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Frazeologizmu vertimo bedos

Ivairiu kalbu tiesiogines reikšmes žodžiai yra skirtin-
gos semantines strukturos ir valentingumo, atlieka skir-
tingas stilistines funkcijas. 0 ka jau kalbeti apie žodžius,
vartojamus perkeltine reikšme? Todel versti frazeologiz-

_mus - pastovius ir vaizdingus žodžiu junginius su nauja
vientisa reikšme --labai keblu. Visu pirma del. žodynu
stokos: iki šiol neturime leksikografiškai aprašytos lietu-
viu kalbos frazeologijos (J. Paulausko "Lietuvtu kalbos
frazeologijos žodynas", išleistas 1977 m., ta spraga nela-
bai užpildo). Laime, ji gražiai atsispindi musu kalbos 10-
byne - išejusiuose akademinio lietuviu kalbos žodyno to-
muose. Svajojame apie dvikalbius prancuzu-lietuviu,
anglu-lietuviu, vokieciu-lietuviu frazeologijos žody-
nus, bet kol kas neturime paties butiniausio rusu-lietu-
viu frazeologijos žodyno, taip pat rusu-lietuviu kalbos
žodyno, atitinkancio, sakysime, musu amžiaus leksiko-
grafijos lygi. Bet jokiame žodyne nebus užfiksuoti visi
galimi frazeologizmu funkcfonavimo kontekste atvejai,
juoba kad frazeologizmai dažnai buna polisemiški, nere-
tai pasitaiko ir frazeologiniu homonimu. Vertejas turi at-
pažinti frazeologizma tekste, nesupainioti jo su laisvu
žodžiu junginiu, suvokti ir perteikti jo reikšme, vaizdin-
guma, stilistine funkcija.

Frazeologizmai ypatingus santykius igyja kontekste,
lingvistiniu požiuriu suprantamame kaip "formaliai užfik-
suotu salygu, kuriose vienareikšmiškai atsiskleidžia ko-
kio nors kalbos vieneto turinys, visuma" (V. Kolšanskis).
Taciau grožines literaturos, t:y. menines kalbos, verte-
jas turi neišleisti iš akiu ir vaizdinio-semantinio (V. Vi-
nogradovo terminas) konteksto, nes, anot A. Cicerino,
1iteraturos kurinio kalbos studijavimas vaisingas tada,
kai nuo bet kokio fonetinio ar gramatinio reiškinio, nuo
kabI elio arba taško tyrinetojas skverbiasi i idejos ar
vaizdo gelmes. Geras frazeologizmo ir konteksto abipu-
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ses priklausomybes, frazeologizmo stilistines funkcijos
suvokimas lemia tikslu jo vertima.

Vis dar pasitaiko, kad frazeologizmas vertejo neatpa-
žistamas, palaikomas laisvu žodžiu junginiu. Nors tokiu
absurdišku situaciju, kaip chrestomatinis pavyzdys apie
negru poeto 1. Hjuzo eilerašcio "Black Maria" vertima
i rusu kalba, vargu ar dar pasitaiko. Mat vertejas supra-
to pavadinima kaip laisva žodžiu jungini ir išverte eile-
rašti apie lyrinio herojaus meile Juodajai Marijai. 0
frazeologizmas black Maria reiškia kalejimo furgona (plg.
prancuzu panier a salade). 1. Hjuzo eilerašcio tema - so-
cialine.

Analogiškas atvejis - F. Triufo filmo "Les 400 coups"
pavadinimo vertimas. Mes mateme filma "Keturi šimtai
smugiu"; matyt, toks pavadinimas atejo iš pažodinio ru-
siško vertimo. 0 frazeologizmas faire les quatre cents
coups (paprastai jis atlieka veiksmažodžio funkcija) reiš-

. kia "ištvirkauti, netvarkingai, palaidai gyventi". Vartoji-
mo itvirtintos, panašios klaidos nebeištaisomos. Laime,
nesuprastas frazeologizmas negalejo iškreipti filmo pras-
mes, kaip atsitiko su 1. Hjuzo eilerašciu.

Lietuviu skaitytojui vargu ar suprantamas posa-
kis jautis ant liežuvio V. Hugo romane "Zmogus, ku-
ris juokiasi": 11 ne put repondre un mot. El iI pensa iI
part lui: Bos in lingua. L'homme inlerdit a u nba e u f
sur I a I a n g u e.- Jis negalejo pratarti ne žodžio.
Sau vienas pagalvojo: Bos in lingua. Suglumusiam žmo-
gui jau tis ant I i e ž u v i o.

Frazeologizmas avoir un boeuf sur la langue (avaler
sa langue, se mordre la langue) reiškia ta pati, kaip lai-
kyti (tureti) liežuvi už dantu, liežuvi nusikqsti, kaip lie-
žuvi prarijes. Iš ju bent vienas cia visiškai tiktu. Ir vaiz-
das iš dalies butu išlaikytas, ir reikšme. Verteja, matyt,

. suklaidino tai, kad autorius tekste pagret duoda lotyniš-
ka posaki ir prancuziška frazeologizma, kuris yra šio po-
sakio pažodinis vertimas (atejes kaip kalke i prancuzu
kalba per lotynu kalba iš graiku kalbos).

Pjero Daninoso knygos knibždete knibžda frazeolo-
gizmu, kurie ironiškai charakterizuoja juos vartojanti,
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stereotipiškai mastanti vidutini prancuza. Štai dialogas
iš "Majoro Tompsono užrašu":

- Je te balancerais (out c;a! Un bon c 0 u P de tor..
c h 0 n! . .. <... >

- lls ne pensent qu'a s'e n met t rep I e ine sIe !f.
p 0 c h e s!

- L'a s sie lt e a u be ur r e!
- Et les voyages a u x fra isd e I apr i n-

c es s e. . .
- Tvirtos rankos. . . Nauj a šI u 0 tag era ji

š Iuo j a! <... >
- Jiems tik rupi pri si k i m š tik iš e nes!
- U ž d Y k q P i n i g q i m a! .
- 0 tos keliones pri n c e s e s I e š 0 mis. . .
Frazeologizmas coup de torchon šnekamojoje prancu--

zu kalboje reiškia valyma iš esmes, iš panagiu, iš pašak--
nu. Autorius išjuokia miescioniška prancuzu opozicija-
valdžiai. Lietuviškas priežodis Nauja šluota gerai šluoja
savo prasme neatitinka prancuziško frazeologizmo (plg.
paimciau šluotq, pagalii duociau velniUi parodyciau, kur
pipirai auga ir kt.). Frazeologizmas, išreikštas substanty-
vine eliptine konstrukcija, kuri irgi turi stilistini kruvi,
išverstas priežodžiu, pilnuoju predikatyviniu sakiniu, ma-
tyt, del spalvingo, metaforiškai pavartoto žodžio "šluo-
ta". Frazeologizmo s'en mettre pleines les poches verti-
mas prisikimšti kišenes visiškai atitinka originala seman-
tiniu, vaizdo ir stiliaus požiuriu. 0 prancuziškas substan-
tyvinis frazeologizmas l'assiette au beurre reiškia "šilta
vietele"; vertime predikatyvine konstrukcija už dykq pi-
nigq ima minti lyg ir perteikia, bet nutrina vaizda. Ir ket-
virtas šios mažos teksto atkarpeles frazeologizmas aux'
frais de la princesse, kuris reiškia. iš kito kišenes, matyt,.
buvo suprastas kaip laisvas junginys ir išverstas pažo-
džiui - princeses lešomisi toks vertimas lietuviui skaity.-
tojui neperteikia nei prancuziško frazeologizmo reikšmes,
nei vaizdo",nei stiliaus.

Keliauti princeses lešomis, žinoma, kur kas geriau,.
nei mokytis "Ekolio Normalineje mokykloje" (originale,
matyt, buta Ecole Normale - Pedagogine mokykla) ar,
kaip esame skaite periodikoje, kas ryta su Marseliu Prus-
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tu begioti prie "Moris stulpelio" (colonne MOllis - afišu
stulpas Paryžiuje). Arba vis dar pasitaikanti jau išgatse-
jusi kalke "iki lemputes" vertimuose iš rusu kalbos.

Kitas pavyzdys iš A. Franso romano "Pingvinu sala":
POUl moi, je vous Iepond.s que j e n eme t t I a i

pa~ mon dlapeau dans ma poch~
Frazeologizmas mettle son drapeau dans sa poche,

-vartojamas šnekamojoje kalboje, reiškia "slepti savo pa-
-žiuras, atsisakyti savo pažiuru". Lietuviškame tekste ma-
tome pažodini vertima: 0 aš užtikrinu jus, neslepsiu sa-
vo veliavos kišeneje, kuri suvokiame kaip naujadara -
;prancuziško frazeologizmo kalke.

Prancuzu literaturos lietuviškuose vertimuose paste-
bima teksto gražinimo, puošimo tendencija. Ivedama spal-
vingu žodžiu kur reikia ir -kur nereikia, ivairiausiu sino-
:nimu, kai prancuzu autoriUs ne nebuvo manes varijuotiI _

-išraiškos priemoniu; neretai autonominis ir stilistiškai
-neutralus žodis verciamas spalvingu frazeologizmu - arba _

-menko stilistinio intensyvumo frazeologizmas - labai
_ryškiu. Dar vienas pavyzdys iš V. Hugo romano:

Gwynplaine, quoique tellifie, avciit iaU Jusqu'Ctce mo-
:ment -10. ct peu ples bonne contenance. Le cli du pa-
tient: "C'est lui!" le bo u I eve Isa. Ce: "GleffieI, eCli-

'vez", le g I a ~a.- Gvinplenas, nOIS iI. baisiausiai peIsi-
,gandes, iki šiol dal šiaip taip valdesi. Bet kankinamojo
.Iiksmas: "Tai jis" iš m u š e f I i š v e ž i u. 0 išgiI-
dus, kad raštininkui liepiama užrašineti, k I a u jas s u-
.s tin g 0 jog y slo s e.' -

Lietuviškai labai gražiai skamba, bet ka daryti su kal-
-bos ekonomijos principu? Antra vertus, prancuzu kalba-
-analitine, savoka retai išreiškiama vienu -žodžiu, bet kai
jau pavartotas _ vienas žodis, gal ir nevertetu jo plesti,
:skaidyti.

Neretas ir priešingas atvejis: frazeologizmas išyra, iš-
-vertus ji bespalviu, nevaizdingu, kone neutraliu žodžiu
junginiu. Pavyzdys iš A. Franso romano "Pingvinu sala":

Ce ne serait pas long, POUISUitJ'h 0 mm e de mel.
~En un tournemain je vous debalrasserais de cet animal. . .
_Mais en ce moment, rai d'autles chiens ct
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f 0 u e t tel. . . le me su is f 1a n que u n e f 0 I t-e-
c u lot t e au bac. 11 faut que je tlouve une grosse--
somme.- Aš ilgai nesitelliociau,- tese toliau j UIOS v i 1--
-ka S.- Akies milksniu išvaduociau jus nuo šito tipo...
Bet šiuo metu man net as gal v 0 j. .. Aš k i a lr I a F
p I a si 10 š i a u. TUliu sumedžioti stambia suma.

Pirmojo išskirtojo žodžiu junginio vertimui tiktu anks--
tesnioji pastaba apie teksto gražinima. Mat l'homme de-
mel yra neutralus analitinis žodis, atliekantis grynai ko--
munikatyvine ftmkcija, kurio ekvivalentas (ne atitik-.
muol) prancuzu kalboje yra le marin - "jureivis", "juri--
ninkas". Bet kiti du labai vaizdingi frazeologizmai ver-
time praranda visa savo ekspresyvuma. Lietuviškame va--
riante veikejo nebecharakterizuoja jo kalba, neperteikia:
grubumo, pasitikejimo savim, jureiviškos spalvingos kal--
bos. Tai neutrali inteligento kalba: tekste sušvelnintas;
ir paverstas "tipu" cet anima1- "galvijas", "gyvulys".
Užuot sakius aŠ--kiaurai plasilošiau (cia nutrinta frazes:
pabaiga), visiškai tiktu kad ir likau be kelniu peI ta ba--
kala - iš dalies net vaizdas atitiktu prancuziškaji.

_ Bene sunkiausia versti frazeologizmus, kuriuose itin.
ryškios abi - leksine ir frazeologine - reikšmes. Jos ryš-
kios, žinoma, bet kokioj metaforoj - tuo ir grindžiamas:
tropas, bet pasitaiko atveju, kad autorius, siekdamas sti--
listinio efekto, tam tikrame kontekste pabrežia leksine-
reikšme idiomatiškumo saskaita.

Stai pavyzdys. Andre Morua noveleje "Vakariene po-
kaštonais" iremintos trys noveles: jos pasakojamos res.-
torane vakarieniaujant mažame draugu burelyje. Trecio-
joje noveleje kalbama apie dvi konkuruojancias gaujas,-
kurios šeimininkavo Paryžiuje. Vienos -gaujos vadas nu--
šauna priešininka, rades ji savo mei1užes lovoje. Taciau'
leisdamasis laiptais jis sumoja, kad galetu buti prancu--
zu teismo išteisintas už ŽIDogžudyste "iš aistros". Todel
sugrižes nušauna ir savo mylimaja. "L'esprit de l'esca--
lier" ,- reziumuoja išgirstaja istorija vienas vakarienes~
dalyvis. Frazeologizmo 1'esplit de 1'escalieI reikšme--
"paveluota mintis, reakcija"; "gudrus po laiko", "šaukš-
tai popiet", Bet leksinis frazeologizmo komponentas l'es.-
calieI šiame kontekste tiesiogiai nurodo veiksmo vieta:
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ir šiek tiek modifikuoja frazeologizmo semantika - "iš-
mintis, gimusi laiptuose"; "geriau veliau negu niekad".
Autorius tycia pabrežia frazeologizmo pažodiškuma, leis-
damas personažui samojingai ivertinti situacija. Lietuviš-
kame vertime pasakius "išmintis, gimusi laiptuose", dings-
ta stilistinis frazeologizmo atspalvis, nes, veikiamas kon-
teksto stiliaus ir turinio, "iširo" pats frazeologizmas.

Šiame epizode iš P. Daninoso knygos "Majoro Tomp-
t>ono užrašai" kalbama apie tai, kaip kencia paryžieciai,
,atvykus sveciams iš užsienio, šiuo atveju - švedams, ku-
Iiuos reikia "visur vedžioti".

Les etrangers ont quelquefois des idees fjxes. Gunnar
voulait ses Cataeombes. Allez done faire per d rel e
Jl 0 r d a. un Suedois!

Perdl-e le nord - reiškia "išklysti iš kelio", "pamesti
-galva". Cia vel keblu versti frazeologizma del žodžio
Jlord - "šiaure". Švedija šiaureje nuo Prancuzijos, tuo
pagristas žodžiu žaismas. Šiuo atveju verciant nukentejo
leksine reikšme, bet išlaikytas idiomatiškumas ir stilius.

Užsieniecius kartais apima idees fixes. Gunarui truks
'plyš duok katakombas. Pameginkite kad gudrus iš m u š t
j š v e ž i U švedq!

Keblu versti grynai prancuziškus frazeologizmus,' at-
ejusius i kalba iš literaturos, ypac su tikriniais vardais.

V. Hugo "Vargdien:iuose" yra pavartotas frazeologiz-
mas le [proverbial) quart d'heure de Rabelais.

Frazeologizmas le quart d'heure de Rabelais iejo i
bendrine kalba iš anekdoto apie Rable. Yra keletas to
:anekdoto variantu, užrašytu XVII, XVIII ir XIX amžiu-
je; jo esme tokia. Rable, griždamas iš Romos i Paryžiu,
'istrigo vienoje Liono smukleje, nes buvo be skatiko ki-
šeneje. Tada rašytojas sugalvojo gudru plana veltui par-
keliauti namo. Savo kambaryje jis išdeliojo paketelius
'su užrašais "nuodai karaliui", "nuodai karalienei 1/, "nuo-
dai dofinui" ir t. t. Smukles šeimininkas,. pamanes, kad
'Rable koks samokslininkas, idave ji sargybai, ir šis buvo
-nugaoentas i Paryžiu. Karaliui patikusi jo "nuodytojo"
išmone, ir jiedu smagiai pavakarieniave. Frazeologizmo
Teikšme - "laikas, kai reikia atsiskaityti, apmoketi sa-
-:skaita (neturint pinigu)", 0 platesne prasme - šiaip bet
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kokia kebli, nemaloni situacija. Frazeologizmas individua:-
lizuotas iterptu budvardžiu ptoverbial- "virtes priežo-
džiu; visiems žinomas". Lietuviškai taip ir išversta-
"Rable ketvirtis valandos".

Knygos tekste frazeologizmas pažymetas žvaigždute,.
o išnašoje paaiškinta: Rable ketvirtis valandos - "atsi-
teisimo momentas". Aiškinimo išnašoje praktika vis del-
to ima nebeatitikti šiu dienu vertimo reikalavimu. Taigi
ar versti pažodžiui, ar ieškoti lietuviško atitikmens? Ir
vienas, ir kitas sprendimas turi savo ir už, ir prieš. Mat
lietuviu frazeologija remiasi daugiausia nacionaliniais
vaizdais. Joje mažai kalkiu (dabar gauseja). 0 i prancu-
ziška dirva lietuvišku akeciu neperkelsi. Kadangi' ver-
tejo užduotis supažindinti skaitytoja su prancuzu kultu-
ra, jos lobiais, gal ir teisinga palikti tekste "Rable ketvir-
ti valandos" ir išsamiai ji paaiškinti knygos pabaigoje~
juoba kad pats Hugo labai mego panašius ekskursus.
Vertejas, vadovaudamasis nuojauta ir patirtim, turi pasi-
rinkti geriausia kiekvienu konkreciu atveju varianta, ne-
laukdamas, kol bus apibendrinta frazeologizmu vertimo,
patirtis ir sukurta teorija.

R. Rolano romane "Žanas Kristofas" pavartotas fra-
zeologizmas le paysan du Danube. Valstietis nuo Duno-
jaus, Lafonteno pasakecios herojus,- paprastas kaimo.
žmogus, atnešes Romos senatui Dunojaus krašto gyvento-
ju skunda del imperijos vietininku priespaudos. Papikti-
nes visus savo išvaizda, jis susi1auke didžiausios pagar-
bos del savo taurumo, proto, iškalbos. Lietuviškas verti-
mas "netašytas bernas" ne visiškai atitinka prancuziška ji
frazeologizma ir semantikos, ir stiliaus požiuriu, nes fra-
zeologizmo reikšme" šiaip ar taip, išreikšta pirmaja pa-
sakecios ei1ute,- "nereiki,a spresti apie žmogu iš jo iš-'
ores", maždaug "ne viskas auksas, kas auksu žiba", nors,
isitvirtines prancuzu kalboje, šis posakis vartojamas kal:"
bant apie žmogu, kuris piktina klausytojus savo atviru-.
mu. Ar palikti citata iš Lafonteno, kuri privalo žinoti
žmogus, besidomis literatura? Ar rasti ivaizdi, atitinkanti
lietuviška pasakyma?

Paprasciau versti frazeologizmais tapusi as tikrinio var-
do perifrazes. Pavyzdžiui, tame paciame veikale metafo-
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:riška Bethoveno vardo perifraze su kilmes nuoroda
J' ours de Bann visiškai teisingai išversta Bonos lokys. Bet
.ir cia pasitaiko nelygumu, Stai V, Hugo "Vargdieniuose"
.ne karta matysime Napoleono vardo perifraze l'ogre -de
'Corse. I lietuviu kalba ji verciama tai "Korsikos pabai-
-sa", tai "Korsikos siaubunas". Sudetinga Napoleono figu-
ra buvo ivairiai vertiIlama XIX amžiaus literaturoje. Ne-
suskaiciuojamos perifrazel;i, kuriomis jis buvo charakte-
:rizuojamas nelygu ju kureju pažiuros ir paties Napoleo-
no veikla, gyvenimo kreive. Vienos iš ju isitvirtino bend-
Iineje kalboje, tapo frazeologizmais, kitos liko indivi-
-dualiais posakiais. Verciant tokio tipo frazeologizmus,
matyt, labai svarbu kuo tiksliausiai perteikti ju reikšme,
:nes ktaida gali iškreipti turinI, pvz., le vainqueur d'Aus-
terlitz (d'Jena, de Marengo) -le vaincu de Waterlooj
le heros de Brumaire - l'ogre de Corse ir t. t. Pastaraji
frazeologizma sudaro metafora l'ogre - "žmogedra (pasa-
ku), rajunas, besotis" ir t. t., ir kilmes nuoroda - korsi-
kietis: Korsikos žmogedra, Gerai ir Korsikos pabaisa, ir
Korsikos siaubunas, tik nereiketu vienu iš ju imti" tekste
i kabutes ir varijuoti, ypac tame paciame kurinyje.

Antikos mitologija ir krikšcionybe, antikine literatura
.lr biblija yra gausus prancuzu frazeologijos šaltiniai. To-
kiu frazeologizmu suvokimas ir vertimas reikalauja ge-
TO klasikinio išsilavinimo, dideles erudicijos. Didele tu
irazeologizmu dalis yra internacionalus. - Le lit de Proc-
Juste - Prokrusto lova, la come d'abondance - gausybes
Jqgas, le talon d'Achil1e - Achilo kulnas, victoire el la
.Pyrrhus - Piro pergale, fruU defendu - užqraustas vai-
.sius, s'en laver les mains - nusiplauti rankas, l'enfant
prodigue - sunus paklydelis ir daugelis kitu yra labai isi-
galeje dabartineje bendrineje lietuviu kalboje. Bet nema-
"Žayra šios rušies frazeologizmu; kurie neisiliejo i lietu-
-viu kalba, ir ju perteikimas reikalauja didžiulio vertejo
.atidumo. Stai tame paciame R. Rolano romane yra frazeo-
logizmas la vierge folie. Jis i prancuzu kalba atejo iš bib-
1ijos. Vienoje ,Mato evangelijos paraboleje pasakojama
apie dešimti paiku ir dešimti protingu mergaiciu, kurios
buvo pakviestos i vestuves. Paikosios nešesi žibintus, bet
nepasieme aliejaus ir todel nebuvo isileistos. Lietuviškai
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taip ir išversta" .~ .paikaja mergaite". Prancuzui šis vaiz-
das _ vierges folles et vierges sages yra visiškai aiškus,
bet musu vertejui, ypac jaunam, la vierge fol1e gali ne-
sukelti jokiu aliuziju. Tada jis supras frazeologizma kaip,
laisva žodžiu jungini ir išvers pažodžiui "... pamišusia
mergele", kaip ir atsitiko senalame "Zano Kristofo" ver--
~& .

_Kadangi literaturinis vertimas yra menines kurybos~
forma, cia svarbiausia, kaip ir apskritai kuryboje, verte-
jo talentas, kalbos mokejimas, isigilinimas, intuicija. Bet
ko verta intuicija be kuo -tiksliausios informacijos, kuri
igyjama darbu, mokantis, nuolat stUl;lijuojant abi kal-

_ bas - iš kurios verciama ir i kuria verciama. Gyvosios;
kalbos reikia mokytis visa gyvenima.
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