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α) Λα δφινιτιον δυ συϕετ δε λα τησε
Λα τησε αναλψσε λε λανγαγε δεσ λιϖρεσ δε χυισινε ετ δεσ ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ ◊ παρτιρ δυ
ΞΙςε σιχλε ϕυσθυ◊ νοσ ϕουρσ ετ, πλυσ παρτιχυλιρεµεντ, λε χηανγεµεντ σµαντιθυε δεσ ϖερβεσ
δσιγναντ λεσ οπρατιονσ χυλιναρεσ. Λε χορπυσ εστ χονστιτυ, εν πρεµιερ λιευ, παρ δεσ λιϖρεσ δε
χυισινε ετ δεσ ρεχυειλσ δε ρεχεττεσ µαισ ϕε ναι πασ εξχλυ λεσ οχχυρρενχεσ δανσ δεσ τεξτεσ
λιττραιρεσ ου δανσ δαυτρεσ τψπεσ δε τεξτε νον πλυσ (παρ εξεµπλεσ: αρτιχλεσ δε ϕουρναυξ). Λα
µατιρε α τ διϖισε εν θυατρε παρτιεσ: ΞΙςε− ΞςΙε σιχλεσ, ΞςΙΙε  ΞςΙΙΙε σιχλεσ, ΞΙΞε
σιχλε ετ ΞΞε σιχλε, εσσεντιελλεµεντ ◊ λα βασε δε φαχτευρσ ηιστοριθυεσ ετ σοχιαυξ. Χε δχουπαγε
χηρονολογιθυε ρεφλτε εν γρανδεσ λιγνεσ λεσ χηανγεµεντσ συρϖενυσ δανσ ληιστοιρε αλιµενταιρε.
Λε ΞΙςε σιχλε σε χαραχτρισε παρ λαππαριτιον δεσ πρεµιερσ λιϖρεσ δε χυισινε:
Ενσεινγνεµενζ, ςιανδιερ δε Ταιλλεϖεντ ετ λε Μεσναγιερ δε Παρισ. Χεττε πριοδε εστ
χαραχτρισε παρ υν ενχηεϖτρεµεντ αϖεχ λα µδεχινε ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ αϖεχ σα βρανχηε
θυε λον αππελλε αυϕουρδηυι λα διττιθυε ετ χελα σε ρεφλτε δανσ λα χονχεπτιον δεσ λιϖρεσ αυσσι.
Χε σοντ λε ΞςΙΙε−ΞςΙΙΙε σιχλεσ θυι αππορτεντ λεσ χηανγεµεντσ λεσ πλυσ σπεχταχυλαιρεσ
δανσ λε δοµαινε δε ληιστοιρε αλιµενταιρε: λεσ γενσ σε δβαρρασσεντ δεσ πρατιθυεσ αλιµενταιρεσ
ετ χυλιναιρεσ δυ Μοψεν Αγε ετ σε τουρνεντ ϖερσ λεσ γοτσ νατυρελσ. Χεττε νουϖελλε τενδανχε εστ
σενσιβλε συρ λε µαρχη δε λδιτιον αυσσι, λε ρεπρσενταντ λε πλυσ ιµπορταντ δε χεττε νουϖελλε
χονχεπτιον εστ Λα ςαρεννε ετ Λε Χυισινιερ φρανοισ, πυβλι εν 1651, µαισ ον πευτ µεντιοννερ
λε νοµ δε Νιχολασ δε Βοννεφονσ, Πιερρε δε Λυνε, Μασσιαλοτ ου Μενον. Λε ΞςΙΙΙε σιχλε
αππορτε αυσσι λα χονσολιδατιον δε λα ρπυτατιον δε λα χυισινε φραναισε.
Λε ΞΙΞε σιχλε χοµµενχε παρ λαππαριτιον δε λα γαστρονοµιε, εν ταντ θυε τερµε ετ εν
ταντ θυε σχιενχε, ετ τουτ χελα σαχχοµπαγνε δυ δϖελοππεµεντ σπεχταχυλαιρε δε λα λιττρατυρε
χυλιναιρε. Χεστ λποθυε δε λαχτιϖιτ δε Γριµοδ δε λα Ρεψνιρε ετ Βριλλατ−Σαϖαριν ετ δε λα
χρατιον δεσ βασεσ δε λα λιττρατυρε γαστρονοµιθυε.
Ενφιν, αυ ΞΞε σιχλε, λα µονδιαλισατιον ετ λινδυστριαλισατιον οντ αττειντ λαρτ χυλιναιρε
αυσσι, σαχχοµπαγναντ δε λεξπανσιον δεσ χυισινεσ λοχαλεσ ετ δεσ γοτσ εξοτιθυεσ. Εν µµε
τεµπσ, νουσ ϖοψονσ υνε εξπανσιον ϕαµαισ ϖυε αυπαραϖαντ, δεσ λιϖρεσ δε χυισινε ετ δε λα
λιττρατυρε γαστρονοµιθυε.
Χε σοντ δονχ λεσ ποθυεσ θυι φοντ λοβϕετ δε λαναλψσε λινγυιστιθυεσ, ετ νοταµµεντ λεσ
ϖερβεσ ρεχυειλλισ δανσ λεσ ρεχεττεσ. Λα τησε χηερχηε λα ρπονσε ◊ τροισ θυεστιονσ:
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1) ∆ανσ θυελλε µεσυρε εστ−ιλ ποσσιβλε δε δοννερ λα δεσχριπτιον δυν ϖοχαβυλαιρε βιεν
δτερµιν αϖεχ λεσ µτηοδεσ στρυχτυραλιστεσ ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ αϖεχ λε προχδ, δχριτ
δανσ λοευϖρε δε Φρανοισ Ραστιερ Σµαντιθυε ιντερπρτατιϖε?
2) Α λιντριευρ δε λα µτηοδε στρυχτυραλιστε, δανσ θυελλε µεσυρε εστ−ιλ ποσσιβλε δε
δφινιρ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ δεσ λεξµεσ γρχε ◊ λαππροχηε διαχηρονιθυε?
3) ∆ανσ θυελλε µεσυρε λεσ χηανγεµεντσ δε λα σοχιτ σε ρεφλτεντ−ιλσ δανσ λεσ
πηνοµνεσ λανγαγιερσ, εστ−χε θυε λε δχουπαγε ηιστοριχο−σοχιαλ χορρεσπονδ ◊ δεσ
χηανγεµεντσ λινγυιστιθυεσ?

β) Λα πρσεντατιον δε λα µτηοδε αππλιθυε
Λορσ δε λαναλψσε σµαντιθυε, ϕαι πρισ χοµµε ποιντ δε δπαρτ ληψποτησε θυε λε
λεξιθυε µοντρε υνε δουβλε στρυχτυρατιον: παραδιγµατιθυε ετ σψνταγµατιθυε. Χεττε δερνιρε εστ
ϖιδεµµεντ πλυσ διφφιχιλε ◊ δχριρε, χοµµε λε νοµβρε δεσ σψνταγµεσ ποσσιβλεσ εστ
πρατιθυεµεντ ινφινι.
Λε ϖοχαβυλαιρε δυνε λανγυε πευτ τρε διϖισε εν χηαµπσ σµαντιθυεσ, ◊ λιντριευρ
δεσθυελσ λεσ λµεντσ πρσεντεντ δεσ ρελατιονσ βιεν δεσχριπτιβλεσ παρ δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ.
Τουσ λεσ λµεντσ ποσσδεντ αυ µοινσ υν τραιτ σµαντιθυε χοµµυν ετ υν τραιτ σµαντιθυε
διφφρεντ , αινσι λεσ λµεντσ δφινισσεντ µυτυελλεµεντ λεσ ϖαλευρσ ◊ λιντριευρ δυ χηαµπ.
Λορσ δε λα δεσχριπτιον σµαντιθυε, ◊ χαυσε δυ δουβλε χαραχτρε δυ σιγνε λινγυιστιθυε,
δευξ αππροχηεσ σοντ ποσσιβλεσ σελον λα δφινιτιον δε Βαλδινγερ: λαππροχηε ονοµασιολογιθυε
ετ λαππροχηε σµασιολογιθυε. Λε φαιτ θυε λον πρενδ χοµµε ποιντ δε δπαρτ λαναλψσε δεσ
χηαµπσ σµαντιθυεσ, ιµπλιθυε λαππλιχατιον δε λα µτηοδε ονοµασιολογιθυε, χεστ−◊−διρε λα
δεσχριπτιον δε λα µυλτιµπλιχιτ δεσ φορµεσ ετ δεσ εξπρεσσιονσ, ρελατιϖεσ ◊ υν χονχεπτ δονν.
Λα δφινιτιον δεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ συπποσε βιεν σρ θυελθυε αρβιτραριτ δανσ λε
χηοιξ ετ ιµπλιθυε λα πρισε εν χονσιδρατιον δε φαχτευρσ εξτραλινγυιστιθυεσ αυσσι.
Α λιντριευρ δεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ, λα διφφρενχιατιον δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ σε φαιτ
δονχ ◊ λα βασε δε λα µτηοδε δε Ραστιερ θυι διστινγυε δεσ τραιτσ γνριθυεσ ετ σπχιφιθυεσ,
ινηρεντσ ετ αφφρεντσ. Λεσ τραιτσ γνριθυεσ δφινισσεντ υν γρουπε σµαντιθυε δονν, αλορσ θυε
λεσ τραιτσ σπχιφιθυεσ σερϖεντ ◊ λα διφφρενχιατιον δεσ λµεντσ. Λεσ δευξ τψπεσ δε τραιτσ πευϖεντ
τρε χλασσσ δανσ λε τψπε δινηρεντ ετ αφφρεντ: σανσ ινδιχατιον παρτιχυλιρε, χε σοντ λεσ τραιτσ
ινηρεντσ θυι σοντ πρισ εν χονσιδρατιον δανσ λιντερπρτατιον δε λυνιτ σµαντιθυε δοννε,
αλορσ θυε λεσ σµεσ αφφρεντσ νχεσσιτεντ υνε αχτυαλισατιον χοντεξτυελλε. Χεττε διφφρενχιατιον
δεσ σµεσ νε φονχτιοννεντ θυε συρ λε πλαν σψνχηρονιθυε.
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Λα µαϕοριτ δεσ τραϖαυξ στρυχτυραλιστεσ σοντ δε χαραχτρε σψνχηρονιθυε, ον πευτ
σουλιγνερ παρ εξεµπλε λιµπορτανχε δε λαναλψσε δε ϑεαν ∆υβοισ χονχερναντ λε ϖοχαβυλαιρε
πολιτιθυε ετ σοχιαλ εν Φρανχε πενδαντ υνε πριοδε δοννε (Λε ϖοχαβυλαιρε πολιτιθυε ετ σοχιαλ
εν Φρανχε δε 1869 ◊ 1872, Λαρουσσε, 1962). Μα τησε, χεπενδαντ, ρεπρσεντε υνε ποσιτιον
διαχηρονιθυε, ελλε σεφφορχε νον σευλεµεντ δε µοντρερ λα στρυχτυρατιον δεσ ϖερβεσ, υτιλισσ δανσ
λα τερµινολογιε χυλιναιρε, µαισ αυσσι δε δµοντρερ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ. Παρ λαναλψσε
δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ, ον πευτ διφφρενχιερ λεσ χηανγεµεντσ φοντιοννελσ σελον λα δφινιτιον δε
Χοσεριυ θυι τουχηεντ λε σιγνιφι ετ λεσ χηανγεµεντσ θυι νε χονχερνεντ θυε λε σιγνιφιαντ, δονχ
νε πευϖεντ πασ τρε χονσιδρσ χοµµε φονχτιοννελσ.

χ) Λεσ ρσυλτατσ δε λα τησε
Λαππλιχατιον δε λα µτηοδε στρυχτυραλιστε δανσ λα σµαντιθυε σουλϖε εν γνραλε δευξ
ρεµαρθυεσ, χονχερναντ λε χαραχτρε ετ λε νοµβρε δεσ σµεσ, αυξθυελλεσ λα τησε νε πευτ
προποσεσ θυυνε σολυτιον παρτιελλε. Εν χε θυι χονχερνε λε χαραχτρε δεσ σµεσ, λα χριτιθυε λα
πλυσ φρθυεντε τουχηε σα νατυρε νον λινγυιστιθυε. Ον πευτ ψ ρπονδρε θυε λε σενσ λυι−µµε
νεστ πασ ινηρεντ αυ σιγνε λινγυιστιθυε; λε ρφρεντ εξιστε τουϕουρσ δανσ λα ραλιτ
εξτραλινγυιστιθυε, δονχ ιλ φαυτ αβσολυµεντ αχχεπτερ λα πρσενχε δε φαχτευρσ νον−λινγυιστιθυεσ
αυσσι. ∆ανσ λα πρατιθυε, χελα ϖευτ διρε αυσσι θυε λε µοδλε λαβορ πουρ υν χορπυσ δονν, νε
πευτ πασ τρε υτιλισ πουρ δαυτρεσ χηαµπσ σµαντιθυεσ.
Θυαντ αυ νοµβρε δεσ σµεσ, ιλ ψ α δευξ ποσιτιονσ, λυνε εστ οπτιµιστε ετ προχλαµε λα
ποσσιβιλιτ δε δχριρε λε ϖοχαβυλαιρε αϖεχ υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ ρεστρειντ δε σµεσ, αλορσ θυε
σελον λα ποσιτιον πεσσιµιστε ον α βεσοιν τροπ δε τραιτσ σµαντιθυεσ. Λαναλψσε πρατιθυε µοντρε
θυε λα στρυχτυρατιον φονδαµενταλε δεσ ϖερβεσ εστ δεσχριπτιβλε παρ υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ
ρεστρειντ δλµεντσ, µαισ λα δεσχριπτιον χοµπλτε δε λα τοταλιτ δινφορµατιον ϖηιχυλε παρ λε
ϖερβε νχεσσιτερα πρεσθυαυταντ δε σµεσ θυε δλµεντσ.
Μαλγρ τουτεσ χεσ ινσυφφισανχεσ, λα µτηοδε σεστ ρϖλε χαπαβλε δε διστινγυερ λεσ
λµεντσ δυν ϖοχαβυλαιρε δονν, τουτ εν ρεµαρθυαντ θυε λε ρσυλτατ λε πλυσ σπεχταχυλαιρε εστ
προδυιτ παρ λαππροχηε διαχηρονιθυε δε λα τησε.
Εν εφφετ, σανσ λαναλψσε χοµπονεντιελλε διαχηρονιθυε, λεσ χηανγεµεντσ χονχερναντ λε
σψστµε δεσ τραιτσ σµαντιθυεσ νε πευϖεντ πασ τρε δµοντρσ. Παρ εξεµπλε λε ϖερβε χυιρε εστ
πασσ παρ υνε εξτενσιον δε σενσ χονσιδραβλε παρ ραππορτ αυ ΞΙςε σιχλε, µαισ χεττε εξτενσιον
νεστ πασ ρεπρσεντε δανσ λεσ διχτιονναιρεσ.
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∆ε χεττε µανιρε, ιλ δεϖιεντ ποσσιβλε δε διστινγυερ λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ
φονχτιοννελσ ετ λεσ ρεµπλαχεµεντσ νον−φονχτιοννελσ, χοµµε ον νε πευτ παρλερ δε χηανγεµεντ
θυε δανσ λε χασ ο λϖολυτιον δε λα λανγυε αππορτε λαππαριτιον δυν νουϖεαυ σµε ου λα
δισπαριτιον δυν σµε δϕ◊ εξισταντ ετ, παρ χονσθυεντ, λα ροργανισατιον δεσ σψστµεσ δεσ
οπποσιτιονσ ετ δε λα ϖαλευρ δεσ λµεντσ χοµποσαντ λε χηαµπ σµαντιθυε δονν. Παρ εξεµπλε
αυ λεξµε µδιϖαλ βουτοννερ χορρεσπονδ, δανσ λε φραναισ µοδερνε λε ϖερβε χλουτερ, µαισ λεσ
δευξ αψαντ λεσ µµεσ τραιτσ σµαντιθυεσ, ον νε πευτ πασ παρλερ δε χηανγεµεντ σµαντιθυε.
Λεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ πευϖεντ τρε χλασσσ δανσ τροισ γρουπεσ πρινχιπαυξ :
εξτενσιον δε σενσ, ρεστριχτιον δε σενσ ετ τρανσφερτ δυν λανγαγε σπχιαλισ ϖερσ υν αυτρε.
Λεξτενσιον ετ λα ρεστριχτιον, σελον λα διρεχτιον δυ χηανγεµεντ, πευϖεντ τρε ιντερνεσ 
ρεφλταντ λα ροργανισατιον ◊ λιντριευρ δυ λανγαγε  ετ εξτερνεσ. ∆ανσ λε χασ δεσ εξτενσιονσ δε
σενσ εξτερνεσ, ον πουρραιτ χονσαχρερ τουτ υν χηαπιτρε αυξ ϖερβεσ θυι, απρσ τρε πασσσ δανσ λα
λανγυε χουραντε, σε σοντ ενριχηισ δε χοννοτατιον ου δε ϖαλορισατιον µταπηοριθυε. Ιλ σεµβλε
θυε χε τψπε δε δπλαχεµεντ χονχερνε υνε παρτιε χονσιδραβλε δεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ θυι
ρεπρσεντεντ υνε ρεσσουρχε ινπυισαβλε πουρ σατισφαιρε λεσ εξιγενχεσ δεξπρεσσιϖιτ δε λα
λανγυε χουραντε.
Λεσ τρανσφερτσ εντρε λεσ λανγυεσ σπχιαλισεσ πευϖεντ αϖοιρ δευξ διρεχτιονσ, λε
ϖοχαβυλαιρε δυ λανγαγε χυλιναιρε σεστ λαργι, δανσ υνε λαργε µεσυρε δεσ τερµεσ δεσ αυτρεσ
δοµαινεσ  µδεχινε, χηιµιε, ρελιγιον , ετ εν µµε τεµπσ, ιλ α χοντριβυ ◊ λενριχηισσεµεντ
λεξιχαλ δε χευξ−χι.
Ιλ φαυτ µεντιοννερ αυσσι λα νοµιναλισατιον δεσ νοµσ προπρεσ, χοµµε φορµε ποσσιβλε
δενριχηισσεµεντ δυ ϖοχαβυλαιρε, ο ον τρουϖε δεσ εξεµπλεσ πουρ δεσ ϖερβεσ αυσσι. Παρ
εξεµπλε λε λεξµε πραλινερ ϖιεντ δυ νοµ δυ µαρχηαλ Πλεσσισ−Πρασλιν δυ ΞςΙΙε σιχλε, δοντ λε
χυισινιερ α ινϖεντ χε προδυιτ δε πτισσεριε, χοννυ σουσ λε νοµ δε πραλιν.
Λιντερπρτατιον δεσ χηανγεµεντσ σµαντιθυεσ διαχηρονιθυεσ δοννε λα ρπονσε ◊ λα
τροισιµε θυεστιον, φορµυλε δανσ λιντροδυχτιον, χονχερναντ λα ρεπρσεντατιον λανγαγιρε δεσ
χηανγεµεντσ ηιστοριχο−σοχιαυξ. Λεσ ρεχηερχηεσ δε ληιστοιρε αλιµενταιρε οντ ρϖλ λεσ
µοδιφιχατιονσ λεσ πλυσ σπεχταχυλαιρεσ αυξ ΞςΙΙε  ΞςΙΙΙε σιχλεσ, ετ χεστ γαλεµεντ χεττε
ποθυε θυι α προδυιτ λε πλυσ δε τρανσφορµατιονσ δανσ λε ϖοχαβυλαιρε : λεσ ΞΙςε  ΞςΙε σιχλεσ
οντ φαιτ λεσ πρεµιερσ πασ πουρ φορµερ υν λανγαγε χυλιναιρε παρτιχυλιερ, δοντ λα χονσολιδατιον ετ
λα φιξατιον αϖαιεντ λιευ αυ ΞςΙΙε σιχλε.
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∆ανσ λα δευξιµε παρτιε δε λα τησε, λαναλψσε σµαντιθυε εστ συιϖιε δεσ εξαµενσ
µορπηολογιθυε ετ σψνταξιθυε. Λαππροχηε µορπηολογιθυε εστ ϕυστιφιε παρ λα παρτιχυλαριτ δυ
λανγαγε χυλιναιρε δαϖοιρ υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ λεϖ δε φορµεσ δριϖεσ, µοντραντ υνε
µοτιϖατιον παρτιελλε. Ιλ εστ ◊ ρεµαρθυερ χεπενδαντ θυε τουτεσ λεσ παιρεσ µορπηολογιθυεσ νε
χονστιτυεντ πασ εν µµε τεµπσ υνε οπποσιτιον σµαντιθυε, αινσι παρ εξεµπλε λεσ ϖερβεσ
µονδερ/µονδερ σοντ µορπηολογιθυεµεντ αντονψµεσ, µαισ σµαντιθυεµεντ σψνονψµεσ.
Α λα βασε δε λαππροχηε διαχηρονιθυε, ον πευτ χονστατερ θυε λε σψστµε πρφιξαλ µοντρε
αυσσι δεσ µοδιφιχατιονσ σενσιβλεσ. Χελα νε ϖευτ πασ διρε σευλεµεντ λε ρεχυλ δε χερταινσ πρφιξεσ
εν φαϖευρ δεσ αυτρεσ, µαισ δε ϖριταβλεσ χηανγεµεντσ ασπεχτυελσ. Λεσ πρφιξεσ παρ/πουρ,
σουσ/συρ αχχεντυεντ εν ανχιεν ετ µοψεν φραναισ λα χοµπλεξιτ δε λοπρατιον, µαισ απρσ λε
ΞςΙΙε σιχλε ιλσ οντ πρατιθυεµεντ δισπαρυ δε λυσαγε ετ εν πλυσ, λε χοντενυ σµαντιθυε
ϖηιχυλ παρ χεσ πρφιξεσ να πασ τρουϖ δαυτρεσ φορµεσ δεξπρεσσιον.
Λεσ φορµεσ πρφιξεσ δ/δεσ οντ πρατιθυεµεντ δουβλ αυ χουρσ δεσ σιχλεσ ετ, δανσ λε
προχδ δε φορµατιον δε µοτσ ιλσ δεµευρεντ λεσ πλυσ αχτιφσ αχτυελλεµεντ αυσσι.
Λα φρθυενχε δεσ φορµεσ δριϖεσ ετ πλυσ παρτιχυλιρεµεντ δεσ φορµεσ πρφιξεσ δοννε
υνε ρπονσε ◊ λα χριτιθυε σουϖεντ φορµυλε ◊ προποσ δυ φραναισ, χονχερναντ σα ριγιδιτ δανσ λα
φορµατιον δε µοτσ.
Λαναλψσε µορπηολογιθυε σε τερµινε παρ λα πρσεντατιον δε λα λεξιχαλισατιον θυι βαλισε
λιτινραιρε πουρ λϖολυτιον δε λα λανγυε, χεστ−◊−διρε λα λεξιχαλισατιον δεσ φορµεσ
πριπηραστιθυεσ χοµµε υνε φορµε ποσσιβλε δε λλαργισσεµεντ δυ ϖοχαβυλαιρε. Νουσ ϖοψονσ
ιχι αυσσι υνε παρτιχυλαριτ δυ λανγαγε χυλιναιρε : παρ ραππορτ ◊ λα νοµιναλισατιον δεσ ϖερβεσ, ιλ
εστ βεαυχουπ πλυσ φρθυεντ λεµπλοι νοµιναλ δεσ παρτιχιπεσ πασσσ.
Λεξαµεν µορπηολογιθυε εστ χοµπλτ παρ υνε αππροχηε σψνταξιθυε θυι στενδ, δυνε
παρτ συρ λε σψστµε δεσ χοµπλµεντσ δεσ ϖερβεσ, ετ δαυτρε παρτ, συρ λα χονστρυχτιον χαυσατιϖε.
∆ανσ λε χασ δεσ χοµπλµεντσ, χεστ λα χοµπαραισον εντρε λεσ εµπλοισ τρανσιτιφσ ετ
ιντρανσιτιφσ θυι α αππορτ δε ρσυλτατσ ιντρεσσαντσ. Εν εφφετ, δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε ιλ εξιστε
υν νοµβρε ρελατιϖεµεντ λεϖ δε ϖερβεσ ρϖερσιβλεσ, δανσ λε χασ δεσθυελσ λοβϕετ διρεχτ δε λα
χονστρυχτιον τρανσιτιϖε πευτ φονχτιοννερ χοµµε λε συϕετ δε λα χονστρυχτιον ιντρανσιτιϖε σανσ
εξιγερ δε θυελλε θυε τρανσφορµατιον θυε σοιτ δυ ϖερβε. Ον ϖοιτ λ◊ παρ εξεµπλε λεσ ϖερβεσ χυιρε,
ρτιρ, µιτοννερ, µιϕοτερ.
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Εν παρλαντ δεσ χοµπλµεντσ, ιλ νε φαυτ πασ ουβλιερ λα πρσενχε δε χολλοχατιονσ
σψνταγµατιθυεσ θυε λον πευτ χονσιδρερ χοµµε δεσ φορµεσ φιξεσ, βιεν θυε λεσ λµεντσ
χονστιτυτιφσ γαρδεντ λευρ ιδεντιτ σµαντιθυε. Λεξαµεν δεσ χολλοχατιονσ α προυϖ θυε
λαππροχηε διαχηρονιθυε πουρραιτ τρε υτιλε δανσ χε δοµαινε−λ◊ αυσσι, παρ εξεµπλε λε ϖερβε
ηοχηερ ναχχεπτε εν φραναισ µοδερνε θυυν σευλ οβϕετ διρεχτ χοµµε χοµπλµεντ ποσσιβλε
ηοχηερ λα ττε, αλορσ θυαυ Μοψεν Αγε ιλ νε σε χαραχτρισε πασ ενχορε δε χεττε φιξιτ.
Λεξαµεν δεσ χονστρυχτιονσ χαυσατιϖεσ α ρευ δε λα πλαχε δανσ λα τησε παρχε θυε τουσ
λεσ ϖερβεσ χυλιναιρεσ πευϖεντ τρε υτιλισσ σουσ φορµε χαυσατιϖε, δυνε µανιρε οβλιγατοιρε ου
φαχυλτατιϖε, εν πλυσ, λϖολυτιον δε λα λανγυε δυραντ λεσ σιχλεσ σε τενδ ϖερσ λα δοµινανχε δε
χεττε χονστρυχτιον. Αινσι εν λανγυε µοδερνε, ελλε δεϖιεντ πρεσθυεξχλυσιϖε δανσ λεσ ρεχεττεσ. Ιλ
ψ α δεσ ϖερβεσ πουρ λεσθυελσ λεµπλοι χαυσατιφ εστ οβλιγατοιρε, χε σοντ λεσ ϖερβεσ θυι οντ αππαρυ
δανσ λε λανγαγε χυλιναιρε απρσ υνε ρεστριχτιον, χοµµε φαιρε ρεϖενιρ, φαιρε σαυτερ, φαιρε
πρενδρε ετ λεσ ϖερβεσ ρϖερσιβλεσ, δανσ λε χασ δεσθυελσ χεστ λεµπλοι χαυσατιφ θυι διστινγυε λεσ
φορµεσ τρανσιτιϖεσ ετ ιντρανσιτιϖεσ.
Λεσ οπρατευρσ δεσ χονστρυχτιονσ χαυσατιϖεσ  φαιρε, µεττρε, λαισσερ  οντ αυσσι χηανγ.
Εν ανχιεν ετ µοψεν φραναισ, νουσ πουϖονσ χονστατερ λα νεττε δοµινανχε δεσ ϖερβεσ φαιρε ετ
µεττρε. Λε ΞςΙΙε σιχλε µοντρε υν θυιλιβρε εντρε λεσ τροισ ετ, πλυσ ταρδ, παρ λε ρεχυλ προγρεσσιφ
δε µεττρε, χεστ φαιρε θυι δεϖιεντ λε πλυσ φρθυεντ. Λε ρεχυλ δε µεττρε εστ σι φορτ θυεν φραναισ
µοδερνε ιλ χεσσε δε φονχτιοννερ χοµµε οπρατευρ χαυσατιφ ετ σον εµπλοι δανσ δεσ
χονστρυχτιονσ ινφινιτιϖεσ εξιγε οβλιγατοιρεµεντ λα πρσενχε δε λα πρποσιτιον ◊.
∆ανσ λα δερνιρε παρτιε δε λα τησε, ϕαι φαιτ υνε χοµπαραισον γνραλε εντρε λα λανγυε
χουραντε ετ λε λανγαγε χυλιναιρε, αϖεχ υνε αττεντιον παρτιχυλιρε χονχερναντ λα ρεπρσεντατιον
δεσ τερµεσ χυλιναιρεσ δανσ λεσ διχτιονναιρεσ. Θυαντ ◊ χε προβλµε, ον πευτ χονστατερ θυε λεσ
διχτιονναιρεσ δε λανγυε γνραλε, αινσι θυε λεσ ϖοχαβυλαιρεσ σπχιαλισσ ετ λεσ µανυελσ
µοντρεντ υνε σιτυατιον τρσ ητρογνε : νον σευλεµεντ δανσ λε σενσ θυυνε παρτιε χονσιδραβλε
δε λα τερµινολογιε µανθυε τουτ σιµπλεµεντ δεσ διχτιονναιρεσ, µαισ λεσ δφινιτιονσ σοντ
σουϖεντ ινσυφφισαντεσ ου ερρονεσ.
Α προποσ δεσ τερµινολογιεσ, ον α ληαβιτυδε δε σουλιγνερ λαβσενχε δε λα πολψσµιε ετ
δε λα σψνονψµιε. Χεττε αφφιρµατιον δοιτ τρε νυανχε υν πευ δανσ λε χασ δυ λανγαγε χυλιναιρε
θυι α δϖελοππ πλυσιευρσ εξεµπλεσ πουρ λεσ δευξ πηνοµνεσ λινγυιστιθυεσ.
Λα πολψσµιε εστ λε ρσυλτατ δε λεξτενσιον ιντερνε δε σενσ, βιεν θυε λα ρελατιον εντρε λεσ
λεξµεσ νε σοβσχυρχισσε πασ. Νουσ ϖοψονσ δανσ χε γρουπε λεσ ϖερβεσ βλανχηιρ, χαραµλισερ,
δορερ. Μαλγρ λα πρσενχε δε λα πολψσµιε, λε χοντεξτε νε δοιτ πασ ϕουερ δε ρλε δαχτυαλισατευρ
δε σενσ, χοµµε δανσ λε χασ δε λα λανγυε γνραλε.
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Πουρ χε θυι εστ δε λα σψνονψµιε, ον πευτ διρε θυελλε εστ αυσσι πρσεντε δανσ λα
στρυχτυρατιον δυ ϖοχαβυλαιρε, λα παιρε µιτοννερ/µιϕοτερ µοντρε, εν πλυσ υνε σψνονψµιε παρφαιτε
◊ τελ ποιντ θυε λεσ δευξ ϖερβεσ πευϖεντ σε ρεµπλαχερ δανσ νιµπορτε θυελλε χονστρυχτιον. Α
παρτ χελα, ιλ ψ α δεσ χασ πουρ λα σψνονψµιε παρτιελλε θυι νε φονχτιοννε θυε δανσ δεσ χοντεξτεσ
δτερµινσ ετ δεσ χασ πουρ λα σψνονψµιε διαχηρονιθυε, χοµµε λεξεµπλε δϕ◊ χιτ δεσ ϖερβεσ
βουτοννερ/χλουτερ.
Πουρ χονχλυρε λα πρσεντατιον δε λα τησε, ϕε πευξ διρε θυελλε α αττειντ σον βυτ πρινχιπαλ
δε πρσεντερ υνε δεσχριπτιον ποσσιβλε δυ ϖοχαβυλαιρε ◊ λα βασε δε λα µτηοδε στρυχτυραλιστε,
αλορσ θυε λαππροχηε διαχηρονιθυε α πυ ρϖλ δεσ χηανγεµεντσ χαχησ νον σευλεµεντ δανσ λε
δοµαινε δε λα σµαντιθυε, µαισ αυσσι δε λα µορπηολογιε ετ δε λα σψνταξε.

7

Λεσ πυβλιχατιονσ δε λαυτευρ δανσ λε συϕετ δε λα τησε :
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