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IZVLEČEK
Jezikoslovna analiza spletnih besedil na primeru objav Jonasa Žnidaršiča
V magistrskem delu so predstavljeni izhodiščni koncepti, ki so bili podlaga nadaljnjemu
raziskovalnemu delu, in sicer osnovni pojmi pragmatike in stilistike, ključni pojme žanrske teorije ter
pomembni vidiki za analizo slikovnih sestavin pri sporazumevanju; predstavljene so glavne
značilnosti spletnih besedil, ki jih v prvi vrsti zaznamujejo hiperbesedilnost, večpredstavnost ter
aktualnost. Opredeljeni so tudi osnovni pojmi povezani z blogom, značilnosti družbenega omrežja
Twitter ter aplikacije Instagram. Drugi del zajema analizo spletnih objav Jonasa Žnidaršiča z vidika
izhodiščnih konceptov. Avtor je besedila objavil na svojem blogu Futer in na Twitterju – podrobneje
je analiziranih šest besedil, objavljenih na njegovem blogu, od tega štirje novejši in dva starejša bloga,
ter njegovi tviti, objavljeni v obdobju enega leta (od aprila 2015 do marca 2016), ki se povezujejo tudi
z njegovimi objavami na Instagramu. Metodološki pristop, ki je bil uporabljen pri analizi besedil, je
bila kritična analiza diskurza; analizirane pa so tako besedilne kot tudi nebesedilne prvine. Gre za
presojevalno-polemični tip besedil, s katerimi avtor podaja svoje mnenje ali začenja diskusijo o
aktualnih tematikah. Žnidaršič v obravnavanih besedilih s svojimi izbirami potrjuje svojo visoko
razvito jezikovno kompetenčnost, njegov slog je humoren in sproščen, oba elementa pa tvorec vnaša s
pomočjo jezikovnih izbir, in sicer predvsem z načrtnimi leksikalnimi ter skladenjskimi odkloni od
norme.
Ključne besede: jezikovno-stilna analiza, blog, tvit, Jonas Žnidaršič, kritična analiza diskurza

ABSTRACT
A linguistic analysis of website texts on the example of text entries posted by Jonas Žnidaršič
This Master’s thesis outlines some basic concepts, which were the basis for further research work,
namely the core concepts of pragmatics and stylistics, key terms of theory of the genre and important
aspects of the analysis of the pictorial components of communication. It further presents the main
features of web texts, which are primarily characterised by hypertextuality, multimedia and topicality.
Additionally, the basic concepts of blog and characteristics of social network Twitter and Instagram
have been discussed. In the second part of the work the online posts of Jonas Žnidaršič have been
analysed from the perspective of the basic concepts. The author has published his texts on his blog,
Futer, and on Twitter. We have thoroughly analysed six of his texts published on his blog, four of
which were newer and two older, and his tweets published over the period of one year (from April
2015 to March 2016), which link up with his Instagram publications too. The texts were analysed
using critical discourse analysis methodology and both, textual and non-textual elements were
analysed. The author presents his opinion or starts a discussion on current topics creating evaluative
and polemical types of text. In the analysed texts Žnidaršič affirms his highly developed linguistic
competence; his style of writing is humorous and relaxed and both of these elements are conveyed
through language choice, mainly with premeditated lexical and syntactic deviations from norm.
Key words: linguistic-stylistic analysis, blog, tweet, Jonas Žnidaršič, critical discourse analysis
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1. UVOD
Blogi so pomembno preoblikovali svetovni splet. Zapisi na blogih vplivajo na javno mnenje,
na množične medije, na politiko in na poslovanje. Spremenili so pogled na način izražanja
osebnega mnenja in povezujejo veliko število uporabnikov – ne le pisce, ampak tudi bralce in
komentatorje (Suhadolc 2007); Twitter pa je oblika mikrobloganja, lahko rečemo novodobno
bloganje, prilagojeno fragmentarnemu branju, ki ga narekuje moderen tempo življenja.
Specifičnost zapisov na spletu je predvsem v tem, da ima danes lahko spletno mesto kdorkoli
– vsebino lahko objavi v zelo kratkem času, za objavo pa ne potrebuje posebnih znanj in tudi
ne finančnih sredstev, s prihodom družbenih omrežij pa se je tovrstna praksa le še stopnjevala.
Ljudje na ta način povedo svoje mnenje, so slišani in sooblikujejo skupnost. Razlika med
delovanjem v novih družbenih medijih in med klasičnim ustnim ali pisnim sporazumevanjem
je v tem, da lahko to mnenje sliši veliko širša množica (Holtz 2007 v Suhadolc 2007). Tudi v
elektronsko posredovani komunikaciji je glavni namen besedila to, da vpliva na naslovnika,
narava medija pa avtorju omogoča, da se pri uresničevanju svojega namena poslužuje
različnih sredstev, tako verbalnih, kot tudi neverbalnih (Kranjc 2001: 436), kot so slikovne
sestavine in hiperpovezave.
V prvem delu magistrskega dela bom predstavila izhodiščne koncepte, ki bodo podlaga
nadaljnjemu raziskovalnemu delu, analizi spletnih objav Jonasa Žnidaršiča. Najprej bom
opredelila osnovne pojme pragmatike in stilistike. V analizi bom namreč preučevala avtorjev
specifični osebni slog, k analizi pa bom pristopila s pragmalingvističnega vidika, se pravi, da
bom opazovala jezikovno sporazumevanje kot obliko družbenega dejanja (Kunst Gnamuš
1983: 7). Nato bom predstavila ključne pojme žanrske teorije, saj je za določitev funkcijske
zvrsti spletnih besedil novejši žanrski pristop veliko primernejši od tradicionalnega
štiristopenjskega koncepta zvrsti in vrst.
V nadaljevanju bom predstavila glavne značilnosti spletnih besedil, ki spadajo v skupino
elektronsko posredovane komunikacije in jih (tudi v primeru analiziranih besedil)
zaznamujejo hiperbesedilnost, interaktivnost, večpredstavnost in aktualnost, obenem pa se
stalno spreminjajo in razvijajo glede na tehnološki razvoj. Opredelila bom osnovne pojme
povezane z blogom, značilnosti družbenega omrežja Twitter ter aplikacije Instagram. V tem
okvirju bom predstavila tudi pomembne vidike za analizo slikovnih sestavin pri
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sporazumevanju, saj že omenjena multimedialnost močno zaznamuje tudi Žnidaršičeva
besedila.
V drugem delu bom analizirala spletne objave Jonasa Žnidaršiča, ki jih je objavil na svojem
blogu Futer in na Twitterju. Za analizo njegovih besedil sem se odločila zato, ker v Sloveniji
velja za prvega blogerja in so njegovi blogi še vedno zelo brani, je pa v zadnjem času bolj kot
na svojem blogu dejaven na Twitterju. Podrobneje bom analizirala šest besedil, objavljenih na
njegovem blogu, od tega štiri novejše zapise in dva starejša bloga, ter njegove tvite,
objavljene v obdobju enega leta (od aprila 2015 do marca 2016), ki se povezujejo tudi z
njegovimi objavami na Instagramu.
Pri analizi spletnih objav se bom osredotočila na specifičnost spletnih besedil, predvsem na
jezikovne značilnosti tovrstnih besedil (zakaj jih uvrščamo v posebno kategorijo, nekje med
govorjenim in zapisanim, v katero besedilno vrsto sodijo ter katere tematike avtor vključuje v
svoje spletne objave) in na splošne jezikovne izbire, torej na leksikalne in skladenjske, v tem
okviru pa predvsem na nenormativne izbire, ki ustvarjajo poseben avtorjev slog ter vzbujajo
bralčevo zanimanje. Opazovala bom obliko besedil, avtorjev namen in izbire, učinek ter
kontekst, ki se kažejo skozi jezikovna sredstva, ki jih avtor uporablja. V zaključku bom
primerjala Žnidaršičeva besedila objavljena na blogu in njegove tvite, v splošnem povzela
glavne značilnosti vseh analiziranih spletnih besedil ter predstavila glavne značilnosti
avtorjevega pisanja.
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2. METODOLOGIJA
Osrednji predmet tega magistrskega dela je torej pragmatična analiza medijskih tekstov s
pomočjo kritične analize diskurza. Zato najprej nekaj besed o njej.

2.1. KRITIČNA ANALIZA DISKURZA (KAD)
KAD je danes eden izmed najprodornejših in najpomembnejših načinov kvalitativne analize
(medijskih) tekstov (Vezovnik 2008: 80). Diskurz ali jezikovna raba je oblika družbene
prakse, zato je treba upoštevati odnos med jezikom (diskurzom), situacijo, institucijo in
družbeno strukturo. Te stvari določajo diskurz, obenem pa tudi diskurz določa njih, v smislu,
da lahko (re)producira družbene odnose: ideologijo, družbeno moč, neenakost (razrednost,
neenakost med spoloma, neenakost med etničnimi in kulturnimi skupinami itd.) (Fairclough
in Wodak 1997 v Bergoč 2009: 49–50). KAD daje ključen pomen kontekstu, v katerem
nastaja jezikovna raba. Zlasti nas pri KAD zanima odnos med jezikom in močjo – analiza
prikritih in transparentnih odnosov med strukturami, ki v jeziku izražajo prevlado,
diskriminacijo, moč in nadzor. Drugače rečeno: KAD želi kritično prikazati socialno
neenakost, ki je izražena, se obnavlja in celo legitimira v jeziku oziroma v diskurzu. In kot je
povedal že začetni utemeljitelj KAD, Jürgen Habermas (1967), je jezik, gledano z vidika
KAD, sredstvo za dominacijo in uveljavljanje družbene moči, sredstvo za ohranjanje
obstoječih družbenih odnosov in je zato pogosto tudi nosilec ideologije (Wodak in Meyer
2008: 10).
V kritični analizi diskurza se v grobem združujejo pristopi, ki se kritično opredeljujejo do
analiziranih tekstov. Med njimi najdemo epistemološke teorije, splošne družbene teorije,
sociološke teorije, socialno psihologijo ter diskurzivne in jezikoslovne teorije. KAD se
razlikuje od jezikovno-stilnih analiz, saj slednje jezika ne obravnavajo v navezavi na družbo
in ne preučujejo odnosa med jezikom, oblastjo in ideologijo (Vezovnik 2008: 84).
Kritični analizi diskurza očitajo subjektivnost, politični angažma in metodološko
nedoslednost. Nekateri očitki so upravičeni (predvsem o subjektivnosti), vendar se je treba
zavedati, da sta tudi pojma objektivnost in subjektivnost del družboslovnega znanstvenega
diskurza, zato sta podvržena intersubjektivnosti, hierarhičnosti, normativnosti in različni
distribuciji moči. Znanstveno raziskovanje torej sploh ne mora obstajati povsem neodvisno in
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objektivno (Bergoč, 2009: 51). »Idealen znanstvenik bi bil opazovalec na Luni, od koder bi
lahko resnično objektivno analiziral družbo« (Halloway 2004/2002 v Bergoč 2009: 51).
Kritični analizi diskurza se pogosto očita tudi to, da v ospredje postavlja le analizo teksta, ne
analizira pa vplivov, ki jih imata njegova produkcija in sprejemanje s strani občinstva
(Vezovnik 2008: 86).

2.2. VZOREC
V analizi so zajete spletne objave Jonasa Žnidaršiča, ki v Sloveniji velja za prvega blogerja,
njegovi blogi pa so še vedno zelo brani, čeprav je zadnje čase najbolj dejaven na Twitterju.
Jonas Žnidaršič (1962) je slovenski igralec, radijski in televizijski voditelj, šahist in pokeraš
ter ljubitelj digitalne tehnologije. Diplomiral je iz dramske igre (AGRFT), medijsko pa je
prepoznaven predvsem po svojem voditeljskem delu na radiu in televiziji. Ukvarja se z
računalništvom in glasbo, poleg tega je pristaš biljarda in pokra. Je štirinajstkratni dobitnik
viktorja (edine slovenske nagrade za dosežke v medijih in popularni kulturi). Med tem
nagradami je eno prejel tudi za posebne dosežke, in sicer za popularizacijo blogovske kulture
v Sloveniji (vir: Wikipedija). Frekvenca njegovih objav na bolgu se je sicer zmanjšala (če
primerjamo s preteklimi leti), je pa avtor, kot je bilo že rečeno, zelo dejaven tudi na področju
mikrobloganja (na Twitterju).
V magistrski nalogi sem podrobneje analizirala šest blogov, in sicer:
•

Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik … (objavljeno 14. 7. 2015),

•

Apple Watch (objavljeno 9. 3. 2015),

•

Štirideset? Ja. Štirideset let Sobotne noči v živo! (objavljeno 19. 2. 2015),

•

Edi se mi je zdel hecen … (objavljeno 10. 7. 2014),

•

Morje cveti, politika tudi (objavljeno 22. 5. 2009),

•

Parkeljni (objavljeno 6. 12. 2007).

Blogi so objavljeni na spletnem portalu http://futer.jonas.si/ (starejši zapisi so dostopni na
http://jonas.blog.siol.net/).
Poleg blogov sem analizirala tudi Žnidaršičeve tvite, objavljene od aprila 2015 do marca
2016, ki so javno dostopni na spletnem portalu https://twitter.com/milijonar in se povezujejo
tudi z avtorjevimi objavami na Instagramu.
4

Za analizo sem izbrala nekaj novejših in nekaj starejših blogovskih objav, bloge z
multimedijsko vsebino ter zgolj besedilne prispevke, saj sem hotela zajeti strukturno
raznolikost objav. Analizirani tviti pa so bili izbrani glede na datum objave, zajela sem
namreč tvite v obdobju enega leta.

5

3. PRAGMATIČNI PRISTOP K ANALIZI BESEDIL
K analizi izbranih besedil sem pristopila s pragmalingvističnega vidika, zato je na tem mestu
predstavljen pragmatični pristop k jezikoslovnemu raziskovanju.
Če so tradicionalne jezikoslovne raziskave izhajale iz predpostavke, da je temeljna vloga
jezika »sporočanje objektivnih podatkov o svetu«, (Kunst Gnamuš, 1983: 7), novejše
jezikoslovne analize k besedilu ne pristopajo več na takšen način, saj opozarjajo na družbeno
vlogo jezika ter opazujejo predvsem namen in učinek govornih dejanj (prav tam). Med
sporazumevanjem je temeljno dejanje vplivanje na naslovnika. S teorijo govornih dejanj
(Austin, 1962) se je odpravilo mišljenje, da je temeljna vloga sporazumevanja prenos
objektivnih podatkov. Sporočevalec uporablja jezik kot sredstvo za izražanje svojega interesa.
Jezik je ves čas razpet med resnico in lažjo, obzirnostjo in sarkazmom ter med ideologijo in
znanostjo, za uspešno sporazumevanje pa moramo poleg jezikovnih pravil upoštevati tudi
načela in norme družbenega sporazumevanja (Kunst Gnamuš 1983: 8).

3.1. NAMEN IN UČINEK GOVORNIH DEJANJ
Najpomembnejši je sporočilni namen, ki je izraz tvorčevega odnosa do predmetne vsebine in
njegove želje, da bi svoja mnenja, stališča, čustva in znanja prenesel na naslovnika in s tem
nanj vplival (Kunst Gnamuš 1983: 14–17). Vplivanjska vloga je izraz tvorčeve potrebe, da bi
svoja prepričanja ali domneve sporočil naslovniku in tako vplival na njegovo vednost oziroma
stališča, ne glede na to ali je vsebina resnična ali ne. Sporočevalec lahko izrazi svoj namen
eksplicitno/odkrito ali implicitno/zakrito. Namen je pomembnejši od vsebine, saj je mogoče
izraziti samo sporočevalčev namen, vsebina brez namena pa ne more biti izražena (prav tam).
Komunikacijski namen je tudi glavno merilo, s katerim lahko besedilo uvrstimo v določen
žanr oz. besedilno vrsto in določimo njegove osrednje značilnosti (Nidorfer Šiškovič 2010:
43).
Podobno kot Searle (1979) O. Kunst Gnamuš (1983: 14–15) razvrsti govorna dejanja glede na
namen na:
-

PREDSTAVITVENA GOVORNA DEJANJA (TRDITVE), ki vplivajo na naslovnikovo vednost,
stališča;

-

VPRAŠANJA, ki vplivajo na naslovnika, da bi sporočil želeni podatek;
6

-

VELELNA GOVORNA DEJANJA, ki vplivajo na naslovnika, da bi udejanjil želeno vsebino
ali da nezaželene ne bi udejanjil;

-

IZRAZNA GOVORNA DEJANJA, ki prenašajo na naslovnika doživljanje;

-

OBLJUBE IN GROŽNJE, s katerimi sporočevalec grozi ali obljublja dogodek;

-

DEJAVNIKE (PERFORMATIVE), ki ne izražajo duševnih stanj – njihovo bistvo je, da
povzročajo spremembe v stvarnosti, udejanjajo predmetno vsebino.

Moč izražanja vplivanjske vloge pa ni odvisna zgolj od sporočevalca, ampak tudi od
naslovnika, od tega kako se bo naslovnik odzval in kako bo govorno dejanje nanj učinkovalo,
kar je povezano z njegovim interesom v zvezi s sporočano predmetnostjo in z njegovim
družbenim razmerjem do sporočevalca (Kunst Gnamuš 1983: 17).

3.1.1. TEORIJA GOVORNIH DEJANJ
Austin (1962 v Zadravec-Pešec 1994: 27–9) torej opredeli govorno dejanje kot dejanje, pri
katerem nekaj storimo z besedami. Pojem dejanja je razčlenil na tri dejavnostne sestavine:
-

dejanje izrekanja - LOKUCIJSKO DEJANJE,

-

dejanje izrekanja z določeno silo funkcijo – ILOKUCIJSKO DEJANJE,

-

dejanski učinek izreka – PERLOKUCIJSKO DEJANJE.

Lokucijsko dejanje je izvedba dejanja. V okviru lokucije preučujemo izreke ali celotne
govorne enote. Ilokucija je definirana kot izvedba dejanja, ki ima vpliv na naslovnika. Z
ilokucijo je izvedeno tudi lokucijsko dejanje. Ilokucijsko dejanje je konvencionalno dejanje,
ki ga izvedemo s konvencionalnimi sredstvi. Lahko je uresničeno tudi z nebesednimi
prvinami. Konvencije niso vedno natančno določljive, ker so odvisne od kulturnega okolja.
Naše govorno dejanje pogosto učinkuje na občutke, misli in delovanje drugih ljudi, kar je celo
lahko naš cilj. Ta učinek je perlokucija.

3.1.2. IZBIRANJE
Jezikovna raba sestoji iz nenehnega jezikovnega izbiranja (Verschueren 2000: 89–92). Te
izbire so lahko zavestne ali nezavedne. Tvorec začne izbirati pri jeziku, nato izbere zvrst, tvori
stavke in pri tem izbira besede ter slovnične oblike. V govornem dejanju tvorec ne izbire le
oblik, ampak tudi strategije za to, da doseže svoj namen. Izbire niso vedno enakovredne,
nekatere so lahko zaznamovane, druge nezaznamovane, nekatere so neformalne, druge
formalne. Izbiranje poteka tako pri tvorcu kot tudi pri naslovniku. Obe izbiri sta enako
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pomembni za potek komunikacije in način tvorjenja pomena. Vsaka izbira prikliče na dan tudi
svoje alternative – tako je neuporaba določenih besed lahko skoraj enakovredna uporabi, saj
so leksemi razumljeni v povezavi s svojim nasprotnim pomenom.

3.1.3. KONTEKST
Jezikovna raba je vedno postavljana v kompleksno ozadje, s katerim je povezana na različne
načine. To ozadje imenujemo kontekst. Kontekst sestavljajo fizični svet, socialni svet,
mentalni svet ter produkcijske izbire tvorca in interpretativne izbire bralca (Verschueren
2000: 115–55).

Mentalni svet, ki je aktiviran v jezikovni rabi, vsebuje kognitivne in emotivne elemente.
Kognitivni elementi povezujejo mentalni in socialni svet v obliki konceptov, s katerimi
interpretiramo socialno interakcijo. Emotivni elementi pa so odgovorni za afekt in
udeleženost, kar je predpogoj za udejstvovanje v interakciji. Mentalni svet zajema vidike
osebnosti, emocije, verjetja, želje in hotenja, motivacije ter intence – usmerjenosti in težnje
(Verschueren 2000: 115–55).
Socialni svet opredeljuje družbeni položaj udeleženca govornega dejanja. Sem spadajo
družbeni razred, etnična pripadnost, rasa, narodnost, jezikovna skupina, vera, starost, poklic,
spol in spolna usmerjenost. Gre za lastnosti socialnih situacij ali institucij. Te določajo
raznovrstna načela in pravila o tem, kako se lahko izvajajo kateri tipi jezikovnih dejanj in kdo
jih ima pravico izvajati, glede na specifične okoliščine. Tvorec je lahko v položaju, kjer
ukazuje, zapoveduje, dovoljuje, ali obratno (npr. prosi). Zelo pomemben socialni korelat
jezikovnih izbir je kultura, saj določa vrednote in norme (Verschueren 2000: 115–55).
Najvidnejša načina umeščanja jezikovnih izbir v fizični svet sta odvisnost od časa in prostora.
Na področju časovne navezave razločujemo med časom dogodka, časom izjave in časom
reference. Prostorska referenca je povezana z razumevanjem gibanja skozi prostor, pri čemer
se je potrebno zavedati, da deiktično središče tvorca ne sovpada z naslovnikovim. Prostorski
koncepti so pomembni tudi zato, ker so podlaga standardnih metafor na marsikaterem
izkustvenem področju. Relevantnost prostora kot kontekstualnega korelata presega ožjo
prostorsko referenco. Poleg teh dveh pa na fizični svet vplivajo tudi materialne okoliščine
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govornega položaja (npr. poznavanje zunajjezikovne stvarnosti, ki jo opisuje besedilo)
(Verschueren 2000: 115–55).
Poleg mentalnega, fizičnega in socialnega sveta je pomemben tudi jezikovni kontekst, ki je
povezan z diskurzivno deiktičnostjo. V sam diskurz so namreč kontekstualno vpletene
jezikovne izbire, ki se lahko nanašajo bodisi na prejšnji ali kasnejši jezikovni kontekst. V
okviru jezikovnega konteksta analiziramo kohezijo, intertekstualnost in sosledičnost
(Verschueren 2000: 115–55).

3.2. JEZIKOVNA STILISTIKA
Ker sem v nalogi analizirala Žnidaršičev osebni slog, naj predstavim še nekaj osnov jezikovne
stilistike. »Stil je eno od načel zgradbe besedila« (Hausenblas 1996 v Korošec 1998: 8) ali
drugače rečeno – je »tipični izbor jezikovnih prvin v besedilu« (SSKJ v Korošec 1998: 8).
Jezikovna stilistika je interdisciplinarna veda, ki zahteva celovit pristop znotraj jezikoslovne
stroke, saj so v njej zajeti fonološki, morfološki, skladenjski in besediloslovni pristopi, poleg
tega pa posameznikov slog lahko natančno razumemo šele s pomočjo drugih ved, npr. s
pomočjo sociologije, psihologije, zgodovine oz. drugih umetniških in splošnih življenjskih
področij (Smolej 2011: 414). Slog je odraz besedilne celote, je skupni učinek vsek
uporabljenih stilnih sredstev (Kuster 2013: 53–4). Iz sloga razberemo informacije o
komunikacijski situaciji (kontekstu) danega besedila, ki ga sporočevalec posreduje
naslovniku. Slog vedno odraža tvorca, ki s svojim načinom pisanja posreduje informacije o
samozavedanju, razumevanju vloge in samopodobi. Slog je tudi sredstvo za vzpostavljanje
odnosov, saj z načinom pisanja sporočevalec izraža svoj (želeni) odnos do sprejemnika. In
slog je tudi odraz tvorčevega odnosa do jezika samega – tvorec se lahko izraža
konvencionalno ali izvirno, lahko se podreja normi ali ne, njegovo izražanje je lahko enolično
ali razgibano (prav tam).
Funkcijska stilistika izhaja iz dejstva, da na tvorčev slog učinkuje več zunajjezikovnih
dejavnikov hkrati, ki jih je potrebno pri analizi upoštevati. Poleg tega, da analiziramo
jezikovno rabo samo, se pravi tipična izrazna sredstva jezikovnega sistema, pa je na področju
funkcijske stilistike pomembno, da upoštevamo tudi družbeno funkcijo sloga. Prav zaradi tega
stilistika spada na področje pragmalingvističnih raziskovanj, saj nas pri tovrstni analizi
zanima tako trenutek tvorjenja besedila, torej preučujemo avtorjev namen, kot tudi trenutek
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sprejemanja besedila, se pravi, njegov učinek (Kuster 2013: 53). Vendar pa je pomembno, da
na tem mestu še enkrat opozorimo na naravo tovrstnih raziskav. Vsak tvorec je namreč »pri
tvorjenju /…/ edinstven, neponovljiv«, enako velja za naslovnika pri razumevanju besedila
(Smolej 2011: 413). »Nihče drug ne more razumeti besedila, sporočila tako, kot ga razume
njegov tvorec,« in vsak bralec ga razume na drugačen način (prav tam). Pri
jezikovnostilistični analizi moramo torej upoštevati dejstvo, da sta tvorčeva izbira in
naslovnikova recepcija »prepleteni in šele skupaj podajata rezultat razumevanja besedila«
(Smolej 2011: 414). Drugače rečeno – pri stilistični analizi besedila je zelo pomembno, da
upoštevamo v prejšnjem poglavju opisani kontekst, ki ga poudarja pragmatični pristop, se
pravi, da upoštevamo okoliščine nastanka besedila in socialne dejavnike, ki vplivajo na
nastanek besedila. Kontekst vpliva že na samo temo, posredno pa pogojuje tudi tvorčev izbor
besedilne vrste ter konkretna (leksikalna, skladenjska in druga) jezikovna sredstva (Smolej
2011: 415).
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4. ŽANRSKA TEORIJA
Analiza diskurza je prinesla novosti na področju raziskovanja jezika, in sicer je v jezikoslovju
prišlo do večjega upoštevanja jezikovnih praks kot družbenih praks. Metodološki pristopi, ki
jih prinaša analiza diskurza, so postali podlaga žanrski teoriji. V slovenskem prostoru je
teorijo žanrov podrobneje predstavila M. Nidorfer Šiškovič, ki je žanrsko analizo uporabila
kot metodološki pristop v svoji doktorski disertaciji, v kateri je analizirala poslovno
elektronsko komunikacijo (e-pošto). Koncept žanrov se je v jezikoslovju uveljavil relativno
pozno (konec 80. let, intenzivneje v 90. letih 20. stoletja). Swales (1990) pozen razvoj žanrske
teorije pripisuje močni zasidranosti koncepta zvrsti in vrst. V slovenskem jezikoslovju pojem
žanrov ni splošno uveljavljen, čeprav nekaj avtorjev1 žanre omenja pri opisu besedilnih vrst,
nekateri avtorji2 pa so žanrsko teorijo že vzeli za izhodiščno in na njej temelji njihova
raziskava. Pri žanrski teoriji gre za raziskavo jezikovne rabe. Poskušamo odgovoriti na
vprašanje, »zakaj ima jezik v določeni rabi določeno obliko« (Nidorfer Šiškovič 2010: 36).
Bhatia (2004) definira žanrsko analizo kot »preučevanje jezikovnega obnašanja«, ki poteka v
akademskem oz. strokovnem okolju. Bargiela-Chiappini idr. (2007) pa definicijo dopolnjujejo
s tem, da je cilj žanrske analize tudi »umestitev besedila v njihove besedilne, korporativne,
kulturne in zgodovinske kontekste /…/« (Nidorfer Šiškovič 2010: 37). Žanrska teorija se
uporablja tako za definiranje in klasificiranje ustaljenih praks kot za prepoznavanje novih
(Nidorfer Šiškovič 2013: 269).

4.1. OPREDELITEV ŽANROV
Žanri so tipi ponavljajočih se sporazumevalnih dejanj, ki imajo tipično notranjo in zunanjo
zgradbo (Nidorfer Šiškovič 2010: 42; 2013: 271, 273). Poznajo in uporabljajo jih člani
diskurzivnih skupnosti3, ki so žanre osvojili z izobraževanjem in tudi z izkušnjami. Žanri so
vsestranski in se tudi stalno spreminjajo glede na potrebe govorcev in glede na kontekst
1

Bešter 1994; Hudej 1998; Novak; 1999.
Balažič Bulc (2008, 2009) se osredotoča na dva akademska žanra (znanstveni članek in seminarsko nalogo);
Verdonik (2006, 2010) raziskuje žanre govorjene slovenščine; Pisanski Peterlin (2005) raziskuje metabesedilne
elemente v poljudnoznanstvenih člankih; Košir (1988) žanrsko teorijo upošteva pri analizi novinarskih vrst.
3
Razlika med diskurzivno skupnostjo in jezikovno skupnostjo je v tem, da slednja jezik uporablja bolj v
socializacijske in solidarnostne komunikacijske namene, s čimer se razvija in vzdržuje značilnosti jezikovnih
skupnosti. Njihova jezikovna dejanja so bolj družabnega značaja, medtem ko imajo jezikovna dejanja
diskurzivne skupnosti tudi funkcijski značaj, imajo namen doseči nek cilj. (Swales 1990 v Nidorfer Šiškovič
2010: 39)
2
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(glede na tehnološki razvoj ipd.). Analiza žanrov ne more potekati izolirano, saj nanje vpliva
več dejavnikov (po Bhatia (2004): Štiriprostorski model analize diskurza pisnih besedil). Kot
prvo nanje vpliva družbeni prostor, saj je diskurz družbena praksa, v njem pa sodelujejo
posamezniki, ki imajo družbeno in pragmatično vedenje. Drug vpliv ima strokovni prostor s
strokovnim znanjem in diskurzom, ki je strokovna praksa. Tretji vpliv prinaša izvedbeni
prostor, v katerem se diskurz konstituira kot določen tip žanra, govorci pa imajo določeno
znanje o žanru. Četrti pa je besedilni prostor, kjer diskurz pojmujemo kot besedilo in imamo
določeno znanje o besedilu. V tem zaporedju poteka družbeni kritični vidik na analizo žanrov,
treba pa je opozoriti tudi na pedagoški vidik analize žarov4, ki poteka v obratnem vrstnem
redu in na prvo mesto postavlja besedilni prostor.
Bahtin (1999) je žanre opredelil kot »govorne (pisne in ustne) zvrsti, ki so določene s
tematsko vsebino, slogom in kompozicijsko zgradbo ter opredeljeni s specifičnostjo danega
področja komunikacije«. Swales (1990) je žanre opredelil kot prepoznavne komunikacijske
dogodke, s tipičnimi značilnostmi stabilnosti. Sestavljeni so iz pisnih, govorjenih in
kombiniranih besedil ter postopkov kodiranja in dekodiranja. Določa jih funkcija besedila in
sobesedilo. Komunikacijski namen povezuje besedila istega žanra, poleg tega pa tudi
shematizira zgradbo diskurza ter določa vsebino in slog. Kasneje je Swales (2004) dopolnil
definicijo z Bazermanovo (1997) in opisal žanre kot okvire za družbena dejanja, poleg tega pa
poudaril, da je obvladovanje žanra le eno od znanj posameznika, ki prispeva k uspešni
komunikaciji (Nidorfer Šiškovič 2013: 271).
Žanrska teorija žanre uvršča v sistem, in sicer na dva načina: žanri so lahko vezani na eno
strokovno področje (npr. športno področje, medicina, pravo) ali pa okvire enega področja
presegajo in se povežejo v skupino nadžanrov (dopis, poročilo, e-sporočilo, blog) (Nidorfer
Šiškovič 2010: 44–45; 2013: 271). Ločimo torej:
a) področne žanre ter
b) žanrske kolonije (tudi nadžanre, superžanre).
Področni žanri so vezani na eno strokovno področje, delimo jih na tri podskupine. Prva je
žanrska skupina, ki zajema žanre, ki jih posameznik uporablja pri vsakodnevnem delu na
4

Nidorfer Šiškovič opozarja tudi na pomembnost pedagoškega vidika: uporabnikom jezika bi večjo
funkcionalno pismenost in visoko sporazumevalno zmožnost zagotavljala tudi visoka žanrska pismenost, ki
pomeni prepoznavanje in učinkovito rabo žanrov. Usvajanje žanrov je torej pomembno že v času
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, kar pa kaže na dejstvo, da je precej pomembno tudi stalno
posodabljanje pedagoške prakse na področju besediloslovja.
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delovnem mestu, pri čemer se upošteva zgolj tvorca (torej le eno stran). Na drugem mestu je
žanrski sistem, kamor se uvršča žanr celotne interakcije (torej tvorec in naslovnik), tretji pa so
panožni žanri, ki zajemajo žanre celotne panoge, sem sodijo tako žanri, ki jih uporabljajo na
primer medicinske sestre, kot tudi žanri direktorja bolnišnice. Žanrske kolonije ali nadžanri pa
so skupek žanrov, ki presega eno strokovno področje. To so recimo poročila, promocijski
letaki, elektronska pisma itd. Ti žanri so še vedno vezani na svoje strokovno področje, zato se
med seboj predvsem notranje razlikujejo, vendar pa jih določene skupne značilnosti
povezujejo. V skupino nadžanrov lahko prištejemo tudi bloge in tvite, saj gre v obeh primerih
za obliko besedila s svojimi specifičnostmi (elektronski prenosnik, dolžina, interaktivnost itd.)
in oba žanra presegata mejo enega strokovnega področja.
Nidorfer Šiškovič (2010: 45–46; 2013: 272–73) izpostavlja še pet vidikov žanrov oz.
besedilnih vrst. Prvi vidik nas opozarja na to, da so žanri zelo spremenljivi in so v stalnem
razvoju. Kar naprej se tvorijo novi žanri (nekateri tudi usihajo), glavni razlog za to pa je, da je
velik del komunikacije danes posredovan preko elektronskega prenosnika, ki se v skladu s
tehnološkim napredkom stalno razvija in spreminja. O ustaljenem žanru govorimo takrat, ko
postane žanr ustaljena prepoznavna praksa med člani diskurzivne skupnosti. Drugi pomemben
vidik so mešani oz. sestavljeni žanri. V določenih primerih pride do prepleta različnih žanrov
v enem besedilu. Žanri so določeni s komunikacijskim namenom in prav ta določa notranjo
strukturo žanra. če se komunikacijski namen spremeni, se spremeni tudi žanr in tako lahko
nastanejo novi žanri ali podžanri. Tipičen primer za mešane in sestavljene žanre so
oglaševalska besedila, npr. oglas v obliki ljubezenskega pisma. Tretji vidik, ki opredeljuje
novejše žanre, je interaktivnost. Danes je namreč večina komunikacije dvo- ali večsmerna, saj
je naslovnikovo odgovarjanje s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije postalo
zelo preprosto in hitro. Četrti vidik, ki je pomemben za analizo žanrov je večkodnost ali
večbesedilnost, ki je podrobneje predstavljena tudi v nadaljevanju. Komunikacijska dejanja so
namreč sestavljena iz več vrst sporazumevanja in za uspešno komunikacijo se velikokrat
uporablja slušni, vidni ali elektronski prenosnik, vse bolj pogosto pa tudi kombinacija vseh
treh. Zadnji temeljni vidik žanrske analize je kontekst ali sobesedilo. To, da je upoštevanje
konteksta pri analizi besedil ključno, smo že poudarili, vprašanje pa je, kako podrobno
moramo kontekst raziskati in upoštevati, da lahko določimo nov žanr. Avtorji kontekst
namreč opredeljujejo na različne načine. Že omenjeni Verschueren (2000) govori o
mentalnem svetu, socialnem svetu in fizičnem svetu posameznika ter o jezikovnem kontekstu;
Bhatia (2004) upošteva neposredni kontekst, ki izhaja iz besedila, kontekst določene
13

diskurzivne skupnosti, vpliv institucionalnega in realnega diskurza ter pušča odprtost teorije
za morebitne spremembe; Swales (1990; 2004) pa upošteva zgodovinski, družbeni, materialni
in osebni kontekst.
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5. SLIKOVNE SESTAVINE PRI SPORAZUMEVANJU
Vizualna podoba besedil nosi pomembno vlogo in jo bom upoštevala tudi pri analizi besedil v
drugem delu, zato v nadaljevanju še nekaj besed o vlogi slikovnih sestavin pri komunikaciji.
Vizualni elementi imajo na bralca hitrejši učinek v nasprotju z verbalnim besedilom, ki ga je
treba prebrati in razumeti, za kar porabimo čas in energijo. Slikovne sestavine5 ob besedilu pa
na nas naredijo vtis v trenutku, lahko v nas vzbudijo zanimanje, nas navdušijo, nasmejijo ali
tudi pretresejo (Šporčič 2011: 60–62). Pogosto nosijo ključno vlogo pri tem, ali se naslovnik
odloči za nadaljnjo branje besedila. Slikovni elementi imajo tudi funkcijo jamstva, saj imajo
vlogo dokaznega gradiva, saj dokazujejo resničnost napisanega. Slikovne sestavine so lahko
spremstvo besedilu, torej besedilo popestrijo, ilustrirajo, razložijo ali, kot smo že omenili,
prinašajo element jamstva, lahko pa so slikovne sestavine osrednji element, ki ga besedilo
zgolj spremlja. V tem primeru avtor z besedilom opredeli interpretacijo, opredeli razumevanje
vizualnega, saj bi bralec lahko slikovne sestavine brez avtorjevega pripisa razumel povsem
drugače, kot je bil avtorjev namen (prav tam).
Spletne objave, ki jih bomo analizirali v nadaljevanju, so večkodna besedila, sestavljena so
namreč in slikovnega gradiva in verbalnega besedila, pri Instagram objavah pa imajo slikovni
elementi celo osrednjo vlogo. Večkodna besedila potrebujejo interdisciplinaren pristop, saj
slikovnega gradiva ne moremo obravnavati enako kot verbalnega, vseeno pa sta ta dva
segmenta tesno povezana (Starc 2011b: 434).

5.1. ELEMENTI POSEBNEGA ZANIMANJA NA FOTOGRAFIJI
Poseben pristop k obravnavi slikovnih sestavin, natančneje fotografij, je v sedemdesetih letih
20. stoletja predstavil Barthes (1992: 27–34). V svojem delu izpostavi dva elementa
posebnega zanimanja na fotografiji. Studium je element, ki nam prinaša klasično informacijo.
To informacijo razberemo s pomočjo lastne vednosti in svoje kulture, torej s pomočjo svojega
kulturnega in socialnega okolja ter mentalnega sveta. Gre za nekaj splošnega, nekaj kar vsi
pripadniki iste kulture začutijo ob pogledu na fotografijo. Punctum pa je element, ki studium
poudari ali pa razbije. Ta element se nanaša zgolj na posameznika in opredeljuje tisto, kar
5

Termin slikovno se razlikuje od termina vizualno. Slednji označuje tudi pojavnost pisave (oblika, velikost,
ozadje) in ga razumemo v širšem pomenu, tako besedno kot slikovno. (Starc 2011a: 42)
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posamezniku na fotografiji izstopa, tisto, kar ga zbode, zmoti ali presune. Ni nujno, da
posameznik na vsaki fotografiji najde svoj punctum. Je pa dejstvo, da vsaka fotografija
prikazuje svoj studium. In prav slednje je tisto, kar bi fotograf (Barthes ga imenuje operator,
ki se trudi, da v trenutku fotografiranja ne povzroči smrti subjekta) želel, da posameznik vidi
na fotografiji. S to vlogo fotografija torej informira, prikazuje, preseneča, ustvarja pomen in
vzbuja želje. Pri določitvi punctum in studium med seboj nista povezana in tudi ne moremo
postaviti vzorcev za določanje punctuma. Lahko se izrazimo z Barthesovimi besedami, da je
punctum nekaj, kar nam je vrženo v obraz. Pomemben del fotografije so detajli, ki
posamezniku pogosto razkrivajo neko širše ozadje ali celotno zgodbo ter jih lahko opredelimo
kot punctum fotografije. In čeprav je punctum samo detajl, je še vedno sposoben napolniti
celotno fotografijo. Barthes (prav tam) pravi, da je bistveno fotografovo dejanje presenečenje,
ki se kaže v tem, da operator fotografira tisto, kar je vredno pozornosti in potem zadevo
obrne: pozornosti vredno je tisto, kar on fotografira.

5.2. VIZUALNA SLOVNICA
Korak naprej je naredila vizualna slovnica, ki preučuje proces pomnjenja v večkodnem
besedilu, kjer je treba upoštevati tako slikovne elemente kot tudi besedilo. Tudi v sledeči
analizi ne obravnavamo fotografij kot samostojnih elementov, ampak nas zanima
razumevanje fotografij in besedila kot skupnega segmenta. Večkodna besedila so sestavljena
iz jezikovnega in nejezikovnega, torej slikovnega, kinetičnega in zvočnega koda (Starc 2011a:
42–43). Primarno večkodna so govorjena besedila, saj poleg jezikovnega koda vsebujejo tudi
mimiko, jakost, kretnje, telesno govorico itd. Od druge polovice 19. stoletja naprej pa je tudi
med zapisanimi besedili vedno več večkodnih besedil, se pravi verbalnih besedil, opremljenih
s slikovnimi elementi (prav tam).

Utemeljitelja vizualne slovnice sta Kress in Leeuwen (1996), ki izhajata iz socialne semiotike,
utemeljitelj le-te pa je Halliday (2004), ki pojmuje besedilo kot semantični družbeni proces,
realiziran s katerimkoli semiotskim kodom (v Starc 2011b: 435). Halliday pojmuje besedilo
kot »prvotni kanal prenosa kulture in v tem smislu besedilo bolj kot karkoli drugega oblikuje
semantični sistem« (prav tam). Besedilo je torej glavno sredstvo družbenega, ki se prenaša
skozi generacije. Socialna semiotika je jezikoslovne študije razširila iz raziskovanja strukture
in sistema v okviru povedi na raziskovanje besedila in njegovega konteksta, torej na
raziskovanje diskurza. Semiotika tako ni več v ospredju, saj je glavni predmet jezikoslovnega
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raziskovanja način uporabe semiotskih virov za tvorjenje in interpretacijo komunikacijskih
dogodkov. Kress in Leeuwen izhajata iz prepričanja, da se semiotični znak tvori šele v
komunikacijskem dejanju in ne obstaja sam zase. Oblikuje se v trenutku, ko tvorec neko
predmetno pojavnost označi in pri tem izhaja iz svojega kulturnega, socialnega in
psihološkega sveta, zraven pa upošteva še kontekst v katerem se nahaja.

Jezikovni uporabniki izhajajo iz semiotskih virov, ki jih je razvilo kulturno okolje, obenem pa
tvorijo nove znake oz. stalno preoblikujejo že znane (Starc 2011b: 435). V okviru vizualne
slovnice je za analizo besedil nepomembnejši pojem metafunkcije, ki pa ni omejen le na
verbalni del, ampak zajema tudi analizo slikovnih sestavin. Kress in Leeuwen pojem
metafunkcije povzemata po Hallidayu; ločita tri vrste metafunkcije. Ideacijska metafunkcija
označuje izkustveni svet, ki se v slikovnih sestavinah odraža v interakciji akterjev in njihovih
razmerij v svetu. Ta izkustveni svet je lahko predstavljen narativno, to pomeni, da je proces
opisan (npr. v besedilu ob sliki), ali konceptualno, v tem primeru so akterji splošni in
brezčasni. Medosebna metafunkcija označuje odnos oz. družbeno razmerje med tvorcem in
naslovnikom. Z vidika verbalnega se to razmerje kaže v ocenjevanju, vrednotenju in v
naklonu. V okviru slikovnih sestavin pa se ta odnos kaže »z vzpostavljanjem interakcije med
prikazanim in interaktivnim udeležencem (bralcem).« Tovrstno vzpostavljanje interakcije
avtorja imenujeta poziv. Besedilna metafunkcija pa označuje vez med znaki, semiotskimi viri,
ki se v določenem kontekstu povežejo v koherentno celoto. Na področju slikovnih sestavin to
vez predstavlja kompozicija, saj ravno razporeditev elementov na sliki tvori pomen.
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6. SPLETNA BESEDILA
6.1 ZNAČILNOSTI SPLETNIH BESEDIL
Spletna besedila spadajo v skupino elektronsko posredovane komunikacije, kamor spadajo
internetna besedila, spletna besedila6 pa tudi SMS sporočila (Michelizza 2015: 20).
Elektronsko posredovana komunikacija7 je komunikacija med ljudmi, ki poteka preko
omrežene elektronske naprave (Škerlep 1998: 1). Michelizza (2015: 22–39) v svojem delu
predstavi šest bistvenih lastnosti spleta, ki močno vplivajo tudi na spletna besedila, na jezik
teh besedil in tudi na jezikoslovje v splošnem. To so hiperbesedilnost, interaktivnost,
medkulturnost, večpredstavnost, arhivskost in aktualnost ter anonimnost.

6.1.1. HIPERBESEDILNOST
Spletna besedila so najprej zaznamovana s svojo zunanjo podobo, na kar vpliva dejstvo, da so
posredovana preko elektronske naprave. To podobo torej določa že sama strojna oprema, npr.
vrsta tipkovnice, velikost zaslona (Crystal 2001 v Michelizza 2015: 23). Poleg omenjenega pa
so spletna besedila predvsem zaznamovana s hiperpovezavami, živimi vezmi med spletnimi
naslovi, med datotekami oz. deli datotek, ki so lahko shranjene na istem strežniku ali na
strežniku na drugem koncu sveta (Škerlep 1998: 6). Gre torej za »možnost obstoja povezav
med spletnimi stranmi v svetovnem spletu« (Oblak in Petrič 2005: 26). Hipertekstualna
zgradba besedil prinaša novosti na področju branja, saj branje tovrstnih besedil ne poteka več
samo enosmerno, ampak lahko beremo v plasteh ali v krožni zgradbi. Pisec besedila lahko v
svoje besedilo vključi hiperpovezave na neposredno dostopne dokumente drugih avtorjev, na
katere se sklicuje, s čimer se besedila in njihovi avtorji povezujejo v tematske ali interesne
omrežene sklope (Škerlep 1998: 7). Bralec lahko na preprost in hiter način nadaljuje svoje
branje, če želi.
Čeprav hiperbesedilnost predstavlja odmik od tradicionalnega linearnega teksta, lahko še
vedno najdemo podobnosti med spletnimi besedili in tradicionalnim pisanjem. V spletnih
besedilih namreč še vedno zasledimo citate, sprotne opombe ipd. (Crystal 2001 v Michelizza
6

Čeprav danes pojma internet in splet pogosto dojemamo kot sinonima, predvsem zgodovinsko gledano to ne
drži. Internet je svetovno telekomunikacijsko omrežje, katerega temelj so telekomunikacijske storitve; splet pa je
ena od internetnih storitev, »ki omogoča dostop do spletnih strani, spletnih dokumentov, povezanih s
hiperpovezavami v porazdeljeni informacijski sistem« (Islovar – slovar informatike, v Michelizza 2015: 20).
7
Starejši izraz je računalniško posredovana komunikacija, kar pa danes zaradi pojava novih elektronskih
pripomočkov, npr. mobilnih telefonov, tablic, ni več primeren izraz (Michelizza 2015: 76).
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2015: 23). Spletna besedila so torej decentralizirana, nelinearna, bralec ima aktivno vlogo, saj
sam določa zaporedje branja, in vsako besedilo je lahko tudi produkt več različnih avtorjev
(Oblak in Petrič 2005: 30–31). Naštete lastnosti pa niso nujno prednost, kot ugotavljata Oblak
in Petrič (2005), saj so včasih hiperpovezave nestrukturirane in nesmiselne, pritegnile pa so
tudi interes kapitala, ki povezave uporablja v reklamne namene (v Michelizza 2015: 24–25).
Hiperpovezave so zanimive tudi s skladenjskega vidika. Pisci hiperpovezave vključujejo tudi
v stavke, kar na skladnjo sicer nima večjega vpliva (Crystal v Michelizza 2015: 26), vendar
vseeno vplivajo na bralca. Takšna nelinearnost lahko bralca zmoti, lahko pa ga dodatno
informira, saj deluje po principu opomb v tradicionalnem pisanju. Precej je tudi odvisno od
tega, na kakšen način so hiperpovezave prikazane – ali gre zgolj za spletni naslov ali gre za
besedo ali ikono, ki vsebuje povezavo na spletno mesto. Pri nekaterih hiperpovezavah bralec
lahko že vnaprej sklepa, kam ga bo hiperpovezava vodila, pri nekaterih pa tega ne ve, dokler
povezave ne odpre.

6.1.2. INTERAKTIVNOST ALI DVOSMERNOST KOMUNICIRANJA
Spletna komunikacija je lahko enosmerna ali dvosmerna. Pri dvosmerni komunikaciji gre
lahko za medosebno komunikacijo v razmerju eden z enim, skupinsko ali mrežno
komunikacijo v razmerju mnogi z mnogimi ali množično komunikacijo v razmerju eden z
mnogimi (Škerlep 1998: 3), odvisno od tega za kakšen tip elektronsko posredovane
komunikacije gre (elektronska pošta, forumi, blogi, spletne enciklopedije, spletne strani itd.).
Enosmerna komunikacija je prevladovala v prvih obdobjih spleta, z novimi tehnologijami pa
se je pojavila dvosmerna komunikacija, s tem pa se v komunikacijsko dejanje lahko aktivno
vključijo tudi bralci (Michelizza 2015: 27). Opredelitev komunikacije na spletu kot
enosmerne ali dvosmerne izhaja predvsem »iz prisotnosti ali odsotnosti uporabnikove
možnosti, da se odzove na sprejeto sporočilo«, poleg tega pa enosmernost komunikacije na
spletu lahko presežemo z uporabo različnih orodij, najpogosteje z uporabo elektronske pošte
(Škerlep 1998: 3).
Splet je interaktiven na več ravneh. Prenosna interaktivnost poteka takrat, ko uporabniki
izbirajo med različnimi informacijami, ki so podane na spletu; konzultacijska interaktivnost se
vzpostavi, ko uporabniki zahtevajo določene informacije; konverzacijska interaktivnost
poteka takrat, ko uporabniki posredujejo informacije v določen sistem; registracijska
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interaktivnost pa pomeni, da sistem samodejno preverja uporabnikova delovanja in se nanje
odziva (Oblak in Petrič 2005: 86).
Nove možnosti komuniciranja so omogočile pisanje besedil tudi ljudem, ki sicer ne bi pisali,
zdaj pa pišejo SMS-e, komentirajo objave drugih, nekateri celo pišejo bloge (Antonelli 2008 v
Michelizza 2015: 27). S tem pa smo pridobili tudi nova občinstva, in sicer soustvarjalce in
zgolj bralce. Med pisci spletnih najdemo različne profile – lahko gre za posameznika, lahko
gre za organizacijo, lahko gre za množični medij (Škerlep 1998 v Michelizza 2015:28). Tudi
mediji so namreč postali interaktivni, saj so vsebine časopisov, radijev in televizij ves čas
dostopne na spletu, kar jim daje novo časovno dimenzijo (njihove objave so bolj trajnostne) in
pa novo dimenzijo interakcije z bralci, saj ti zdaj lažje komentirajo objavljene vsebine
(Michelizza 2015: 28). Škerlep (1998: 20) pravi, da splet s svojo interaktivnostjo oz.
dvosmerno komunikacijo v veliki meri spodbuja demokratičnost, saj omogoča oblikovanje
skupnosti, ki lahko organizirano uveljavljajo svoje interese. Tovrstne virtualne organizacije
lahko konkurirajo vsem ostalim organizacijam, poleg tega pa lahko interesna skupina ali
posameznik na spletu nastopi kot množični komunikator in s svojimi objavami pritegne širše
občinstvo. Oblak in Petrič (2005: 114–15) pa v svoji raziskavi ugotavljata, da se le majhen
odstotek uporabnikov spleta aktivno poslužuje interaktivnih praks. Samo dobrih deset
odstotkov uporabnikov spleta je že kdaj poslalo e-pošto uredniku ali vzdrževalcu strani
kakšnega medija ali komentiralo kakšen članek, še manj jih je sodelovalo v kakšni razpravi.
Kljub temu pa je jezikoslovje zaradi interaktivnosti spleta postavljeno pred velik izziv, »saj
imamo na voljo več besedilnega gradiva kot kdaj koli prej« (Michelizza 2015: 31).

6.1.3. MEDKULTURNOST
Splet je stik različnih kultur, narodov in jezikov. Globalnost svetovnega spleta je izziv na
področju jezika, saj je angleščina bila in še vedno je najbolj razširjen jezik in tako ostaja tudi
na spletu (Michelizza 2015: 32–33). Velik del spletnih besedil je v angleščini, njen vpliv pa se
kaže tudi v drugih jezik. V zadnjem času pa je čutiti porast besedil v drugih jezikih, tudi v
slovenščini.

6.1.4. VEČPREDSTAVNOST ALI MULTIMEDIALNOST
Predstavljanje vsebin na spletu ne poteka več zgolj v tradicionalni besedilni obliki, ampak je
obogateno s slikami ter zvočnimi in video posnetki. Tovrstna multimedialnost je danes
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pomembna značilnost spletnih besedil tudi po zaslugi dejstva, da lahko že običajni uporabniki
preprosto objavijo večpredstavnostne vsebine. Prisotnost multimedialnosti in novih oblik
zapisa informacij so temeljito spremenili načine komuniciranja (Michelizza 2015: 34).

6.1.5. AKTUALNOST IN ARHIVSKOST
Splet je v drugačno luč postavil tudi komponenti prostora in časa. Aktualnost je ena od
bistvenih značilnosti spleta, saj na njem lahko beremo objave stare zgolj nekaj sekund. Po
drugi strani, pa je splet prostor, kjer se besedila, ali bolje rečeno objave, lahko shranjujejo.
Med drugim lahko na spletu najdemo besedila, ki so stara več stoletij (Crystal 2001 v
Michelizza 2015: 35). Spletnih objav se načeloma ne briše. Ko niso več aktualna, se ji po
navadi arhivira in tako imajo uporabniki tudi kasneje dostop do njih. Četudi uporabnik
(govorimo o uporabniku, ki je nekaj objavil) neke objave izbriše, jih je lahko v vmesnem času
nekdo drug objavil na svojem strežniku in tako ostanejo dostopne. Dimenzija kraja pa je na
spletu povsem relativizirana, saj na uporabnika ne vpliva, ali si ogleduje vsebine shranjene na
bližnjem ali na oddaljenem strežniku (Michelizza 2015: 36–37).

6.1.6. ANONIMNOST
Anonimnost ni značilnost vseh spletnih besedil, nanaša se bolj na spletna mesta, kjer
uporabniki razpravljajo o različnih tematikah (forume) in na komentiranje spletnih objav.
Komunikacija na spletu je lahko povsem zasebna oz. zaprta (tak primer je elektronska pošta),
sicer pa je za splet značilna javna komunikacija, ki pa je lahko polzaprta oz. polodprta, kar
pomeni, da je za dostop do vsebin potrebna registracija (Škerlep 1998: 14).
Škiljan (1999 v Michelizza 2015: 38) opozarja na pritegovanje zasebne komunikacije v javno,
kar nakazuje na to, da se meja med zasebnim in javnim vedno bolj briše. Javna spletna
komunikacija vedno bolj spominja na zasebno komunikacijo tudi zaradi njenih jezikovnih
elementov, ki so elementi pogovornega jezika, ta pa načeloma pripada zasebni komunikaciji.
Anonimnost ima dvojen učinek na spletno komunikacijo – sicer zmanjšuje socialni pritisk na
posameznika, ki se želi oglasiti, vendar pa anonimna komunikacija na spletu povečuje stopnjo
agresivne in neprijazne komunikacije in pripomore k širjenju sovražnega govora, ki je pereč
problem na tem področju.
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6.2. BLOG
Blog je spletno mesto, na katerem avtorji na preprost način objavljajo besedila, slike,
posnetke, bralci pa imajo po navadi možnost komentiranja (Slovar novejšega besedja
slovenskega jezika 2013). Gre za nekakšen spletni dnevnik, zanj je značilno, da so prispevki v
njem organizirani kronološko; na prvem mestu tako najdemo zadnji zapis. Blogi so lahko
vezani na osebo (v tem primeru imamo enega pisca) ali pa na določeno temo (v takšnih
primerih je piscev lahko tudi več). Za bloge je zelo značilno, da avtor v svoje pisanje o
določeni tematiki vključi svoj osebni pogled, zato so blogi v določenih pogledih zelo blizu
kolumni (Suhadolc 2007: 102). Crnkovič (2007) pravi, da sta tako blog kot kolumna
prvoosebna, komentatorska, doživljajska in pri obeh je avtor v ospredju. Razlika pa je v tem,
da pri blogu pisec nima urednika. Kolumne so razvrščene po pravilnih časovnih vzorcih, blog
pišeš kadar hočeš. Blog je tudi multimedialen, avtorju omogoča več, več svobode in še odziv
bralcev.
Blog je prostor družbene komunikacije, zaznamujejo pa ga tudi politična komunikacija,
potrošniška kultura, poslovni prenosi in intimni odnosi. Blogi so prisotni v novinarstvu,
izobraževanju, politiki, raziskovanju in tudi v oglaševanju. Uporabniki s pomočjo blogov
izmenjujejo mnenja, poleg tega pa se povezujejo v skupnost in se na ta način socializirajo.
Pisec izbere temo ter izrazi svoje mnenje o njej. Blog je tudi eden od lažjih načinov
samopromocije na spletu (Šporčič 2011: 58–60).
Blog je sestavljen iz več posameznih zapisov. Ti zapisi so opremljeni z naslovom, datumom
(včasih tudi z uro) in imenom avtorja. Poleg zapisa imamo tudi tage oziroma kategorije, po
katerih so zapisi razvrščeni; en zapis lahko spada v več različnih kategorij. Pod zapisom
imamo komentarje bralcev. Možnost bralčevega komentiranja je ravno tista lastnost, ki določa
blog kot posebno obliko spletnega mesta. Tudi novice na spletnem mestu so organizirane
kronološko, vendar blog z možnostjo komunikacije med piscem in bralci, ki se lahko
neposredno odzivajo, povečuje interaktivnost (Suhadolc 2007: 104). Poleg dvosmerne
komunikacije so značilnosti blogov tudi enostavna uporaba, anonimnost, brezplačnost,
multimedijskost in tvorjenje virtualnih skupnosti (Huffaker in Calvert 2005 v Flisar 2014:
13).
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Ljudje se najpogosteje odločijo, da bodo pisali bloge, ker s tem dokumentirajo svoje življenje
in ga delijo z drugimi, izražajo svoje mnenje in dobijo odzive (komentarje) bralcev; za
nekatere je to način, kako preživljajo prosti čas, drugi se na tak način povežejo z drugimi
podobno mislečimi; nekateri v pisanju bloga iščejo potrditev oziroma priznanje, spet tretji pa
to počnejo zato, ker je modno. Vse več se pojavlja tudi blogov, ki so napisani z namenom
prodaje strokovnih storitev. Motivacija tovrstnih piscev je precej drugačna od tistih, ki blog
pišejo ljubiteljsko in njihov cilj ni zaslužek (Suhadolc 2007: 110).
Poznamo več vrst blogov, delimo jih na različne načine. Prva delitev se nanaša na pisca. Med
temi tipi bloga je najbolj razširjen osebni blog, v katerem avtor opisuje svoje življenje, deli
svoja mnenja. Tovrstni pisci so na svoje bloge zelo ponosni, blog ima za njih tudi
sentimentalno vrednost. Pogosta je tudi delitev glede na temo. V tem oziru poznamo politične
bloge, potopisne bloge, hišne bloge, modne bloge, projektne bloge, izobraževalne bloge itd.
Bloge delimo tudi glede na vrsto medija (sem spadajo fotoblogi ali videoblogi) ali glede na
način avtorjevega objavljanja na spletu (npr. moblogi imenujemo tiste bloge, ki jih uporabniki
pišejo in objavljajo preko mobilnega telefona).
Med blogerji so se oblikovala nenapisana pravila, ki jih morajo pisci upoštevati, če hočejo na
tem področju veljati za verodostojne. Zato je zelo pomembna tudi pravilna uporaba jezika, saj
gre za nelektorirane tekste. Pri pisanju blogov je pomembna pravilna raba velike začetnice in
ločil, saj mora pisec upoštevati osnovna jezikovna pravila, drugače ne more pozitivno vplivati
na bralca, čeprav je njegovo sporočilo lahko zanimivo. Slog pisanja v blogih pa je oseben –
bolj pogovoren. Besedilo nima komunikacijskega tona sporočil za javnost, ne gre za uradno in
resno sporočilo. Slog pisanja v blogih je bolj sproščen (Suhadolc 2007: 116).

6.2.1 MIKROBLOGANJE
Mikrobloganje je praksa objavljanja fragmentarnih digitalnih vsebin. Razlog za pojav
mikrobloganja je pospešen ritem življenja, ki zahteva tudi hitro, strnjeno komunikacijo
(Šporčič 2011: 58). To so lahko besedila, slike, povezave, kratki videoposnetki ipd.
Mikrobloganje je postalo priljubljeno med skupinami ljudi (recimo med prijatelji, sodelavci),
ki pogosto posodabljajo svoje objavljene vsebine in sledijo prispevkom drug drugega. S tem
se ustvarja občutek spletne skupnosti. Twitter je trenutno najbolj priljubljena oblika
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mikrobloganja, o njem več v nadaljevanju (vir: 7 things you should know about …
Microblogging).

6.2.2. ZGODOVINA BLOGA
Izraz za spletni dnevnik je leta 1997 izumil Jorn Barger, kot kombinacijo besed webside in
logging; iz prvotnega termina weblog se je ohranila skrajšana verzija blog. Začetke bloganja
je težko določiti, saj so blogi nastali spontano in na več različnih mestih naenkrat. Zaradi tega
ne moremo govoriti o mejniku nastanka, ampak govorimo o procesu. Na začetku (nekje med
leti 1994 in 1996) so bili blogi dostopni samo ljudem z visokim tehnološkim znanjem, saj je
bilo potrebno poznavanje kompleksnejših računalniških operacij ob vsakem novem zapisu na
blog. Po letu 1999 se je število blogov občutno povečalo, saj so postala javnosti dostopne
številne aplikacije in programi, ki so lajšali postavitev in oblikovanje spletnega dnevnika
(Šporčič 2011: 59). Nova ekspanzija blogov je sledila leta 2001 (ob terorističnih napadih na
ZDA), saj se je ob priliki izkazalo, da se informacije preko blogov širijo veliko hitreje kot
preko ostalih medijev. Leta 2011 naj bi na spletu obstajalo okoli 181 milijonov blogov; vsak
dan nastajajo novi, je pa tudi vedno več opuščenih. (Branckaute 2010 v Flisar 2014: 14) V
Sloveniji se je število blogov močno povečalo leta 2006. Začetnik bloganja v Sloveniji je bil
Jonas Žnidaršič, ki je k dejavnosti povabil tudi ostale, med drugim tudi Mojco Mavec in
Marka Crnkoviča (Suhadolc 2007: 110).

6.3. TWITTER
Twitter je spletna platforma, ustanovljena leta 2006, orodje, ki uporabnikom omogoča branje
in pošiljanje sporočil, ki jih imenujemo tviti. Portal torej omogoča pisanje kratkih sporočil, do
140 znakov, ki jih uporabnik objavi oz. pošlje svojim sledilcem, zainteresiranim opazovalcem
(Java idr. 2007, Huberman idr. 2008: 3). Objave javnih oseb so dostopne vsem, za branje vseh
objav vseh uporabnikov pa se je potrebno na portalu registrirati, prav tako je registracija
potrebna za objavljanje lastnih tvitov. Registrira se lahko vsakdo, brezplačno. Ljudje
uporabljajo Twitter, da govorijo o svojih vsakodnevnih dejavnostih, dnevnih izkušnjah, da
iščejo oz. si izmenjujejo informacije, komentirajo in delijo svoja mnenja o vsakdanjem
življenju, aktualnih dogodkih, novicah in tudi drugih specifičnih interesih. Twitter je ena
najbolj priljubljenih platform za mikrobloganje, torej gre še vedno za obliko bloganja, čeprav
se od prej opisanega bloganja kar precej razlikuje. Twitter namreč omogoča še hitrejši način
komuniciranja, saj pisec za objavo tvita navadno porabi le malo časa in energije. Gre za zelo
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ažuren medij, saj plodoviti tviteraši objavijo tudi več tvitov v enem dnevu. Java idr. (2007) v
svoji raziskavi ugotavljajo, da je glavni komunikacijski namen uporabnikov twiterja dnevni
klepet, pogovarjanje, izmenjava informacij in poročanje novic.
Uporabniki imajo možnost, da sledijo drugim uporabnikom, sledenje med uporabniki pa ni
avtomatično vzajemno (Huberman 2008: 3). Uporabnik lahko sledi drugim uporabnikom,
javnim osebam, organizacijam, podjetjem, medijskim hišam, interesnim skupinam ipd. Tako
se uporabniku ob vstopu na portal na prvi strani izpišejo najnovejše objave souporabnikov, ki
jim sledijo. Uporabniki omrežja Twitter, bralci (imenovani tudi sledilci) imajo možnost
objave (so)piscev komentirati, všečkati in deliti. Slednje pomeni, da objavo drugega tviteraša
objavijo ponovno in je tako dostopna njihovim sledilcem, pri čemer je avtor tvita seveda znan,
saj se t.i. retviti tudi vizualno razlikujejo od ostalih uporabnikovih objav. Na tak način se
zanimive objave še bolj potencialno širijo med uporabniki.
Značilni simbol Twitterja je hashtag (#). Gre za simbol, ki označuje ključne besedo oz. temo
objave (Kricfalusi 2016). Simbol je v tej vlogi kategoriziranja sporočil prišel v uporabo prav
na Twitterju, kasneje pa se je uporaba hashtaga razširila tudi na druga družbena omrežja.
Simbol se uporablja pred ključno besedo ali besedno zvezo, pisano brez presledkov. Ko
tviteraš uporabi simbol # se samodejno vzpostavi hiperpovezava in če sledimo tej
hiperpovezavi, najdemo vse objave s to ključno besedo. Drug značilni simbol Twitterja je @.
Tviteraš lahko namreč svojo objavo naslovi na določenega uporabnika, tako da na začetku
objave uporabi znak @ v kombinaciji z uporabniškim imenom naslovnika. Uporabniki
Twiterja lahko poleg kratkih besedilnih sporočil objavljajo tudi slike, videoposnetke, zvočne
posnetke ali pa v svoje objave vključijo hiperpovezave na druga spletna mesta. To so lahko
spletna mesta, ki se jim zdijo vredna pozornosti (medijski portali z aktualnimi novicami,
članki, dogodki itd.), lahko pa gre za spletno mesto, kjer so sami kaj objavili in svoje bralce
na ta način vabijo k branju ali ogledu (npr. hiperpovezava na tviterašev blog).

6.4. INSTAGRAM
Instagram (ustanovljen leta 2010) je družabno omrežje in je ena najbolj priljubljenih spletnih
platform. Gre za mobilno aplikacijo, ki uporabnikom omogoča objavljanje fotografij in
kratkih (3 do 15 sekund trajajočih) videoposnetkov. Za uporabo je potrebno na svojo
omreženo elektronsko napravo (aplikacija je v prvi vrsti namenjena mobilnim telefonom)
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najprej namestiti aplikacijo in se registrirati, sicer pa je aplikacija brezplačna. Instagram je
namenjen predvsem komunikaciji s pomočjo vizualnih elementov, se pravi, da uporabniki
objavljajo fotografije, ki so jih posneli s kamero mobilnega telefona, predvsem pa gre za
objavo tega trenutka. Aplikacija uporabnikom omogoča tudi več načinov obdelave fotografij,
vse skupaj pa je zastavljeno zelo preprosto in priročno, kar omogoča hitro in enostavno
uporabo. Uporabnik lahko ob fotografiji, ki jo objavi, pripiše še komentar in že prej omenjene
hashtage. Hiperpovezavo do vsebin objavljenih na Instagramu lahko pa lahko uporabnik deli
tudi na drugih družabnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Tumblr). Sledilci na Instagramu
lahko prav tako kot na Twitterju všečkajo in komentirajo objave souporabnikov. Tsotsis
(2011) navaja, da ustanovitelja Instagrama aplikacije ne dojemata zgolj kot orodja za
izmenjavo slik, ampak kot pripomoček, s katerim posameznik odkriva svet okoli sebe ter
pripoveduje svoje zgodbe.

6.5. JEZIK DRUŽBENIH OMREŽIJ
Jezik, ki se uporablja za komunikacijo na družbenih omrežjih, je kar precej drugačen od
standardne slovenščine. Širše gledano, jezik, ki ga uporabljamo na internetu, vsebuje
značilnosti tako pisnega kot govorjenega jezika (Crystal 2001 v Erjavec in Fišer 2013: 109).
Jezik družabnih omrežij je zaznamovan s časovno komponento, saj komunikacija lahko
poteka z zamikom, še vedno pa so objave na družabnih omrežjih ažurne, povezane s
sedanjostjo in puščajo odprt le določen čas za komunikacijo. Erjavec in Fišer (2013) kot
glavne značilnosti jezika tvitov navajata nestandardno ortografijo (uporaba malih tiskanih črk,
nepravopisna raba ločil), čustvene poudarke, ki so izraženi s ponavljanjem enakih črk ali ločil,
ter uporabo akronimov, okrajšav in emotikonov. V tvitih do izraza pride ekonomična raba
jezika, saj so objave po dolžini omejene na 140 znakov. Izstopa tudi vpliv narečnih glasovnih
posebnosti, uporaba prevzetih besed iz tujih jezikov, čustveno zaznamovanih besed, mašil. Na
področju besedišča pa je opazna raba medmetov, členkov, prislovov, okrajšav in lastnih imen,
zaradi česar tviti bolj spominjajo na govorjeni kot na pisni jezik. Vendar pa – tako kot
značilnosti internetnega jezika ne moremo posplošiti na vso internetno komunikacijo, saj ta
lahko glede na funkcijo niha od povsem knjižne do povsem pogovorne rabe, tako tudi nekateri
tviteraši objavljajo svoje tvite v povsem standardni slovenščini.
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7. ANALIZA BESEDIL
Kot že rečeno, sem se v drugem delu posvetila analizi spletnih objav Jonasa Žnidaršiča.
Podrobneje bom analizirala besedila objavljena na njegovem blogu in njegove tvite. Za
analizo sem izbrala tako novejše kot starejše blogovske objave, bloge z multimedijsko
vsebino ter zgolj besedilne prispevke, saj sem hotela zajeti strukturno raznolikost objav.
Analizirani tviti pa so bili izbrani glede na datum objave, in sicer sem analizirala tvite v
obdobju enega leta (od aprila 2015 do marca 2016).

7.1. ANALIZA BESEDIL GLEDE NA TEMATIKO
7.1.1. TEMATIKE BLOGOV
Žnidaršič v svojih zapisih obravnava različne teme in jih razvršča v naslednje kategorije:

-

Apple

-

Knjige

-

Smeh

-

Blogosfera

-

Kritikiziranja

-

Sponzorji

-

Digitalni lajf

-

Lego

-

Šport

-

Film

-

Nerazvrščeno

-

Televizija

-

Glasba

-

Objavljeno

-

Vest

-

Gledališče

-

Pesmice

-

Vsakdanjik

-

Jana

-

Poddaje

-

Zgodbe

-

Karte

-

Radio

-

Znane osebnosti

Blog imenujemo tudi spletni dnevnik, zato lahko sklepamo, da so besedila na blogu bolj
subjektivne narave. Avtor v svojih zapisih predvsem čuti potrebo po tem, da izrazi svoje
doživljanje ob predstavljeni predmetnosti ali pa zgolj predstavlja obravnavano predmetno
vsebino, v katero je lahko prepričan ali pa izraža dvom o njej. Glede na avtorjev namen so
analizirani zapisi trditve (predstavitvena govorna dejanja) ali pa izrazna govorna dejanja, ki na
naslovnika prenašajo tvorčevo doživljanje. Tematike, ki so obravnavane v analiziranih zapisih
so različne. Gre za tematike, ki avtorja zanimajo oziroma o njih veliko ve, jih spremlja.
V besedilu Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik … Žnidaršič s pomočjo
videoposnetka in besedila predstavi izdelke svojega 3D tiskalnika. V besedilu pod posnetkom
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pove, da je na svoj tiskalnik zelo ponosen, rad ga pokaže drugim, ker se mu zdi zelo
uporaben, in da je to po njegovem mnenju tehnologija, ki jo bomo v prihodnosti množično
uporabljali. Žnidaršič je tudi velik ljubitelj digitalne tehnologije, zato v svojih zapisih
predstavlja in komentira tehnološke novosti na tržišču, med katere spada tudi ročna ura
znamke Apple, ki je glavna tema bloga Apple Watch. Tematika naslednjega analiziranega
teksta (Štirideset? Ja. Štirideset let …) je oddaja Saturday night live oziroma štiridesetletnica
te oddaje. Gre za ameriško oddajo, ki je na sporedu vsako soboto ob pozni večerni uri;
vsebina oddaje so komični skeči (parodija na sodobno kulturo in politiko) ter glasbeni nastopi.
Žnidaršič je del slovenske televizijske sfere, tudi sam je televizijski voditelj, znan po svojem
humornem nastopanju. V tretjem blogu opisuje dotično oddajo, označi jo kot oddajo, ki bi
lahko bila zgled slovenski medijski (predvsem televizijski) sceni. V četrtem blogu Edi se mi
je zdel hecen … avtor govori o jezikovni zagati slovenskega televizijskega voditelja, s katero
se vsi srečujemo na področju pisanja in izgovorjave internetnega besedišča (elektronski
naslovi, spletni naslovi, hashtagi itd.), v katerem se ne uporablja šumnikov. Besedilo Morje
cveti, politika tudi spada v kategorijo vsakdanjik in je po svoji tematiki in strukturi bližje
dnevniškemu zapisu kot prejšnja besedila. Žnidaršič opisuje aktualna družbena dogajanja
(politične kampanje; redki naravni pojavi; biopridelovanje hrane) in kako so ta dogajanja
vpeta v njegov vsakdan. Tematika tega besedila je težje določljiva oziroma je sestavljena iz
več različnih tem. Lahko bi rekli, da je tema zapisa vsakdanjik (v to kategorijo je tudi
razvrščen tekst), ali da je tematika besedila povezava med naravo in družbenim, kar odraža že
naslov – cvetenje morja in politični vpliv. Avtor aplicira samostalnik cvetenje na tri različne
tematike, beseda pa v vsakem delu dobi drugačno konotacijo (cvetenje morja kot nekaj zelo
negativnega; cvetenje, zorenje češenj kot nekaj pozitivnega; cvetenje politike ali politična
propaganda, kot dogodek v vrtcu razume avtor). Blog Parkeljni pa je Žnidaršičev zapis o
dogodkih iz njegovega otroštva, ki so se odvijali v času miklavževanja. V nekaterih
obravnavanih besedilih je torej tematika jasno opredeljena že v naslovu, tako lahko naslovnik
že iz naslova razbere, o čem bo besedilo govorilo, nekatera besedila pa so nenaslovljena in se
tema bralcu odkriva šele skozi branje.

7.1.2. TEMATIKE TVITOV
Žnidaršičeve objave na Twitterju zajemajo več različnih tematik. Podobno kot pri blogu
imamo tudi pri tvitih tematike, ki avtorja zanimajo in so mu poznane. Kar pa splošno velja za
vsebino tvitov, se je potrdilo tudi pri analizi Žnidaršičevih objav, saj avtor večkrat omenja
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aktualne družbene dogodke in novice, pripoveduje o svojih izkušnjah, o vsakodnevnih
dejavnostih, o posebnih dogodkih iz njegovega življenja ter išče in deli informacije
specifičnih področij. Nekateri tviti se med seboj tematsko povezujejo – gre za objave, ki jih je
avtor zaporedoma napisal v krajšem časovnem obdobju, v razmaku nekaj minut.
Žnidaršič v svojih tvitih večkrat govori o šahu, saj je med drugim tudi strasten šahist, objavlja
hiperpovezave do strani, kjer je odigral kakšno virtualno partijo šaha in želi svoj rezultat deliti
z drugimi. Pogosto (preko aplikacije Instagram pa tudi neposredno na Twitter) objavlja
fotografije z javnih dogodkov, katerih se je udeležil, in tudi fotografije iz svojega zasebnega
okolja, fotografije svojih otrok, predmetov, narave. Pripoveduje o svojih vsakodnevnih
izkušnjah oz. podaja svoje mnenje o vsakodnevnih stvareh (kako je preživel dan na otroškem
igrišču; kako s hčerko igrata križce in krožce; o praznikih; o vzgoji; o tem, da ga ne pikajo
komarji; o bioprehrani) in o posebnih izkušnjah (kako je prenehal kaditi; da sodeluje v
gledališkem projektilu Noordung). Komentira tudi televizijske in druge filmske vsebine (npr.
izbor za pesem Evrovizije, različne serije, filme in oddaje), komentira družbene in politične
dogodke (npr. referendum, odstop posameznikov z vodilnih funkcij, epidemijo ebole, pravila
v tekmovalnem športu, odmevno letalsko nesrečo). Pogosto komentira dogodke in deli
hiperpovezave v zvezi s tehnologijo (predstavlja svoje nove digitalne pridobitve, komentira
udeležbo na dnevih robotike, deli povezave do svojega drugega projekta Digitalije), sprašuje
pa tudi za jezikovne nasvete ali zgolj razmišlja o njih (o tem, da tviti niso lektorirani, o
obstoju besede odslediti, o pravilni rabi določenih besed, vejic, narekovajev ipd.). Preko
Twitterja je avtor celo oglaševal razprodajo svojih predmetov in stvari, ki jih ni več
potreboval.

7.2. OPREDELITEV BESEDILNE VRSTE IN ŽANRSKA OPREDELITEV
Analizirana besedila, ki jih je avtor objavil na svojem blogu, bi lahko uvrstili med
publicistična besedila, ker imajo specifičen položaj – nekje med znanstveno-strokovno in
umetnostno funkcijsko zvrstjo. Avtor ustreza karakteristikam publicista, ki se (nasprotno od
novinarja) na javnost obrača s svojim individualnim stališčem. Jezikovno se to kaže v rabi
ekspresivnega izrazja z zaznamovanimi jezikovnimi sredstvi, kot so aktualizmi, ki še
poudarjajo opisano problematiko. Publicistična besedila so lahko poročevalna (informirajo in
naznanjano; npr. novica, poročilo, izjava), presojevalna oz. komentarji (razlagajo,
razčlenjujejo, vrednotijo, prepričujejo; npr. uvodnik, komentar, obletnični zapis, ocena, vodič,
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polemika) in leposlovno navdahnjena (npr. karikatura, reportaža, esej, dnevnik, zapis s poti)
(Kalin Golob 1999: 188 in 2004: 708– 9; Kuster, 2013: 90–91).
Blog Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik … spada v kategorijo komentarjev,
saj avtor v besedilu predstavi svoje osebno mnenje o tiskalniku, pove, kaj z njim počne in
kako bo po njegovem v prihodnosti z uporabo visokotehnoloških pripomočkov, kot je ta
tiskalnik. Besedilo Apple Watch lahko brez težav uvrstimo med presojevalna publicistična
besedila. Pravzaprav gre za Žnidaršičevo oceno novega izdelka na tržišču. Ta ocena je
povsem subjektivna, kriterij za ocenjevanje je uporabnost izdelka, zmogljivost, prestižnost in
cena; merilo pa je on osebno, njegove potrebe, status in življenjske navade. Tudi besedilo
Štirideset? Ja. Štirideset let … lahko uvrstimo med presojevalna publicistična besedila. Gre
za obletnični zapis ob 40-letnici oddaje, v katerem avtor uporabi veliko ekspresivnih sredstev
s katerimi pokaže tudi svoj emocionalni odnos do obravnavane tematike. Besedilo Edi se mi
je zdel hecen… prav tako sodi v skupino presojevalnih besedil, saj Žnidaršič ponovno podaja
svoje mnenje, in sicer o določeni jezikovni tematiki, omenjeno besedilo pa bi opredelila kot
komentar. Blog Morje cveti, politika tudi bi lahko uvrstili med presojevalna besedila, nagiba
pa se tudi k leposlovno navdahnjenim besedilom. Bližje je dnevniškemu zapisu oziroma
zapisku s poti, saj se v besedilu čuti osebno noto avtorja, njegovo doživljanje določenih
aktualnih in obenem vsakdanjih dogodkov. Leposlovno navdahnjeno pa je besedilo Parkeljni,
v katerem avtor opisuje svoje spomine na otroške dni, opisuje kako so kot otroci pričakovali
prihod Miklavža in njegovih spremljevalcev. Tudi to besedilo je pisano ekspresivno,
zaznamuje pa ga tudi posebna raba jezika, ki deluje arhaično, na nekaterih delih pa tudi
otroško.
Manca Košir (1988: 65) je kolumno označila kot interpretativno zvrst in komentatorsko vrsto,
kolumnist pa je znan po specifični izbiri predmetnosti, ki jo komentira, in po originalnem,
avtentičnem stilu. Tudi kolumna spada med presojevalna besedila in če bi potegnili črto,
lahko rečemo, da so zapisi na obravnavanem blogu precej podobni kolumni. Ne moremo pa
jih popolnoma enačiti, saj je bistvena razlika še vedno v naravi medija, ki nam posreduje
besedilo, vsekakor pa bi na tem mestu lahko dejali, da na Žnidaršičevem blogu, prevladujejo
presojevalna in leposlovno navdahnjena besedila, poročevalske objektivnosti pa je manj.
Z vidika žanrske teorije so blogi samostojen žanr, ki ga določajo že prej opisane lastnosti:
blog kot žanr so spletna besedila postavljena v kronološko zaporedje, vsebinsko gledano je
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avtorjev pogled v ospredju, pomembni značilnosti pa sta tudi interaktivnost z bralci ter
multimedialnost. Tematika z žanrom ni opredeljena, saj gre v tem primeru za nadžanr. Blogi
so namreč prisotni na večini strokovnih področij. Ožje gledano gre v analiziranem primeru za
osebni blog, ki bi mu težko pripisali še kakšno drugo opredelitev, saj se vsebine v blogu ne
dotikajo enega specifičnega področja.
Tvite bi z vidika besedilne zvrstnosti zelo težko uvrstili v katero od funkcijskih zvrsti jezika,
tudi zato ker so novejši pojav. Gre za spletno besedilo z značilnostmi, ki jih koncept zvrsti in
vrst ne opredeljuje, zato je v tem primeru za analizo primernejša žanrska teorija, ki zajema
novejši pogled na zvrstnost. Žanri se namreč nenehno razvijajo in spreminjajo ter nimajo
stalne oblike (Oblak in Petrič 2005 v Michelizza 2015: 85), spletni žanri so celo posebna
žanrska kolonija, ki jih zaznamujejo hibridnost (mešanje različnih žanrov na enem mestu),
individualizacija (nenadzorovana avtorska ustvarjalnost) in evolucija (stalen tehnološki
razvoj) (Santini 2007 v Michelizza 2015: 86). Tako bi za »standardni tvit« lahko rekli, da je
kratko besedilno sporočilo

(140 znakov), ki ga posameznik objavi na spletnem portalu

Twitter. Pa vendar je potrebno poleg tega upoštevati še vse značilnosti, ki jih prinaša uporaba
družbenega omrežja, v tem primeru omrežja Twitter, se pravi možnost všečkanja,
komentiranja, retvitanja. Poleg omenjenega pa je zelo pomemben tudi razvoj samega medija.
Na Twitterju namreč ne gre več samo za objavo kratkih besedilnih sporočil, saj uporabniki
vse pogosteje objavljajo multimedijske vsebine in hiperpovezave na druga spletna mesta. Tem
primeru pa tvit ni več zgolj kratko besedilno sporočilo.
V primerjavi z blogi so tviti precej drugačni, veliko bolj nekonvencionalni. Bloge namreč še
vedno lahko opredelimo kot tradicionalna besedila, lahko jih uvrstimo v tradicionalno
klasifikacijo in jim določimo besedilno vrsto, saj gre večinoma še vedno za daljše zapise, ki
jih multimedijske vsebine zgolj spremljajo.8 Pri tvitih pa je drugače, tu gre za novejši žanr, ki
je veliko bolj odvisen od svojega konteksta, se pravi od spletnega mesta na katerem se nahaja,
in bi bil izven virtualnega konteksta skorajda nefunkcionalen.

8

Navedenega seveda ne gre posplošiti na vse bloge, saj se tudi blogi iz dneva v dan spreminjajo, nastajajo nove
oblike blogov, veliko blogerjev pa je tudi opustilo tovrstno pisanje.
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7.3. STILNO-NORMATIVNI VIDIK
Bralci zelo hitro opazimo odmik od jezikovne norme, ta pa je lahko nastal nezavedno ali
zavedno, ker je tvorec želel z njim stilno učinkovati na naslovnika. Na področju elektronsko
posredovane komunikacije naslovnik določene napake kar hitro oprosti, npr. kakšne tipkarske
napake, in zaradi njih ne dvomi v tvorčevo jezikovno kultiviranost, kar je v nasprotju s
tradicionalno zapisanimi besedili (Crystal 2001; Kranjc 2004; Tavosanis 2007 v Michelizza
2015: 100–103).

Do odklonov od norme lahko pride zaradi avtorjevega nepoznavanja pravopisnih pravil,
vendar tovrstnih odklonov v analiziranih besedilih Jonasa Žnidaršiča ni zaslediti. Se pa
pojavljajo nenačrtni odkloni od norme, kot so recimo zatipkane besede. Tudi v tem vidimo
specifičnost besedila, ki je zgolj e-dostopno, ni tiskano. Lahko sklepamo, da so besedila
pisana hitro in niso lektorirana, vendar pa kljub temu lahko razumemo sporočevalčev namen,
pravzaprav nekaterih tipkarskih napak pri prvem branju sploh ne opazimo.
… so spet imeli pol gobec zdravja …
… magnenti konektor …
Potem so pa hvalabogu na predstavili še nekaj …
Večinoma ze zanašajo na karizmo …
Imeli bomo škatllo nekje v garaži …
V analiziranih besedilih pa se opazi veliko več načrtnih odklonov od norme, ki jim lahko
pripišemo predvsem stilističen vzrok, saj je Žnidaršič s takšno rabo želel na določen način
vplivati na naslovnike. Tovrstnih načrtnih naklonov od norme je več, predstavljeni so v
nadaljevanju.

-

ZNAČILNOSTI POGOVORNEGA JEZIKA

Na glasoslovni ravni pogosto prihaja do izpada nenaglašenih samoglasnikov (dobr; simpl;
konc; mene pa komarji nočjo…), kratki nenaglašeni -a je velikokrat zapisan s črko -e (zdej; Al
nej bom…), nedoločnik je v večini rabljen v kratki obliki (…ki se nekaj začnejo matrat; … pa
se bojijo povedat normalno), samoglasniški sklop lj je zapisan kot l (prjatli), deležnik na -l v
izglasju prehaja v -u (… je uletu overload.). Našteto predvsem nakazuje na bližino
govorjenega jezika elektronsko posredovani komunikaciji. Značilnosti pogovornega jezika pa
se še močneje odražajo na leksikalni ravni, saj je uporabljenih veliko stilno zaznamovanih
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besed, npr. pogovornih izrazov, vulgarizmov, tujk, narečnih izrazov (Dvatavžent; Gužva;
frendi; švoh; sound; Prasec sem bil.; … kar se nuca.) o katerih več v naslednjem poglavju.

-

BRISANJE BESEDNIH MEJ

V Žnidaršičevih besedilih ima brisanje besednih mej predvsem stilni učinek. Tako v blogih
kot v tvitih najdemo priložnostno sklaplanje (npr. nula-cela-pet procentni jogurt; hvalabogu;
popteve; Žabežabežabesvadbosoimeleeeeeeee; šesttavžentletinpol; wikidiplomiranec; kenede;
ultradesničarji; ki-si-ga-zapomnimo pečat), s katerim se avtor približuje govorjenemu
besedilu in tako na poseben način učinkuje na bralca. Torej imamo sklapljanje stalnih
besednih zvez, nove tvorjenke in sklope, ki bi jih avtor lahko izrazil s pomočjo bolj
ekonomičnih jezikovnih sredstev. Brisanje besednih mej zaradi tehničnih omejitev pa je na
Twitterju zelo pogosto pri klasificiranju tvitov oz. pri že omenjenih hashtagih. V primeru, da
gre pri ključni besedi pravzaprav za besedno zvezo, mora biti le-ta pisana brez presledkov.
Tak primer lahko zasledimo tudi pri Žnidaršiču (The rest is history. Počitek je histeričen.
#hitriprevodi), ki pa sicer hashtagov ne uporablja pogosto.

-

(NE)UPORABA ŠUMNIKOV

Šumniki v analiziranih besedilih so zapisani v skladu z normo. Če je zapis šumnikov v
elektronsko posredovani komunikaciji pred leti prestavljal problem, je ta težava danes po
večini odpravljena. Še vedno pa je velik del uporabe šumnikov odvisen od avtorja samega, saj
nekateri pisci zgolj iz navade ali stilističnih vzgibov v elektronsko posredovani komunikaciji
zapisujejo šumnike s sičniki (Michelizza 2015: 109). Žnidaršič je pri zapisu šumnikov
povsem v skladu s standardnim jezikom, v svojih zapisih jih dosledno uporablja, v enem od
blogov tudi podaja svoje mnenje o uporabi sičnikov in šumnikov v elektronskih medijih: …
Kot da ne vemo že deset let, da ni čšž-jev v URL-jih. (Ja, vem, da so po novem lahko. Lahko,
pa niso in ne bojo.)…

-

ZAPIS MALIH IN VELIKIH ČRK

Tudi pri pisanju velike in male začetnice je Žnidaršič povsem v skladu s pravopisno normo.
Včerajšnji Žar predsednika v Operi je bil ene sorte prelomnica. Prvi v nizu, upajmo.
Kozmokinetični selfie. #Vitanje
Alan Rickman? Umrl? Nepozabno zloben v Die Hard.
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Pri zapisu tujih besed se drži pravopisnega pravila jezika, iz katerega izhaja (npr. iPhone;
Saturday Night Live v primerjavi z Štirideset let Sobotne noči v živo!). Občasno lahko
zasledimo uporabo samih velikih črk, kar pomeni, da avtor povzdiguje glas, s tem pa se
približuje govorjenemu diskurzu. Same velike črke so uporabljene tudi pri zapisu kratic, kar je
povsem v skladu z normo, saj so kratice (in sklanjanje le-teh z dodajanjem glasovnih končnic)
v današnjem času vedno pogosteje rabljene tudi zaradi želje po čim bolj ekonomičnem
jezikovnem izražanju (Logar 2005: 220).
… folk je pa obračal številčnice, NA PAMET!
… ampak res PRAVILOMA …
… Applove ure NE rabim…
… da ni čšž-jev v URL-jih …
… tistega leta sem kupil prvi DVD predvajalnik.
… desni kravatar z očali je skrbel za PR.

-

LOČILA IN DRUGA PISNA ZNAMENJA

Skladenjska raba ločil je v elektronsko posredovani komunikaciji pogosto pomanjkljiva,
brezbrižna ali napačna, saj pisci postavljajo ločila poljubno, npr. vejico, ki v elektronsko
posredovanih sporočilih pogosto bolj sledi ritmu kot pa skladenjski stavi, ali pa z njimi
izražajo stopnjevanje svojih občutij, kadar končna ločila, predvsem vprašaj in klicaj,
podvajajo, potrojijo itd. (Dobrovoljc 2008: 4, 11–12). Neustrezna skladenjska raba pa prinaša
slabšo razumljivost povedanega. Za elektronsko komunikacijo je značilna tudi uporaba
razpoloženjskih simbolov (emotikonov), ki je v zadnjih letih prešla iz znakov sestavljenih iz
znamenj za ločila v uporabo za ta namen oblikovanih slikovnih simbolov. V analizi
Žnidaršičevih blogov in tvitov pa se je izkazalo, da avtor ne sledi trendom večinske
elektronsko posredovane komunikacije. V svojih besedilih namreč uporablja ločila v skladu s
skladenjsko stavo, tako vejice kot končna ločila, uporabe emotikonov pa se ne poslužuje, prav
tako v svojih zapisih ne uporablja narekovajev, ki so v elektronsko posredovani komunikaciji
pogost pojav pri zapisu stilno zaznamovanih izrazov. Do slednjega tudi vsebinsko izraža svoje
mnenje (@24ur_com Ob živce me spravljate s temi nepotrebnimi narekovaji. Je to posipanje
besed z njimi dogovorjeno, ali gre za enega nepismeneža?). Od posebnih pisnih znamenj
izstopata @ in #, ki imata na Twitterju že omenjeno posebno funkcijo naslavljanja tvitov na
določenega uporabnika in kategoriziranje.
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7.4. BESEDIŠČE
V analiziranih besedilih na ravni besedišča najbolj izstopajo besede, ki so v slovenskem
jeziku stilno zaznamovane, kar pa ne pomeni, da je njihova uporaba neprimerna. Gre namreč
za stilno zaznamovanost v jeziku v splošnem, česar ne smemo enačiti s stilno
zaznamovanostjo v določenem besedilu (Kuster, 2013: 73). Učinek stilno zaznamovanih
besed na naslovnika je odvisen od konteksta – od sobesedila ter od naslovnikovega fizičnega,
socialnega in mentalnega sveta.

V elektronsko posredovani komunikaciji izstopa raba novih besed. To so lahko tvorjenke iz
ustaljenih besed ali besednih zvez, tako iz lastnega kot iz tujega jezika, ki nastajajo z
običajnimi besedotvornimi postopki. Poleg besedotvorja pa je treba omeniti še postopek
pomenotvorja, to pomeni, da ustaljeno rabljena beseda dobi nov pomen, s tem pa širimo
funkcijskost jezika (Toporišič 2000, Logar 2005, Žele 2003 v Michelizza 2015: 161). Na
področju besedišča v okviru elektronsko posredovane komunikacije pogosto naletimo tudi na
neologizme, izraze, ki še niso splošno uveljavljeni. Posebna vrsta neologizmov so
priložnostnice, ki jih Stramljič Breznik (2014 v Michelizza 2015: 162) opredeli kot
»tvorjenke, ki so izraz netipične, individualne kombinacije besedotvornih prvin mimo
običajnih in sistemsko predvidljivih tvorbenih vzorcev«. Zanje pa je značilno, da so
individualno rabljene ob enkratni priložnosti, ekspresivne, nenormativne, njihova uporaba se
ne razširi, povezujejo se z aktualnim družbenim dogajanjem ter pogosto nastajajo v
govorjenem jeziku.
Za elektronsko posredovano komunikacijo, ki jo uvrščamo nekje med pisno in govorjeno
komunikacijo, je značilna tudi pogosta raba medmetov. V Slovenski slovnici (Toporišič 2004:
450–62) so medmeti razdeljeni na razpoloženjske, ki izražajo tvorčevo emocionalno stanje,
onomatopejske, ki posnemajo zvoke iz narave, in velelne, s katerimi tvorec zapoveduje,
prepoveduje ali veli. V analiziranih besedilih najdemo kar nekaj medmetov, predvsem
razpoloženjskih (Pha.; Eh, raje neham…; Hm.; O, ebola!; Jebenti, že na vaji majo mulci
dober sound.; Madona je tema, ura je pa pet.), pa tudi velelnih, s katerimi tvorec vzpostavlja
stik z naslovnikom in med katere sodijo zvalnice in pozdravi (Aja, pa novi Macbook je
krasen; Hej! Nisi edini malo žalosten čez praznike!; Oj, kako se že reče tisti plošči, s katero so
naše babice prale perilo?), na nek način pa v to skupino sodita tudi prosim in hvala (Hvala,
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omrežje.; …ker je okoli mene hvala lepa dovolj trgovcev…). Z medmeti Žnidaršič povečuje
ekspresivnost svojega izražanja, v besedilo vnaša emocije in stilno učinkuje na bralca.
Če je imela v preteklosti na slovensko leksiko velik vpliv nemščina, je danes »prevladujoč
vpliv na slovenščino prevzela angleščina« (Šabec 2012: 274). V drugi polovici 20. stoletja se
je vpliv angleškega jezika (tudi na slovenščino) povečal predvsem zaradi globalnega širjenja
ameriške kulture, v 90. letih 20. stoletja pa se je s prihodom interneta in novih
komunikacijskih možnosti še povečal vpliv angleščine in pa tudi uporaba. Zaradi poplave
informacij, ki iz angleško govorečega okolja pridejo praktično brez časovnega razmika,
nimamo več časa razglabljati, katera beseda bi bila bolj primerna za poimenovanje določene
predmetnosti, saj so besede po navadi kar v svoji prvotni obliki vključene v rabo. Tako je bilo
in je še vedno v slovenščini veliko anglicizmov z neustaljenim zapisom in anglicizmov s
črkami ali kombinacijami črk, ki jih naša abeceda ne pozna (Šabec 2012: 274–76).

7.4.1. POSEBNOSTI BESEDIŠČA V ANALIZIRANIH BLOGIH
V nadaljevanju bom predstavila nekaj primerov.
V besedilu Apple Watch Žnidaršič uporablja sopomenki aplikacija in app – najprej uporabi
besedo aplikacija, v nadaljevanju pa uporablja krajšo angleško besedo app, torej se v enem
besedilu za isto predmetnost pojavita tako pogovorni kot knjižni izraz. Verjetno je njegovi
izbiri botrovala sama dolžina besede in dejstvo, da kdorkoli pozna pomen te besed, pozna
pomen obeh ali pa nobene. Zanimiva je njegova izbira zapisa imena dveh operacijskih
sistemov (Android in Windows) – prvega zapiše z malo začetnico, drugega okrni in zapiše z
veliko začetnico: … delovala z androidi? … nikoli na Winsih? Takšne krnitve, kot sta app in
Winsi, delujejo pogovorno in tudi žargonsko, s čimer avtor tudi sporoča, da pogosto uporablja
tovrstne besede, bralec pa dobi občutek, da se avtor na to področje dobro spozna (kar je
seveda razvidno tudi iz sobesedila). Po analogiji aplikacija/app Žnidaršič uporabi sopomenki
evri in ojri (… za enako vsoto v evrih; 350 ojrov?). V tem primeru besede ne skrajša, v
drugem primeru uporabi pogovorni izraz, kar deluje bolj domače, saj v drugem kontekstu tudi
govori o svojem osebnem morebitnem izdatku. Podobno zanimiva je tudi uporaba
pridevnikov, ki označujejo ocenjevano uro, in sicer nobel, Applova, omrežena. Beseda nobel
je pogovorna, nemškega izvora, označuje nekaj dobrega, imenitnega; pridevnik Applova nam
ne sporoča zgolj proizvajalca produkta, ampak tudi avtorjev pozitiven odnos do njega, saj je
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tudi proizvajalec eden od razlogov, zakaj bi se odločil za nakup; in na koncu še pridevnik
omrežena, dobimo informacijo o tem, da je ura povezana z internetnim omrežjem. Prvi in
zadnji pridevnik sta si jezikovno-stilno gledano nasprotujoča – prva beseda je stilno
zaznamovana, zadnja je knjižna. Takšne izbire delujejo na bralca obenem domače,
pogovorno, sproščeno in po drugi strani pa naslovnik še vedno čuti, da ima opravka z visoko
kultiviranim govorcem. Enak primer imamo kasneje, ko Žnidaršič opisuje funkcije ure (…
odgovoriš na poslano sporočilo /…/ priročno prečekiraš muziko …), kjer imamo na prvem
mestu knjižno besedo sporočilo (in ne sms) in na drugem mestu besedno zvezo prečekiraš
muziko, besedno zvezo dveh pogovornih izrazov. Stilno zaznamovani sta tudi besedi ziher in
preštudiran (Pa dejstvo, da bo ura *ziher* z baterijo zdržala čez dan, tisti magnenti konektor
za polnilec je pa tudi videti preštudiran), ki izražata ekspresivnost, poudarjata avtorjevo
navdušenost nad pozitivnimi lastnostmi produkta. Tudi besedna zveza … in po internetih en
kup debat o … je zanimiva izbira, pravzaprav iz dveh razlogov. Kot prvo ponovno vidimo
ekspresivnost v besedni zvezi en kup debat, kjer avtor s svojo izbiro poda poleg podatka, da je
bilo veliko govora o določeni tematiki, tudi podatek o svojem odnosu do teh diskusij. Izbira
ima negativno konotacijo in bralec izve, da ima avtor o teh pogovorih oziroma prispevkih
slabo mnenje, oziroma jih je po njegovem mnenju preveč. To kasneje še potrdi (Vmes pa med
običajnimi smetmi kar nekaj zanimivih idej.). Poleg tega pa Žnidaršič uporabi besedo internet
v množini, kar je nenavadno. Bralec tako ne izve, kje naj bi te debate potekale in kdo naj bi v
njih podajal svoje mnenje (sklepamo lahko, da so to forumi, družabna omrežja ipd.). Zelo
zgovoren je tudi odstavek o Žnidaršičevem odnosu do »prodajalcev zdravja« (Na današnjem
dogodku so spet imeli pol gobec zdravja in appov, ki vam znajo rešit življenje … Ne padam na
to, ker je okoli mene hvala lepa dovolj trgovcev, ki tržijo strah pred smrtjo. Od nula-cela-pet
procentnega jogurta in ljubljanskega maratona do Cerkve in privatnih d. o. o. onkoloških
skenerjev.). S stilno zaznamovanimi izbirami izraža svoj negativni odnos, ki pa je vseeno
spoštljiv (besedna zveza hvala lepa nam pove, da ni nastrojen proti njim, ampak njega vseeno
to ne zanima). Negativni odnos se kaže v izbiri slabšalnih besed: beseda gobec že sama po
sebi, frazem je podoben frazemu so jih/te sama usta, ki pomeni prazno govorjenje,
besedičenje; metaforični glagol ne padam na to nam pove, da on ne naseda temu, torej gre po
njegovem mnenju samo za tržno nišo; besedna zveza nula-cela-pet procentnega jogurta je
priložnostnica, deluje slabšalno zaradi besede nula, tudi izpis z besedo je stilističen; z besedno
zvezo ljubljanski maraton se opredeli do športnih prireditev, ki so precej popularne; pri Cerki
nam njegova izbira velike začetnice kaže njegov negativni odnos do institucije; besedna zveza
privatnih d. o. o. onkoloških skenerjev, ki je že tako na zadnjem najpomembnejšem mestu, pa
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dvakrat poudarja isto predmetnost (zasebno zdravstvo), saj besedi privatnih in d. o. o. v tem
kontekstu sporočata enako. Na koncu besedila imamo tudi P. S. in še dodaten pripis, ki se
začne z medmetom Aja, … Prvi pripis k besedilu deluje kot epilog, saj Žnidaršič pojasni, kaj
so pogoji za delovanje ure in kakšno je njegovo stališče do njih. V zadnjem stavku pa se
obrne k novi sorodni temi. Deluje kot napoved ali iztočnica, omenjeni medmet pa izraža
domislek. Pripisi imajo danes drugačen pomen, saj se z uporabo računalnika tvorec vedno
lahko vrača v besedilo in doda vsebino tudi naknadno, bralec pa tega ne zazna.; uporaba
pripisov pri pisanju na računalnik izraža eksplicitni namen avtorja. Iz pripisov bralec lahko
razbere, da se je avtorju določena vsebina zdela precej pomembna (predvsem tako deluje
epilog P.S. …) oziroma, da je ni mogel uvrstiti v okvir ostalega besedila (Aja, …).
V besedilu Štirideset? Ja. Štirideset let … avtor uporablja sopomenki televizijski in teve.
Raba besede teve je zaznamovana, gre za fonetični zapis kratice TV, deluje pogovorno in bolj
slovensko kot uporaba kratice. Podomačene so tudi nekatere druge besede, recimo vikipedija
ali pa holivudski. Raba tovrstnih zapisov ni napačna, je pa zaznamovana, ker je redkejša (vsaj
glede na korpus). V besedilu je veliko stilno zaznamovanih besed, ki delujejo pogovorno, tudi
humorno (simpl, fuzbal, pičijo, fraj, baš, okej itd.), vendar avtor s svojimi knjižnimi izbirami
kot s protiutežmi ohranja visok jezikovni nivo, poleg tega pa uporablja tudi citatne besede
(ergo; tour de force), s čimer izkazuje svojo jezikovno širino. Z vidika besedišča je zanimiv
odstavek, v katerem Žnidaršič našteva, kaj počnejo ustvarjalci oddaje v svojih prostorih (…
spijo, jejo, fornicirajo, /…/ dopolnjujejo, črtajo, mizanscenirajo …). Izraz fornicirajo pomeni
nečistujejo, njegov pomen pa je pravzaprav težko odkriti, če ga ne poznaš. Besede seveda ni v
slovenskem slovarju, njen pomen sem našla v angleškem jeziku (besedo fornication Googlov
prevajalnik prevaja kot nečistovanje). Nečistovati pomeni ne ravnati v skladu z moralnimi
načeli na področju spolnosti. Avtor je s svojo izbiro skušal skriti svoje sporočilo v novo
tvorjenko, katere pomena ne poznajo vsi, kar je v skladu s pomenom besede (nečistovanje je
pogosto skrito, o njem se javno ne govori). Druga neznana beseda v odstavku je
mizanscenirajo, tudi pomen te besede ni splošno znan. Gre pa pomen leksema razumeti iz
konteksta, saj lahko sklepamo, da je to dejavnost povezana s prizoriščem za snemanje oddaje
(in tudi je – mizanscena: prostorska razporeditev igralcev). V obeh primerih gre torej za
tvorbo priložnostnice. Veliko besed v blogu Štirideset? Ja. Štirideset let …

ima

hiperpovezavo, ki je takoj opazna zaradi drugačne pisave (besede s hiperpovezavo so
odebeljene in drugačne barve). Hiperpovezava omogoča bralcu, da klikne na besedo (ali
besedno zvezo), s tem pa se mu odpre drugo spletno mesto, kjer je beseda ali besedna zveza
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podrobneje predstavljena, lahko pa povezava predstavlja tudi kakšno drugačno referenco na
besedo. Kar nekaj povezav bralcu odpre Wikipedio, spletno enciklopedijo, kjer si bralec lahko
pridobi splošno znanje o različnih iztočnicah. Besede s hiperpovezavo na Wikipedio so:
Saturday Night Live; V vikipediji so vsi našteti; Lorne Michaels; Johnnyja Carsona. Članki so
v angleščini, saj slovenska Wikipedija teh člankov (še) nima. Poleg Wikipedie imamo v
besedilu še dve drugi hiperpovezavi povezavi, in sicer kokice ter YouTube. Ti dve povezavi
bralca pripeljeta na spletno mesto, kjer si lahko ogleda videoposnetek oddaje (spletna stran
YouTube) oziroma si oddajo naloži na svoj računalnik (Popcorn Time torrent). Avtor je
naredil hiperpovezavi na posnetek oddaje, ker bralcu resnično priporoča ogled, s tem svoje
priporočilo še poudari. Ker je prenos avtorsko zaščitenega materiala nelegalen, Žnidaršič
poleg kokic predlaga ogled oddaje preko YouTuba (od tam je bil posnetek kasneje odstranjen
zaradi zahtevka za avtorske pravice). Poleg hiperpovezave pa beseda kokice nosi še dodaten
pomen. Žnidaršič jo uporabi v besedni zvezi … privoščite si naslanjač in kokice … pri čemer
bralec ni takoj prepričan, za kakšno povezavo gre v besedi kokice, saj stavek v prvem pomenu
asociira na gledanje televizije in na pokovko, ki naj bi jo ob tem jedli. Ponovno gre za
nekakšno prikrito sporočilo, saj je, kot že rečeno, nalaganje gradiva preko torrentov nelegalno
zaradi kršenja avtorskih pravic. Hiperpovezave dajejo leksemom novo širino, saj zapisane
besede s tem dobijo novo funkcijo, bralca lahko tehnično gledano peljejo na drugo spletno
mesto, kjer imamo nove vsebine. Na ravni leksike naj omenim še novo tvorjenko ki-si-gazapomnimo pečat, sklop, kjer je Žnidaršič z uporabo vezaja namesto presledka iz
prilastkovega odvisnika (ki stoji desno od jedra) naredil levi prilastek. Dejanje ima predvsem
stilno funkcijo, na naslovnika pa vpliva kot stilno zaznamovana raba; v slovenščini je
pridevnik zapomnljiv (sopomenka besedi ki-si-ga-zapomnimo) redko uporabljen, v SSKJ-ju
pa ga sploh ni, je pa takšen pridevnik pogosteje rabljen v angleškem jeziku. V besedilu je tudi
kar nekaj medmetov (Pha; Ah; Eh), s katerimi avtor povzame svoje razpoloženje, tudi
mnenje, npr. Eh v tem primeru izraža nejevoljo, zavrnitev; Pha izraža posmeh; Ah izraža
avtorjevo naveličanost ob tem, da se mora ponavljati.
Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik … je krajši blog, ki se prične z
videoposnetkom. Žnidaršičev govor v posnetku [Sprintano … s tri de tiskalnikom … tole je za
moj ajfon … dok … tole pa polnilc za … epl … uro. Uredu a?] lahko enačimo s knjižnim
pogovornim jezikom, nekatere njegove izbire so pogovorne (Sprintano; dock), druge knjižne
(tiskalnikom). Tudi v besedilu pod posnetkom Žnidaršič nadaljuje trend souporabe
zaznamovanih in nezaznamovanih leksikalnih izbir (hiša – bajta; rabiti – nucati).
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V blog Edi se mi je zdel hecen … ni posebnih izstopajočih leksemov. Uporabljenih je nekaj
stilno zaznamovanih besed (npr. debil, brkljalnik in recimo metaforični glagol Podobno se
lomijo v reklamah …), ki delujejo ekspresivno in imajo stilni učinek na bralca, ki zazna
avtorjevo razburjenost ob dotični tematiki.
Besedilo Morje cveti, politika tudi je starejše, izbrala sem ga zaradi drugačne vsebine, poleg
besedila pa so pomemben del tretjega bloga tudi fotografije, o katerih več v nadaljevanju. Kar
se tiče besedišča, je tudi v tretjem besedilu kar nekaj stilno zaznamovanih besed (uletel,
kravatar, PR, fotka, nešpricane), ki ponovno delujejo pogovorno in humorno. Zanimiva je
recimo uporaba glagola tiščati, kjer gre za prenesen ekspresiven pomen (Tale fotka je pa iz
Ljubljane, prilagam jo, ker me tišči.). Avtor skuša povedati, da ga dogodek, na fotografiji
spravlja v neprijeten, težaven položaj, z uporabo te besede pa skuša biti humoren. V pripisu k
tretji fotografiji Žnidaršič uporabi novo tvorjenko, priložnostnico biožder. Gre za ekspresivno
tvorjenko, nastalo iz že predhodno stilno zaznamovane podstave (-žder ali -žer), ki označuje
osebo, ki jé določene stvari, po navadi v preveliki količini (meni je poznana tvorjenka
piškotožder, enako podstavo ima tudi tvorjenka črkožer, vendar je konotacija te besede malce
drugačna). Predponsko obrazilo bio- se v tem kontekstu nanaša na hrano biološkega izvora
(naravno, gojeno brez umetnih škropiv, gnojil itd.). Biožder je torej oseba, ki je tovrstno
hrano. Tvorjenka deluje humorno in celo malce posmehljivo. Žnidaršič se z uporabo
omenjenega leksema opredeli do bioprehranjevalne drže, on temu ni naklonjen. To potrdi tudi
v nadaljevanju (… nisem biožder, le na vrtno kemijo se ne spoznam …), saj pove, da na sadju
ni uporabil kakšnih škropiv in gnojil, zato, ker jih ne zna uporabljati. Bralec lahko čuti ironijo
– manj kot se obremenjuješ s hrano, bolje je, češnje so okusne in biološko pridelane. Novi
leksemi zapolnjujejo poimenovalno praznino, imajo pa tudi stilno vlogo (Logar v Michelizza
2015: 107, 161), v tem primeru gre za oboje. Tudi v tem besedilu imamo dve besedni zvezi s
hiperpovezavo. Minister Lukšič je povezava na spletno stran Igorja Lukšiča (ki ni več na
voljo), zadnjič odrekel interakciji pa je hiperpovezava na prejšnji avtorjev blog, v katerem
razlaga, zakaj se je odrekel možnosti, da bralci komentirajo njegove bloge in na kakšen način
bo sedaj ohranjal stike z njimi.
Blog Parkeljni je prav tako starejši zapis in vsebuje drugačno besedišče. Predmetnost, ki je
opisana v besedilu, določa tudi leksiko in v tem besedilu Žnidaršič pripoveduje zgodbo iz
svojega otroštva: kako so on in njegovi bratranci čakali Miklavžev prihod in kako so se
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skrivali pred Parkeljni. Avtorjeve leksikalne izbire so v večini knjižne, najdemo pa nekaj
zaznamovanih, pogovornih, narečnih in arhaičnih izbir (… so vrata škripnila /…/ tiho vrisnil,
grdo smo ga ošuškali /…/ in ga s cepcem ozmerjali; … stisnili smo se čisto v kot, le z nosovi
štrlé čez rob; … bi otroke kmalu požrli parkeljni ) s katerimi avtor učinkuje domače in bralca
vrača v preteklost, v čas njegovih otroških dni, deluje pa tudi ekspresivno z namenom, da
izrazi svoja takratna emocionalna občutenja, se pravi vznemirjenje in strah. V besedilu ni
neologizmov, kar je v nasprotju z ostalimi besedili, nakazuje pa na to, da avtor zelo
premišljeno izbira svoja jezikovna sredstva, saj je v besedilu Parkeljni vzpostavil nostalgično
vzdušje, pri tem pa so mu, poleg skladnje, močno pomagale njegove izbire na področju
besedišča.
Če povzamem, na področju besedišča je pri vseh besedilih izstopajoča uporaba stilno
zaznamovanih besed. Nekatere besede so nove (biožder), nekatere imajo nove pomene
(pičijo), nekatere so prevzete iz angleščine (prečekirati), druge ustaljeno rabljene, vendar
stilno zaznamovane (nobel, baš, štos, kravatar). Gorlach (v Šabec 2012: 285) pravi, da tuje
besede uporabljamo za poimenovanje tuje predmetne pojavnosti, ki bi jo sicer morali opisati z
nerodnimi ali dvoumnimi izrazi, ter za zapolnjevanje leksikalnih vrzeli in da tuji izrazi
prispevajo k bolj natančni semantični in stilistični diferenciaciji. To se je skozi analizo besedil
potrdilo, saj je Žnidaršičev odnos do uporabe anglicizmov zgolj praktične narave – omenjeni
izrazi so prisotni le v določenih (manjšinskih) delih besedila, v večini pa avtor posega po
slovenskem izrazju, ki je stilistično obarvano s pogovornimi izrazi, včasih tudi z ustaljeno
rabljenim besediščem, ki je sicer nemškega izvora. Kljub temu pa bralec vidi, da je avtor
besedila precej visoko kompetenčen govorec z bogatim besednim zakladom. Iz besedil lahko
sklepamo, da tudi Žnidaršičeve pogovorne izbire niso odraz nepoznavanja knjižne norme,
pogojene so z njegovo namero. Njegove stilno zaznamovane izbire (pri besedah in besednih
zvezah) bralca ne motijo, izražajo pa predvsem ekspresivnost in delujejo humorno.

7.4.2. POSEBNOSTI BESEDIŠČA V ANALIZIRANIH TVITIH
Žnidaršičevi tviti se z vidika leksike med seboj kar precej razlikujejo. Nekateri tviti so v celoti
pisani v knjižnem jeziku in zaradi tega delujejo resnejše, pa tudi njihova vsebina nam daje
občutek, da je avtor želel, da njegove objave ne razumemo kot šale.
-

Včeraj smo drsali na koseškem bajerju, danes so pa menda štirje padli noter na
tankem ledu.
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-

Hej! Nisi edini malo žalosten čez praznike! Razumem te, tudi jaz sem kdaj že bil.
Marsikdo je bil.

-

Kaj pa ločitev, je gejem dovoljena?

-

A sem veren, če verjamem, da se vse na koncu zlepa ali zgrda uredi? (Očitajo mi
namreč, da nimam vere.)

-

"Vaš pogovor se lahko snema." Ko pa jaz potegnem ven telefon v poslovalnici in
povem isto, so pa vsi živčni.

Pri nekaterih tvitih je stilna zaznamovanost leksemov prisotna, ponekod v manjši meri, stilno
zaznamovan je lahko zgolj en leksem ali dva, ponekod je nestandardizirane leksike več. V
nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov.

-

Moja hčerka raste in se razvija v žensko. In mi totalno spreminja odnos do ženskega
spola. Prasec sem bil.

Žnidaršič v zapisu uporabi besedo prasec, ki v tem primeru velja za nižje pogovorno besedo,
saj označuje malovrednega človeka, s to izbiro pa tvit v zaključku deluje humorno.

-

S familijo šel čez zamegljeno Ljubljano. Megla v centru je od kuhanega vina, v bistvu.

Ta zapis bi praktično lahko uvrstili med knjižno ustrezne zapise, vendar pa ravno z izbiro
leksema familija avtor vnaša v tvit pogovornost in s tem neformalno sproščenost. S tem se
povezuje tudi vsebina tvita, saj nam Žnidaršič govori o trenutku iz svojega zasebnega
življenja.

-

Lektorja za tvite nucam. Pa še marsikdo.

Zanimiva je tudi izbira leksema nucati, ki je prav tako označen kot nižje pogovorni izraz, saj
deluje v nasprotju s sporočilom tvita in pri naslovniku ponovno deluje komično, poleg tega pa
vnos neknjižnih prvin v besedilu vsaj navidezno znižuje stopnjo formalnosti in bralec to
občuti kot sproščeno komunikacijo.

-

O, ebola! V informativnih uredništvih komercialk že orgazmirajo.

V tem tvitu avtor uporabi kar nekaj stilno zaznamovanih leksemov: na začetku imamo
medmet, ki označuje vzklik in daje besedilu ekspresivno noto, bralec pa zazna, da avtor
vzhičenost apelira na informativna uredništva komercialnih medijev, ki jim novice o nevarnih
epidemijah prinašajo dobiček; na drugem mestu je izraz komercialka, ki je pogovorni izraz za
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komercialno televizijsko hišo, s to izbiro pa avtor kaže svoj odnos do tovrstnih institucij,
lahko ga razumemo kot žargonski izraz, saj je Žnidaršič tudi sam dejaven na televizijskem
področju, lahko pa izbiro razumemo kot slabšalno, kar bi pomenilo, da avtor o teh institucijah
nima pozitivnega mnenja; na tretjem mestu je glagol orgazmirati, ki je neologizem oz.
priložnostnica, s katero Žnidaršič stopnjuje ekspresivnost, se norčuje iz določenih novinarskih
praks in ponovno deluje humorno, celoten tvit pa lahko označimo kot ironičen. Uporaba stilno
zaznamovanih besed se stopnjuje tudi v naslednjih tvitih.

-

Ž has left the building.

V tem tvitu Žnidaršič uporabi svetovno znano angleško frazo, ki je bila pogosto rabljena s
strani Elvisovega koncertnega napovedovalca, da bi po nastopu razpršil množico, ki je čakala
na morebitno srečanje z nastopajočim9. Žnidaršič je frazo uporabil po zaključku dnevnega
tvitanja, saj je v tistem dnevu objavil več deset tvitov na isto temo, s tem tvitom pa je zaključil
in dal to svojim sledilcem vedeti. Z uporabo tega leksema se Žnidaršič primerja s svetovno
znanim glasbenikom, tvit pa je zapisan v angleškem jeziku, saj bi fraza s prevajanjem v
slovenščino izgubila svojo originalnost in del svojega učinka.

-

Pošlušte ženske, te vaše polnozrnate kolače z bio jabolki in brez cukra si lahko kar v
svoje shujšane riti zatlačite.

Žnidaršič tvit začne s stilno zaznamovano besedo Pošlušte, s katero želi delovati pogovorno,
celo narečno in arhaično. Izbira leksike kaže njegovo mnenje o tej prehranjevalni tematiki, saj
je izbral arhaično besedo, s katero je podprl svojo konservativnost na tem področju. Avtor je
zadržan do modernih propagand in načinov zdravega prehranjevanja (do polnozrnatih
izdelkov, do ekološko pridelane hrane, do izogibanja sladkorja), lahko rečemo, da je celo
nastrojen proti tovrstnim praksam, saj z izbiro ekspresivnega vulgarnega frazema
zatlačiti/vtakniti si (nekaj) v rit izraža svojo vznemirjenost in nestrinjanje.

-

A Raaaay fura Conchita look? #ema

Tudi v tem tvitu želi avtor z uporabo stilno zaznamovanih besed ekspresivno izraziti svoje
ogorčenje in presenečenje. Njegova prva izbira je zato podvajanje črke -a v zapisu vzdevka
Raay, s čimer nakazuje na vzklik, nato pa stopnjuje ekspresivnost s pogovornim glagolom
furati, ki pa je v tem primeru rabljen v prenesenem pomenu, ki ga SSKJ ne opredeljuje, je pa

9

Vir: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Elvis_has_left_the_building)
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v korpusu kaj nekaj primerov rabe tega glagola v prenesenem pomenu, tudi v besedni zvezi
furati imidž. Ta pogovornost, poleg omenjenega glagola še angleška beseda look, v tem
kontekstu slengovski izraz, na bralca stilno učinkuje, saj dobimo občutek, da je morda avtor
zaradi osuplosti uporabil omenjene stilno zaznamovane lekseme. Ker je poudarjanje
zunanjega izgleda oz. že omenjeni imidž po večini stvar novodobne generacije, bi lahko tudi
rekli, da je Žnidaršič uporabil slengovski izraz in se z jezikovno izbiro ponovno približal
predmetnosti, ki jo želi opisati. V splošnem gre za zapis, ki vsebuje značilnosti govorjenega
besedila (vzklik, pogovorni izrazi).

-

V Biljardni hiši bo muzika. Jebenti, že na vaji majo mulci dober sound. Dobr bo.

Enako kot v prejšnjem primeru, se tudi ta tvit približuje govorjenemu besedilu, kar dokazuje
uporaba pogovornih leksemov (muzika; dobr) in medmeta jebenti, s katerim Žnidaršič izraža
svoje navdušenje, kar sicer ni najpogostejši pomen tega medmeta, z njim se namreč izkazuje
jeza, nejevolja, vendar pa v tem primeru deluje stilno, saj sledečo pohvalo še stopnjuje,
omenjena protivnost pa deluje tudi malce humorno.
V Žnidaršičevih tvitih imamo kar pester nabor raznolike leksike, od knjižne rabe, do
pogovornih izrazov, nižjih besed, tudi vulgarizmov, prisoten je tudi vpliv tujih jezikov, največ
je anglicizmov. Kot je bilo ugotovljeno že pri analizi blogovskih besedil, uporaba stilno
zaznamovanih leksemov ni moteča in ni povezana z nepoznavanjem knjižne norme, saj ima
stilni učinek na bralca.

7.5. SKLADNJA
Pri elektronsko posredovani komunikaciji na skladenjske strukture v prvi vrsti vpliva delitev
na sinhrono in asinhrono komunikacijo, se pravi, da dvosmerna komunikacija prinaša
drugačne stavčne strukture kot pa enosmerna komunikacija (Michelizza 2015: 213). Za
analizirane bloge lahko rečemo, da spadajo v skupino asinhronih komunikacijskih dejanj, kar
pa za tvite ne velja v celoti. V splošnem na skladenjski ravni izbira tvorec med skladenjskimi
različicami:
– izbira med prirednim in podrednim izražanjem skladenjskega razmerja med besedami,
besednimi zvezami in stavki;
– med samostalniškim in glagolskim izražanjem;
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– med celovito in razstavljeno stavčno sestavo;
– med glagolskim in neglagolskim izražanjem;
– med premim in poročanim govorom;
– med nedokončanimi, zamolčanimi, izpuščenimi, izpostavljenimi, pristavljenimi ter
vrinjenimi skladenjskimi sestavinami;
– med poimenovalnim različicami (enobesedna ali večbesedna poimenovanja);
– med vezniškimi različicami (mnogovezje, brezvezje) in
– med skladenjskimi različicami v okviru besednega reda.
(sestavljeno po Kunst Gnamuš 1986 v Kuster 2013: 78)

7.5.1. SKLADENJSKE POSEBNOSTI V ANALIZIRANIH BLOGIH
V analiziranih besedilih so skladenjske izbire precej pestre. Avtor prehaja iz celovite in
večdelne stavčne sestave (npr. Mene razveselijo malenkosti. Recimo kako z lahkoto odgovoriš
na poslano sporočilo, ali pa kako priročno prečekiraš muziko v prostoru z appom Shazam.;
Večinoma ze zanašajo na karizmo in spretnost zasedbe, ki jo vsakih nekaj let skrbno in osebno
izbere producent Lorne Michaels.; Edi bi lahko vsaj povedal normalno in dodal še pojasnilo,
da oznaka nima strešice, ne pa da zardeva pred kamero, ker mora izustit eno neumnost …) v
razstavljeno stavčno sestavo (npr. Zaenkrat ne. Ampak nič ne obljubim.; Ki ima nos za talent.
In komedijo. In organizacijo. In motivacijo. In teve biznis.; Kot da smo vsi debili. Kot da ne
vemo že deset let, da ni čšž-jev v URL-jih.) ali obratno. S temi kratkimi razsekanimi stavki v
besedilo vnaša premore, hkrati pa tudi stopnjuje svojo izražanje, v drugem primeru hvalo, v
tretjem primeru jezo, s pomočjo paralelizma. Iz drugega in tretjega primera je vidna tudi
uporaba mnogovezja, ki pripomore k učinkom stopnjevanja (tudi v primeru … da so bili
parkeljni zunaj, in da smo jih ven tiščali in jih komaj odgnali). Prisotno je tudi brezvezje med
stavki (npr. Gledam Applov dogodek v živo, ravnokar je Tim Cook objavil spodnjo mejo cen
za lani najavljene Apple ure, najcenejšo Apple Watch Sport bo mogoče kupiti za 349
ameriških dolarjev, pri nas pa najbrž za enako vsoto v evrih) ali stavčnimi členi (Podnevi,
ponoči, šest dni na teden, ven se ne gre; … kar se pač pri bajti rabi - ščipalko za perilo, lijak,
kakšen zatič za podstavit pod prekratko nogo mize, mogoče krožnik za piknik, itd. ….), kjer
gre za izpust veznikov, kar naredi besedilo bolj strnjeno, vseeno pa je povsem razumljivo.
Poleg izpuščenih veznikov je v besedilih pogosto izpuščen tudi glagol biti (… in po internetih
en kup debat o (takrat še bodoči) čudežni uri in kakšne vse aplikacije se že zanjo izdelujejo.
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Vmes pa med običajnimi smetmi kar nekaj zanimivih idej.; Od nula-cela-pet procentnega
jogurta in ljubljanskega maratona do Cerkve in privatnih d. o. o. onkoloških skenerjev.;
Legenda ameriškega teveja.; Zelo priročno.; Soocenje.), pa tudi drugi glagoli (Vprašanje pa
je, ali bo kdaj v prihodnosti delovala z androidi? Da nikoli? Tako kot nekoč iTunes in iPod,
nikoli na Winsih?). Gre za elipso, ki je odraz tega, da avtor strmi k jezikovni ekonomičnosti.
Neglagolsko izražanje je prisotno tudi v pastavkih, tudi teh je kar nekaj, tako medmetnih
(Pha.), o katerih smo že govorili, kot členkovih (Ja, morje cveti in zgleda grozno; Ne, nisem
biožder …; Ja, vem, da so po novem lahko.), ki izražajo dodatno potrditev/zanikanje, torej
poudarjajo.
V besedilih je tudi veliko vrinjenih in pristavljenih skladenjskih sestavin, nekatere so ločene z
oklepaji (npr. … 30 Rock (30 Rockefeller Plaza, NY, NY)?; … ko so v deželo prodrli prvi
kabelski operaterji in z njimi prvi angleški in ameriški teve kanali, (takrat, ko je MTV še bil
globalen brand poleg IBM in Microsofta, če mi sploh verjamete na besedo.); Ob lanski
predstavitvi (ko se o cenah še ni govorilo, ali pač?) sem bil prepričan …; Kot da ne vemo že
deset let, da ni čšž-jev v URL-jih. (Ja, vem, da so po novem lahko. Lahko, pa niso in ne bojo.))
in bralcu še posebej sporočajo, da gre za dodatno razlago ali pripombo, ki sicer ni predmet
osrednje teme; druge so v funkciji polstavka ali pristavka in so informativne narave (npr. Leta
2000 so prvič praznovali obletnico, petindvajseto, in .... ; V vikipediji so vsi našteti, itak;
Prvič, v živo ne bi šlo …; Seveda je oznako povedal do črke natančno, brez Č-ja.).
Nekaj struktur je zamolčanih, nedokončanih ali izpuščenih (npr. Eh, raje neham … ; … da
nimajo predstave zvečer in vaje zjutraj in … ; … Norm Macdonald, Phil Hartman, Will
Ferrell, … eh, raje neham naštevat …; Babica je zaskrbljeno gledala proti oknu in nekaj
jamrala, da se stric Jože nič ne oglasi iz kuhinje, in da so ga najbrž parkeljni že odnesli, …
po drugi strani pa so mogoče zdaj že siti (stric je zajeten možak), in naj nas otroke zgoraj ne
skrbi preveč, kvečjemu bodo odnesli enega, ne vseh, … mogoče dva …). Te izbire so
označene s tremi pikami. Avtor s temi izbirami pove, da se njegova misel nadaljuje v
podobnem smislu, da se mu zdi nesmiselno naštevat, ker je bil že dovolj nazoren s primeri in
nadaljnje lahko izpusti, v zadnjem primeru (blog Parkeljni) pa z zamolki vnese premore in
stopnjuje napetost v zgodbi.
V okviru besednega reda pravila stalne stave v analiziranih besedilih niso kršena, pravila
proste stave pa odražajo členitev po aktualnosti (npr. Kopat se ne grem.; Sem šele od letos tu
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domačin.; … sem si recimo natisnil podstavek za njen polnilec, za iPhone pa že lani.). Na
koncu povedi imamo fokus, tisto kar je novo in pomembno. V blogu Parkeljni na področju
besednega reda izstopa postavitev dvovalenčnih glagolov, ki imajo tudi desno dopolnilo na
levi strani ( … in je noter rdeča svetloba posvetila …; Potem je pa vstopil stric in luč prižgal
…; … da smo jih ven tiščali …). S to izbiro avtor stilno učinkuje, njegovo besedilo pa deluje
bolj leposlovno, saj je takšna stava besed značilnejša za umetnostna besedila, predvsem za
poezijo in starejša leposlovna dela.
V analiziranih besedilih je tudi kar nekaj vprašalnih povedi (npr. 350 ojrov?; Štirideset? Ja.
Štirideset let Sobotne noči v živo!; Tretjič?; podobno tudi Človek bi si mislil, da bi v imenu
turizma s kakšno mrežo lahko vse skupaj počistili, a najbrž je cvetja preveč, kaj pa jaz vem.),
ki so v nekaterih primerih le stilno sredstvo, retorična vprašanja, saj nam avtor v nadaljevanju
poda odgovor na zastavljeno vprašanje. Gre za dodaten poudarek, ekspresivnost, v nekaterih
primerih pa avtor izrazi tudi svojo dilemo o tematiki.

7.5.2. SKLADENJSKE POSEBNOSTI V TVITIH
S skladenjskega vidika lahko objave na Twitterju razdelimo v dve skupini, in sicer na zgolj
besedilne objave in na objave, v katerih je besedilo zgolj pripis, glavna sestavina tvita pa je
fotografija. V drugi skupini pa so pogostejše besedilne strukture z okrnjeno skladenjsko
zgradbo (kratke povedi, neglagolski enodelni stavki, brezosebkovni stavki), ki jih dopolnjuje
kontekst, najpogosteje fotografija, lahko tudi videoposnetek, tako da njihov pomen kljub
skopemu besedilu ni nič manjši.
Med tviti najdemo tudi skladenjske strukture višjega ranga, se pravi večstavčne povedi s
podrednim ali prirednim skladenjskim razmerjem (npr. Problem Eme je ta, da hočejo bit
komadi in nastopajoči bolj svetovni, kot so.; Ni mi jasno, zakaj ne klečimo vsak večer pred
koledarjem in rečemo hvala, da smo se rodili, ko smo se rodili.; "Vaš pogovor se lahko
snema." Ko pa jaz potegnem ven telefon v poslovalnici in povem isto, so pa vsi živčni.). V
tretjem primeru imamo tudi rabo premega govora, pri katerem je zapisan dobesedni navedek,
spremnega stavka z informacijami o avtorju izjave pa ni, saj ga naslovnik tudi ne potrebuje. Iz
vsebine in našega osebnega vedenja namreč vemo, da gre za stavek, ki ga uporabljajo različna
podjetja na svojih telefonskih odzivnikih, z namenom, da se zakonsko zaščitijo. Tudi sicer je
uporaba premega govora pri Žnidaršiču podobna temu primeru, premi govor uporablja za
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citiranje izjav drugih, večinoma pa ni eksplicitno izraženo, kdo je to rekel, vseeno pa bralec iz
konteksta in lahko razume, komu gre pripisati avtorstvo izjave, oz. kje je bila izrečena (…da
ultradesničarji ne planejo, ko itak za vsak drek. ("Bog je zate komedija? Murgle!"); "Kaj
življenje pričakuje od tebe?").
V Žnidaršičevih tvitih se poleg nepravih vprašanj, retoričnoih vprašanj (npr. Kaj pa o
odvisnosti od neta, smo kaj razmišljali?...; Kaj pa ločitev, je gejem dovoljena?) in vprašanj
začudenja (npr. A Raaaay fura Conchita look?; Mene pa komarji nočjo. A nej bom vesel? Al
nej bom užaljen, da jim smrdim?), pojavljajo tudi prava vprašanja, na katere avtor želi prejeti
odgovor (Oj, kako se že reče tisti plošči, s katero so naše babice prale perilo?) in narava
medija mu to tudi omogoča.
Poleg omenjene celovite stavčne sestave se tudi v tvitih pojavljajo knjižno nestandardne
stavčne meje (Lektorja za tvite nucam. Pa še marsikdo.; Moja hčerka raste in se razvija v
žensko. In mi totalno spreminja odnos do ženskega spola.; Kdo je ta z brisačo na joškah? Pa
ta ki omake meša? Pa ta ki poje tam?), ki v besedilo vnašajo pretrganost, z njimi pa se avtor
približuje značilnostim govorjenega diskurza in stopnjuje svojo ekspresivnost. Podobno
učinkujejo kratki enodelni (neglagolski) stavki (Perilnik. Hvala, omrežje.; Alan Rickman?
Umrl?; Z malo zamude gledam Fargo. Dobro.; Devet tisoč let. Jebenih devet. Tisoč. Let.; O,
ebola!). Kot sem že omenila, še več neglagolskih stavkov najdemo ob fotografijah (Za odrom
je manj gužve. Magnifico.; Poskus zabavnega programa. Sej ni švoh.; Pop promenada.
Dvatavžent ljudi, pa vsi jejo in pijejo. Bogato. Bravo!; V dobri družbi. Neprecenljivo.) vendar
le-ti nimajo takšnega stilnega učinka kot prejšnji, saj glagola pravzaprav ne potrebujejo,
dopolnjuje jih namreč kontekst, se pravi neka večpredstavnostna vsebina. Neglagolsko
izražanje je prisotno tudi v pastavkih in polstavkih, tudi v analiziranih tvitih jih je kar nekaj,
medmetnih (Madona je tema, ura je pa pet.), s katerimi avtor na jezikovno ekonomičen način
izraža svoje emocije, še več pa členkovnih (Okej, lego kocke so šle …; Megla v centru je od
kuhanega vina, v bistvu.; Z drugimi besedami, ne znamo se simpatično …; Mimogrede,
Sofokles je overrated.; Skratka, dva reperska komada je spisal; Na, zdej bom pa dve ure
grnutal …), ki imajo funkcijo dodatnega pritrjevanja, se pravi poudarjajo, in/ali vpeljujejo
nadaljnje besedilo, torej povezuje različne tvite med seboj, da besedilo ostaja koherentno.
Na govorjeni diskurz pa močno spominjajo nedokončani stavki, izpusti in zamolki, ki so
označeni s tropičjem. Če so v blogih tri pike označevale izpuste nepomembne vsebine, pa je v
48

analiziranih tvitih več nedokončanih stavkov, ki označujejo avtorjevo izgubljeno misel (npr.
Tisti ribežen, no, ki je lahko tudi inštrument ... Na konc jezika imam ...), ter zamolkov in
premorov, ki stopnjujejo ekspresivnost v jezikovnem izražanju (… Ni tko simpl odgovor ...;
Nerad se ponavljam, ampak ... Kdo so ti ljudje in kaj počnem tu? …; Gužva načelno ni
prijetna, ampak no, prazniki so, kenede …; Ta krivulja je noro položna ... lahko mirno
rečemo, da se ene 5000 let ni razvilo nič omembe vrednega.).
Tudi pri tvitih lahko opazimo brezvezje (Nisi edini malo žalosten čez praznike! Razumem te,
tudi jaz sem kdaj že bil. Marsikdo je bil.), ki pripomore k strnjenosti besedila, vendar vezniške
različice pri tvitih ne izstopajo tako kot pri blogih. Tviti so krajše besedilne entitete in tovrstna
stilna sredstva težje pridejo do izraza v že tako omejenem prostoru, poleg tega pa lahko
jezikovno ekonomičnost pripišemo ravno tej avtorjevi omejenosti s prostorom. Brezvezje je
precej pogosto tudi pri zapisih ob fotografijah (Zardevam. Pospravil predal. Niti sanjalo se mi
ni, da sem tak lopov. Niti enega nisem kupil.), ki jih, kot sem že omenila, zaznamuje pogosto
okrnjena, razsekana in strnjena skladenjska struktura.

7.6. ANALIZA SLIKOVNIH SESTAVIN
Pomemben sestavni del analiziranih besedil so tudi slikovne sestavine, ki soustvarjajo pomen
spletnih besedil. Izpostavila sem nekaj primerov.

V treh analiziranih blogih imamo poleg besedila tudi multimedijske vsebine. V besedilu
Morje cveti, politika tudi imamo štiri fotografije. Na prvih dveh je morje, najprej slikano od
daleč (slika 1), nato od blizu (slika 2). V besedilu avtor opozarja na cvetenje morja,
problematika pa je vidna tudi na sliki. Na prvi sliki je cvetenje vidno, vendar ni nujno, da
naslovnik takoj ve, kaj so rjave lise na morski gladini, saj gre za zgolj občasen naravni pojav,
ki ciljnim naslovnikom ni tako poznan. Na drugi fotografiji je cvetenje še bolj vidno, še vedno
pa ni nujno, da bi naslovnik prepoznal pojav, lahko bi zamenjal cvetenje z umazanijo
neznanega izvora. Vendar pa ravno zaradi besedila naslovnik ne dvomi in se ne sprašuje, kaj
je prikazano na fotografijah, saj Žnidaršič slike uporabi kot prikaz, kot ilustracijo opisanega
pojava. Omenjeni fotografiji torej šele ob besedilu dobita pomen, ki ga je avtor želel
posredovati bralcu, pa tudi samo besedilo se navezuje na priloženi fotografiji.
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Slika 1: Morja cveti, politika tudi 1

Slika 2: Morje cveti, politika tudi 2

Podoben komunikacijski namen kot prvi dve ima tudi tretja fotografija v blogu Morje cveti,
politika tudi, nekoliko drugače pa učinkuje četrta fotografija analiziranega bloga. Na tej
fotografiji (slika 3) so ljudje, zbrani na nekem dvorišču ali igrišču ob sončnem vremenu.
Nekaj ljudi je v ospredju in med njimi nekateri izstopajo zaradi svojih oblačil, saj so v
nasprotju z ostalimi bolj formalno oblečeni. Nihče izmed njih med fotografiranjem ni gledal v
objektiv, tako da so njihovi obrazi po večini neprepoznavni. Bralcu tako slika sama po sebi ne
pove prav veliko, postavljati pa se mu začnejo vprašanja: kdo je na sliki, kje se je dogodek
odvijal ipd. Avtor v besedilu pove, da je na sliki minister Lukšič, ki je bil prisoten na dogodku
v vrtcu, ki ga obiskuje Žnidaršičeva hči in s to informacijo postane slika za bralca tudi bolj
zanimiva. Slika ima izhodiščno funkcijo za besedilo, obenem pa služi kot avtorjevo dokazno
gradivo, ki jamči za to, da je bil na dogodku, z avtorjeve strani nepričakovano, prisoten tudi
minister.
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Slika 3: Morje cveti, politika tudi 4

V blogu Parkeljni pa fotografija prinaša svojo zgodbo. Na fotografiji (slika 4) je nekaj ljudi
preoblečenih v parkeljne in so del Miklavževega sprevoda, v ozadju pa lahko vidimo, da se je
dogodek odvijal na Prešernovem trgu v Ljubljani; poleg parkeljnov vidimo tudi angele,
Miklavža pa na fotografiji ni. Gre za sliko sodobnega časa, bralcu pa je prizor znan iz
njegovega osebnega socialnega sveta, saj gre za širše poznan kulturni običaj. Žnidaršič je
fotografijo najverjetneje posnel v času, ko je objavil blog, 6. 12. 2007, v času miklavževanja.
Vendar pa avtor v besedilu pred sliko pripoveduje o tem, kako je v času svojega otroštva pri
babici na vasi sam čakal Miklavžev prihod, torej med besedilom in fotografijo ni drugih
povezav kot same tematike. Slika in besedilo prinašata torej primerjavo med miklavževanjem
na vasi v času Žnidaršičevih otroških let in današnjim miklavževanjem v mestu, čeprav ta
avtorjeva namera ni nikjer eksplicitno izražena. Avtor fotografije v besedilu ne omenja, tudi
njena funkcija ni bistvenega pomen, saj gre bolj za popestritev besedila, ki bi sicer učinkovalo
precej podobno tudi brez priložene fotografije.
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Slika 4: Parkeljni

V blogu Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik … pa imamo pred besedilom
videoposnetek, na katerem lahko vidimo dva izdelka, ki jih je avtor natisnil s pomočjo 3D
tiskalnika, ki je glavna tema dotičnega bloga. V ozadju se sliši zvok, lahko sklepamo, da gre
za zvok delujočega 3D tiskalnika. Na posnetku Žnidaršič pove, da sta izdelka podstavek oz.
polnilec za njegov mobilni telefon in polnilec za njegovo Apple uro. Izdelka stojita na črni
površini, neverjetneje na mizi, v ozadju je nekaj kablov in popisan papir, iz česar lahko
sklepamo, da je posnetek nastal v npr. pisarniškem ali kabinetnem prostoru pri avtorju doma
(slednje izvemo tudi iz besedila). V posnetku vidimo tudi Žnidaršičevo roko, saj z njo
privzdigne vsak predstavljen predmet posebej, pa tudi Apple uro, ki jo nato postavi na
polnilec in lahko vidimo, da polnilec deluje, saj se na njenem ekranu prikaže znak za
polnjenje. Videoposnetek in besedilo se dopolnjujeta oziroma ima videoposnetek vlogo
dokaznega gradiva, saj je avtor v zadnjem delu bloga napisal, da si je natisnil omenjena
izdelka in ta dva izdelka sta tudi na posnetku v ospredju.
Tudi na Twitterju avtor objavlja veliko fotografij. Nekatere od njih so objavljene s pomočjo
aplikacije Instagram in je na Twitterju deljena zgolj povezava do njih, druge so neposredno
sestavni del tvitov. V nasprotju z blogi, kjer imajo fotografije zgolj obrobno funkcijo, se pravi
dopolnjujejo besedilo, pa so tviti s fotografijami na prvi pogled osredinjeni na slikovno
sestavino, besedilo naj bi jih le dopolnjevalo, vendar skozi podrobno analizo lahko vidimo, da
je v nekaterih primer slika zgolj izhodišče besedilnemu sporočilu. Žnidaršič na Twitterju
objavlja različne fotografije, na katerih je prikazana različna predmetnost in/ali ljudje, ki so se
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avtorju iz različnih razlogov zdeli zanimivi, kar nekaj fotografij pa prikazuje kulturni oz.
družabni dogodek, ki se ga je avtor udeležil. V nadaljevanju je analiziranih nekaj primerov.

Slika 5: Za odrom je manj gužve. Magnifico.

Na fotografiji (slika 5) vidimo glasbenika, oziroma glasbeno skupino, med nastopom. Našo
pozornost pritegne glasbenik s kitaro v belem suknjiču, saj stoji v ospredju, najbližje publiki,
čeprav ta fotografija ni posneta iz tipičnega poslušalčevega zornega kota in omenjeni
glasbenik na fotografiji ni v ospredju. Naslovnik glasbenika ne more prepoznati, saj je njegov
obraz obrnjen stran in ga zakriva odbijajoča svetloba reflektoja, prav tako ne more prepoznati
kraja dogajanja, kot je bilo to mogoče v nekaterih prejšnjih analiziranih fotografijah. Iz same
fotografije torej lahko izvemo, da je bil Žnidaršič najverjetneje v trenutku objave na nekem
koncertu. Naslov fotografije pa povezuje objavo v celoto, saj iz besedila izvemo, da je
nastopajoči pevec Magnifico in da si je avtor nastop ogledal iz zaodrja, ker je tam manj gneče.
S tem stavkom nas avtor ne informira zgolj o tem, s katerega mesta, si je ogledal nastop,
ampak lahko sklepamo tudi, da osebno prijateljuje z nastopajočim, saj si sicer ne bi mogel
ogledati nastopa iz zaodrja. Čeprav slika pove več kot tisoč besed, ima v tem tvitu veliko
sporočilnost tudi sobesedilo, fotografija pa besedilno sporočilo popestri in potrjuje avtorjevo
prisotnost na dogodku.
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Slika 6: Miki miška mi še najbolj sede.

Druga analizirana fotografija (slika 6) je veliko bolj sporočilna kot prva. Na sliki je Apple ura
na Žnidaršičevi roki, v ozadju pa je avtor, njegov obraz ni viden v celoti, prav tako se ne vidi,
kje se nahaja. Glavni predmet fotografije je torej tehnološko dovršena ura, o kateri je avtor že
pisal v svojih objavah, iz katerih smo izvedeli, da premišljuje o nakupu dotične ure. S
fotografijo nam avtor sporoča, da je kupil uro, in jo hkrati postavi na ogled. V pripisu k
fotografiji pa nam sporoča, da mu je najbolj všeč ozadje z znanim risanim junakom, na
fotografiji tudi vidimo, da si je omenjeno ozadje nastavil na svojo uro. V tem tvitu je torej
pomensko močnejša fotografija, s pripisom pa avtor opozarja na detajl fotografije, ki bi ga
bralec sicer lahko spregledal.

Naslednja analizirana fotografija je bila objavljena preko aplikacije Instagram, ki
uporabnikom onemogoča shranjevanje slik, zato fotografija ni priložena, je pa dosegljiva na
spodnjem spletnem naslovu.


Just posted a photo
https://instagram.com/p/6E8e1NQye3/

Na fotografiji je fontana oz. vodomet, na njegovem robu pa stoji Žnidaršičeva mlajša hči, ki
jo lahko opazimo tudi v drugih njegovih spletnih objavah. S fotografijo nam avtor
pripoveduje, da preživlja čas s hčerko, ki je na sliki nasmejana, sklepamo lahko, da se zabava
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ob pršenju vodnih kapljic. Fotografija je bila posneta v poletnem času v sončnem vremenu,
avtorja pa je najverjetneje navdušilo hčerkino veselje in/ali sam vodomet, ki izgleda precej
osvežujoče. Čeprav deklica na fotografiji ni v ospredju, je še vedno prav ona element, ki
naslovnika najbolj pritegne. Fotografija nima nobenega pripisa, besedilo Just posted a photo
pa je bilo zapisano v tvitu skupaj s hiperpovezavo na Instagramovo spletno mesto. V besedilu
je avtor želel zgolj pozvati svoje sledilce, naj si ogledajo objavljeno fotografijo, sicer pa
besedilo ne vpliva na recepcijo fotografije.


Tečaj disleksije, ugodno! @ Ljubljanica River, Ljubljana
https://instagram.com/p/77RexYwyRl/

Tudi zadnja fotografija je objavljena preko aplikacije Instagram, na njej pa je vidimo betonski
steber (del ograje), na katerem so navpično napisane črke A, B, C, D, F, G, pod njimi pa je
puščica, smerokaz, ki mimoidočega usmerja v levo. V ozadju sta vrt in hiša, ki ju zastira
ograja. Naslovnik lahko opazi, da sta glede na abecedni red med črkami izpuščena Č (kar
zaradi vpliva tujih jezikov ne bi bilo nič nenavadnega) in E, Žnidaršič pa v naslovu slike doda
reklamno sporočilo Tečaj disleksije, ugodno!, s čimer vpelje šaljivost v svojo objavo. Bralec
tako lahko zazna ironijo avtorja, ki z objavo pripoveduje, da je videl napis, ki nas fizično
usmerja na tečaj disleksije. Disleksija je namreč motnja branja in pisanja, osebe z omenjeno
motnjo pa med drugim pri branju ali pisanju izpuščajo črke, tečaj disleksije pa bi bil nesmisel.
Fotografijo lahko razumemo kot avtorjev navdih za objavo, pripis pa sliko dopolnjuje in
naredi objavo humorno, torej se slikovna sestavina in besedilo dopolnjujeta in skupaj tvorita
komunikacijski namen.

7.7. BESEDILNOST
Besedilnost je lastnost besedila, ki ima medsebojno skladenjsko in logično povezane
sestavine. V takšnem besedilu lahko prepoznamo tvorčev namen. Beaugrande in Dressler
(1992 v Kuster, 2013: 7–9) opredeljujeta sedem kriterijev besedilnosti:
– kohezija (površinska ali slovnična in skladenjska povezanost);
– koherenca (vsebinska oziroma tematska, logična povezanost);
– namernost (v besedilu mora biti uresničeno tvorčevo hotenje);
– sprejemljivost (pripravljenost naslovnika, da sprejme zaporedje stavkov kot kohezivno
in koherentno);
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– informativnost (zadostna mera novih informacij za naslovnika);
– situacijskost (primernost besedila glede na okolje, v katerem se je pojavilo);
– medbesedilnost (povezava z drugimi besedila, pripadanje tipu besedila).

Analizirana blogovska besedila so povsem kohezivna, avtor pa to povezanost v besedilu
vzpostavlja z različnim slovničnimi in skladenjskimi mehanizmi. Kohezija je opazna tudi
znotraj posameznih tvitov ali med nekaterimi zaporednimi tviti, ki so tematsko povezani.
Nekaj primerov:


Ponovna pojavitev in delna ponovna pojavitev:
- … ravnokar je Tim Cook objavil spodnjo mejo cen za lani najavljene Apple ure,
najcenejšo Apple Watch Sport bo mogoče kupiti za 349 ameriških dolarjev, pri nas pa
najbrž za enako vsoto v evrih. Ob lanski predstavitvi (ko se o cenah še ni govorilo, ali
pač?) sem bil prepričan, da Applove ure NE rabim …

- Potem so se zaslišali zunaj koraki in šklepetanje verig. Parkeljni se ne pustijo vleč kot
cucki in jih Miklavž komaj nazaj drži (smo si predstavljali, videt tako ni bilo nič čez
črno šipo), stisnili smo se čisto v kot, le z nosovi štrlé čez rob. Babica je zaskrbljeno
gledala proti oknu in nekaj jamrala, da se stric Jože nič ne oglasi iz kuhinje, in da so
ga najbrž parkeljni že odnesli, …
-

A Raaaay fura Conchita look? #ema
Problem Eme je ta, da hočejo bit komadi in nastopajoči bolj svetovni, kot so.
Z drugimi besedami, ne znamo se simpatično in od srca afnat. #Ema

-

Preveč ljudem sledim na tviterju.
Zamere bojo, če začnem odsledovat ljudem. (A je to sploh beseda? Odsledovat?)
Prvo sem odsledil Jadranko Kosor. Poskušam si razložit, zakaj sem ji sploh kdaj
sledil.



Paralelizem:
- Kot da smo vsi debili. Kot da ne vemo že deset let, da ni čšž-jev v URL-jih.
- In so vrteli skrajšane polurne epizode SNL zvečer ob vikendih, jaz pa snemal na VHS
kasete in skeče znal na pamet. (In pozimi sem bos v šolo hodil in telefone smo imeli na
paro, bogati pa na hrčke.) Začetek stavka z veznikom in predstavlja navezavo na

prejšnji stavek, ki govori o časovnem razmerju. Primer pa je zanimiv tudi z
vidika koherence, saj je vsebina drugega stavka pomensko nelogična, kar je
tudi njen namen, gre za šalo.
-

Mene pa komarji nočjo. A nej bom vesel? Al nej bom užaljen, da jim smrdim?
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Za-oblike:
-

Na današnjem dogodku so spet imeli pol gobec zdravja in appov, ki vam znajo rešit
življenje … Ne padam na to, …

-

… Prejšnji teden, ko sem preizkušal Applovo uro, sem si recimo natisnil podstavek za
njen polnilec, za iPhone pa že lani.



Glagolske oblike (kataforično in anaforično):
-

… V živo gredo že od leta 1975 (!) vsako sezono dvajset tednov zapored, v treh dneh
spišejo za pet ur skečev, jih v dveh dneh zvadijo in kostume sešijejo in grejo v soboto z
zlatim izborom najboljših pred kamere in kar je, je!

-



Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik, je najbolj zanimiva reč v naši hiši.

Elipsa (pogosto izpust glagola):
- Zgodnje češnje, nešpricane, zelo okusne kljub nepravilnim oblikam.
-

Alan Rickman? Umrl? Nepozabno zloben v Die Hard.

Pri koherenci gre za pomensko spetost oziroma smiselnost besedila. S pomočjo logičnopomenskih odnosov v besedilu tvorec razvija temo besedila. Ločimo štiri osnovne tipe
razvijanja teme: opis, utemeljitev, razlaga in pripoved (Kuster, 2013: 31). V analiziranih
besedilih se prepleta več tipov razvijanja teme. V besedilu Kadar imam obiske, rad pokažem
svoj 3D tiskalnik … Žnidaršič utemeljuje, zakaj se mu zdi 3D tiskalnik zanimiv in priročen
ter opisuje, kako bo, po njegovem mnenju, v prihodnosti z uporabo tiskalnika, in predstavlja
(tudi s pomočjo videoposnetka) izdelke, ki si jih je natisnil z omenjeno napravo. V blogu
Apple Watch je tema Applova ura. Na začetku imamo opis dogodkov povezanih z izdelkom.
Skozi celotno besedilo Žnidaršič pripoveduje tudi o svojem odnosu do ure (kakšno je bilo
njegovo mnenje lani, kakšno je letos, napoveduje, da se bo njegovo mnenje morda spremenilo
tudi v bodoče) in nato tudi utemeljuje svoj odnos do nje. Bralcu pojasni, kaj se mu zdi
neuporabno ali odveč (aplikacije, ki promovirajo preventivno zdravljenje) ter kaj se mu zdi
uporabno in mu je všeč (aplikacije za glasbo, preprostost uporabe, energijska tehnologija).
Besedilo je skupek različnih pogledov na temo. Ne moremo reči, da gre zgolj za opis, saj je v
besedilu tudi tvorčevo osebno mnenje, ne moremo reči, da gre za pripoved, ker časovni aspekt
ni v ospredju, morda bi se lahko še najbolj približali argumentativnemu razvijanju teme, saj
avtor utemeljuje mnenje o izdelku z argumenti za in proti. Besedilo Štirideset? Ja. Štirideset
let Sobotne noči v živo! ni razpravljalno, kar Žnidaršič tudi sam pove na začetku (Ne bom
debatiral, ker ni protiargumentov.). Je pa še vedno v veliki meri utemeljevalno, avtor namreč
pove svoje stališče tudi bralca prepričuje s svojimi utemeljitvami (oddaja je po njegovem
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mnenju najboljši televizijski šov vseh časov, skozi besedilo pa pojasni, zakaj je temu tako).
Njegova prepričevalna sredstva so skladenjska in besedna stilistična sredstva (žargonizmi,
slengizmi, vzkliki, natrpanost, mnogovezje). V blogu Edi se mi je zdel hecen … avtor poda
svoje mnenje o določeni jezikovni problematiki in skozi besedilo utemeljuje svoje mnenje ter
predlaga po njegovem mnenju ustreznejšo rešitev za tovrstno jezikovno problematiko. Blog
Morje cveti, politika tudi kot celota deluje nekoliko nekoherentno, saj je že sama tematike
besedila težko določljiva. Lahko bi rekli, da besedilo obravnava tri različne tematike (cvetenje
morja, bio sadje in politika), kot bi šlo za miselne preskoke. Pri prvi temi Žnidaršič začne s
pripovedovanjem, nato pa nadaljuje z opisovanjem naravnega pojava, pri opisu stanja
pomagajo tudi fotografije. Druga tematika je povsem kratka, gre za pripis k fotografiji, tudi tu
gre za opis. Zadnjo temo (politika) avtor razvije s pripovedovanjem, saj pripoveduje o
dogodku, ki mu je bil priča in zaradi katerega se je razburil. Prav tako je pripovedovanje z
značilnim zapletom, razpletom in avtorjevo subjektivno opredelitev do povedanega (Kunst
Gnamuš 1986 v Kuster 2013: 48) osrednji način razvijanja teme v blogu Parkeljni, saj
Žnidaršič pripoveduje zgodbo o tem, kako je v otroštvu pri babici skupaj s svojimi bratranci
čakal Miklavžev prihod, kako so se skrivali pred parkeljni in kako so bratranci miklavževali
naslednje dve leti.
V analiziranih besedilih na Twitterju prav tako ni zaslediti izstopajočih nekoherentnih tvitov.
Kot sem že omenila, se nekateri tviti med seboj povezujejo in tvorijo povezano celoto, torej
koherenca presega meje enega tvita. Tak primer je dobrih štirideset tvitov, ki jih je Žnidaršič
objavil junija 2015 v dobrih dveh urah, v njih pa našteva, opisuje in vrednoti zgodovinske
dogodke, ki se mu zdijo pomembni, v časovnem zaporedju. Bralec lažje sprejme in razume
besedilo, če prebere objave v celoti in v časovnem zaporedju objave (na Twitterju so
najnovejše objave na vrhu), kar pomeni, da moramo starejše tvite brati od spodaj navzgor, kar
sicer ni v skladu z običajno bralno prakso, vendar se naslovnik načeloma tega zaveda, saj
izhaja iz svojega splošnega vedenja o značilnostih zapisov na družbenih omrežjih.

Tudi slikovne sestavine v analiziranih besedilih so tako kohezivne kot tudi koherentne z
besedilom poleg njih. Kohezijo opazimo v že prej naštetih slovničnih mehanizmih, ki jih avtor
uporablja (npr. Tole je zaliv otroškega letovišča v Pacugu …; Tale fotka je pa iz Ljubljane),
koherenco pa v tem, da se slike in besedilo dopolnjujejo v smiselno celoto.
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Situacijskost pomeni dejavnike, ki naredijo besedilo glede na komunikacijsko situacijo
primerno do te mere, da je za naslovnika sprejemljivo. Situacija torej določa smisel in rabo
besedila, vpliva na sredstva kohezije in ima izreden vpliv na izbiro besedila sploh.
(Beaugrande in Dressler 1992: 119) Situacijskost analiziranih besedil v največji meri
zaznamuje medij, saj gre za elektronska besedila, do katerih dostopamo na drugačen način in
v drugačnih situacijah kot do tiskanih verzij, na primer do časopisja. Tako so recimo tviti
besedilni žanr, ki ga pogosto spremljamo preko mobilnih telefonov, se pravi, da ta besedila
beremo sproti, doma, v službi, na poti, gre za besedila prilagojena hitremu tempu življenja in
jih tako fragmentarno tudi sprejemamo v različnih situacijah, drugače rečeno, smo ves čas
online in sproti beremo, narava medija, s katerim sprejemamo besedila, pa nas poziva k temu,
da tudi sami pišemo oz. odgovarjamo, všečkamo in delimo.

Naslednja kriterija besedilnosti sta namernost in sprejemljivost. Tvorčevo namero v
analiziranih objavah sem opredelila že v poglavju o tematiki besedil, na tem mestu pa
dodajam le še to, da skozi večino analiziranih besedil, izstopa avtorjev namen, da objave, tako
blogi kot tviti, na naslovnika učinkujejo sproščeno in humorno. Sprejemljivost je predvsem
odvisna od naslovnika, od njegovega trenutnega fizičnega, mentalnega in socialnega
konteksta. Pri analiziranih besedilih je sprejemljivost odvisna tudi od bralčevega poznavanja
obravnavanih tematik. Na primer, naslovnik, ki nima nikakršnih izkušenj z digitalno
tehnologijo, bo težje sprejel besedilo Apple Watch, morda je to besedilo zanj povsem
nesprejemljivo. Je pa tudi res, da besedilo takšnim bralcem ni namenjeno in če prištejemo še
kriterij situacijskosti, potem tak bralec s tovrstnim besedilom sploh ne more imeti stika.
Informativno je na nek način vsako besedilo ne glede na to, v kolikšni meri sta oblika in
vsebina predvidljivi. Zelo nizka informativnost deluje rahlo moteče (zbuja dolgočasnost) in
lahko pripelje do zavrnitve besedila (Beaugrande in Dressler 1992: 111). Analizirana
blogovska besedila so informativna, saj bralec dobi informacije, ki naj bi jih tip besedila
(blog) prinašal, to je avtorjev osebni pogled na določeno tematiko, enako informativni so tudi
tviti. Kot sem že večkrat omenila, pa imajo bralci na Twitterju tudi možnost všečkanja tvitov,
posledično pa lahko vidimo, kateri tviti so bili sledilcem bolj všeč, torej imajo večje število
všečkov, in kateri manj. Tako lahko sklepamo, kateri tvti so bralce z vidika informativnosti
zadovoljili ali celo presegli njihova pričakovanja (npr. Pošlušte ženske, te vaše polnozrnate
kolače z bio jabolki in brez cukra si lahko kar v svoje shujšane riti zatlačite. ) in kateri tviti so
se jim zdeli nezanimivi oz. imajo majhno število všečkov (npr. Kaj življenje pričakuje od
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mene? Hm.). Opozoriti pa je treba, da so bili morda nekateri tviti za bralce zanimivi, pa jih ti
vseeno niso všečkali, ker se niso strinjali z izraženim avtorjevim mišljenjem ali pa vsebina
sama po sebi ni všečna (npr. Včeraj smo drsali na koseškem bajerju, danes so pa menda štirje
padli noter na tankem ledu.), zato mehanizma všečkanja ne smemo jemati kot objektivnega
instrumenta za merjenje informativnosti.
Medbesedilnost je dejavnik, ki povzroča, da je uporaba določenega besedila odvisna od
poznavanja enega ali več že prej spoznanih besedil. Medbesedilnost je na splošno odgovorna
za razvoj tipov besedil kot razredov besedil s tipičnimi vzorci lastnosti, kot so parodije,
kritike, ocene ipd. Ko bralec pride v stik z določenim tipom besedila, ga prepozna in lahko
pričakuje določene lastnosti za določene namene (Beaugrande in Dressler 1992: 128). V
obravnavanih besedilih, bralec prepozna značilnosti bloga oz. tvitov, pozna značilnosti
elektronskih besedil, pozna tudi značilnosti avtorjevega pisanja in tako ve, na kakšen način
vstopati v govorno dejanje.
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8. ZAKLJUČEK
Če primerjamo analizirana besedila, objavljena na blogu, in analizirane tvite, lahko vidimo, da
tako analizirani blogi kot tudi tviti odražajo avtorjev osebni slog. Žnidaršičev slog je v prvi
vrsti humoren in sproščen, oba elementa pa tvorec vnaša s pomočjo jezikovnih izbir, in sicer z
leksikalnimi odkloni od norme, kot so npr. pogovorni izrazi, nove tvorjenke in anglicizmi, ter
z nestandardnimi eliptičnimi skladenjskimi strukturami, ki niso značilne za pisno
komunikacijo. Jezik analiziranih besedil torej do neke mere sovpada z značilnostmi jezika
spletnih besedil, saj je opazna bližina pogovornemu jeziku, ki je med drugim bolj čustveno in
ekspresivno obarvan. Vendar pa moramo na tem mestu razlikovati med dejanskimi napakami
ter načrtnimi in nenačrtnimi odkloni od norme (Michelizza 2015: 258) in v analiziranih
besedilih gre za načrten odklon od norme, glavni razlog zanj pa je avtorjeva želja po stilnem
učinkovanju.
Čeprav tudi blogi v osnovi spadajo v skupino sinhrone komunikacije, se analizirani blogi od
tovrstnega modela oddaljujejo. Avtorjeva interakcija z bralci je bila na blogu veliko bolj živa
v preteklosti, po analizi sodeč pa bi lahko rekli, da se je ta komunikacija prenesla z bloga na
Twitter, kjer je avtor precej odziven, njegovi blogi pa se na trenutke približujejo modelu
asinhrone komunikacije in spominjajo na kolumne. Po drugi strani pa je tovrstno ločevanje
med tipi spletnih besedil skorajda brezpredmetno, saj so spletna mesta med seboj povezana s
hiperpovezavami, kar naslovniku omogoča, da lahko prehaja iz enega spletnega mesta na
drugega in se udeležuje različnih komunikacijskih dejanj, ki jih izbira glede na trenutno
situacijo, v kateri se nahaja.

Na vsakega bralca ima besedilo drugačen učinek. Vsak bralec v govorno dejanje namreč
vstopa s svojim osebnim kontekstom, mentalnim, fizičnim, socialnim, jezikovnim. Zato je
tovrstna analiza lahko subjektivna, na kar nas opozarjajo tudi kritiki kritične analize diskurza.
Pa vendar, brez konteksta diskurz ne more obstajati, zato ga moramo upoštevati. Pri analizi
sem skušala biti čim bolj objektivna, vseeno pa je mogoče, da bi drug raziskovalec tvorčeve
izbire interpretiral drugače.
Analizirana besedila so splošno razumljiva, jezikovno ekonomična in vsebujejo visoko
stopnjo subjektivnosti. To so značilnosti presojevalnih besedil, za katere je značilno tudi
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vrednotenje dogodkov, napovedovanje možnih posledic in raba zaznamovanih jezikovnih
sredstev, npr. metafor. Za polemična besedila, ki so tudi del presojevalnih besedil, je značilno
ekspresivno izrazje, oseben in čustven odnos do ubesedenega dogodka, pogosta pa je tudi raba
klicajev, s katerimi postanejo povedi še bolj čustveno obarvane. (Kalin Golob 1998 v Kuster
2013: 105–7) Naštete lastnosti sovpadajo z lastnostmi analiziranih besedil, tako da lahko
Žnidaršičev blog in tvite uvrstimo med presojevalno-polemični tip besedila.
Za razliko od klasičnega govornega položaja imajo v virtualnem prostoru vsekakor poseben
učinek nove stvari, kot so npr. multimedijski elementi, ki so v Žnidaršičevih besedilih pogosto
prisotni. Poleg vplivanja na naslovnika s samim besedilom imamo torej v obravnavanih
besedilih prisotno še vplivanje z nebesedilnimi prvinami, veliko je namreč fotogradiva in
posnetkov, pa tudi sama narava medija, ki je omrežen, prepleten s hiperpovezavami, aktualen
in interaktiven, doda svoje. Kontekst pri blogih in tvitih je precej specifičen – ni lekture, ni
tiska, kar daje besedilu sproščenost in tudi nekakšno fluidnost. Besedila so odprta in
pripravljena za komentarje, delujejo na princip iztočnice za diskusijo. Kot ostala besedila, pa
so tudi spletna besedila tvorjena zato, da vplivajo na naslovnika, vplivanjsko vlogo pa različna
internetna orodja, ki omogočajo več neverbalne komunikacije, še povečujejo (Kranjc 2003:
400). Uspešnost komunikacije (učinkovanje na naslovnika) je odvisna od ustreznosti
tvorčevih izbir. Tvorec izbira med knjižnimi in neknjižnimi oblikami, na njegovo izbira
vpliva predvsem stopnja njegove jezikovne kultiviranost. Kultiviran govorec izbere ustrezna
in govornemu položaju primerna verbalna in neverbalna sredstva, s katerimi bo oblikoval
besedilo in poskušal z njimi vplivati na naslovnika (Kranjc 2003: 401). Žnidaršič v
obravnavanih besedilih s svojimi izbirami (ki so različne, tako knjižne kot neknjižne, oboje pa
primerne) potrjuje svojo visoko razvito jezikovno kompetenčnost. Analizirana besedila so
stilistično ustrezna, saj ustrezajo obliki, ki je predpisana za določen tip besedila (blog, tvit,
elektronsko besedilo) in so skladna s sporazumevalnim namenom, v tem primeru torej tvorec
podaja svoje mnenje, začenja diskusijo o določeni aktualni tematiki, ki mu je blizu (s tem pa
vpliva tudi na mnenje naslovnika), s svojimi objavami pa skuša bralca tudi nasmejati, kar je
tudi sicer razlog za njegovo širšo priljubljenost.
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10. PRILOGA:
10.1. ANALIZIRANA BLOGOVSKA BESEDILA
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https://youtu.be/QoUm5vk6gQE
Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik, je najbolj zanimiva reč v naši hiši.
Zraven pa obvezno razglabljam, da bojo čez deset, petnajst let običajna oprema
vsakega doma kot mikrovalovne pečice.
Imeli bomo škatllo nekje v garaži in si po potrebi iz plastike natisnili, kar se pač pri
bajti rabi - ščipalko za perilo, lijak, kakšen zatič za podstavit pod prekratko nogo
mize, mogoče krožnik za piknik, itd. … Na škatli bo seveda zaslon na dotik z že
vdelanimi najbolj uporabnimi predlogami, samo pobrskat bo treba po menujih in
izbrat, kar se nuca.
Prejšnji teden, ko sem preizkušal Applovo uro, sem si recimo natisnil podstavek za
njen polnilec, za iPhone pa že lani. Zelo priročno.
-Jonas
Posted at 10:31 PM
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Apple Watch
Gledam Applov dogodek v živo, ravnokar je Tim Cook objavil spodnjo mejo cen za
lani najavljene Apple ure, najcenejšo Apple Watch Sport bo mogoče kupiti za 349
ameriških dolarjev, pri nas pa najbrž za enako vsoto v evrih.
Ob lanski predstavitvi (ko se o cenah še ni govorilo, ali pač?) sem bil prepričan, da
Applove ure NE rabim, ker sem že tako v življenju sploh komaj kdaj nosil uro. Naj jo
zdaj začnem samo zato ker je nobel, Applova in omrežena? Sem si mislil.
Potem so pa minili meseci in po internetih en kup debat o (takrat še bodoči) čudežni
uri in kakšne vse aplikacije se že zanjo izdelujejo. Vmes pa med običajnimi smetmi
kar nekaj zanimivih idej. Na današnjem dogodku so spet imeli pol gobec zdravja in
appov, ki vam znajo rešit življenje … Ne padam na to, ker je okoli mene hvala lepa
dovolj trgovcev, ki tržijo strah pred smrtjo. Od nula-cela-pet procentnega jogurta in
ljubljanskega maratona do Cerkve in privatnih d. o. o. onkoloških skenerjev. Potem so
pa hvalabogu na predstavili še nekaj zanimivih appov in funkcij.
Mene razveselijo malenkosti. Recimo kako z lahkoto odgovoriš na poslano sporočilo,
ali pa kako priročno prečekiraš muziko v prostoru z appom Shazam. Pa dejstvo, da bo
ura *ziher* z baterijo zdržala čez dan, tisti magnenti konektor za polnilec je pa tudi
videti preštudiran.
350 ojrov? Ure še vedno ne potrebujem, cena je pa ravno tam, kjer si jo še lahko
privoščim.
Zaenkrat ne. Ampak nič ne obljubim.
-Jonas
P. S. Za povezavo s svetom rabi Applova ura seveda Applov telefon. Vprašanje pa je,
ali bo kdaj v prihodnosti delovala z androidi? Da nikoli? Tako kot nekoč iTunes in
iPod, nikoli na Winsih?
Aja, pa novi Macbook je krasen.
Posted at 7:51 PM
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Štirideset? Ja. Štirideset let Sobotne noči v živo!
Saturday Night Live je najboljši televizijski šov vseh časov. Ne bom debatiral, ker
ni protiargumentov. V živo gredo že od leta 1975 (!) vsako sezono dvajset tednov
zapored, v treh dneh spišejo za pet ur skečev, jih v dveh dneh zvadijo in kostume
sešijejo in grejo v soboto z zlatim izborom najboljših pred kamere in kar je, je!
Format je od začetka enak, najprej vklop prvega skeča v živo (brez aviza, kar je bila
leta 75 mala teve revolucija), ki se praviloma, ampak res PRAVILOMA konča z
vzklikom:
“Live, from New York, it’s Saturday Night!”
In pičijo. V živo. Že štirideset let.
Ne morem reči, da sem zrasel z njim, ker sem ga bil najprej deležen po kapljicah v
zgodnjih devetdesetih, ko so v deželo prodrli prvi kabelski operaterji in z njimi prvi
angleški in ameriški teve kanali, (takrat, ko je MTV še bil globalen brand poleg IBM
in Microsofta, če mi sploh verjamete na besedo.) In so vrteli skrajšane polurne
epizode SNL zvečer ob vikendih, jaz pa snemal na VHS kasete in skeče znal na
pamet. (In pozimi sem bos v šolo hodil in telefone smo imeli na paro, bogati pa na
hrčke.)
Oddajo vsak teden vodi drug voditelj, že po tem je enkratna. In skeči niso slabi.
Večinoma ze zanašajo na karizmo in spretnost zasedbe, ki jo vsakih nekaj let skrbno
in osebno izbere producent Lorne Michaels. Ki ima nos za talent. In komedijo. In
organizacijo. In motivacijo. In teve biznis. In ki si je šov leta 1975 tudi izmislil in ga
štirideset let ohranil pri življenju ter na top listah ratingov. Legenda ameriškega
teveja. Samo dve imajo, njega in Johnnyja Carsona, potem pa dolgo nič do
Lettermana. (Jay Leno? Pha. Ne se norca delat.)
O izbranem SNL talentu pa naj rečem le tole: John Belushi, Dan Aykroyd, Bill
Murray, Eddie Murphy, Norm Macdonald, Phil Hartman, Will Ferrell, … eh, raje
neham naštevat, ker se bom izgubil v seznamu in koga izpustit in koga ne … V
vikipediji so vsi našteti, itak.
Mogoče je bolj zanimivo debatirat o tem, kdo vse je oddajo vodil in bil pri tem dober.
Jaz se recimo rad spomnim Aleca Baldwina, Toma Hanksa, Steva Martina,
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Christopherja Walkena … ja, posebej tistih, ki so oddajo vodili večkrat, z razlogom. In
če niste nikoli spremljali, mi boste nemara težko verjeli, da je bil recimo Justin
Timberlake vsakič fantastičen!
Ah, a to sem omenil, da ima ekipa na voljo celo nadstropje znamenitega nebotičnika
30 Rock (30 Rockefeller Plaza, NY, NY)? Polovico zasede studio, v drugi polovici pa
spijo, jejo, fornicirajo in si zmišljujejo skeče. In vadijo, pregovarjajo, popravljajo,
dopolnjujejo, črtajo, mizanscenirajo … Podnevi, ponoči, šest dni na teden, ven se ne
gre. Le nedelja je fraj.
Leta 2000 so prvič praznovali obletnico, petindvajseto, in šov izdali na DVD-ju in baš
tistega leta sem kupil prvi DVD predvajalnik. Ergo znam seveda tisti šov na pamet,
tolikokrat sem ga gledal. (Letošnji je bil sicer tudi okej, na pamet pa dan kasneje ne
vem niti enega štosa.)
Ob 40-letnici so prejšnji teden ponovno imeli poseben šov v živo. Poltretjo uro dolg
tour de force spominov in poklonov tistim, ki so oddaji skozi leta usekali poseben, kisi-ga-zapomnimo pečat. Nekaj podobnega oskarjem je bilo: množica svetovno znanih
holivudskih, teve in športnih osebnosti, parada znanih obrazov, glasbene točke — a za
razliko od oskarjev ni bilo vmes nikoli dolgčas. Priporočam, privoščite si naslanjač
in kokice. Ali pa YouTube, da ne bo pekla vest.
Vsakič, kadar se z Zrnecem srečava, modrujeva o šovu na naši televiziji, ki bi bil nekaj
takega kot Saturday Night Live. Ampak ga nikoli ne bo.
Prvič, v živo ne bi šlo, v to naših televizijcev več ne prepričaš, razen če je fuzbal, Mario
v nedeljo ali pa Bob leta. To je simpl, to znamo, par kamer postaviš in pičiš v živo, tu
ni znanosti. Oddajo s komedijanti in kostumi pa kar pozabi v živo, jih raje tri
posnamemo v enem dnevu. Drugič, kdo bo spisal vsak teden za eno uro skečev?
Nazadnje ko sem jih štel, je za SNL pisalo 28 skečopiscev. Tretjič? Kje najti take
nadarjene komedijante, pa da nimajo predstave zvečer in vaje zjutraj in …
Eh, raje neham …
-Jonas
Posted at 11:09 PM
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Edi se mi je zdel hecen, ko je na začetku soočenja moral povedati gledalcem, naj
sodelujejo na twitterju pod oznako #soocenje. Seveda je oznako povedal do črke
natančno, brez Č-ja. Soocenje.
Podobno se lomijo v reklamah, ko je treba povedat kak URL s čšž-jem, pa se bojijo
povedat normalno, da ne bi kdo naših znakov v brkljalnik vpisoval. Kot da smo vsi
debili. Kot da ne vemo že deset let, da ni čšž-jev v URL-jih. (Ja, vem, da so po novem
lahko. Lahko, pa niso in ne bojo.)
Edi bi lahko vsaj povedal normalno in dodal še pojasnilo, da oznaka nima strešice, ne
pa da zardeva pred kamero, ker mora izustit eno neumnost …
Posted at 11:48 PM
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Morje cveti, politika tudi
Morje cveti, fotografijo sem posnel že v ponedeljek, pa so šele včeraj (četrtek) o tem poročali na tv. Zdaj se
sekiram, da je nisem takoj objavil in bi se spet lahko smejal starim medijem, kako zamujajo za blogi. Na, pa
je šel še en argument (ažurnost) v prid novim medijem, potem ko sem se zadnjič odrekel interakciji. Vseeno
svet še stoji.
Ja, morje cveti in zgleda grozno, strokovnjaki pa zatrjujejo, da ni umazano in nezdravo. Človek bi si mislil,
da bi v imenu turizma s kakšno mrežo lahko vse skupaj počistili, a najbrž je cvetja preveč, kaj pa jaz vem.
Sem šele od letos tu domačin. Tole je zaliv otroškega letovišča v Pacugu:

Posnetek od blizu (iz Fiese) razkriva, da mreža najbrž ne bi pomagala, bi morali kako drugače filtrirati, je
prefino. Kopat se ne grem.
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Zgodnje češnje, nešpricane, zelo okusne kljub nepravilnim oblikam. Ne, nisem biožder, le na vrtno kemijo
se ne spoznam in ne vem, kako, kdaj in kaj je treba.

Tale fotka je pa iz Ljubljane, prilagam jo, ker me tišči. Minister Lukšična obisku v našem vrtcu:

Staršem so rekli, da bo popoldne poslovilna zabava za otroke, ko pa pridemo tja, zagledam mize z
nekakšnimi EKO značkami in plakati. Da se bo podpisovala nekakšna politična listina, in da pride celo
minister. Ta je res uletel, ravnateljica je rekla, da niso navajeni in da je vesela tako visokega obiska in so se
skupaj slikali, desni kravatar z očali je skrbel za PR. Potem je minister menda imel govor otrokom, nisem
zdržal in sem šel prej domov jezen, da se mi hči druži s politiki, to jih bo slišala!
-Jonas

Petek, 22. maj 2009, zapisano v kategorijah Vsakdanjik
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Parkeljni
Štirje smo se stiskali na babičini peči, ugasnili smo vse luči, da ne bi noter prišli, le svečo je pustila. Govorilo
se je šepetaje. Kadar so vrata škripnila, je Janez (najmlajši) vsakič tiho vrisnil, grdo smo ga ošuškali in
tiščali prst k ustom in ga s cepcem ozmerjali.
Potem so se zaslišali zunaj koraki in šklepetanje verig. Parkeljni se ne pustijo vleč kot cucki in jih Miklavž
komaj nazaj drži (smo si predstavljali, videt tako ni bilo nič čez črno šipo), stisnili smo se čisto v kot, le z
nosovi štrlé čez rob. Babica je zaskrbljeno gledala proti oknu in nekaj jamrala, da se stric Jože nič ne oglasi
iz kuhinje, in da so ga najbrž parkeljni že odnesli, … po drugi strani pa so mogoče zdaj že siti (stric je
zajeten možak), in naj nas otroke zgoraj ne skrbi preveč, kvečjemu bodo odnesli enega, ne vseh, …
mogoče dva …
Tresli smo se ko miši, ko se je odprlo okno (samo od sebe, prisežem!), in je noter rdeča svetloba posvetila,
kolikor sem je sploh uspel videti skozi dlani. Potem so pa čez okvir padle štiri velike vreče, okno se je zaprlo
in naenkrat je bilo vse tiho. Parkeljni so šli.
Potem je pa vstopil stric in luč prižgal in se čudil, zakaj da smo v temi, mi smo mu pa hiteli razlagat, da so
bili parkeljni zunaj, in da smo jih ven tiščali in jih komaj odgnali. Da so pustili vreče, za vsakega eno, in da je
noter en kup sladkarij, fig in orehov in čokolade. Leskovih palic nismo kazali.
Babica ga je okregala, da je zamudil in bi otroke kmalu požrli parkeljni, in da naj se drugič ne obira. Je
obljubil, da ne, ampak je naslednje leto menda spet zamočil, so mi pravili. Leto za tistim pa Miklavž ni več
hodil, ker so ga moji trije bratranci že od zgodnjega večera čakali na skednju z zračno puško in jih je nekdo
Miklavžu zatožil in ga ni bilo.
Jaz imam na sumu strica.
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10.2. PODROBNEJE ANALIZIRANI TVITI

23. 3. 2016, 21:48


Izziv križcev in krožcev
https://youtu.be/eoBcvpbmIPs via @YouTube

14. 3. 2016


Oj, kako se že reče tisti plošči, s katero so naše babice prale perilo? (20:22)



Tisti ribežen, no, ki je lahko tudi inštrument ... Na konc jezika imam ... (20:22)



Perilnik. Hvala, omrežje. (21:39)

13. 4. 2016, 19:28


Na katerem mestu si, ko prehitiš drugega? (Ni tko simpl odgovor ...)

27. 2. 2016


A Raaaay fura Conchita look? #ema (21:12)



Problem Eme je ta, da hočejo bit komadi in nastopajoči bolj svetovni, kot so. (22:17)



Z drugimi besedami, ne znamo se simpatično in od srca afnat. #Ema (22:18)

18. 2. 2016, 17:11


V Biljardni hiši bo muzika. Jebenti, že na vaji majo mulci dober sound. Dobr bo.
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25. 1. 2016, 16:54


Včeraj smo drsali na koseškem bajerju, danes so pa menda štirje padli noter na tankem ledu.

22. 1. 2016, 19:13


Z mano se ni za hecat ...
Večer @vecer
Jonas v ZDA ogroža 75 milijonov ljudi http://
www.vecer.com/clanek/201601226179867 …

19. 1. 2016, 19:16


Pet minut pred začetkom snemanja on išče gonilnike po netu. #Glave

14. 1. 2016, 19:44


Alan Rickman? Umrl? Nepozabno zloben v Die Hard.

9. 1. 2016, 17:20


Včerajšnji Žar predsednika v Operi je bil ene sorte prelomnica. Prvi v nizu, upajmo.

25. 12. 2015


Hej! Nisi edini malo žalosten čez praznike! Razumem te, tudi jaz sem kdaj že bil. Marsikdo je
bil. (19:04)
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Za odrom je manj gužve. Magnifico. (23:05)

23. 12. 2015


Je pa treba priznat, dobr žagajo. (20:48)
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Nerad se ponavljam, ampak ... Kdo so ti ljudje in kaj počnem tu? … (20:48)

21. 12. 2015


Kaj počnem tu? Kdo so ti ljudje? (22:05)
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Poskus zabavnega programa. Sej ni švoh. (22:07)



Tip mi je bolj zanimiv od nje. Naj me skrbi? (Glede na padli referendum.) (22:41)

19. 12. 2015


S familijo šel čez zamegljeno Ljubljano. Megla v centru je od kuhanega vina, v bistvu. (21:21)



Gužva načelno ni prijetna, ampak no, prazniki so, kenede … (22:18)
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17. 12. 2015


Kaj pa ločitev, je gejem dovoljena? (14:34)



A veš tisto, ko si v družbi, pa samo kimaš. Govorijo, pa samo nekaj žubori, nič ne razberem …
(21:26)



Žur je bil dober, a je tekel mimo mene. Za kazen sem jim pol zakuske pojedel. (21:46)

15. 12. 2015


Ob takihle večerih ratam filozofičen. (18:46)



"Kaj življenje pričakuje od tebe?" (18:46)



A sem veren, če verjamem, da se vse na koncu zlepa ali zgrda uredi? (Očitajo mi namreč, da
nimam vere.) (18:59)

14. 12. 2015


Z malo zamude gledam Fargo. Dobro. (21:44)



Še The Man in the High Castle si pogledam ... (22:31)

9. 12. 2015


Madona je tema, ura je pa pet. Treba je zdržat to zaroto. (17:13)



Na, zdej bom pa dve ure grnutal, ali zdržat ali vzdržat. Meh. (17:19)



Kaj življenje pričakuje od mene? Hm. (17:46)

24. 11. 2015


Dolgo sem rabil, da sem zgruntal. (20:14)



Preveč ljudem sledim na tviterju. (20:15)



Zamere bojo, če začnem odsledovat ljudem. (A je to sploh beseda? Odsledovat?) (20:22)



Prvo sem odsledil Jadranko Kosor. Poskušam si razložit, zakaj sem ji sploh kdaj sledil.
(20:23)



Kaj pa o odvisnosti od neta, smo kaj razmišljali? (Jaz sem dolgo odmahoval z roko, pa je
uletu overload.) (21:34)

22. 9. 2015, 10:27


Tečaj disleksije, ugodno! @ Ljubljanica River, Ljubljana instagram.com/p/77RexYwyRl/

3. 9. 2015


Okej, lego kocke so šle, prjatli … (19:10)
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Pop promenada. Dvatavžent ljudi, pa vsi jejo in pijejo. Bogato. Bravo! (21:52)

(2 k)


V dobri družbi. Neprecenljivo. (22:25)

8. 8. 2015, 23:17


Magnifico v Portorožu https://instagram.com/p/6Ix0Z8Qyad/
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7. 8. 2015, 11:33


Just posted a photo
https://instagram.com/p/6E8e1NQye3/

23. 7. 2015, 12:45


Odstopajo ko domine, enkrat jih bo zmanjkalo in bo Slovenija končno zdrava.

17. 7. 2015, 11:37


Mene pa komarji nočjo. A nej bom vesel? Al nej bom užaljen, da jim smrdim?

14. 7. 2015, 22:31


Video: Kadar imam obiske, rad pokažem svoj 3D tiskalnik, je najbolj zanimiva reč v naši hiši.
Zraven pa... http://tmblr.co/Zaaqmx1paYckD

12. 7. 2015, 11:04


Moja hčerka raste in se razvija v žensko. In mi totalno spreminja odnos do ženskega spola.
Prasec sem bil.

27. 6. 2015, 13:04


Miki miška mi še najbolj sede.

9. 6. 2015, 2:35


The rest is history. Počitek je histeričen. #hitriprevodi
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5. 6. 2015
 Ni mi jasno, zakaj ne klečimo vsak večer pred koledarjem in rečemo hvala, da smo se rodili,
ko smo se rodili. (23:06)


En film mam na ekranu, kako pred stotimi leti eni niso pustili faksa končat, ker je ženska. A si
ti mal bogi? Komaj sto let nazaj. (23:08)



A je nam jasno, da imamo ene sorte kulturo tlele v Deželi in okoli nje tja do Pariza, Barcelone
in Reykjavika, uštimano že ene 9000 let? (23:10)



... Da pa sto let nazaj od danes ženske niso volile? Črnci pa itak še v okovih ene dvesto, tristo
let nazaj? (Kar prisluhni, Seku ...) (23:12)



9000 let je od prvih koliščarjev, jebemumater.
Devet.
Tisoč.
Jebenih.
Let.
(23:13)



Ja, 7000 pr. n. št. je Ostrorogega prapraitdpradedek prvo kolišče na Barju postavu. Ni bla
neka arhitektura, ampak volkovi so ostali lačni. (23:16)



Najprej so z zobmi grizli kole za bajte, ene par tisoč let je trajalo do brona. Monogamije,
pedofilov in glutena še ni blo. Levičarji pa ja. (23:20)



Ta krivulja je noro položna ... lahko mirno rečemo, da se ene 5000 let ni razvilo nič omembe
vrednega. Okej, piščalke so mal izbolljšali. (23:22)



Na drugem koncu širše domovine maš tam ene Grke, ki se nekaj začnejo matrat tisoč let pred
Kristusom in se mal zapišejo v historijske bukve. (23:26)



Pred Trojo in Homerjem par generacij kasneje je bila v bistvu čista tema. Za Homerja itak,
baje je nosil črne špegle. (23:28)



Skratka, dva reperska komada je spisal, Iliado in Odisejo in to je blo to za par sto let.
Mularija pa mislite, da je popteve od zmerej. (23:32)



O motherfuckerju in cop-killerju Ojdipu (fotr je bil vojak) se je Sofa razpisu šele tam ene 450
let pr. n. (23:38)



Mimogrede, Sofokles je overrated. Napisal je 123 komadov za Špas teater, naštet mi znate pa
samo dva, če sploh, mularija. Ostalo je bil šit. (23:40)



Pa zbor jebeni, od kod ti ta ideja? Da mal zapojejo vmes?
Žabežabežabesvadbosoimeleeeeeeee ... (23:43)



In je moralo minit dobrih šesttavžentletinpol, preden si je folk (Sokrat, Platon in frendi) sploh
začel zastavljat bistvena vprašanja: (23:46)
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"Kdo pa sploh sem? Kje pa sploh sem? Kaj pa sploh delam tu? Saj vendar, saj vendar ... Kaj
se pa tu dogaja? Kdo pa smo? Kam pa gremo?" (23:50)



"Saj vendar tega sploh ne vem! Tega ne vem, ne vem! Kaj pa je to? In tamle mačka teče, teče,
jaz pa stojim pod to ulično svetilko ..." (23:52)



Grki pač. Enkrat je moralo it v kurec. (23:53)



Pa potem Rimljani. Biznis, vojska in nič šparat pri bogovih, da se lahko mirne duše fuka in
nažira. (23:55)



Božanske brande so pa kar od Grkov pokradli in malo predelali, v marketingu itak ni novih
idej nikoli. (23:57)

5. 6. 2015
 Ene sto let še mine do Cezarja in štajerske ikebane. (00:03)


In šele ko pride Hipi, se spomnijo leta štet. Japiji pa mislite, da je Rolex z dnevom pod lupico
od zmeraj. (00:05)



In pazi, tisoč petsto let narobe koledar pišejo, en papež (Grega) ga gre na silo popravit. Deset
dni je pa v žep vtaknu, Dokazal mu niso. (00:09)



Vmes pa kao Dark Ages. Tema. Kuga. Križarji iščejo eno čašo, drugega izgovora za klanje se
jim niti iskat ne da. (00:12)



Babo pa na grmado, če jezika. Sej ne rečem, razumem, da ti dopizdi. Kulturno pa ni. (00:15)



Italijanom svaka čast, prvi so se naveličali sranja. Leonardo, Michelangelo in še dve želvi.
Začetki evrovizijskega lobija. (00:19)



Fun fact: Leonardo je naslikal Mona Liso z eno potezo. Mojster. (00:23)



"Titanik?" Ne, en drug Leonardo. Spij še enega. (00:25)



Tle pri nas se omembe vrednega vmes dogaja nič. Aja, celjski grofje in kasneje turške straže.
Za ščepec, da se imamo kaj za pogovarjat. (00:32)



.@opica Tnx, ja. Galileo Galileo Figaro. Pozabu. In vendar se vrti! Plata na gramofonu.
"SCARAMOUCHE, WILL YOU DO THE FANDANGO?" (00:36)



Danteja pa niti ne omenjam, da ultradesničarji ne planejo, ko itak za vsak drek. ("Bog je zate
komedija? Murgle!") (00:38)



Ne si ga zdej na roke metat, levičarji. Nič boljši. Ste imeli šanso. (00:41)



Kolk let smo ponucali do Prešerna? Slabih devet tavžent? Nekam slab izkoristek, kenede?
(00:43)



F. Levstik, I. Cankar, F. Milčinski, T. Svetina, V. Zupan, M. Brecelj, D. Jančar, A. Rozman
Roza.
"Život je pun uspona i padova."
(00:54)

83



Devet tisoč let do splava, pilule in načrtovanja družine. Pa še to nam ni čisto prav. (00:56)



Še malo nazaj si bil frajer, če si telefonsko na tipke odtipkal, folk je pa obračal številčnice, NA
PAMET! Tebi so pa kontakti šli, ubožec! (00:59)



Enciklopedija je bila na liste in Backa Jona je bilo treba it v kino gledat. Vem, ja, ne verjameš,
copy/paste wikidiplomiranec zahojeni. (1:04)



Če si hotu muziko poslušat, si moral z železom po vinilu drgnit. Droga je bila v fabrika v
Portorožu, zdej pa apno posoljeno s koko snifate. (1:07)



Zadeti, da obrazov več ne ločimo na televiziji. Kdo je ta z brisačo na joškah? Pa ta ki omake
meša? Pa ta ki poje tam? Kdo so ti ljudje? (1:11)



Kdo je ta na plakatu? Pa ta zraven? Vem, da so slavni, piše zraven. (1:13)



Devet tisoč let. Jebenih devet. Tisoč. Let.
Na banki pa minus.
(1:14)



Over and out. (1:15)



Ž has left the building. (1:16)

20. 4. 2015, 18:01


@24ur_com Ob živce me spravljate s temi nepotrebnimi narekovaji. Je to posipanje besed z
njimi dogovorjeno, ali gre za enega nepismeneža?

21. 5. 2015, 00:32


Zardevam. Pospravil predal. Niti sanjalo se mi ni, da sem tak lopov. Niti enega nisem
kupil.
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19. 4. 2015, 18:10


Kozmokinetični selfie. #Vitanje

18. 4. 2015, 19:59


Pošlušte ženske, te vaše polnozrnate kolače z bio jabolki in brez cukra si lahko kar v svoje
shujšane riti zatlačite.

16. 4. 2015, 12:13


"Vaš pogovor se lahko snema." Ko pa jaz potegnem ven telefon v poslovalnici in povem isto,
so pa vsi živčni.

16. 4. 2015, 14:09


O, ebola! V informativnih uredništvih komercialk že orgazmirajo.

5. 4. 2015, 22:35


Lektorja za tvite nucam. Pa še marsikdo.
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 5. julija 2017

Tina Prek
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Izjava kandidata / kandidatke

Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je
besedilo magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in

dovoljujem / ne dovoljujem
(ustrezno obkrožiti)

objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 5. 7. 2017
Podpis kandidata / kandidatke:
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