
cytokine - cytokina, un choc
cytokinique (ang. cytokine storm)
(9 740 (Google, 8.10.2020)
écouvillon - wacik, „Coronavirus
: les tests de dépistage par le nez
avec écouvillon” (RTBF Infos).
hydroalcoolique - wodnoalkoholowy.

Cluster (termin specjalistyczny,
epidemiologiczny) – język ogólny
foyer;
Tracing – fr. dépister – pl.
wyśledzić, wytropić (kontakty)
Termin dotyka problemu
wkraczania w wolność osobistą.
Jest ono łatwiej akceptowalne lub
wręcz uprawnione jako element
rzeczywistości współczesnej,
nowoczesnej, gdyż opisanej
terminem angielskim.
Terminologia angielska
kojarzona przez Francuzów z
nowoczesnością i postępem.

Termin distanciation sociale - pospieszne zapożyczenie z języka
angielskiego.
Słowo distanciation istnieje w języku francuskim, sens abstrakcyjny.
 - distanciation brechtienne au théâtre (effet de distanciation,
ang. alienation effect, niem. Verfremdungseffekt) – brak
identyfikacji aktora z odgrywaną postacią;
 – dystans w stosunku do swojej wypowiedzi, pozycji w dyskusji
czy w badaniach:
„Pour les chercheurs, la recherche permet une distanciation critique
par rapport à l’habitus pédagogique” – „Z punktu widzenia
naukowców, badania pozwalają zachować krytyczny dystans wobec
zwyczaju pedagogicznego” (Antidote).


Nie było znaczenia konkretnego, który istnieje dziś w kontekście
dystansu sanitarnego.









czasownik confiner, pierwsze użycie pod koniec XV w.,
Confinement - (arch.) izolacja wąskiej grupy w małej przestrzeni, wymiar kary np. izolacja
obłąkanych, zarażonych gruźlicą, więźnia. (TLFi, Trésor de la Langue Française informatisé );
Tech., Confinement des quarks ” (uwięzienie) kwarków) „propriété rendant compte de
l'impossibilité d'isoler les quarks constituant les hadrons” (Larousse);
Confinement d'un plasma, (uwięzienie plasmy) „technique destinée à maintenir un plasma de
particules ionisées isolé thermiquement des parois du récipient qui l'entoure” (Larousse).
Przesunięcie znaczenia : Izolacja wąskiej grupy  izolacja powszechna
confinage (confinement + voisinage – sąsiedztwo) termin odnotowany przez TLFi jako synonim
sąsiedztwa (R. MARTIN DU GARD, La Gonfle, 1928)

Żartobliwie :

la confinette – suffiks zdrobnienia;

Personifikacja – la confifi (Fifi oznacza imię żeńskie lub zdrobnienie Sophie i Delphine. Fifi
Brindacier, Fifi Chachnil);





Synonimy: isolement, enfermement, quarantaine, réclusion (criminelle)

Confiner - może nie tylko oznaczać zwykłe stawianie granic, ale jego pierwotne znaczenie, jak
przypomina Alain Rey, to aller jusqu’aux confins ‘docierać do granic’, także granic
tradycyjnego myślenia o życiu i świecie, co widzimy choćby w refleksjach takich autorytetów
jak Edgar Morin, wybitnego socjologa i filozofa francuskiego przypominającego o immanentnej
niepewności wpisanej w ludzką egzystencję („Nous devons vivre avec l'incertitude”).





Przypisuje się jego pierwsze użycie
Édouardowi Philippe’owi – 1 kwietnia
2020;
11 mai, 2 juin, 10 , 22 juillet… fazy
znoszenia izolacji fr. déconfinement (Le
Petit Robert);

Termin wszedł do Laroussa i do le Robert
„Après s’être confinés pour des raisons
sanitaires, il est temps d’entrer dans une
phase de déconfinement.” (Larousse);




reconfinement

„Przywoływała radość z przebierania się,
karnawału, imprezowania, spędzania
wolnego czasu podczas nurkowania czy
próżność
zabiegów
kosmetycznych.
Nagle został skojarzony z ochroną
zdrowia, niebezpieczeństwem, jego brak
mógł doprowadzić do zakażenia i zgonu
(le Robert).
„Przedmiot przedstawiający twarz osoby
lub zwierzęcia, zasłania twarz lub
przynajmniej oczy, aby nadać inny
wygląd dla rozrywki, wykonać obrzęd
święty ”(Antidote).
Istnieją: masque chirurgical, médecin de
peste; masque bucconasal, masque de
protection, à gaz, de plongée, rituel,
masque mortuaire (de Bonaparte),
masque funéraire.

Dérogation – pl.
derogacja, uchylenie
Certyfikat uprawniający
do przemieszczania się
w zakresie
przewidzianym przez
dekret z 23 marca
2020 o zakazie
przemieszczania się.

























16 marca 2020 r. prezydent nakłada obowiązek
powszechnej izolacji – fr. confinement – w całej
Francji, odwołuje się do słownictwa militarnego:
(niewidzialny) wróg – ennemi invisible,
mobilizacja powszechna – mobilisation

générale,

słowo wojna – fr. guerre użyte 7 razy.

„Nous sommes en guerre” – podkreślone 6 razy.
„en guerre sanitaire”- 1 raz
Lutter – 1
Danger - 1
Wystąpienie prezydenta RP – 10 marca 2020
Zwalczanie – 2 razy
Walka – 2 razy
Niebezpieczeństwo – 1 raz
Wojsko – 1 raz
Wystąpienie prezydenta RP – 20 marca 2020
Walka – 2 razy
Wojsk (Polskie) – 1 raz
(jeszcze większa) mobilizacja - 1

•

•
•

Wojna implikuje straty w ludziach - ci, którzy
walczą – żołnierze muszą zaakceptować śmierć,
les soignants – opiekunowie, personel medyczny –
muszą zaakceptować śmierć.
Bohaterowie wojenni są oklaskiwani, są
dekorowani, podobny stosunek do personelu
medycznego.
Umieszczenie pandemii w perspektywie
symbolicznej, teatralnej, niematerialnej, przez co
następuje częściowe odsunięcie realnej
odpowiedzialności władz.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/16/restez-a-lamaison-sur-le-web-le-succes-d-une-affiche-pour-lutter-contre-lapandemie_6033263_4408996.html






Przerwa świąteczna (z okazji Świąt Wielkanocnych) po
francusku wakacje (vacances de Pâques);
vacances to wolna przestrzeń – vacant.

„W tych czasach, kiedy przestrzeń domu jest
zapełniona, chodzi o znalezienie w sobie lub w
mijającym czasie pustej przestrzeni, w której można
się osiedlić, zwinąć w kłębek, bawić, marzyć,
przestrzeni, której ściany należy podpierać jedynie
siłą wyobraźni” (le Robert, le mot du jour).

https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/vacances.html



Soin – opieka, opieka medyczna, starania dla przyniesienia



Soignant – opiekun, słowo „demokratyczne” (brak hierarchii



Infirmier, infirmière (pielęgniarz, pielęgniarka) – słowo dnia





ulgi, wszelkie drobne gesty pomocy choremu, słabemu,
potrzebującemu czy osobom niepełnosprawnym (fr.
infirmes) , opieka ta nie zawsze zmierza do wyleczenia.
– lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy…), participe
présent (imiesłów przymiotnikowy czynny – opiekujący (się)
wskazuje na czynność, działanie.

-12 maja.
Patience (cierpliwość) i patient (pacjent, cierpliwy) – słowo
dnia - 13 maja.
https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/soin.html



Applaudir, exploser – oklaskiwać i wybuchać – mają



wspólną etymologię pochodzą od tego samego
łacińskiego słowa plaudere, oznaczającego uderzanie
rękami na znak akceptacji, które przetrwało we
francuskim applaudir, lub odrzucenia w łacińskim
explosio, które dało początek francuskiemu exploser.
Autorka komentarza słowa dnia w le Robert, Aurore
Vincenti, zwraca uwagę na dwojaki charakter
czynności klaskania. Oklaskiwanie opieki niesionej
przez personel medyczny to eksplozja solidarności.
Służy oczywiście okazaniu podziwu i podziękowania,
ale jednocześnie uwalnia emocje, aby zapobiec
wewnętrznej eksplozji.



https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/motjour/applaudissements.html



Dwa znaczenia – 1) zmartwienie, ból 2) nuda
Drugie znaczenia częstsze we współczesnym języku.



Łac. inodiare « être odieux, susciter de la haine » - wstrętny, wyzwalający







nienawiść;

Nuda, jak ta z czasu izolacji, może nie być zwykłą nudą wynikającą z chwilowej
bezczynności, może być zupełnie nieznośna i wtedy mówimy o śmiertelnej nudzie
– fr. ennui mortel, wywołuje bardzo negatywne emocje i może stanowić poważne
zmartwienie, łączyć się z cierpieniem i bólem czyli z pierwszym znaczeniem tego
słowa (le Robert).

https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/ennui.html













touché – dotknięty (sens konkr.), imiesłów przymiotnikowy bierny czasownika
toucher oraz słowa takie jak contact, tactile – kontakt, dotykowy) wszystkie one
pochodzą od łacińskiego tangere – dotykać.

Dotyk fizyczny jest w centrum relacji społecznych w społeczeństwie francuskim,
dużo bardziej niż w polskim – uścisk ręki - la poignée de main, powszechnie
znana bise – 1 do 4 pocałunków w policzek na powitanie lub pożegnanie,
uściśnięcie kogoś – l’accolade, głaskanie i przytulanie - le câlin.
Ten
sam
łaciński
czasownik
tangere
odnajdujemy
w
słowach
contagion i contamination - zakażenie, zarażenie (zanieczyszczenie).
Częstą kolokacją jest : une maladie touche (pl. choroba dotyka).
Wszystkie więc praktyki wymagające dotyku, zostały zabronione, gdyż stanowiły
źródło zakażenia wirusem.
Touché – ma jeszcze swój sens abstrakcyjny – poruszony (przez sztukę, czyjeś
szlachetne zachowanie). Na szczęście ten rodzaj dotyku nie został zabroniony i on
być może przejmuje częściowo funkcje kulturowe i społeczne touché w sensie
konkretnym, zważywszy na wspólne inicjatywy wirtualne jak nagrywanie utworów
muzycznych czy oklaskiwanie na balkonach personelu medycznego transmitowane
przez media.
https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/touche.html















Termin medyczny
- „la phase critique d’une maladie” („faza krytyczna choroby”)
(Veniard), crise cardiaque (zawał serca);
Crise – kryzys – krótki, ale bardzo trudny, bulwersujący epizod, który nie potrwa długo (Le
mot du jour, le Robert).
Kolokacje la crise dure, la fin de la crise (Veniard, 2013). Użycie tego leksemu ma często
na celu stworzenie wrażenia, że sytuacja jest przejściowa, minimalizowanie wagi
problemu;
Kryzys jest bardzo często używany w kolokacjach przymiotnikowych i rzeczownikowych
(crise éconmique , politique). ), ale właśnie w maju zaczęto mówić o kryzysie sanitarnym
lub po prostu o kryzysie (rys. 2).
Aurore Vincenti (le Robert) podkreśla wspólną etymologię grecką. Crise et critique
pochodzą od greckiego krinein « rozeznać, ocenić ». Z drugiej strony crise pochodzi także
od łacińskiego crisis – „étape décisive” – decydujący etap.
„Obecny czas zachęca do przemyślenia kryzysu na nowo jako moment critique i moment
pour la critique - momentu krytycznego i momentu do krytyki, w sensie krytycznego
myślenia, rozeznania trudnej sytuacji. Kryzys byłby więc rzeczywistością zewnętrzną i
jednocześnie wewnętrzną.
https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/crise.html




Reprise – pl. wznowienie, pochodzi od czasownika reprendre – pl. wznowić.
W języku francuskim występują prefiksy re-, ré-, r-, które oznaczają powrót do stanu
poprzedniego. Le Robert zwraca uwagę na to, że rzeczownik reprise i czasownik reprendre
oznaczają konieczność ponownego rozpoczęcia od momentu, w którym się zatrzymaliśmy.
Jednakże taki powrót jest trudny, często niemożliwy i niewarty zachodu. Chodzi wszakże o to, aby
uniknąć dokładnej powtórki tego co już było, co przecież doprowadziło do kryzysu. („Cela
demande un effort de subtilité pour sortir du motif de la répétition à l’identique. ”) Autor z le
Robert, starając się wskazać o jakie wznowienie po kryzysie chodzi odwołuje się do figury
retorycznej épanorthose (łac. correctio, pl. sprostowanie).



„To skała! … To szczyt! ... To przylądek ! Co ja mówię, jaki przylądek? ... To półwysep.



. « C’est un roc !... C’est un pic !… C’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ?... C’est une péninsule ! »

https://www.lerobert.com/dis-moi-robert/raconte-moi-robert/mot-jour/reprise.html



Dziękuję za uwagę 
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