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Nagrinėjama prancūziško specialybės teksto leksinė sandara. Nustatyta, kad leksiniai elementai labiausiai 
pastebimi tekste, o leksinių priemonių organizavimo esmė yra sintaksiniai leksikos elementų ryšiai. Leksika 
specialybės kalboje atlieka pirmiausia denotacinę funkciją. Mokslo ir technikos kalbos leksinės sandaros tyri-
mas rodo, kad pasirenkant ir organizuojant leksines priemones dažnai vyrauja prasminiai ryšiai. Leksiniais 
elementais perteikiamos prasmės tampa informacija tik pasitelkus juos į sintaksinę struktūrą. Terminija 
prancūzų kalboje yra ne tik vienažodžiai terminai, bet ir sudėtinė bei sudurtinė leksika, kuri yra skirtinga 
sintaksine-semantine sandara – nepertraukiami, ištisiniai junginiai arba pertraukiami, kai komponentai 
atskirti vieni nuo kitų, ribos nelengvai nustatomos, įvairaus ilgumo, taip pat naudojant afiksacijos ar trans-
pozicijos metodus. Pastebėta, kad ypač gausu sinonimų, neretas reiškinys yra žodžių daugiareikšmiškumas. 
Pastaraisiais metais labai plinta anglizmai, neretai jiems suteikiama prancūziška forma. Dažniausiai 
specialybės teksto leksika yra logiška ir sausa, bet priimtinas ir vaizdingumas, ekspresyvumas.

Reikšminiai žodžiai: leksinės priemonės, terminologinė leksika, sudurtinė leksika, sudėtinė leksika,  
daugiareikšmiškumas, sinonimija, stiliaus figūros, naujadarai.

DOI: 10.3846/1822-430X.2008.16.2.47–56

Įvadas

Mokslo ir technikos kalba, konkrečios specia-
lybės, arba profesinė, kalba atlieka ypatingą 
funkciją – ją pasitelkdami teisingai suprantame 
įvairių prietaisų ir instrumentų veikimą, me-
džiagų apibūdinimą, eksploatavimo taisykles 
bei kitokius techninius aprašymus, taip pat su-
žinome apie pramonės specifiškumą ir kitų šalių
naujoves, patiriame laimėjimų įtaką, aktyviai 
keičiamės informacija, perimame kitų patirtį.

Užsienio kalbos poreikis dažniausiai atsi-
randa įvairių sričių specialistams. Kalba, kaip 
mokymo objektas, turi tą ypatybę, kad veikia 
kaip savotiškas naujo pasaulio raktas. Tam tikra 
prasme mūsų pasaulio sienos yra susijusios su 
kalbinių žinių sienomis. Išmokus kalbą, atsive-

ria ne tik nauja kalbos ir kultūros sistema, bet 
ir visos sistemos, kurių pažinimo kodas susijęs 
su šios kalbos žiniomis būtent mokslo ir tech-
nikos srityje (Eurin Balmet, Henao de Legge 
1992: 34). Kadangi mokslo ir technikos kalba 
daugiausia yra rašytinė, vartojama mokslinio 
stiliaus tekstuose, pabandykime apžvelgti kai 
kuriuos prancūzų mokslo kalbos ypatumus, lek-
sinę sandarą ir sunkumus, dėl kurių ne visada 
pavyksta teisingai suprasti tekstą.

Įvairių užsienio kalbų mokslinio teksto 
specifiką ir leksinę sandarą tyrė ir tebetiria
daugelio šalių, taip pat Lietuvos, atstovai ir šio 
straipsnio autorės. Tai mokslininkai kalbininkai, 
pedagogai, tačiau kaskart atrandama vis naujų 
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jo bruožų, daroma apibendrinimų, susijusių su 
vienokiais ar kitokiais aspektais (Dubikaltytė-
Raugalienė 2006: 9–14; Katalynaitė 2006: 20–25; 
Lerat 1995; Portine 1990: 63–71; Болтунова 
1986: 63, 78; Вейзе, Соколов 1973: 94–106; 
Винье, Мартэн 1981). Specialioje veiklos srityje 
vyrauja denotacinis informacijos dinamišku-
mas, kitaip nei kalbinio bendravimo informa-
cijos perdavimo konotacinis pobūdis. Mokslo 
ir technikos kalbos leksinės sandaros tyrimas 
rodo, kad prasminiai ryšiai neretai vyrauja 
organizuojant ir pasirenkant leksines priemo-
nes, – rašo I. T. Sobaršovas Ž. Vinje (G. Vigner) 
ir A. Marteno (A. Martin) rusiško leidinio įvade 
(Bинье, Мартэн 1981: 8). Mokslo kalbos stiliui 
būdingos sudėtingos, painios konstrukcijos, ilgi 
sakiniai, daiktavardžių gausa.

Specialybės, arba techninio, teksto sąvoka 
turi atitikti tam tikrus reikalavimus. H. Portinė 
(Portine 1990: 63–67) nuomone, svarbiausi 
reikalavimai yra šie:

• pavadinimo, žymėjimo reikalavimas – 
terminologija,

• struktūriškumo reikalavimas – teksto 
visumos priemonės, atitinkančios užsi-
brėžtą tikslą,

• kalbos vartojimo reikalavimas – kalbinės 
operacijos, kalbos vartosena.

Šie trys elementai tekste yra susipynę, nepa-
teikiami atskirai. Be to, egsistuoja ne vien daly-
kinės, kalbinės, bet ir kultūrinės kompetencijos 
problemų.

Mokslo kalba – tai leksinių ir sintaksinių 
elementų visuma. Ir leksikai, ir sintaksei būdin-
ga sava sandara, savita specifika, sistemos orga-
nizavimas. Leksiniai elementai labiau pastebimi 
tekste, tačiau pagal Ž. Vinjė ir A. Marteną, nėra 
patys svarbiausi, leksinių priemonių organiza-
vimo esmė yra leksikos elementų sintaksiniai 
ryšiai (Bиньe, Мартэн 1981: 15). Studentų 
iniciatyva, noras pažinti kreiptini į pasirinktą 
specialybę, taigi skatintinas profesinis orienta-
vimas, palanki nuostata kalbos atžvilgiu. Ne-
reikia pamiršti, kad įvairių šalių mokyklinės ar 
universitetinės programos skiriasi, be to, dirbti 
pagal vadovėlį, kurio supratimas reikalauja tam 

tikrų žinių, yra sunku (Eurin Balmet 1992: 99). 
Specialybės tekstą reikia analizuoti kaip stilių 
plačiąja prasme – ne atskirus žodžius ar termi-
nus, bet atskiras grupes, pasakymus, visą tekstą. 
Sakiniu perteikiama informacijų suma negali 
būti teiktina kaip suma prasmių, perteikiamų 
vien leksiniais elementais. Tik pasitelkus sintak-
sinei struktūrai leksinius elementus suteikiama 
prasmė tam, kas iš pradžių turi neformalaus 
semantinio lauko pobūdį (Bинье, Мартэн 
1981: 58–59).

Leksika specialybės kalbose atlieka pirmiau-
sia denotacinę funkciją. Tačiau vien tuo nesiten-
kinama. Kalba yra sistema, ir kas būdinga kalbai 
apskritai, tas taikoma ir specialybės kalbai. Vien 
leksikos – terminologinės ar bendramokslinės, 
taip pat bendrinės – nepakanka, kad suprastu-
me prancūzišką specialybės tekstą. To negalima 
padaryti dar ir todėl, kad terminologinė leksika, 
kaip rodo tyrimai, sudaro apie 15–20 % (dau-
giausia mechanikos tekstuose). Specialybės kal-
bos funkcija sietina su kalbos elementų telkimu 
į sistemą, atitinkančią konkrečios specialybės 
sąvokų tinklą – sintaksinių konstrukcijų apti-
kimo, žodžių darybos arba konversijos, trans-
pozicijos, perkėlimo bei gramatinių kategorijų 
atpažinimo (Katalynaitė 2006: 20–25).

Straipsnyje tiriami tekstai ir naudojamasi 
pavyzdžiais iš La France de la technologie, iš-
leistos Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos, 
skirtos Prancūzijos mokslo ir technologijų rai-
dai, laimėjimams, perspektyvoms, moksliniams 
ir taikomiesiems tyrimams pačių įvairiausių 
sričių: statybos, mechanikos, aplinkos apsaugos, 
informatikos ir kt. Pasak įvado autorės Laurence 
Paye-Jeanneney, technologija gali būti api-
brėžiama kaip mokslinių atradimų pavertimas 
gėrybėmis ir paslaugomis dėl žmonių gerovės. 
Prancūzija gali didžiuotis, kad yra viena iš pir-
mųjų technologijos laimėjimų srities atstovų 
pasaulyje (La France 2003: 5). Leidinys labai 
vertingas pedagoginiu-didaktiniu požiūriu, 
leksinės sandaros, gramatinių struktūrų, teksto 
stiliaus ir pažintine prasmėmis. Medžiagą pa-
rengė labai daug autorių savo srities specialistų 
(remiamasi: statyba – 6 autoriais, informatika 
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ir telekomunikacijos – 23 autoriais, aplinka – 
20 autorių, mechanika – net 33 autoriais). Mok-
slinis komitetas susideda iš 27 narių. Savaime 
suprantama, kalbos stilius, sintaksės struktūros, 
leksinės priemonės ir kiti niuansai nėra vienodi 
įvairiuose skyriuose, ne visiems autoriams bū-
dingos tokios pačios raiškos priemonės.

Straipsnio tyrimo objektas yra prancūziško 
specialybės teksto leksinės sandaros analizė. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti 
leidinio La France de la technologie leksinius as-
pektus, nustatyti terminologinės leksikos ryšius 
kontekste. Pasitelkti šie tyrimo metodai – studi-
juoti leidinio straipsnius, individualiai stebėti 
skaitymą, nustatyti bendramokslinių leksinių 
elementų vartojimo dažnumą.

taisyklės, prasminiai žodžių ryšiai lemia skaity-
mo technikos sėkmę.

Terminologinės leksikos sudarymo būdų 
yra keletas. Dažniausiai bendrinės kalbos 
žodžiai perkeliami į mokslo ir technikos sritį 
ir suteikiamos terminui būdingos reikšmės ir 
prasmė pagal išorinius ar funkcinius požymius. 
Žodžių daugiareikšmiškumas ar jų reikšmės 
platumas taip pat priskiriamas šiai kategorijai, 
be to, nemažai reikšmės terminologinės leksikos 
elementams turi tarptautiniai žodžiai.

Prancūzų kalbai būdinga vartoti žodžius 
bendros, plačios reikšmės – veiksmažodžius ir 
veiksmažodinius daiktavardžius, abstrakčios, 
nekonkrečios reikšmės – mettre, prendre, la 
mise, la prise, l’enjeu.

Tai tarsi pusiau tarnybinio pobūdžio žo-
džiai, svarbiausiu prasminiu žodžiu tampa su 
jais derinami prielinksnis ir daiktavardis arba 
veiksmažodis. Bendroji, abstrakčioji reikšmė 
padeda suvokti konkrečias reikšmes, ryškėjan-
čias iš konteksto. Informacijos esmė dažniau 
slypi ne struktūros branduolyje, bet papildo-
muose elementuose. Pvz.:

La mise en oeuvre d’instruments a pour 
finalités de mieux caractériser un système.

Leur finalité industrielle est la conception et
la réalisation de systèmes mécaniques complexes, 
contribuant à la réduction des délais de mise sur 
le marché.

En 1970, le centre Platon mis au point au 
CNET et industrialisé par CIT-Alcatel et Erics-
son est mis en service.

Les professionnels se préoccupent de la 
présentation de leur vin: leur souci est celui de 
la mise en bouteille de vins.

La connexion s’opčre par la mise en contact 
de pièces métalliques dans l’espace physique.

La France prend le départ de course à la 
commutation.

Les entreprìses de sous-traitance ou de mé-
tier mettent l’accent sur la prise en compte de 
nouvelles technologies de mise en oeuvre.

La mise au point d’ordinateurs digitaux, en 
1954, conduit aussitōt la société à expérimenter 
un système de traitement de texte.

Tiriamojo darbo analizė

Iš pirmo žvilgsnio svarbiausi leksiniai elementai 
tekste yra terminai. Apie terminus, kaip sąvokų 
pavadinimus, Pjėras Lera šitaip rašo: viena ver-
tus, tai turi būti lingvistiniai vienetai, galintys 
integruotis į pasakymus ir juose atlikti sintak-
sines funkcijas, net jei jų morfologija neatitinka 
taisyklingos leksinės darybos taisyklių; kita ver-
tus, tuo pat metu jie turi būti pastovaus turinio 
pažinimo (žinių) vienetai, nuo konteksto labiau 
nepriklausomi nei paprasti žodžiai. Globalaus 
kalbinio rišlumo pasiekiama skiriant itin daug 
dėmesio posakiams, kurie reiškiami žodžiais, 
nesvarbu, koks jų ilgumas, visa kita kyla iš 
bendrosios kalbos sistemos (Lerat 1995: 45). 
Terminologiniai vienetai tokie tampa tik nuo 
to momento, kai galima remtis terminologiza-
vimo kriterijais, nors ne visi jie yra patikimi: 
moksliniai priešdėliai ar priesagos, sintaksinio 
sustabarėjimo lygis, skoliniai. Ne visada lengva 
mechaniškai nustatyti, kur terminas, kur ne 
terminas. Be to, ne vien siauros specialybės 
terminai, bet ir antraeiles sąvokas žymintys 
žodžiai, glaudžiai su jais susiję, yra nepaprastai 
reikšmingi, siekiant įgyti iš techninio teksto in-
formaciją. Terminologinės leksikos ir bendrinės 
kalbos elementų santykis, teksto organizavimo 
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Žodžių jungimo principas svarbus dėl ge-
bėjimo teikti daug junginių su kitais žodžiais. 
Žodžių junginys – tai sintaksiškai susietų reikš-
minių žodžių grupė, kalbos ženklas, reiškiantis 
dviejų ar kelių sąvokų ryšį, kad galėtų būti 
įtrauktas į sakinį, bet neperteikiantis baigtos 
minties. Žodžių jungimas priklauso sintaksės 
sričiai, bet formalūs jų jungimo požymiai ne-
gali būti atsiejami nuo leksinių-semantinių šios 
grupės ypatybių. Skirtingi semantine-sintaksine 
sandara junginiai gali būti nepertraukiami, 
ištisiniai arba pertraukiami, kai vieni kompo-
nentai atskirti nuo kitų tam tikru atstumu ir 
šiuo atveju ypač metodiniu požiūriu, svarbu 
nustatyti jų ribas, branduolį ir apimtį. Suprati-
mas – kiekvieno žodžio atskirai ir žodžių ryšių. 
Tai vadinamoji sudėtinė leksika. Svarbiausias 
jos bruožas yra tas, kad vardijant (pridedant) 
nurodomi svarbiausi požymiai. Tačiau sudėtinė 
leksika veikia pagal ribotą sintaksinių priemo-
nių kiekį: be prielinksnio arba su prielinksniais 
à, de, avec, en, par, pour. Tai labai lengvas ir 
patogus darybos būdas, nes leidžia, pasitelkus 
jungiamuosius kalbos išteklius, sudaryti naujus 
semantinius vienetus, remiantis jau egzistuojan-
čiomis leksinėmis priemonėmis. Dažniausiai 
jie nurodo funkciją, savybę, veiksmą, rezultatą, 
veikėją, priemonę, sandarą. Svarbus sudėtinių 
terminų požymis yra junginio pastovumas. 
Štai keletas pavyzdžių: la carte perforée, la carte 
à puce, l’avion d’affaires, le chiffre d’affaires, le
taux de dilution, l’épreuve d’endurance, le moteur 
économe en carburant, l’effet de serre, le béton
armé, le béton précontraint, le rôle moteur, la 
force motrice, la main–d’oeuvre, le calculateur de 
commande à une maquette d’autocommutateur 
téléphonique, le système à mémoire virtuelle, 
l’alimentation par batterie.

Sudurtinė leksika daugiau remiasi afik-
sacijos arba žodžių (leksemų, morfemų) su-
dūrimo metodu (Eurin Balmet, Henao de 
Legge 1992: 126–134), pvz: l’interdépendance, la 
multiprogrammation, l’interface, le savoir–faire, 
l’avionique, le supercalculateur, le turboréacteur, 
les micropolluants, la sous–traitance, le lais-
ser–faire, l’écran-clavier, le progiciel.

Kitas leksinis reiškinys yra kalbos klišės 
ir sudėtiniai tarnybiniai žodžiai, kartais visai, 
regis, nereikalingi: il convient, il consiste ą(en), 
soit...soit...,d’une part...d’autre part..., dans le 
cadre de, à titre de, de l’ordre de, taip pat frazeo-
loginiai posakiai, išplėstiniai pažyminiai (ne 
būdvardiniai). Pvz.:

Selon le cas, il s’agit soit d’instruments,  soit 
d’actionneurs.

La technique temporelle consiste à commuter 
des „circuits“ téléphoniques.

Pour pallķer cette inefficacité, il convient 
de dissocier le temps d’émission-réception des 
messages du temps de leur acheminement dans 
le réseau.

En ce qui concerne le développement de 
références métrologiques, les progrès récents per-
mettent...

Nebūdvardiniai pažyminiai paprastai su-
daromi iš daiktavardžio be artikelio, bet su 
prielinksniu:

Les concepts de base remontent aux recher-
ches en logique mathématique menées vers 1930 
par un jeune normalien, Jacques Herbrand.

Ils ont constitué une expérience et un appren-
tissage exceptionnels des technologies de pointe 
pour de nombreux ingénieurs.

Kai kurie kalbininkai frazeologizmus skirsto 
į motyvuotus, kai reikšmės aiškios, ir nemo-
tyvuotus, kai reikšmės nesuprantamos, su-
stabarėjusios (Beйзe, Соколов 1973: 94–106). 
Frazeologizmai, kuriam nors autoriui būdingi 
pasakymai ir frazės dar vadinami „sparnuo-
taisiais posakiais“, yra pastovūs, nelaisvi, susta-
barėję žodžių junginiai – patarlės, priežodžiai, 
sentencijos ir pan. Galima frazeologizmą 
lyginti su gimtąja kalba, tačiau ne visada yra 
atitikmenys, tad neretai gelbsti kontekstas. 
Frazeologizmų ir sudėtinių tarnybinių žodžių 
ypatumas reikalauja ir psichologinės atžvalgos 
į semantikos principus. Pvz.:

La science et l’industrie: un mariage de 
raison.

Les provinces qui étaient les „parents pauv-
res“de la recherche.

Le jeu vaut bien la chandelle.
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Pagrindinis techninio teksto bruožas yra 
konkretumas, objektyvumas, logiškumas, 
tikslumas. Technikos kalboje subjektas yra 
ne toks reikšmingas. Mokslo kalbos tikslumą 
lemia terminų ir tiesioginės reikšmės žodžių 
vartojimas, logiškumą pabrėžia mokslo kalbos 
sintaksei būdingos konstrukcijos (Kazlauskienė 
et. al. 2006: 196). Kalbant apie veiksmažodį kaip 
predikatyvumo raiškos vienetą galima išskirti 
dvi grupes: 1) veiksmažodžiai, žymintys kon-
krečius veiksmus, paisant technikos srities, pvz., 
statyba: bātir; résister, endommager; mechanika: 
forger, découper, emboutir; aplinka: polluer, se 
déposer, recycler; informatika: (re)transmettre, 
informatiser, connecter, commuter; 2) ben-
dresnės reikšmės veiksmažodžiai, vartojami 
įvairiose technikos srityse: servir à, contenir, 
comprendre, nécessiter, disposer, assurer, réaliser 
(Каталинайте 1986: 31–41). Pirmajai veiks-
mažodžių grupei nelabai būdingi tikslinimai 
ar aiškinimai papildinio ar aplinkybių forma. 
Antrosios grupės veiksmažodžiai dažniausiai 
vartojami su įvairiais papildiniais, daugiau ar 
mažiau išplėstomis aplinkybėmis, prasminiais 
ryšiais glaudžiai susijusiomis su veiksmažodžiu 
ir kartu reiškiančiomis predikatyvumą. Techni-
nio teksto objektyvumui labai dera beasmenės 
konstrukcijos, neveikiamoji rūšis, taip pat san-
grąžiniai veiksmažodžiai pasyvo prasme (Du-
bikaltytė-Raugalienė 2006: 9–14). Kaip teigia 
mokomosios knygos „Bendroji ir specialybės 
kalbos kultūra“ autorės (Kazlauskienė et. al. 
2006: 196), lietuvių specialybės kalbos objekty-
vumą taip pat pabrėžia beasmenės ir pasyvinės 
konstrukcijos.

Veiksmažodžio prasmė labai priklauso nuo 
jam priklausančių papildinių. Žodžių junginiai 
laikomi bene svarbiausiais kalbų skirtingumo 
požymiais. Veiksmažodžio, kaip svarbiausio 
sakinio elemento, semantinis turinys turi būti 
visiškai aiškus. Prancūzų kalbos veiksmažodis 
nėra informatyvus, pasižymi abstraktumu, se-
mantiniu nesavarankiškumu, todėl jo semantiką 
dažnai papildo kontekstas, komunikacijos sąly-
gos. Veiksmažodžio reikšmių skaičius (daugia-
reikšmiškumas) ir apimtis (reikšmės platumas) 

sudaro prielaidas vis įvairesniems junginiams, 
deriniams su kalbos aplinka. Formaliai tarinio 
funkciją atlieka veiksmažodis, junginio bran-
duolys (sintaksinė funkcija), o semantiką api-
brėžia kalbinė apsuptis (semantinė funkcija). 
Bendrosios žodžio reikšmės žinojimas padeda 
suprasti žodžių junginio tekste reikšmę. Ypač 
dažnai pasitaiko veiksmažodžiai présenter, 
placer. Daugiausia sunkumų atsiranda tada, kai 
išplėstiniai vienetai eina ne iškart po veiksma-
žodžio, bet nutolę nuo jo, dažnai atskirti žodžių 
grupės tarp kablelių.

Daugiareikšmiškumas nėra pageidautinas 
reiškinys specialybės literatūroje, deja, to ne-
galima išvengti: l’ordre – tvarka ir įsakymas, la 
conception – požiūris, koncepcija, ir sumany-
mas, projektavimas, la mesure – matas, mata-
vimas ir priemonė, būdas. Šiuo atveju gelbsti 
kontekstas. Terminijoje egzistuoja vadinamasis 
kategorinis daugiareikšmiškumas, kai tuo pačiu 
terminu įvardijamas ir veiksmas, ir rezultatas 
(Kazlauskienė et. al. 2006: 202). Šis reiškinys 
yra ypač būdingas prancūzų kalbai ir itin dažnas 
specialybės tekstuose, pvz.: la construction – sta-
tyba ir statinys, le transport – transportas, 
eismo priemonė ir vežimas, gabenimas. Ter-
minų nevienareikšmiškumo atsiranda ir kelių 
mokslų sandūroje, pvz.: la société – visuomenė 
(sociologija), bendrovė (verslas, ekonomika), le 
traitement – apdirbimas, apdorojimas (mecha-
nika), redagavimas (raštvedyba, kompiuterija), 
l’exploitation – gavyba, eksploatacija (technika), 
įmonė, ūkis (verslas), naudojimasis (vartojimo 
taisyklės, patarimai).

Kalboje ne visada egzistuoja nuoseklūs ir 
griežti žodžių ryšiai. Vienur priklausę tam pa-
čiam blokui, jie gali liautis semantiškai reikšti 
pradinius ryšius tarp žodžių grafinės išraiškos ir
reikšmės (Baylon, Mignot 1995: 103). Pvz.: le fi-
nancement public, l’argent public, les laboratoires 
publics, les pouvoirs publics, l’éclairage public, les 
achats publics, les services rendus au public.

Laisviesiems žodžių junginiams būdingi 
vienokie ar kitokie formos požymiai, atitinkami 
leksiniai-semantiniai tarpusavio santykiai. Todėl 
labai svarbu sugebėti nustatyti jų ribas ir apimtį, 
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teisingai atskleisti komponentų išsidėstymą 
sakinyje – nuoseklus, vientisas ar perskirtas 
kitų kalbos elementų. Ne visiems veiksmažo-
džiams būdingas laisvas papildomų elementų 
vartojimas (pasirinkimas), kai kurie vartojami 
su pastoviais komponentais. Besikartojančių 
veiksmažodžių su besikartojančiais leksikos ele-
mentais prancūzų mokslo kalboje nėra daug, o 
apskritai veiksmažodinė (ir ne tik) leksika labai 
plati, turtinga, joje gausu sinonimų.

Mokslo ir technikos literatūroje sinonimų 
vartojimo priežasčių yra įvairių. Pirmiausia 
jie skatina vieną sąvoką reikšti keletu kalbos 
ženklų, šitaip mokslo kalba reiškiasi kaip akty-
vus žodžių darybos šaltinis. Antra, sinonimika 
sudaro sąlygas kalbos priemonių įvairovei, 
šalina kalbos monotoniškumą. Trečia, naujos 
mokslo ir technikos sąvokos, iš pradžių nelabai 
suprantamos, turi būti aprašomos, paaiškina-
mos – šitaip kuriami naujadarai, definicijos. Be
to, sinonimai užkerta kelią klaidingam teksto 
supratimui dėl žodžių daugiareikšmiškumo 
ar reikšmės platumo. Pagaliau sinonimai yra 
semantinio teksto rišlumo požymis, sukuria 
semantinę leksinių vienetų ir gramatinių for-
mų pusiausvyrą (Katalynaitė 1993: 41–47). 
Žodžių-sinonimų reikšmės savo bendrąja idėja, 
kaip sąvokos branduoliu, yra beveik vienodos, 
tačiau jų turinys kartais labai skiriasi. Visiškai 
vienodų sinonimų, dar vadinamų absoliučiais ar 
grynaisiais, nėra daug. Dažniau tai atsitiktiniai, 
vadinamieji santykiniai ar tariamieji, sinonimai, 
kurie tik konkrečiame tekste yra sinonimai, 
tai yra individualus kalbos vartojimas. Dar 
galima kalbėti apie gramatinius sinonimus – jų 
semantika siaura, vienodas šaknies elementas, 
bet skiriasi žodžių daryba. Pvz.: le renouveau, le 
renouvellement, la rénovation; sintaksiniai sino-
nimai dažniausiai susideda iš keleto elementų, 
o branduolį sudaro semantiškai plati sąvoka, 
kuriai reikia paaiškinimo, patikslinimo (les 
dommages corporels, les dommages du corps hu-
main, le rôle majeur, le rôle moteur, le rôle phare, 
le rôle de premier plan); apie apibrėžiamuosius 
sinonimus, arba terminus definicijas, kurių vie-
nas elementas atskleidžia kito, mažiau žinomo, 

reikšmę, pvz.: la plasturgie – la transformation 
des matières plastiques, la tribologie – science 
des matériaux en contact. Bene gausiausiai si-
nonimų pasitaiko bendramokslinėje leksikoje. 
Pvz.: sąvokai sietis, būti susijusiam, reikšti be-
veik kiekviename skyriuje (statyba, transportas, 
mechanika ir kt.) vartojama apie 10 sinonimų: 
concerner, ètre lié, avoir recours, recourir, ètre 
associé, avoir trait, porter sur, se raporter, se 
(r)attacher, (ètre(r)attaché), toucher, ètre relatif 
à, o sąvokai susidėti, apimti beveik tiek pat: se 
composer, ètre composé, comporter, comprendre, 
contenir, regrouper, ètre formé, ètre constitué.

Leksikos ribos plečiasi ir dėl stiliaus figūrų
vartojimo, nors visuotinai manoma, kad mokslo 
kalboje nederėtų vartoti žodžių neįprastomis 
reikšmėmis. Tačiau praktiškai to neišvengiama. 
Vieno žodžio keitimas kitu remiantis analogija, 
panašumu ar loginiu ryšiu suteikia kalbai vaiz-
dingumo, pagyvina ją, daro tekstą emociškai 
patrauklų ir išraiškingą (Dubikaltytė-Rauga-
lienė, Katalynaitė 2003: 75–80). Emociškai 
raiškūs veiksmažodžiai rodo autoriaus požiūrį 
į nagrinėjamą klausimą – teigiamą ar neigia-
mą, rečiau neutralų. Metaforas, metonimijas 
ar kitas stiliaus figūras vartoti verčia vaizdingo
pasakymo paieškos, gyvenimas įvairių sociali-
nių imperatyvų rate, būtinybė laikytis įvairių 
psichologinių tendencijų, mažiausių pastan-
gų – ekonomijos – principo dėsnio (Baylon, 
Mignot 1995: 218–219). Pvz.: 

La convergence de l’informatique et des télé-
communications est en route.

L’nnovation technologique, notion encore 
balbutiante dans les années 1950, s’est vue 
accorder le statut d’activité stratégique dans les 
entreprises.

En matičre d’innovation le portrait tra-
cé dans la France de la technologie regorge 
d’exemples.

Ces grands arbres (Lyonaise des eaux, 
Bouyques) ne doivent pas pour autant cacher 
la forèt: de nombreuses sociétés de plus petite 
taille, des bureaux d’études et des laboratoires 
comptent aussi dans la croissance du secteur de 
l’eau.
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Au début des années 1980, à Paris, le radio-
téléphone ne sort guère de la voiture.

Knygos La France de la technologie autoriai 
skyriuje Statyba prisimena liaudies išmintį, 
kuriai statybvietės konotacija (šalutinė reikšmė) 
asocijuojasi su netvarka ir sujudimu, nerimu, o 
priimantis regionas (la région d’accueil – kuria-
me statoma) statybvietei skiria neigiamas meta-
foras : kyste – cista, cancer – vėžys, greffe – įskie-
pis, dar prideda – nelaimingos metaforos. Gal 
iš tiesų galima metaforas skirstyti į teigiamas, 
neigiamas ir neutralias, arba patrauklias, atstu-
miančias ir normalias? Taip parodytume savo 
požiūrį į kalbamą reiškinį, dalyką ar veiksmą. 
Štai dar vienas pavyzdys:

Le diagnostic du „management des ressour-
ces technologiques“ d’une entreprise ou d’un 
secteur professionnel consiste en une sorte de 
photographie de l’entreprise ou de son envi-
ronnement (produits, marchés, technologies 
mises en oeuvre, méthode de pilotage) en vue 
de l’établissement de scénarios de dévelopment 
possģbles.

Sakinys paimtas iš skyriaus Mechanika, 
tačiau galėtų būti vartojamas ir kitose srityse. 
Jame visais požiūriais visko yra daug: ir termi-
nų (l’enterprise, l’environnement, le produit, le 
marché, la technologie, l’tablissement), ir sąsajų 
su kitomis sritimis (le diagnostic – medicina, la 
photographie – menas, le scénario – kinas arba 
teatras), ir sudėtingos, painios reikšmės veiks-
mažodžių (consisté en), ir pusiau tarnybinių 
žodžių (une sorte de, en vue de). Visas sakinys 
yra labai vaizdingas mechanikos pramonės 
tiriamųjų strateginių metodų aprašymas.

Kai  kur ie  autor iai  (Bay lon,  Mignot 
1995: 218–219) naujadarų atsiradimą lygina su 
daiktų ir reiškinių atsiradimu. Jų nuomone, daik-
tų gyvenimas (la vie des choses) neabejotinai turi 
įtaką žodžių gyvenimui (la vie des mots), tarp jų 
yra tam tikras ryšys. Tačiau naujadarai neleng-
vai pritampa kalboje, paprastai tie, kurie atitinka 
kolektyvinės patirties realijas ir poreikius. Tai 
dėsnis, veikiantis pagal vartojimo dažnumą ir 
sąlygas – išlieka tie, kurie dera prie daugumos 
(bendrų) poreikių (Nyckees 1998: 115).

Be minėtų leksinių, vienetų prancūzų mok-
slo kalboje pasitaiko ir svetimžodžių, skolinių 
iš (dažniausiai) anglų kalbos arba lotynizmų. 
Kartais žodis suprancūzinamas, o kai kada pa-
liekama angliška rašyba prancūziškame tekste, 
be to, rašoma pasviruoju šriftu. Pvz.:

Un important programme de recherche a été 
développé depuis 40 ans sur les structures off
shore...

Le processus de libération et les privatisations 
contribuent à l’essor des start – up...

Les phénomčnes de fatigue qui surviennent 
notamment dans le fretting...

Last but not least, les déchets radioactifs sont 
gérés d’aprčs les critères d’activité et de durée de 
vie.

Elle présente un mini–ordinateur scientifique,
la CAB 500, qui sera son best–seller dans le con-
texte de l’époque: cent vingt exemplaires vendus. 

Sur le modèle de 1890, ils ont radicalement 
modifié le design du véhicule ą moteur.

Arba lotynizmai:
Des composites...renforcés in situ de fibres

de carbure,
Il s’agit de former des ingénieurs sur la base 

d’une orientation scientifique ad hoc appelée 
science industrielle...

Tiesa, kai kurie iš šių svetimžodžių jau yra 
beveik pritapę ir lietuvių kalboje, bet prancūzai 
gana jautriai reaguoja į anglicizmų vartojimą, 
ypač spaudoje. Laikraštyje Le Monde (Solé 
2001: 03 18–19) rubrikoje Horizontai Robertas 
Solė labai taktiškai, sąmojingai ir išmintingai 
atsiliepia apie jo kalbą. Kova su franglogate 
nevyksta savaime. Pasipiktinę ir provincijos, ir 
Paryžiaus skaitytojai – ši rykštė skatina tik vie-
nintelę nuostatą – Résistance(pasipriešinimas). 
Ne konstatuoti ar komentuoti, bet imtis veiks-
mų, sankcijų – yra problema, reikia ją spręsti. 
Anglosaksiškų žodžių vis daugėja laikraštyje, jie 
per dažnai vartojami be reikalo, netvarkingai, 
nesivaržant. Sakoma, kad laikraštyje rašoma en 
franglais, įterpiant lotyniškų žodžių.

Prancūzų pasipiktinimą galima suprasti. Jie 
norėtų, kad prancūzų kalba taptų šiokia tokia al-
ternatyva globaliniam anglų kalbos įsigalėjimui. 
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Leonido Donskio (Donskis 2007: 1–2) nuomo-
ne, kai kuriose šalyse anglizmai – pokolonijinis 
sindromas, kai visuomenė paverčiama priklau-
soma nuo politinio, kultūrinio ir ideologinio 
pasaulio tarpininko. Iš jos atimama galimybė 
patiems sukurti savąjį pasaulėvaizdį ir ateities 
projektą, savarankišką gyvenimo vaizdą ir pri-
oritetų sistemą. Taip pat atimama autentiškos 
modernizacijos ir savarankiško sąlyčio su pasau-
liu galimybė iš savosios kultūros bei gimtosios 
kalbos. Tai gimtosios kalbos nuvertinimas, slap-
ta, maskuojama, neretai neįsisąmoninta panieka 
sau, savo kalbai, kultūrai, visuomenei. Prancūzai 
bando šito išvengti.

Taigi prancūzų mokslo kalboje gausu viso-
kios leksikos: terminologinės, bendramokslinės 
ir bendrinės, ji dažniausiai logiška, sausa, abs-
trakti, bet kartais gana vaizdinga, jausminga, 
ekspresyvi.

Išvados

Tyrimas pagal La France de la technologie me-
džiagą atskleidė, kad prancūzų mokslo kalbos 
leksiniai vienetai yra ne tik terminai, bendra-
mokslinės sąvokos, bet ir perkeltine prasme 
vartojami žodžiai (stiliaus figūros), taip pat
skoliniai iš kitų kalbų.

1. Terminai, integravęsi į pasakymus, atlieka 
juose sintaksines funkcijas ir kartu yra 
labiau nepriklausomi nuo konteksto nei 
paprasti žodžiai, nesvarbu, koks jų ilgumas. 
Terminologinės leksikos ir bendrinės kalbos 
elementų santykis, teksto organizavimo 
taisyklės, prasminiai žodžių ryšiai lemia 
skaitymo technikos sėkmę. Dažniausiai 
vartojamas terminų sudarymo būdas yra 
perkelti bendrinės kalbos žodžius į mokslo 
ar technikos sritį ir suteikti terminui būdin-
gas reikšmes pagal išorinius ar funkcinius 
požymius. Tai pasakytina ir apie žodžių 
daugiareikšmiškumą ar jų reikšmės platu-
mą, tarptautinių žodžių vartojimą.

2. Prancūzų kalbai būdinga vartoti žodžius 
bendros, plačios, abstrakčios reikšmės. Tai 

tarsi pusiau tarnybiniai žodžiai – infor-
macijos esmė dažniau slypi ne struktūros 
branduolyje, bet pridėtiniuose elementuose. 
Bendrosios, abstrakčios reikšmės supra-
timas padeda suvokti konkrečias reikšmes, 
galutinai ryškėjančias iš konteksto.

3. Žodžių jungimo principas yra labai svarbus 
dėl gebėjimo sudaryti junginius su kitais žo-
džiais. Formalūs žodžių jungimo požymiai 
neatsiejami nuo leksinių-semantinių sintak-
siškai susietų reikšminių žodžių ypatybių. 
Tai sudėtinė leksika, kai pridedant naujus 
žodžius nurodomi svarbiausi sąvokos 
bruožai. Sudurtinė leksika daugiau remiasi 
afiksacijos arba žodžių sudūrimo metodu.
Šiai kategorijai galima būtų priskirti ir 
frazeologinius posakius bei stiliaus figūras.
Jie suteikia kalbai vaizdingumo, emocinio 
patrauklumo ir išraiškingumo.

4. Pagrindinis techninio teksto bruožas yra 
konkretumas, objektyvumas, logiškumas, 
o subjektas technikos kalboje yra antra-
me plane. Techninio teksto objektyvumui 
labai dera beasmenės konstrukcijos ir ne-
veikiamoji rūšis, tikslumą lemia terminų 
ir tiesioginės reikšmės žodžių vartojimas, 
logiškumą pabrėžia mokslo kalbos sintaksei 
būdingos konstrukcijos. Veiksmažodinė 
leksika prancūzų kalboje labai plati, turtin-
ga, joje gausu sinonimų. Bene daugiausiai 
jų pasitaiko bendramokslinėje leksikoje, 
kartais viena sąvoka reiškiama net dešimčia 
žodžių.

5. Prancūzų techniniuose tekstuose pasitai-
ko ir skolinių, svetimžodžių – anglizmų, 
lotynizmų. Kartais jie prancūzinami, o kai 
kada paliekama originalo forma, rašoma 
pasviruoju šriftu. Kai kurie jau yra prigiję
kalboje, bet prancūzai gana jautriai reaguoja 
į jų vartojimą. Jų nuomone, jie vartojami per 
dažnai, be reikalo, netvarkingai, nesivaržant. 
Prancūzai norėtų, kad prancūzų kalba taptų 
šiokia tokia alternatyva globaliniam anglų 
kalbos įsigalėjimui.
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LEXICAL ASPECTS OF THE SCIENTIFIC FRENCH LANGUAGE
Rūta Elžbieta Katalynaitė, Lina Dubikaltytė-Raugalienė

This article focuses on the analysis of lexical structures of specialized/technical literature in French. The
study proves that collocations and words are mainly perceived within the context. The essence of lexical
approaches is syntactical connections between lexical units. Speciality vocabulary primarily performs de-
notative function. The analysis of lexical structure of technical and scientific language shows that semantic
connections often prevail while choosing and organizing sets of vocabulary units. Meanings conveyed by
lexical units are able to translate information only within the framework of syntactic construction. French 
terminology does not only consist of one-word terms, but it is also a set of compound and composite col-
locations and words, which are different in syntactic-semantic structures. Continuous and discontinuous
collocations are used, when immediate units are separated from each other and the boundaries are not 
clearly set. Collocations are composed by using methods of affixation and transposition and are of various
length. Notably there are a lot of synonyms and polysematic words in terminological vocabulary. Recently 
the usage of anglicisms has become charactisistic in French speciality texts. Generally the vocabulary of 
special and technical literature is mostly logical and stylistically restrained, however figurativeness and
expressiveness is also acceptable.

Keywords: lexical approaches, terminological units, composite collocations and words, compound  
collections and words, polysemy, synonymity, stylistic features, neologisms.
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