KALBOTYRA XXVII (1) 1975

PERIFRAZIŠKAI SUDARYTI LIETUVIŲ IR LATVIŲ
VEIKSMAŽODINIAI FRAZEOLOGIZMAI
Lilija KUDIRKIENĖ

Kalbant apie frazeologizacijos procesą, ligi šiol daugiausia buvo nagrinėta
kilmė - šaltiniai, iš kurių ilgainiui frazeologizmai išsirutuliojo
(žr. L.P. Smito, A. Kunino darbus l ). Nors pastebėta, kad posakis virsta frazeologizmu, ėmus jį visuotinai vartoti perkeltine reikšme, į pačius reikšmės perkėlimo
būdus dėmesio kreipta labai nedaug. Nebandant tų būdų diferencijuoti, reikšmės
perkėlimas dažniausiai tiesiog vadinamas metaforizacija (8. Larinas, V. Telija,
V. Nikitinas, iš dalies V. Žukovas) arba skiriamas dvejopas reikšmės perkėlimas metaforinis ir metoniminis (A. Kuninas, I. Černyševa2 , B. Kalinauskas). Tiesa,
vienas kitas tyrinėtojas mini, kad frazeologizmai yra tropinės kilmės (E. Emirova,
Z. Valiusinskaja-Donskova) arba teigia frazeologizmus kilus iš metaforų bei palyginimų (A. Fiodorovas). Tačiau visų apsiribojama tik iliustracijomis, specialių
tyrinėjimų tuo klausimu nėra. Beje, kai kurie frazeologai (pvz., A. Molotkovas)
apskritai neigia, kad frazeologizmo reikšmę galima traktuoti kaip perkeltinę homoniminio laisvoj o žodžių junginio at~vilgiu.
Kaip rodo lietuvių ir latvių kalbos frazeologinė medžiaga3 , frazeologizmo reikšmė gali būti tropinės ir netropinės kilmės 4 • Veiksmažodinei frazeologijai S (kaip ir
apskritai frazeologijai) būdingiausias metaforinis reikšmės perkėlimas, bet jis anaiptol ne vienintelis. Šnekamojoje ir raštų kalboje funkcionuoja daug metoniminių,
frazeologizmų

perifrazinių frazeologizmų,

frazeologizmų, kurių pagrindinė darybinė priemonė

1 JI. o. CMHT,<I>pa3eOJIOrHlIaHrJIHilcKOro1l3bIKa,M., 1959;A. B. KYHHH, <I>pa3eOJIOrHlI
C08peMeHHoro aHrJIHHCKOro 1I3b1Ka, M., 1972; A. B. KYHHH, OYTH o6pa308aHHlI 4>pa3eo.~o
rHqeCKHX e.D.HHHU, "I1HocTpaHHble 1I3blKH 8 llIKOJIe", 1971, N2 I, p. 8 - 21.
2 L Černyševa skiria dar trečią frazeologizavimosi būdą - reikšmės išplėtimą (pacUlupeltue
3Ita'leItUJl).
3 Lietuviški frazeologizmai rinkti iš tautosakos, grožinės literatūros, publicistikos ir šnekamosios kalbos, latviški - iš tautosakos, grožinės literatūros ir publicistikos_

• Čia visur kalbama tik apie tuos frazeologizmus, kurių reikšmę iš dabartinės kalbos
galima motyvuotL

pozicijų

5 Veiksmažodiniais laikysime tokius frazeologizmus, kurie turi veiksmažodinio žodžių junginio formą ir semantiškai bei sintaksiškai funkcionuoja kaip veiksmažodis.
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yra hiperbolė, litotė, ironija; pastarieji trys tropai frazeologizmuose dažnai jungiasi su kitomis darybinėmis priemonėmis, paprastai su metafora 6 •
Perifrazinis frazeologizmas nesiremia reiškinių lyginimu (kaip metaforinis),
nekeičia vieno reiškinio kitu iš besisiejančių sferų (kaip metoniminis), o yra sudarytas, skaidant denotatą, iškeliant atskirus jo paties aspektus. Taigi atramos taško
ieškoma nebe analogiškose ar kaip nors susijusiose situacijose, o toje pačioje, reiškiamojoje, situacijoje, ją detalizuojant ar reziumuojant, patikslinant, persakant kitaip, paminint jos atributus, nurodant požymius, aplinkybes, atskleidžiant padarinius ir t.t. ar pagaliau užšifruojant panašiai, kaip užmenama mįslė.
Perifraziškai sudaryti frazeologizmai analitiškesni, negu metaforiniai, metoniminiai ar hiperboliniai.
Pagal frazeologizmo 7 ir juo reiskiamos sąvokos (designato) kiekybinį santykį
perifraziniai frazeologizmai dvejopi:
a) frazeologizmas išreiškia visą denotato apimtį:
b) frazeologizmas išreiškia denotato apimties dalį.
Perifraziniai frazeologizmai, kuriais pasakoma visa reiškiamosios sąvokos
apimtis, naujo vaizdo paprastai nekuria, tik išskaido tą patį (turima galvoje, kad
konkretų veiksmą reiškiantys žodžiai susiję su tam tikru vaizdu), todėl mažiau ekspresyvūs. Šie frazeologizmai rodo veiksmo eigą, atskleidžia procesą: palenkti kojas [prie kėdės] "atsisėsti", lenkti kelius "klauptis", [par]dėstyti letenas ,,[par]eiti",
susikeisti (persimesti) žodžiais ,,1. pasikalbėti, 2. susibarti", prisikimšti (prisipilti)
pilvą "privalgy ti", [per]leisti (pra vary ti) per grobus (vidurius; per gerklę, kakarinę,
koserę) ,,[pra]valgyti; pragerti", vedžioti plunksną "rašyti", lipti į kojas "stotis
(gulėjus)", laikytis ant kojų "nustovėti", išnešioti ant kojų (kojomis, ant nagų, nagomis) "ištrypti, iškapstyti"; loeit ee/us 'lankstyti kelius'8 "klauptis", merot kiijiim
'matuoti kojomis' "eiti", laist iideri va/ii 'paleisti (atverti) gyslą' "skersti", piirmit
viirdus 'sukeisti žodžius' "pasikalbėti", pielikt (piekraut, piestampiit) vederu 'pridėti (prikrauti, prikimšti) pilvą' "privalgyti", dzit miigii 'vary ti į skrandį', loeit iekšii
'lankstyti vidun' "valgyti", eelties kiijiis 'keltis į kojas' "stotis (sėdėjus)", tureties
kiijiis 'laikytis kojose' "nustovėti" ;
detalizuoja veiksmą: lieti ašaras "verkti", traukti (plėšti) dūmą "rūkyti", įeiti
metuosna "suaugti", išeiti iš metų "pasidaryti per senam", baigti (nubaiginėti) metus
(dienas) ,,[nu]karšti", eiti ugnimi (dūmais) "degti", perkelti į popierių (ant drobės)
• Apskritai, darybiniu atžvilgiu "grynų" frazeologizmų nėra daug, ir tokiais atvejais, kai
yra paveikusi ne atskirą frazeologizmo komponentą, o isipynusi
i visą frazeologizmo audini - i vaizdą, frazeologizmų skirstymas i metaforinius, metoniminius,
perifrazinius, hiperbolinius ir t.t. yra šiek tiek sąlygiškas.
7 Čia turima galvoje tik žodinė frazeologizmo išraiška.
• Po latviško frazeologizmo pateikiamas pažodinis jo vertimas.
"pagalbinė" darybinė priemonė
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"aprašyti (nutapyti)"; birdiniit (liet) asaras 'birinti (lieti) ašaras' "verkti", raut
(vilkt) dūmu 'traukti dūmą' "rūkyti", [pie]likt (piespert) uguni [kliit] 'pridėti (prikišti) [artyn] ugni' "padegti";
komentuoja, reziumuoja veiksmą: padaryti (gauti) galą "nužudyti (žūti}",
atimti gYI'astį (sveikatą) "nužudyti (suluošinti)", eiti kūnan "tukti, tukinti",
eiti (bėgti; I'aryti) iš kūno "liesėti (liesinti)", pal'irsti į peleną "sudegti"; dabūt galu
'gauti galą' "žūti", pataisit par mironi 'padaryti numirėliu' "nužudyti", patais it
muguru mikstu (zilu) 'padaryti nugarą minkštą (mėlyną)' "primušti ", tukšot
pudeli 'tuštinti but~lį' "gerti (svaigalus)".
Kur kas įvairesni, sudėtingesni ir vaizdingesni yra antrieji perifraziškai sudaryti frazeologizmai, pasaką dalį reiškiamosios sąvokos apimties. Jie iškelia ir apibendrina kurį nors denotato aspektą.
Daug yra frazeologizmų, kuriuose apibendrintas koks reiškiamosios sąvokos
(šiuo atveju - veiksmo ar būsenos) požymis, tikras, galimas ar tariamas, įsivaizduo
tas, net prasi many tas :
"gyventi, būti gyvam": minti (trempti) dobilą (dobilieną) - taigi vaikščioti;
I'ilkt dvašu (garu) 'traukti kvapą (dvasią)' - taigi kvėpuoti;
"neb~gyventi, numirti": ne[be}minti dobilo (::olyno) - taigi nebevaikščioti,
nuspirti nagines (šliures), nukratyti klumpes, padžiauti pančekas - nebereikalauti
apavo, t.y. taip pat nebevaikščioti, patiesti (pastatyti, už versti) kojas (kepšes,
kanopas) - taigi gulėti, padėti (palikti) šaukštą, atsisakyti nuo šaukšto - taigi
nebevalgyti, išleisti paskutinį kvapą - taigi nustoti kvėpavus; atstiept kiijas
a,epas, Įepas, kel/es) 'patempti kojas (letenas)', almest (atstiept) kedeles 'atmesti
(patempti) kepšes', izstiept visas četras 'ištiesti visas keturias,g - taigi gulėti, nolikt
karati (kel/i) 'padėti šaukštą' - taigi nebevalgyti, aizvert acis [uz mūžu (uz mūža
dusu)] 'užmerkti akis [amžiams (amžinam miegui)}' - taigi nebematyti, palikt
aukstam 'pasidaryti šaltam' - taigi sustingti;
"nužudyti": pataisU memu 'padaryti nebyltĮ' - taigi padaryti, kad nebekalbėtų, pataisU auks tu 'padaryti šaltą' - taigi padaryti, kad sustingtų.
Čia gali būti minimi ir veiksmui, būsenai būdingi atributai: "numarinti" uždegti žvakę, "paleisti elgetom" - užkarti (užkabinti) krepšį ant kaklo, paleisti
su terbomis, "elgetauti" - eiti su krepšiais (maišeliu, lazda), "pasenti" - įkibti
į lazdą; "parduoti (būti parduotam) iš varžytynilĮ" - laist (niikt) zem iimura
'leisti (eiti) po plaktuku'; gali atsi spindėti papročiai ir buities realijos: "būti nuotakai" - sėdėti po didžiuoju langu, "likti netekėjus" - sunešioti (parnešioti, pinti)
žilą kasą (čia, matyt, žila kasa yra tartum priešprieša ištekėjusios moters atributo - nuometo, kuris tą kasą nuo žmonių akių paslepia), "numirti, būti numi• Taip sakoma ir' apie

žmogų.
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rusiam (t. y. pašarvotam)" - at[si]gulti (gulėti) ant lentos, atsukti kojas (letenas, padus, kulnis) i duris; "ištekėti" - tikt zem aubes 'patekti, įsigauti po kepurėle'
(kepurėlė - ištekėjusių galvos apdangalas), "palaidoti" - aiznest ar kajam pa
priekšu 'nunešti kojomis į priekį' ir t. t.
Kartais frazeologizme apibendrinama denotato - veiksmo - dalis, be kurios tas veiksmas neįmanomas, kuri yra tartum būtina to veiksmo sąlyga: "lankytis
(paprastai - ko nors prašant)" - varstyti duris, minti slenkstį, "nepaeiti" - nepakelti kojų, "mušti, smogti" - pakelti ranką, "nevalgyti" - neirnti į burną, "tylėti, nieko nepasakyti" - nepra verti burnos, "užmigti" - sudėti akis; "mušti,
smogti" - paceIt roku 'pakelti ranką', "gerti" - likt pie mutes 'dėti prie burnos', "valgyti" - likt uz zoba 'dėti ant danties', "nevalgyti" - ne!)emt mute 'neimti i burną', "prakalbėti, sakyti ką nors" - pavert (at vert, aitaisi!, atdarit, atp/est) muti 'praverti (atverti, atidaryti, išžioti) burną', "mokėti (pinigus)" - altaisit (atdarit) maku 'atidaryti piniginę' ir t.t.
Dar kiti perifraziniai frazeologizmai atsiradę, apibendrinant, suvisuotinant
reiškiamojo veiksmo ar būsenos padarinius (taip pat, kaip ir požymius, - tikrus,
galimus ar įsivaizduotus). Apibendrinami padariniai gali būti labai įvairaus pobūdžio. Tai ypač gerai matyti, greta sustačius vienos kurios tematinės grupės frazeologizmus (pvz., "numirti, numarinti, nužudyti"):
nebeegzistuoti šiame pasaulyje (paprastai čia atsispindi tikėjimai, religinė
pasaulėžiūra): atsisveikinti (atsiskirti) su šiuo pasauliu, apleisti šį pasaulį (šią ašarų
pakalnę); izskriet no pasaules 'išbėgti iš pasaulio', teikt pasaulei ardievas 'sakyti
pasauliui sudie', atvadities no šis pasaules 'atsisveikinti su šiuo pasauliu', aiziet no
šis bedu ie/ejas, 'išeiti iš šios vargų pakalnės';
persikelti į kitą pasaulį (atsispindi tikėjimai, religinė pasaulėžiūra): eiti (keliauti) namo (į tėvynę), eiti (važiuoti, keliauti, atsidurti; pasiųsti) pas Abraomą,
pasiųsti pas protėvius, iŠl'aryti į antrą pusę, pasiųsti į rojų (į pragarą); aiziet uz aizsauli (uz vi!)u sauli) 'nueiti į aną pasauli', aiziet pie teviem 'nueiti pas protėvius',
noiet dieva priekša 'nueiti į dievo akivaizdą', aizbraukt uz elli 'nuvažiuoti į pragarą',
nobraukt eile 'nuvažiuoti į pragarą';
atsiskirti nuo nemateriaIaus savo "antrininko" (atsispindi religinė pasaulėžiū
ra): atiduoti dievui (velniui) vėlę (sielą); atdot dievam (velnam) dveseli 'atiduoti
dievui (velniui) sielą';
būti palaidotam (dažnai atsispindi vietos realijos): nueiti (nu vary ti) į kapus,
eiti (važiuoti) į kalniuką, paguldyti žemelėn, lįsti (važiuoti, patekti) po velėna, lįsti
i molynę (žvyrynuką), eiti į vyšnyną, važiuoti po pušele (po topoliais), eiti po gal/dro
lizdu; aiziet (noiet; iedzit, iegrūst) kapa 'nueiti (įvaryti, įgrūsti) į kapą', gulties
zemes klepi 'gultis į žemės glėbį', iet pie mala 'eiti pas molį'.
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Kiti padarinių apibendrinimo pavyzdžiai:
"elgetauti, bastytis be vietos: šunis lodyti, kapoti šunims blakstienas, kirsti
šunims per blakstienas, šunims apykakles [botagu} matuoti (su metafora) - t.y.
gintis nuo šunų, svetimas klenges čiupinėti, svetimų durų klenges dildyti (su metonimija) - t. y. vaikščioti po žmones;
"vesti, būti vedusiam": sumesti (suglausti) skudurus (škurlius) [į kriivą} ,
suleisti [į krūvą} laukus - t.y. turėti bendrą turtą, dalytis guoliu, dalytis viena pagalve, gyventi po vienu stogu - t.y. kartu gyventi;
"kalėti, įkalinti": atsisėsti už grotų (krotų) , IJeizėti per akėčias (metafora:
grotos - akėčios) - t.y. būti nelaisvam, uždarytam patalpoje; atsisėsti (atsidurti,
sėdėti) ant duonos ir vandens (ant sausų kruopų) - t.y. gauti prastą maistą; labai panašaus aspekto yra ir ironiški pasakymai ragauti valdiškos duonos, turėti gatavą
duoną, taip pat latvių nok/ūt (iek/ūt) valsts (kro1J.a) maize 'patekti į valstybės (valdžios) duoną; iesediniit brilJii maize 'pasodinti į nemokamą duoną'; neredzet gaismas 'nematyti šviesos', nok/ūt aiz restem 'patekti už grotų' - t.y. būti uždarytam
patalpoje, nelaisvam.
Taip sudaryti ir kai kurie eufemizmai: lesinti žuvėdras, šerti žuvis "vernti Gū
roje)"; barot kaijas (meneas) 'šerti žuvėdras (menkes)' "vernti Gūroje)".
Neretai tas padarinių apibendrinimas nuspalvintas humoro ar ironijos: lįsti
į kirmkalnį "numirti", gyrenti su slieku, pūsti per velėną, gerti midų pas Abraomąlo
"būti mirusiam", kai kada vartojama tautosakos leksika: atsidurti sliekų karalystėj, aiziet uz kukai1J.u valsti 'nueiti į vabzdžių karalystę' "numirti", tapt vežiem
par valdnieku 'pasidaryti vėžių valdovu' "nuskęsti" ; kai kurių frazeologizmų išraiškoje matyti tam tikra analogija su tautosakos įvaizdžiais: kliūti karaliui į žentus "eiti į kariuomenę"ll.
Nemaža frazeologizmų yra sudaryta, apibendrinant reiškiamosios sąvokos
(veiksmo, būsenos) regimąjį vaizdą, išorinį įspūdį: nesikelti nuo patalo "sirgti",
pastatyti prie sienos "nušauti, sušaudyti", išlėkti (išpleškėti) į orą (į padanges)
"sprogti, būti susprogdintam", išnešti į padanges "susprogdinti", sėdėti prie knygų,
gulėti ant knygų "daug skaityti, mokytis" (kaip matyti, kai kur nevengta ir hiperbolinio perdėjimo), vesti prie altoriaus "vesti (vyrui žmoną)", stoti prie altoriaus
"tuoktis", kilnoti taurelę "gerti (svaigalus)"; likties gulrii 'gultis į lovą' "apsirgti",
10 Gera dalis ir anksčiau minėtų mirties temos frazeologizmų (žr. p. 42) vartojami su šiokia
tokia ironija, tik ji nėra išreikšta leksinėmis priemonėmis.
11 Plg.: numiręs vėlių žentelis (Lietuviškos dainos. Užrašė Antanas Juška, V., 1954,
Ill, Nr. 1196, 1198 ir kt.), paskendęs - marelių žentelis (ten pat, II, Nr. 1003), kareivis - karaliaus tarne/is (Ožkabalių dainos. Surinko d-ras J. Basanavičius, Shenandoah, Pa, 1902, Nr.
CCLII), ir toki dainos fragmentą: "Augino tėvelis I Vienturtį sūnelį, I O augindamas dūmoja I
I žentus išleisti. ! I žentus išleido - II vaiską pateko (Lietuviškos dainos, Ill, Nr. 1128).
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gulties ziirkii 'gultis i karst!t' "numirti", likt pie sienas 'deti prie sienos' "nusauti,
susaudyti", likt saulenes (stobra) ga/ii 'deti prie sautuvo (vamzdzio) galo' "nusauti", sperl gaisii 'isspirti i ощ' "susprogdinti", vest pie altiira 'vesti prie altorialis'
"vesti (vyrui zmon,,)", ciliil pudeli 'kilnoti butelj' "gerti (svaigalus)".
Вепе dazniausiai taip sudaromi darbo temos frazeologizmai: sloti i vagq "arti",
еШ (vaikscioti) paskui plugq (akeCias) "arti (aketiY', sekioli paskui [i/gq) uodegq
"ganyti", kilnoli lopetq "kasti (zem~)", ciupineli arklq (plugq, dalgi) "arti (piauti)",
tureli kociukq "rasyti, rastininkauti"; iel arklam paka/ 'eiti paskui ark1!t (pliig!t)'
,arti". Patogu taip sakyti ir eufemistiniu tikslu: laikyli prie savfs (prie matinos)
"zindyti (kiidiki)",
Cia noreta parodyti ryskiausias регifгаziпiч fгаzеоlоgizmч darybos tendencijas; Ье abejo, jч yra daugiau, iskeliama bei apibendrinama vis kitоkiч аsреkЩ.
Ве to, kaip pradzioje mineta, jsijungusios kitos darybines priemones (metafora,
ironija ... ) frazeologizmo vaizd!t padaro itin sudeting!t, kartais net gali frazeologizm!t nuvesti i kit!t darybinj tip!t.

ПЕРИФРАЗИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
ЛИТОВСКОГО И ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКОВ
Резюме

в статье раСС~lатриваЮТСR Г.18ГО.'1ьные Фразео.lОГИЗМЫ vlИТО8скаго И ~lатышского язы
КОВ, построенные по принципу перифразы

-

ОДНОЙ из разновидностей ТРОПОВ. Часть этих

фразео.l0ГИЗl\fОВ иносказательно выражает свой деиотат

-

действие И"," состояние, описы

вая, комментируя процесс действия, разбивая образ на части (и:меется 8 виду. что понятие

конкретного действия сопровождает опреде.lенныЙ образ). БО"lьшая же часть лерифрази
ческих фразео.lОГИЗМОВ построена путем выделения и обобщеНИА какого- ..1Ибо аспекта деко
тата, признака (настоящего, действительного Н.аи воображаеl\lOГО, мнимого), внешнего опе

чаыения (зри"ого образа), резУ.1ьтата и т.П.

