
PRA TARME 

Pastaruoju metu nuolat dideja susidomejimas prancuzq kalba bei 
jos vartotoji} skaicius, todel labai isaugo zodynij poreikis. Taciau siuo 
metu Lietuvoje yra tik vienas, placiajai visuomenei prieinamas, bend-
ro pobudzio „Prancuzq-lietuvii} kalbq zodynas". Isleistas 1976 me
tals (sudare A . Juskiene, M . Katiliene, K . Kaziuniene), jis, be jokiij 
abejonii}, turejo didziules jtakos frankofonijos pletojimuisi musq sa-
lyje. Taciau praejus daugiau kaip dvidesimciai metq, per kuriuos labai 
pakito dabartine prancQzij kalba, zodynas gerokai paseno (pakarto-
tiniai jo leidimai ne karto nebuvo pataisyti ir papildyti). Be to, del 
savo specifikos jis nera pakankamai issamus: beveik nepateikia da-
bartines prancuzi} kalbos frazeologijos ir be galo turtingos sinonimi-
jos, o nezinant sinonim^ vartojimo niuansij, nejmanoma gerai ismokti 
tiek gimtosios, tiek uzsienio kalbos. 

„Prancuzi}-lietuviij kalbq sinonimq zodynas" - pirmasis Lietu
voje toks leksikografijos darbas. Pirm^kart kiekvienas aiskinamas 
zodis pateikiamas kartu su kontekstu, leidzianciu akivaizdziai pa-
matyti jo reiksmes specifik^. Reiksminiams sinonimq atspalviams 
iliustruoti vartojami prancuzij grozines (nuo Descartes iki Patrick 
Modiano, nuo Villon iki Georges Bataille), mokslines literaturos, 
spaudos pavyzdziai. Zodyne sinonimai ne tik isvardijami, isvercia-
mi} lietuvii} kalbq, bet ir aprasomosiomis konstrukcijomis parodo-
mi J4 vartojimo niuansai: pavyzdziui, kuo skiriasi vienos sinonimij 
eiliq reiksmes, kokio stiliaus kalboje vienas ar kitas sinonimas var-
totinas, ar jis jau yra pasen?s, ar daznai pasitaiko dabartineje pran
cuzi} kalboje. 

Zodynas skiriamas prancuzq kalbos specialistams, vertejams, 
universitetij studentams, moksleiviams ir placiajai visuomenei. 
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Z O D Y N O S A N D A R A 

„Prancuzi}-lietuviij kalbq sinonimq zodyn^" sudaro pagal ant-
rastinj zodj (dominant?) abeceliskai isdestytos sinoniminiq zodziq 
grupes (grupes zodziai pateikiami ne abeceles tvarka, o atsizvelgiant 
{ j i} semantinius rysius, stilistin? funkcij^). Sinonimij eiles sudaro ne 
tik dazniausiai vartojami zodziai, bet ir tie, kuriij reiksminius niuan-
sus sunkiausia atskirti. Antrastiniu sinonimines grupes zodziu lai-
komas tiksliausiai isreiskiantis bendr^^ reiksm?, labiausiai paplit^s 
ir stiliaus atzvilgiu neutralus zodis. 

Jei sinonimines grupes zodis yra daugiareiksmis, straipsnyje (be 
komentan4) nurodomi jo pagrindiniai santykiai su kitomis sinonimq 
eilemis. Veiksmazodziij sinonimq eileje pateikiami ypatingesni val-
dymo atvejai. Daiktavardzii} sinonimq eileje nurodoma jij gimine, 
retais vartojimo atvejais - ir skaiciys. Aiskinant tiek antrastinio zo-
dzio, tiek visos sinonimq grupes reiksmes pateikiami pavyzdziai is 
prancOzq literatiiros klasikq bei siuolaikiniq rasytojq kuriniq, moks
lines literaturos, spaudos. 

Pateikiant stilistin? sinonimq charakteristikq, vartojama tokia ter-
minologija: 

1. Neutraliais literaturiniais vadinami norminiai literaturines kal
bos zodziai, neturintys kokio nors ypatingo stilistinio atspalvio. 

2. Snekamosios kalbos zodziais vadinami tie zodziai, kurie daz
niausiai vartojami kasdieneje snekamojoje (reciau rasytineje) buiti-
neje kalboje, pasizymi tam tikru israiskos laisvumu, raiskumu, 
hiperboliskumu, kartais net siurkstumu ar pasaipumu. 

3. Familiariais vadinami zodziai, vartojami familiarioje snekamo
joje kalboje (o ne iskilmingais atvejais); jie yra susij? diskurso ypatu-
mais, o ne su socialine kalbanciojo priklausomybe. 
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4 Populiariais (arba liaudiskais) vadinami zodziai, vartojami tik 
zemiausiuose visuomenes sluoksniuose (daznai tai bQna paplit?s ar-

p o ) . 

5 Argo (zodziai, vartojami tik labai siauro visuomenes sluoks-
nio, pavyzdziui, nusikalteliq, mokiniq, menininkq, ir tik jiems supran-
tami) pateikiami tik tuomet, kai jie jau yra perej? j populiaricy^ ir 
familiari^il kalbzj. 

6. Knyginiais vadinami knyginio bei rasytinio stiliaus zodziai, be
veik nepasitaikantys snekamojoje kalboje. 

7. Emocinj bei ekspresinj zodzio atspalvj rodo sios nuorodos: 
menk. (=menkinamai), niek. (=niekinamai), iron. (=ironiskai), 
vulg.(=vulgariai). 

Zodyno gale yra sinonimq eiliq sqrasas. 


