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Neigiamų jausmų raiška Žemaitės 
somatiniuose frazeologizmuose

Lietuvių literatūros klasikė Žemaitė pagarsėjusi itin turtinga, žemaitiškai sodria lek
sika ir frazeologija. Frazeologizmus, vartojamus šios rašytojos grožinėje kūryboje, 
jau prieš gerą pusšimtį metų yra gana išsamiai tyręs Bronius Kalinauskas (1962). 

Kol kas atskirai nenagrinėti Žemaitės somatiniai posakiai, į kuriuos įeina įvai
rūs žmogaus ir gyvūnų kūno dalių pavadinimai. Ypač įdomūs ir saviti tie rašy
tojos vartojami frazeologiniai perkeltinės reikšmės junginiai, kuriuose per rega 
suvokiamą išorę  – įvairius kūno judesius, veido mimiką  – sugebama perteikti 
subtilius žmogaus vidinio pasaulio, psichikos niuansus. Šiame straipsnyje glaustai 
aptariama neigiamų jausmų, emocinių būsenų raiška frazeologiniuose junginiuo
se, pavartotuose Žemaitės grožiniuose tekstuose. 

Gausiausiai somatiniais frazeologizmais Žemaitė išreiškia liūdesį ir kitus su 
juo siejamus jausmus – sielvartą, nusiminimą, gailestavimą, graudulį. Dauguma 
šių frazeologizmų turi dėmenį širdis, todėl galima sakyti, kad tokie jausmai loka
lizuojami širdyje, kuri laikoma „žmogaus jausmų, nusiteikimų simboliu“ (LKŽe). 
Nemaža frazeologizmų sudaryta su veiksmažodžiais, nusakančiais skausmą arba 
to skausmo sukeltą poveikį: širdį paperšo, širdis suskudo, širdį susiėsti, širdį gadinti, 
širdį užduoti. Dvasinę kančią rodo darybiniai frazeologizmų variantai: širdį dras-
kyti ir širdį sudraskyti, širdį gildyti ir širdį sugildyti. Kančia apibūdinama tvinksėji
mu širdyje – skausmu širdis tvinktelėjo. Emocijų intensyvumu skiriasi struktūriniai 
frazeologizmų variantai širdis plyšta, širdis plyšta skausmu ir širdį plėšti pusiau. Stip
rus skausmas lyginamas su aštriais peilio dūriais ar rėmens kartumu: kaip peiliu 
širdį varstyti, devyni peiliai širdį pervėrė, rėmuo paėda širdį. Prisimintina, kad skai
čius devyni yra trijų kartotinis ir lietuvių tradicinėje kultūroje laikomas magišku 
(Jasiūnaitė 2010: 44). Sielvartas Žemaitės tekstuose dar vadinamas ir širdies skausmu: 
Pamažu Katrės širdies skausmas raminosi, karštos ašaros vėso. 

Liūdesys, sielvartas perteikiamas ir frazeologizmais su kitų kūno dalių pava
dinimais, pavyzdžiui: kaip nosį nupjautas „liūdnas“, rankas užlaužti „sielvartauti“. 

Frazeologizmai rankas nuleisti, galvą nuleisti, nosį nuleisti, nosį nukabinti 
réikšme „nuliūsti, nusiminti“ yra metoniminiai, jų motyvacijos pagrindas – ju
desys žemyn: iš nusiminimo nuleidžiamos rankos, galva ar nosis. Tókius frazeo
loginius junginius galima vadinti ir gestiniais frazeologizmais. Tam tikrais kūno 
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judesiais – kramtomi nagai, dreba rankos – apibūdinamas ir gailestavimas: nagus 
krimsti, rankos dreba „gaila (išleisti)“. 

Graudulio jausmas gretinamas su nemaloniu svetOmkūnio pojūčiu gerklėje: 
kamštis užsmaugė gerklę, kamštis atsistojo gerklėje, kamštis stojasi gerklėje. Grau
dulį taip pat nusako frazeologizmai ašaros sukasi akyse ir nosį traukti. Kaip mato
me, iš veido mimikos galima nujausti žmogaus emocinę būseną. 

Žemaitė somatiniais frazeologizmais apibūdina nerimą. Jis, kaip ir liūdesys, 
kyla širdyje: į širdį dingtelėti, širdį skauda, į širdį imtis „jaudintis, jautriai reaguoti“. 
Nerimo atsiradimą parodo frazeologizmai per širdį dvilkt ir per širdį dvilktelėti, 
o širdis ne vietoje „labai neramu“ nusako neramumo, netikrumo būseną. Jaudulį, 
nerimavimą nusakantys frazeologizmai dažnai turi veiksmažodžių, kurie reiškia 
konkrečius veiksmus ar judesius: dūrimą – širdį perverti, spaudimą – širdį gniauž-
ti, drebėjimą ar šiaip judinimą – širdis dreba ir širdį sukrutinti. Frazeologizmai su 
kitais somatiniais dėmenimis taip pat remiasi fiziniais veiksmais, pavyzdžiui, mu
šimu – galvoje mušasi „rūpi, neduoda ramybės“, devyni avinai mušasi po galvą. Su
sirūpinimui perteikti taikomas lyginamasis frazeologizmas kaip į koją įsikirtęs „la
bai susirūpinęs“. Jaudinimasis metaforiškai gali būti nusakomas ir kaip nemalonių 
jausmų pylimas į galvą, čia suvokiamą tarsi tam tikras indas – į galvą piltis „rūpin
tis, jaudintis“. Stipriai susijaudinusio, įsikarščiavusio žmogaus elgesiui apibūdinti 
Žemaitė pasitelkia maldos žodžius kaip danguje, taip ir žemėje ir transformuoja 
juos į somatinį frazeologizmą kas rankoje, tas kaktoje: O man Dievo valia, – šokosi 
pati, – kas rankoje, tas kaktoje. 

Kita dažnai somatiniais frazeologizmais nusakoma psichikos būsena yra įky-
rumo, savotiško atgrasumo pojūtis, apimantis tada, kai žmogui kas nors įgrysta, jį 
išvargina ar jam labai nusibosta. Tokia jausena neretai reiškiama leksiniais fraze
ologizmų variantais su žodžiu galva: galvą sukti, galvą krimsti, galvą kvaršinti. Iš
vargimą perteikia frazeologizmai galvą išūžti ir galvą iškrimsti. Minimas ir galvoje 
esančio organo pavadinimas smegenys – smegenis krimsti. Kremtama, ėdama per
keltine réikšme ir kita kūno dalis – širdis, žmogaus vidaus pasaulio simbolis: širdį 
apėsti, širdį paėsti. Būsena, apimanti, kai nusibosta ko nors klausytis, nusakoma 
frazeologizmu su žodžiu ausis. Kaip žinome, šio organo pagrindinė funkcija yra 
girdėjimas, klausa – ausis prikulti „įkyrėti (kalbomis)“. Visi išvardyti frazeologiz
mai susiję su kūnui nemaloniais veiksmais: sukimu, ūžimu, kvaršinimu, krimti
mu, ėdimu, kūlimu. Frazeologizme ant nosies sėsti varginimas šiek tiek grotes
kiškai perteikiamas kaip tariamas atsisėdimas ant nosies. Situacija, kai nusibosta 
laukti, yra perteikiama akių vaizdiniu – akys ištįso „prailgo, nusibodo (laukti)“. 
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Įgrisimas ką nors daryti siejamas su konkrečią funkciją atliekančios kūno dalies 
skaudėjimu, pavyzdžiui, kai nusibosta kalbėti, liežuvis šerpetoja ar įskausta – lie-
žuvis atskaro, liežuvis įsmilko „įgriso, nusibodo (kalbėti)“, o kai įgrysta ką nors 
nešioti, pradeda skaudėti nugarą – kupra atbuko „įgriso nešioti“. 

Somatiniais frazeologizmais Žemaitės kūryboje nusakomas ir abejingumas, 
kai žmogus niekuo nesidomi, į nieką nekreipia dėmesio. Frazeologizmas į nosį 
spjauti „būti abejingam, nesidomėti, šalintis, nusišalinti“ abejingumą perteikia 
kaip bjaurų veiksmą. Dėmesio į žmonių kalbas nekreipimą parodo frazeologiz
mas su žodžiu ausis – per vieną ausį įleisti, per kitą išleisti. Abejingumas gali būti 
reiškiamas ir rankų judesiais: ranka numoti, rankas mazgoti „šalintis, nesikišti“. 
Užpakalinės kūno dalies rodymas nusako nusisukimą nuo kito žmogaus, o per
keltine réikšme toks nemandagus elgesys siejamas su nesidomėjimu kito reikalais: 
pasturgalį parodyti, uodegą parodyti. Nereagavimą į netinkamą elgesį perteikia 
frazeologizmai su žodžiu pirštai – pro pirštus žiūrėti ir nė piršto neprikišti: Pripratę 
gerti, o neturėdami iš ko, pradeda nuo tėvo vogčioti; tankiai motina, nors numa-
nydama, žiūri į tokius darbus pro pirštus; Senis su motina tarp savęs, berods, susi-
mušė, o vaikai nė piršto neprikišo. Frazeologizmas anė galvoj parodo, kad žmogus 
visiškai nesirūpina kitų reikalais: O daktarui ar kunigui anė galvoj, kad prie tavęs 
skatiko prie dūšios nėra. 

Frazeologizmuose kuriami vaizdai atspindi, kaip žmogaus organizmas reaguo
ja į baimę. Kai išsigąstama, ima krėsti drebulys: kinkos sudrebėjo, širdis sudrebėjo, 
širdis virpa. Išsigandus pašiurpsta oda ir šiaušiasi plaukai: plaukai šiaušiasi ant 
galvos, plaukai stoja stati, plaukai sustojo stati. Dėl didelio išgąsčio sulėtėja širdies 
darbas arba išsiplečia akys, todėl jų obuoliai atrodo didesni ir baltesni  – širdis 
stingsta, akys pabalo „baisu pasidarė“. Baimės apimtam sunku pajudinti galūnes, 
todėl sakoma kojas pakirsti, rankas ir kojas atimti. Iš šių frazeologizmų pluošto 
išsiskiria pasakymai per kailį perverti „apimti baimei“, kailis kratosi „darosi bai
su“, šiurpas perėjo per kailį, šaltis perėjo per kailį. Juose baimės sukelti padariniai 
iš gyvulių pasaulio perkeliami į žmonių pasaulį – gyvuliui taikomas žodis kailis 
vartojamas vietoj žmogaus kūno dalies pavadinimo oda. 

Beveik visi gėdos būseną perteikiantys somatiniai frazeologizmai yra sudaryti 
su žodžiu akis. Darybiniai frazeologizmų variantai akis degti ir akis atidegti aso
cijuojasi su degimu – iš gėdos juk tikrai kaistama, raudonuojama. Frazeologiz
mas akis badyti turi aiškų asociacinį ryšį su akių badymo veiksmu. Patirti gėdą – 
nemalonu, gėdinimas lyginamas su tepimu, purvinimu – ir to purvo daugiausia 
kliūva akims: kaip purvina šluota užtepė per akis „padarė gėdą“. 
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Gėdinimuisi nusakyti vartojami frazeologizmai kur akis kišti, dėti: Aš nežinau, 
kur akis reik kišti vagiant? – tarė kita boba, nejučiomis traukdama peilį nuo stalo ir 
kišdama į kišenę; neįmano kur akis dėti. 

Keletas frazeologizmų sudaryta su dėmeniu nosis – nosį gauti „būti sugėdin
tam, negauti, ko tikėtasi“ ir nosį nušnypšti „sugėdinti“. 

Somatiniais frazeologizmais gali būti reiškiamas didžiavimasis ir išdidumas, 
kai jaučiamas pranašumas ir į kitus žiūrima su panieka. Tokie frazeologizmai 
dažnai sudaromi su žodžiu nosis ir veiksmažodžiu, nusakančiu įvairius nosies ju
desius – statymą, rietimą ir patempimą: nosį statinėti, nosį riesti aukštai, nosį pa-
tempęs. Pranašumą prieš kitus taip pat rodo frazeologizmai su žmogui nebūdin
gos kūno išaugos – ragų – pavadinimu: ragus įgauti „pasidaryti nesukalbamam, 
išpuikti“, ragus įduoti „išpaikinti“. 

Pyktis nusakomas frazeologizmais su žmogaus ir gyvulio kūno dalių pavadi
nimais: kailis, šerys, akis ir širdis. Plaukai, kailis šiaušiasi ne tik iš baimės, bet ir iš 
pykčio: kailis šiaušiasi, šerys pasistatė. Piktumas atsispindi ir žmogaus sielos veid
rodyje – akyse: akis pabalinęs, akis pastatyti „supykti, pasipiktinti“. Tiesa, pasta
rasis frazeologizmas dabar įprastesnis réikšme „labai nustebti“. Frazeologizmuose 
širdis verda ir kailis užkaito pyktis nusakomas virimo veiksmu, karščio jutimu. 

Nemaža grupė somatinių frazeologizmų apibūdina kitus nemalonius jaus-
mus – priešišką nusiteikimą, nepasitenkinimą, nusivylimą, nuobodulį. Bjaurėji
masis siejamas su nosies sukimu – nosį sukti, o pasišlykštėjimas – su širdies blaš
kymusi: širdis kratosi. Nepatenkintas, blogai nusiteikęs žmogus vaizduojamas kaip 
nosį patempęs. Dėl nepasitenkinimo ir kitų nemalonių pojūčių žmogui traukia vei
do odą, šį konkretų vaizdą Žemaitė perkelia į frazeologizmą rūstų veidą sutampyti 
„susiraukti“. Nuobodulį perteikia tik vienas frazeologizmas nors galvą duok į sieną: 
Jei vyras namie, tai tik perspėjimus, pamokymus, poniškumo etiketes nuo jo girdi, o 
jis išeina – tai nors galvą duok į sieną.

Somatiniams frazeologizmams yra būdingas daugiareikšmiškumas (Lipskie
nė 1979: 20). Jau àptartus frazeologizmus nosį patempęs „išdidus“, širdis susku-
do „ap ėmė liūdesys“ Žemaitė vartoja ir kitomis reikšmėmis. Kaip nosį patem-
pęs vaizduojamas ne tik išdidus, bet ir nepatenkintas, blogai nusiteikęs žmogus. 
Frazeologizmu širdis suskudo nusakomas ne tik skausmas, bet ir nusivylimas, kai 
nepavyksta ko nors padaryti: Suskudo jos širdis: ne tiek drobužių gailėjos, kiek iš 
apmaudo, jog niekaip negali vyro prižadinti. 

Neigiamų emocijų raiška Žemaitės frazeologijoje kur kas įvairesnė ir spalvin
gesnė negu teigiamų. Šios rašytojos kūriniuose iš viso rasti 147 somatiniai frazeo
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loginiai junginiai, apibūdinantys žmogaus jausmus ir emocines būsenas. Didžioji 
jų dalis (111) nusako šiame rašinyje àpžvelgtus neigiamus pojūčius ir tik 36 api
būdina teigiamas emocijas: malonumo jutimą, nuostabą, meilę, džiaugsmą, pa
garbą ir pan. Tai atspindi visoms kalboms bendrą tendenciją: neigiamai konotuoti 
žodžiai ir posakiai visada sudaro didžiąją emocinio žodyno dalį. Blogis, matyt, 
greičiau krinta visiems į akis, labiau žeidžia žmogų, todėl jo apraiškoms pavadinti 
pasitelkiama įvairesnių kalbos priemonių.
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