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IZVLEČEK
V magistrskem delu z geolingvističnimi metodami obravnavamo nekaj primerjalnih frazemov
za človekove lastnosti in stanje (primer priden kot čebela ...), predhodno zbranih v slovenskih
narečnih govorih. V prvem delu na kratko predstavimo teorijo o geolingvistiki, narečni
frazeologiji ter primerjalnih frazemih. V drugem, jedrnem delu, pa so predstavljene jezikovne
karte s kartiranimi frazemi. Vsaka karta ima legendo in komentar, ki vsebuje razlago pomena
frazema, narečno gradivo s poknjižitvami, osvetli izvor posameznih leksemov ter predstavi
prostorsko razporeditev posameznega frazema. Karte s komentarji so dostopne tudi v spletni
aplikaciji Slovenski narečni atlas.
Ključne besede: narečna frazeologija, primerjalni frazemi za človekove lastnosti in stanja,
geolingvistika, slovenska narečja.
ABSTRACT
This thesis deals with idioms of comparison describing people’s character in Slovene dialects
(for example: »as hardworking as a bee« (literal translation)). The first part of the assignment
is dedicated to the review of dialect phraseology and its units. In the second part, maps of
different dialects are represented. They were created on the basis of the dialectal material
collected for each idiom. Every map is followed by a commentary section in which the idiom
is explained, dialectal material represented, literary expressions cited, and the origin of
individual lexemes provided. In the end, there is a part where individual idioms are
geographically distributed and classified into groups according to their variability.
Key words: dialectal phraseology, comparison idioms describing people’s character,
geolinguistics, Slovene dialects.
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1. UVOD
1.1.

Tema

Temo magistrskega dela bi lahko opisali s tremi pojmi: geolingvistika, narečna frazeologija
ter primerjalni frazemi. Večji del dela obsegajo jezikovne karte, na katerih so predstavljeni
primerjalni frazemi za človekove lastnosti in stanje v slovenskih narečjih. Geolingvistični
pristop za prikaz narečnih leksemov (in frazemov) je precej novo področje obravnave
narečnega gradiva v naši dialektologiji. Pri nas se z narečno frazeologijo (v tem okviru tudi s
primerjalnimi frazemi narečnih govorov) in njenim geolingvističnim prikazom ukvarja
predvsem Vera Smole1. Pod njenim mentorstvom je v letih 2007–2017 nastalo kar nekaj
diplomskih del: Rožej (2007), Špiletič (2009), Komac (2010), Jošt (2012), Bračko (2012),
Cebin (2012), Golob (2014), Mavri (2016), Škrbina (2016), Jerman (2017) in še več
seminarskih nalog pri seminarju za enopredmetne študente slovenskega jezika in književnosti
pri predmetu Zgodovinska slovnica in dialektologija v študijskih letih 2006/07 do 2010/11.
Študentje so primerjalne frazeme zbirali po vprašalnici, ki je bila sestavljena s pomočjo
nabora slovenskih frazemov, ki so v slovarju Hrvatsko-slavenski riječnik poredbenih frazema
(2006) navedeni kot ustreznice hrvaškim frazemom. Gradivo, ki so ga zbrali študentje,
predstavlja največji delež v našem delu obravnavanega gradiva.
Glavna tema je v našem delu torej geolingvistični prikaz zbranih primerjalnih frazemov v
slovenskih narečjih, pri čemer frazemi pokrivajo semantično polje človekovih lastnosti in
stanj. V prvem delu predstavimo temeljne pojme, ki so povezani z narečno frazeologijo,
geolingvistiko ter primerjalnimi frazemi in so pomembni tudi za razumevanje našega dela.
Vzporedno s teoretično osvetlitvijo je predstavljena tudi analiza zbranega gradiva. V drugem
delu sledi predstavitev zbiranja gradiva ter priprave kart, same karte ter njihovi komentarji.
Naše delo dopolnjuje magistrsko delo Mije Bon z naslovom Geolingvistična interpretacija
primerjalnih frazemov v slovenskih narečjih na interaktivni jezikovni karti: Primerjalni
frazemi s pomenom človeške lastnosti (2018). Avtorica obravnava isto temo, le da je v njenem
delu obravnavan en del primerjalnih frazemov, v našem pa preostali del. Teoretična izhodišča
so pri kartiranju enaka, razlike pa so že v komentarjih h kartam ter uvodnih poudarkih.
Navsezadnje so razlike tudi v obsegu dela, saj je naše delo magistrsko delo dvopredmetnega
študija.

1.2.

Namen dela

Glavni namen dela je prikaz zbranih frazemov v slovenskih narečjih na jezikovni karti.
Frazeološke jezikovne karte omogočajo prikaz variantnosti in razširjenosti posameznih
frazemov, prikaz njihove živosti ter pomenskih odtenkov v določenem narečju (Smole 2008b:
71). Ker tehnologija omogoča vedno nove in zanimivejše možnosti za prikaz narečnega
gradiva ter za oblikovanje kart, je eden glavnih ciljev dela vnos narečnega gradiva v spletno
aplikacijo. Naš glavni pripomoček za izdelavo kart je tako spletna aplikacija Slovenski
1

Na mariborski slovenistiki se z narečnimi frazemi ukvarjata predvsem Mihaela Koletnik in Zinka Zorko.
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narečni atlas (bolj podrobno predstavljena v nadaljevanju), ki je nastala najprej v okviru
diplomske naloge na Fakulteti za računalništvo (Gregor Šajn 2017), v okviru študijske prakse
pa jo je nadgradil Nermin Jukan (2018), oba pod mentorstvom viš. pred. dr. Alenke Kavčič.

1.3.

Hipoteza

Predpostavljamo, da nam bodo karte obravnavanih primerjalnih frazemov pokazale
variantnost frazemov v narečjih ter mnoge oblike, ki jih v knjižnem jeziku ne srečamo. Karte
nam bodo tako omogočile vpogled v živost in raznolikost slovenskih narečij tudi v segmentu
primerjalnih frazemov.

2. GEOLINGVISTIKA TER FRAZEOLOGIJA V NAREČJIH IN
PRIMERJALNI FRAZEMI
2.1.

Geolingvistika

2.1.1. Temeljni pojmi
Geolingvistika, tudi lingvistična geografija, je ena od smeri dialektologije, ki se ukvarja s
prikazom lingvističnih pojavov na določenem območju (znotraj enega ali več jezikov, znotraj
narečne skupine) na lingvistični karti (Horvat 2016). Geolingvistika tako zajema kartiranje
gradiva ter njegovo analizo in interpretacijo (Horvat 2016). Za izdelavo jezikovnih kart je
najprej potrebno določiti mrežo krajev, kjer bo raziskovalec zbiral narečno gradivo. V
primeru našega dela so točke krajev nastale spontano, saj so bili kraji zbiranja gradiva odvisni
od krajev, od koder so prihajali študentje, ki so gradivo zbirali. Mreža raziskovalnih točk, ki je
vsebovana na naših jezikovnih kartah, bo predstavljena v nadaljevanju. Za tem sledi priprava
vprašalnice, po kateri se pridobiva gradivo v izbranih govorih. Ko gre za zbiranje gradiva v
narečjih, se lahko pojavijo določeni problemi. Ker gre pri narečjih za govorjeni jezik, ki je
malokrat zapisan, je pri zbiranju gradiva (še posebej tudi pri zbiranju frazeologije v narečjih)
potrebno izbrati zanesljivega informatorja, ki je dober narečni govorec, in ki zna ločiti
dejansko rabo frazema od prepoznave frazema, ki ga ne uporablja, mu je pa znan (Smole
2008a). Za zbiranje frazeologije v narečjih je najbolj pogosto rabljena metoda vodenega
pogovora, pri kateri raziskovalec z opisom situacije spodbudi informatorja k uporabi in
razlagi frazema. V skrajnem primeru lahko raziskovalec navede frazem in preveri, ali se ga
informator spomni, ali pozna njegov pomen, ter ali ga uporablja v govoru (Smole 2008a: 63,
Marc Bratina 2009b). Raziskovalec na terenu posname narečnega govorca in nato narečni
govor zapiše (transkribira besedilo v narečno transkripcijo). Na podlagi tega sledi nato
jezikoslovna analiza narečnega gradiva ter priprava jezikovne karte s komentarjem gradiva
(Marc Bratina 2009a in b). V slovenski geolingvistiki obstaja več metod kartiranja (in tudi
komentiranja) gradiva. Na začetku so bile karte napisne (narečno gradivo je bilo v fonetični
transkripciji navedeno ob številki kraja), kasneje so karte postale znakovne oz. simbolne
(narečno gradivo prikazujejo s pomočjo simbolov). Z razvojem tehnik kartiranja pa je prišlo
tudi do kombiniranih kart, kot so izoglosno-napisne, izoglosno-znakovne, izoglosnoploskovne in znakovnoploskovne (Bon 2018). Jezikovne karte v našem delu so znakovne in
so nastale s pomočjo spletne aplikacije Slovenski narečni atlas (dostopna na:
http://atlas.musiclab.si/sna/). Gre za interaktivne jezikovne karte.
3

2.1.2. Interaktivna jezikovna karta
Sodobna informacijska tehnologija (IT) omogoča vedno novejše in bolj raznolike možnosti za
prikaz raziskovanega (narečnega) gradiva. V zadnjih dvajsetih letih sodobna tehnologija tako
omogoča avtomatizirano kartiranje ter sodobnejšo prostorsko vizualizacijo narečnih pojavov
(Škofic 2013). S pomočjo sodobnih računalniških orodij (podatkovna zbirka SlovarRed
Tomaža Seliškarja, pisavi ZRCola in SIMBola ter vnašalni sistem ZRCola Petra Weissa,
program ArcGIS) na Inštitutu Frana Ramovša pripravljajo interaktivni Slovenski lingvistični
atlas2 (Škofic 2013: 96). Na spletu so že dostopne jezikovne karte za Slovenski lingvistični
atlas v elektronski obliki3.
Interaktivna jezikovna karta prinaša, za razliko od klasične, mnoge prednosti tako za
uporabnika, ki nima jezikovnega znanja, kot za raziskovalca z znanjem. Interaktivni prikaz
jezikovnega gradiva lahko omogoči dostop do digitaliziranega arhivskega gradiva, zvočnih in
video posnetkov ter drugih spletnih povezav na podatke o raziskavah krajevnega govora in
kraju samem (Škofic 2013: 96). Poleg tega take karte lahko omogočijo dostop do spletnih
slovarjev, ki so v povezavi z gradivom, do drugih narečnih atlasov, do korpusov besedil itd.
(Škofic 2013) Interaktivna karta v našem primeru omogoča dostop do komentarja h karti, ob
kliku na posamezen kraj pa se prikaže pojavno okno, v katerem uporabnik najde podatke o
tem, v katero narečje in narečno skupino spada izbrani kraj, poleg poknjižene 4 oblike frazema
je prikazan zapis v narečni transkripciji, uporabnik pa lahko tudi posluša posnetek govora,
obstaja pa tudi možnost dodajanja (so)besedila posnetega leksema ter slikovnega gradiva.

2

Sodobnemu času in uporabnikom jezikoslovnih spoznanj primerno je na Inštitutu za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani predvidena priprava pravega interaktivnega jezikovnega atlasa z uporabo
zapisa XML, temelječega na medsebojni povezanosti različnih podatkovnih zbirk, pri čemer ostaja temeljnega
pomena jezikoslovnoteoretično premišljena analiza jezikovnega gradiva (v našem primeru leksika sodobnih
slovenskih narečij, predstavljena v »klasičnem« jezikovnem atlasu), nadgrajena z raziskovalcem in uporabnikom
prijaznimi elektronskimi orodji (Škofic 2013: 98 )
3

e-SLA:
Slovenski
lingvistični
atlas
v
html
obliki,
dostopen
na
https://sla.zrcsazu.si/eSLA/Zavihki_na_eSLA_JS.html. Oba zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 1 in SLA 2) sta
dostopna tudi na spletnem portalu Fran.
4
Poknjižitev je zapis z grafemi in fonetiko knjižnega jezika ter oblikoslovnimi in leksičnimi knjižnimi
ustreznicami.
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Slika 1 Izpis pojavnega okna ob kliku na kraj v aplikaciji.

Glede na to, da živimo v svetu, ki je skoraj odvisen od tehnologije in njenih pripomočkov,
lahko le-ta pripomore k širitvi znanstvenih spoznanj in k rabi jezikoslovnih vsebin tako v šoli
kot v nestrokovni javnosti. »Klasično« jezikoslovno raziskovanje ter predstavljanje
slovenskih narečij in njihovih krajevnih različic tako ob pomoči informacijskih in jezikovnih
tehnologij, ki jih za geolingvistiko lahko le s skupnim delom oblikujejo strokovnjaki za
informacijske tehnologije v sodelovanju z dialektologi, lahko približa ta del nacionalne
nematerialne (žive) kulturno-jezikovne dediščine širokemu krogu uporabnikov doma in po
svetu (Škofic 2013: 108).
Ker pa jezikoslovci sami običajno nimamo dovolj znanja s področja informacijskih
tehnologij, je pri pripravi jezikoslovnih aplikacij potrebno sodelovati s strokovnjaki s
področja informacijskotehnoloških ved (Škofic 2013: 97) Pri nastanku aplikacije, v kateri so
narejene karte v našem delu, so sodelovali študentje iz Fakultete za računalništvo. Spletna
aplikacija nosi naslov Slovenski narečni atlas.
2.1.3. Splet na aplikacija Slovenski narečni at las
Spletna aplikacija Slovenski narečni atlas (SNA), dostopna na http://atlas.musiclab.si/sna/, je
interaktivna karta slovenskih narečij, namenjena prikazu narečne leksike iz izbranih tematskih
polj, ki vzorčno vsebujejo teme posoda, sadje in stara kmečka hiša, v okviru magistrskega
dela pa dodajamo temo Primerjalni frazemi 1: človeške lastnosti (drugi del frazemov).
Aplikacijo je izdelal Gregor Šajn (2017) za diplomsko nalogo na Fakulteti za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, nadgradil pa jo je Nermin Jukan (2018) v okviru študijske
prakse, oba pod mentorstvom viš. pred. dr. Alenke Kavčič. Atlas je rastoč in se nadalje lahko
dopolnjuje.
Aplikacija je sestavljena iz dveh delov, za nas je zanimiv t.i. čelni del, ki se izvaja v spletnem
brskalniku in predstavlja tisti del aplikacije, ki ga vidi uporabnik, bodisi neprijavljen
uporabnik pri ogledu narečne karte in govora posameznega kraja (uporabniška aplikacija)
bodisi prijavljen skrbnik pri pregledu in urejanju vnosov (skrbniška aplikacija) (Kavčič,
5

Lovrić, Smole 2018). Opisali bomo uporabniški del aplikacije, kot ga vidi neprijavljen
uporabnik pri ogledu narečne karte. Osnova za prikaz zemljevida z vrisanimi narečnimi
območji je Karta slovenskih narečij Tineta Logarja in Jakoba Riglerja (1983), ki je nastala na
osnovi Ramovševe (1931) Dialektološke karte slovenskega jezika5. Na karti so z barvami
označene narečne skupine, narečja in podnarečja. V zgornjem levem kotu sta dva spustna
menija, kjer uporabnik izbere temo in besedo. V sredini se na levem delu nato prikaže izbrana
beseda (leksem), ob njej pa je podatek o tem, koliko zapisov obstaja na karti. V sredini se
prikaže jezikovna karta, ki je znakovna. Simboli/znaki za posamezen leksem so zbrani v
legendi na desni strani ob glasovno poknjiženem eno- ali večbesednem poimenovanju. Simbol
je na karti izrisan ob okrajšavi kraja. Aplikacija omogoča povečavo narečne karte ter možnost
prikaza zgolj določenega ali določenih simbolov, ki jih lahko obkljukamo v legendi ob karti.
S tem lahko preklapljamo med različnimi pojavitvami leksemov ter opazujem njihovo
pogostost v določenem narečju ali pa njihovo razpršenost po vseh narečjih, prikaz določenega
priponskega obrazila ali pa prikaz večbesednih leksemov ipd. (Bon 2018).

Slika 2 Primer karte, kot jo vidi uporabnik.

2.2.

Frazeologija v narečjih in primerjalni frazemi

2.2.1. Na splošno o frazeologiji v narečjih
Frazeologija je zbir jezikovnih (frazeoloških) enot nekega jezika in jezikoslovna veda, ki se s
temi enotami ukvarja (Kržišnik 1994: 91). V slovenskem jezikoslovju je frazeologija precej
mlada veda, ki se v mnogih pogledih razvija. Frazeologija se je kot del jezikoslovja uveljavila
v 70. letih. V širšem smislu jo je opredelil Jože Toporišič v članku K izrazju in tipologiji
slovenske frazeologije (1974), kjer se je pri opredelitvi enot in njihovih lastnosti oprl na rusko
frazeologijo. V 70. letih je začel izhajati tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (v
nadaljevanju SSKJ)6, kjer lahko najdemo frazeološke enote v frazeološkem in terminološkem
gnezdu. Živalske frazeme lahko najdemo v knjigah Janeza Kebra Živali v prispodobah 1
5
6

Karta je dostopna na: https://sla.zrc-sazu.si/eSLA/Karta_narecij_600dpi_CMYK.pdf .
Dostopen tudi na spletnem portalu Fran:.
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(1996) in Živali v prispodobah 2 (1998). Edini slovar (knjižnih) frazemov pri nas je izšel leta
2011 avtorja Janeza Kebra7.
Osnovne lastnosti frazemov so večbesednost, stalnost oblike in pomena, neizpeljivost celote
iz pomenov sestavin in ekspresivnost (Kržišnik 1994). Frazemi nekega jezika so v večini
odraz mišljenja neke skupnosti in njenega spoznanja sveta, ki jo obdaja. Frazemi temeljijo
predvsem na folklornih in drugih nacionalnih motivih, v njih lahko najdemo podatke o
običajih, tradiciji, verovanju, legendah in zgodovinskem dogajanju. V njih lahko govorec
nekega jezika/govora prepozna podatke o kulturi, o snovni, družbeni in duhovni kulturi
jezikovne skupnosti (Marc Bratina 2009c). Prav zato so frazemi idealne jezikovne enote za
raziskovanje v narečjih, kjer gre predvsem za govorjeni jezik, ki mnogokrat odraža drugačno
in bolj živo podobo sveta in mišljenja kot zapisani knjižni jezik.
Tako frazeologija, ki se ukvarja s frazeološkimi enotami v knjižnem jeziku, kot frazeologija,
ki tovrstne enote raziskuje v narečjih, imata enak predmet raziskovanja, to je frazem. Frazeme
v narečjih (tako kot v knjižnem jeziku) lahko raziskujemo z različnih stališč. Lahko nas
zanima zgradba frazemov, njihove različice (glasoslovne, oblikoslovne, besedotvorne,
skladenjske ali sestavinske) ali pa raziskujemo skladenjske in pomenske odnose v frazemih.
Znotraj pojmovanja osnovnih frazeoloških enot in njihovih lastnosti tako ne obstajajo bistvene
razlike med knjižno in neknjižno frazeologijo (Poklač 2004). Slovaški narečjeslovec
Ferdinand Buffa s pojmom frazeologija v narečjih opredeli vse frazeme, ki se uresničujejo v
danem narečju. To so vsi frazemi, ki jih uporabljajo govorci nekega narečja in so njihovi
lastni, frazemi, ki jih poznajo tudi druga narečja in ki prehajajo iz enega v drugega, ter
frazemi, ki v narečja prehajajo iz knjižnega jezika ali pa so prevzeti iz tujega jezik (Poklač
2004). Frazemi, ki prehajajo v narečno frazeologijo iz knjižnega jezika so največkrat
glasoslovne, oblikoslovne, skladenjske ali sestavinske različice knjižnih frazemov. Od njih se
lahko razlikujejo samo v eni sestavini, imajo pa enak pomen. (Marc Bratina 2005). V naši
nalogi frazeologijo v narečjih razumemo kot zbir vseh frazemov nekega narečnega govora
(Smole 2008a). Posebno skupino frazemov predstavljajo primerjalni frazemi, ki jih določa
prepoznavna struktura, v kateri sta običajno s primerjalnim veznikom povezani primerjalna in
primerjana beseda.
2.2.2. Primerjalni frazemi (strukturni in pomenski vidik ter vidik kognit ivne
semant ike)
Primerjalne frazeme lahko zelo hitro prepoznamo po njihovi strukturi, saj je v njihovi
podstavi vedno prisoten primerjalni veznik. V knjižni slovenščini so to vezniki kot, kakor in
ko. Najpogostejši med njimi je veznik kot, sledi mu veznik kakor, veznik ko pa je predvsem
indikator govorjenosti (Kržišnik 2014). Osnovna struktura primerjalnih frazemov je tridelna:
A+primerjalni veznik+C, pri čemer je A tretje v primeri (tertium comparationes), C pa
primerjalna beseda (comparatum), npr. priden kot čebela. V nekaterih primerih A-del ni
izražen in tako obstaja nekaj frazemov z dvodelno strukturo: kot pes, kot koza, kot bi kravi iz
riti potegnil. V večini primerov pa prevladuje tridelnost (Kržišnik 2014: 3). Če pa poskusimo
frazeme razdeliti glede na primerjalno sestavino (C del), dobimo tri skupine: (1) primerjalna
7

Prav tako dostopen na spletnem portalu Fran.

7

beseda je izražena z eno besedo (krasti kot sraka), (2) primerjalna sestavina je izražena z
besedno zvezo, pogosto predložno (gledati kot tele v nova vrata), (3) primerjalna sestavina je
izražena s stavkom ((od)skočiti, kot bi koga kača pičila) (Fabčič 2014: 197). Glede na
razmerja med njihovimi kategorialnimi pomeni lahko primerjalne frazeme delimo na
glagolske (ta skupina je najštevilčnejša, npr.: smrdeti kot dihur, imeti jezik kot krava rep),
pridevniške (krotek kot jagnje, priden kot čebela), prislovne (tiho kot miška) in s strukturo
enodelnega brezosebkovega stavka (zebe kot psa koga) (Kržišnik 2014: 3).
Primerjalni frazemi, ki smo jih kartirali v našem delu, so pridevniški. Notranja struktura
pridevniških primerjalnih frazemov je naslednja:
(Prid) + kot + …
 Sam1 (siten kot muha) 8;
 SamBZ (siten kot podrepna muha);
 podredni stavek (utrujen, kot da bi kdo koga iz lojtre snel) (Smole 2008c: 104).
Predstavitev variantnosti strukture kartiranih primerjalnih frazemov
Primerjalne frazeme (pridevniške) in njihovo kartiranje obravnava članek Vere Smole (2008c)
z naslovom Nekaj primerjalnih frazemov v makedonskem in slovenskem knjižnem jeziku in
narečjih. Avtorica (2008c: 105) s primerjanjem primerjalnih frazemov loči tiste primerjalne
frazeme, pri katerih se spreminja A-del (npr. »len/nemaren kot gnoj«), tiste s spremenjenim
C-delom (npr. »priden kot mravlja/mrav/bravunec«) ter tiste z zamenjanima obema deloma
(npr. »hudoben/žleht … kot hudič/tajfelj …«). Na podlagi te delitve smo razdelili tudi
frazeme, kartirane v naši nalogi.
Med našimi kartiranimi frazemi sta dva taka, ki se jima spreminja A-del: sam kot pes
(sam/zapuščen) ter utrujen kot pes (utrujen/zmatran/truden/crknjen). Več je takih, kjer se jim
spreminja C-del: ponižen kot pes/ponižen kot … (pes/ovca/ovčka/jagnje …), sam kot pes/sam
kot … (pes/volk/Job/duh/čuk …), slep kot kura/slep kot … (kura/kokoš/krt/fijakarski konj),
star kot Metuzalem/zemlja/star kot … (Metuzalem/Metuzala/zemlja/svet/Biblija/greh …), tih
kot miška/tih kot … (miš/miška/bubica/riba/noč) ter točen kot <švicarska> ura/urica
(ura/urica/Švicar). Preostalim frazemom se spreminjata oba dela: pokvarjen kot
kvargelj/pokvarjen kot … (pokvarjen/ferderban … kvargelj/plesniv sir/vrag/konzerva …),
priden (delaven, marljiv) kot mravlja (mravljica)/čebela/priden (delaven/marljiv) kot …
(priden/delaven/marljiv/vrl/flajsen … mravlja/mravljica/čebela/čebelica/črv/svinja/zamorec),
siten kot <podrepna> muha (siten/tečen/dosaden … muha/podrepna muha/muha na gnoju),
siten kot … (siten/tečen/dosaden/prstjen … muha/vrag/drek/obad/osa/sršen …), <stisnjeni>
kot sardine (stisnjeni/zgužvani/nažokani … sardine/sardele/ribe v konzervi …), <svoboden
(prost)> kot ptič/ptiček na veji (svoboden/prost/fraj … ptič/ptiček/ptica na veji/pod nebom
…) ter utrujen kot … (zmatran/truden/crknjen … pes/hudič/klada/konj/svinja/slon/zemlja …).
Med zbranim gradivom se pojavijo tudi dvodelni frazemi (brez A-dela), ki so naslednji: kot
8
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muha, kot podrepna muha, kot sardele, kot sardine v škatli, kot sardine, kot ribe v konzervi,
kot ptič, kot sveti Job, kot štraca 'cunja'.
Predstavitev kartiranih primerjalnih frazemov glede na pomenski vidik
Iz zgornjih razporeditve je jasno, da se v govorih pojavljajo mnoge različne variante izbranih
knjižnih frazemov9. Največjo raznolikost leksemov je opaziti v C-delu. A-del je bistveno
manj varianten, ker je pri večini frazemov nedesemantiziran, torej leksemi nastopajo v svojem
slovarskem pomenu (Kržišnik 2014). Kjer pride do različnih variant A-dela, lahko opazimo,
da gre znotraj frazema za sinonimna poimenovanja ali pa narečno/pogovorno različico
knjižnih leksemov (primer siten kot muha, kjer se v A-delu poleg siten pojavijo še leksemi
tečen, dosaden, nadležen, zoprn, prstjen, siven, naješčen). C-del pa v primerjalnih frazemih
opravlja vlogo potenciranja pomena prvega dela, uveljavlja se torej z intenzifikatorskim
pomenom 'zelo', 'veliko', 'močno', 'v veliki meri', 'v velikem številu': smrdeti kot dihur, piti kot
žolna, reven kot cerkvena miš (Kržišnik 2014: 12). Pravi intenzifikatorji so dvodelni frazemi
tipa kot pes, kot svinja, kot hudič, kot prasec, kot vrag, kot gnoj. Rabijo se ob sintaktično
jedrnih besedah z različnim kategorialnim in denotativnim pomenom ter jih ni mogoče omejiti
na določena pomenska polja, poleg tega pa se obnašajo sintaktično neustrezno (Kržišnik
2014: 12). Vežejo se lahko na različne pridevnike, tako pozitivne kot negativne (Fabčič
2014). Pri primerjalnih frazemih, kjer nastopajo pravi intenzifikatorji, navadno med A- in Cdelom ni logične povezave (Fink Arsovki 2006 v Smole 2008c: 105). Intenzifikatorji pa so
lahko tudi leksemi, ki imajo simbolen pomen ali pa je njihova motivacija povezana z
izkustvom (Smole 2008c: 105). Motivacija leksemov (in frazemov), ki je v slovenščini
povezana z izkustvom, je značilna za veliko skupino živalskih frazemov. Predvsem domače
živali, ki so bile nekdaj stalne spremljevalke človeka, so s svojimi lastnostmi in podobo nudile
osnovo za preslikavo le-teh tudi na človeka in njegove lastnosti (Smole 2014: 2). Glede na
naše zbrano gradivo lahko ugotovimo, da se tudi v naših primerih najpogosteje pojavljajo
primere z živalmi, ki tako nastopajo z intenzifikatorskim pomenom. Med prave
intenzifikatorje (Kržišnik 2014: 12) iz naših primerov bi lahko umestili lekseme kot pes (sam
kot pes, utrujen kot pes, ponižen kot pes, pokvarjen kot pes, siten kot pes), kot
hudič/vrag/satan (utrujen kot hudič, siten kot hudič, priden kot hudič10, medtem ko gre v
frazemu pokvarjen kot hudič za intenzifikator s simbolnim pomenom), kot svinja/prasec
(pokvarjen kot svinja/prasec, priden kot svinja, utrujen kot svinja), kot strela (siten kot strela)
in kot sto bogov (pojavlja se v šentrupertskem govoru). V večini ostalih primerov gre za
lekseme s simbolnim pomenom (star kot Metuzalem/svet/zemlja/Biblija/Noetova barka/greh)
ali pa za take, ki so povezani z izkustvom (ponižen kot ovca/ovčka/jagnje, priden kot
mravlja/čebela, siten kot podrepna muha/obad/komar/brencelj, točen kot švicarska ura,
stisnjeni kot sardine/ribe v konzervi/škatli). Zanimiv je frazem slep kot kura, ki ima lahko dva
pomena: 1. ‛slabo, nejasno videč’ in 2. ‛zaslepljen’ (Kržišnik 2014: 11). V tem primeru
leksem kot kura ne nastopa z intenzifikatorskim pomenom.
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Predstavitev kartiranih frazemov z vidika kognitivne semantike
Primerjalne frazeme lahko predstavimo tudi z vidika kognitivne semantike, ki se usmerja na
raziskovanje konceptov. Glede na ta vidik primerjalni frazemi pripadajo dvema skupinama:
nanašajo se na predmetnost ali pa na človeka, nekateri med njimi lahko pokrivajo obe
področji. Frazemi, ki so povezani s človekom, se najpogosteje nanašajo na njegovo zunanjost
(opis lastnosti kot so debelost oz. suhost, razvitost telesa, velikost, drža telesa, barva oči, las,
brkov, zob, lepota, način oblačenja), lastnosti (starost, dobrota ali hudobija, hrabrost, umska
omejenost, obnašanje), stanje (zdravje, bledica, rdečica, utrujenost, spanje, jeza, pijanost),
odnos do dela, življenje v obilju in pomanjkanju, medosebni odnosi, odnos do hrane, način
gibanja ter količinskost (Fink Arsovski 2002 v Stramljič Breznik 2003: 147–148). V nalogi
smo kartirali frazeme, ki opisujejo človekove lastnosti, nekaj frazemov pa je, ki opisujejo
človekovo stanje. V slovenski literaturi o primerjalnih frazemih smo v članku Melanije Larise
Fabčič (2014) z naslovom Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih
primerjalnih frazemi našli razdelite frazemov v skupine glede na semantično mikrostrukturo
primerjalnih frazemov. Frazeme razdeli v skupine glede na mentalne lastnosti človeka, ki jih
izražajo. Skupine so navedene v nadaljevanju. Na avtoričino razporeditev se bomo oprli tudi
pri naši razvrstitvi. Glede na naše gradivo smo ugotovili, da kartirani frazemi opisujejo druge
lastnosti in posledično tvorijo drugačne pomenske skupine, zato se z njeno delitvijo ne
moremo strinjati. Prav tako lastnosti, ki smo jih ugotovili, ne bomo združevali v skupine, kot
je to storila Fabčičeva. Pri tem bomo navedli tudi lastnosti iz dela Mije Bon (2018) ter
upoštevali njeno poimenovanje le-teh, kot jih je navedla pri razporeditvi gradiva. Za vsako
lastnost smo navedli tudi motivacijo leksemov, s katerimi se primerja.
Temeljne mentalne lastnosti (Fabčič 2014: 199–204)
Pametnost, razumnost, modrost; previdnost, preudarnost; dojemljivost, uspešnost; znanje,
vedenje, poznanje; dober/slab spomin; govorna sposobnost, spretnost (jezikavost, pikrost,
čenčavost); neumnost, nerazumnost, nevednost; neprimernost, neustreznost, malomarnost.
Posebne značajske lastnosti
Zvitost, premetenost; sovražnost, nasprotje; lenost, trmoglavost, ošabnost, priliznjenost;
zmedenost, neodločnost, nestanovitnost; norost, nesramnost; nenavadno obnašanje; pridnost,
delavnost.
Glede na naše gradivo lahko frazeme razporedimo v naslednje pomenske skupine:
Dobrota: dobrota človeka se v naših narečjih primerja z dobrimi duhovnimi bitji (angel,
angelček, bog, duša), s kruhom ter raznimi priboljški (cuker, med, potica). V Prekmurju se
primerja tudi z zemljo in dobrim dnem.
Hudobija: človeška hudobija se primerja z zli duhovnimi bitji (satan, hudič, vrag, zlodej,
hudoba, Lucifer), z živalmi (pes, kača, volk) ter s smrtjo, Pilatom (svetopisemska oseba) ter
pošastjo.
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Jeza, bes: jeza in bes človeka se primerjata z živalmi (ris, bik, lev, pes, osa), zli duhovnimi
bitji (hudič, vrag, satan, hudoba) ter mitološkim bitjem (zmaj).
Hladnost: hladnost nekoga se primerja s pijačo (špricer), s snovmi (kamen, led, voda), z
živaljo (kača), z letnim časom (zima), vremenskim pojavom (veter) ter s stvarjo (tuš).
Mirnost: mirnost nekoga se primerja z živalmi (božji volek 'pikapolonica', ovca, ovčka,
jankica), z morjem, vodo, rožico in s peresom.
Počasnost: počasnost nekoga se primerja z živalmi (polž, želva, slon) ter z meglo.
Lenoba: lenoba se primerja z živalmi (pes, fuks, fuksa, trot, slon, lenivec, maček, osel, mrha,
prase, svinja, muha v močniku, stari pes, čička mula), z zli duhovnimi bitji (sam vrag, hudič)
ter z gnojem, s klado in z gnido.
Krotkost, pohlevnost: krotkost in pohlevnost se primerjata z živalmi (jančič, ovca, ovčka,
jagnje, ovčica, jare, jarček, kužek).
Plahost: plahost človeka se primerja z živalmi (srna, zajec, zajček, srnica, miš, mišek, sova,
ovca, konj, ptička).
Moč: moč človeka se primerja z močjo živali (bik, vol, konj, lev, slon, medved, junec, bivol,
žrebec), z zli duhovnimi bitji (hudič, vrag, satan), z literarnima junakoma (Martin Krpan,
Peter Klepec), z mitološkim bitjem (lintvern 'zmaj') ter s hrustom in s hrastom.
Lepota: lepota nekoga se primerja z rastlinami (roža, rožica, vijolica, planinski pušeljc, rožin
cvet, smreka, borov puš), s slikanjem (kot bi ga kdo naslikal, namalal), s sliko, s sanjami, z
Marijo, s solzami, s soncem, z luno in z zvezdami, z angelom, z bambolo 'punčka', z lepim
dnem ter s fantom špadnim in z asom od špada.
Ljubosumnost: ljubosumnost se primerja z živalmi (pes, prasec, svinja, žival), z zlom
duhovnim bitjem (hudič, vrag) ter z zmajem.
Nervoznost: nervoznost se primerja z živaljo (pes, svinja), zlom duhovnim bitjem (vrag,
hudič, hudoba) ter s strelo, s sto materami ter s štirimi (nervozen kot štirje).
Neumnost: neumnost človeka se primerja z živalmi (tele, vol, bik, osel, kura, kokoš, trot,
krava), z orodji (macola, lemež, kela), z lesom (drevo, štor, klada), z železnim predmetom
(štanga, cvek, aks, traverza) ter z nočjo in dnevom, zemljo, skalo, štirno 'vodnjak', šparkaso
'hranilnik', lojem in vozom dreka.
Pokvarjenost: pokvarjenost človeka se primerja s hrano (kvargelj, plesniv sir, konzerva,
pokvarjena konzerva, salama, star prusgerm 'kvas', stara pašteta, gnilo jajce), z živalmi (pes,
svinja, prasec), z zli duhovnimi bitji (hudič, vrag, zlodej), s predmeti (marela 'dežnik', star
gramofon, stara kanta) ter z zmajem in z Judežem (Juda Iškariot, svetopisemska oseba).
Pridnost, delavnost, marljivost: pridnost se primerja z živalmi (mravlja, mravljica, čebela,
čebelica, črvek, črv v kamnu, božji volek 'pikapolonica', svinja), z zamorcem, Marijo, s
hudičem in s sto materami.
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Ponižnost: ponižnost človeka se primerja z živalmi (ovca, ovčka, jagnje, jančič, pes, cucek)
ter s slugo in z župnikom.
Sitnost: sitnost človeka se primerja z živalmi ((podrepna) muha, osa, sršen, bolha v riti,
brencelj, obad, komar, uš, pes, breja mačka/ovca, stenica, koza, opica), z zlom duhovnim
bitjem (vrag, hudič), z izločki (proliv, drist, driska, drek, pasji drek, posušen drek, griža) ter z
ritjo, s strelo, prgo 'nadležen človek', z jesiharjem 'prodajalec kisa' ter z gobo.
Slepota, zaslepljenost: slepota ali zaslepljenost se primerjata z živalmi (kura, kokoš, krt,
fijakarski konj, slepič 'slepec').
Starost: starost nekoga se primerja s pojmi iz svetopisemskega konteksta (Metuzalem
'biblijski očak', Biblija, Noetova barka, greh), s hribi (Nanos, Peca, Boč) ter z zemljo in
svetom.
Tihost (nezgovornost): tihost se primerja z živalmi (miš, miška, riba) ter nočjo.
Točnost: točnost nekoga se primerja predmetom (švicarska ura/urica, ura na turnu 'zvonik')
ter z osebo (Švicar).
Nekaj kartografiranih frazemov opisuje tudi človekova stanja. Razdelimo jih lahko v
naslednje štiri skupine:
Samota (osamljenost): samota nekoga se primerja z živalmi (pes, volk samotar, čuk, grilj za
lajšto 'ščurek za letvijo'), z drevesom (vrba, panj v lesu 'štor v gozdu'), s svetopisemsko osebo
(Job, sveti Elija) ter z duhom in s puščavnikom.
Svoboda: svoboda človeka se primerja s svobodo ptiča/ptice.
Stisnjenost (utesnjenost): stisnjenost nekoga se primerja z ribami (sardele, sardine, ribe v
konzervi/škatli) ter z vžigalicami v škatlici.
Utrujenost: utrujenost se primerja z živalmi (pes, konj, svinja, slon, afina 'opica', vol, žival,
mrha), zlom duhovnim bitjem (hudič, sto hudičev, vrag) ter z nočjo, z zemljo, s turško fano
'zastava', s cunjo, s klado in s sto materami.

3. NAREČNO GRADIVO IN KARTIRANJE11
3.1.

Narečno frazeološko gradivo

Raziskava temelji na slovenskem narečnem frazeološkem gradivu, pridobljenem v 54
krajevnih govorih iz sedmih narečnih skupin. Vsaka raziskovalna točka je natančneje
opredeljena v poglavju 3.2.
Gradivo zajema narečne primerjalne frazeme, ki označujejo pozitivne in negativne človeške
lastnosti ter človekova stanja. Pridobljeno je bilo iz narečjeslovnih diplomskih in seminarskih
11
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nalog, ki so nastale na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom red. prof.
dr. Vere Smole. Gradivo so zbirali študentje slovenistike v okviru zaključnih nalog oz. v 3. in
4. letniku v okviru izbirnega diplomskega seminarja po predhodnih pripravah na terensko
delo. Posnetke vodenih intervjujev in transkripcije frazemov je natančno preverila red. prof.
dr. Vera Smole12.
Na osnovi tega gradiva (gl. Smole 2008, 2010) je že bilo kartiranih pet frazemov, in sicer
dober kot kruh, angel; hudoben kot <sam> vrag; pokvarjen kot kvargelj; len kot fuks (trot);
priden kot mravlja (-ica), čebela, dva od teh sta vključena tudi v magistrsko delo, preostali
trije pa so vključeni v delu Mije Bon.

3.2.

Mreža raziskovalnih točk

Ker je večji del zapisov pridobljen s terenskim delom študentov slovenistike, je mreža 54 točk
nastala naključno, saj je odvisna predvsem od porekla študentov, ki so sodelovali pri
raziskavah, a so kljub temu kraji precej enakomerno razporejeni, zato je vzorec, predvsem pri
kartah, ki vsebujejo gradivo za vse kraje, t. i. gosto mrežo točk, precej dober. Za celosten
geolingvistični prikaz slovenskih narečnih frazemov bi morali zgostiti in uravnotežiti mrežo
raziskovalnih točk, tako da bi vključili vsaj po en zapis iz posameznega narečja in podnarečja
ter zapolnili še tiste narečne skupine, kjer gradivo manjka, predvsem izven slovenskih meja, s
čemer bi dobila raziskava konkretnejše zaključke (Bon 2018: 68).
Za kraje z obstoječimi in dovolj dobrimi zvočnimi posnetki so v aplikacijo vneseni tudi ti; v
mreži točk je na koncu pripisano Posnetek.
Mreža raziskovalnih točk:
1 Primorska narečna skupina
1.1 Obsoško narečje
1. (Bo) Bovec in okolica, p. in ob. Bovec. Gradivo: diplomska naloga (dalje DN)
Tjaša Komac, 2014;13 seminarska naloga (dalje SN), Tjaša Komac 2007;14 Barbara
Ivančič Kutin (iz Ivančič Kutin 2007 in dodatno zbrano frazemsko gradivo),15
posnetek.
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Profesorici se na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem.
Vse diplomske naloge se nastale po predbolonjskem programu študija slovenskega jezika in književnosti na
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL pod mentorstvom prof. dr. Vere Smole. Študentje so rabo
frazemov raziskovali pri predstavnikih predvsem starejše generacije – le za mesto Kočevje je glavni informator
iz mlajše srednje generacije –, in sicer za vse primerjalne frazeme, ki se kot slovenske ustreznice hrvaškim
pojavljajo v delu HSRPF.
14
Seminarske naloge so izdelali enopredmetni študentje slovenskega jezika in književnosti pri predmetu
Zgodovinska slovnica in dialektologija II pod mentorstvom prof. dr. Vere Smole večinoma leta 2007. Študentje
so rabo frazemov raziskovali pri predstavnikih 3 generacij; časovni kvalifikatorji so v teh krajih podani ravno na
osnovi teh ugotovitev.
15
Za potrebe članka (Smole 2008c) in boljšo prostorsko uravnoteženost mreže krajev je avtorica zaprosila za
gradivo kolege sloveniste in nekaj drugih tedanjih študentov; žal so se imena nekaterih zbiralcev izgubila. Iz
sicer 42 primerjalnih frazemov, raziskovanih v seminarskih nalogah, je avtorica naredila izbor 11 frazemov; le
zanje na tej stopnji raziskav obstaja t. i. gosta mreža krajev. V tem magistrskem delu je takih izhodiščno 5
13
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2. (Is) Idrsko, p. Kobarid, ob. Kobarid.
1.2 Nadiško narečje
3. (Jv) Jevšček, p. Kobarid, ob. Kobarid. Gradivo: Matej Šekli, 2007.
1.3 Briško narečje
4. (Md) Medana, p. Dobrovo v Brdih, ob. Brda. Gradivo: Danila Zuljan Kumar,
2007.
1.4 Kraško narečje
5. (Bi) Bilje, p. Renče, ob. Miren-Kostanjevica. Gradivo: Matej Šekli, 2007.
6. (Bt) Batuje, p. Črniče, ob. Ajdovščina. Gradivo: Mija Bon, 2018.
7. (SV) Selo na Vipavskem, p. Črniče, ob. Ajdovščina. Gradivo: SN, Tatjana Harej,
2007.
1.5 Istrsko narečje
1.5.1 Šavrinsko podnarečje
8. (Lc) Lucija, p. Portorož, ob. Piran. Gradivo: SN, Iris Buršič, 2007.
9. (Pu) Puče, p. Šmarje, ob. Koper. DN, Barbara Škrbina, 2016, posnetek.
1.6 Notranjsko narečje
10. (BT) Boršt pri Trstu (San Antonio in bosco, ob. Dolina pri Trstu, Italija).
Gradivo: Lučka Abram.
11. (Zj) Zajelšje, p. in ob. Ilirska Bistrica.
12. (Jb) Jablanica, p. in ob. Ilirska Bistrica. Gradivo: SN, Anja Udovič, 2007.
13. (ŠpK) Šempeter na Krasu (Pivka), p. in ob. Pivka. Gradivo: Andreja Žele, 2007.
2 Rovtarska narečna skupina
2.1 Horjulsko narečje
13. (Lo) Logatec, p. in ob. Logatec. Gradivo: SN, Katarina Čuk, 2007.
2.2 Cerkljansko narečje
14. (Cr) Cerkno, p. in ob. Cerkno. DN, Mojca Mavri, 2016, posnetek.
kartiranih frazemov z variantami: pokvarjen kot …, priden (delaven, marljiv) kot …, utrujen kot …, sam kot … in
siten kot …
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2.3 Tolminsko narečje
2.4 Tolminsko narečje
15. (Plj) Poljubinj, p. in ob. Tolmin.
16. (Ča) Čadrg, p. in ob. Tolmin. Gradivo: Barbara Ivančič Kutin, 2007.
2.5 Poljansko narečje
17. (Ht) Hotavlje, p. in ob. Gorenja vas-Poljane. Gradivo: SN, Polona Peternelj, 2007,
posnetek.
3 Gorenjska narečna skupina
3.1 Gorenjsko narečje
18. (BM) Belca pri Mojstrani, p. Mojstrana, ob. Kranjska Gora. Gradivo: SN,
Veronika Bakač, 2007.
19. (Js) Jesenice, p. in ob. Jesenice. Gradivo: SN, Mojca Kavčič, 2007.
20. (RB) Ribno pri Bledu, p. in ob. Bled. Gradivo: SN, Helena Sodja, 2007.
21. (SpL) Spodnja Lipnica, p. Kamna Gorica, ob. Radovljica. Gradivo: SN, Jerneja
Jelovčan, 2007, posnetek.
22. (Tr) Tržič, p. in ob. Tržič. Gradivo: SN, Tanja Pušič, 2007.
23. (ŠmK) Šmarca pri Kamniku, p. in ob. Kamnik. Gradivo: SN, Andreja Mavsar,
2007.
24. (Do) Domžale in okolica, p. in ob. Domžale. Gradivo: SN, Nataša Štefanec, 2007,
posnetek.
25. (Lj) Ljubljana, p. in ob. Ljubljana. Gradivo: SN, Tina Jugović, 2007; SN, Maja
Pinter, 2007
4 Dolenjska narečna skupina
4.1 Dolenjsko narečje
26. (VR) Velika Račna, p. in ob. Grosuplje. Gradivo: Ivanka Šircelj-Žnidaršič, 2007.
27. (LP) Loški Potok, p. in ob. Loški Potok. Gradivo: Bogdana Mohar, 2007.
28. (BR) Breg pri Ribnici, p. in ob. Ribnica. Gradivo: Darinka Suljević, 2007.
4.1.1 Vzhodnodolenjsko podnarečje
29. (Šr) Šentrupert, p. in ob. Šentrupert. Gradivo: Vera Smole, 2007, posnetek.
30. (KŠ) Klenovik pri Škocjanu, p. in ob. Krško.
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31. (Nm) Novo mesto, p. in ob. Novo mesto. Gradivo: SN, Maja Regina, 2007; Tina
Gačnik, 2007.
32. (VS) Verdun pri Stopičah, p. in ob. Novo mesto.
33. (MP) Mirna Peč, p. in ob. Mirna Peč. Gradivo: DN, Simona Golob, 2014,
posnetek.
4.2 Mešani kočevski govori
34. (Kč) Kočevje, p. in ob. Kočevje. Gradivo: DN, Petra Špiletič, 2009.
4.3 Kostelsko narečje
35. (BL) Banja Loka, p. in ob. Kostel. Gradivo: Darinka Suljević z dijaki, 2007.
36. (Vm) Vimolj, p. in ob. Kostel. Gradivo: Darinka Suljević z dijaki, 2007.
4.4 Severnobelokranjsko narečje
37. (Bv) Bušinja vas, p. Suhor Metlika, ob. Metlika. Gradivo: SN, Vanja Pušič, 2007,
posnetek.
38. (Čr) Črnomelj, p. in ob. Črnomelj. Gradivo: SN, Mirjana Miladič, 2007.
39. (Ks) Krasinec, p. Gradec, ob. Metlika. Gradivo: SN, Tina Pezdirc, 2007.
5 Koroška narečna skupina
5.1 Mežiško narečje
40. (Mž) Mežica, p. in ob. Mežica. Gradivo: Zala Rožej, 2007.
41. (Pr) Prevalje, p. in ob. Prevalje. Gradivo: DN, Zala Rožej, 2007, posnetek.
5.2 Severnopohorsko-remšniško narečje
42. (ZK) Zgornja Kapla, p. Kapla, ob. Podvelka. Gradivo: Mateja Rihter, 2007.
6 Štajerska narečna skupina
6.1 Zgornjesavinjsko narečje
43. (SK) Spodnje Kraše, p. Šmartno ob Dreti, ob. Nazarje. Gradivo: Peter Weiss (do
H iz: Weiss 1998).
6.2 Srednjesavinjsko narečje
44. (PV) Podkraj pri Velenju, p. in ob. Velenje.
45. (Ce) Celje, p. in ob. Celje.
16

46. (Gr) Griže, p. Griže, ob. Žalec. Gradivo: DN, Jerneja Bračko, 2012.
6.3 Južnopohorsko narečje
47. (Mb) Maribor, p. in ob. Maribor. Gradivo: Darinka Suljević, Janja Gaborović z
dijaki.
6.4 Srednještajersko narečje
48. (Pl) Poljčane, p. in ob. Poljčane. Gradivo: SN, Nataša Zobec, 2007.
7 Panonska narečna skupina
7.1 Prleško narečje
49. (SH) Spodnja Hajdina, p. in ob. Hajdina. Gradivo: SN, Maja Kračun, 2007.
50. (Ju) Juršinci, p. in ob. Juršinci. Gradivo: Jožica Škofic, 2007.
7.2 Prekmursko narečje
51. (Re) Renkovci, p. in ob. Turnišče. Gradivo: SN, Manuela Markoja, 2007,
posnetek.
52. (Ba) Bakovci, p. in ob. Murska Sobota. Gradivo: SN, Andreja Denko, 2007,
posnetek.
53. (Od) Odranci, p. in ob. Odranci. Gradivo: SN, Nina Peterka, 2007.
54. (GS) Gornji Senik (Felsőszölnök, Madžarska). Gradivo: Dušan Mukič, Francek
Mukič.
Trenutno obstajajo posnetki za dvanajst krajev: Bovec, Mirna Peč, Puče, Šentrupert, Prevalje,
Bakovci, Renkovci, Spodnja Lipnica, Bušinja vas, Hotavlje, Domžale in Cerkno.
Seznam DN (mentorica: Vera Smole):
BRAČKO, Jerneja, 2012: Primerjalni frazemi v griškem govoru : diplomsko delo. Ljubljana. 100 str., ilustr.
GOLOB, Simona, 2014: Primerjalni frazemi v govoru Mirne Peči : diplomsko delo. Ljubljana. 114 str., ilustr.
KOMAC, Tjaša, 2010: Primerjalni frazemi v bovškem govoru : diplomsko delo. Ljubljana. 102 f., ilustr.
MAVRI, Mojca, 2016: Primerjalni frazemi v cerkljanskem govoru : diplomsko delo. Ljubljana. 68 f.,
preglednice.
ROŽEJ, Zala, 2007: Primerjalni frazemi v govoru Prevalj na Koroškem : diplomsko delo. Ljubljana. 135 f.
ŠKRBINA, Barbara, 2016: Primerjalni frazemi v šavrinskem govoru vasi Puče : diplomsko delo. Ljubljana. 164
str., ilustr.
ŠPILETIČ, Petra, 2009: Primerjalni frazemi v kočevskem govoru : diplomsko delo. Ljubljana. 110 f.
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Slika 3 Mreža raziskovalnih točk.

3.3.

Metode in tehnike kartiranja

Jezikovne karte so nastale v rastočem spletnem jezikovnem atlasu Slovenski narečni atlas
(http://atlas.musiclab.si/sna/) (Šajn 2017, dopol. Jukan, 2018), ki omogoča predstavitev
gradiva na karti slovenskih narečij ter njihovo dopolnitev s transkripcijo, zvočnim posnetkom,
sliko in komentarjem.
Metode in tehnike kartiranja sledijo smernicam kartiranja, ki so se razvile v okviru priprave
Slovenskega lingvističnega atlasa (Kenda-Jež in Smole, 1996: 104), a so prilagojene
vsebinam jezikovnih kart, to je frazeološkemu gradivu, natančneje primerjalnim frazemom
(Smole 2009, 2010), ter aplikaciji Slovenski narečni atlas (Šajn 2017, dopol. Jukan, 2018), v
kateri so bile karte pripravljene. Glede na gradivo in možnosti aplikacije so vključene
frazeološke karte znakovne 16.
Na frazeoloških jezikovnih kartah za primerjalne frazeme A-del frazema prikazuje barva, Cdel pa oblika znaka. Za dvodelne frazeme smo uporabili črno barvo. Če je A-del frazema enak
kot v knjižnem jeziku, je označen z modro barvo (odtenek 160). Če je jedro A-dela dveh ali
več frazemov enako, se zanju oz. zanje uporabi različne odtenke določene barve (npr. žleht
kot … – zelena 128; žlehten kot … – zelena 249). Pri izbiri oblike in polnitve znaka, s
katerima je prikazan C-del frazema, sledimo smernicam tehnik kartiranja v Slovenskem
16

V raziskavo so vključene frazeološke jezikovne karte, posamične in zbirne, ter motivacijske karte za izbrane
frazeme.
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lingvističnem atlasu. Če je C-del frazema enak kot v knjižnem frazemu, je zanj uporabljen
krog. Pri ločevanju po spolu se za samostalnike moškega spola izriše poln znak, ženski in
srednji spol pa imata znotraj znaka določeno oznako (npr. … kot mišek – poln krog, … kot
miška – krog, ki ima znotraj prazen krog). Prikaz tvorjenk označuje različna notranja polnitev,
priponske tvorjenke imajo zapolnjeno levo polovico znaka, predponske pa desno. Če je C-del
frazema besedna zveza z levim ali desnim določilom, ima znak dodan simbol spodaj oz.
zgoraj. Pomišljaj označuje, da za ta pomen v označeni raziskovalni točki frazem ne obstaja,
poševnica pa, da zanj nimamo frazeološkega gradiva. Pri kartiranju narečnih variant
primerjalnega veznika kot nismo upoštevali (Bon 2018: 74).

3.4.

Komentarji jezikovnih kart

Komentarji jezikovnih kart so sestavljeni iz treh delov. V prvem delu je predstavljena vsebina
karte tj. pomen na karti predstavljenega frazema ter navedba pojavitve frazema v Slovarju
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) ter Slovarju slovenskih frazemov (SSF), sledi zapis vsega
gradiva po krajih. V drugem delu predstavimo analizo leksemov tj. njihov izvor (povzeto po
Etimološkem slovarju) 17. V tretjem delu pa opišemo prostorsko razporeditev posameznih
variant frazemov. Kjer je poleg posamične tudi zbirna karta, je v komentarju dodana
motivacija leksemov zbirne karte. Na koncu vsakega komentarja sledi še navedba uporabljene
literature. Pri pripravi komentarjev smo se opirali na komentarje v delu Mije Bon ter na
članek Vere Smole in Urške Petek (2007).

17

Vsi trije slovarji so dostopni na spletnem portalu Fran.
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4. JEZIKOVNE KARTE IN KOMENTARJI
4.1.

Pokvarjenost

Komentar h karti št. 1 pokvarjen kot kvargelj
1 Vsebina
Karta številka 1 prikazuje frazem pokvarjen kot kvargelj v pomenu ‛zelo pokvarjen’. V
Slovarju Slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) frazema ni, prav tako ga ni v
Slovenskem frazeološkem slovarju (v nadaljevanje SSF). V SSKJ najdemo geslo kvarglej, ki
ima oznako gastr. in pomeni ‛mehki sir močnega vonja in ostrega okusa’. V HSRPF je frazem
naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu pokvaren kao mućak (Fink-Arsovski 2016: 243).
V A-delu frazeme se poleg leksema pokvarjen pojavi še leksem ferderban ‛pokvarjen’. C-del
frazema je v vseh točkah enak, razen v PV, kjer se poleg leksema kvargelj pojavi še plesniv
sir.
Gradivo:
pukvàːrjən ko kváːrgəl
(pokvarjen ko kvargelj), Lj: pukvàːrjən kət kváːrgəl (star.) (pokvarjen kot kvargelj), Pl:
ferˈdeːrban ‛pokvarjen’ tə
əl
(ferderban tako ko kvargelj), PV: pokvarjen ko kvargelj (redko), plesniv sir (redko), RB:
pokvàːrjə
ər kváːrgəl (star.) (pokvarjen koker kvargelj), ŠmK: pukvàːrjen/fə
ə
kváːrgəl (pokvarjen/ferderban ko kvargelj), BM: pokvàːrjən ko/kùːkər kváːrgəl (pokvarjen
koker kvargelj).
Frazema ni: Bi, Bo, BT, Bv, Čr, Do, GS, Id, Jv, KŠ, Md, Nm, Od, Plj, SK, SV, Zj, Cr, Ht, Kč,
Ks, Lg, SH, SpL, Šr, Tr, MP, Ba, Lc, Pu, Re, Ce, BL, BR, Ju, LP, Mb, VR, VS, Vm, ZK.
Gradiva ni: Ča, Bt, Kš.
2 Analiza leksemov
pokvarjen < kvariti, pslovan. *kvari̋ ti je verjetno pomenilo *‛mučiti, slabo ravnati’. Beseda
etimološko ni zadovoljivo pojasnjena (Sn).
kvargelj izvor ni znan
ferderban ‛pokvarjen’ < srvnem. verderben ‛pokvariti, uničiti, ubiti’ (Svetokriški).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem se pojavi v desetih krajih v severnih narečjih. Najbolj pogost je v gorenjskem narečju
(BM, Js, RB, ŠmK ter Lj). Frazem najdemo tudi v dveh govorih štajerskega
srednjesavinjskega narečja (PV, Gr), v enem govoru srednještajerskega narečj (Pl) ter v
koroškem mežiškem narečju (Pr, Mž). Frazem se pojavi v zelo majhnem številu krajev. Pri
večini krajev (šestih od desetih) je frazem označen s kvalifikatorjem starinsko ali redko. V
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kraju Šmarca pri Kamniku frazem poznajo samo starejše generacije in ga uporabljajo le za
označevanje pokvarjene hrane in ne človekovih lastnosti. V kraju Griže besedo kvargelj
poznajo samo v frazemu. V kar 40 krajih frazema ni.
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, 2008c: Nekaj primerjalnih frazemov v makedonskem in slovenskem knjižnem jeziku
ter narečjih (s 5 kartami). Treta makedonsko-slovenečka naučna konferencija: makedonsko-slovenečki
jezični, kniževnini i kulturni vrski (Ohrid, 12.–15. september 2008). Skopje, 2010. 103–117.
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
Svetokriški = Snoj, Marko, 2006: Slovar jezika Janeza Svetokriškega. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h karti št. 2 pokvarjen kot …
1 Vsebina
Karta je zbirna karta za frazeme, ki opisujejo pokvarjenost človeka. Na karti so prikazani
frazemi, ki imajo v A-delu leksem pokvarjen (v dveh krajih se pojavi leksem, prevzet iz
nemščine: ferderban), v C-delu pa se pojavijo različni leksemi, s katerimi je izražena
pokvarjenost nekoga in se od kraja do kraja precej razlikujejo. Razvrstimo jih lahko v sedem
skupin: 1) zlo duhovno bitje: hudič, vrag, zlodej; 2) predmet: konzerva, marela 'dežnik', star
gramofon, pokvarjena konzerva, stara kanta; 3) hrana: kvargelj, plesniv sir, salama, star
prusgerm 'kvas', stara pašteta, stara salama, gnilo jajce; 4) mitološko bitje: zmaj; 5) žival:
prasec, svinja, pes; 6) števnik: do sto; 7) svetopisemska oseba: Judež (stara oblika za
apostola Juda Iškariota).
Gradivo: Bv: pokˈvaːrjen ko pokˈvaːrjena konˈzeːrva, saˈlaːma (redko) (pokvarjen ko
pokvarjena konzerva (nov.), salama (redko)), Do: pukvàːrjən kə svíːna (nov.) (pokvarjen ko
svinja), Lj: pukvàːrjən kət kváːrgəl (star.); pukvàːrjən kə sˈtə
kot kvargelj, star gramofon), Md: pokˈvaːrjən ku xuˈdiːč, zˈluːədi, zˈmaːj (pokvarjen ko hudič,
pokˈvåːrjen ko ˈpeːs, xuˈdiːč (nov.), maˈrẹːla (star.) (pokvarjen ko kvargelj, pes, hudič, marela),
SV: pokˈvaːrjən ku pˈraːsc (pokvarjen ko prasec), Zj: pokvarjen do sto, Ht: bardìẹrban
‛pokvarjen’ kət xuˈdič (barderban kot hudič), Lg: pokˈvaːrjen kə sˈtaːra ˈkaːnta (redko)
(pokvarjen ko stara kanta), Šr: pukvàːrjən ku stàr pr ːsg ːrəm (pokvarjen ko star prusgerm),
Tr: pokvàːrjən kə
konzerva), Ba:
2 Analiza leksemov
marela < prevzeto (eventualno prek bav. nem. Ombrell) iz it. ombrello ‛dežnik, sončnik’, prvotno
le ‛sončnik’, kar je manjšalnica od it. ombra ‛senca’ in torej prvotno pomeni ‛majhna senca’ (Be II,
167).
kanta < prevzeto iz srvnem. kante ‛vrč’, kar je verjetno izposojeno iz vlat. *cannāta ‛posoda
s cevko’, izpeljanke iz lat. canna ‛trst, cev’.
salama < prevzeto iz it. salàme ‛salama’, salamino ‛majhna salama, salamin’, kar se je
prek srlat. salamen razvilo iz lat. salsāmen‛nasoljeno meso, meso v marinadi, v omaki’,
izpeljanke iz salsa ‛omaka’. Slednje je v ženskem spolu posamostaljena oblika pridevnika,
prvotno deležnika salsus ‛nasoljen, slan’ (M. S. pri Be III, 214 s.).
konzerva < prevzeto prek nem. konservieren iz lat. conservāre ‛ohraniti, varovati, rešiti’, kar je
sestavljeno iz con- ‛skupaj, z-’, ki poudarja dovršnost glagolskega dejanja, in servāre ‛paziti,
čuvati, varovati, hraniti, služiti’, izpeljanke iz lat. servus ‛sluga, služabnik’, prvotno ‛kravji pastir’ (Kl,
398).
3 Prostorska razporeditev frazemov
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Iz karte pokvarjen kot … je razvidno, da se v govorih pojavlja mnogo različnih frazemov, med
njimi so mnogi tudi enkratnice. Najbolj pogosto se pojavljajo oblike pokvarjen kot hudič, ki
se pojavi v srednještajerskem narečju (Pl), gorenjskem (Tr), briškem (Md) ter poljanskem (Ht,
v A-delu leksem barderban). Pokvarjen kot kvargelj se pojavi v gorenjskem narečju (Lj),
srednjesavinjskem (PV) ter srednještajerskem (Pl). Pokvarjen kot salama najdemo v
prekmurskem (Re) ter severnobelokranjskem narečju (Bv), pokvarjen kot konzerva pa v
gorenjskem (Tr), dolenjskem (BR) ter severnobelokranjskem narečju (Bv). Pokvarjen kot
vrag se pojavi dvakrat: v gorenjskem (Tr) ter prekmurskem (Ba) narečju. Ostale oblike se
pojavijo samo enkrat. Njihova razporejenost je vidna iz zemljevida.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.2.

Ponižnost

Komentar h karti št. 3 ponižen kot pes
1 Vsebina
Karta prikazuje frazem ponižen kot pes v pomenu ‛zelo ponižen’. Frazema ni tako v SSKJ kot
v SSF. Najdemo pa v SSKJ pod geslom ponižen frazema ponižen kot jagnje/ovca. V HSRPF
je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu ponizan (pokoran) kao pudlica (FinkArsovski 2006: 281).
Pri vseh krajih, kjer se frazem pojavi, v A-delu nastopi leksem ponižen, v C-delu pa leksem
pes.
Gradivo: Js: puníːžən ko ˈpəs (ponižen ko pes), Lj: puníːžən kə/kət ˈpəs (ponižen ko/kot pes),
Nm: puníːžən ku ˈpəs (ponižen ko pes), Od: puˈniː žän kåk ˈpäs (ponižen kak pes), Pr:
poˈniːžən tək ko ˈpəs (ponižen tako ko pes), SpL: poníːžən kə ˈpəs (ponižen ko pes), ŠmK:
puníːžən kə ˈpəs (ponižen ko pes), Lc: poˈniːžen ko ˈpəs (ponižen ko pes), Re: poˈniː žän kåk
ˈpäːs (ponižen kak pes).
Frazema ni: Bo, Bv, Do, Gr, KŠ, Pl, SV, Cr, Ht, Kč, Ks, Lg, RB, SH, Šr, Tr, BM, MP, Ba, Pu.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, ŠpK, BT, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, Čr, Kš, Ce, ŠK,
PV, Mž, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
ponižen < nizek Pslovan. *nízъkъ je izpeljano iz *nizъ̏ ‛nizek’ in ‛nizko, dol’. To je
izpeljanka iz ide. *nei, *ni ‛dol, navzdol’ (Sn).
pes < Pslovan. *pьsъ̏ ‛pes’ je enako s stind. piśá- ‛neka lisasta žival’ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem ponižen kot pes se pojavi v devetih krajih v vseh narečnih skupina, razen štajerski.
Pojavi se v gorenjskem narečju (Js, SpL, ŠmK, Lj), v dolenjskem vzhodnodolenjskem
podnarečju (Nm), v primorskem istrskem narečju (šavrinsko podnarečje, Lc), v koroškem
mežiškem narečju (Pr) ter v panonskem prekmurskem narečju (Re, Od). Pri treh krajih je
frazem zaznamovan s kvalifikatorjem redko (Spodnja Lipnica, Šmarca pri Kamniku ter
Renkovci). Pri frazemu ponižen kot pes ni bilo zapisane nobene variante, ki bi bila leksično
drugačna od knjižne oblike18.
4 Uporabljena literatura

18

Pri tem ne upoštevamo fonetično-fonoloških variant, ker so za slovenske narečne govore samoumevne (Smole,
2005).
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FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h karti št. 4 ponižen kot …
1 Vsebina
Karta prikazuje frazeme, ki imajo v A-delu pridevnik ponižen, v C-delu pa različne lekseme,
ki se nanašajo na ponižnost nekoga. Razdelimo jih lahko v dve skupini: 1) živali: ovca, ovčka,
jagnje, jančič ‛jagenček’, pes, cucek; 2) osebe: sluga, župnik.
Gradivo: Čr: poˈniːžən ko ˈžuːpnik (star.) (ponižen kot župnik), Do: puníːžən kə óː čka
(ponižen ko ovčka), Js: puníːžən ko ˈpəs, slúːga (ponižen ko pes, sluga), Lj: puníːžən kə/kət
ˈpəs, slúːga (ponižen ko pes, sluga), Nm: puníːžən ku ˈpəs,
ovca, ovčka), Pl: poˈniː ž <tak> (star.) ko ˈoː čka, ˈjaːgnje; ko ˈcuːcek (ponižen tako ko ovčka,
jagnje, cucek), SV: poˈniːžən ko ˈoː čka (ponižen ko ovčka), Ba: poˈniː žän kåk ˈoːfcå, ˈoːfčkå
〈da bi än〉 ˈjåːńčić (ponižen ko da bi en janjčič).
2 Analiza leksemov
župnik < Prevzeto iz hrv. žȗpnīk, kar je prek pridevnika žȗpnī ‛župen’ izpeljano iz hrv. žúpa v
pomenu ‛fara, župnija’.
3 Prostorska razporeditev frazemov
Na karti so zbrani frazemi, ki imajo različne C-dele. Najbolj pogosta je oblika ponižen kot
ovčka, ki se pojavi v primorskem kraškem narečju (SV), gorenjskem narečju (Do),
vzhodnodolenjskem podnarečju (Nm), panonskem prekmurskem narečju (Ba) ter štajerskem
srednještajerskem narečju (Pl). Ponižen ko ovca se pojavi v prekmurskem narečju (Ba) ter
vzhodnodolenjskem podnarečju (Nm), ponižen kot pes pa v gorenjskem narečju (Js, Lj).
Preostale oblike se pojavijo enkrat. Njihova pojavitev je vidna iz karte.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.3.

Pridnost, delavnost, marljivost

Komentar h karti št. 5 priden (delaven, marljiv) kot mravlja (mravljica)
1 Vsebina
Na karti je prikazan frazem priden/delaven/marljiv kot mravlja/mravljica s pomenom ‛zelo
priden’. Frazem najdemo tako v SSKJ kot v SSF. V SSKJ ga najdemo tako pod geslom priden
kot pod geslom mravlja: priden je kot mravlja ‛zelo’. V SSF so navedene vse tri variante:
priden/delaven/marljiv kot mravlja. Primera temelji na predstavi o pridnosti, marljivosti
mravelj. Ta pridnost, delavnost izhaja iz odlične organizacije, ki vsakemu članu množice
mravelj odreja določena opravila. Podobno izdelano organizacijo dela imajo tudi čebele, ki
prav tako nastopajo v primerah, ki se nanašajo na marljivost, delavnost (SSF). V HSRPF je
frazem naveden kot ustreznica naslednjim hrvaškim frazemom: marljiv kao mrav, marljiv kao
krtica, marljiv kao crv (Fink-Arsovski 2006: 161, 217, 242).
V A-delu frazema poleg pridevnika priden nastopijo še pridevniki delaven (Is, Lj, Kč, Pl, Ba),
marljiv (Lj, Pl), vrl (Re) ter flajsen (GS). V C-delu frazema pa nastopajo naslednji leksemi:
mravlja, mravljica, mravljinec in bravinec.
Gradivo: Bo: príːdə
a), Bv:
(priden ko mravljinec), Ča: priden ki mravlja, Čr: pˈriːdən ko mˈraː ĺa, mˈraːvəlca (priden ko
(priden tako ko mravlja), GS: fˈlåjsen ‛priden’ kåk mˈråvla (flajsen kak mravlja), Is:
priden ko mravlja, Js: príːdən ko
mràː la (priden ko mravlja), KŠ: pr ːdən ku bra l ːnc (priden ko mravljinec 'mravlja'), Lj:
príːdən/d ːlavən/marlìː kə/kət mràː la, mràːvəlca (priden, delaven, marljiv ko/kot mravlja,
mravlja), Od: pˈridän/ˈv l kåk mˈråvlå (priden/vrl(i) marljiv kak
pˈriː d /ˈdẹːlo n/marˈliː ko mˈraː lica, mˈraː la (priden/deloven/marljiv
pˈriːdən tə
mravlja), PV: pˈriːdən/ˈdiːəlavən ku mˈraː ĺa (priden, delaven ko mravlja),
mˈro le (priden kot mravlja), Ht:
pˈrid kət mráː la (priden kot

mravlja), Pl:
ko mravljica,
Cr: pˈrid kot
mravlja), Kč:

(priden ko mravlja, mravunec), Lg: pˈriːdən kə mˈraː la, mra ˈliːnc (priden ko mravlja,
mˈraːvlå (priden ko mravlja), SpL: príːdən kokər/kə mràːvəlca (priden kakor/ko mravljica),
ŠmK: príːdən kə mràː la, mràːvəlca (prid
la, mràːvəlca (priden ko
mravlja, mravljica), BM: príːdən ko/kùːkər mràː
lja), Ba: pˈriːdän/ˈdẹlọvän kåk mˈraːvla (priden, deloven kak mravlja),
).
Frazema ni: Jv, Bi, SK, ŠpK, BT, Zj.
Gradiva ni: Bt, ZK, Mb, KŠ.
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2 Analiza leksemov
priden
<
Pslovan. *pridъ̏ ‛dodatek,
dobiček,
korist’ je
dalje
enako
z lit. priẽdas, príedas, let. prieds ‛dodatek (pri menjavi blaga)’, kar temelji na ide. *prei̯ -dhh1o-, sestavljenki iz *prei̯ ‛pri’ in samostalnika iz korena *dheh1- ‛položiti’ (M. F. pri BeIII,
120). Prvotni pomen je torej *‛kar je zraven položeno, dodatek’. (Sn)
vrl(i) pomeni ‛priden, dober’ (Slovar stare knjižne prekmurščine).
delaven < delo Pslovan. *dě̋lo je izpeljanka iz pslovan. *dě̋ti ‛delati’ in ‛postaviti’, tvorbe
iz ide. korena *dheh1- ‛položiti, postaviti’in ‛izdelovati, delati’. (Sn)
marljiv
<
Enako
je hrv., srb. màrljiv.
iz *mari̋ ti, hrv. máriti ‛skrbeti’. (Sn)

Prvotno *mar'i̋ vъ je

izpeljano

mravlja < Pslovan. *mőrvl'i, rod. *mőrvl'e (in *mȏrvь, *morvьjь̀) ‛mravlja’, iz ide. *moru̯o(ženska oblika *moru̯ih2-) ‛mravlja’. (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem je razširjen v vseh govorih v vseh narečnih skupinah, v šestih krajih frazem ni poznan
(predvsem primorski govori). Najbolj razširjena oblika je priden kot mravlja, ki se pojavi v
prekmurskih govorih (Bo, Is, Md, SV, Lc, Jb), rovtarskih (Ča, Plj, Cr, Ht, Lg), gorenjskih
(BM, Js, Tr, ŠmK, Lj), dolenjskih (VR, BR, LP, Kč, Šr, MP, Nm, VS, Ks, Čr), štajerskih (PV,
Gr, Ce, Pl), panonskih (SH, Ba, Od) ter koroških govorih (Pr, Mž). V prekmurskih govorih je
v A-delu prisoten leksem vrl(i), ki je sinonim knjižnemu priden. V Ljubljani je varianta
marljiv kot mravlja označena s kvalifikatorjem redko, v Šmarci pri Kamniku pa je leksem
mravljica označen kot novejši. V Logatcu in Krasincu je leksem mravljinec zaznamovan kot
starinski. V A-delu se v govoru Gornjega Senika pojavi leksem flajsen (iz nemščine fleißig, ki
pomeni 'priden').
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, 2008c: Nekaj primerjalnih frazemov v makedonskem in slovenskem knjižnem jeziku
ter narečjih (s 5 kartami). Treta makedonsko-slovenečka naučna konferencija: makedonsko-slovenečki
jezični, kniževnini i kulturni vrski (Ohrid, 12.–15. september 2008). Skopje, 2010. 103–117.
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h karti št. 6 priden kot čebela
1 Vsebina
Na karti številka 6 je predstavljen frazem priden kot čebela s pomenom ‛zelo priden’. Frazem
lahko najdemo tako v SSKJ kot v SSF. V SSKJ ga najdemo pod geslom čebela in pod geslom
priden. Zabeležena je tudi oblika priden kot čebelica. Izvor tega frazema je podoben izvoru
frazema priden kot mravlja, ki temelji na predstavi o pridnosti čebel pri njihovem delu in
organiziranosti (SSF). V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica naslednjima hrvaškima
frazemom: marljiv kao pčela, marljiv kao pčelica (Fink-Arsovski 2006: 266).
V A-delu frazema najdemo lekseme priden, delaven, marljiv in vrl. V C-delu frazema pa
nastopita leksema čebela in čebelica.
Gradivo: Bi: pˈriːdən ku čeˈbiːəla (priden ko čebela), Bv: pˈriːden ko čeˈbẹːla/žˈbẹːla (priden ko
čebela/žbela), Čg: priden ki čebela, Čr: pˈriːdən ko čẹˈbẹːla, čẹˈbẹːlca (priden ko čebela,
čebelica), Do: príːdən kə čeb ːla, čeb ːlca (priden ko čebela, čebelica), Gr:
čeˈbiėla (priden tako ko čebela), Jb: priden, delaven ko čebela, Js: príːdən ko čəb ːla (priden
ko čebela), Kl: pr ːdən ku čibìːla (priden ko čebela), Lj: príːdən kə/kət čeb ːla (priden ko/kot
čebela), Md: pˈriːdən ku čəˈbeːla (priden ko čebela), Nm: príːdən ku čəbèːla (priden ko čebela),
Od: ˈv l kåk fˈčẹːlå, fˈčẹːl ca (vrl(i) kak včela, včelica), Pl: pˈriː d /ˈdẹːlo n/marˈliː ko
čeˈbeː lica, čeˈbeː la (priden/deloven/marljiv ko čebelica, čebela), Pr: pˈriːdən tək ko čeˈbḙːla,
čeˈbḙːlica (priden tako ko čebela, čebelica), SK: pˈr
ə čẹˈbeːła (priden ko čebela), SV:
pˈriːdən/ˈdiːəlavən ku čəˈbiːəla (priden/delaven ko čebela), Zj: priden ko čebela, Cr: pˈrid kot
čˈwiẹla (priden kot čebela), Ht: pˈrid kət čəbìẹla (priden kot čebela), Kč: pˈriːdən/ˈdẹːlavən ko
čeˈbẹːla (priden/delaven ko čebela), Kr: pˈriːdən ko čeˈbẹːła (priden ko čebela), Lg: pˈriːdən kə
elica), ŠpK: príːdən kə čəb ːla (priden ko čebela), Št:
ːla, čəb ːlca (priden ko čebela,
čebelica), BM: príːdən ko/kùːkər čb ːla/buč
den ko čebela), Ba: pˈriːdän kåk čäˈbẹla/fˈčẹla (priden kak čebela/fčela), Pu:
čebela/bečela), VR: priden kǝ čebela, Vm: priden ko žbela, Vr: priden ku čebelica, Mž: priden
(tǝk) ku čebela, čebelica, ZK: priden ko čebela, Mb: priden ko čebela, Ju: priden kak čebela.
Frazema ni: Bo, BT, GS, Id, Jv, Plj, PV, RB, Lc.
Gradiva ni: Bt, ŠpK, LP, BR, BL, Kš, Ce.
2 Analiza leksemov
čebela: Pslovan. *bъčela̋ ali *bьčela̋ ‛čebela’. . Če je pravilna rekonstrukcija *bъčela̋, je
beseda sorodna z glagolom bučáti, njen prvotni pomen pa nekako *‛bučeča, brenčeča
žuželka’ (SP I, 456). ). Če je pravilna rekonstrukcija *bьčela̋, kar se zaradi vzporednic zdi
bolj verjetno, gre za tvorbo iz ide.korena *bhei̯ - ‛čebela’. (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
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Frazem je enakomerno razporejen v vseh narečnih skupinah. Devet krajev frazema ne pozna
(predvsem primorski govori). Najbolj pogosta je oblika priden kot čebela, ki se pojavi v
primorskih govorih (Md, Bi, Pu, Zj), rovtarskih (Ča, Cr, Ht, Lg), gorenjskih (BM, Js, ŠmK,
Lj, Tr, SpL, Do), dolenjskih (VR, Šr, KŠ, MP, Nm, Bv, Ks, Vm), štajerskih (SK, Gr, Pl, Mb),
panonskih (Ju, Ba) ter koroških govorih (ZK, Pr, Mž). V štirih krajih se pojavi tudi oblika
delaven kot čebela (poleg osnovne oz. najbolj pogoste): Selo na Vipavskem (kraško narečje),
Jablanica (notranjsko narečje), Kočevje (mešani kočevski govori) in Poljčane
(srednještajersko narečje). Oblika čebelica se v C-delu pojavi v gorenjskem narečju (Tr, SpL,
Do), koroškem mežiškem narečju (Mž, Pr), dolenjskem severnobelokranjskem (Čr) ter
srednještajerskem narečju (Pl). V prekmurskem narečju (Od) se pojavi tudi oblika marljiv kot
čebela. V nekaterih krajih se pojavijo starejše oblike leksema čebela, ki so označene s
kvalifikatorjem starinsko. V Bušinji vasi (vzhodnodolenjsko podnarečje) je to leksem žbela, v
Belci pri Mojstrani (gorenjsko narečje) pa leksem bučela.
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, 2008c: Nekaj primerjalnih frazemov v makedonskem in slovenskem knjižnem jeziku
ter narečjih (s 5 kartami). Treta makedonsko-slovenečka naučna konferencija: makedonsko-slovenečki
jezični, kniževnini i kulturni vrski (Ohrid, 12.–15. september 2008). Skopje, 2010. 103–117.
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h karti št. 7 priden (delaven, marljiv) kot… ter motivacijski karti priden (delaven,
marljiv) kot …
1 Vsebina
Karta št. 7 prikazuje frazeme, ki imajo v A-delu enega, ali pa več, od naslednjih leksemov:
priden, delaven, marljiv ali vrl (prekmurski govori). V C-delu so leksemi, s katerimi se
primerja pridnost, marljivost nekoga. Lekseme lahko razporedimo v tri skupine: 1) živali:
mravlja, mravljica, čebela, čebelica, črv, črv v kamnu, črvek 'črviček', božji volek
'pikapolonica', želica 'kresnička', svinja; 2) osebe: Marijika (Marija), sto mater, zamorec; 3)
zlo duhovno bitje: hudič. Motivacije leksemov so vidne na motivacijski karti.
Gradivo: Bo: príːdən ku žìẹlca ‛kresnička’ (priden ko želica), Bv: pˈriːdə
‛mravlja’, čeˈbẹːla/žˈbẹːla (star.) (priden ko mravljinec, čebela), Čr: pˈriːdə
mˈraːvəlca, čẹˈbẹːla, čẹˈbẹːlca, ˈčəːrf f ˈkaːmni (star.) (priden ko mravlja, mravljica, čebela,
čebelica, črv v kamnu), Do: príːdən kə mràːvəlca,
čebela, čebelica), Gr: priden tako ko mravlja, čebela
ə
(delaven/priden ko mravlja), Jb: priden ko mravlja, čebela, delaven ko čebela, Js: príːdən ko
ə
ə
c,
príːdə
ə
ə/kə
ə
ko/kot mravlja, mravljicaa, čebela), Md: pˈriːdə
əˈbeːla, xuˈdiːč (še višja stopnja
pridnosti) (priden ko mravlja, čebela, hudič), Nm: príːdə
əbèːla (priden ko
mrav
ẹːlå, fˈčẹ
kak mravlja, vrl(i) kak včela, včelica), Pl: pˈr
ẹ
čebelica, čebela, črviček, Marijika), Pr: pˈriːdən tə
ḙːla, čeˈbḙːlica (priden
tako ko mravlja, čebela, čebelica), SV: pˈriːdən/ˈdiːəlavə
əˈbiːəla (priden,
delaven ko mravlja, čebela), Ks: pˈriːdən ko mˈraːvla, mraˈvuːnc (star.), ˈboːžji ˈvolək (star.)
‛pikapolonica’, čeˈbẹːła (priden ko mravlja, mravunec, božji volek, čebela), Lg: pˈriːdən kə
ẹːla, sˈviːnja (mlaj.) (priden ko mravlja, mravinec, čebela,
svinja), SpL: príːdən kokər/kə mràːvə
ər (priden kakor/ko
ən ku m
ẹ
čäˈbẹːlå (priden/vrli kak mravljica, marljiv kak čebela/bečela).
2 Analiza leksemov
zamorec < beseda je le ljudskoetimološko remotivirana kot ‛prebivalec kraja za morjem’. V
osnovi je namreč nedvomno star. sloven.beseda mȗr ‛zamorec, črnec’, znana pri piscih 16. stol.
(Be II, 206). Remotivacijo in pisavo z -o- je omogočil narečni razvoj sloven. mọ̑rje v nar. mȗrje.
V prid domnevi, da je v osnovi mur ‛zamorec’ in ne mọ̑rje, govori hrv. zàmorac, kar ni nikdar
razvilo pomena ‛zamorec, črnec’.
3 Prostorska razporeditev frazemov
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V petih krajih se poleg leksemov čebela in mravlja v C-delu pojavi še ena žival: svinja (Lg,
horjulsko narečje), črv (KŠ, vzhodnodolenjsko podnarečje ter Čr, severnobelokranjsko
narečje; Pl, srednještajersko narečje), božji volek 'pikapolonica' (Ks, severnobelokranjsko
narečje). Čebela in mravlja nastopita skupaj v C-delu v naslednjih narečjih: gorenjsko (Js,
SpL, Do), kraško (SV), briško (Md), notranjsko (Jb), severnobelokranjsko (Bv),
vzhodnodolenjsko podnarečje (Nm, Šr), mežiško (Pr) ter prekmursko narečje (Od, Re). Samo
po ena žival v C-delu nastopi v obsoškem govoru Bovca (želica 'kresnička') ter v tolminskem
govoru Čadrga (mravlja). Poleg živali se ponekod pojavijo v C-delu osebe: Marija v
srednještajerskem govoru Poljčan, zamorec v vzhodnodolenjskem govoru Klenovika ter sto
mater v gorenjskem govoru Spodnje Lipnice. V briškem govoru Medane se pojavi frazem
priden kot hudič.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.4.

Sitnost

Komentar h karti št. 8 siten kot <podrepna> muha
1 Vsebina
Na karti je prikazan frazem siten kot〈podrepna〉muha s pomenom ‛zelo, hudo siten’.
Frazem najdemo tako v SSKJ kot v SSF. V SSKJ ga najdemo pod geslom podrepen. Pod gesli
muha in siten najdemo frazem siten kot muha z oznako slabšalno. Frazem izhaja iz živalskega
sveta, v katerem so muha, obadi ipd. lahko velika nadloga za živali kot npr. govedo. To se
nadležnega mrčesa večinoma otepa z repom, a pod rep ne doseže, zato so podrepne muhe
najbolj zoprne. Iz tega je nastala metafora tudi za zelo vsiljivega, nadležnega človeka, kakršen
je tisti, ki je siten kot muha (SSF). V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškim
frazemom dosadan kao krpelj, dosadan kao muha, dosadan kao stjenica (Fink-Arsovski
2006: 304, 243, 216).
V A-delu frazema so poleg pridevnika siten prisotni še naslednji: tečen, dosaden, naješčen,
prstjen, siven, nadležen in zoprn. V C-delu frazema pa nastopijo leksemi muha, podrepna
muha ter muha na gnoju.
Gradivo: Bi: nədˈliːəžən/ˈsiːtən ku ˈmuːxa (siten/nadležen kot muha), Bo:
ẹpna〉
múːxa (siten ko podrepna muha), Bv: ˈsiːtən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa, ˈmuːxa (siten/tečen ko
podrepna muha, muha), Čg: siten ki muha, Čr: ˈsiːtən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa (siten ko podrepna
muha), Do: síːtən kə <podr ːpna> múːx
ḁk ku pudˈriėpna
ən ku múːxa (siten ko muha), Jb: siten/tečen ko
muha, Js: síːtən ko podr ːpna múːxa (siten ko podrepna muha), Jv: téːčen ku múːxa (tečen ko
muha), KŠ: s ːtən/tíːčən ku pudrìːpna m ːxa (siten/tečen ko podrepna muha), Lj: síːtən kə/kət
pudr ːpna múːxa (siten ko/kot podrepna muha), Md: ˈsiːtən ku ˈmuːxa (siten ko muha), Nm:
síːtən/téːčən ku <pudrèːpna> múːxa (siten/tečen ko <podrpena> muha), Od: ˈsitän/ˈdọsådän
kåk ˈmüjå (siten/dosaden kak muha), Pl: ˈtẹːčən ko ˈmuːxa (teččen ko muha), Plj: ki ˈmuːxa (ki
muha), Pr: ˈsiːtən tək ko ˈmuːxa; ˈsiːtən tək ko ˈmuːxa na gˈnoːjo (siten tako ko muha, muha na
ə ˈmuxa (siten ko muha), SV: ˈsiːtən ku ˈmuːxa
kət
ˈmuxa (siten kot muha), Kč: ˈsiːtən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa (siten ko podrepna muha), Kr:
ˈsiːtən/ˈtẹːčən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa (siten/tečen ko podrepna muha), Lg: ˈtẹːčən kə
<podˈrẹːpna> ˈmuːxa (tečen ko podrepna muha), RB: síːvən/nadl ːžə
ərən kə
ər
ko ˈmuːxå
(siten ko muha), SpL: síːtən kə podr ːpna múːxa (siten ko podrepna muha), ŠmK: síːtən kə
<pudr ːpna> múːxa (siten kot podrepna muha), Št: ti čən ku m ːxa ‛zelo siten’; ti čən ku
pudri pna m ːxa ‛vsiljivo siten’ (tečen ko muha, tečen ko podrepna muha), Tr: síːtən/naj ːšən
‛neprijeten, zoprn’ kə múːxa (siten/naješčen ko muha), BM: síːtən/t ːčən/pərstjéːn ko/kùːkər
<podr
ko podrepna muha), Ba: ˈsitän kåk ˈmüja (siten kak muha), Lc: ˈsiːten ko ˈmuːxa
(siten ko muha), Re: ˈdọsådän kåk ˈmüja (dosaden kak muha), Šm: siten/tečen ku podrepna
muha, VR: siten ko podrepna muha, LP: tečen ku muha, BR: ku podrepna muha, BL: siten ku
podrepna muha, Vm: siten ko podrepna muha, VS: siten ku podrepna muha, Mž: siten (tek)
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ku podrepna muha, ZK: siten ko muha, Ce: siten ko muha, Mb: siten ko muha, Ju:
siten/nadležen kak muha.
Frazema ni: BT, GS, Pu.
Gradiva ni: Kš, Bt.
2 Analiza leksemov
siten < Nastalo iz *sy̋tьnъ ‛nasiten’, kar je izpeljano iz *sy̋titi ‛sititi’, to pa iz *sy̋tъ ‛sit’. (Sn)
rep < Pslovan. *rępъ̏ etimološko ni zadovoljivo pojasnjeno. (Sn)
muha < Pslovan. *műxa se je razvilo iz ide. *mōu̯sah2. (Sn)
tečen < Izpeljano iz tȇ ̣k ‛izdatnost’, kar danes pomeni le ‛apetit’. K pomenskemu
razvoju ‛nasiten’ v ‛nadležen’ prim. sloven.síten ‛nadležen’, kar prvotno pomeni ‛nasiten’.
(Sn)
siven < nastalo iz sílen po vzpostavitvi v, ki je v osnovni obliki analogna po izgovarjavi v
stranskih oblikah, v katerih je l na koncu zloga prešel v u̯ (M. S. pri Be III, 235). (Sn)
nadležen < verjetno izpeljano iz *nadlē ̣gati ‛nalagati’, ponavljalnega glagola od
*nadlé ̣či ‛naložiti’, ki je sestavljen iz nad in lé ̣či. Če je domneva pravilna, je nadlȇ ̣ga sprva
pomenilo *‛breme, kar je naloženo’.(Sn)
zoprn < Pslovan. *sǫ́pьr'ь ‛nasprotnik’ je izpeljanka iz glagola *sъ-pérti ‛upreti (se),
nasprotovati’, ki je sestavljen iz *sъ- in *pérti ‛suvati, stiskati, tiščati’ (Mi,
239). Sloven. zọ̑per je po vsej verjetnosti poprislovljeni samostalnik s prvotnim
pomenom *‛nasprotnik’. (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem najdemo v skoraj vseh krajih, razen treh (našteti so pod prvo točko). Frazem je zelo
prisoten v vseh narečnih skupinah. V večini krajev v gorenjski in dolenjski narečni skupini se
v C-delu pojavita dva leskema: muha in podrepna muha. V večini primorskih, štajerskih ter
panonskih govorov v C-delu prevladuje leksem muha. V A-delu se poleg leksema siten
pojavijo še naslednji: dosaden (Prekmurje), nadležen (Ju, Bi, RB), naješčen (Tr), prstjen
(BM, RB), tečen (večinoma v JV in J govorih). Siven in zoprn se pojavita v Ribnem pri Bledu
(gorenjsko narečje). V mežiškem narečju (Mž, Pr) pa se v C-delu pojavi leksem muha na
gnoju. V nekaterih krajih ima frazem zvrstne oznake. V Bušinji vasi (severnobelokranjsko
narečje) je leksem podrepna muha starinski, medtem ko je muha novejši, v Domžalah
(gorenjsko narečje) je frazem zastarel, v Odrancih (prekmursko narečje) je leksem dosaden
redek oz. starinski, v Podkraju pri Velenju (srednjesavinjsko narečje) je leksem tečen novejši,
v Zajelšju (notranjsko narečje) je frazem novejši, v Spodnji Hajdini (prleško narečje) pa je
frazem redek. V tolminskem narečju (Plj) se pojavi dvodelen frazem kot muha, v dolenjskem
narečju (BR) pa kot podrepna muha.
4 Uporabljena literatura
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FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h zbirni karti siten kot … ter k motivacijski karti siten kot …
1 Vsebina
Karta prikazuje frazeme, ki imajo v A-delu leksem siten (pojavijo se tudi tečen, dosaden,
prstjen, nadležen), v C-delu pa lekseme, s katerimi se primerja sitnost nekoga, ki jih lahko
razdelimo v več skupin: 1) živali: muha, osa, sršen, sumič ‛komar’, stenica, bolha v riti,
brencelj ‛obad’, koza, opica, uš, brvinec ‛mravlja’, komar, breja ovca, breja mačka, pičmah
‛uš’, pes, obad, muha na gnoju/dreku, mušon; 2) del telesa in iztrebki: drek, posušen drek,
pasji drek, driska, tajfelj, drist ‛človeški iztrebki’, proliv ‛driska’, griža, grižna/griževa rit, rit;
3) zlo duhovno bitje: vrag, hudič; 4) duhovno bitje: sto bogov; 5) rastlina: goba, 6)
vremenski pojav: strela, luža ‛blato’; 7) oseba: jesihar ‛prodajalec kisa’, prga ‛zoprnež’.
Gradivo: Bi: nədˈliːəžən/ˈsiːtən ku ˈmuːxa, ˈwoːsa, ˈšəːršən (nadležen/siten ko muha, osa, sršen),
ẹpna〉 múːxa
ovca/koza, kot stenica), BT: ˈsiːten ku ˈšəːršen, ˈrẹːt (siten ko sršen, rit), Bv: ˈsiːtən ko
podˈrẹːpna ˈmuːxa (star.), ˈmuːxa (nov.); ˈsiːtən/ˈtẹːčən/ˈdoːsadan ko ˈriːt (nov.), dˈriːska (nov.)
(siten ko podrepna muha, muha; siten/tečen/dosaden ko rit, driska), Čg: siten ki muha, griževa
rit, Čr: ˈsiːtən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa, ˈuːš, dˈriːska (siten ko podrepna muha, uš, driska), Do:
síːtən kə
ḁk ku pudˈriėpna
síːtən ku múːxa, mušùọn ‘obad’ (siten ko muha, mušon), Jb: siten/tečen ko muha; siten ko
brencelj ‛obad’, grižna rit, uš, osa, prč ‛kozel’, bolha, brvinec ‛mravlja’, Jv: téːčen ku múːxa
(tečen ko muha), Lj: síːtən kə/kə
ə
ən kə/kət
<pusuˈšen> dˈrek (siten ko/kot podrepna muha, komar, obad, stenica; siten/tečen ko/kot
posušen drek), Md: ˈsiːtən ku ˈmuːxa, ˈpəːs, stˈriːəla, xuˈdiːč (siten ko muha, pes, strela, hudič),
Nm: síːtən/téːčən ku <pudrèːpna> múːxa, dˈrek, ˈpəs (siten/tečen ko podrepna muha, drek,
pes), Pl: ˈtẹːčən ko ˈmuːxa, ˈọːsa, dˈreːk, vˈraːk (tečen ko muha, osa, drek, vrag), Plj: ki ˈmuːxa;
ˈsitən ki dˈrist ‘driska’ (ki muha, siten ki drist), Pr: ˈsiːtən tək ko ˈmuːxa (redko), ˈsiːtən tək ko
ˈmuːxa na gˈnoːjo; ˈsiːtən tək ko ˈoːsa (redko) (siten tako ko muha, siten tako ko muha na gnoju,
siten tako ko osa), PV: siten/tečen ko muha, SK: ˈ
ə ˈmuxa, ˈpaːjs’jə
ko muha, pasji drek), Zj: siten ko podrepna muha (nov.), grižna rit (star.),
, dˈrist ‛človeški iztrebki’ (siten ko muha, tajfelj, drist), Kč: ˈsiːtən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa,
dˈriːska (siten ko podrepna muha, driska), Ks: ˈsiːtən/ˈtẹːčən ko podˈrẹːpna ˈmuːxa, ˈgọːba (star.)
(siten/tečen ko podrepna muha, goba), Lg: ˈtẹːčən kə <podˈrẹːpna> ˈmuːxa, ˈoːsa (star.), ˈriːt,
ˈọːpica (mlaj.) (tečen ko podrepna muha, osa, rit, opica), SH: ˈ
ọ ˈmuːxa, dˈräːk, vˈraːk,
bˈrẹːjå ˈmaːčkå (siten ko muha, drek, vrag, breja mačka), SpL: síːtən kə
pə
kə
ən ‛tečen,
zoprn’ kukər óːsa (siten ko podrepna muha; prstjen ko prga, jesihar, naješčen ko osa), ŠmK:
síːtən kə
driska), Tr: síːtə
ən ‛neprijeten, zoprn’ kə
muha, bolha v riti), Ba: ˈsitän kåk ˈmüja, ˈsumič ‛komar’, pˈrọlif ‛driska’ (siten kak muha,
sumič, proliv), Lc: ˈsiːten ko ˈmuːxa, dˈriːska (siten ko muha, driska), Pu: ˈsiːtän kur dˈräːk
(siten kakor drek), Re: ˈdọsådän kåk ˈmüjå, vˈrȧːk, sˈtọ
ọgọf, pˈrọlif ‛driska’ (dosaden kak
muha, vrag, sto bogov, proliv).
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2 Analiza leksemov
/
3 Prostorska razporeditev frazemov
V narečjih obstaja mnogo različnih variant frazema siten kot … Najpogosteje se sitnost
nekoga primerja z živalmi (skoraj vsi govori v vseh naračenih skupinah). Prav tako se v vseh
narečnih skupinah sitnost nekoga primerja z iztrebki. Z delom telesa se sitnost primerja v
tolminskem, horjulskem, notranjskem in severnobelokranjskem narečju. Pogosta je še
primerjava z zlim duhovnim bitjem, ki jo lahko najdemo v briškem, srednještajerskem,
prleškem in prekmurskem narečju.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.5.

Slepota (zaslepljenost)

Komentar h karti št. 11 slep kot kura
1 Vsebina
Karta prikazuje frazem slep kot kura, ki ima lahko dva pomena: 1) ‛slabo videč’ in 2)
‛zaslepljen, ki ne vidi dobro resnice, ki ne more razsodno misliti’ (Kržišnik 2014: 11) V SSKJ
najdemo pod geslom slep pregovor: tudi slepa kura včasih zrno najde. V SSF je vključen
glagolski frazem s podobnimi sestavinami, vendar z drugačnim pomenom: biti kot slepa kura,
ki pride iz kot slepa kura zrno, ki je prišel iz zgoraj navedenega pregovora. V tem primeru je
pomen ‛na slepo, brez pomisleka’. V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu
frazemu slijep kao krtica (Fink-Arsovski 2006: 217).
V A-delu frazema najdemo pridevnik slep, v C-delu frazema pa leksema kura in kokoš.
Gradivo: Bo: slìẹp ku kúːra (slep ko kura), Bv: sˈlẹːp ko ˈkokuš (slep ko kokoš), Čr: sˈlẹːp ko
ˈkuːra (slep ko kura), Do: sl ːp kə kúːra (slep ko kura), Gr: sˈliėp ku ˈkuːra (slep ko kura), Js:
sl ːp ko kúːra (slep ko kura), KŠ: sl ːp ku k ːra (slep ko kura), Lj: sl ːp kə/kət kúːra (slep
ko/kot kura), Nm: slèːp ku kúːra (slep ko kura), Od: sˈleː p kåk ˈküra (slep(i) kak kura), Pl:
sˈleː p ko ˈkuːra (slep ko kura), Pr: sˈlḙːp tək ko ˈkuːra (slep tako ko kura), SV: sˈliːəp ku
kəˈkuːəš (slep ko kokoš), Cr: sˈliːp kot ˈkuːra (slep kot kura), Ht: slìẹp kət ˈkura (slep kot kura),
Kč: sˈlẹːp ko ˈkuːra (slep kot kura), Ks: sˈlẹːp ko ˈkoːkuš (slep ko kokoš), Lg: sˈlẹːp kə ˈkuːra
(slep ko kura), RB: sl ːp kə
ər kúːra (slep ko/koker kura), SH: sˈlẹːp kọ ˈkuːrå (slep ko
kura), SpL: sl ːp kə/kukər kúːra (slep ko/koker kura), ŠmK: sl ːp kə kúːra (slep ko kura), Šr:
sl
ːra (slep ko kura), Tr: sl ːp kə kúːra (slep ko kura), BM: sl ːp ko/kùːkər kúːra (slep
ko/koker kura), Ba: sˈleː p kåk kuˈkọː š (slep(i) kak kokoš), Lc: sˈleːp ko ˈkuːra (slep ko kura),
Re: sˈleː p kåk ˈkürå (slep(i) kak kura).
Frazema ni: MP, Pu.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, VS, Kš, Ce,
SK, PV, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
kura/kokoš < Pslovan. *kűra ‛kokoš’ je izpeljano iz *kűrъ ‛petelin’, to pa se je razvilo
iz ide. *kāu̯ro- ‛kdor vpije, kriči’ (Sn).
slep < Pslovan. *slě̑pъ ‛slep’ etimološko ni zadovoljivo pojasnjeno. Morda je
sorodno lit. slė̃pti ‛skriti’.
Druga,
verjetnejša
možnost
je
zveza
z lit. žlìbti ‛oslepeti’, žlìbas‛slaboviden’. Če je pravilna ta povezava, je možno izhajati
iz ide. *k'lo-i̯ -bo- ‛nagnjen, kriv, krivogled’ s pomenskim razvojem v ‛slaboviden, slep’ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem je prisoten precej enakomerno po vseh narečnih skupinah, največkrat v diagonali od
SZ do JV (gorenjski in dolenjski govori). V gorenjskem narečju je poznan v vseh govorih.
Frazemi so si leksično povsem enaki med seboj, razlika se pojavi samo v C-delu, kjer v krajih
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Bakovci (prekmursko narečje), Selo na Vipavskem (kraško narečje), Bušinja vas in Krasinec
(oba severnobelokranjsko narečje) najdemo sinonimni leksem kokoš. V prekmurskih govorih
v A-delu srečamo nedoločno obliko pridevnika, izraženo z i-jem: slep(i) (Bakovci, Odranci,
Renkovci). Oblike frazema so v vseh ostalih govorih leksično enake knjižni obliki.
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
SMOLE, Vera. Leksika, nanašajoča se na perutnino. V: TOPOLIŃSKA, Zuzanna (ur.). Arealna
lingvistika : teorii i metodi : materijali od naučnata konferencija po povod petgodišninata od smrtta
na Božidar Vidoeski. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2005, str. 269–284,
ilustr.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar k zbirni karti slep kot …
1 Vsebina
Na karti so prikazani kraji, v katerih se pri frazemu slep kot kura v C-delu pojavijo še drugi
leksemi. To so: krt, fijakarski ‛izvoščkov’ konj ter slepič ‛slepec’.
Gradivo: Do:

ə
ẹːp kə ˈkuːra, ˈkəːrt (slep ko
ə kúːra, fjàːkarski ‛izvoščkov’ ˈkon (slep ko kura, fijakarski konj), Pu:
sˈlẹːp kur sˈlẹːpić (slep kakor slepič, slepec).
2 Analiza leksemov
/
3 Prostorska razporeditev frazemov
V gorenjskem govoru Tržiča se v C-delu poleg leksema kura pojavi še leksem fijakarski konj.
V gorenjskem govoru Domžal se pojavi poleg leksema kura leksem krt, ki se pojavi še v
rovtarskem horjulskem narečju (Lg). V istrskem govoru Puč (šavrinsko podnarečej) pa se
pojavi leksem slepič.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.6.

Starost

Komentar h karti star kot Metuzalem
1 Vsebina
Na karti je prikazan frazem star kot Metuzalem v pomenu ‛ki ima veliko let, zelo star’.
Frazem najdemo tako v SSKJ kot v SSF. V SSKJ se nahaja pod geslom star. Frazem temelji
na imenu Metuzalem (hebrejsko Metušèlah = mož/boga/Šelaha). Metuzalem je bil Henohov
sin in Lamehov oče, eden od očakov pred vesoljnim potopom. V prvi Mojzesovi knjigi (5
poglavje) je omenjen kot človek, ki je doživel najvišjo starost (969 let) med vsemi biblijskimi
očaki. V prenesenem pomenu je tako Metuzalem zelo star človek (SSF). V HSRPF je frazem
naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu star kao Metuzalem (Fink-Arsovski 2006: 239).
V A-delu je leksem star, v C-delu pa Metuzalem in Metuzala.
Gradivo: Lj: sˈtər kət Metùːzala (star kot Metuzala), Kč: sˈtar ko Meˈtuːzalem (star ko
Metuzalem), ŠmK: sˈtər kə Mətùːzalem (star ko Metuzalem), BM: sˈtər ko/kùːkər Metùːzalem
(star ko/koker Metuzalem), MP: stˈ
Frazema ni: Bo, Bv, Čr, Do, Gr, Js, KŠ, Nm, Od, Pl, Pr, SV, Cr, Ht, Ks, Lg, RB, SH, SpL, Šr,
Tr, Ba, Lc, Pu, Re.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, VS, Kš, SK,
PV, Ce, Mž, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
metuzalem < prvotno metaforično rabljeno ime biblijskega očaka, ki se v sloven. prevodih
Svetega pisma navaja kot Metuzalem, star. tudi Metuzalem, Metusala (Sn).
star < Pslovan. *sta̋rъ ‛star’ se je razvilo iz ide. *stáh2-ro-, izpeljanke iz korena *stah2‛stopiti, stati’. Prvotni pomen je *‛trdno postavljen, izkušen, čvrst’ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem je zelo redek, saj se pojavi v petih krajih v diagonali od SZ proti JV (gorenjsko
narečje: BM, ŠmK, Lj; vzhodnodolenjsko podnarečje: MP ter mešani kočevski govori: Kč). V
krajih Ljubljana (gorenjsko narečje) in Mirna Peč (vzhodnodolenjsko podnarečje) se v C-delu
pojavi leksem Metuzala, ki ima v SSKJ kvalifikator starinsko. V večini krajev je ta frazem
nadomestil novejši star kot zemlja. V Ljubljani je frazem označen kot starinski, v Šmarci pri
Kamniku in v Belci pri Mojstrani (oba gorensjko narečje) pa je frazem označen z redko.
4 Uporabljena literatura
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FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar h karti star kot zemlja
1 Vsebina
Na karti je predstavljen frazem star kot zemlja v pomenu ʽzelo starʼ. V SSKJ ga najdemo pod
geslom zemlja. Prav tako ga najdemo v SSF. Primera star kot zemlja je vsakdanji primer
pretiravanja (hiperbole). Velja tako za osebe in živa bitja kot za stvari. Ti se lahko le
primerjajo s planetom Zemlja oziroma svetom, ki obstaja že neskončno dolgo (SSF). V
HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu star kao Biblija (Fink-Arsovski
2006: 150).
V A-delu frazema nastopi pridevnik star, v C-delu pa nastopijo leksemi svet, zemlja in (mati)
zemlja.
Gradivo: Bv: sˈtar ko ˈzeːmla (star ko zemlja), Čr: sˈtar ko ˈzeːmĺa (star ko zemlja), Do: sˈtər kə
zéːmla (star ko zemlja), Js: sˈtər ko zéːmla (star ko zemlja), KŠ: sˈtḁr ku zjáːmle (star ko
zemlja), Lj: sˈtər kə/kət zéːmla (star ko/kot zemlja), Nm: sˈtar ku zéːmla (star ko zemlja), Od:
sˈtåːr kåk ˈzämlå (star(i) kak zemlja), Pl: sˈtåːr ko ˈziːemla (star ko zemlja), Pr: sˈtar tək ko
ˈzemla (star tako ko zemlja), SV: sˈtər ku ˈz eːmĺa (star ko zemlja), Cr: sˈtar kot sˈwiːt (star kot
svet), Ht: sˈtər kət zéːmla (star kot zemlja), Kč: sˈtar ko ˈzeːmla (star ko zemlja), Ks: sˈtar ko
ˈzeːmła (star ko zemlja), Lg: sˈtər kə ˈzeːmla (star ko zemlja), RB: sˈtər kə
ər zéːmla, sv ːt
(star ko/koker zemlja, svet), SH: sˈtåːr kọ ˈzäːmlå, sˈvẹːt (star ko zemlja, svet), SpL: sˈtər kə
zéːmla, sv ːt (star ko zemlja, svet), ŠmK: sˈtər kə zéːmla (star ko zemlja), Šr: stà
(star ko zemlja), Tr: sˈtər kə zéːmla (star ko zemlja), BM: sˈtər ko/kùːkər zéːmla, sv ːt (star
ko/koker zemlja, svet), MP: sˈtår ku zjáːmle (star ko zemlja), Ba: sˈtȧːr kåk <ˈmåt > (nov.)
ˈzämla (star(i) kak <mati> zemlja), Lc: sˈtaːr ko ˈzeːmla (star ko zemlja), Pu: sˈtåːr ku ˈzäːmĺa
(star ko zemlja), Re: sˈtȧːr
Frazema ni: Bo, Gr.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, Kš, VS, SK,
PV, Ce, Mž, ZK, Mb, GS.
2 Analiza leksemov
zemlja < Pslovan. *zeml'a̋ ‛zemlja’ je dalje enako z lit. žẽmė, let. zeme, stprus. same ‛zemlja’,
kar se je prav tako razvilo iz baltoslov. *źẽmii̯ ā, izpeljanke iz ide. mestnika *dhg'hémi ‛na
zemlji’, znanega v stind. kṣámi ‛na zemlji’ (Sn).
svet < Pslovan. *svě̑tъ je najprej pomenilo *‛svetloba’. Od tod se je prek vmesnega *‛kar je
svetlo, kar se vidi’ razvil pomen ‛svet’ (Sn).
mati < Pslovan. *ma̋ti, rod. *ma̋tere se je prek *mah2tē(r) razvilo iz ide. *máh2tō(r) v
pomenu ʽmatiʼ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem se pojavi v vseh narečnih skupinah in je dokaj pogost, največkrat ga najdemo na
diagonali od SZ do JV (gorenjski, rovtarski in dolenjski govori). Poleg teh se pojavi še v
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primorskem kraškem narečju (SV), istrskem šavrinskem podnarečju (Lc, Pu), prekmurskem
narečju (Re, Ba, Od), srednještajerskem (Pl), prleškem (SH) ter mežiškem narečju (Pr).
Frazem star kot svet se pojavi v gorenjskem narečju (BM, RB, SpL), v cerkljanskem (Cr) ter
v prleškem narečju (SH). V prekmurskem narečju (Ba, Re) v C-delu nastopi leksem mati
zemlja. V Prevaljah (mežiško narečje) in Kočevju (mešani kočevski govori) ima frazem
oznako redko, v Ribnem pri Bledu, Spodnji Lipnici ter Belci pri Mojstrani (vsi gorenjsko
narečje) pa je leksem svet označen kot starinski.
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar k zbirni karti star kot …
1 Vsebina
Karta prikazuje frazeme, ki imajo v A-delu leksem star, v C-delu pa lekseme, ki starost
nekoga primerjajo s pojmi, ki so v naši zavesti označeni kot zelo stari. Lekseme lahko
razdelimo v tri skupine: 1) biblijski kontekst: Metuzalem/Metuzala (biblijski očak), Noetova
barka, Biblija, greh; 2) hribi: Nanos, Peca, Boč; 3) nebesno telo: zemlja, svet.
Gradivo: Gr: sˈtḁr ku sˈviėt (star ko svet), KŠ: sˈtḁr ku zjáːmle, ku Nòːjetava bàːrka (redko)
(star ko zemlja, Noetova barka), Lj: sˈtər kət Metùːzala (star.), sˈtər kə/kət zéːmla (star kot
ọːč (star ko zemlja, svet, Biblija,
Boč), Pr: sˈtar tək ko ˈzemla (redko); tək sˈtar ko ˈPḙːca (star tako ko zemlja, Peca), SV: sˈtər ku
əx (star ko zemlja, greh), Kč: sˈtar ko Meˈtuːzalem, ˈzeːmla (redko), sˈvẹːt, ˈbiːblija
(star ko Metuzalem, zemlja, svet, biblija), Ks: sˈtar ko ˈzeːmła, ˈBiːblija (star.) (star ko zemlja,
Biblija), Lg: sˈtər kə ˈzeːmla, ˈNaːnos (star ko zemlja, Nanos), MP:
,
ːzała ‛Metuzalem’ (star ko zemlja, Metuzala).
2 Analiza leksemov
Biblija < Prevzeto prek clat. Biblia ‛Sveto pismo’ iz gr. biblía ‛listi papirja, knjige’, množinske
oblike od gr. biblíon ‛list papirja, knjiga’. To je izpeljanka iz gr. býblos, bíblos ‛papirusovo
lubje’ in ‛papirusov zvitek, knjiga’, kar je tvorjeno iz feničanskega krajevnega imena Býblos. Prek
pristaniškega mesta Byblos so namreč v Grčijo uvažali večino predelanega papirusovega
lubja, iz katerega so izdelovali papir (Kl, 82, Fr I, 235).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Med frazemi se največkrat pojavi oblika star kot zemlja (kraško, horjulsko, gorenjsko,
mežiško, severnobelokranjsko narečje ter vzhodnodolenjsko podnarečje ter mešani kočevski
govori). Oblik star kot svet se pojavi v srednjesavinjskem in srednještajerskem narečju ter v
mešanih kočevskih govori, star kot Biblija pa se pojavi v srednještajerskem in
severnobelokranjskem narečju ter v mešanih kočevskih govorih. Ostale oblike se pojavijo
enkrat.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.7.

Tihost (nezgovornost)

Komentar h karti tih kot miška
1 Vsebina
Karta prikazuje frazem tih kot miška v pomenu ʽzelo tihʼ. Frazema v SSKJ ni moč najti, ga pa
najdemo v SSF. Izvor frazema temelji na dejstvu, da se mora miš, ki ima veliko sovražnikov,
v naravi gibati čim bolj tiho, da je ne odkrijejo. Enako velja za miško v naši primeri (SSF). V
HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu tih kao bubica (Fink-Arsovski
2006: 158).
V A-delu frazema nastopi pridevnik tih, v C-delu pa leksema miš in miška.
Gradivo: Bv: ˈtiːx ko ˈmiš, ˈmiːška (tih ko miš, miška), Čr: ˈtiːx ko ˈmiːš, ˈmiːška (tih ko miš,
miška), Lj: ˈtix kə/kət ˈmiš, mìːška (tih ko/kot miš, miška), Od: ˈtüː kåk ˈmiška, ˈmiš (tih kak
ət ˈmeš (tih kot miš), Kč:
ˈtiːx ko ˈmiš, ˈmiːška (tih ko miš, miška), Ks: ˈtiːx ko ˈmiš (tih ko miš), Lg: ˈtiːx kə ˈməš (tih ko
miš), RB: tíːx kə mìːška (tih ko miška), SH: ˈtiːx kọ ˈmiːškå (tih ko miška), SpL: tíːx kə/kokər
mìːška, ˈməš (tih ko/koker miška, miš), ŠmK: tíːx kə ˈməš, mìːška (tih ko miš, miška), Tr: tìːx
kə mìːška (tih ko miška), BM: tìːx ko/kùːkər mìːška (tih ko/koker miška), Ba: ˈtü kåk ˈmiš (tih
kak miš), Lc: ˈtiːx ko ˈmiːš (tih ko miš), Pu: ˈtiːx ko ˈmiːš (tih ko miš), Re: ˈtix kåk ˈmiːš (tih(i)
kak miš).
Frazema ni: Bo, Do, Gr, Js, KŠ, Nm, Pr, SV, Cr, Šr, MP.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, VS, Kš, SK,
PV, Ce, Mž, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
tih < Pslovan. *ti̋ xъ tih, miren etimološko ni zadovoljivo pojasnjen. Možno je, da je pslovan.
*ti̋ xъ nastalo iz ide. *tēi̯ gu̯h-so- potrpežljiv, miren (Sn).
miš
<
Pslovan. *my̋šь je
dalje
enako
s stind. mū́ ṣ‛miš’, gr. mȳ̃s, lat. mūs, alb. mi, stvnem. mūs, nem. Maus, ags. mūs, angl. mouse, kar se je vse
razvilo iz ide. *mūs- ‛miš’ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem tih kot miška se najpogosteje pojavi v gorenjski narečni skupini, v majhnem številu pa
ga najdemo tudi v drugih narečnih skupinah. Oblika tih kot miš je pogostejša od oblike tih kot
miška, najpogosteje pa se pojavita obe obliki skupaj. Tih kot miška najdemo v naslednjih
točkah: Belca pri Mojstrani, Ribno pri Bledu, Tržič (gorenjsko narečje) in Spodnja Hajdina
(prleško narečje). Tih kot miš se pojavi v točkah Hotavlje (poljansko narečje), Logatec
(horjulsko narečje), Lucija, Puče (istrsko šavrinsko podnarečje) ter Bakovci in Renkovci
(prekmursko narečje). V ostalih točkah, kjer je zbrano gradivo, pa se pojavita obe obliki: SpL
(gorenjsko narečje), Kč (mešani kočevski govori), Čr in Bv (severnobelokranjsko narečje), Pl
(srednještajersko narečje) ter Od (prekmursko narečje). Kar nekja krajev frazema ne pozna.
66

4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar k zbirni karti tih kot …
1 Vsebina
Na karti so prikazani kraji ter frazemi, ki poznajo poleg leksema miš/miška še kakšen drug
leksem v C-delu. Ti leksemi so: bubica, riba in noč.
Gradivo: Bv: ˈtiːx ko ˈmiš, ˈmiːška, ˈbuːbica (tih ko miš, mišk, bubica), Čr: ˈtiːx ko ˈmiːš,
ˈmiːška, ˈbuːbica (tih kot miš, miška, bubica), ŠmK: tíːx kə ˈməš, mìːška, ríːba (tih ko miš,
miška, riba),
ˈnọ
2 Analiza leksemov
/
3 Prostorska razporeditev leksemov
Frazem tih kot miš je prisoten v vseh krajih na karti. V C-delu pa se pojavijo še drugi leksemi:
noč v prekmurskem narečju, riba v gorenjskem narečju ter bubica v severnobelokranjskem in
prekmurskem narečju.
4 Uporabljena literatura
Smole, Vera, Petek, Urška (2007): Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni
zapiski.
Sn = Snoj, Marko (2015): Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez (2011): Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.8.

Točnost

Komentar h kartama točen kot <švicarska> ura in točen kot urica
1 Vsebina
Prva karta prikazuje frazem točen kot〈švicarska〉 ura s pomenom ‛zelo točen’. Frazema v
SSKJ ni moč najti, ga pa najdemo v SSF. Primera temelji na dejstvu, da ura, sploh pa
švicarska, v nasprotju z nekaterimi drugimi načini, najbolj natančno meri čas (SSF). V
HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškima frazemoma točan kao ura in točan kao
<švicarski> sat (Fink-Arsovski 2006: 294).
Na drugi karti je prikazan frazem točen kot urica, ki prav tako pomeni ‛zelo točen’. V HSRPF
je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu točan kao urica (Fink-Arsovski 2006:)
Pri obeh frazemih je v A-delu pridevnik točen, v C-delu pa nastopijo naslednji leksemi: ura,
urica, (švicarska) ura/urica, Švicar in ura (na turnu ‛zvonik’).
Gradivo za frazem točen kot <švicarska> ura: Bo:
ən ko
ˈuːra/ˈvuːra (točen ko ura), Čr: ˈtọːčən ko ˈuːra (točen ko ura), Do: tòːčən kə ùːra (točen ko ura),
ən ko ùːra (točen ko ura), KŠ: tò:čən ku
ən kə/kət <švìːcarska> úːra (točen ko/kot
švicarska ura), Nm: tòːčən ku ùːra (točen ko ura), Od: ˈtọ
ura na turnu), Pl: ˈtọ
ˈtoːčən tə
ko švicarska ura), SV: ˈtoːčən ku ˈuːra (točen ko ura), Cr: ˈ
<šˈwicarska> ˈura (točen kot
švicarska ura), Ht: tùọ
ət ùːra (točen kot ura), Kč: ˈtọːčən ko <šˈviːcarska> ˈuːra (točen ko
švicarska ura), Ks: ˈtọːčən ko ˈuːra, ˈvuːra (točen ko ura), Lg: ˈtọːčən kə <šˈviːcarska> ˈuːra
(točen ko švicarska ura), RB: tóːčən kə
ər <švìːcarska> ùːra (točen ko/koker švicarska
ura), SH: ˈtọ
ọ
ən kə ˈuːra, Švìːcar (točen ko ura, Švicar),
ən kə <švìːcarska> ùːra (točen ko švicarska ura), Št: tòːčən ku <šv ːcarska> ːra
(točen ko
ən kə
ən ko/kùːkər <švìːcarska>
ọčän kåk
<šˈviːcårskå> (star.) ˈvöra (točen kak švicarska ura), Lc: ˈtoːčen ko <šˈviːcarska> ˈuːra (točen ko
ọčän kåk ˈvöra (točen kak ura).
Gradivo za frazem točen kot urica: Do: tòːčən kə ùːrca (točen ko urica), KŠ: tò:čən ku rca
(točen ko urica), Lj: t ːčən kə/kət 〈švìːcarska〉 úːrca (točen ko/kot švicarska urica), ŠmK:
t čən kə ùːrca (točen ko urica), Šr: tòːčən ku ːrca (točen ko urica), Lc: ˈtoːčen ko ˈuːrca
(točen ko urica).
Frazema ni: Bo, Bv, Čr, Gr, Js, Nm, Od, Pl, Pr, SV, Cr, Ht, Kč, Ks, Lg, RB, SH, SpL, Tr,
BM, MP, Ba, Pu, Re.
Gradiva ni (pri obeh frazemih isti kraji): Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR,
LP, Vm, BL, VS, Kš, SK, PV, Ce, Mž, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
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točen < Prevzeto iz rus. tóčnyj ‛točen, natančen’ (Pl II, 673), kar je izpeljano
iz rus. tóčka ‛pika, točka’, kakor je nem. pünktlich‛točen’ izpeljano iz nem. Punkt ‛pika,
točka’ (Va IV, 90). (Sn)
ura < Prevzeto iz srvnem. ūre ‛ura’, iz česar se je razvilo današnje nem. Uhr v podobnem
pomenu (ST, 242). Nem. beseda je prevzeta iz srspnem. ūr(e), srniz. ure, kar je
prek stfrc. (h)ore in lat. hōra ‛ura’ izposojeno iz gr. hṓra ‛doba, čas, ura’ (Kl, 748). (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem točen kot švicarska ura se enakomerno pojavi v vseh narečnih skupinah, najbolj je
pojavitev zgoščena v diagonali od SZ do JV (gorenjsko narečje, dolenjski govori). Najbolj
pogosta oblika frazema je točen kot ura, ki se pojavi v gorenjskem narečju (BM, RB, SpL, Tr,
ŠmK, Do, Lj), rovtarskih govorih (Cr, Ht, Lg), v dolenjskih govorih (mešani kočevski (Kč),
severnobelokranjsko (BV, Ks, Čr), vzhodnodolenjsko podnarečje (Šr, KŠ, MP, Nm)), v
koroškem mežiškem (Pr), štajerskih srednjesavinjskem (Gr) in srednještajerskem (Pl) ter
panonskih prleškem (SH) in prekmurskem narečju (Re, Od, Ba). V gorenjskem govoru
Spodnje Lipnice se pojavi v C-delu leksem Švicar, v prekmurskih Odrancih pa ura na turnu.
Nekateri leksemi so v določenih govorih časovno zaznamovani: v Bušinji vasi je leksem vura
starinski, prav tako v Krasincu (oba severnobelokranjsko narečje), v Ribnem pri Bledu
(gorenjsko narečje) je starinski leksem švicarska, prav tako v Bakovcih (prekmursko narečje).
Točen kot urica se pojavi v zelo majhnem številu krajev v različnih narečnih skupinah
(gorenjska: ŠmK, Do, Lj; dolenjska: Šr, KŠ; primorska: Lc). V večini drugih krajev tega
frazema ni (24 krajev). V večini krajev je v rabi njegov sinonim točen kot švicarska ura.
Variant skorajda ni, samo v Ljubljani (gorenjsko narečje) se pojavi v C-delu leksem švicarska
(točen kot švicarska urica).
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.

72

73

74

4.9.

Samota (osamljenost)

Komentar h karti sam kot pes
1 Vsebina
Karta prikazuje frazem sam kot pes v pomenu ‛zelo sam, osamljen’. V slovarjih SSKJ in SSF
frazema ni. V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškima frazemoma sam kao prst in
sam kao ćuk (Fink-Arsovski 2006: 276, 166).
V A-delu frazema najdemo pridevnika sam ter zapuščen (v pomenu sam), v C-delu pa nastopi
leksem pes. V Bo je frazem dvodelen (kot pes).
Gradivo: Bl: ˈsaːm ku en ˈpəs (sam ko en pes), Bo:
pes), BT: ˈsaːm ku ˈpeːs (sam ko
pes), Bv: ˈsaːm ko ˈpəs (sam ko pes), Čg: sam ki pes, Od: ˈsåːn kåk ˈpäs (sam kak pes), Pr: tək
ˈsaːm ko ˈpəs (tako sam kot pes), Ht: zapoˈšen kət ˈpos (zapuščen kot pes), SpL: sáːm kə/kukər
ˈpəs (sam ko/koker pes), Ba: ˈsaːn kåk ˈpäːs (sam kak pes), Pu: ˈsaːm ko ˈpäːs (sam kot pes),
Vm: sam ko pes, Mž: sam tako ko pes.
Frazema ni: Čr, Do, Gr, GS, Id, Js, Jv, KŠ, Lj, Md, Nm, Pl, Plj, PV, SK, SV, Zj, Kč, Ks, Lg,
RB, SH, ŠmK, Šr, Tr, BM, MP, Lc, ŠK, VR, LP, BR, BL, VS, ZK, Ce, Mb, Ju.
Gradiva ni: Bt, Jb, Kš.
2 Analiza leksemov
sam < Pslovan. *sȃmъ se je razvilo iz ide. *sōmó-, kar se morda pojavlja še
v av. hāmōo ‛enak’ in toh. B somo ‛ena, edina’. Prvotni pomen je domnevno *‛ki pripada
istemu’. Beseda je izpeljana iz ide. *somó- ‛isti, enak’ (Sn).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem se razpršeno pojavi v petnajstih krajih v vseh narečnih skupinah. Najdemo ga v
gorenjskem (SpL), tolminskem (Ča), kraškem (Bi), notranjskem (Bt), istrskem (Pu),
kostelskem (Vm), severnobelokranjskem (Bv), srednjesavinjskem (Ce), mežiškem (Mž, Pr),
južnopohorskem (Mb) ter prekmurskem narečju (Ba, Od). V kraju Hotavlje (rovtarsko
poljansko narečje) se v A-delu pojavi leksem zapuščen v pomenu ʽosamljen, samʼ. V Bovcu
(primorsko obsoško narečje) je frazem samo dvodelen (kot pes).
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011): Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
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SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar k zbirni karti sam kot …
1 Vsebina
Na karti so prikazani frazemi, ki imajo v A-delu pridevnik sam, v C-delu pa se samota
primerja z različnimi leksemi, ki jih lahko razdelimo v štiri pomenske skupine: 1)
(svetopisemska) oseba: sveti Job, Job, sveti Elija, Bog brez brata, puščavnik; 2) duhovno
bitje: duh; 3) žival: pes, volk, volk samotar, čuk, grilj za lajšto 'ščurek za letvijo'; 4) drevo:
vrba, panj v lesu 'štor v gozdu'.
Gradivo:
ẹt Jòːp (ko pes, ko sveti Job), Čg: sam ki pes, puščavnik, Čr: ˈsaːm
ko ˈbọːk brez bˈraːta (sam ko Bog brez brata), GS: ˈsaːn kåk ˈpẹ
lesu), Id: sàːm ku sƀet Elìːja (sam ko sveti Elija), KŠ: sàːm ku Jòːp (star., redko) (sam ko Job),
volk samotar), Pl: ˈsåːm ko ˈvȧːrba (sam ko vrba), SV: ˈsə
ko ˈdux (sam ko duh), SH: ˈsåːm kọ ˈvuːk (sam ko volk), Šr:
‛letvijo’ (star.) (sam ko grilj za lajšata), Tr: sàːm kə puščàːvnik (redko) (sam ko puščavnik),
Ba: ˈsaːn kåk ˈpäːs, ˈčuːk (redko) (sam kak pes, čuk), Re: ˈsȧːm kåk ˈJọːp (star.) (sam kak Job).
2 Analiza leksemov
štor < Prevzeto iz bav. srvnem. *stor, kar ustreza srvnem. storre ‛štor’ in iz česar se je razvilo
današnje nem. Storren v enakem pomenu (ST, 230). Nem. beseda prvotno pomeni *‛štrcelj, kar
štrli’ in je sorodna z nem. starren ‛štrleti’, angl. stare‛strmeti’ (Kl, 706).
3 Prostorska razporeditev frazemov
Najpogostejši obliki frazema sta sam kot pes (tolminsko, kraško in prekmursko narečje) ter
sam kot puščavnik (tolminsko, briško in gorenjsko narečje). Ostale oblike se pojavijo samo
enkrat. Njihova razporeditev je vidna na karti.
4 Uporabljena literatura
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.10. Svoboda
Komentar h kartama <svoboden (prost)> kot ptič/ptiček na veji
1 Vsebina
Prva karta prikazuje frazem〈svoboden (prost)〉 kot ptič na veji s pomenom ‛zelo svoboden,
brez skrbi’. V SSKJ in SSF frazema ni, najdemo pa v SSKJ pod geslom veja glagolski frazem
biti prost kot ptiček na veji, v SSF pa je naveden glagolski frazem živeti kot ptica pod nebom s
pomenom 'svobodno, brez skrbi'. V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu
frazemu <slobodan> kao ptica <na grani> (Fink-Arsovski 2006: 280).
Druga karta prikazuje frazem〈svoboden (prost)〉kot ptiček na veji. V HSRPF je frazem
naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu <slobodan> kao ptičica (Fink-Arsovski 2006:
280).
V A-delu pri obeh frazemih nastopijo pridevniki svoboden, prost in fraj, v C-delu pa nastopijo
naslednji leksemi: ptič/ptica (na veji), ptica (pod nebom), ptiček/ptica (na veji).
Gradivo za prvi frazem: Bv: svˈboːden ko pˈtiːca na ˈveːji; fˈraj ko pˈtiːca (svoboden ko ptica na
veji, fraj ko ptica), Čr: svoˈboːdən ko pˈtiːca (svoboden ko ptica), Do: kə pˈtəč, fˈrej kə pˈtəč na
v ːj, svobóːdən kə ptìːca (ko ptič, fraj ko ptič na veji, svoboden ko ptica), Gr: ˈtḁ
ˈveːj (tako ko ptič na veji), KŠ: fˈrej ku ˈtəč na v ːj (fraj ko ptič na veji), Lj: svobóːdən kə pˈtəč
(svoboden ko ptič), Od: svuˈbọdän/pˈrọː st kåk fˈticå na ˈväːjk
vejki), Pl:
ẹːji> (svoboden/prost/fraj ko ptič na veji),
SV: fˈraːj ku ˈtiːč na ˈveːji (fraj ko ptič na veji), Cr: fˈrẹːj kot ˈtica <na ˈwej> (fraj kot ptica na
veji), Ht: svobóːd /fˈrej kət (p)ˈtəč na wèːj (svoboden/fraj kot ptič na veji), Kč: svoˈboːdən ko
pˈtiːč/pˈtiːca na ˈveːji (svoboden ko ptič/ptica na veji), Ks: svoˈboːdən/pˈrost ko pˈtiːca na ˈveːji
(svoboden/prost ko ptica na veji), Lg: fˈrẹːj kə pˈtiːč na ˈvẹːj (fraj kot ptič na veji), SH: fˈråːj
‛svoboden, prost’ kọ pˈtiːč <na ˈvẹːji> (fraj ko ptič na veji), Tr: fˈrej kə pˈtəč na v ːj (fraj ko
ptič na veji), BM: frej ko/kùːkər pˈtəč na vèːj (fraj ko/koker ptič na veji), Ba:
pˈrọː st /svoˈbọdän kåk pˈtica/fˈtič na väj
svoˈbọdän kåk fˈticå <pọd ˈnẹːbọn> (svoboden kak ptica pod nebom).
Frazema ni: Bo, Js, Nm, Pr, RB, SpL, ŠmK, Št, MP, Lc, Pu.
Gradivo za drugi frazem: Do: svobóːdən kə ptìːčək (svoboden ko ptiček), Js: fˈrəj ko ptìːčək na
ˈvəj (fraj ko ptiček na veji), Lj: svobóːdən/pˈrost kə/kət ptìːčək na v ːj (svoboden/prost ko/kot
ptiček na veji), Nm: svobóːdən ku ptìːčək <na vèːj> (svoboden ko ptiček na veji), Pl:
o ptiček), Kč: svoˈboːdən ko pˈtiːčək/pˈtiːca na ˈveːji
(svoboden ko ptiček/ptica na veji), Ks: svoˈboːdən/pˈrost ko pˈtiːčək na ˈveːji (svoboden/prost
ko ptiček na veji), SH: fˈråːj ‛svoboden, prost’ kọ pˈtiːčäk <na ˈvẹːji> (fraj ko ptič na veji),
SpL: svobóːdən kə/kət ptìːčək <na vèːji> (svoboden ko/kot ptiček na veji), ŠmK: fˈrej kə
ptìːčək na v ːj (fraj ko ptiček na veji), Tr: fˈrej kə ptìːčək na v ːj (fraj ko ptiček na veji), BM:
frej ‛prost, svoboden’ ko/kùːkər ptìːčək na vèːj (fraj ko/koker ptiček na veji), Lc: svoˈboːden
ko pˈtiːček na ˈveːji (svoboden ko ptiček na veji), Re: svoˈbọdän kåk pˈtičäk na ˈvẹ
kak ptiček na veji).
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Frazema ni: Bo, Bv, Čr, Gr, KŠ, Od, Pr, SV, Cr, Ht, Lg, RB, Št, MP, Ba, Pu.
Gradiva ni (isti kraji pri obeh frazemih): Is, Jv, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, VS, Kš, SK, Mž,
PV, Ce, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
svoboden < pslovan. *svȍbodь‛svoboden’. (Sn)
ptič,
ptica
<
Pslovan. *pъti̋ ca, *pъti̋ t'ь, *pъtakъ̏ ipd.
̋
iz *pъta (rus. Cslovan. Pъta ‛ptica’). (Sn)

je

izpeljano

prost < Pslovan. *prostъ̏ ‛prost, svoboden’ in ‛nesestavljen, navaden’ se je verjetno razvilo
iz ide. *prosth2o-, kar je morda sestavljeno iz *pro- ‛naprej, spredaj’ in izpeljanke iz
korena *stah2-‛stopiti, stati’. Če je razlaga pravilna, je beseda prvotno pomenila *‛spredaj
stoječ’. (Sn)
fraj < nem. frei ʽprost, svobodenʼ (Svetokriški)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem svoboden kot ptič na veji se pojavi precej poredko v vseh narečnih skupinah, razen
koroški. Najbolj pogosta oblika je prost kot ptič na veji, ki se pojavi v gorenjskem (BM, Tr),
poljanskem (Ht), horjulskem (Lg), kraškem (SV), prleškem (SH), srednještajerskem narečju
(Pl) ter v vzhodnodolenjskem podnarečju (KŠ) ter mešanem kočevskem govoru (Kč). Ostale
variante so še svoboden kot ptica (Čr, Do, Re), svoboden/prost kot ptica na veji (Kč, Bv, Ks,
Od, Ba). Ostale oblike so trenutno enkratnice: fraj kot ptica na veji (cerkljansko narečje) ter
svoboden kot ptica pod nebom (prekmursko narečej). Med variantami so mnoge tudi časovno
zaznamovane: v Bušinji vasi (severnobelokranjsko narečje) je frazem fraj kot ptica novejši, v
Domžalah (gorenjsko narečje) je svoboden kot ptica novejši, v Odrancih (prekmursko) je
prost kot ptica na veji starinski, na Hotavljah (poljansko) je fraj kot ptič na veji starinsko, v
Kočevju (mešani kočevski govori) je svoboden kot ptica na veji starinsko, v Krasincu
(severnobelokranjsko) pa je frazem označen kot knjižen oz. redek.
Frazem svoboden kot ptiček na veji se pojavi v majhnem številu krajev v vseh narečnih
skupinah, razen koroški. Najbolj pogost je v diagonali od SZ proti JV. V šestnajstih krajih
frazem ni poznan. Frazem lahko uvrstimo med redke frazeme z malo pojavitvami na
razpršenem arealu. Večina zbranih frazemov je zaznamovanih z oznako redko ali starinsko. V
Domžalah (gorenjsko narečje) je svoboden kot ptiček redko, v Ljubljani (gorenjsko) je prost
kot ptiček na veji redko, v Poljčanah (srednještajersko) je svoboden kot ptiček redko, v
Kočevju (mešani kočevski govori) je svoboden kot ptica na veji redko, v Krasincu
(severnobelokranjsko) je svoboden/prost kot ptica na veji redko oz. knjižno, v Spodnji Hajdini
(prleško) je fraj kot ptič na veji mlajše oz. redko, v Renkovcih (prekmursko) je svoboden kot
ptiček na veji starinsko oz. redko.
4 Uporabljena literatura
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FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.11. Stisnjenost
Komentar h karti <stisnjeni> kot sardine
1 Vsebina
Na karti je predstavljen frazem〈stisnjeni〉kot sardine s pomenom ‛zelo se stiskati’. V SSKJ
najdemo pod geslom sardina naslednji primer: v avtobusu so bili stisnjeni kot sardine. V SSF
poleg te, osnovne oblike, najdemo tudi nagneten/naložen/natrpan kot sardine. Frazem je
nastal na osnovi dejstva, da so sardine v konzervi tesno zložene. Preneseno na človeka in
stvari se je tako razvil pomen, da se kdo/kaj kje zelo stiska, je zelo stisnjen, natrpan, naložen
(SSF). V HSRPF je frazem naveden kot ustreznica hrvaškemu frazemu stisnuti kao sardine
(Fink-Arsovski 2006: 280).
V A-delu frazema nastopijo naslednji pridevniki: stisnjeni, nagužvani, speštani, stlačeni,
zgužvani in nažokani. V C-delu nastopijo naslednji leksemi: sardine, sardele, ribe v
škatli/konzervi, sardine v konzervi, špice v pakeljnu/kaštuljici ‛vžigalice v škatlici’.
Gradivo: Bo:
sˈtiːsneni ko ˈriːbe (stisnjeni ko
ribe), Čr: sˈtiːsńeni ko sarˈdiːne (stisnjeni ko sardine), Do: stìːsnən kə sardíːne, sard ːle
ḁ
škatlah), Js: stlàːčə
čeni ko sardele, nažokani ko
sardine), Lj: stíːsnjən kə sardíːna, sard ːle (stisnjeni ko sardina, sardele), Nm: stíːsnjen/stlàːčən
ku
sardíːne,
sardèːle
(stisnjeni/stlačeni
ko
sardine,
sardele),
Pl:
nakˈlåːčeni/naˈguːžvani/sˈtiː sjeni ko ˈriːbe f šˈkåːtli, sarˈdẹ
ək ko sarˈdiːne, sarˈdḙlce
(stisnjeni/zgužvani tako ko sardine, sardelce), SV: <spešˈtaːni> ku sərˈdeːlə (speštani ko
sardele), Cr: sˈtisnen kot sarˈdine (stisnjeni kot sardine), Ht: sˈtisnen kət sarˈdine < škáːt >
(stisnjeni kot sardine v škatli), Kč: sˈtiːsneni ko sarˈdiːne, sarˈdẹːle (stisnjeni ko sardine,
sardele), Ks: sˈtiːsnjeni ko sarˈdiːne (stisnjeni ko sardine), Lg: <sˈtiːsnən> kə sarˈdiːne, ˈriːbe u
konˈzeːrvi (stisnjeni ko sardine, ribe v konzervi), SH: sˈtiːšjän kọ sarˈdiːnå (stisnjen ko
sardina), SpL: stìːsneni kukər ríːbe
konzèːrvi (stisnjeni koker ribe v konzervi), ŠmK:
zgùːžvan kə sərdíːne (zgužvani ko sardine), Tr: <stìːsnən> kə sardèːle, sardíːne konzèːrvi
(stisnjeni ko sardele, sardine v konzervi), BM: nagùːžvan kùːkər sardíːne/sardele (nagužvani
koker sardine/sardele), Ba: sˈtiː šńeni kåk sarˈdiːnä/ˈribä f konˈzäːrv
v konzervi), Lc: sˈtiːs
šˈkåːtli (stisnjeni ko ribe/sardele v škatli), Re: sˈtiːsnän
‛v škatlici’ (stisnjeni kak špice v kaštulici/pakeljnu).
Frazema ni: KŠ, Od, RB, Št, MP.
Gradiva ni: Is, Jv, Ča, Plj, Md, Bi, Bt, BT, ŠpK, Zj, Jb, VR, BR, LP, Vm, BL, VS, Kš, SK,
PV, Ce, Mž, ZK, Mb, Ju, GS.
2 Analiza leksemov
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stisnjen < iz tiskati, Pslovan.*ti̋ skati < *tḗh2isk- povzročati, da se utekočini, cediti, je tvorba s
podaljšano prevojno stopnjo iz ide. korena *tah2- ‛topiti (se), utekočiniti (se), razpustiti
(se)’ (Va IV, 62, Po, 1054). (Sn)
sardela, sardina < Prevzeto iz ben. it. sardèla, knjiž. it. sardella, kar je manjšalnica
od sarda, sardina ’sardina’. To se je razvilo iz lat. sarda, sardīna ‛sardela, slanik’ s prvotnim
pomenom ‛sardska,
sardinska
(riba)’,
izpeljanke
iz
pridevnika Sardus oz. Sardīnus k lat. imenu otoka Sardinia (M. S. pri Be III, 219). (Sn)
gužva < Prevzeto iz hrv., srb. gȗžva, kar poleg ‛gneča’ in ‛nered, zmeda, metež, pretep,
direndaj’ prvotno pomeni le iz protja spletena vez, vrv. Pomenski razvoj iz ‛iz protja spletena
vez’ v ‛gneča’ je omogočila primerjava med prepletajočimi se prameni v spleteni vezi in
ljudmi v gneči, metežu ali pretepu. (Sn)
stlačen, natlačen < iz tlačiti Pslovan. *tolči̋ ti (ali *tőlčiti) je ali ponavljalni glagol
od pslovan. *telt'i̋ , sed. *tь̑lkǫ ‛tolči,
stiskati’ ali
tvorjeno
iz pslovan. samostalnika *tȏlkъ‛nekaj stlačenega, tlak’, ki je izpeljan iz omenjenega
glagola *telt'i̋ ‛tolči, stiskati’. (Sn)
riba < pslovan. *ry̋ba je etimološko malo jasna zamenjava. Morda je beseda nastala
iz ide.*ūrbah2 ali *i̯ ūrbah2 s približnim prvotnim pomenom *‛v vodi živeča’, kar bi bilo
sorodno s stind. vā́ r ‛voda’, toh. (Sn)
konzerva < Prevzeto prek nem. konservieren iz lat. conservāre ‛ohraniti, varovati, rešiti’, kar
je sestavljeno iz con- ‛skupaj, z-’, ki poudarja dovršnost glagolskega dejanja,
in servāre ‛paziti, čuvati, varovati, hraniti, služiti’, izpeljanke iz lat. servus‛sluga, služabnik’,
prvotno ‛kravji pastir’ (Kl, 398). (Sn)
škatla < Prevzeto iz it. scatola ‛škatla’, kar se je razvilo iz srlat. scatula ‛zlata skrinjica,
šatulja’, to pa je morda po premetunastalo iz srlat. castulus ‛zaboj, košara’. Slednje je
manjšalnica, izpeljana iz izposojenke iz stfrank. kasto ‛zaboj’(CZ, 1148). (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem je prisoten v vseh narečnih skupinah, v petih krajih ga ne poznajo. Osnovna oblika se
pojavi v vseh narečnih skupinah. Najbolj je prisoten na delu od SZ do JV (gorenjski in
dolenjski govori). Za ta frazem je značilna precejšnja leksična variantnost, med različnimi
variantami so mnoge vezane le na eno določeno točko, so si pa med seboj precej podobne. V
A-delu tako srečamo naslednje lekseme: nagužvani (v gorenjskem in srednještajerskem
narečju), speštani (kraško narečje), stlačeni (gorenjsko ter dolenjsko narečje), zgužvani (v
gorenjskem in mežiškem narečju), nažokani (v gorenjskem narečju). V C-delu obstajajo
različni leksemi, povezani z ribami: sardine, sardele, sardina (Lj), ribe v škatlah (Pl),
sardelce, ribe (Pu, Bv), sardele v škatli (Pu), ribe v konzervi (Lg), sardine v konzervi (Tr). V
nekaterih krajih so frazemi zaznamovani s kvalifikatorji: v Bovcu (obsoško narečje) je frazem
novejši, v Logatcu (horjulsko) je v C-delu zveza ribe v konzervi starinska, v Spodnji Hajdini
(prleško) je frazem mlajši, v Belci pri Mojstrani (gorenjsko) pa je leksem sardele redek.
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4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
Sn = Snoj, Marko, 2015: Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez, 2011: Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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4.12. Utrujenost
Komentar h karti utrujen kot pes
1 Vsebina
Karta prikazuje frazem utrujen kot pes s pomenom ‛zelo utrujen’. Frazema v SSKJ ni, v SSF
pa je moč najti samo obliko kot pes, ki ob različnih glagolih izraža veliko mero, stopnjo. V
HSRPF je frazem navede kot ustreznica hrvaškima frazemoma umoran kao pas in umoran
kao pseto (Fink-Arsovski 2006: 263, 278).
V A-delu frazema nastopijo pridevniki utrujen, truden, zmatran, crknjen, zmučen in štuf. V Cdelu frazema pa nastopi leksem pes.
Gradivo: Bi: zˈmaːltrən ku ˈpə
ən) ku
zmatran ko pes), BT: tˈryːden ku ˈpeːs (truden ko pes), Bv: zˈmaːtran ko ˈpəs (zmatran ko pes),
Čr: zˈmaːtran/utˈruːjən ko ˈpəs (zmatran, utrujen ko pes), Do: zmatran ko pes, GS: tˈrüːden kåk
ˈpes (truden kak pes), Jb: truden/zmatran ko pes,
trúːden ku ˈpas (mišljen je lovski pes) (truden ko pes), KŠ: zmàːtran ku ˈpəs (zmatran ko pes),
Lj: utrùːjən kə ˈpəs (utrujen ko pes), Md: tˈruːdən ku ˈpəːs (truden ko pes), Nm:
(zmatran/crknjen/utrujen
ko
pes),
Od:
zmåntˈråːn /tˈrüː dän/ˈc kjän kåk ˈpäs (zmatran(i)/truden/crknjen(i) kak pes, Pl: zˈmåːtran ko
ˈpiːes (zmatran ko pes), Pr: zˈmaːtran tək ko ˈpəs (zmatran tako ko pes), PV: utrujen/zmatran
ko pes, SV: zˈmətrən ku ˈpəs (zmatran ko pes), Cr: zˈmåːtran kot ˈpos (zmatran ko pes), Ht:
zmàːtran kət ˈpos (zmatran kot pes), Kč: zˈmaːtran/zˈmuːčən ko ˈpəs (zatran/zmučen ko pes),
Lg:
ko/koker pes), SH: zˈmaːtrån/cˈ kjän kọ ˈpäːs (zmatran/crknjen ko pes), SpL: zmàːtran kə/kukar
ˈpəs (zmatran ko/koker pes), ŠmK: zmàːtran kə ˈpəs (zmatran ko pes), Št: zmà
(zmatran ko pes), Tr: zmàːtran kə ˈpəs (zmatran ko pes), BM: utrùːjən/zmàːtran ko/kokər ˈpəs
(utrujen/zmatran ko/koker pes), Ba: tˈrüː dän/zmantˈrån utrujen’ kåk ˈpäs (truden/zmatrani
kak pes), Lc: zˈmaːtran ko ˈpəs (zmatran ko pes), Pu: šˈtuːf ‛utrujen’ ko ˈpäːs (štuf ko pes), Re:
es), Šm: zmatran/ truden ko pes, VR:
zmatran/truden ko pes, LP: zmatran ko pes, BR: zmatran/crknjen ko pes, Vm: truden ko pes,
Vr: zmatran ko pes, Mž: zmatran tako ko pes, ZK: zmatran ko pes, Ce: zmatran ko pes, cucek,
Mb: zmatran ko pes, Ju: zmatrani kak pes.
Frazema ni: Čg, Gr, Id, Plj, SK, Zj, Ks, MP.
Gradiva ni: Bt, BL, Kš.
2 Analiza leksemov
utrujen, truden < iz trud, Pslovan. *trȗdъ ‛napor, mučenje, težko delo’ . (Sn)
3 Prostorska razporeditev frazemov
Frazem najdemo v skoraj vseh krajih, razen osmih, v vseh narečnih skupinah. A-del frazema
pozna več variant. V večini govorov se pojavi leksem zmatran. Leksem utrujen se pojavi v le
petih krajih (gorenjsko, srednjesavinjsko, severnobelokranjsko in dolenjsko narečje). Povsod,
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razen v Lj, se pojavi skupaj z leksemom zmatran. Poleg teh dveh se pojavita še leksema
truden (v primorskih ter prekmurskih govorih) ter crknjen (gorenjsko, dolenjsko in
prekmursko narečje). V Kočevju (mešani kočevski govori) najdemo leksem zmučen, ki je
označen s kvalifikatorjem starinsko, v Pučah (istrsko narčje) pa leksem štuf, ki pomeni
ʽutrujenʼ. V prekmurskih govorih se pojavi nedoločna oblika pridevnika, izražena z –i. V
nekaterih krajih so nekateri leksemi označeni s kvalifikatorji: v Podkraju pri Velenju
(srednjesavinjsko narečje) je leksem zmatran novejši, v Cerknem (cerkljansko narečje) in
Kočevju prav tako, v Spodnji Lipnici (gorenjsko narečje) pa je frazem redek.
4 Uporabljena literatura
FINK-ARSOVSKI, Željka, et al., 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb:
Knjigara
SMOLE, Vera, PETEK, Urška, 2007: Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni zapiski.
351–358
Sn = Snoj, Marko (2015): Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez (2011): Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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Komentar k zbirni in motivacijski karti utrujen kot …
1 Vsebina
Karta prikazuje frazeme, ki imajo v A-delu leksem utrujen oziroma enega od njegovih
sinonimov: zmatran, truden, crknjen, ubit, zlomljen. Med vsemi je najbolj pogost leksem
zmatran. V C-delu se utrujenost primerja z mnogimi različnimi leksemi, ki jih lahko
razdelimo v različne skupine: 1) predmeti: štraca 'cunja', meželj 'trdno zvezan šop slame na
slamnati strehi', snop, klada, cunja, turška fana 'zastava'; 2) žival: pes, muš 'osel', konj, slon,
afina 'opica', vol, svinja, žival; 3) zlo duhovno bitje: hudič, sto hudičev, vrag; 4) nebesno
telo: zemlja, mati zemlja; 5) oseba: sto mater, Kristus; 6) del dneva: noč.
Frazema s stavkom: zlomljen kot bi kdo koga z lojtre snel, zmatran kot bi kdo koga prebičal,
pretepel, premlatil.
Gradivo: Bi: zˈmaːltrən ku ˈpəːs, ˈ
kuə
Čg: truden ki meželj, Čr: zˈmaːtran/utˈruːjən ko ˈpəs; zˈmaːtran ko ˈcuːńa (zmatran/utrujen ko
pes, zmatran ko cunja (star.), Do: zmàːtran kə pəs, ˈkojn (star.), svíːna (nov.) (zmatran ko pes,
konj (star.), svinja (nov.), Id: zmàːltrə
- p me ˈta z lèːjtri
snìẹ
el), Jb: truden/zmatran
ko pes, vol, Jv: trúːden ku mùːla / ku ˈmuš / ku ˈpas (mišljen je lovski pas) (truden ko pes
(lovski), mula, muš), KŠ: zmàːtran ku ˈpəs, kláːda (redko) (zmatran ko pes, klada), Lj: utrùːjən
kə ˈpəs, svíːna (nov.); zmàːtran kə xudìːč (utrujen ko pes, svinja (nov.), zmatran ko hudič),
ən/utrùːjən ku ˈpəs, ˈkojn, xudìːč
(zmatran/crknjen/utrujen ko pes, konj, hudič), Pl: zˈmåːtran/ˈcȧːrkjen ko ˈpiːes, sˈluːon, sˈnuːop;
an/crknjen ko pes, slon, snop; ubit ko noč), PV: utrujen/zmatran
ko pes (nov.), SV: zˈmətrən ku ˈpə
zˈmåːtran kot ˈpos
zˈmaːntran/tˈruːdən ko ˈnọːč, ˈzeːmła (zmantran/truden ko noč, zemlja), Lg: zˈmaːtran kə ˈpəs,
ə
ər ˈpəs, xudíːč
ọ ˈpäːs; zˈmaːtrån kọ
ˈzäːmla (zmatran/crknjen ko pes, zmatran ko mati zemlja), ŠmK: zmàːtran kə ˈpə
(zmatran ko pes, žival (nov.)), Šr: zmàːtran ku p
ər
(zmatran ko pes, vrag, hudič, sto hudičev, stomater), MP: zmàːrtran, ku-

.
2 Analiza leksemov
/
3 Prostorska razporeditev frazemov
V govorih se pojavi mnogo različnih frazemov, ki jih težko razporedimo, mnogi od njih so
tudi enkratnice. Na splošno se utrujenost primerja z živalmi (primorski, gorenjski, dolenjski in
panonski govori). V C-delu se pojavijo tudi poimenovanja za zla duhovna bitja, predvsem v
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osrednjih govorih od SZ proti JV. Utrujenost se primerja s predmeti v bolj obrobnih govorih
(obsoško, istrsko, severnobelokranjsko, dolenjsko in srednještajersko narečje), z osebami pa v
obsoškem in prekmurskem narečju ter v vzhodnodolenjskem podnarečju.
4 Uporabljena literatura
Smole, Vera, Petek, Urška (2007): Komentiranje leksično-besedotvornih kart v 1. zvezku
Slovenskega lingvističnega atlasa ˝Človek˝ (na primeru V617 teta in V618 unja). Jezikoslovni
zapiski.
Sn = Snoj, Marko (2015): Slovenski etimološki slovar. Dostopen na portalu Fran.
SSF = Keber, Janez (2011): Slovar slovenskih frazemov. Dostopen na portalu Fran.
SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopen na portalu Fran.
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5. SKLEP
V delu smo predstavili jezikovne karte za narečne primerjalne frazeme iz dveh pomenskih
polj: človekove lastnosti in stanja. Karte so treh tipov: posamične, zbirne in motivacijske.
Posamične karte nam predstavijo prostorsko razporeditev za vsak posamezen frazem. Iz njih
tako lahko razberemo, v katerih govorih in narečjih frazem živi. Večina od obravnavanih
frazemov živi v vseh narečnih skupinah (kjer je zbrano gradivo). Med njimi so: priden
(delaven, marljiv) kot mravlja/čebela, siten kot podrepna muha, slep kot kura, star kot zemlja,
stisnjeni kot sardine, tih kot miška, točen kot švicarska ura/urica, utrujen kot pes. Med
frazemi, ki se manj pogosto pojavljajo v narečjih, se nekateri pojavljajo na ožje zamejenih, a
strnjenih arealih, nekateri pa razpršeno v posamičnih govorih v različnih narečjih. Frazem
pokvarjen kot kvargelj se strnjeno pojavi v gorenjskem narečju ter v posamičnih govorih
mežiškega, srednjesavinjskega in srednještajerskega narečja. Ponižen kot pes se strnjeno
pojavi v gorenjskem narečju, pojavi pa se še v posamičnih govorih šavrinskega podnarečja,
vzhodnodolenjskega podnarečja ter mežiškega in prekmurskega narečja. Sam kot pes se
pojavi razpršeno v posamičnih govorih naslednjih narečij: tolminsko, kraško, notranjsko,
poljansko,
gorenjsko,
mežiško,
srednjesavinjsko,
južnopohorsko,
prekmursko,
severnobelokranjsko in kostelsko narečje ter šavrinsko podnarečje. Star kot Metuzalem se
pojavi v treh govorih gorenjskega narečja ter v govoru vzhodnodolenjskega podnarečja ter na
območju mešanih kočevskih govorov. Svoboden (prost) kot ptič na veji se pojavi strnjeno v
gorenjskem narečju in v rovtarskih narečjih ter posamično v govorih v prekmurskem,
severnobelokranjskem narečju ter na območju mešanih kočevskih govorov. Frazem svoboden
(prost) kot ptiček na veji pa se strnjeno pojavi v gorenjskem narečju, posamično pa se pojavi v
govorih severnobelokranjskega, srednještajerskega, prleškega narečja, šavrinskega in
vzhodnodolenjskega podnarečja ter na območju mešanih kočevskih govorov.
Zbirne karte nam predstavijo frazeme, ki v narečjih poznajo leksične variante predvsem v Cdelu; torej tiste lekseme, ki v knjižni jezik (kot sestavine frazemov ali nasploh) niso bili
sprejeti in živijo samo v določenih narečjih ali celo samo v določenem govoru; frazemi s
takimi sestavinami so npr.: pokvarjen kot konzerva/marela (knj. pokvarjen kot kvargelj);
ponižen kot sluga/župnik (knj. ponižen kot pes); star kot Nanos/Peca (knj. star kot zemlja);
sam kot čuk/vrba (knj. sam kot pes); priden kot zamorec/svinja (knj. priden kot
mravlja/čebela); utrujen kot snop/turška fana (knj. utrujen kot pes); siten kot hudič/pasji drek
(knj. siten kot podrepna muha); slep kot fijakarski konj (knj. slep kot kura); tih kot noč/riba
(knj. tih kot miška). Pri večini teh frazemov je, v primerjavi s knjižno obliko, v C-delu nek
drug leksem (pri frazemu utrujen kot pes so to leksemi konj, hudič, svinja, slon, snop, noč,
mati zemlja, klada, vol, stomater …), v nekaterih primerih tudi prevzeta beseda (tak primer je
frazem utrujen kot turška fana, kjer je leksem fana prevzet iz nemščine). Za kar nekaj
frazemov imamo gradivo za manjše število krajev (med njimi so pokvarjen kot …, ponižen kot
…, star kot …, sam kot …, slep kot … ter tih kot …).
Motivacijske karte prikažejo motivacije za nastanek posameznih frazemov oziroma
govorčevo predstavo o tem, s čim bi človeko lastnost ali stanje lahko primerjal. Pripravili smo
jih pri primerih, kjer se v C-delu pojavi mnogo različnih leksemov in so zato zbirne karte
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precej nepregledne; to so frazemi priden (delaven, marljiv) kot …, siten kot … ter utrujen kot
… Motivacijska karta je tako poenostavitev zbirne karte, ki pomaga k njenemu razumevanju;
npr. vsebinsko raznolike lekseme iz C-dela smo pri frazemu siten kot … združili v 7
pomenskih polj: 1) živali; 2) del telesa in iztrebki; 3) zlo duhovno bitje; 4) duhovno bitje; 5)
rastlina; 6) vremenski pojav in 7) oseba.
Zaključimo lahko, da nam posamične karte dobro predstavijo, v katerih narečjih posamezen
frazem živi. Iz njih je razvidno tudi to, v čem se narečne oblike frazema razlikujejo od
knjižne. Zbirne karte nam prikažejo frazeme, ki se pojavijo samo v določenih govorih ali na
ožjih narečnih območjih, niso pa (še) bili sprejeti v knjižni jezik.
Precej možnosti je še za dopolnjevanje gradiva (zlasti v nekaterih krajih je zapisan samo del
frazemov), s čimer bi karte postale še bolj povedne. Obe vrsti kart pa nam omogočita vpogled
v živost ter raznolikost narečne frazeologije in s tem slovenskih narečij, kar je bila tudi naša
predpostavka.

6. POVZETEK
V magistrskem delu obravnavamo narečno frazeologijo z geolingvističnim pristopom.
V prvem delu predstavimo pojme, ki se navezujejo na frazeologijo in narečja ter
geolingvistiko. Znotraj področja frazeologije obravnavamo primerjalne frazeme; te smo
namreč kartirali v praktičnem delu. Frazemi so predstavljeni na jezikovnih kartah in v
komentarjih. Karte so treh tipov: posamične, zbirne ter motivacijske karte. Ker so primerjalni
frazemi navadno sestavljeni iz treh delov, tj. A + primerjalni veznik + C, pri čemer je A tretje
v primeri, C pa primerjalna beseda, so temu prilagojena načela kartiranja oziroma izbire
simbolov in barv. Če je C-del leksično enak knjižnemu, potem je lik krog, če pa je enak Adel, potem je barva modra. Na kartah imajo torej osnovni znak, to je moder krog, tisti narečni
frazemi, ki so sestavinsko enaki knjižnemu frazemu.
Po vsebini so kartirani primerjalni frazemi, ki opisujejo človekove lastnosti, nekaj pa jih je
bilo tudi takih, ki opisujejo človekovo stanje. Med človekovimi lastnostmi smo kartirali
naslednje: pokvarjenost (knj. pokvarjen kot kvargelj ‛zelo pokvarjen’, nar. pokvarjen
ko/kot/tako ko/koker kvargelj, ferderban tako ko/ko kvargelj), ponižnost (knj. ponižen kot pes
‛zelo ponižen’, nar. ponižen ko/kak pes), pridnost, delavnost, marljivost (knj. priden (delaven,
marljiv) kot mravlja/čebela ‛zelo priden’, nar. priden ko/koker/tako ko
mravlja/mravljica/mravljinec/čebela/čebelica), sitnost (knj. siten kot podepna muha ‛zelo
siten’, nar. siten ko/kakor muha/podrepna muha/muha na gnoju, siten/tečen ko drek/drist,
siten/tečen ko komar/osa/sršen/obad/stenica), zaslepljenost (knj. slep kot kura ‛zaslepljen,
slabo videč’, nar. slep ko/kakor kura/kokoš/krt), starost (knj. star kot zemlja/Metuzalem ‛zelo
star’, nar. star ko Metuzalem/Metuzala/zemlja/svet/greh/Biblija), nezgovornost (knj. tih kot
miška ‛zelo tih’, nar. tih ko miš/miška/bubica/noč) in točnost (knj. točen kot švicarska
ura/urica ‛zelo točen’, nar. točen ko švicarska ura/urica/ura na turnu/Švicar). Med frazemi za
človekova stanja smo kartirali naslednja: stisnjenost, utesnjenost (v pomenu biti stisnjen na
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nekem kraju, knj. stisnjeni kot sardine ‛zelo stisnjeni’, nar. stisnjeni ko sardine/sardele/ribe v
konzervi, speštani/zgužvani ko sardine/sardele), svobodo (knj. svoboden (prost) kot
ptič/ptiček na veji ‛zelo svoboden’, nar. svoboden (prost) ko ptič/ptica na veji/ptiček na
veji/ptica pod nebom), osamljenost (knj. sam kot pes ‛zelo sam’, nar. sam ko pes, zapuščen ko
pes) in utrujenost (knj. utrujen kot pes ‛zelo utrujen’, nar. zmatran/truden/utrujen ko pes).
Med obravnavanimi primerjalnimi frazemi je največ zoonimnih. To pomeni, da so
primerjalne besede (C-del frazema) besede za živali (pes, mravlja, čebela, muha, miška, ptič,
sardine, ovca, jagnje, osa, sršen, komar, obad, svinja, volk, čuk, opica, konj, slon, vol, koza,
riba). Poleg teh so pogoste primerjave tudi z zli duhovnimi bitji (hudič, vrag, satan), iztrebki
(drek, driska) ter osebami (predvsem svetopisemskimi: Marija, Juda, Job, Metuzalem). Med
njimi se kot intenzifikatorji (ne prave primerjalne besede) pojavljajo: pes, hudič, vrag, satan,
svinja, prasec, strela in sto bogov.
Komentarji h kartam so sestavljeni iz štirih točk: 1) vsebina karte (pomen kartiranega frazema
in pojavitev v slovarjih) z narečnim gradivom (fonetično transkribirani ali poknjiženi
frazemi), 2) analiza leksemov (njihov izvor, povzeto po etimološkem slovarju), 3) prostorska
razporeditev frazema ter 4) uporabljena literatura. Največ narečnih frazemov se od knjižnih
razlikuje na leksični ravni (npr. knj. siten kot podrepna muha, nar.
siten/tečen/dosaden/naješčen kot muha/vrag/drek/osa/sršen/proliv/pes/goba/obad/opica/
/posušen drek). Jezikovne karte smo izdelali v spletni aplikaciji Slovenski narečni atlas, ki so
jo izdelali študenti računalništva; dostopna je na naslovu http://atlas.musiclab.si/sna/.
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