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Poj cia zwi zane z etyk  spo eczn  tworz  po czenia wyrazowe, które s  

okre lane przez cz ony w funkcji przymiotnika. Ze wzgl du na ich czliwo  

leksykaln  mo na wyró ni  takie zwi zki wyrazowe, które s  regularne, a wi c 

wyst puj  w sta ej konfiguracji leksemów. Daj  si  równie  wyodr bni  po -

czenia, maj ce posta  cz ciowo ustabilizowan . Z kolei okazjonalne, indywi-

dualne konstrukcje j zykowe w okre lonym kontek cie u ycia, ze wzgl du na 

to, e s  s abo i rzadko utrwalone w j zyku, mog  by  odbierane jako w tpliwe 

normatywnie. Bior c pod uwag  ich form  w postaci powtarzaj cych si  stosun-

kowo regularnie zbitek wyrazowych, s  okre lane jako kolokacje (Klemensie-

wicz 1948; Skorupka 1950, 1952; liwi ski 2007). 

Celem artyku u jest przedstawienie kolokacyjnych po cze  przymiotniko-

wych, w których cz onami nominalnymi s  wyrazy odnosz ce si  do ró nych 

etyczno-spo ecznych aspektów rzeczywisto ci, opisywanych i interpretowanych 

na portalu Onet.pl. Materia  obejmuje informacje, które ukaza y si  od stycznia 

do grudnia 2012 roku. Szczególnemu ogl dowi zosta y poddane te, które doty-

czy y wa nych i prze omowych wydarze  spo eczno-politycznych, gospodarczych, 

kulturowych i religijnych, o charakterze pa stwowym i mi dzynarodowym. 

Zgromadzony materia  po wiadcza, e w tych w a nie okoliczno ciach  

w przekazach medialnych poj cia etyczno-spo eczne s  ch tnie wykorzystywane 

do opisu i interpretacji wydarze  ze wzgl du na ich szczególne uwarunkowania 

etyczne i spo eczne (S kowska 2009). 

Przedmiotem zainteresowania uczyniono zatem te przekazy, które omawiaj  

dzia alno  w adzy pa stwowej, rz du w dziedzinie spo ecznej, gospodarczej, 

kulturalnej, a tak e sprawy wewn trzne pa stwa i relacji z innymi krajami. In-
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formacje zwi zane z polskimi i obcymi systemami gospodarczymi, mechanizmami  

i warunkami dzia ania podmiotów gospodarczych, powi zanych z wytwarzaniem  

i podzia em dóbr i us ug sta y si  tak e interesuj cymi tekstami do analizy.  

Ze wzgl du na rodzaj zgromadzonego materia u w niniejszym opracowaniu 

wykorzystano metod  polegaj c  na opisie kontekstowych u y  poj  etyczno- 

-spo ecznych. 

Zgromadzone kolokacje przymiotnikowe s  dwuelementowymi strukturami 

imiennymi, o konstrukcji podrz dnej: 

bezrobocie – chroniczne, d ugotrwa e, du e, faktyczne, gigantyczne, gospodar-

cze, jawne, ma e, masowe, mniejsze, najmniejsze, najni sze, najwi ksze, ni-

skie, ni sze, oficjalne, ogromne, olbrzymie, polskie, procentowe, rejestrowa-

ne, rekordowe, rzeczywiste, spo eczne, spore, strukturalne, trudne, ukryte, 

utajnione, wielkie, wi ksze, wysokie, wy sze, z e, znaczne; 

bieda – chroniczna, najwi ksza, ogromna, permanentna, powszechna, straszna, 

trudna, uporczywa, wielka; 

bogactwo – duchowe, kulturowe, materialne, najwi ksze, narodowe, naturalne, 

nieprzebrane, niezmierne, ogromne, olbrzymie, oszo amiaj ce, prawdziwe, 

wewn trzne, wielkie, wi ksze; 

dobro – autentyczne, czynione, indywidualne, konkretne, ludzkie, moralne, naj-

wi ksze, najwy sze, narodowe, naruszone, obiektywne, ogólnonarodowe, 

ogólnospo eczne, osobiste, otrzymane, pa stwowe, podstawowe, polskie, 

powszechne, prawdziwe, prywatne, publiczne, ratowane, wspólne, wy wiad-

czone; 

dobrobyt – ekonomiczny, gospodarczy, materialny, ogólny, pe ny, polski, po-

wszechny, spo eczny, wi kszy, w asny, wzgl dny, zachodni, zapewniony; 

etyka – akademicka, chrze cija ska, katolicka, lekarska, nowa, pedagogiczna, 

polityczna, seksualna, spo eczna, wychowawcza, zawodowa; 

godno  – honorowa, ka da, kobieca, ludzka, najwy sza, narodowa, osobista, 

polska, prawdziwa, radykalna, utracona, wielka, w asna, wysoka, zawodowa; 

honor – m ski, narodowy, oficerski, osobisty, polski, wielki, w asny, o nierski;  

konsumpcjonizm – indywidualny, krajowy, nadmierny, obywatelski, sta y, we-

wn trzny, wi kszy; 

mi osierdzie – boskie, bo e, chrze cija skie, ludzkie, niesko czone, niezg bione, 

wielkie; 

odpowiedzialno  – administracyjna, bezpo rednia, ca kowita, ca a, cywilna, 

cywilnoprawna, cz ciowa, du a, dyscyplinarna, etyczna, ewentualna, finan-

sowa, g ówna, gwarancyjna, historyczna, indywidualna, jednoosobowa, kar-

na, konstytucyjna, kontraktowa, maj tkowa, materia owa, merytoryczna, 

mniejsza, moralna, nadmierna, najwi ksza, obywatelska, odszkodowawcza, 

ograniczona, ogromna, okre lona, olbrzymia, osobista, ostateczna, perso-

nalna, pewna, polityczna, porz dkowa, poszczególna, powa na, pracowni-

cza, prawna, przewiduj ca, s u bowa, solidarna, spo eczna, szczegó owa, 
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ubezpieczeniowa, wasza, wi ksza, wielka, w asna, wspólna, wy czna, wza-

jemna, zawodowa, zbiorowa; 

praca – badawcza, benedykty ska, bezpieczna, charytatywna, ci g a, ci ka, co-

dzienna, dalsza, dodatkowa, domowa, dorywcza, duszpasterska, dydaktycz-

na, efektywna, fizyczna, g ówna, higieniczna, indywidualna, intensywna, 

konkretna, lekka, ludzka, misyjna, mordercza, mozolna, mrówcza, niewolni-

cza, normalna, odpowiedzialna, operacyjna, owocna, pedagogiczna, p atna, 

podj ta, podstawowa, po yteczna, przyjemna, przymusowa, rzetelna, samo-

dzielna, sezonowa, socjalna, solidna, spo eczna, systematyczna, syzyfowa, 

trwa a, twórcza, tytaniczna, uczciwa, wasza, wspólna, wspólna, wszelka, wy-

chowawcza, wyczerpuj ca, wykonywana, wyt ona, wytrwa a, zarobkowa, 

zawodowa, zbiorowa, zespo owa, zmys owa, mudna; 

prawda – absolutna, brutalna, ca a, chrze cija ska, czysta, g boka, gorzka, hi-

storyczna, jedyna, logiczna, naga, najprawdziwsza, obecna, obiektywna, 

oczywista, ostateczna, pe na, polska, prosta, smutna, straszna, szczera, 

mieszna, wi ta, wewn trzna, zbawienna, ywa; 

solidarno  – du a, europejska, globalna, górnicza, grupowa, indywidualna, 

klasowa, kobieca, kolejarska, krajowa, ludowa, ludzka, m ska, miejscowa, 

mi dzyludzka, mi dzynarodowa, moralna, narodowa, nasza, nauczycielska, 

obywatelska, o wiatowa, parlamentarna, pe na, podziemna, polityczna, pol-

ska, prawdziwa, rodzinna, rolnicza, rz dowa, silna, spo eczna, wasza, wiel-

ka, wyborcza, wzajemna, zak adowa, zawodowa, zwi zkowa, ywa; 

sprawiedliwo  – absolutna, bo a, dziejowa, ekonomiczna, elementarna, histo-

ryczna, ludowa, ludzka, najwy sza, nierychliwa, nowa, ostateczna, polska, 

powszechna, prawdziwa, spo eczna, wielka, wi ksza, ziemska, zwyk a; 

sumienie – ca e, chrze cija skie, czyste, dobre, ludzkie, moralne, obci one, 

obywatelskie, polskie, prawe, spokojne, w asne, wra liwe, z e; 

tolerancja – du a, kolorowa, nasza, polityczna, polska, religijna, spo eczna, 

wi ksza, wzajemna, zerowa; 

ubóstwo – ca e, duchowe, materialne, relatywne, skrajne, trwa e; 

uczciwo  – bezwzgl dna, elementarna, intelektualna, kryszta owa, ludzka, ma -

e ska, moralna, naukowa, osobista, pe na, polska, wewn trzna, zawodowa, 

zwyk a; 

wolno  – absolutna, ca kowita, czysta, demokratyczna, emocjonalna, finanso-

wa, gospodarcza, indywidualna, ludzka, nasza, negatywna, nieograniczona, 

nieskr powana, obywatelska, oczekiwana, odzyskana, ograniczona, osobista, 

pe na, polityczna, polska, potrzebna, pozytywna, prawdziwa, przysz a, pu-

bliczna, religijna, rzeczywista, seksualna, spo eczna, wiatopogl dowa, to-

talna, trwa a, twórcza, upragniona, wewn trzna, wi ksza, w asna, wolna, 

wyznaniowa, zagwarantowana, zdobyta, zewn trzna, zwyczajna. 

Na podstawie powy szego zestawienia po cze  wyrazowych mo na okre-

li  ich budow  gramatyczn . Kolokacje, których centrum stanowi poj cie 
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etyczno-spo eczne, wyst puj  z okre leniami przymiotnikowymi, pe ni cymi 

funkcje ( liwi ski 1984): 

— charakteryzuj ce lub jako ciowe (nazywa przypadkowa, niesta a cecha 

(w a ciwo ) okre lonego poj cia; wskazuje na cech  tego, co typowe, od-

powiednie, stosowne w odniesieniu do tego poj cia): bolesna bieda, dzika 

sprawiedliwo , dziki konsumpcjonizm, dziurawy honor, egzotyczny dobro-

byt, kluj ca prawda, kolorowa tolerancja, magisterskie bezrobocie, marko-

wa odpowiedzialno , m tna etyka, ministerialne bogactwo, ministerialne 

prawda, naje ona sprawiedliwo , przebrzmia a etyka, szorstka prawda, li-

ska prawda, wakacyjna bieda, wy wiechtana sumienie, zajad a sprawiedli-

wo , zwichni ta sprawiedliwo , zwodniczy dobrobyt, zwyrodnia e mi o-

sierdzie, yciodajne dobro; 

— wyodr bniaj ce, klasyfikuj ce lub gatunkuj ce (wskazuje na konkretn , 

jedyn  cech ): bezrobocie fikcyjne, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie 

recesyjne, bezrobocie sezonowe, bezrobocie technologiczne, bezrobocie 

ukryte, bieda patologiczna, bieda pokoleniowa, bieda spo eczna, bieda 

utrwalona, bieda wska nikowa, bogactwo indywidualne, bogactwo spo ecz-

ne, dobro kapita owe, dobro konsumpcyjne, dobro materialne, dobro moral-

ne, dobro produkcyjne, dobro publiczne, dobro substytucyjne, dobro wspól-

ne, dobrobyt ekonomiczny, dobrobyt gospodarczy, dobrobyt spo eczny, etyka 

normatywna, etyka pracy, etyka zawodowa, godno  ludzka, godno  osobi-

sta, godno  osobowa, godno  osobowo ciowa, konsumpcjonizm ekologicz-

ny, konsumpcjonizm indywidualny, konsumpcjonizm spo eczny, mi osierdzie 

boskie, odpowiedzialno  cywilna, odpowiedzialno  materialne, odpowie-

dzialno  odszkodowawcza, odpowiedzialno  pracownicza, odpowiedzial-

no  prawna, odpowiedzialno  zbiorowa, praca naukowa, praca zarobko-

wa, solidarno  obywatelska, solidarno  zawodowa, sprawiedliwo  roz-

dzielcza, sprawiedliwo  spo eczna, tolerancja immunologiczna, tolerancja 

polityczna, tolerancja religijna, ubóstwo duchowe, ubóstwo intelektualne, 

ubóstwo kulturowe, wolno  gospodarcza, wolno  kulturowa, wolno  

obywatelska, wolno  polityczna, wolno  wyznaniowa; 

— odnosz ce si  do ilo ci: ca a wolno , druga wolno , du e bezrobocie, du-

o odpowiedzialno ci, dwojaka sprawiedliwo , jedna wolno , ma o spra-

wiedliwo ci, niewiele sumienia, podwójna praca, pó  prawdy, troch  praw-

dy, wiele dobra, wiele wolno ci; 

— wskazuj ce na posiadanie, przynale no ; posesywno : ich wolno , na-

sza prawda, wasza sprawiedliwo . 

Przedstawione powy ej przymiotniki, wchodz ce w relacje semantyczne  

z poj ciami zwi zanymi z etyk  spo eczn , przekazuj  informacje dotycz ce: 

— zgodno ci z przyj tymi normami moralnymi: 

— ycia wewn trznego, niematerialnego, 

— przeobra e  ustrojów politycznych, 
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— sposobu dzia ania podmiotów gospodarczych, 

— narodu i przynale no ci do niego, 

— specyfiki okre lonych grup zawodowych, politycznych, wyznaniowych, sek-

sualnych,  

— relacji czasowych – odpowiedzialno  historyczna,  

— zasi gu, granic rozprzestrzeniania si , 

— warto ciowania (Kudra 2007). 

Poj cie zwi zane z etyk  spo eczn  odnosz  si  do moralnego porz dku y-

cia spo ecznego, ze szczególnym uwzgl dnieniem wszechstronnego rozwoju 

cz owieka. W zgromadzonych przymiotnikowych po czeniach kolokacyjnych 

daj  si  wyodr bni  kategorie semantyczne, które pokazuj , w jakich obszarach 

ycia publicznego poj cia etyczno-spo eczne s  rozpowszechnione i stanowi  

parametry moralnych norm i zasad. Wyznaczaj  kierunki moralnej oceny dzia-

alno ci cz owieka w ró nych sferach ycia, a tak e struktur i instytucji ycia 

publicznego.  

W analizowanych materia ach zwracaj  one uwag  na aspekt normatywny 

ycia politycznego, spo ecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego. Sy-

gnalizuj  potrzeb  rozwoju i przestrzegania ogólnoludzkich warto ci etycznych  

i moralnych. W opisywanych wydarzenia ycia spo ecznego s  warto ciami 

funkcjonuj cymi w spo ecze stwie, z których wynikaj  konkretne zachowania, 

przyj te w okre lonej zbiorowo ci spo ecznej. Znajduje to odzwierciedlenie  

w po czeniach poj  etyczno-spo ecznych z przymiotnikami, wskazuj cymi na 

zgodno ci z przyj tymi normami etycznymi i moralnymi. Poj cia i okre lenia 

tworz  takie przyk adowe po czenia, jak: dobro moralne, etyka chrze cija ska, 

etyka katolicka, etyka spo eczna, etyka zawodowa, godno  honorowa, godno  

zawodowa, honor o nierski, mi osierdzie chrze cija skie, odpowiedzialno  

konstytucyjna, odpowiedzialno  s u bowa, odpowiedzialno  zawodowa, pomoc 

humanitarna, praca charytatywna, praca socjalna, prawda chrze cija ska, soli-

darno  zawodowa, sprawiedliwo  bo a, sumienie moralne, tolerancja religij-

na, uczciwa praca, uczciwo  moralna, wolno  wiatopogl dowa. 

Tego rodzaju kolokacje przymiotnikowe dotycz  warto ci, norm, ocen mo-

ralnych, a tak e zasad post powania powszechnie uznanych w spo ecze stwie za 

dobre, w a ciwe, po dane. Wynikaj  one z potrzeby rozstrzygania tego, co jest 

dobre, a co – z e, a tak e z konieczno ci jednoznacznej oceny okre lonych sytu-

acji. Zebrane konteksty po wiadczaj , e kolokacje przymiotnikowe z poj ciami 

etyczno-spo ecznymi pojawiaj  si  tam, gdzie jest opis, analiza, wyja nianie  

i ustalanie okre lonych dyrektyw moralnego post powania. 

W analizowanym materiale z pewn  regularno ci  powtarzaj  si  tak e po-

j cia etyczno-spo eczne, które odnosz  si  do egzystencjalno-duchowej sfery 

ycia cz owieka. Wyst puj  si  tam, gdzie mowa jest o normatywno ci etycznej 

(Dro d  2012), a wi c o realizacji zasad, norm, przekona  i cnót w relacjach 

mi dzyludzkich, w dzia alno ci spo ecznej, politycznej, gospodarczej i obycza-
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jowej cz owieka. Wskazuj  na potrzeb  etyczno ci i etyzacji w dyskursie pu-

blicznym, gdzie pojawiaj  si  pewne wahania w dziedzinie preferowanych war-

to ci. Zwraca si  uwag  równie  na zdolno  cz owieka do wolnego i swobod-

nego dzia ania oraz na zwi zane z tym efekty moralne i intelektualne. Mówi si  

zatem o: bezrobociu spo ecznym, biedzie spo ecznej, cywilizacji konsumpcji, do-

bru wspólnym, etyce gospodarczej, etyce spo ecznej, etyce zawodowej, godno ci 

ludzka, humanizmie chrze cija skim, adzie moralnym, adzie spo ecznym, po-

mocy mi dzynarodowej, solidaryzmie spo ecznym, sumieniu przeduczynkowym, 

sumieniu uczynkowym.  

Transformacje systemowe (Dubisz, Porayski-Pomsta, S kowska 2007)  

i ustrojowe znajduj  swoje odzwierciedlenia w okre lonych atrybutach, przys u-

guj cych spo ecze stwom (np. demokratyczna równo , wolno ci demokratycz-

ne, wolno  obywatelska, wolno  polityczna, wolno  wyznania) oraz w pono-

szeniu konsekwencji za niedope nienie okre lonych obowi zków moralnych lub 

prawnych (np. odpowiedzialno  konstytucyjna). 

Poj cia etyczno-spo eczne steruj  tak e dobrami i us ugami w sferze gospo-

darczej, których celem jest zaspokojenie potrzeb spo ecze stwa w okre lonej 

przestrzeni, cywilizacji i kulturze (por. dobra gospodarcze, dobrobyt ekono-

miczny, dobrobyt gospodarczy, dobrobyt materialny, konsumpcjonizm obywatel-

ski, odpowiedzialno  gospodarcza). W kontek cie przeobra e  zwi zanych  

z rozporz dzeniami okre lonymi dobrami i zasobami wspomina si  o podstawach 

funkcjonowania i sposobach post powania odpowiednich podmiotów gospodar-

czych w okre lonych okoliczno ciach. Pojawiaj  si  zatem takie poj cia, jak: za-

sada pomocniczo ci, zasada solidarno ci, zasada sprawiedliwo ci (spo ecznej). 

Funkcjonowanie poj  zwi zanych z etyk  spo eczn  wskazuje tak e na ich 

polski charakter, na cechy w a ciwe Polakom (por. polska bieda, polska toleran-

cja, polska uczciwo ), charakterystyczne dla danego narodu (por. bogactwo na-

rodowe, dobro narodowe, honor narodowy, solidarno  narodowa), a tak e na 

europejski charakter okre lonego organu prawodawczego (por. Parlament Euro-

pejski). Realizacja za o e  okre lonych poj  etyczno-spo ecznych odbywa si  

równie  przy udziale ró nych narodów lub ich przedstawicieli (por. odpowie-

dzialno  mi dzynarodowa, pomoc mi dzynarodowa, solidarno  mi dzynaro-

dowa, pokój mi dzynarodowy, polityka mi dzynarodowa). 

W zakresie okre lonych struktur zawodowych, wykonuj cych czynnie swoje 

obowi zki, poj cia etyczno-spo eczne wskazuj  na maksymalne i optymalne ko-

rzy ci przynale ne okre lonym grupom zawodowym, a w szczególno ci na po-

praw  sytuacji ludzi pracuj cych. Znajduje to wyraz w takich po czeniach wy-

razowych, jak: etyka adwokacka, etyka lekarska, etyka pracownicza, etyka pra-

cy, etyka zawodowa. W analizowanych kontekstach przedstawiaj  one warto ci, 

powinno ci i uprawnienia moralne osób pracuj cych w okre lonych strukturach 

zawodowych, ale tak e sygnalizuj  potrzeb  respektowania warto ci i norm 

szczegó owych, wynikaj cych ze specyfiki poszczególnych zawodów. Zwracaj  
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uwag  na dobro moralne i dobro utylitarne, wynikaj ce z okre lonych norm 

etycznych, w a ciwych ró nym grupom pracowniczym.  

Podobna normatywno  dotyczy tak e okre lonych grup powo anych dla ce-

lów kultu religijnego. Tam, gdzie mowa jest o ich uprawnieniach i obowi zkach, 

pojawiaj  si  odniesienia do sprecyzowanych norm i zasad im w a ciwych, por. 

etyka chrze cija ska, etyka katolicka, etyka protestancka.  

Poj cia etyczno-spo eczne wskazuj  tak e na pewne atrybuty, charaktery-

styczne dla okre lonych grup politycznych, gospodarczych, zawodowych, wy-

znaniowych, seksualnych. W zwi zku z tym widoczne s  odwo ania do: wolno-

ci ekonomicznej, wolno ci finansowej, wolno ci gospodarczej, wolno ci religij-

nej, wolno ci wiatopogl dowej, wolno ci wyznaniowej. 

Po czenia wyrazowe dawna sprawiedliwo , dziejowa sprawiedliwo , mi-

niona wolno , obecna odpowiedzialno , obecna prawda, odpowiedzialno  hi-

storyczna wiadcz  o temporalnym podej ciu do przedstawiania okre lonego po-

j cia etyczno-spo ecznego i sygnalizuj  jego procesualno . Funkcjonuj  one  

w okre lonym ci gu czasowym i w sytuacji zdeterminowanej w czasie. Okre le-

nia przymiotnikowe sytuuj  poj cia w pewnej rozci g o ci temporalnej, prowa-

dz cej do granicy, zako czenia.  

Niektóre okre lenia przymiotnikowe sprzyjaj  równie  zabiegom warto-

ciowania. S  j zykowymi sposobami przedstawiania pozytywnych lub nega-

tywnych aspektów rzeczywisto ci moralnej i etyczno-spo ecznej na tle znacz -

cych przeobra e  spo eczno-ekonomicznych. Pod wietlaj  równie  pewne aspek-

ty poj , ukazuj c ich funkcjonowanie jako dobre lub z e pod pewnymi wzgl da-

mi, por.: buduj ca solidarno , negatywna wolno , skrajna tolerancja, sprzyjaj -

ca akulturacja, toksyczne ubóstwo, trwa y pokój, umiarkowana tolerancja. 

Przedstawiony materia  pozwala stwierdzi , e kolokacje z komponentem 

przymiotnikowym przybieraj  ró ne okre lenia, pe ni ce wiele funkcji. Przyna-

le  do ró nych kategorii semantycznych, które wskazuj  na to, e my lenie  

w kategoriach poj  zwi zanych z etyk  spo eczn  jest charakterystyczne dla 

wielu aspektów ycia codziennego cz owieka z uwzgl dnieniem tak e czasu  

i przestrzeni. Wyra nie zaznaczaj  si  te, które dotycz  zagadnie  ustroju pa -

stwa, s  zwi zane ze spo ecze stwem, gospodark , ekonomi , obyczajowo ci , 

kultur , religi .  

Przedstawione kolokacje s  no nikami wa nych, przydatnych i po ytecz-

nych tre ci w odniesieniu do sfery etyczno-spo ecznej cz owieka. Wyznaczaj  

one kierunki praktycznej realizacji moralnych regu  ycia spo ecznego. Konotuj  

znaczenia ocen i norm porz dkuj cych sfer  ycia spo ecznego. Staj  si  pod-

staw  do opisywania i wyja niania stosunków oraz dzia a  okre lonych grupy 

spo ecznych.  

Niektóre po czenia kolokacyjne maj  skonwencjonalizowan  form . Two-

rz  trwa e zwi zki wyrazowe. Z kontekstów wynika tak e, e ich funkcje i u y-

cie bywa podyktowane wzgl dami retorycznymi. St d wyst puj  w postaci zme-
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taforyzowanych zwi zków wyrazowych. Wzgl dy pragmatyczne decyduj  tak e 

o tym, e znaczenie omawianych po cze  kolokacyjnych jest wypadkow  

sk adników, które mo na lu no zmienia , w zale no ci od tego, jak  tre  maj  

one wyra a . 

Analizowane struktury, powsta e w wyniku czliwo ci leksykalnej, realizuj  

ró ne funkcje pragmatyczno-stylistyczne. Przynale  one do kategorii seman-

tycznych, obejmuj cych problematyk  osoby ludzkiej, praw cz owieka, istoty 

ycia spo ecznego, podstawowych zasad etyczno-spo ecznych, humanistycznego 

porz dku spo ecznego. Tre ci przez nie wyra ane s  istotne i u yteczne spo ecznie. 

Warto zwróci  uwag  równie  na to, e okre lenia przymiotnikowe poci ga-

j  za sob  modyfikacje znaczeniowe analizowanych poj  (Gajewska 2000; S -

kowska 2007).  

Elementy leksykalne konstytuuj ce analizowane kolokacje przymiotnikowe 

mo na podzieli  na dwie grupy (Markowski 1992). Pierwsz , najbardziej liczn , 

stanowi  po czenia wyrazowe charakteryzuj ce si  nieekspresywno ci , nie-

specjalistyczno ci . Z kolei tam, gdzie w badanych tekstach wyczuwalny by  

swoisty, specyficzny, szczególny charakter poj  etyczno-spo ecznych, mo na 

mówi  o ich erudycyjno ci i specjalistyczno ci.  

W zale no ci od kontekstu przymiotnikowe kolokacje poj  zwi zanych  

z etyk  spo eczn  s  wiadectwem my lenia w kategoriach okre lonych warto ci 

lub antywarto ci. W zwi zku z tym mog  one wywo ywa  mniej lub bardziej 

pozytywne lub negatywne skojarzenia, dotycz ce okre lonej rzeczywisto ci 

etyczno-moralnej.  

Interesuj ce wydaje si  zbadanie, w jakim stopniu przymiotnikowe koloka-

cje z poj ciami zwi zanymi z etyk  spo eczn , wyst puj ce w przekazach inter-

netowych, pokrywaj  si  z zasobem s ownikowym1 i materia em korpusowym2 

wspó czesnej polszczyzny.  
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Kolokacje przymiotnikowe wybranych poj  zwi zanych  

z etyk  spo eczn  (na przyk adzie portalu Onet.pl) 

Streszczenie 

Celem artyku u jest omówienie kolokacji przymiotnikowych z poj ciami zwi zanymi z etyk  

spo eczn , które odnosz  si  do ró nych moralnych i spo ecznych aspektów rzeczywisto ci, opisa-

nych i zinterpretowanych na portalu Onet.pl. W analizowanych po czeniach uwag  zwracaj  

przymiotniki, które wydobywaj  charakterystyczne aspekty poj  etyczno-spo ecznych: cechy ja-

ko ciowe, gatunkuj ce i klasyfikuj ce. Dostarczaj  informacji na temat tego, jakie fragmenty rze-

czywisto ci s  zgodnie z przyj tymi normami moralno ci. Charakteryzuj  pewne wymiary moral-

nego porz dku ycia spo ecznego. Okre laj  jako  ycia duchowego i ycia niematerialnego. 

Pod wietlaj  ocen  przemian systemów politycznych, gospodarczych, spo ecznych, funkcjonowa-

nia przedsi biorstw, osób zwi zanych z pewnymi grupami zawodowymi, politycznymi, religijny-

mi i seksualnymi.  

S owa kluczowe: etyka spo eczna, kolokacje, czliwo  leksykalna, moralno . 

Adjectival Collocations of Selected Concepts Related to Social 

Ethics (for example of Onet.pl) 

Summary 

This article aims to provide co-location adjective links, in which the nominal members are 

terms relating to various ethical and social aspects of reality, described and interpreted in Onet.pl. 

Collocations, which centre is the ethical and social concept, they appear with the adjectival terms, 

which fulfil the characteristic functions or quality, extracting, classification or species functions, 

referring to the quantity, which indicate the ownership, membership, possessivity. The presented 

adjectives which include language relations with the concepts related to social ethics, provide in-

formation on: compliance with accepted standards of moral, spiritual life, incorporeal life, the 

transformation of political systems, the operation of businesses, people and belonging to it, certain 

professional, political, religious, sexual groups, the evaluation. 

Keywords: ethos, social ethics, collocations, lexical connectivity, morality. 

 


