UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

SARA PRIMEC

Frazeologija v Prešernovih Poezijah
Magistrsko delo

Mentor: red. prof. dr. Erika Kržišnik

Univerzitetni študijski program druge stopnje:
Slovenistika

Grosuplje, 2019

2

Zahvala
→ biti rojen pod srečno zvezdo 'imeti srečo v življenju'
Sama pri sebi si velikokrat rečem, da sem rojena pod srečno zvezdo. Res da gre v življenju
za vzpone in padce, vendar se na koncu vedno znajdem točno tam, kjer moram biti.
Obkrožena z ljudmi, ki me podpirajo in imajo radi.
Največja zahvala gre moji družini. Brez njih ne bi postala človek, ki verjame vase in sledi
svojim ciljem. Magisterij je le še ena stopnička v življenju, ki sem jo dosegla ob neizmerni
podpori, zaupanju in vzpodbudah mojih domačih.
Neizmerno hvaležna sem tudi moji mentorici red. prof. dr. Eriki Kržišnik. Najprej za njeno
strokovnost in ogromno pomoč, ki mi jo je nudila pri nastajanju magistrskega dela. Potem
pa seveda za veliko razumevanja, požrtvovalnost in hitro odzivnost, ki je omogočila, da je
magistrsko delo vsebinsko kvalitetno kljub časovni stiski, ki me je pestila.
Hvala vsem, ki so me spremljali na poti mojega študija – profesorjem, sošolcem,
prijateljem.
Verjamem, da bo moja srečna zvezda sijala še naprej.

3

4

IZVLEČEK
Frazeologija v Prešernovih Poezijah
France Prešeren velja za največjega slovenskega pesnika, njegova poezija pa je predmet
mnogih literarnih in jezikoslovnih obravnav. Magistrsko delo Prešernove Poezije
obravnava z vidika pojavnosti frazeoloških enot v celotni pesniški zbirki. V prvem delu so
predstavljene lastnosti frazema kot jezikovne enote. Sledi popis frazemov iz Poezij, ki so
razdeljeni na besednozvezne in stavčne frazeme. Besednozvezni frazemi so časovno
razdeljeni na štiri obdobja Prešernovega pesniškega ustvarjanja. V osrednjem delu
magistrskega dela so analizirane frazeološke prenovitve. Frazeološke prenovitve so
namerne, enkratne in sobesedilno pogojene spremembe prvotnega frazema na ravni
njegove oblike ali pomena. V zadnjem delu je predstavljena Prešernova konceptualna
metafora LJUBEZEN JE OGENJ, popisane so pogoste neustaljene besedne zveze.
Predstavljena je izcitatna frazeologija, analizirane so frazeološko še posebej zanimive
pesmi. Na koncu sledi analiza pogostosti rabe frazeologije v posameznih pesmih glede na
obdobje Prešernovega pesniškega ustvarjanja.
Ključne besede: frazeologija, frazem, frazeološka prenovitev, frazeologija v umetnostnih
besedilih, France Prešeren, Poezije

ABSTRACT
Phraseology in Prešeren's Poezije
France Prešeren is considered the greatest Slovene poet and his poetry is the topic of many
literary and linguistic discussions. This thesis considers Prešeren’s Poezije from the
perspective of the occurrence of phraseological units in the entire collection of poems. In
the first part the characteristics of a phrasemes as a linguistic unit are presented. Next is the
list of phrasemes in Poezije, which are divided into multi-word and sentential phrasemes.
Multi-word phrasemes are divided into four time periods of Prešeren’s poetic work. The
middle part of the thesis is the analysis of the phraseological renewals. The phraseological
renewals are intentional, unique and context-affected changes of the original phraseme on
the level of its form or meaning. In the last part Prešeren’s conceptual metaphor LOVE IS
FIRE is presented, common unfixed phrases are listed. Phraseology that developed on the
basis of the usage in Prešeren's poems is presented. Poems that are especially interesting
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from a phraseological perspective are also analyzed. At the end there is an analysis of the
usage of phraseology in individual poems according to the period of Prešeren’s poetry
creation.
Key words: phraseology, phrase, phraseological renewal, phraseology in literary texts,
France Prešeren, Poezije
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1

Uvod

France Prešeren je največji slovenski pesnik. Pozna ga vsak Slovenec, bere ga vsak
osnovnošolec in srednješolec. Sedma kitica njegove Zdravljice je slovenska nacionalna
himna, dan njegove smrti pa državni kulturni praznik. Njegova pesniška veličina je
neizpodbitna, mnoge raziskovalce so navdihovale pesmi, njihova struktura, bogata
tematika in metaforika. Prešernovo delo pa je zanimivo tudi v njegovi jezikovni
razsežnosti. V magistrskem delu sem se osredotočila na pesniško izrabo frazeologije v
Prešernovih Poezijah.
Pri iskanju frazemov znotraj Poezij sem naletela na dve težavi. Prva je bil Prešernov
pesniški jezik, kjer je bilo težko prepoznavati in ločevati frazeološke enote od ustvarjalne
pesniške metaforike in simbolike. Drugo oviro je predstavljala časovna oddaljenost
Prešernovih tekstov. Gre za skoraj dvesto let star jezik, zato se ga ni dalo obravnavati z
vidika sodobnega bralca in sodobne frazeologije. Pri iskanju in prepoznavanju frazemov
sem si tako v veliki meri pomagala s Slovensko-nemškim slovarjem Maksa Pleteršnika iz
leta 1893. Ustaljene besedne zveze s sestavino srce, ki sem jih nato obravnavala znotraj
konceptualne metafore LJUBEZEN JE OGENJ (str. 60), sem iskala znotraj Vodnikovega
rokopisnega Nemško-slovenskega slovarja in v izpisu frazeologije iz Murkovega slovarja,
ki ga je v članku Frazeologija v Murkovem slovarju objavila Erika Kržišnik (1999: 318–
345). Primere frazemov kot npr. 'iti rakom žvižgat' (str. 18), ki danes nastopajo z drugačnim
pomenom kot nekoč, sem razlagala s pomočjo Gutsmanovega Nemško-slovenskega
slovarja.
Ustaljenost rabe besednih zvez v Prešernovem času sem preverjala v korpusu starejših
besedil (IMP). Največ pomenov posameznih frazemov sem našla v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ2). Frazeme sem iskala tudi v Slovarju slovenskih frazemov in v
korpusu Gigafida.
V prvem delu magistrskega dela so predstavljene lastnosti frazema kot jezikovne enote.
Frazem je v delu obravnavan znotraj umetnostnega besedila, kjer ima zaradi svojih lastnosti
posebno izrazno vlogo. Umetnostni jezik že sam po sebi omogoča različne interpretacije,
pomenski odtenki spodbujajo bralčevo domišljijo, vsak bralec lahko besedilo razume na
svojstven način. Lirika kot ena izmed temeljnih literarnih vrst zaradi svoje strukture odpira
daleč največ možnosti za poigravanje z jezikom in različnimi pomeni. Frazem je zaradi
svoje konotativnosti in ekspresivnosti v besedilu hitro opazen. Še bolj izrazita je raba
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frazeoloških prenovitev. Frazemi namreč kot ustaljene večbesedne enote omogočajo
izredno veliko možnosti za poigravanje s sestavinami in pomeni, kar je v umetnostnem
besedilu hitro opazno.
V magistrskem delu sem frazeološko analizo Prešernovih Poezij začela s popisom
besednozveznih in stavčnih frazemov, ki znotraj umetnostnega besedila nastopajo v svoji
slovarski obliki. Besednozvezni frazemi so glede na čas nastanka pesmi klasificirani v štiri
obdobja Prešernovega ustvarjanja: zgodnje obdobje, prvo, drugo in tretje obdobje
Prešernove romantike ter zadnja leta njegovega ustvarjanja. Na ta način sem frazeme
ustrezno razvrstila in dobila vpogled v pogostost rabe frazemov v posameznih fazah
Prešernovega ustvarjanja.
Osrednji del magistrskega dela predstavlja analiza primerov frazeoloških prenovitev v
Prešernovih pesmih. Obravnavane so prenovitve v umetnostih besedilih in tipologija samih
prenovitev. Primeri prenovitev iz Prešernovih pesmi so nato glede na tip razporejeni med
sestavinske, skladenjske, sobesedilne prenovitve, frazeološka križanja in večstopenjske
prenovitve. Vsak tip je najprej teoretično predstavljen, nato sledijo primeri iz pesmi.
V zadnjem delu obravnavam Prešernov prispevek k slovenski frazeologiji. Predstavljena je
konceptualna metafora LJUBEZEN JE OGENJ, ki zaznamuje ljubezenske pesmi znotraj
celotne pesniške zbirke. Popisane so neustaljene besedne zveze, ki se pogosto pojavljajo v
Prešernovih Poezijah in vedno nastopajo z enakim pomenom, zato znotraj Prešernove
poezije delujejo ustaljeno. Zabeležena je izcitatna frazeologija, ki je nastala na podlagi
Prešernovih pesmi, sledi obravnava pesmi, ki so frazeološko še posebno zanimive. Na
koncu je predstavljena splošna pogostost rabe frazeologije znotraj Prešernovih tekstov
glede na posamezna obdobja njegovega ustvarjanja.

2

Lastnosti frazema

Frazeologija je jezikovna veda, ki proučuje jezikovne enote z lastnostmi frazema. Frazeme
v ožjem smislu določajo tri lastnosti: večbesednost, ustaljenost v zgradbi (stalnost) in
nepredvidljivost oz. nemotiviranost pomena iz pomena sestavin frazema. Te lastnosti so
glavni kriterij, ki nam omogoča ločevanje med frazeološkimi in nefrazeološkimi
jezikovnimi enotami. V širšem smislu bi lahko v frazeologiji upoštevali vse, kar ima
lastnosti večbesednosti in ustaljenosti, vendar bi potem pragmatične frazeme težko
razmejili od ustaljenih besedil in besedilnih vzorcev (npr. Hvala za razumevanje,
Prepovedano parkiranje). Pri slednjih je namreč pomen celote enak pomenu posameznih
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sestavin frazema. Frazeologija pa nikakor ni zamejena s temi pravili. Danes mnogi med
frazeme uvrščajo tudi pregovore in vsakdanje ustaljene izraze, pri katerih nemotiviranost
ni pogoj (Jakop 2006: 18–19).
2.1

Večbesednost

Večbesednost določa frazeme tako v ožjem kot v širšem smislu frazeologije. Večbesednost
pomeni, da je frazem sestavljen iz več kot samo ene besede. Jože Toporišič je v svoji prvi
frazeološki razpravi K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije (1973/74: 275) zapisal,
da ena sama besed ne more biti frazem. Na samem spodnjem robu frazeologije se pojavljajo
sklopi, če so ti po postopku sklapljanja ohranili lastnosti podstavne besedne zveze in
spremenili le svojo izrazno podobo (Kržišnik, 1994: 199). Večbesednost predstavlja tudi
izrazno podobo frazema in posledično ustvarja njegovo ustaljeno zgradbo.
2.2

Stalnost

Strukturna stalnost označuje lastnost frazema, da je sestavljen iz točno določene
kombinacije sestavin. Frazemi so večbesedne jezikovne enote z relativno stalno
sestavinsko zgradbo (Jakop 2006: 34–36) .
Erika Kržišnik (1994a: 92–93) loči notranjo in zunanjo ustaljenost frazema. Notranjo
ustaljenost frazema zaznamujejo stalnost pomena ter zgradba frazema, ki je oblikoslovno,
besedotvorno, skladenjsko in sestavinsko nespremenljiva. Zunanja ustaljenost pa določa
omejenost zunanje vezljivosti frazema. Pri uporabi v besedilu se oblika frazema delno
spreminja, njegove sestavine se pregibajo (spregatvene, sklonske, časovne, naklonske
oblike rabe). Pri tem frazem ne spremeni svojega pomena, pojavijo pa se lahko nove
oblikoslovne, skladenjske ali sestavinske različice frazema.
Glede na ustaljenost razmerja sestavin frazema in njihovo povezanost lahko določimo
skladenjsko zgradbo frazema. Frazeme glede na njihovo skladenjsko zgradbo delimo v dve
skupini (Jakop 2006: 37–38):
1. Besednozvezni frazemi. Posamezne sestavine znotraj frazema so medsebojno v
prirednem ali podrednem razmerju.
2. Stavčni frazemi. Sestavine frazema so v prisojevalnem razmerju, stavčna zgradba
lahko odpira zunanja vezljivostna mesta ali pa frazem nima zunanje vezljivosti.
Potrebno je ločevati med skladenjsko zgradbo in skladenjsko vlogo frazema. Po skladenjski
zgradbi so torej frazemi besednozvezni ali stavčni. Po skladenjski vlogi frazeme delimo na
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stavčnočlenske (npr. Laž ima kratke noge) in nestavčnočlenske (npr. dober dan).
»Besednozveznost in stavčnočlenskost frazemov se ne prekrivata.« (Jakop 2006: 39)
Popolna ustaljenost v zgradbi frazemov pomeni, da ne moremo zamenjati besednega reda
sestavin, ki frazem sestavljajo in/ali da teh sestavin ne moremo zamenjati z drugimi
jezikovnimi enotami. Popolna ustaljenost se v frazeologiji pojavlja le redko, navadno pa
gre za frazeme, ki vsebujejo arhaične jezikovne prvine (npr. na vse kriplje).
Ustaljenost kot lastnost frazema ni najbolj relavantna predvsem zaradi pretvorb in različic,
ki jih frazemi razvijajo pri rabi v besedilu (Jakop 2006: 40).
2.3

Reproduciranost in leksikaliziranost

Jakopova (2006: 31) kot glavne lastnosti frazemov našteva reproduciranosti in
leksikaliziranost, ustaljeno zgradbo ter frazeološki pomen. Reproduciranost pomeni, da so
frazemi del človekovega mentalnega korpusa in jih pri tvorjenju besedila vsakokrat znova
kot celoto prikličemo iz spomina. Ko jih potrebujemo, jih ustrezno uporabimo. Vseeno ne
gre za popolno reprodukcijo, saj se frazemi pri ubesedovanju obnašajo podobno kot ostale
besedne zveze: sestavine frazema se pregibajo, v besedilu sestavine ne nastopajo nujno
skupaj, prihaja tudi do pretvorb. »Reproduciranost torej ne izvira iz strukturnih lastnosti
jezikovnih enot, temveč iz kognitivnih zmožnosti govorcev, povezana je s sposobnostmi
pomnjenja na eni strani in sposobnostjo ustreznega priklica (rabe) v danih okoliščinah.«
(Stein 1995: 35 po Jakop 2006: 33)
Leksikaliziranost je značilnost stalnih besednih zvez. Pri tvorjenju besedila besedne zveze
ne nastajajo sproti, temveč jih tvorec besedila prikliče iz svojega spomina. Po končanem
govornem dejanju leksikalizirane stalne besedne zveze ne razpadejo. Leksikaliziranost in
reproduciranost sta značilnosti frazemov, nista pa nujno razločevalni lastnosti v primerjavi
s stalnimi besednimi zvezami (Jakop 2006: 34).
2.4

Nemotiviranost pomena

Erika Kržišnik (1994: 138) poudarja, da moramo pomen frazema preučevati z dveh
vidikov. Prvi vidik predstavlja razmerje med pomenom frazema in pomenom posameznih
sestavin frazema, drugi pa se osredotoča na pomen frazema kot celote. Frazem je
semantična celota, pri kateri vsota slovarskih pomenov njegovih sestavin ni enaka pomenu
frazema. To lastnost frazema imenujemo tudi idiomatičnost (Jakop 2006: 34).
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Toporišič (1973/74: 275–276) glede na motiviranost frazema ločuje sestave, skupe, sklope
in zrasleke. Sestavi so frazeološke enote, pri katerih je pomen frazema enak vsoti slovarskih
pomenov njegovih sestavin (npr. spalna srajca, nočna posoda). Za razliko od nestalnih
besednih zvez sestave zaznamuje stalnost. Govorec jih pri ubesedovanju ne tvori sproti,
temveč jih jemlje iz svojega mentalnega korpusa. Frazeologija v ožjem smislu sestavov ne
umešča med frazeme, saj jih zaznamujeta le lastnosti večbesednosti in stalnosti.
Skupi so frazeološke enote, pri katerih ena sestavina nastopa s svojim slovarskim
pomenom, ostale pa imajo prenesen pomen (npr. kriva prisega).
Sklopi so frazeološke enote s prenesenim pomenom, imajo lastnosti metafore ali
metonimije (npr. metati polena pod noge, nastaviti zanko).
Frazeološke enote, ki imajo povsem nepredvidljiv pomen, so zrasleki. Gre za stalne
besedne zveze, pri katerih slovarski pomen posameznih sestavin ni v nikakršni povezavi s
pomenom samega frazema (npr. brati levite, kozje molitvice).
Jezik se skozi čas spreminja in to je potrebno upoštevati tudi pri pomenskem prenosu.
Današnji govorci v posameznih frazeoloških enotah danes ne bodo več videli pomenskega
prenosa, kakor so ga doživljajo starejše generacije govorcev.
2.5

Ekspesivnost

Erika Kržišnik (1994: 92) kot eno od lastnosti frazemov označuje tudi ekspresivnost.
Frazeme lahko opredelimo kot ekspresivne jezikovne enote, saj ne poimenujejo le določene
predmetnosti, temveč izražajo tudi razmerje do te predmetnosti.

3

Frazemi v Prešernovih Poezijah

Frazeološka analiza zajema vse pesmi iz Poezij Franceta Prešerna. Analizirana je bila izdaja
Poezij iz prve knjige zbranega dela, ki jo je uredil Janko Kos. Preko analize frazeologije v
Prešernovih pesmih sem želela ugotoviti, kakšna je pogostost rabe frazemov v Prešernovi
poeziji. Zanimalo me je tudi, v kolikšni meri se Prešeren poslužuje inovativnega poseganja
v frazeme in kako frazeološke prenovitve delujejo v njegovih pesmih.
Med branjem pesmi sem se prepoznavanja frazemov lotila s pomočjo Slovarja slovenskega
knjižnega jezika in Slovarja slovenskih frazemov. Ker je Prešernov jezik časovno oddaljen,
sem si pri določanju frazemov pomagala tudi s Slovensko-nemškim slovarjem Maksa
Pleteršnika, ki je Prešernovemu jeziku časovno ustreznejši, in korpusom starejših besedil
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(IMP). Gradivo sem si sproti izpisovala ter ga urejala v štiri glavne kategorije: frazemi,
pragmatični frazemi, rečenice, izcitatni frazemi in frazeološke prenovitve. V teh
kategorijah je frazeologija tudi predstavljena v magistrski nalogi.
Pri vsaki obravnavani frazeološki enoti je najprej izpisan celoten verz, v katerem se frazem
nahaja. Verzi so pri zapisu medsebojno ločeni s poševno črto, kitice pa z dvema
poševnicama. Znotraj verza je frazem označen v poševnem tisku. V oklepaju za verzom je
zabeležen naslov pesmi, iz katere je verz izvzet. Pod verzom je s puščico in v podčrtanem
fondu izpisana slovarska oblika frazema, za njim je v narekovajih zapisan pomen frazema.
Večina pomenov je citiranih po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, zato so pri nekaterih
v oklepaju pripisani tudi kvalifikatorji rabe. Če je pomen izpisan glede na rabo v
Pleteršnikovem slovarju, je v oklepaju zapisana kratica Plet. Kadar gre za citat iz korpusa
starejših besedil, se v oklepaju nahaja oznaka IMP.
Frazemi iz Prešernovih Poezij so razdeljeni na besednozvezne frazeme, če imajo strukturo
besedne zveze, in stavčne frazeme, če imajo stavčno strukturo. Stavčne frazeme naprej
posebej razdelim na pragmatične frazeme in rečenice.
3.1

Besednozvezni frazemi

Ker je besednozveznih frazemov v Prešernovih pesmi veliko, sem se morala odločiti za
primerno ureditev, ki bi omogočala tudi njihovo analizo. Klasifikacija frazemov glede na
tematiko ali pomen bi bila preširoka in ne dovolj zamejena, zato sem se odločila za
klasifikacijo glede na čas nastanka pesmi. Zgledovala sem se po obdobjih Prešernovega
ustvarjanja, kakor jih je v svoji knjigi France Prešeren in njegovo pesniško delo (1976,
1977) osnoval Boris Paternu. Pesmi so glede na nastanek razdeljene v štiri obdobja:
zgodnje obdobje (1824–1829), prvo (1829–1834), drugo (1835–1839) in tretje obdobje
Prešernove romantike (1839–1844) ter zadnja leta njegovega ustvarjanja (1844–1849).
Obdobja so si po časovnem obsegu precej enakovredna, saj vsako vključuje 4–5 let
Prešernovega pesniškega udejstvovanja. Nekoliko manj primerna je taka ureditev z vidika
števila pesnitev, saj so bila posamezna obdobja za Prešerna bolj ali manj pesniško
plodovita.
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3.1.1 Prešernovo zgodnje obdobje (1824–1829)


»Na ogrskem, pomisli, hči! / nezvest tvoj morebiti, / de pravo vero zdaj tají, / se
drugi prikupíti. / Iz misel spústi ga! zato / nikoli srečen on ne bo, / bo kriva pekla
téga, / ko umiral bo, prisega!« (Lenora)
→ pustiti koga iz misli (ekspr.); iz misli pustiti (Plet.) 'pozabiti na koga'



Slovo svetá bridkosti daj, / in spomni se na sveti raj, / kjer duša Bógu zvesta / bo
Jezusa nevesta. (Lenora)
→ dati slovo komu/čemu 'posloviti se'



/…/ in udri, udri, klop, klop, klop / se urno spústita v kolòp, / de sape ji zmanjkuje,
/ in podkev iskre kuje. (Lenora)
→ sape zmanjka komu (Plet.) 'biti zadihan'



Al preden mignil bi z očmi, / o čudeža neznane! / lej! s kónjika se plajš zdrobi, / ko
capice sežgane. (Lenora)
→ predno bi mignil z očmi (Plet.) 'zelo hitro, naglo' danes kot bi trenil z očmi / kot
bi mignil 'hitro, v hipu'



In jok in stok je nad zémljo, / in jok in stok je bil pod njo. (Lenora)
→ jok in stok 'tožba, tarnanje'



Pod bledo luno se nad njo / duhovi so sklenili, / plesali krog in krog, bridkó / to
pesem zatulili /…/. (Lenora)
→ okrog in okrog (ekspr.); krog in krog (Plet.) 'položaj v širšem krogu, ki v celoti
obdaja kaj v sredini'



»Tŕpi, če poka ti srcé! / Prah z Bogam kregat' se ne sme! / Odšla si trupla sili, /Bog
duše se usmili!« (Lenora)
→ srce poči komu (Plet.) 'doživljati veliko bolečino'
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/…/ modrij in zvijač bila je vseh umetna; / možake je dolgo vodila za nos, / ga
stakne nazadnje, ki bil ji je kos. (Povodni mož)
→ voditi koga za nos 'varati koga'
→ biti kos komu/ čemu 'kdo je telesno ali duševno dovolj močen, sposoben za
izvršitev določenega dela'



/…/ zasliši vetrov se sovražno vršenje, / zasliši potokov derečih šumenje, /
pričjóčim po koncu so vstali lasje – / oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje! (Povodni mož)
→ lasje vstanejo pokonci komu 'občutiti grozo, strah'



»Ako boš pri okni stala, / kadar mimo hodil bo, / ak ponoči govorila, / ino z njim
vasvála boš, / hišo bódem ti ogradil, / zidal zid bom krog in krog /…/. (Hčere svet)
→ okrog in okrog (ekspr.); krog in krog (Plet.) 'položaj v širšem krogu, ki v celoti
obdaja kaj v sredini'



/…/ ako hóčte, de ne pride / več pod okno ljubi moj, / za ženico dajte drugmu / ljubi
ôča! me na dom. (Hčere svèt)
→ dati (hčer) za ženo komu 'privoliti v čigavo poroko'



O, predpust! ti čas presneti, / de bi več ne príšel v drugo! /Sem obesil závolj tebe /
dókaj časa uk na kljuko; / treba prečuváti bóde / več noči s prižgano lúčjo, dolgo si
glavó beliti, / de popravim spet zamudo; vènder to bi še prenesel, / to še ni narveči
húdo. (Učenec)
→ obesiti kaj na kljuko 'opustiti kaj'
→ beliti si glavo s čim 'veliko razmišljati'

·

Vsi pòjte rakam žvižgat, / lažnivi pratikarji, / lažnivi zvezdoglédi, / vremena
preroki! (Zvezdogledam)
→ iti rakom žvižgat

Ivan Grafenauer je leta 1935 napisal razpravo Gutsmanov besednjak in njegova zbirka
pregovorov, rekov in prilik, kjer obravnava 150 enot Gutsmanovega slovarja in slovnice.
Gutsman frazem rakam shvishgati navaja kot sopomenko frazema bob v' ∫teino metati. V
Pleteršnikovem slovarju je frazem zabeležen s sestavino iti, v isti obliki ga danes pozna
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SSKJ: iti rakom žvižgat. Erika Kržišnik v svojem članku Gutsmanovo razumevanje stalnih
besednih zvez (1997: 33) zapiše: »Iti rakom žvižgat se pomensko vsaj delno prekrivno z
bob v steno metati v primeru, ko mesto osebka zapolnjuje pomenka -živo -člov +abstr.;
prim. SSKJ rak: vse njegovo prizadevanje je šlo rakom žvižgat 'je bilo zaman, brez uspeha'.
Kaže, da se je pomen frazeologema iti rakam žvižgat (prim. SSKJ rak: kmalu bi bili šli vsi
rakom žvižgat 'bi umrli, se ubili' s pomenko +živo +člov. v osebku) širil v povezavi s
spremenjeno povezovalnostjo.«
Prešeren frazem uporablja v drugačnem pomenu, kakor ga beleži Gutsman ali kakor ga
poznamo danes. Pomen frazema je v Prešernovi pesmi sopomensko še najbljižje frazemu
iti se soliti in izraža nejevoljo, nestrpno odklanjanje, zavračanje koga/česa.
3.1.2 Prvo obdobje Prešernove romantike (1829–1834)
·

Ne zmisli, de dih prve sapce bóde / odnesel to, kar misli so stvaríle, / pozabi koj
nesreč prestanih škode, / in ran, ki so se komej zacelile, / doklèr, de smo brez dna
polníli sode, / 'zuče nas v starjih letih časov sile. (Slovo od mladosti)
→ polniti sode brez dna 'opravljati nekoristno delo; opravljati delo, ki ni nikoli
končano'

Pleteršnikov slovar navaja zvezo sode polniti, ne pozna pa še zveze polniti sode brez dna.
Prešeren je v pesmi uporabil primero iz zgodbe o grških Danaidah, ki so bile kazensko
obsojene na brezsmiselno in nikoli končano delo, da z vodo napolnijo sode brez dna
(Paternu 1976: 111). Ne moremo torej trditi, da je šlo v Prešernovem času že za ustaljeno
besedno zvezo, verjetno je Prešeren le povzemal po grški mitologiji, ki jo je dobro poznal.
Danes je polniti sode brez dna seveda ustaljen frazem.


/…/ že so prevzetne misli mi vstájale, / de mal', al nič ljubezen ne opravi, / pri temu,
ki se tŕdno v bran ji stavi. (Prva ljubezen)
→ (po)staviti se v bran komu/čemu 'upreti se, zoperstaviti se komu/čemu'



/…/ pogléda njen'ga užival sem sladkosti, / doklèr, de je srcé dobilo, / ki peče noč
in dan me brez hladila, / ki ni dobiti ji nikjer zdravila. (Prva ljubezen)
→ noč in dan 'kar naprej, neprenehoma'
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/…/ kak s seboj me vedno vleče, / koder hodi, njen obraz, / kak obličje nje cveteče
/ v srcu nosim vsaki čas /…/. (Strunam)
→ nositi koga v srcu 'biti zaljubljen' njen obraz; obličje = metonimija 'ona'



Cvet junakov, Ojstrovrhar, / ji srcé nedolžno gane. (Turjaška Rozamunda)
→ biti cvet česa 'biti izbran, najlepši, najpomembnejši del'
→ ganiti srce komu (Plet.) 'vzbuditi čustven odziv'



/…/ ta v prozi, úni v verzih se slepari – / jaz tudi v trop – ki se poti in trudi, / ledino
orje naše poezije – / se vriniti želim, se mi ne čudi. (Nova pisarija)
→ orati ledino 'prvi delati na kakšnem področju, biti prvi (v čem)'



Ak hočeš kaj veljati v našem trópi, / besed se tujih boj, ko hud'ga vraga, / ak kos si
temu, koj na prste stopi. (Nova pisarija)
→ biti kos komu/čemu 'kdo je telesno ali duševno dovolj močen, sposoben za
izvršitev določenega dela'



Tam púl'jo besedí se korenine; / k tem déni konce: ača, išče, uha, / on, ovka, ovec,
druge pritikline, / to tŕdno skupej zvari; primaruha! / lahkó boš v kozji rog ugnal
Slovence /…/. (Nova pisarija)
→ ugnati koga v kozji rog 'premagati koga, biti boljši od koga'



/…/ al bukev naše kránjšne spakedrane / pešíco denimo na ognjiše, / prerôjen Fenis
čist de 'z ognja vstane. (Nova pisarija)
→ vstati kakor feniks iz pepela/ognja 'preroditi se; pojaviti sem priti kot nov, v vsej
moči'



»To govori se, kar na jezik pride, / pogovor, ko na ušesa več ne bije, / ko zjutrejna
meglà se v nič razide /…/. (Nova pisarija)
→ govoriti, kar pride na jezik 'nepremišljeno govoriti'



Dopolnil sem devetnajst let, / pet čevljev merim, palcov pet, in čvrste sem postave
/ od nog do glave. (Soldaška)
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→ od nog do glave 'ves'


/…/ Kdor ni za bolji rabo, / naj varje dom in babo, / al v šolah beli si glavó!
(Soldaška)
→ beliti si glavo s čim 'veliko razmišljati'



Odprte noč in dan so grôba vrata; al dneva ne pove nobena prat'ka. (Momento mori)
→ noč in dan 'kar naprej, neprenehoma'



Naj zmisli, kdor slepoto ljubi svéta, / in od veselja do veselja leta, / de smrtna žetev
vsak dan bolj dozóri. (Momento mori)
→ od veselja do veselja 'od x-a do x-a'



/…/ ak hitre ne, je smrti svest počasne; / bolj dan na dan brli življenja sveča, / doklèr
ji reje zmanjka, in ugasne. (Sonetje nesreče: Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne)
→ dan na dan 'kar naprej, zelo pogosto'



/…/ na posodi v zlatih črkah slava se bo brala / od naróda do naróda tvojega imena
/…/. (Gazele 1)
→ od naroda do naroda 'od x-a do x-a', pomen: 'pri vseh x-ih'



Od déleč gledaš, draga! me prijazno; / prevzetno vihaš nos, ko mimo grem. (Gazele:
2)
→ vihati nos nad kom/čim 'izražati nezadovoljstvo, nesoglašanje'



Draga! Vem, kako pri tebi me opravljajo ženice, / právjo, de v ljubezni moji ni bilo
nikdàr resnice, / kak si brusijo jezike, in ti štejejo na prste / pri kofeti, kar jih nisem,
kar sem ljubil jih, device /…/. (Gazele: 4)
→ brusiti jezike 'veliko govoriti o čem, opravljati'



Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, / al pri njih srcé ledeno se ogreje,
sam ne ve. (Gazele: 6)
→ ledeno srce (ekspr.) 'se ne da vplivati čustvom'
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·

Jaz pa tebi sami, draga! želel sem dopasti, / drugih nisem prašal, kaj se jim po glavi
blódi. (Gazele: 7)
→ kaj blodi po glavi komu 'kdo kaj premišljuje'



»Slep je, kdor se s petjam kvarja, / Kranjec moj mu osle kaže; / pevcu vedno sreča
laže, / on živi, umrjè brez dnarja.« (Glosa)
→ kazati osle komu 'nočevati se iz koga'

3.1.3 Drugo obdobje Prešernove romantika (1835–1839)


Valjhún, sin Kájtimára, boj krvavi / že dolgo bije za kršansko vero, / z Avreljam
Droh se več mu v bran se stavi /…/. (Krst pri Savici: Uvod)
→ (po)staviti se v bran komu/čemu 'upreti se, zoperstaviti se komu/čemu'



Devetkrat veči množ'ca jih obsuje, / in zveste straže krog in krog postavi, / odvzame
up jim vse pomoči tuje; /…/. (Krst pri Savici: Uvod)
→ okrog in okrog (ekspr.); krog in krog (Plet.) 'položaj v širšem krogu, ki v celoti
obdaja kaj v sredini'



Ko svojo moč narbòlj vihar razklada, / okrog vrat straža na pomoč zavpije, / in
vstane šum, mož za možam pada. (Krst pri Savici: Uvod)
→ mož za možem 'x za x-om'



Premagan pri Bohinjskem sam jezéri / stoji neslonjen na svoj meč krvávi, / z očmi
valov globoki brêzen meri, / strašnè mu misli rójijo po glavi /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ kaj roji po glavi komu (Plet. navaja Preš.) 'kdo kaj premišljuje'



Ker se mu zdi, de lakota ga grudi, / junaku, kar je v torbici, ponudi. (Krst pri Savici:
Krst)
→ lakota grudi koga 'kdo je lačen'
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Iz spanja svoj'ga, Črtomir! se zbudi, / slovo daj svoji strašni, dolgi zmoti, / po potih
se noči temnè ne trudi, / ne stavi v bran delj božji se dobroti /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ zbuditi se iz spanja (ekspr.) 'nehati biti nedejaven, nedelaven'
→ (po)staviti se v bran čemu 'upreti se, zoperstaviti se čemu'
→ dati slovo komu/čemu 'posloviti se'



Kako bi mogel tebi kaj odreči, / storiti tega ne, kar boš želela! / Al zmisli ran, ki jih
Valjhuna meči / so stórili, in pšic njegovih strela, / kaj videli krvi smo v Kranji teči,
/ kristjanov tvojih vse preudari dela /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ kri teče kje 'življenja ugašajo, ljudje umirajo'

·

Valjhun ravna po svoji slepi glavi, / po božji volji ne, duhovni pravi. (Krst pri
Savici: Krst)
→ delati kaj po svoji glavi 'ne oziraje se na mnenje, nasvete drugih'



»O čakaj, mi dopolni prošnjo eno! / préd ko se lóč'va,« Bogomila pravi, / »de mi v
skrbeh ne bo srcé utopljeno, / de lóžej se bridkosti v bran postavi, / préd, ko greš v
Oglej čez goró zeleno, / se pričo mene odpovej zmotnjavi /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ (po)staviti se v bran komu/čemu 'upreti se, zoperstaviti se komu/čemu'



Razlagajo, ko pride v Akvilejo, / mu svete pisma proste zmote vsake; / postane
mašnik, v prsih umrjêjo / nekdanji upi; med svoje rojake / Slovence gre, in dálej
čez njih mejo, / do smrti tam preganja zmot oblake. (Krst pri Savici: Krst)
→ upanje umre 'prenehati upati'

·

V deželah jutra čakajo bogate / te žetve, ne zamúdi je nobene /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ jutrove dežele 'države Bližnjega vzhoda'
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·

Mož božji mi bolnó srcé ozdravi, / ker, de zamoŕe vse molitev, pravi. (Krst pri
Savici: Krst)
→ kdo srce ozdraviti komu 'povzročiti, da se kdo čustveno pomiri, umiri'



Ne bojte pesem se, ki jih prepeva / tvoj pevec, tí, tvoj ljubi, tvoja mati! / in ki jih
pel do zadnjega bo dneva. (Sonetje: Na jasnem nébi mila luna sveti)
→ do zadnjega dneva 'do konca življenja, do smrti'



Bil je tvoj god, glasnó so strune pele, /…/ jaz praznoval sem z mokrim ga očesam
/…/. (Sonetje: Zgodi se včasih, de mohamedani)
→ mokro oko (ekspr.) 'solzno oko'



Kupído! tí in tvoja lepa starka, / ne bóta dalje me za nos vodila; / ne bom pel vajne
hvale brez plačila / do konca dni, ko siromak Petrarka. (Sonetje: Kupído! tí in tvoja
lepa starka)
→ voditi koga za nos 'varati koga'
→ peti slavo komu 'zelo hvaliti, slaviti'



Obéti vajni so le prazne šale; / sit, nehvaležnika! sem vajne tlake /…/. (Sonetje:
Kupído! tí in tvoja lepa starka)
→ prazna šala 'šala brez vrednosti, pomena'



/…/ ne bom pel vajne hvale brez plačila / do konca dni, ko siromak Petrarka.
(Sonetje: Kupído! tí in tvoja lepa starka)
→ do konca dni 'do smrti'



Ni znal molitve žlahtič trde glave, / ko té začetek, v kteri poje hvala / se nje, ki mati
božja je postala, / kar znal, je vedno molil 'z misli prave. (Sonetje: Ni znal molitve
žlahtič trde glave)
→ imeti trdo glavo 'težko se učiti'
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·

Po pameti je taka sodba naša: / al je od ka∫he kawa bolj'ga žita, / in boljš' obdelana,
in bolj polita, / naj se ne piše ka∫ha, ampak kawa. (Zabavljivi sonetje: Al prav se
piše kawa ali ka∫ha ali kawa)
→ po pameti ravnati (Plet.) 'premišljeno, razsodno'



K pogrébu vkup derêjo ljudje od vseh strani; / Sevêre, njega ljubce med njimi videt'
ni. (Prekop)
→ od vseh strani 'od vsepovsod'; od vseh strani se zbirajo (Plet.)



Je za druzega dekleta / zdaj ljubezen tvoja vneta; / jezik ji lažniv' obeta, / jo peljati
pred oltar; / Bog te obvar! (Zapušena)
→ peljati koga pred oltar 'poročiti koga'



Bog obvar te zdaj in vedno, / Bog obvar te z ljubco čedno, / Bog men' uro daj
posledno / préd, ko gresta pred oltar, / Bog te obvar! (Zapušena)
→ iti pred oltar 'poročiti se'
→ poslednja ura 'čas smrti'



Mladenič obljubi ostati ji zvest, / se noč in dan jokal je mescov šest. (Zdravilo
ljubezni)
→ noč in dan 'kar naprej, neprenehoma'



Al, ak ne znebiš se srčnih ran, / nazaj spet pridi čez let' in dan /…/. (Zdravilo
ljubezni)
→ leto in dan 'zelo dolgo, približno eno leto'



Opat in menihi, modri možje, / gotovo ti bodo ozdrávli srcé. (Zdravilo ljubezni)
→ kdo srce ozdraviti komu 'povzročiti, da se kdo čustveno pomiri, umiri'



Nje ôča scer stavi ljubezni se v bran; / al ôča bo spróšen, al pa goljufan. (Ženska
zvestoba)
→ (po)staviti se v bran komu/čemu 'upreti se, zoperstaviti se komu/čemu' (danes
rodilniška oblika)
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Novica pravi se na glas, / de hodi k županu pogosto v vas. (Ženska zvestoba)
→ na glas (Pravopis) 'javno, pred drugimi'



Nje godec strune pritiska hudó, / od Micike jemlje nékdo slovo. (Ženska zvestoba)
→ jemati slovo od koga/ česa 'poslavljati se'



Na pragu deklica lepa stoji, / in solza za solzo ji káplja 'z oči. (Ženska zvestoba)
→ solza za solzo 'x za x-om'; pomen: 'mnogo/množica x-ov'



»Oh, v hiši moj ôča leži bolan, / in nimam mu dati, ko sok neslan.« (Ženska
zvestoba)
→ neslan sok (Plet.) 'najslabša jed'



Bil godec je mehkega srcá, / mošnjico polno deklici da. (Ženska zvestoba)
→ biti mehkega srca 'biti usmiljen'



Le gosti spet skusi in bodi vesel, / de nisi v zakóna se mreže ujel. (Ženska zvestoba)
→ ujeti se v mrežo koga/česa 'biti zvijačno privabljen, pridobljen'

Frazem se trpniško pretvori iz oblike ujeti se v zakonske mreže v obliko ujeti se v mreže
zakona.



In pravili so si tam na uho, / kje, de so ga najdli in kako. (Ženska zvestoba)
→ praviti kaj na uho 'zaupno povedati'

3.1.4 Tretje obdobje Prešernove romantike (1839–1844)


Obraz mili / tvoj posili / mi je vedno pred očmi /…/. (Pod oknam)
→ kaj/kdo biti vedno pred očmi komu 'neprestano misliti na koga/kaj'; njen obraz
= metonimija 'ona'
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Ako spava, / naj bo zdrava, / ak me skuša, nič ne dé; / po nje zgubi, / ako ljubi /
druz'ga, póčlo bo srcé. (Pod oknam)
→ nič ne de 'nič hudega' (Plet.)
→ srce poči komu (Plet.) 'doživljati veliko bolečino'



Kaj od mene preč oko, / preč obraz obračaš mili? / Kdo te mene ljúbit' sili? / Rajši
koj mi daj slovo. (K slovesu)
→ dati slovo komu/čemu 'posloviti se'



Moja stara ljuba bo, / bo potrpežljivost mila / zvezo z mano ponovila, / v zakon dala
mi rokó. (K slovesu)
→ dati roko v zakon 'omožiti se'



Ne pozabíti jih, so te prosili / drugi, ne moje prevzetno srcé; / v mislih niso, al mene
posili / pomnila boš ti do zadnjega dne. (Sila spomina)
→ do zadnjega dneva 'do konca življenja, do smrti'



/…/ ni take je mladenke, / ko naše je krvi dekle /…/. (Zdravljica)
→ kdo je naše krvi (ekspr.) 'izraža narodno, sorodstveno pripadnost'



Čedna postava bila ti je dana, / bistri je um ti z bogastvam bil dan; / boljga srcá ni
imela Ljubljana, / kak si za srečo človeštva bil vžgan! (V spomin Andreja Smoleta)
→ imeti dobro srce 'biti dobrohoten'
→ biti vžgan za koga/kaj 'zelo navdušen, zavzet'

3.1.5 Zadnja leta (1844–1849)


/…/ on, ki je právi ôča tvoj, / šel je po svéti, Bóg vé kám /…/. (Nezakonska mati)
→ iti po svetu 'oditi v tujino, odpotovati'



Rodú Ambrahamóvga hči / pa dan na dan doma sedi, / le malokdaj gre med ljudi.
(Judovsko dekle)
→ dan na dan 'kar naprej, zelo pogosto'
→ iti med ljudi 'družiti se'
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»Ak ravno mene ljúbit' smeš, / jaz dobro vem, ti dobro veš, / de v zakon vzeti me ne
smeš.« (Judovsko dekle)
→ vzeti v zakon koga 'poročiti se'



»Sam se po železni cesti / vozil bom od nas do nas; / drugo ljubco v vsakem mesti
/ ímel bom za kratek čas.« (Od železne ceste)
→ od nas do nas 'od x-a do x-a'



»Tebe sla pa h krotkim ticam / vleče, buzakljunski kos! / Veter dal boš dvajseticam,
/ pricapljal nazaj boš bos.« (Od železne ceste)
→ veter dati čemu (Plet.) 'kaj izgine, se hitro porabi'; Plet. navaja Preš.: »Veter dal
boš dvajseticam, Preš.«



»Jaz popeljem se tje v Brno, / snubit Judnje kršene; / bom priženil z ženo črno /
penezov na mernike.« (Od železne ceste)
→ imeti na mernike česa (star.) 'zelo veliko'



»Jaz pa iz domačih starcov / si moža zvolíla bom; / ímel bo ko peska denarcov, /
mene vároval bo in dom.« (Od železne ceste)
→ imeti denarja kot peska 'zelo veliko'



»Žêne jaz ne bom zapiral, / bal ne bom se zanjo nič; / nje obresti bom pobiral, / živel
brez skrbi ko tič.« (Od železne ceste)
→ živeti kot ptič (na veji) 'živeti svobodno, brezskrbno'



»Judnja je ko satan zvita, / kadar boš z njo zavozlan, / privošíla skoporita / komej ti
bo sok neslan.« (Od železne ceste)
→ neslan sok (Plet.) 'najslabša jed'; Plet. navaja Preš.: »Privoščila skoporita bo ti
komaj sok neslan, Preš.«; Pleteršnik pozna tudi neslan krop: »še neslanega kropa nisi
zaslužil, str.«
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»Torej bodi meni zvesta, / sej te ljubim le samó; / kje je še železna cesta, / koj mi v
zakon daj rokó.« (Od železne ceste)
→ dati roko v zakon 'omožiti se'



»Tebi jaz ne bom nezvesta, / ljubček! ti si tiček zrel: / ko železna pride cesta, / varij,
de ne boš mi ušel!« (Od železne ceste)
→ zrel tič (ekspr.) 'lahkoživec, malopridnež'; Plet.: »– z. ptiček«



Kopači ostrmijo, de 'z ust njih sape ni, / manj vstrášeni pogrébci vanj vpirajo oči.
(Neiztrohnjeno srce)
→ upirati oči v koga/kaj 'gledati koga/kaj'



»Zatorej nimajo nobene cene, / zato so pesmi tiste brez soli.« (Zabavljivi napisi:
Čbelice pesmam brez s in c)
→ biti brez soli 'neumno, vsebinsko prazno, neduhovito'

3.2

Stavčni frazemi

Stavčni frazemi imajo strukturo stavka. Stavčne frazeme, ki je pojavljajo v Prešernovih
Poezijah zaradi njihove specifičnosti delim na pragmatične frazeme in rečenice.
3.2.1 Pragmatični frazemi
Pragmatični frazemi predstavljajo posebno skupino znotraj frazeologije. Tako kot za ostale
frazeme je tudi zanje značilna večbesednost in ustaljenost v zgradbi, zaznamujejo pa jih
specifične slovnične in pomenske lastnosti. Skladenjsko gledano so pragmatični frazemi
stavčne ali pastavčne povedi, skladenjskofunkcijsko pa v besedilu delujejo podobno kot
medmetni ali členkovni ustrezniki (Jakop 2006: 132–133). V Prešernovih besedilih večino
pragmatičnih frazemov predstavljajo različni vzkliki s sestavino bog.


»Bog jo žívi gospodično, / Bog ji hčere daj enake, / tak cveteče, tak sloveče!
(Turjaška Rozamunda)
→ bog živi koga/kaj
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»Ne zameri, ne zameri, / cvet lepote, dèkle drago! / Naj tekó ti mirni dnevi, / Bog ti
žívi teto staro. (Dohtar)
→ bog živi koga/kaj



/…/ Bog našo nam deželo, / Bog živi ves slovenski svet /…/.
Bog žívi vas Slovenke, / prelepe, žlahtne rožice /…/. (Zdravljica)
→ bog živi koga/kaj



K nji mati skrbna prileti: / »Bog vsmíli se!« zdihuje; / »O káj ti je, o ljuba hči!«
(Lenora)
→ bog se usmili koga/česa



»Tŕpi, če poka ti srcé! / Prah z Bogam kregat' se ne sme! / Odšla si trupla sili, / Bog
duše se usmili!« (Lenora)
→ bog se usmili koga/česa



»Bog tega varij! po nobeni, / jezika naš'ga z njimi ne ognusi!« (Nova pisarija)
→ bog varuj



Kdor jih bere, vsak drugači moje pesmi sodi; / eden hvali in spet drugi vpise: »fej
te bódi!« (Gazele: 7)
→ fej bodi koga

3.2.2 Rečenice
K frazeologiji prištevamo tudi pregovore, rekla, rečenice in prilike. Toporišič (1974: 274)
kot reklo definira frazem z nestavčno strukturo (npr. vihati nos, gromska strela, rdeč kot
rak), rečenica pa ima po njegovi definicijo stavčno strukturo: gre za prosti stavek, stavčno
podredje, stavčno priredje ali kombinacijo obojega (npr. Rana ura, zlata ura; Kdor
drugemu jamo koplje, sam vanjo pade). Rečenica tako kot izraz ustreza pojmu stavčni
frazem. Ker gre za stavek ali poved, si jo tudi lažje zapomnimo. Rečenice se glede na
vsebinske in druge parametre naprej delijo na pregovore, reke, izreke, prilike. V
Prešernovih Poezijah zasledimo tri rečenice.
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Kaj vidiš tam? godec! ali je res, / de stara ljubezen ne zarijoví, / devetkrat se vrne,
ponovi? (Ženska zvestoba)
→ Stara ljubezen na zarjavi. 'ljubezen nikoli čisto ne mine'



Tri leta so preč, zdravnik je čas, / razjásnil se spet je godca obraz; (Ženska zvestoba)
→ Čas zdravi/celi rane. 'po daljšem trajanju se stvari omilijo' (sestavljena
prenovitev rečenice)



»Res škoda bi bilo, zdéj od nedelje / do druge šestkrat se srcé unáme, / je šega, de
kdor pride préd, préd melje!« (Nova pisarija)
→ Kdor prej pride, prej melje. 'prvi ima prednost'

4

Frazeološke prenovitve

Frazemi imajo tako kot ostale jezikovne enote dve sestavini pomena: denotativno
(zaznamovalno) in konotativno (sozaznamovalno). Ker je pri frazemih veliko izrazitejša
konotativna sestavina, so ti v besedilu stilno opaznejši. Pogosto pojavljanje frazemov v
besedilu lahko razumemo kot znak bogatega jezika. Hkrati pa ravno konotativnost in
ekspresivnost omejujeta prepogosto rabo frazemov v besedilu. Največkrat se frazemi v
besedilih pojavljajo v nespremenjeni obliki. Tvorec besedila lahko frazem uporabi tudi v
spremenjeni obliki (pomenska ali oblikovna podoba), zaradi česar frazem dobi nove
zaznamovalne in sozaznamovalne sestavine. Tako spremenjen frazem je v besedilu še
opaznejši, saj oblika in pomen odstopata od ustaljene norme. Tovrstna raba onemogoča
normativno določanje frazemske enote, kar privede do napak v rabi, hkrati pa omogoča
kreativno rabo frazemov. »Ustvarjali posegi v pomen in/ali obliko frazeologema so za
razliko od napak v besedilu funkcionalni /…/« (Kržišnik 1990: 400)
Od frazeoloških napak in kreativnih posegov moramo ločiti zgodovinsko pogojene
spremembe, te namreč nastanejo zaradi spreminjanje jezikovne norme v času. Besedilu
dajejo jezikovnozgodovinski pridih ali pa enostavno odražajo jezikovno stanje v času, ko
je besedilo nastalo. Taka raba ni posledica namernega spreminjanja frazemov, zato je ne
smemo enačiti z načrtnimi posegi tvorca besedila v frazeme.
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Frazemi lahko od norme odstopajo na tri načine (Kržišnik 1990: 401):
1. napake, ki nastanejo zaradi nepoznavanja norme;
2. zgodovinskorazvojno pogojene spremembe so posledica spreminjanja norme
skozi čas;
3. ustvarjalne spremembe frazemov, ki nastanejo načrtno kot posledica avtorjeve
kreativnosti.
Ustvarjalne spremembe frazemov niso sistemske spremembe, gre za enkratno dejanje, ki
ostaja na besedilni ravni. Norma zaradi teh sprememb ni prizadeta, spremembe ne vplivajo
na jezikovno raven. Gre za prenovitve.
»Prenovitve so inovacijske spremembe frazeologemov: spremenijo njihovo obliko in/ali
modificirajo njihov pomen.« (Kržišnik 1990: 401) Prenovitev je učinkovita, če sta
izpolnjena dva pogoja: še vedno razvidno razmerje do pomena izhodiščnega frazema in
hkrati obstoj nove pomenske razsežnosti. Običajno gre za prenovitve frazemov, pri katerih
vsaj ena sestavina izraža pomensko povezanost z zgradbo frazema. Glede na pomensko
zgradbo so torej za prenovitve najbolj dovzetni sklopi. Sestavino frazema, ki je s svojim
pomenom povezana s celovitim pomenom frazema, imenujemo pomenotvorna sestavina
frazema.
Besedilni pomeni so pri prenovitvah različno izraženi, odvisni so od vrste prenovitve,
razmerja med pomenom frazema in pomeni njegovih sestavin ter seveda od sobesedila, v
katerem prenovljen frazem nastopa. Prenovitve so »/…/ spremenjene rabe oblike in/ali
pomena frazema, ki so v besedilu funkcionalne, z vidika tvorca zavestne in od naslovnika
(lahko) prepoznavne.« (Kržišnik 2006: 267)
4.1

Prenovitve v umetnostnih besedilih

Frazeologija v umetnostnih besedilih nastopa kot stilistično sredstvo. Frazeološke enote so
v besedilu opazne, kadar se v besedilu pogosto pojavljajo. Čermák (1985: 230 po Kržišnik
2018: 11) meni, da je besedilo bogato s frazemi, če se v njem pojavlja en frazem na 80–
120 besed. Trdi tudi, da besedilo z enim frazemom na deset ali manj besed ne obstaja.
Vsekakor drži, da v umetnostnem besedilu ne bomo našli povedi iz samih frazemov. Za
umetnostna besedila je značilna predvsem ustvarjalna metafora, ki nastopa veliko pogosteje
kakor stalna metafora. Večina frazemov pa je pravzaprav stalnih metafor (Kržišnik 2018:
11). Nekje med stalno in kreativno metaforo najde svoje mesto ustvarjalna raba
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frazeologije, ki se kaže v obliki frazeoloških prenovitev. Frazeološke prenovitve pa niso
omejene samo na umetnostna besedila, danes se veliko pojavljajo tudi v publicistiki in
reklamnih besedilih. »/…/ vendar pa so v leposlovju prenovitveni postopki najstarejši in
stilistično daleč najbolj raznoliki in zapleteni.« (Kržišnik 2018: 13)
Izhodišče za prenovitve so navadno frazemi, ki jih lahko označimo kot ustaljenje nekdanje
metafore in metonimije (prevladujejo torej frazeološki sklopi). Tako v umetnostnem
besedilu pride do ponovne motivacije in aktualizacije pomena izhodiščne proste besedne
zveze, iz katere se potem naprej razvija metaforika, ki lahko izhodiščni frazem pripelje vse
do razstavitve (Kržišnik 2018: 17).
4.2

Tipologija prenovitev

V literaturi se pojavljata dve temeljni vrsti prenovitev:
1. zgradbeno-oblikovne, kjer se zaradi prenovitvenega postopka spremeni oblikovna
zgradba frazema;
2. pomensko-funkcionalne, kjer pride do pomenskega premika in spremenjene vloge,
ki jo ima prenovljeni frazem v besedilu. Spremembe so lahko stilističnoekspresivne, besedno-slovnične ali pa določena besedna zveza v besedilu učinkuje
kot frazem in/ali prosta besedna zveza hkrati.
Erika Kržišnik (1990: 403) pri prenovitvah postavlja štiri kriterije:
1. sestavinska zapolnitev;
2. skladenjska zgradba z možnimi pretvorbami;
3. zunanja strukturno-pomenska kolokabilnost;
4. predvideno vključevanje frazema v sobesedilo, ki omogoča prepoznavanje frazema
kot frazema.
Če je eden od kriterijev neizpolnjen, gre za prenovitev, pri čemer je predpogoj ustrezna
vključenost v besedilo. To so enostopenjske prenovitve: sestavinske (tip I), skladenjske (tip
II), povezovalnostne (tip III) in sobesedilne (tip IV). Prenovitve, ki ne izpolnjujejo dveh ali
več kriterijev, Kržišnikova razdeli še v dva tipa: frazeološka križanja (tip V) in
večstopenjske prenovitve (tip VI), znotraj katerih se nahajajo sestavljene prenovitve in
razstavitve.
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»Ker je prenavljanje kreativni postopek, je možnih kombinacij veliko, vendar ni mogoče
spregledati, da so med vsemi prenovitvenimi posegi v besedilih najpogosteje uresničene in
najbolj običajne ravno prenovitve frazeoloških enot.« (Kržišnik 2006: 266)
4.3

Sestavinske prenovitve

Pri sestavinskih prenovitvah je prizadeta sestavinska zapolnitev frazema. Glede na to, ali
se prenavljata pomenotvorna ali nepomenotvorna sestavina, Kržišnikova (1990: 404)
prenovitve razdeli na podtipa A in B. Pri podtipu A pride do spremembe nepomenotvorne
sestavine, medtem ko se pri podtipu B spremeni pomenotvorna sestavina. Obstajajo tudi
kombinacije obeh podtipov, pri čemer prenovljene sestavine še vedno kažejo razmerje do
izhodiščnih sestavin. Pri sestavinskih prenovitvah pride do izpusta, modifikacije ali
zamenjave izhodiščne sestavine (Kržišnik 1990: 404–406).
4.3.1 Izpust sestavine
Izpust sestavine ali elipsa se v Prešernovih Poezijah pojavlja v petih primerih.


Učeni stan je zaničván, /…/ narprvi stan soldaški stan: / solat živi vesel v en dan;
/…/. (Soldaška)
→ živeti tja v en dan (Plet.) 'živeti brez smisla, brez cilja'



/…/ nikdàr več zdrav ne bo, ki ga puščíca / pogléda bistrega v srcé zadene. (Prva
ljubezen)
→ Amorjeva puščica zadane koga 'zaljubiti se'

V obeh primerih gre za izpust nepomenotvorne sestavine. Izpust tako pomensko ne
prenavlja frazema. Pri prvem primeru izpust sestavine omogoča ohranjanje pesniškega
ritma. Drugi primer kaže na izpust pridevnika, kar bistveno ne vpliva na pomen frazema.



»O, sèm na sŕce moje, Bogomila! / Skrbí je konec, žalosti, nesreče, / se trese od
veselja vsaka žila /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ pritisniti koga na srce (ekspr.) 'stisniti'

Izpuščena je pomenotvorna sestavina frazema – glagol pritisniti. Kljub temu lahko
razumemo pomen prvotnega frazema, saj je iz opisa na srce razvidna gestika dejanja, ki jo
opisuje frazem.
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Pod bledo luno se na njo / duhovi so sklenili, / plesali krog in krog, bridkó / to pesem
zatulili: / »Tŕpi, če poka ti srcé! / Prah z Bogam kregat' se ne sme! / Odšla si trupla
sili, / Bog duše se usmili!« (Lenora)
→ prah si in v prah se povrneš (bibl.) 'človeško življenje je minljivo'; elipsa:
osamosvojitev besede prah

·

Tvoj pot je v Oglej, de položil nate / roké bo patriarh, ak duh te žene, / ko si
pogubljal jih, oteti brate, / duhovnega te storil bo, ko mene. / V deželah jutra čakajo
bogate / te žetve, ne zamúdi je nobene, / le hitro v Oglej, tje do patriarha, / de posvetí
te mašnika, duš varha. (Krst pri Savici: Krst)
→ kar kdo seje, to tudi žanje 'rezultati, dosežki bodo odvisni od opravljenega dela'

Primera kažeta na poenobesedenje frazema, pri čemer ena sestavina frazema postane
nosilka celotnega frazeološkega pomena. Kljub izpustu ostalih sestavin frazema ohranjata
svojo ekspresivno vlogo v besedilu.
4.3.2 Modifikacija sestavine
V Poezijah je modifikacij sestavine le malo. Poznamo modifikacije glagolske,
samostalniške ali pridevniške sestavine. Pri Prešernu zasledimo le modifikaciji
samostalniške in glagolske sestavine, ki pa ne spreminjata pomena frazema.
a) Modifikacija samostalniške sestavine:
·

Al prav se piše kawa ali ka∫ha / se šola nóvočŕkarjov srdita / z ljudmi prepira starega
kopita; / kdo njih pa pravo trdi, to se praša. (Zabavljivi sonetje: Al prav se piše kawa
ali ka∫ha)
→ človek starega kopita 'kdor se v vsem drži ustaljenih navad iz prejšnjih časov'

Spremeni se število samostalnika. Sestavina frazema v besedilu nastopi v množini, pri
čemer se pomen frazema ohranja. V Gigafidi se primer frazema z množinsko obliko
sestavine pojavi le enkrat.
b) Modifikacija glagolske sestavine:


/…/ tàk siromak ti v bran, sovražna sreča! / stoji, ki ga iz visokosti jasne / na tla
telébi tvoja moč gromeča. (Sonetje nesreče: Hrast, ki vihar na tla ga zimski trešne)
→ (po)staviti se v bran komu/čemu 'upreti se, zoperstaviti se komu/čemu'
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In šel je boj bojvàt brez upa zmage, / in skazal se je korenine prave, / kjer suče meč,
na čêli smrtne srage / ležé sovražnikov trupla krváve / mrtvìh, al izdihjočih duše
drage /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ izdihniti dušo 'umreti'

V obeh primerih pride do spremembe glagolskega vida. Sestavina frazema je iz dovršnika
modificirana v nedovršnik. Modifikacija ima pesniški učinek in poudarja neskončnost
trpljenja, ki ga tematizirata obe pesmi.
4.3.3 Zamenjava sestavine
Med sestavinskimi prenovitvami se v Prešernovih Poezijah največkrat pojavlja zamenjava
sestavine. Pri tem pesnik uporablja zamenjave samostalniških, glagolskih in pridevniških
sestavin. Zamenjava sestavin deluje kot prenovitev, če nadomestna beseda vzpostavlja
aktualizacijsko razmerje do nadomeščene besede. »Če nadomestna aktualna beseda ne
vzpostavlja razmerja do nadomeščene sestavine ali celovitega pomena frazeologema, je
prenovitev brez učinka in jo imamo za napačno.« (Kržišnik 1990: 407) Razmerje med
frazeološko sestavino in nadomestno besedo lahko kaže na oženje pomena (nositi srce na
dlani → nositi ljubezen na dlani), širjenje pomena (potok krvi → reka krvi), pomensko
nasprotje (iz dneva v dan → iz noči v noč) ali vsaj delno sopomenskost (šteti ovčke → šteti
backe).
a) Zamenjava samostalniške sestavine:


S seboj povabim druge vas junake, / vas, kterih rama se ukloniti noče; / temnà je
noč, in stresa grom oblake /…/. (Krst pri Savici: Uvod)
→ ukloniti glavo 'vdati se'; zamenjava: glava → rama

Primer kaže na vzpostavljeno pomensko razmerje med izhodiščno in nadomestno
sestavino, pri katerem prihaja do širjenja pomena. Glava se nahaja na ramah, ukloniti ramo
tako fizično pomeni še globji priklon, kakor če bi uklonili samo glavo. Gesta globokega
uklona se prenaša na pomen frazema.
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Šest mescov moči tla krvava reka, / Slovenec že mori Slovenca, brata – / kako
strašnà slepota je človeka! (Krst pri Savici: Uvod)
→ kri teči v potokih 'mnogo mrtvih in ranjenih'
→ potoki krvi (Plet.) 'zelo velika količina česa'; zamenjava: potok → reka

Sestavina potok iz prvotnega frazema se je osamosvojila in pridobila samostojen pomen
'velika količina česa'. Potok danes v tem pomenu nastopa v besednih zvezah potok krvi,
solza, besed, tudi vino je teklo v potokih. Prešeren pomen potoka še razširi, ko uporabi izraz
reka. Reka je večji vodni tok kakor potok, z zamenjavo sestavine pesnik kaže na še večjo
količino pretečene krvi, na še več mrtvih in ranjenih.
b) Zamenjava glagolske sestavine:


Prijazno kupèc mu rôko poda, / ne zdi se mu škoda zlatá, ne srebrá. (Zdravilo
ljubezni)
→ ponuditi roko komu 'želeti komu pomagati'; zamenjava: ponuditi → podati

Frazem ponuditi roko komu izraža predvsem željo pomagati, medtem ko Prešeren v verzu
uporabi glagol podati, ki kaže na že uresničeno, omogočeno dejanje.



Vklon materni, gospodične oko / ponujata v zakon mu njeno rokó. (Ženska
zvestoba)
→ dati roko v zakon 'poročiti se'; zamenjava: dati → ponuditi

Zamenjava glagolske sestavine dati v ponuditi se verjetno pojavi zaradi spremenjenega
vršilca dajanja. Roko v zakon da navadno oseba, ki se potem tudi poroči. V zgornjem
primeru pa roko (svoje hčere) ponujata starša.



/…/ več rož ne rase v polji, / več jima tičov hrib; / čebel več kraj narbolji, / več nima
voda rib, / ko misel jaz, ki spêjo, / v ljubéznjenih sanjàh, / ko si na dan želêjo /zleteti
v pesmicah. (Prošnja)
→ priti na dan 'pokazati se, nehati se skrivati'; zamenjava: priti → želeti

V tem primeru pesnik uporabi glagol želeti, ki kaže, da dejanje še ni uresničeno. Izhodiščni
frazem bi namreč pomenil že uresničeno in zaključeno dejanje.
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·

Devetkrat veči množ'ca jih obsuje, / in zveste straže krog in krog postavi, / odvzame
up jim vse pomoči tuje; (Krst pri Savici: Uvod)
→ dajati upanje 'meniti, da je mogoče'; zamenjava: dajati → odvzeti

Pesnik zamenja glagol dajati s protipomenskim glagolom vzeti. Prenovljen frazem ima
posledično izhodiščnemu frazemu nasproten pomen: 'meniti, da ni mogoče'.



Besede zrášene, besede zrele, / ne v rovtah, po planjavi kmetíje, / nikjer ne bodo ti
na nos visele. (Nova pisarija)
→ pod nos moliti komu kaj (ekspr.) 'povedati, predložiti kaj komu, navadno
nekoliko škodoželjno' → kaj visi pod/na nos komu
Plet.: pod nos dati ali dobiti, golo resnico komu pod nos tiščati, na nos komu kaj
obesiti.
IMP: »Jak. Sej mo bo doſti shol , kader bo vidil, de mo deklęta pred nôſam prozh
vſameſh.«

Frazem je sestavinsko prenovljen. Glagol moliti je modificiran v glagol viseti na nos, oba
primera pa kažeta na nekaj, kaj je blizu nosu, blizu človeka in posledično brez večjega truda
dosegljivo. Pleteršnik pozna frazem obesiti komu kaj na nos v pomenu 'povedati, kar se ne
bi smelo'. Zanimiva je povezava med sestavinama obesiti – viseti. Glede na sobesedilo pa
frazem bolj logično deluje kot starejša oblika današnjega frazema imeti kaj pred nosom.
c) Zamenjava pridevniške sestavine:


/…/ Kdor ni za bolji rabo, / naj varje dom in babo, / al v šolah beli si glavó!
(Soldaška)
→ ne biti za nobeno rabo 'nobene stvari ne opravi uspešno'; zamenjava: nobena
(raba) → boljša (raba)

Primer kaže na zamenjavo pridevniške sestavine s primerniško obliko pridevnika dober,
kar rahlo omehča pomen izhodiščnega frazema.
4.4

Skladenjske prenovitve

4.4.1 Besednoredne prenovitve
Besednoredne prenovitve spremenijo besedni red, ne pa skladenjskih razmerij med
sestavinami frazema. Največ se pojavljajo pri dvobesednih frazeoloških enotah, kjer se
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zaradi trdnega sorazmerja obeh sestavin sprememba hitro opazi. Besednoredne prenovitve
ne povzročijo razpada frazeološkega pomena. Gre le za zaznamovano rabo. Sem sodijo tudi
prenovitve frazemov, kjer je dvodelno zgrajen le en del frazema.


Pesem moja je posoda tvojega imena, / mojega srca gospóda, tvojega imena; / v nji
bom med slovenske brate sladki glas zanesel / od zahóda do izhóda tvojega imena
/…/ (Gazele: 1)
→ od vzhoda do zahoda 'po vsem svetu'

4.4.2 Skladenjske razširitve
Skladenjske razširitve so prenovitve, kjer se med sestavine frazema vrivajo druge besede
iz povedi, ki se načeloma nanašajo na celoten frazem . Frazem pri tem ostaja leksikalno in
slovnično celovit. Skladenjskih razširitev znotraj Prešernovih Poezij nisem zasledila.
4.4.3 Prenovitve skladenjske strukture
Prenovitve skladenjske strukture se kažejo s spremenjenimi skladenjskimi vlogami in
pomeni sestavin. Zaradi zamenjave skladenjskih vlog posameznih sestavin so opuščena
dopolnila. Osebek je še vedno izražen, vendar z nepričakovanim skladenjskih dejanjem
(Kržišnik 1990: 408–410). »Take prenovitve ne razkrivajo pomena frazeologema, ampak
pomene njegovih sestavin kot samostojnih besednih enot, pomen frazeologema je le še
prizvan, a je za pravilno razumevanje besedila nujno prisoten.« (Kržišnik 1990: 410)


»Balade pét' je mlatva prazne slame, / je reč pohújšljiva in zapeljiva /…/. (Nova
pisarija)
→ mlatiti prazno slamo 'vsebinsko prazno govoriti'; posamostaljenje: mlatva prazne
slame



Od drúgih mánjši in častèn mànj ród je slovénski, / lákota sláve, blagá, vléče pisárja
drugám. (Zabavljivi napisi: Narobe Katón)
→ biti lačen česa 'zelo si želeti česa'; posamostaljenje: lakota slave, blaga



Otrpnili so udej mi in sklêpi, / in okamnélo je srcé prežívo, / duha so ukrótili nadlog
oklêpi; /…/ (Sonetje nesreče: Čez tebe več ne bo, sovražna sreča!)
→ imeti srce trdo kakor kamen (Plet.);
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imeti kamen namesto srca 'biti neusmiljen, nesočuten'; posamostaljenje:
okamenelo srce
Primeri kažejo postopek posamostaljenja, pri čemer se glagolski frazem pretvori v
neglagolskega. Bolj kot za pravo prenovitev gre za pretvorbo, ki prizadene skladenjsko
zgradbo frazema, medtem ko je pomen prvotnega frazema še vedno prisoten.



Kjer hodim, mu je s trnjam pot posuta, / kjer si poišče dom, nadlog jezéro, / nabere
se okrog, in v eno mero / s togotnimi valmí na stene buta. (Sonetje: Komùr je sreče
dar bila klofuta)
→ trnova pot 'težavna, nelahka pot; težko življenje'

V tem primeru pa je postopek prenovitve skladenjske strukture nasproten. Iz neglagolskega
frazema pesnik oblikuje glagolski frazem, pri čemer se sestavine in pomen frazema
ohranijo.
4.4.4 Povezovalnostne prenovitve
Pri povezovalnostnih prenovitvah skladenjska struktura in sestavinsko zaporedje frazema
ostajata nespremenjena – frazem nastopa v svoji slovarski obliki. Spremeni pa se zunanja
povezovalnost frazema. Ker je pomenska vezljivost frazemov bolj ali manj omejena,
spremembe v zunanji povezovalnosti štejemo med prenovitve (Kržišnik 1990: 410–411).


Iz sŕca svoj so kali pognale, / ki bolečin molčati dèlj ne more; / enak sem pevcu, ki
je Lenore / pel Estijanke imenitne hvale. (Sonetni venec)
→ peti hvalo komu/čemu 'zelo hvaliti koga/kaj';
komu/čemu → koga/česa: dajalnik → rodilnik

Frazem peti hvalo se v Prešernovih Poezijah v vseh ostalih primerih veže z dajalnikom:
komu/čemu. V zgornjem primeru pa dajalnik preide v rodilnik. V verzu omenjena Estijanka
je Eleonora d'Este, v katero je bil zaljubljen italijanski pesnik Torquato Tasso. Morda gre
tu za vpliv gorenjskega narečja, pri čemer spremembe posledično ne moremo obravnavati
kot pravo prenovitev.



Že míru srčnemu nevarne leta, / mladosti leta so slovo jemale /…/. (Prva ljubezen)
→ (kdo) jemati slovo od koga/česa 'poslavljati se'; kdo → kaj: mladosti leta
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»O čakaj, mi dopolni prošnjo eno! / préd ko se lóč'va,« Bogomila pravi, / »de mi v
skrbeh ne bo srcé utopljeno, / de lóžej se bridkosti v bran postavi, / préd, ko greš v
Oglej čez goró zeleno, / se pričo mene odpovej zmotnjavi /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ (kdo) se utaplja v skrbeh 'imeti veliko skrbi'; kdo → kaj: srce

Spremenjena povezovalnost se v Prešernovih Poezijah največkrat kaže kot poosebitev.
Poosebitev ali personifikacija je pogosta pesniška figura, pri kateri so neživemu predmetu
ali abstraktnemu pojmu pripisane lastnosti živega bitja. Posledično pride do spremenjene
zunanje vezljivosti frazema. Pri analizi pesmi sem zasledila, da je v veliko primerih
poosebljeno srce. Ne le, da Prešeren srce personificira, okoli njega zgradi celovito zgodbo,
zato so primeri poosebitve srca zbrani v posebnem poglavju Zgodba srca med konceptualno
metaforo in frazeološkim izrazom (str. 60).
4.5

Sobesedilne prenovitve

Sobesedilne prenovitve sodijo med zunajfrazemske prenovitve. Frazem ohranja svojo
notranjo zgradbo in zunanjo povezovalnost, v sobesedilu pa lahko nastopa z dvojim
pomenom: kot frazem ali kot prosta besedna zveza. V besedilu deluje kot figura, sobesedilo
pa omogoča uresničevanje dvojnosti njegovega pomen. Okolje, kjer je pomen frazema v
sobesedilu podan še s sopomensko besedo ali prosto besedno zvezo, prav tako omogoča
nastanek prenovitve. Sestavina frazema se lahko pojavi kot beseda v sobesedilu in
vzpostavlja pomensko razmerje do sestavine frazema. Pri tem gre za razmerje del proti
celoti, dejanje proti orodju dejanja ali protipomensko razmerje. Med sobesedilne
prenovitve sodijo tudi frazemi, ob katerih v sobesedilu nastopa istozvočna prosta besedna
zveza (Kržišnik 1990: 411–412).
a) Izhodiščni pomen frazema je v besedilu ponovljen še s sopomensko besedo ali
besedno zvezo, kar učinkuje kot dvojna formula:


Edinost, sreča, sprava / k nam naj nazaj se vrnejo; / otrók, kar ima Slava, / vsi naj
si v róke sežejo, / de oblast / in z njo čast, / ko préd, spet naša boste last! (Zdravljica)
→ seči komu v roko (Plet.) 'spraviti se'
→ sprava
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Za bele roké prijel / na sŕce stisnil, jo objel, / govoriti tak začel /…/. (Judovsko
dekle)
→ pritisniti koga na srce (ekspr.) 'stisniti, objeti'
→ objeti



Saj vem, de mora vsak umret', / in iti vsak k pokóju, / na postlji ali v bóju, / potrta
starost, mladi cvet. – / Pet čevljov merim, palcov pet, / veselo čèm živeti, / junaško
– umreti. (Soldaška)
→ iti k pokoju 'umreti'
→ umreti



/…/ prost, ko je bil očakov, / naprej naj bo Slovencev dom; /naj zdrobé / njih roké
/ si spone, ki jih še težé! (Zdravljica)
→ zdrobiti spone 'osvoboditi se'
→ biti prost (ekspr.) 'biti svoboden'

b) Beseda ali besedna zveza iz sobesedila vzpostavlja pomensko razmerje do
dobesednega pomena frazema:


»Jaz pa hlače bom nosila, / gospodar bom čez mošnjó; / bom vabila na kosila, /
kogar meni bo ljubó.« (Od železne ceste)
→ nositi hlače 'odločati, ukazovati, imeti glavno besedo'
→ gospodar 'kdor izvaja oblast'

Gospodar je moški, hlače pa so prvotno tipično moško oblačilo. Hkrati se pomen besede
gospodar vsebinsko povezuje s pomenom frazema.



Drug ti je v skŕbno nastavljene mreže / nestanovitno zasačil srcé; / vèndar na mene
še nekaj te veže, / kaj de je, komej med nama se ve. (Sila spomina)
→ v mrežo ujeti koga/kaj 'koga/kaj zvijačno privabiti, pridobiti'
→ zasačiti 'ujeti, uloviti' (zasačiti koga v svoje mreže)
→ kaj veže koga na koga/kaj 'delati, da je kdo odvisen od koga, povezan s kom'
(Plet. navaja Preš.)
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Zasačiti je arhaična oblika glagola ujeti, uloviti. Zanimivo je, da Prešeren arhaično obliko
uporablja znotraj frazema, ki ga danes poznamo v obliki v mrežo uloviti koga/kaj. Tudi
korpus starejših besedil glagola zasačiti nikjer ne navaja v povezavi z mrežo. Glagol vedno
nastopa le s svojim pomenom 'uloviti'. Prosta besedna zveza biti ujet, biti vezan se
vsebinsko povezuje z dobesednim pomenom frazema.


Nezvesta! bodi zdrava, / čolnìč po mene plava, / na barko kliče strel; / po zemlji
varno hôdi, / moj up je šel po vodi, / mi drug te je prevzel. // Po morji barka plava,
/ nezvesta, bodi zdrava, / sto tebi sreč želim! / Po zemlji srečno hôdi; / moj up je šel
po vodi, / le jadrajmo za njim! (Mornar)
→ iti po vodi 'propasti'
→ jadrati 'pluti s pomočjo jader'

Beseda iz sobesedila jadrati razsuje frazeološki pomen in aktualizira dobesedni pomen
besedne zveze 'iti po vodi'. Prešeren tu naredi korak dlje od običajne sobesedilne
prenovitve, saj primer kaže na visoko stopnjo ekspresivnosti.

·

Tak kakor hrepení oko čolnarja / zagledat' vajni zvezdi, Dioskúri! / kadàr razgraja
piš ob hudi uri, / ko se tepó valovi, grom udarja – // zakaj, ak vajnih zvezd zasije
zarja, / vetrovam Eolk kój zaklene duri, / po morji, po razjasnjenem azuri / kljuljuje
mir, potihne šum viharja /…/. (Sonetje: Tak kakor hrepení oko čolnarja)
→ huda ura (Plet.) 'neurje, nesreča'
→ vihar

Pomen frazema huda ura se vsebinsko povezuje z ostalim besedilom, ki opisuje vihar na
morju: piš, valovi, grom, vetrovi, vihar. Opisovanje hude ure na morju v drugem delu
soneta služi kot razlaga za občutja v subjektovi duševnosti.
c) Beseda ali besedna zveza iz sobesedila vzpostavlja pomensko nasprotje do
pomena sestavine frazema:
·

»Na ogrskem, pomisli, hči! / nezvest tvoj morebiti, / de pravo vero zdaj tají, / se
drugi prikupíti. / Iz misel spústi ga! zato / nikoli srečen on ne bo, / bo kriva pekla
téga, / ko umiral bo, prisega!« (Lenora)
→ kriva prisega 'lažna prisega'
→ kriva/prava vera
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V sobesedilu se pojavi besedna zveza tajiti pravo vero; kriva vera kor nasprotje besedne
zveze prava vera se sestavinsko in vsebinsko povezuje s frazemom kriva prisega.

·

Bilo je, Mojzes! tebi naročeno, / peljati v Kanaan krdelo Juda; / ak srečna pride,
pride ura huda, / zamišljen si v tó opravilo eno. (Sonetje: Bilo je, Mojzes! tebi
naročeno)
→ huda ura (Plet.) 'neurje, nesreča'
→ srečna ura

V besedilu je vzpostavljeno razmerje med frazemom huda ura in prosto besedno zvezo z
isto nepomenotvorno sestavino srečna ura. Nasprotni pomen med frazeološko in prosto
besedno zvezo kaže, da je tematizirano dejanje opravljeno ne glede na razmere, v dobrem
ali slabem.
č) Beseda ali besedna zveza iz sobesedila vzpostavlja motivirano pomensko
razmerje do dobesednega pomena ene od sestavin frazema ali stalne besedne
zveze:


» Ne boj se, ti Urška! Le hitro mi stópi, / ne boj se,« ji reče, »ne boj se gromenja, /
ne boj se potokov ti mojih šumenja, / ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja; / le úrno,
le úrno obrni peté, / le úrno, le úrno, ker pozno je že!« // »Ah, majhno postojva,
preljubi plesavec! / de jaz se oddahnem, de noga počije.« / »Ni blizo, ni blizo do
bele Turčíje, / kjer v Donavo Sava se bistra izlije; / valovi šumeči te, Urška! želé, /
le úrno, le úrno obrni peté!« – // To reče, hitreje sta se zasukála, / in dalje in dalje
od pôda spustila, / na bregu Ljubljance se trikrat zavila, / plesáje v valove šumeče
planila. (Povodni mož)
→ obrniti pete 'plesati'
→ zasukati se 'zaplesati'

Obrniti in zasukati sta sopomenki. Sestavina frazema v sobesedilu nastopi s svojo
sopomenko, ki hkrati vzpostavlja sopomensko razmerje do pomena frazema.
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Séme, ki tí zasejál si ga, žé grè v klásje vesélo, / nàm in za námi dokáj vnúkam obéta
sadú. / Nàj se učenóst in imé, část tvôja, roják! ne pozábi, / dòkler têbi dragó v
Kránji slovénstvo živí! (V spomin Matija Čopa)
→ iti v klasje 'uspevati, uspešno dokončati'
→ roditi sadove 'biti uspešen, omogočiti uspeh'; zamenjava sestavine: roditi →
obetati
→ zasejati seme; posamostaljenje: zasejano seme

Sestavine frazemov sejati, žeti, sad, klasje se vsebinsko povezujejo s prosto besedno zvezo
zasejano seme. V ozadju se skriva tudi pregovor Kar seješ, to žanješ.


Na jasnem nébi mila luna sveti, / kjerkóli žarki nje so zasijali, / pozimi se snegá,
ledú kristali, / demanti rôse bliskajo poleti. // Vsi čudeži noči so razodeti, / storí
svetíla moč brez té, ki pali, / de luna jih ko sonce ne razžali, / de nenevarna je
stvarem na sveti. // Ne bojte pesem se, ki jih prepeva / tvoj pevec, tí, tvoj ljubi, tvoja
mati! / in ki jih pel do zadnjega bo dneva. // Brez té moči, ko lune žarki zlati, / se v
njih le tvoja cena razodeva, / pred njimi noče led srcá bežati. (Sonetje: Na jasnem
nébi mila luna sveti)
→ led srca (ekspr.) 'brezčutnost, velika hladnost'
→ sneg, led
→ žarki

(Sončni) žarki talijo led. Sestavina frazema se vsebinsko povezuje z besedo led, ki se
pojavlja v sobesedilu.
d) V sobesedilu nastopa frazemu istozvočna prosta besedna zveza:


Kdo vé / kragúlja odgnati, ki kljúje srcé / od zóra do mráka, od mráka do dné!
(Pevcu)
→ od zore do mraka 'ves čas, neprestano'

Prosta besedna zveza od mraka do dne prevzame formo frazema od – do, vendar sestavine,
ki so prej nastopale v frazemu, sedaj nastopijo v dobesednem pomenu.
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e) Možnost dvojnega branja frazema – s frazeološkim ali dobesednim pomenom:


Al veselje v srcu vtóni / sčasam mu za petje slavcov, / in vseh gôjzda prebivavcov,
/ ker vsak svojo vedno goni. (Orglar)
Zmeram svojo goni slavček, / zmeram od ljubezni bíje / srcu sladke melodije, / toži
ga Bogú puščavček /…/ (Orglar)
→ goniti svojo (pesem) 'vztrajati pri svojem mnenju'

Besedna zveza goniti svojo hkrati nastopa v frazeološkem in dobesednem pomenu.


/…/ de pravdajo se tí možje znabiti, / za kar so se nekdanji Abderiti / v sloveči
pravdi od oslóve sence. (Zabavljivi sonetje: Al prav se piše kawa al ka∫ha)
→ prepirati se za oslovo senco 'prepirati se za nepomembne, nevažne stvari'

Frazem v besedilu nastopa s frazeološkim, lahko pa tudi z dobesednim pomenom, ki izhaja
iz zgodbe o Alberitih in oslovi senci.


Strune! /…/ in kak vé, ki bi nje hvalo / rade pele zanapréj / ak se ne usmili kmalo /
mórte utíhnit' vekoméj! (Strunam)
→ peti hvalo komu/čemu 'zelo hvaliti koga/kaj'

Prenovitev se kaže v zunanji kolokabilnosti frazemi, ki ga povzroči poosebljenje sestavine
strune. Zvezo strune pojejo hvalo lahko razumemo v frazeološkem in hkrati dobesednem
pomenu: strune pojejo/zvenijo.


Kar slišala moških okrog je slovét', / skušála jih v mreže razpete je ujet'. (Povodni
mož)
→ v mrežo ujeti koga/kaj 'koga/kaj zvijačno privabiti, pridobiti'

Besedna zveza razpete mreže nastopa v dvojnem pomenu: dobesedno, npr. razpete mreže
(ribiča) in hkrati frazeološko.
V Prešernovih Poezijah se možnost dvojnega branja največ pojavlja pri pragmatičnih
frazemih s sestavino bog:


/…/ on, ki je právi ôča tvoj, / šel je po svéti, Bóg vé kám /…/. (Nezakonska mati)
→ bog ve kaj 'izraža vdanost v božjo voljo, usodo'

46



Bog obvar te zdaj in vedno, / Bog obvar te z ljubco čedno, / Bog men' uro daj
posledno / préd, ko gresta pred oltar, / Bog te obvar! (Zapušena)
→ Bog te obvaruj! 'izraža svarilo, prepoved'
→ bog dati kaj 'izraža željo'



Kdo mu je kriv bil smrti, se prašajo ljudje; / nobeden ni bil zraven, sam Bog nebeški
ve. (Prekop)
→ bog ve kaj 'izraža vdanost v božjo voljo, usodo'

f) Sopostavitev dveh različnih frazemov z vsebinsko sorodnim frazeološkim
pomenom:


/…/ To noč je jenjal vojske šum vunajni, / potihnil ti vihar ni v prsih boja; / le hujši
se je zbudil črv nekdanji, / ak prav uči me v revah skušnja moja, / bolj grize, bolj
po novi krvi vpije, / požrešniši obupa harpíje. (Krst pri Savici: Krst)
→ vihar divja v srcu/prsih 'občutek razburjenosti, nemira'
→ črv grize v srcu 'moreč, uničujoč občutek ali misel'



Vremena bodo Kranjcam se zjasnile, / jim milši zvezde, kakor zdéj sijale, / jim pesmi
bolj sloveče se glasile /…/. (Sonetni venec)
→ Vremena Kranjcem bodo se zjasnila. 'razmere, okoliščine se bodo izboljšale'
→ prijazne zvezde svetijo komu 'v življenju je lepo, dobro komu'



Kdor urne roké, sol v glavi ima, / si v vsaki nesreči pomágat' zna. (Ženska zvestoba)
→ imeti urne roke 'biti spreten'
→ imeti sol v glavi 'biti bistroumen, pameten'



»Lej, v knjigah njih je tol'kaj ljuljke tuje / med lepo, čisto slavšno zasejane, / de je
noben purist več ne izruje; /…/ »Slovensko ljuljko bomo rešetali, / hranili dobro
zrno, in kar zmanjka, / iz svojih bomo to možgan dodali. (Nova pisarija)
→ ločiti ljuljko od pšenice (bibl.) 'ločiti, odstraniti dobro od slabega'
→ ločiti zrno od plevela 'ločiti, vzeti dobro od slabega'

Oba frazema se sobesedilno povezujeta, njune sestavine pa v sobesedilu nastopajo v
metaforičnem pomenu.
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g) Sopostavitev dveh frazemov z nasprotnim pomenom:


»O, predpust! ti čas presneti, / de bi več ne príšel v drugo! / Ti med materne petice
/ si poslal požrešno kugo, / si mošnjico mi rejeno / djal popolnoma na suho; / stari
ôča se bo praskal, / gledala bo mati čudno, / malo penezov poslala, / dókaj bóta mi
naúkov: / vènder to bi še prenesel, / to še ni narveči húdo. (Učenec)
→ imeti debelo denarnico 'imeti veliko denarja'
→ biti na suhem 'biti brez denarja' → dati koga/kaj na suho (=povzročiti, da je kdo
na suhem)

Pomena frazemov sta si nasprotna, hkrati je vzpostavljeno tudi pomensko nasprotje med
dobesednima pomenoma njunih sestavin rejen/debel – suh. Frazem dati koga/kaj na suho
se vsebinsko povezuje s ekspresivnim pomenom besede kuga 'kar ima uničujoče, pogubne
posledice'.
h) Pomen frazema je v sobesedilu podkrepljen še z metaforo:


/…/ mladosti jasnost vènder misli take, / si kmalo iz sŕca spodi in glave, / gradove
svítle zida si v obleke, / zelene trate stavi si v pušave /…/. (Slovo od mladosti)
→ zidati gradove v oblakih 'delati neizvedljive načrte, sanjariti o nemogočem'
→ zelene trate postaviti v puščavo (metafora)



Ne jenja préd, doklèr ni zadnja sraga / krvi prelita, dòkler njih kdo sope, / ki jim
bila je vera čez vse draga. (Krst pri Savici: Uvod)
→ do zadnje kaplje krvi 'do smrti, do zadnjih moči, možnosti'
→ dokler kdo sope/diha (metafora) 'dokler še kdo živi'.



»Kak bom povrnil, Bogomila draga! / ljubezen, skrb, kar si trpela zame? / V veselji
skorej mi srcé omaga, / ki v njemu tvoja ga ljubezen vname, / doklèr krvi ne vteče
zadnja sraga, / in groba temna noč me ne objame, ti sužno moje bo življenje celo, /
ti gospoduj čez vero, misli, delo. (Krst pri Savici: Krst)
→ do zadnje kaplje krvi 'do smrti, do zadnjih moči, možnosti'
→ dokler koga ne objame temna noč groba (metafora) 'dokler kdo ne umre'
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Kratko sijale so zvezde prijazne, / v sanjah prijetnih te zibal je up; / jezo si sreče
občutil sovražne, /zgodej okusil življenja si strup. (V spomin Andreja Smoleta)
→ prijazne zvezde svetijo komu 'v življenju je lepo, dobro komu'
→ sovražna sreča 'nesreča'
→ strup življenja 'negativno, notranje uničujoče življenje'

Frazem se pojavi v zanikani obliki, v nadaljevanju se njegov zanikan pomen podkrepi z
metaforama sovražna sreča in strup življenja. Več o pomenu besedne zveze sovražna sreča
je zapisano v poglavju Neustaljene besedne zveze na str. 70.
i) Frazeološka primera:


Vèn plane 'z plamena, / s svetlobo obdan, / slovéčga imena / tič Fenis na dan. // Tak
pevec se trudi, / samoten živi, / se v slavi, ko zgrudi / ga smrt, prerodi. (V spomin
Valentina Vodnika)
→ vstati kakor feniks iz pepela/ognja 'preroditi se; pojaviti se, priti kot nov, v vsej
moči'

j) V sobesedilu nastopa latinski izrek, ki je nato ponovljen še v slovenskem jeziku:


Feriunt – summos fulmina montes. / Naj misli, kógar bi pušíce té zadele, / de na
visoki vrh leté iz néba strele. (Zabavljivi napisi: Predgovor in zagovor)
→ strele udarjajo v najvišje vrhove 'pomembni ljudje so najbolj izpostavljeni kritiki'



»Horacij dulce et utile veleva, / kaj prida sliš'jo jo ušesa rade; / nam utile je zrno,
dulce pleva.« (Nova pisarija)
→ dulce et utile 'prijetno s koristnim' (latinska stalna zveza)
→ ločiti zrno od plevela 'ločiti dobro od slabega'

Frazem služi kot primera, ki razloži pomen sestavin latinske stalne zveze.

49

·

Dolgost življenja našega je kratka. / Kaj znancov je zasula že lopata! / Odprte noč
in dan so grôba vrata; / al dneva ne pove nobena prat'ka. (Memento mori)
→ momento mori 'zavedaj se svoje smrti'1
→ dolgost življenja našega je kratka

Memento mori je latinski izrek, ki pomeni 'zavedaj se smrti', 'zavedaj se, da si umrljiv',
'zavedaj se, da moraš umreti'. Izrek hkrati opisuje zvrst umetnosti, ki je raznolika, a v
svojem bistvu opozarja ljudi na njihovo umrljivost. Prešernov verz dolgost življenja našega
je kratka pravzaprav vsebinsko prevaja latinski izrek, ki služi kot naslov pesmi. Ne gre za
dobesedno ponovitev frazema, je pa ponovljeno njegovo sporočilo. Razmerje med obema
frazemoma je vzročno-posledično: pesnik razloži, da je življenje kratko, zato je potrebno
misliti na smrt.
Verz dolgost življenja našega je kratka se je že toliko osamosvojil, da ga lahko štejemo
med citatne frazeme. Gigafida prinaša 37 zadetkov, od tega jih 26 zasledimo v časopisju, 6
med internetnimi viri in 5 v revijah.
4.6

Frazeološka križanja

Frazeološka križanja nastanejo kot posledica križanja dveh frazemov ali pa križanja
frazema s stalno ali prosto besedno zvezo. Glede na podano tipologijo je ta tip prenovitve
neustrezen, saj s križanjem prihaja do sprememb sestavinske zapolnitve frazema, njegove
skladenjske zgradbe, lahko tudi njegove zunanje povezovalnosti. Stroka glede križanj ni
enotna, nekateri jih prištevajo med prenovitvene postopke, drugi jih obravnavajo kot tipične
napake. Križanja so v besedilih redkeje prisotna. Razlog je verjetno v tem, da morata imeti
frazema oz. frazem in besedna zveza del skupnih pomenskih ali celo besednih sestavin, da
je križanje sploh uspešno. Pri tem nastajajo tri pomenske plasti: pomen prvega in drugega
frazema/besedne zveze ter pomen nove proste besedne zveze (Kržišnik 1990: 412–414).
a) Križanje frazeološke in proste besedne zveze:


Na levi, desni strani glej! / kak spred oči leteli / so logi, travniki naprej, /mostovi
kak gromeli! (Lenora)
→ kaj izginiti izpred oči 'kaj postane nevidno'
→ kaj leteti mimo 'zelo hitro se premikati'

1

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Memento_mori (20. 5. 2019)
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Na tleh ležé slovenstva stèbri stari, / v domačih šegah vtrjene postave; / v deželi
parski Têsel gospodari, / ječé pod težkim jarmam sini Slave, / le tujcam sreče svit
se v Kranji žari, ošabno nós'jo tí pokonci gláve. / Al de te jenja ta skeleti rana, / ne
boš posnel Katóna Utikána! (Krst pri Savici: Krst)
→ (živeti) pod jarmom 'pod nasilno oblastjo, gospostvom'
→ ječati pod čim (ekspr.) 'biti v neugodnem položaju, trpeti'

·

»Odločeni so roži kratki dnóvi, / ki pride nanjo pomladanska slana, / al v cvetji
mladi deklici, ki zgodnja rana / srcé ji gloda, vsmŕti mir njegovi, / le kratka pot je
skoz življenje dana /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ kaj glodati v srcu 'povzročati neugoden, navadno duševni občutek'
→ srčna rana 'kar nastane zaradi duševne bolečine, trpljenja'

b) Križanje dveh frazemov:


Od zóra srečen upaš do večera, / de bo vid'jóča nje podoba blaga, / in ko ti že priteče
smrtna sraga, / se še zaúpljiv k nji pogled ozéra. (Sonetje: Velíka, Totenburg! bila
je mera)
→ od zore do mraka 'ves dan'
→ od jutra do večera 'ves dan'



O, predpust! ti čas presneti, / de bi več ne príšel v drugo! / Si omožil dókaj deklic,
/ in med njimi mojo ljubco, / mlado deklico nezvesto, / lepo Reziko nemškuto, / za
katero rad bi dal bil / kri, življenje, svojo dušo. – / De si njo mi ti omožil, / oh, to je
narveči húdo!« (Učenec)
→ dati življenje za koga 'žrtvovati se za koga'
→ dati dušo za koga (ekspr.) 'vse žrtvovati za koga'
→ preliti kri (za koga/kaj) 'žrtvovati se, boriti se (za koga/kaj)'

4.7

Večstopenjske prenovitve

Večstopenjske prenovitve so prenovitve, ki ne ustrezajo nobenemu od zgoraj navedenih
tipov, saj gre za kombinacije postopkov pri več tipih. Prenovitve, pri katerih so ti postopki
še razvidni, imenujemo sestavljene prenovitve. Drugi tip večstopenjskih prenovitev so
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razširitve ali razstavljene prenovitve, kjer postopka prenovitve iz izhodiščnega frazema ni
mogoče več zaznati.
4.7.1 Sestavljene prenovitve
Pri sestavljenih prenovitvah so prenovitveni postopki še razvidni. Frazeološki pomen
razpade, besedni pomeni sestavin so pri tem denotirani, izhodiščni frazem pa je konotiran.
»Vse sestavljene prenovitve imajo dvojno denotacijo, pomenski prenosi znotraj novo
nastale metafore so izpeljani iz pomenskih prenosov sestavin v frazeologemu, tem so lahko
dodani novi, izpeljani iz sobesedila ali pa ne.« (Kržišnik 1990: 415) Kljub temu je pri
sestavljenih ponovitvah še vseeno možno razbrati prvine izhodiščnih frazemov in
posledično postopke prenavljanja.


»Res škoda bi bilo, zdéj od nedelje / do druge šestkrat se srcé unáme, / je šega, de
kdor pride préd, préd melje!« (Nova pisarija)
→ od nedelje do druge 'od x-a do x-a'

Prešeren se ne posluži tipične oblike od nedelje do nedelje, temveč uporabi obliko od
nedelje do druge nedelje pri tem pa izpusti drugo sestavino. Gre torej za skladenjsko
razširitev frazema in hkratni izpust sestavine. Pomen samega frazema se ne spremeni.


Kak streže mu, kak prilizuje se; / »O, godec! nastavlja ti limanice.« (Ženska
zvestoba)
→ iti komu na limanice 'dati se prevarati, ukaniti'

Pomenotvorna enota frazema limanice se osamosvoji in nastopi v novi besedni zvezi,
vzpostavi nova vezljivostna mesta. Gre za elipso in povezovalnostno prenovitev prvotnega
frazema.


Nísi je v glávo dobíl, si dobíl le slovénšino v krémplje; / dúh preonémčeni slàb,
vôljni so krémplji bilí. (Zabavljivi napisi: Krempeljnu)
→ kaj pride v glavo komu 'kaj se kdo nauči, si zapomni' → kdo dobi kaj v glavo;
sestavinska prenovitev: vzrok – posledica
→ dobiti koga/kaj v kremplje 'dobiti koga/kaj pod svoj vpliv, pod svojo oblast'

Frazem kaj pride v glavo komu je sestavinsko prenovljen, saj je glagol priti nadomeščen z
glagolom dobiti kaj v glavo. Hkrati sestavina dobiti nastopa tudi v drugem frazemu.
Frazema se sobesedilno prenavljata. Pomen frazema dobiti kaj v glavo se vsebinsko
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povezuje z dobesednim pomenom frazema dobiti kaj v kremplje: slovenščine se nisi naučil,
si si jo prisvojil in raztrgal s kremplji v dobesednem pomenu.


Življenje ječa, čas v nji rabelj hudi, / skrb vsak dam mu pomlájena nevesta, /
trpljenje in obup mu hlapca zvesta / in kes čuvaj, ki se níkdar ne utrudi. // Prijazna
smrt! predolgo se ne múdi: / ti ključ, ti vrata, ti si srečna cesta, / ki pelje nas iz
bolečine mesta, / tje, kjer trohljivost vse verige zgrudi /…/. (Sonetje nesreče:
Življenje je ječa, čas v nji rabelj hudi)
→ kdo strga verige 'kdo se osvobodi'; kdo → kaj: trohljivost

Frazem je povezovalnostno prenovljen, saj je trohljivost poosebljena. Hkrati je frazem
prenovljen sobesedilno, saj njegov pomen vzpostavlja nasprotje s sestavino iz sobesedila
ječa 'prostor, kje je osebi odvzeta prostost, svoboda'.

·

V veselji skorej mi srcé omaga, / ki v njemu tvoja ga ljubezen vname, / doklèr krvi
ne vteče zadnja sraga, / in groba temna noč me ne objame, / ti sužno moje bo
življenje celo, / ti gospoduj čez vero, misli, delo. (Krsti pri Savici: Krst)
→ do zadnje kaplje krvi 'do smrti, do zadnjih moči, možnosti'

Prešeren namesto besede kaplja uporablja sopomenko sraga. Pleteršnik že navaja besedno
zvezo krvava sraga, ki izhaja iz Biblije: »njegov pot pa je postal kakor krvave
srage, Jap. (Sv. p.)«. Frazem je skladenjsko razširjen z glagolom teči. Hkrati pomen frazema
poudarja še metafora dokler groba temna noč me ne objame.



»Pečene, ljubček! pišeta na svéti / nikomur niso v grlo priletele; / brez truda večno
se ne da živeti. (Nova pisarija)
→ pečena piščeta v usta letijo komu 'komu se brez truda dobro godi'

Frazem je sestavinsko prenovljen z modifikacijo sestavine: glagol je iz nedovršnika
pretvorjen v dovršnik. Ker gre za starejše besedilo, ne moremo z gotovostjo trditi, da gre
za namerno prenovitev. Sobesedilna prenovitev frazema pa se kaže v nadaljevanju verza,
kjer je pomen frazema še dobesedno razložen.
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Enkràt videt' želi podobo milo, / pozdravit' prejšnjega veselja mesto; / al srečno je
prestala časov silo, / al njeno mu srcé še bije zvésto /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ srce bije komu za koga 'kdo ljubi koga'

Frazem je skladenjsko razširjen s pridevnikom zvesto (srce), ki poudarja pomen samega
frazema. Dodan je tudi svojilni zaimek, frazem pa se veže z dajalnikom, kakor to poznamo
še danes: tvoje srce bije za drugega.


Tri leta so preč, zdravnik je čas, / razjásnil se spet je godca obraz /…/. (Ženska
zvestoba)
→ čas zdravi/celi rane 'po daljšem trajanju se stvari omilijo'

V tem primeru prihaja do prenovitve skladenjske strukture preko posamostaljenja glagolske
oblike, vendar pa frazem ohrani svojo glagolsko obliko z vrivanjem glagola biti. Frazem se
tudi sestavinsko prenavlja, saj je izpuščena sestavina rana.


Pojó ljubezni moje vam nesreče, / kakóvi revež je, ki ga presune / 'z oči nebeških
vržena pušíca. (Sonetje: Očetov naših imenitne dela)
→ Amorjeva puščica zadane koga 'zaljubiti se'

Sestavinska prenovitev se kaže tako v izpustu sestavine Amorjeva, kakor v zamenjavi
prvotnega glagola zadeti s glagolom presuniti (star.) 'prebosti, predreti', ki se pogosto
pojavlja v povezavi s srcem. Prešeren frazem tudi skladenjsko razširi: vržena puščica iz
nebeških oči. Puščice torej ne vrže/izstreli Amor, temveč ona, ki je nebeško lepa (oči
nebeške so metonimija za njeno nebeškost, nebeško lepoto).


/…/ ko bliža z njimi se devici mladi, / zadene ga, ko se je nárjmanj nadja, / iz nje
oči v srcé ljubezni strela, / plamén neogasljìv je v njem vnela. (Krst pri Savici: Krst)
→ Amorjeva puščica zadane koga 'zaljubiti se'

Ponovno gre za sestavinsko prenovitev z izpustom sestavine ter zamenjavo sestavine
puščica z besedo strela. Tako pri Prešernu kot pri Pleteršniku strela (tudi strelíca)
predstavlja sinonim za puščico: »vzami lok in strele! Dalm.; strele na tetivo polagajo, Trub.«
(Plet.). Hkrati strela nastopa v pomenu strela (z neba) zadane/udari v kaj ter povzroči
ogenj: »s. je udarila v hišo, zvonik, drevo« (Plet.). V zgornjem verzu pa ta strela vname
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plamen v srcu, vname ljubezen. Frazem se tudi v tem primeru skladenjsko razširi: puščica
iz oči, kjer so oči ponovno metonimija za njo.
Prešeren podobo strele, ki zadane iz oči in vname srce uporabi tudi v Turjaški Rozamundi:
·

Rozamunda roža deklic, / čast dežele je domače; / nje poglédi, svítle strele / znéba
jasniga poslane, / dêleč krog junakov srcam / vžigajo skeleče rane. (Turjaška
Rozamunda)

Strelo v pomenu nečesa, kar nenadoma udari in povzroči nesrečo zasledimo še v eni pesmi:
·

Deklica druzga moža je objela, / ki od ljubezni do nje si bil vnet; / trešla v bogastvo
nesreče je strela, / kranjski v obupu zapustil si svet. (V spomin Andreja Smoleta)

Na dveh mestih pa Prešeren strelo ali grom, ki povzroči nesrečo, uporabi v smislu kazni:


V sovražnike 'z oblakov / rodú naj naš'ga treši gróm; / prost, ko je bil očakov, /
naprej naj bo Slovencev dom; /naj zdrobé / njih roké / si spone, ki jih še težé!
(Zdravljica)

·

Ljubezen poje pevcov teh Kaména, / jeziku dela ino srcu rane, / v grdobe strela treši
naj ognjena! (Nova pisarija)



Čêh, Polják in Ilír, Rús svój 'zobráziti jêzik, / njìh le mogóčni ga ród íma pravíco
pisát'; / Béli Hrovàt, Rusnják ne, Slovák ne, s Slovénci ne drúgi, / tem grè, Sláve
pesám, lájati, táce lizát'. (Zabavljivi sonetje: Bahači četvero bolj množnih slave
bratov)
→ lizati pete komu 'ponižujoče si prizadevati si naklonjenost koga'

Sestavinska prenovitev, pri kateri pesnik namesto prvotne sestavine pete vstavi besedo tace,
ima kot posledico tudi sobesedilno prenovitev. V sobesedilu se pojavi glagol lajati (nizko)
v pomenu 'govoriti, pripovedovati' s slabšalno konotacijo. Z lajanjem se oglaša pes, njegove
noge se imenujejo tace. Psa bi lahko povezovali s pretirano ponižnostjo in ustrežljivostjo.
Izraz je torej več kot le frazeološka prenovitev ali besedna igra, Prešeren se je na tem mestu
res vrhunsko poigral z jezikom in simboliko. »Teža izraza tudi tu ni več v besedni igri,
temveč v pogovorni drastiki (»bahači«; »tem grè, Sláve pesám, lájati, táce lizát').« (Paternu
1977: 294)
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Té in take vé nosíte / tožbe, strune! tje do nje; / ako mór'te, omečíte / neusmiljeno
srce. (Strunam)
→ (kdo) biti mehkega srca 'biti usmiljen'

Frazem vzpostavlja novo kavzalno (povzročitveno) razmerje med sestavinami: kdo (oseba
1) biti mehkega srca → kdo (oseba 2) povzročiti mehko srce komu (oseba 1) oziroma kdo
(oseba 2) povzročiti čigavo (oseba 1) mehko srce. Pridevnik mehko se v prenovljenem
frazemu pretvori v glagolsko velelniško obliki omehčajte!, strune pa so poosebljene in
nastopajo v vlogi povzročitelja dejanja. Hkrati se frazem sobesedilno prenavlja, saj je
njegov pomen 'biti usmiljen' protipomenskem razmerju s sestavino iz sobesedila:
neusmiljeno srce.


/…/ končano njino je in marsiktéro / življenje, kri po Kranji, Koratani / prelita
napolnila bi jezéro. (Krst pri Savici: Uvod)
→ prelivati kri 'bojevati se, ubijati'; posamostaljenje: prelita kri

Prenovitev skladenjske strukture predstavlja posamostaljenje prvotno glagolskega frazema:
prelivati kri → prelita kri. Jezero kot sestavina iz sobesedila v povezavi s frazemom
učinkuje dvojno: lahko jo razumemo metaforično v pomenu 'zelo veliko krvi' ali dobesedno
v pomenu 'kotanja, napolnjena z vodo' oziroma v tem primeru s krvjo.

·

Prenesla pričujoče ure teže / bi ne bila let poznih glava siva; / v mladosti vènder
trdniši so mreže, / ki v njih drži nas upa moč goljfiva; / kar, Črtomír! te na življenje
veže, / se mi iz tvojih prejšnjih dni odkriva, / ko te vodila ni le stara vera / tje na
osredek Bléškega jezéra. (Krst pri Savici: Krst)
→ v mrežo ujeti koga/kaj 'koga/kaj zvijačno privabiti, pridobiti'

Sestavinska prenovitev se kaže v zamenjavi glagolske sestavine. Namesto glagola ujeti
pesnik uporabi glagol držati (v mreži), ki izraža trajanje in neizhodnost opisanega položaja.
Frazem se tudi sobesedilno prenavlja. Pomen frazema je v pomenskem razmerju z besedno
zvezo iz sobesedila goljfiva moč upa, oboje torej izraža, da je bil subjekt z zvijačo pretentan,
ogoljufan. Prenovljeni frazem držati koga v mreži lahko razumemo tako v njegovem
frazeološkem, kakor v dobesednem pomenu 'kdo je ujet'.
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·

Preslabe peti boje vam sloveče, / pojó Kranjíc lepoto moje strune, / in tvojo čast,
neusmiljena devica! (Sonetje: Očetov naših imenitne dela)
→ peti hvalo komu/čemu 'zelo hvaliti koga/kaj'

Frazem je sestavinsko prenovljen: sestavina hvala je zamenjana s sestavino čast. Obe
sestavini pogosto nastopata skupaj v prosti besedni zvezi čast in hvala, zato je verjetno tudi
prišlo do zamenjave. Frazem se sestavinsko razširi, saj strune pojejo lepoto (koga –
Kranjic) in (čigavo – tvojo) čast. Sobesedilna prenovitev pa se kaže v dvojnem branju
frazema, saj lahko strune pojejo lepoto in čast razumemo tako v frazeološkem kot v
dobesednem pomenu.
4.7.2 Razstavitve
Pri razstavitvah ali razstavljenih prenovitvah ni mogoče razbrati postopka prenovitve iz
izhodiščnega frazema. Skladenjska zgradba in povezovalnost frazema izgineta. Glede na
pomen besed, ki so sestavine izhodiščnega frazema, in sobesedila, iz katerega lahko
ugotovimo smisel frazema, lahko razberemo pomen razstavljenega frazema. Ohranjen je
torej samo majhen delček prvotnega frazema. Prenovljeni frazem je lahko v besedilu
nosilec zgodbe ali metafore. Kljub temu, da je frazem ukinjen, se njegov pomen ohranja v
sobesedilu (Kržišnik 1990: 414–417).



»To pevčevo srce je,« star mož tam govori, / »ak bi bilo svetnika, bi mir mu dala
kri; / svetost ne, pesmi večne mu branijo trohnet', / ki jih zaprte v prsih je nosil dókaj
let.
→ kdo/kaj da mir komu 'ne moti, nadleguje'
Mi mu srcé odprimo, pod nebam naj leži, / de dan današnji prêjde, de prva noč miní,
/ de vstane drugo sonce, pripelje beli dan; / spet zájtro ga poglejmo, ko mine zor
hladan. // Hladijo naj ga sapce, naj rosa pade nanj, / naj sonce, luna, zvezde, kar so
mu pevskih sanj / préd vdihnile v življenji, prejmêjo spet 'z njegà; / ak bo ta čas
splahnelo, spet zagrebímo ga.« // Razplátili srcé so, ležalo noč in dan / je tam pod
jasnim nebam, ko mine zor hladán, / ko vstane drugo sonce, srcé tako skopni, ko
beli sneg spomladi, de kaj zagrebsti ni. (Neiztrohnjeno srce)
→ odpreti se 'izpovedati čustva' → odpreti srce komu
→ razplatiti srce (Plet.) 'dati na dvoje, razrezati'
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Besedna zveza odpreti srce komu nastopa v dobesednem in hkrati v frazeološkem pomenu.
Dobesedni pomen frazema se sobesedilno povezuje s prosto besedno zvezo razplatiti srce.
Celotna pesem je zgrajena okoli frazema, opisuje dogajanje »razgaljanja srca« v
dobesednem smislu, hkrati pa je v ozadju ves čas prisoten frazeološki pomen oziroma
metaforični pomen dejanja »odpiranja srca«.


/…/ pólno si znádnosti imél njih, Čóp! velikán učenósti / tí si zakláde duhá Krêzove
bíl si nabrál. (V spomin Matija Čopa)
→ biti bogat kot Krez 'zelo, bajno bogat'

Primera ne moremo označiti za pravo prenovitev frazema, saj v Prešernovem času frazem
verjetno še ni obstajal. Prešeren je Kreza na tem mestu gotovo dojemal kot zgodovinsko
osebnost. Krez je bil lidijski kralj, ki je vladal v Mali Aziji okoli leta 500 pr. Kr. in je bil
znan po svojem velikem bogastvu. Tudi SKKJ pozna geslo krez 'velik bogataš', torej gre v
pesmi za metaforo in ne frazem. Gotovo pa je to lep primer, iz česa se je kasneje razvil
frazem. Podobno se je zgodilo tudi s frazemom polniti sode brez dna, ki je bil naveden na
str. 19.


Ak prašate, od kod strahota taka? / ranila mene z ôjstro sta pušíco, / Kupído strelec,
mati z njim njegova. / Ta dva sem mislil videti bogova: / za Amorja sem manj' imel
sestríco, / bila je veči Veneri enaka. (Sonetje: Dve sestri videle so zmoti vdane)
→ Amorjeva puščica zadene koga 'zaljubiti se'

Tudi v tem primeru je skladenjska struktura frazema razpadla. Ohranile so se sestavine
Kupido = Amor, Kupidova mati Venera = boginja ljubezen, puščica, raniti – zadeti, ki v
ozadju nakazujejo na izhodiščni pomen frazema. Posamezne sestavine frazema, ki
nastopajo v pesmi, lahko hkrati razumemo v dobesednem in frazeološkem pomenu. V
ozadju dobesednega dogajanja v pesmi se namreč izraža pomen frazema: 'zaljubiti se'.

·

Ak kdo v heskametru namèst spondeja, / al daktila posluži se troheja, / ne ve, kam
se cezure déjo, / on vprega Pégaza v galejo. (Zabavljivi napisi: Čebelice
šestomerjovcam)
→ zajahati pegaza 'začeti pesniti'

58

Skladenjska struktura prvotnega frazema je razpadla, ohranila se je le ena sestavina –
Pegaz. Zajahati Pegaza, krilatega konja iz grške mitologije, pomeni 'začeti pesniti'.
Zajahati konja ali frazeološko biti na konju pomeni 'biti uspešen, doseči cilj'. V verzu pa
Prešeren zapiše ravno nasprotno, subjektu Pegaza ni uspelo zajahati, temveč ga je vpregel
v galejo. Galeja je ladja na vesla, kjer so veslali sužnji ali kaznjenci. Veslati na galeji
oziroma v tem primeru biti vprežen v galejo pomeni kazen, neuspeh. Subjekt je pri svojem
pesnjenju torej skrajno neuspešen, ravno nasprotno od pomena izhodiščnega frazema.
Pegaz se kot simbol pesništva in inspiracije pojavi v še enem Zabavljivem napisu:
»Višnjani! kam ste svojga polža djali?« / »Za Pégaza smo pevcam ga prodali.« (Novi
Pegazus).



Oblóžile očetov razprtije / s Pipínovim so jarmam sužno ramo; / od tod samó krvavi
punt poznamo, / boj Vitovca in ropanje Turčíje. (Sonetni venec: Viharjov jeznih
mrzle domačije)
→ jarem suženjstva 'nasilna oblast, gospostvo'; Plet.: »otresti j. sužnosti«
→ sužna rama

V besedilu se ohrani pomenotvorna sestavina frazema, medtem ko se nepomenotvorna
sestavina suženjstvo pojavi v sobesedilu: sužna rama. Pomen frazema je v besedilu le
konotiran.
Pleteršnik navaja besedo rama v primerih »na ramo si dejati kaj«, »na obeh ramah nositi«.
Rama torej predstavlja del telesa, s katerim nekaj nosimo, kamor si oprtamo neko breme.
Frazem pasti komu na rame tudi pomeni 'postati breme koga'. Prešeren že v Krstu pri Savici
uporabi zvezo rama se ukloniti noče. Rama se torej ukloni pod nekim bremenom.
Jarem se običajno pripenja živali na vrat, pri človeku torej na rame. V tretjem slovarskem
pomenu jarem pomeni tudi 'drog za prenašanje bremen' (SSKJ2), gre torej za breme, ki si
ga oprtamo na rame in pod katerim se zaradi teže rama ukloni. To breme Prešeren vedno
razume kot suženjstvo, podrejenost tuji oblasti.
V celotnih Poezijah se jarem pojavi trikrat, vsakokrat v pomenu jarem sužnosti, čeprav je
nepomenotvorna sestavina besedne zveze izpuščena ali pa nastopi kot beseda v sobesedilu:
·

Na tleh ležé slovenstva srèbri stari, / v domačih šegah vtrjene postave; / v deželi
parski Têsel gospodari, / ječé pod težkim jarmam sini Slave, / le tujcam sreče svit
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se v Kranji žari, / ošabno nós'jo tí pokonci glavé. / Al, de te jenja ta skeleti rana, /
ne boš posnel Katóna Utikána! (Krsti pri Savici: Krst)
·

Slišim, de so Bonsijaki / v sužnost gnali kristijane, / res junakom je sramota, / de jih
še obklada jarem. (Turjaška Rozamunda)

5
5.1

Prešernov prispevek k slovenski frazeologiji
Zgodba srca med konceptualno metaforo in frazeološkim izrazom

Magistrsko delo Prešernove Poezije obravnava z vidika frazeološkega izraza. Jezikovna
analiza uresničitve konceptualne metafore torej ni bila predmet raziskave.
Pri obravnavi Prešernovih pesmi sem naletela na večje število besednih zvez tipa srce gori
komu, srce se vname, kdo gori za koga ipd. Tu se mi je postavilo vprašanje, ali gre za že
ustaljene frazeološke zveze ali zgolj za kreativno metaforo, ki se šele ustaljuje.
Besedne zveze sem iskala znotraj Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Vodnikovega
rokopisnega slovarja, v Pleteršnikovem in Gutsmanovem slovarju. Večina besednih zvez v
slovarjih ni bila zabeležena, prav tako sem jih le malo našla v korpusih. Pri vsaki od
obravnavanih besednih zvez je tako zapisano, kakšna je njihova pojavnost v slovarjih ali
korpusih. Zgodba, ki ljubezen povezuje s srcem in gorenjem, pa je v Prešernovi poeziji tako
izrazita, da je nisem mogla spregledati. Glede na to, da so Prešernova besedila vir kar nekaj
izcitatnih frazemov, bi lahko to vplivalo na ustalitev rabe omenjenih zvez.
Prešernova poezija je v veliki meri ljubezenska, srce pa nastopa kot simbol za čustvo.
Ljubezen, srce, ogenj, vnemanje in gorenje se združujejo v zgodbo srca, katerih delčke
najdemo v različnih pesmih skozi celoten Prešernov pesniški opus. V tem poglavju so
zbrani primeri, ki jasno kažejo Prešernovo sliko konceptualne metafore LJUBEZEN JE
OGENJ.
Definicija konceptualne metafore je nastala na področju kognitivnega jezikoslovja.
Metafora je proces, ki se najprej odvije v našem umu, šele nato dobi jezikovno razsežnost.
Gre za »/…/ sredstvo, ki nam omogoča, da razumemo eno izkušenjsko področje (domeno)
s pomočjo (in v okviru) drugega izkušenjskega področja.« (Kržišnik 2004: 64) Nekaj, kar
nam je znano in blizu, lahko povežemo z nečim, kar nam je nepoznano in oddaljeno. Človek
živi v svetu, kjer je veliko pojmov abstraktnih in izkušenjsko nezamejenih (čustva, ideje,
čas, itd.), zato si pri razumevanju manj konkretnih pojmov pomaga s povezovanjem s
tistimi pojmi, ki so v njegovem mentalnem svetu konkretneje zamejeni. »Temelj
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metaforičnosti je torej konceptualna (pojmovna) metafora, ki je izhodišče, iz nje jezik
izpeljuje različne jezikovne izraze, ti pa so metaforični izrazi.« (Kržišnik 2004: 64)
Agnieszka Będkowska-Kopczyk v svojem članku Med konvencialnostjo in kreativnostjo –
o metafori v kognitivnem pristopu (2003: 273) konceptualno metaforo predstavi na primeru
ljubezni in ognja. Ljubezen je abstraktni koncept, ki je našemu umu težko predstavljiv. Pri
razlagi si tako pomagamo s konceptom konkretnega: ogenj. Ogenj se vname → ljubezen se
vname, ogenj ugasne → ljubezen ugasne. Na konceptualni ravni se torej zgodi preslikava
med dvema področjema, abstraktnim in konkretnim. Konkretno področje kognitivisti
imenujejo tudi izhodiščno področje (ogenj), abstraktno pa je ciljno področje (ljubezen).
»Predstavniki kognitivnega pristopa k jeziku izhajajo iz predpostavke, da je naše mišljenje
in dejanje, ki sledi miselnemu procesu, po svojem bistvu metaforično, jezikovni izrazi in
nejezikovni znaki so površinska uresničitev konceptualnih preslikav.« (BędkowskaKopczyk 2003: 273).
Ljubezen lahko označimo kot eno najpomembnejših čustev, ki jih človek doživlja.
Ljubezen pravzaprav prestopa meje čustvovanja, saj se širi v razmerje in odnos do
sočloveka. Tako ni čudno, da je ravno ljubezen tista, ki pridobiva številna metaforične
razsežnosti: ljubezen kot hranilo (biti lačen ljubezni), povezanost (biti blizu komu),
enotnost delov (biti eno s kom), nadnaravna sila (spodnesti komu tla pod nogami), bolezen
(od ljubezni ranjeno srce, biti slep od ljubezni) in seveda ljubezen kot ogenj (goreti za
koga) (Pérez 2008: 31–32). Ogenj nastopa kot konkreten pojem za razumevanje
abstraktnosti ljubezni. Zakaj se ljubezen povezuje ravno z ognjem?
Kövecsez (povzeto po Larsen 2006: 8) ljubezen kot ogenj povezuje s fizično reakcijo, ki jo
telo doživi ob občutenju ljubezni. Telesna reakcija daje človeku občutek povišane telesne
temperature, poveča se srčni utrip, telo preplavi toplina (zardevanje, vročina v licih,
potenje). Telesna vročina postane metonimija za ljubezen in strast.
Ogenj greje, oddaja energijo, omogoča življenje. Občutku ljubezni lahko pripišemo
podobne karakteristike: ljubezen (tudi v fizičnem smislu) povzroči občutek topline v telesu,
oddaja energijo, poudarja življenjske znake telesa (pospešeno bitje srca, pospešeno
dihanje). Od tod torej lahko razumemo toplino, vročino, ogenj kot posledico ljubezenskega
občutja. Ljubezen pomeni občutenje topline (Larsen 2006: 22).
Še en element, ki je bistven za razumevanje ljubezni in njenih metaforičnih prenosov je
srce. Srce je metonimija za človeka, po strukturi del – celota se tako vsa občutja iz srca
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prenašajo na celotno osebo. Regina Gutiérrez Pérez v svoji raziskavi A Cross-Cultural
Analysis of Heart Metaphors (2008: 31–32) zapiše, da je srce mesto čustev. Zanimivo je,
da se v drugih kulturah kot organ čustev pojavljajo tudi drugi deli telesa, npr. jetra v arabski
in trebuh v nigerijski kulturi. Ljubezen smo že označili za najpomembnejše čustvo, ki ga
človek občuti. Ljubezen ima za človeka veliko vrednost: tako kot njegovo srce, ki je
središče človeškega telesa in s svojim delovanjem omogoča življenje. Srce je zaradi svoje
funkcije ranljivo, od tod tudi metafore streti srce, raniti srce ali umreti od strtega srca, ki
so seveda neločljivo povezane z občutenjem ljubezni. Srce je nosilec ljubezni.
Tudi SSKJ kot ekspresivni pomen srca navaja 'ta organ pri človeku kot središče
ljubezenskega čustva, naklonjenosti: njegovo srce hrepeni po njej; priljubil se je njenemu
srcu; osvojil si je njeno srce; izrinil jo je iz očetovega srca; star. izvoljenka njegovega srca'.
Ljubezen kot 'močno čustvo naklonjenosti do druge osebe' se v povezavi z gorenjem kaže
v ekspresivnih uslovarjenih rabah: ljubezen se vname, gori, ugasne. Pleteršnik navaja
gorečo ljubezen in žgočo ljubezen. Zelo zanimivo pa je, da se v slovarjih le redko pojavlja
gorenje v povezavi s srcem kot osrednjim organom čustvovanja. SSKJ beleži ekspresivno
rabo pogasiti ogenj v srcu, frazeološki slovar pa nam prinaša ustaljeno formo srce gori
(komu) za koga/kaj v pomenu '(kdo) ima zelo rad koga'.
a) Ljubezen se vname
Ljubezen se vname je besedna zveza, ki jo Prešeren uporabi petkrat, vsakokrat z nekoliko
drugačno kolokabilnostjo.
·

Je za druzega dekleta / zdaj ljubezen tvoja vneta; / jezik ji lažniv' obeta, / jo peljati
pred oltar; / Bog te obvar! (Zapušena)
→ ljubezen se vname (v kom); posamostaljenje: vneta ljubezen

Besedna zveza je posamostaljena, vezljivostno mesto v kom pa se pretvori v svojilni
zaimek.
·

Naj gre pevec v daljno Kino, / še naprej se potu mu kaže, / naj si s tinto prste maže,
/ naj ljubezen si obeta, / vneti lepega dekleta, / pevcu vedno sreča laže. (Glosa)
→ ljubezen (koga) se vname

Tudi tu je besedna zveza pesniško preoblikovana. Pevec se namreč trudi vneti ljubezen
koga (=lepega dekleta).
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·

Naj pevec drug vam srečo popisuje, / ki célo leto je cvetlà obema: /…/ ki ni, ko
meni, mu veselje tuje, / ki srečna ga ljubezen v prsih vnema /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
→ ljubezen se vname (kje)

Ljubezen se vname v prsih je besedna zveza, ki se seveda povezuje s srcem – srce se namreč
nahaja v prsih.



»Kak bom povrnil, Bogomila draga! / ljubezen, skrb, kar si trpela zame? / V veselji
skorej mi srcé omaga, / ki v njemu tvoja ga ljubezen vname, / doklèr krvi ne vteče
zadnja sraga, / in groba temna noč me ne objame, ti sužno moje bo življenje celo, /
ti gospoduj čez vero, misli, delo. (Krst pri Savici: Krst)
→ ljubezen se vname (kje)

Na tem mestu ljubezen že nastopi kot čustvo, ki se vnema v srcu. Ekspresivne rabe ljubezen
se vname v srcu v slovarjih ne zasledimo, beležijo pa jo korpusi. Korpus starejših besedil
(IMP) prinaša zapis: »Ker ni čednosti na sveti, Ki bi bolj češena bila, Ko v ljubezni v
serci vneti Skazane dobrote peti, Ktere roka je delila Tvoja, učenik ! mladosti Tak številno
v obilnosti.« (Kmetijske in rokodelske novice). V Gigafidi najdemo dva zadetka z besedno
zvezo ljubezen vname srce: enega v časopisu in drugega v stvarnem besedilu z nabožno
tematiko Slavljen, gospod Bog!. Ljubezen se vname v srcu prav tako prinaša dva zadetka,
oba iz stvarnih besedil.


Brez upanja ljubezni v svoji zmoti, / ki se mi pogasiti v srci noče, / takó sem dolgo
stavil se nasproti. (Sonetje: Oči bile pri nji v deklet so sredi)
→ ljubezen se vname (kje); vneti kaj : pogasiti kaj

Ljubezen, ki se vname v srcu, se noče pogasiti. Verz kaže na nasprotje med konkretnima
pomenoma sestavin vneti in pogasiti, ki se seveda metaforično prenašata na srce kot
središče ljubezenskega občutja.
b) Srce se vname/vžge
Besedna zveza ljubezen se vname v srcu doživi metaforični prenos: srce postane središče,
kjer se vnemajo čustva. SSKJ razlaga ekspresivno rabo besedne zveze vneti komu srce kot
'vzbuditi ljubezen, naklonjenost koga'. Zveza se pojavi tudi v Pleteršnikovem slovarju pod
geslom vnemati, kjer je citirana Prešernova raba »vneti srce« ter primer iz Japlja »srce se
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vam vnema«. Srce se vname/vžge je pri Prešernu najpogosteje rabljena metafora, saj jo v
Poezijah z nekaj pesniškimi prenovitvami zasledimo kar dvanajstkrat.


»Res škoda bi bilo, zdéj od nedelje / do druge šestkrat se srcé unáme, / je šega, de
kdor pride préd, préd melje!« (Nova pisarija)
→ srce se vname



Žale misli v srcu ni; / saj ni préd bilo veselo, / ko se zate je unelo, / naj ne bo
prihodnje dni! (K slovesu)
→ srce se vname (za koga/kaj) 'vzbuditi ljubezen, naklonjenost koga

·

De bi nam sŕca vnel za čast dežele, / med nami potolažil razprtije, / in spet zedinil
rod Slovenš'ne cele!
→ srce se vname (za koga/kaj)

·

Spolníla komej je šestnájsto leto; / srcé mladó ni za noben'ga vneto. (Krst pri Savici:
Krst)
→ srce se vname (za koga/kaj); posamostaljenje: vneto srce



V pravdah ne želí pero ti, / al srcé, le zate vžgano, / ti želi v ljubezni slúžit' /…/.
(Dohtar)
→ srce se vžge (za koga/kaj); posamostaljenje: vžgano srce

V zgornjih primerih je srce poosebljeno. Besedna zveza nastopa samostojno ali pa z novim
vezljivostnim mestom srce se vname za koga (=zate) oz. kaj (=čast dežele). Zadnja dva
primera kažeta na posamostaljenje glagolske sestavine.
Posamostaljenje se zgodi tudi pri besedni zvezi srce se vžge, ki odpira vezljivostno mesto
čigavo (=Petrarkovo) srce se vžge:



Namèst iskàt' zavetje v trumi gosti, / ko nji podobna stala je pred mano, / ki je od
nje zadnji petek v pósti / Petrarkovo bilo srcé užgano /…/. (Prva ljubezen)
→ (čigavo) srce se vžge; posamostaljenje: vžgano srce
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V naslednjih primerih je v besedni zvezi izražen vršilec dejanja. Ker je za Prešernovo
ljubezensko poetiko značilen petrarkizem, je akterka, ki vname srce največkrat usodna
ženska. V primeru verza iz Turjaške Rozamunde pa srce vname junak Ojstrovrhar.


Lep junak srcé bil vnel je /gospodične zlò košate /…/. (Turjaška Rozamunda)
→ (kdo) vname srce

·

Med otróci si igrala, draga! lani – čas hiti; / letos že unemaš sŕca po Ljubljani – čas
hiti. (Gazele: 5)
→ (kdo) vname srce



/…/ Lej! tak pevec teh gazelic, al jih bereš tí, al ne, / al pri njih srcé ledeno se ogreje,
sam ne ve. / In al veš, de tí ga vnemaš, tí mu pevski ogenj daš, / al se smel bo
razodeti saj pozneje, sam ne ve. (Gazele: 6)
→ (kdo) vname srce

V sobesedilu se na tem mestu pojavi tudi besedna zveza ledeno srce. Gre za lepo nasprotje
gorečemu srcu, ki je polno ljubezni. Leden je tisti, 'ki se sploh ne da vplivati čustvom', v
tem primeru se torej srce ne prepusti ljubezenskim občutjem. Hkrati Prešeren zapiše: »ti
mu pevski ogenj daš«, kar lepo kaže, da ljubezen ne vnema le subjektovega srca, temveč je
temelj njegovega pesniškega navdiha. Kljub temu, da je bila Prešernova ljubezen do
izvoljene ženske nesrečna, se je očitno zelo jasno zavedal, da brez teh občutij njegova
poezija ne bi bila to, kar je. Paternu (1977: 60) zapiše takole: »/…/ ženska mu ni prinesla
sreče, temveč nesrečo; toda nesreča mu je dala mnogo, naredila ga je za umetniškega
mojstra in za človeka globljega spoznanja. /…/ tudi nesrečna ljubezen je imela svoj smisel,
pomagala je ustvariti njegovo umetnost in mu izoblikovati neko življenjsko spoznanje. V
ljubezni potemtakem še zmeraj odkriva vir poezij, kot ga je odkrival v Sonetnem vencu.«
Prešernov verz pove ravno to: čeprav je njeno srce ledeno, ona še vedno vnema njegovo
srce in mu daje navdih – pevski ogenj.
Kot vzrok za »gorenje srca« ne nastopa vedno oseba. V nekaterih primerih pesnik gorenje
srca poveže s konkretnimi pojmi, ki povzročajo ogenj. Tu se spet kaže konceptualna
metafora v svoji definiciji povezovanja konkretnih in abstraktnih pojmov.
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·

/…/ ko bliža z njimi se devici mladi, / zadene ga, ko se je nárjmanj nadja, / iz nje
oči v srcé ljubezni strela, / plamén neogasljìv je v njem vnela. (Krst pri Savici: Krst)
→ (kaj) vname srce (komu)

Vzrok ognja oziroma plamena v srcu je strela, ki prileti iz njenih oči. Strela tu nastopa v
dvojnem pomenu: lahko gre za strelo, ki zadane kaj in povzroči ogenj, nesrečo: »strela je
povzročila veliko škodo; strela je udarila v drevo; s. je udarila v hišo, zvonik, drevo« (Plet.)
ali pa Amorjevo strelo (puščico), ki povzroči ljubezen (zadela ga je Amorjeva puščica).
Oči pa vnemajo ogenj tudi v baladi Turjaška Rozamunda:


/…/ próšen strune ubere, pôje / dela vitezov junaške, / in deklet oči nebeške, / sŕca
od njih ognja vžgane. (Turjaška Rozamunda)
→ (kaj) vžge srce; posamostaljenje: (od česa) vžgano srce

Tudi oči se pogosto povezujejo z ognjem: žareče oči, v očeh je žarel ogenj. Gre torej za
prenos ognja iz njenih oči v srca junakov.



Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, / v srcé mi padla iskra je ognjena, / ki ugásnit'
se ne da z močjo nobeno. (Sonetje: Je od vesel'ga časa teklo leto)
→ (kaj) vname srce → vneti/zanetiti kaj : ugasniti kaj

Iskra lahko zaneti ogenj. Ognjena iskra pade v srce in ga vžge, plamena pa ni mogoče
ugasniti. V sobesedilu nastopa sestavina ugasniti, ki je v pomenskem nasprotju z glagolom
zanetiti (srce).
c) Kdo je vnet za koga
Slovenski pravopis besedno zvezo biti vnet za koga/kaj razlaga s pomenom 'biti navdušen'.
V Prešernovih Poezijah se besedna zveza biti vnet vedno pojavlja z vezljivostnim mestom
za koga (oseba). Glede na sobesedilo pa lahko njen pomen razumemo v smislu 'biti
zaljubljen' in ne 'biti navdušen', ki je verjetno bolj povezan z obliko biti vnet za kaj.
·

Skeleče misli, de Slovenec mile / ne ljubi matere, vanj upajoče, / de tebe zame vneti
ni mogoče, / z bridkostjo so srcé mi napolnile. (Sonetni venec: Izdíhljeji, solzé so
jih redile)
→ kdo je vnet za koga → kdo se vname za koga
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·

Iz njega rok izmakne se počasi, / in blizo se na prvi kamen vsede, / in v trdnem, ali
vènder milem glasi / mladeniču vnet'mu reče té besede /…/. (Krst pri Savici: Krst)
→ kdo je vnet za koga → biti vnet

V treh primerih Prešeren navaja vzrok, zaradi česa je kdo vnet. Ta vzrok je sama ljubezen,
pogled deklice (oči ponovno nastopajo v vlogi nečesa, kar vnema) ali kar konkretno ogenj.

·

Deklica druzga moža je objela, / ki od ljubezni do nje si bil vnet; / trešla v bogastvo
nesreče je strela, / kranjski v obupu zapustil si svet. (V spomin Andreja Smoleta)
→ kdo je vnet za koga → biti vnet od česa (=od ljubezni)



Od čistega godec je ognja vnet / za Micko bogato, roži deklet. (Ženska zvestoba)
→ kdo je vnet za koga → biti vnet od česa (=od ognja)

·

O blagor, blagor, Črtomír! ti vneta / je deklica od tvojega pogléda, / kak od
zamáknjenja je vsa prevzeta, / kak gleda v tla, kak trese se beseda! (Krst pri Savici:
Krst)
→ kdo je vnet za koga → biti vnet od česa (=od pogleda)
č) Ljubezen gori

Ljubezen, ki gori pri Prešernu zasledimo le enkrat.
·

»Ljubezni prave ne pozna, kdor méni, / de ugásniti jo more sreče jeza; / gorela v
čistem, v večnem bo plaméni / zdaj, in ko mi odpade trupla peza /…/. (Krst pri
Savici: Krst)
→ ljubezen gori

Verz iz Krsta pri Savici kaže vse značilnosti metafore, ki ljubezen povezuje z gorenjem.
Poleg besedne zveze ljubezen gori v sobesedilu nastopita še dva izraza, ki ju povezujemo
z ognjem: plamen in ugasniti.
d) Srce gori (komu) za koga/kaj
Srce gori (komu) za koga/kaj '(kdo) ima zelo rad koga' je edini uslovarjen frazem, ki prinaša
metaforiko srca in gorenja. Prešeren ga v Poezijah uporabi le trikrat. Gre za logično
nadaljevanje zgodbe o srcu: srce se je vnelo, sedaj srce gori.
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Nocoj bi drugi odprl oči, / bi videl, kak blizo strelca stoji, / lepota, ki zanjo srcé ti
gori. (Ribič)
→ srce gori komu za koga/kaj



Jokále so milo njene oči, / ki zdéj ji srcé za godca gorí. (Ženska zvestoba)
→ srce gori komu za koga/kaj

·

De srcé, ki je gorelo / le za té, življenje celo /níkdar več ne bo veselo, / kaj je tebi
tega mar; / Bog te obvar! (Zapušena)
→ srce gori (komu) za koga/kaj
e) Kdo gori za koga

Srce predstavlja metonimijo za človeka. Po vzorcu del – celota torej občutja srca kažejo na
občutja osebe. Lahko bi rekli, da gre za prenovitev, saj pride do izpusta sestavine izhodiščne
besedne zveze srce gori (komu) za koga. Pri tem se pomen besedne zveze ne spremeni.


V hram poglejte, / mi povejte, / zvezde, al res ona spi; / al posluša, / me le skuša, /
al za drugega gori. (Pod oknam)
→ kdo gori za koga



In preden se vnamejo zvezde nočí, / že godec za lepo hišno gori. (Ženska zvestoba)
→ kdo gori za koga



Tud' ona obljubi le zanjga goret', / in godec presrečni obljubi jo vzet'. (Ženska
zvestoba)
→ kdo gori za koga

f) Srce se topi
·

Veselje, mir zbežala sta od mene, / obup topi srcé, ker se ne usmili. (Prva ljubezen)
→ srce se topi→ kaj (=obup) topi srce

Srce se topi je neustaljena realizacija metafore, ki jo Prešeren uporabi v nekoliko
nenavadnem pomenu. SSKJ glagol tajati se razlaga z ekspresivnim oslabljenim pomenom
'izraža visoko stopnjo stanja, kot ga nakazuje določilo' in navaja primer srce se mu je tajalo
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od sreče. Z istim pomenom nastopa tudi glagol topiti se: srce se mu topi v lepih spominih.
Tudi Pleteršnik topljenje srca razume v izrazito pozitivnem smislu: srce se mi topi od
veselja. Nasprotno pa ob glagolu taliti se Pleteršnik navede primer: » srce se mu od ljubezni
taja, v solzah se taja, Ravn.-Valj. (Rad).«, kjer tajanje srca tako kot pri Prešernu pojmuje žalost
in bolečino. Besedno zvezo v smislu negativnega čustvenega doživljanja najdemo tudi v
korpusu starejših besedil (IMP): »Nikar si ne topiva britkih serc! Dokler bom živ na svetu,
jokal bom, Nič več ne bode lic mi jamčal smeh.« (Maria Stuart).
V ozadju topljenja srca se skriva metafora gorečega srca in koncept ljubezni kot ognja.
Ogenj oziroma njegova vročina topi, tali (npr. sneg, led). Topiti srce se pomensko povezuje
z zvezo ledeno srce (leden: ekspr. 'ki se sploh ne da vplivati čustvom'), tudi trdo srce
'neusmiljeno, neprizanesljivo', ki se zmehča ob topljenju. Prešeren zapiše, da se mu od
obupa topi srce, ker se ga (ljubljena) ne usmili – je torej trdega srca.
Srce se topi je samo še ena od kreativnih neustaljenih metafor Prešernove zgodbe o
gorečem srcu. Na tem mestu se zgodba o ljubezni, ki vnema srce, zaključi. Srce, ki se topi,
prinaša konec ljubezni.
g) Ljubezen ugasne
Zadnja faza konceptualne metafore LJUBEZEN JE OGENJ je ugašanje. Tako kot ogenj
enkrat ugasne, lahko ugasne tudi ljubezen. Prešeren te podobe nikjer v svojih Poezijah ne
uporabi v konkretnem smislu, jo pa dvakrat omenja posredno; obakrat v smislu, da je
ljubezen subjekta tako močna, da ne more ugasniti. Oba primera sta navedena že zgoraj,
saj se povezujeta z besednima zvezama srce se vname in ljubezen gori. Besedna zveza
ljubezen ugasne tako ne nastopa samostojno, ampak vedno v zanikani obliki poudarja
vnetost subjektove ljubezni.


Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, / v srcé mi padla iskra je ognjena, / ki ugásnit'
se ne da z močjo nobeno. (Sonetje: Je od vesel'ga časa teklo leto)
→ ljubezen ugasne → iskra ne ugasne (zanikano)



»Ljubezni prave ne pozna, kdor méni, / de ugásniti jo more sreče jeza; / gorela v
čistem, v večnem bo plaméni / zdaj, in ko mi odpade trupla peza /…/ (Krst pri
Savici: Krst)
→ ljubezen ugasne → ljubezen ne more ugasniti (zanikano)
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Ljubezen ugasne zaključi Prešernovo zgodbo o goreči ljubezni in gorečem srcu, ki nastopa
kot simbol središča ljubezenskega čustva. Prešeren podobo ljubezni kot ognja spretno
vpleta v svojo ljubezensko poezijo skozi celoten cikel. Ker so besedne zveze, ki tvorijo
zgodbo konceptualne metafore LJUBEZEN JE OGENJ v Prešernovih Poezijah res pogoste,
se zdi, da so bile tedaj ustaljene. Gotovo je bila stalna zveza 'ljubezen se vname', saj jo
navaja tudi Pleteršnik v svojem slovarju. Vprašljiva pa je stalnost besednih zvez v povezavi
s sestavino srce.
5.2

Neustaljene besede zveze

V Prešernovih pesmih zasledimo dve neustaljeni besedni zvezi, mimo katerih zaradi
njihove pogoste pojavnosti ne moremo. To sta sovražna sreča (tudi kriva sreča) ter kriva
vera, ki se pogosto pojavlja tudi v svojem nasprotju: prava vera.
Kriv glede na SSKJ pomeni tisti 'ki se odklanja, izstopa iz osnovne smeri', s kvalifikatorjem
starinsko pa je zaznamovan pomen 'ki vsebuje kaj, kar v določenem okolju ni priznano za
pravo, pravilno'. Lahko nastopa tudi s pomenom 'nepravi, napačen', ki ga pozna tudi
Pleteršnik: krivi prerok, kriva vera, kriva prisega, po krivem priseči, po krivem dolžiti.
Kriva vera tako nastopa v pomenu 'vera, ki je zaradi nepriznavanja kake dogme druga,
drugačna'. Ni presenetljivo, da se vse pojavitve te besedne zveze pojavijo v Krstu pri Savici,
ki tematizira pokristjanjevanje in zatrtje poganske »krive« vere.
·

On z njimi, ki je tŕd'jo vero krivo, / beži tje v Bohinj, v Bistriško dolino, / v trdnjavo
zidano na skalo sivo. (Krsti pri Savici: Uvod)

·

Povedat' moram ti, de sem kristjana, / malikov zapustila vero krivo /…/. (Krst pri
Savici: Krst)

·

/…/ ak bi ne dajal tvoj meč podpore, / kdaj vgásnila bila bi kriva vera, / bi vdova ne
bila žen marsiktéra! (Krst pri Savici: Krst)

·

So na kolenah, kar jih je okoli, / se od veselja svet' obraz device, / ki je bila podpora
vere krive, / je opravljála službo bóg'nje Žive. (Krst pri Savici: Krst)

·

Ko šla domú sem združbo najno v glavi, / me mož, ki je ta uk učil, doide; /…/ pove,
de préd je štet bil med druide, / de spreobrnil se je k veri pravi /…/. (Krst pri Savici:
Krst)
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S pridevnikom kriva Prešeren povezuje tudi sestavino sreča. SSKJ beleži pesniško
ekspresivno rabo besedne zveze kriva sreča v pomenu 'nesreča'.
·

Dalj Črtomír jim reve ne zakriva, / besede té tovaršam reče zbranim: / »Ne meč,
pregnala nas bo sreča kriva.« (Krst pri Savici: Uvod)

·

Njih sonce tí si. V oknu domačije, / ne da te najti, luč ti ljubezniva! / v gledišu, na
sprehódih sreča kriva, / ne v krajih, kjer plesavk vrstà se vije. (Sonetni venec:
Mokrócvetéče rož'ce poezije)

Prešeren pa nesrečo poimenuje tudi sovražna sreča. Sreča grško tykhe/tyche in latinsko
fortuna lahko nastopa kot beseda s pomenom sreče, lahko pa nastopi tudi v pobožanstveni
obliki Tykhe/Tyche ali Fortuna. V naši kulturi beseda sreča nastopa v pomenu izrazito
pozitivnega čustva, Grki in Rimljani pa v izrazu niso videli prvenstveno sreče, pomen
fortune je bil bližje slovenskemu pomenu besede usoda. Fortuna – usoda je bila lahko
pozitivna ali negativna, naklonjena ali nenaklonjena. Zaradi te pomenske dvojnosti je njena
raba v umetnostnih besedilih izredno priljubljena, saj bralca vzpodbuja, da sam razbere, ali
gre za srečo ali nesrečo, občutje ali usodo. Latinska književnost tako pozna celo vrsto
različic: fortuna adversa 'nasprotna sreča', fortuna misera 'bedna sreča', fortuna gravis
'huda sreča', fortuna acerba 'bridka sreča'. Prešernova sovražna sreča torej ne stoji v
pomenu sreče kot občutja, temveč sreče kot usode. Prešernovi rabi besedne zveze je še
najbližje zveza pri Vergilu, ki je v 5. knjigi Eneide uporabil formulacijo fortuna inimica,
kar bi lahko dobesedno prevedli kot 'sovražna usoda' ali 'sovražna sreča'.2
·

»Prav praviš, de ne smem jaz upat' sreče / ki vedno je in bo sovražna meni /…/.
(Krst pri Savici: Krst)

·

Čez tebe več ne bo, sovražna sreča! / iz mojih ust prišla beseda žala /…/. (Sonetje
nesreče: Čez tebe več ne bo, sovražna sreča!)

Besedni zvezi kriva vera in sovražna/kriva sreča sta v Prešernovih besedilih izredno
pogosti, vedno nastopata z istim pomenom, zato ob branju delujeta ustaljeno. Podobno bi
lahko trdili tudi za jarem sužnosti, ki se sicer v Poezijah pojavi le trikrat, vendar vedno v
istem kontekstu ter z istim pomenom. Tako kot konceptualno metaforo LJUBEZEN JE
OGENJ lahko tudi te besedne zveze označimo kot ustaljene znotraj Prešernove poezije.

2

Tako za analizo pojma »sovražna sreča« kakor za razlago latinskega reka »momento mori« na str. 50 se
najlepše zahvaljujem doc. dr. Mateju Hriberšku z Oddelka za klasično filologijo, ki se s svojim poglobljenim
znanjem pripomogel k razumevanju obeh pojmov v Prešernovi poeziji.
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5.3

Frazemi iz Prešernovih besedil

Prešernove pesmi sodijo med najbolj brane in poznane tekste slovenske umetnosti. Tako ni
čudno, da so posamezni verzi, besedne zveze in izreki prestopili meje pesniškega jezika in
se ustalili v jezikovni rabi. To dokazujeta predvsem njihova uslovarjenost in pogostost rabe,
ki je razvidna iz korpusov. Že Maks Pleteršnik v svojem Slovensko-nemškem slovarju iz
leta 1893 pri številnih geslih kot primer rabe navaja ravno Prešerna. V slovarju se nahaja
kar 353 citatov iz Prešernovih pesmi.
Pri vsakem od primerov Prešernove izcitatne frazeologije je navedena pojavnost frazema v
posameznih slovarjih in korpusih.


Sem videl, de svoj čoln po sapi sreče, / komùr sovražna je, zastonj obrača, /…/ de
le petica da ime sloveče, / de človek toliko velja, kar plača. (Slovo od mladosti)
→ Človek toliko velja, kar plača. (Plet.)
Gigafida: 5 zadetkov – časopisi: 3, revija: 1, stvarno besedilo: 1 (Mencinger: Človek
toliko velja, kar plača, 1861)
Janes: 0



Vremena bodo Kranjcem se zjasnile, / jim milši zvezde, kakor zdéj sijale, / jim
pesmi bolj sloveče se glasile; (Sonetni venec)
→ Vremena Kranjcem bodo se zjasnila. 'razmere, okoliščine se bodo izboljšale'
Gigafida: 41 zadetkov – časopisi: 24, internet: 12, revije: 5
Janes: 1 – Twitter: »Morda se Kranjcem vreme jasni?«



/…/ al komej vrata se odpre, vnáme / se strašni boj, ne boj, mesarsko klanje /…/.
(Krst pri Savici: Uvod)
→ ne boj, mesarsko klanje 'hud, krvav boj z mnogo mrtvimi; hud boj, spopad za kaj
sploh'
Gigafida: 97 zadetkov – časopisi: 57, revije: 27, internet: 13
Samo besedna zveza »mesarsko klanje« v Gigafidi prinese 385 zadetkov, v Janesu
pa 262.

72



Le čevlje sodi naj Kopitar! (Zabavljivi sonetje: Apêl podobo na ogled postavi)
→ Le čevlje sodi naj Kopitar! 'vsak naj sodi let isto, na kar se spozna'
Gigafida: 316 zadetkov – časopisi: 150, internet: 117, revije: 45, stvarna besedila:
4
Janes: 8 – Twitter: 5, blog 2, wiki: 1

5.4

Frazeološko zanimive pesmi

Večinoma frazeme in frazeološke prenovitve najdemo v pesmih s hudomušno, šaljivo ali
satirično vsebino. Take so npr. Od železne ceste, Ženska zvestoba in Nova pisarija. Z vidika
razstavitve frazema pa je še posebno zanimiva balada Neiztrohnjeno srce.
5.4.1 Od železne ceste
Od železne ceste je šaljiva pesem, kjer spremljamo pogovor med moških in njegovo
izvoljenko. Pesem je postavljena v čas, ko se je Kranjska veselila nove železniške proge,
ki je peljala od Celja do Ljubljane ter naprej do Trsta. Na hudomušen način je tematizirano
vprašanje zakonske ali svobodne ljubezni, zvestobe ali nezvestobe, starodobne ali
novodobne ljubezni. Pogovor med obema akterjema je pravzaprav besedni spopad med
»moškim« in »ženskim« pojmovanjem ljubezni, kar se izraža tudi v jeziku (Paternu: 1977:
268).
Nova železnica je predstavljala okno v svet, omogočala je večjo svobodo. Metaforika in
frazeološki izraz v pesmi se tako večkrat povezujeta s ptico, ki velja za simbol svobode. Že
v prvi kitici pesnik zapiše: »/…/ iz Ljubljane v druge mesta, kakor tiček poletim.« V
nadaljevanju se pojavita frazema živeti kakor ptič (na veji) 'živeti svobodno, brezskrbno' in
»ti si tiček zrel« 'lahkoživec, malopridnež'. Dekle se na svojega izvoljenca tudi razjezi z
besedami: »Tebe sla pa h krotkim ticam vleče, buzakljunski kos!«
Potovanja in svoboda sta seveda povezana z denarjem. Veliko količino denarja v besedilu
zaznamujeta frazema imeti denarja kot peska in imeti denarja na mernike. Hkrati dekle
poudari, da bo ob možu ona »gospodar čez mošnjo«, ker bo nosila hlače 'odločati,
ukazovati, imeti glavno besedo'. V zvezi z denarjem se pojavi še en zanimiv frazem: »Veter
dal boš dvajseticam, pricapljal nazaj boš bos.« Danes poznamo frazem vetra dati komu
'nabiti koga, napraviti komu kaj neprijetnega'. Prešeren isto zvezo uporabi z vezljivostnim
mestom veter dati čemu in pomenom 'kaj izgine, se hitro porabi', ki ga v svojem slovarju s
Prešernovo rabo zabeleži tudi Pleteršnik.
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V pesmi najdemo tudi besedno zvezo sok neslan. Isto zvezo Prešeren uporabi še enkrat v
pesmi Ženska zvestoba.
·

»Judnja je ko satan zvita, / kadar boš z njo zavozlan, / privošíla skoporita / komej ti
bo sok neslan.« (Od železne ceste)

·

»Oh, v hiši moj ôča leži bolan, / in nimam mu dati, ko sok neslan.« (Ženska
zvestoba)

SSKJ pri pridevniku neslan kot primer ekspresivne rabe podaja primer še neslanega kropa
ne zasluži 'zelo malo, slabo dela'. Pleteršnik v svojem slovarju pod geslom sok navaja zgoraj
zapisani Prešernov verz iz pesmi Od železne ceste. Pod geslom krop pa se v njegovem
slovarju pojavi primer »še neslanega kropa nisi zaslužil, str.«, ki torej nastopa v istem
pomenu, kakor frazem v SSKJ. Danes imamo tako ustaljeno obliko neslan krop, Prešernov
neslan sok pa razen njegove rabe ni uslovarjen. Glede na pojavnost in kontekst obeh pesmi
ter podobnost z današnjo ustaljeno obliko sklepam, da neslan sok nastopa s pomenom
'najslabša jed'.
5.4.2 Ženska zvestoba
Pesem z ironičnim naslovom prinaša ravno nasprotno zgodbo. Mlad godec se trikrat
zaljubi, vsakokrat na koncu doživi ljubezensko razočaranje, ko ga njegove izvoljenke
zapustijo. Ob koncu vsake ljubezenske zgodbe godcu poči struna na goslih. Ko mu na
goslih ostane le še ena struna, se pomiri s svojo usodo in razočaranjem v ljubezni ter vedro
zaključi s sklepom: »De ône samé nam úrjo roké, de ône samé nam gláve vedré.« Pesem je
izrazito folkloristična, kar se kaže v preprostem in vedrem prikazu življenjske stvarnosti.
»Gre za poskus obvladati težo ljubezenske resignacije z lahkotno humorno kretnjo in s
pomočjo zdrave ljudske pameti, zato pa tudi v poenostavljenem slogu godčevskih zgodb.«
(Paternu 1977: 60)
Ljubezenski tematiki in enostavnemu ljudskemu slogu je primeren tudi pesniški jezik.
Frazemi se vsebinsko dotikajo ljubezni in srca kot nosilca tega čustva, Prešeren pa seveda
v pesmi razvije tudi svojo konceptualno metaforo LJUBEZEN JE OGENJ. Tako že ob prvi
godčevi zaljubljenosti zapiše: »od čistega godec je ognja vnet«, njegova ljubljena – Micka,
županova hči »/…/ zvestó za godca gori«. Ko se Micka poroči z mladim kancelirjem, godec
vzame od nje slovo tako, da gode, dokler ne poči prva struna na goslih.
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Drugič se godec zaljubi v revno dekle. Revščino pesnik poudari s frazemom, ki smo ga
zasledili že v pesmi Od železne ceste: »Oh, v hiši moj ôča leži bolan, in nimam mu dati ko
sok neslan.« Ker je godec mehkega srca, revici pomaga. Pri tem »za ubogo deklico se je
vnel« in tudi njeno »srcé za godca gorí«. Ko se iz vojske vrne dekličin nekdanji fant,
Prešeren v verz zapiše ljudski rek »stara ljubezen ne zarijoví«. Razočaranemu godcu poči
še druga struna na goslih, prijatelji pa ga tolažijo, naj bo vesel »de nisi v zakóna se mreže
ujel.«
V tretje se godec zaljubi v grajsko hišno. Dekle je prebrisano, kar kažeta frazema: »In v
gradu je lepa hišna bila, priljudna, al zvita tičica. /…/ Kak streže mu, kak prilizuje se; »O
godec, nastavlja ti limance.«« »Godec za lepo hišno gori«, poje njeno hvalo in tudi ona
»obljubi le zanjga goret'«. A tudi ona godca zapusti, ko se na grad vrne grajski sin. Na
goslih poči tretja struna. Po treh letih se godec sprijazni s svojo usodo in pravi »zdravnik
je čas«.
Vse tri ljubezni zaznamuje uporaba konceptualne metafore o ljubezni kot ognju. Ker gre za
pesem v ljudskem slogu v besedilu zasledimo kar nekaj frazemov in besednih zvez, ki se
sicer pogosto pojavljajo v ljudskih pesmih: roža deklet, (po)staviti se (ljubezni) v bran,
ponuditi roko v zakon, jemati slovo, zvita tičica, praviti kaj na uho. Ljudskost se kaže tudi
v izreku »kdor urne roké, sol v glavi ima, si v vsaki nesreči pomágat' zna«, ki najlepše
ubesedi pojem zdrave kmečke pameti. Celotna pesem temelji na tem, da je potrebno
ljubezenske zagate kljub tragiki dojemati preprosto in stvarno, saj je to del življenja.
Prešeren v pesmi poseže tudi po dveh pregovorih, ki sta seveda plod ljudske modrosti: stara
ljubezen ne zarjavi in čas zdravi rane.
Pesem je v svojem bistvu ljubezenska in folkloristična, zato so temu primerni tudi
frazeološki izrazi.
5.4.3 Nova pisarija
Nova pisarija je satira, ki tematizira tedanja jezikovna in slovstvena vprašanja. Prvi dve
tretjini pesnitve se ukvarjata s problemom slovenskega jezika, v zadnji tretjini pa pesnik
odpre tudi vprašanje slovenske književnosti. Formulacija pesmi je satirična, saj posnema
predgovor Ravnikarjevih Zgodb svetega pisma za mlade ljudi. Gre za pogovor med
pisarjem in učencem, vsak od njiju pa predstavlja eno od dveh različnih idej slovenske
jezikovne in literarne kulture. Pisar učencu svetuje besedni purizem: ogiba naj se vseh tujih
jezikovnih in literarnih vplivov in se zgleduje po preprostem kmečkem jeziku. Učenec mu
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z jasnimi argumenti oporeka, da jezik kmetov in pastirjev ne more predstavljati knjižnega
jezika, saj bi bil potemtakem namenjen samo rabi preprostega človeka. Slovenščini manjka
namreč ravno to, da bi se prebila v višje kroge, v umetnost in znanost, da bi postala
kultiviran jezik.
Satiričnost se kaže tudi v jezikovni izrabi frazeološkega izraza in metafore, ki se vsebinsko
povezujeta s kmečkim življenjem. Če izpišemo frazeme in frazeološke prenovitve od
začetka do konca pesmi ugotovimo, da tematsko prikazujejo kmečko opravilo: najprej
oranje (ledine), nato setev, odstranjevanje plevela, ločevanje dobrih rastlin od slabih ter na
koncu mlačev.
1. »/…/ ta v prozi, úni v verzih se slepari – jaz tudi v trop – ki se poti in trudi, ledino
orje naše poezije – se vriniti želim, se mi ne čudi./…/.«
→ orati ledino 'prvi delati na kakšnem področju, biti prvi (v čem)'
2. »Lej, v knjigah njih je tol'kaj ljuljke tuje med lepo, čisto slavšno zasejane, de je
noben purist več ne izruje; /…/ »Slovensko ljuljko bomo rešetali, / hranili dobro
zrno, in kar zmanjka, / iz svojih bomo to možgan dodali.«
→ ločiti ljuljko od pšenice (bibl.) 'ločiti, odstraniti dobro od slabega'
→ ločiti zrno od plevela 'ločiti, vzeti dobro od slabega'
3. »Horacij dulce et utile veleva, / kaj prida sliš'jo jo ušesa rade; / nam utile je zrno,
dulce pleva.«
→ ločiti zrno od plevela 'ločiti dobro od slabega'
4. »Balade pét' je mlatva prazne slame, / je reč pohújšljiva in zapeljiva«
→ mlatiti prazno slamo 'vsebinsko prazno govoriti'
Vse skupaj pa zaokroži še ljudski pregovor »kdor pride préd, préd melje!«
Metaforika, ki je povezana s kmečkim življenjem, se kaže tudi v verzih »tam púl'jo besedí
se korenine«, »kar ne dopade vaši slepi buči« (buča=glava), »debelo po gorjansko jo
zarobi« in s frazemom ugnati koga v kozji rog.
Zanimiva je predvsem prenovitev Horacijevega latinskega rekla dulce et utile, kjer pesnik
kot utile označi zrno in kot dulce pleva. Dulce et utile v dobesednem prevodu pomeni
'prijetno in koristno'. Pisar torej učencu svetuje, naj bo njegovo literarno ustvarjanje
koristno (dobro zrno), ni pa potrebno, da je tudi prijetno, saj dulce označi za pleve –
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nekoristno plat literature. Rene Wellek in Austin Warren se v delu Theory of literature
sprašujeta, kakšne vrednote, odlike ali zanimivosti ljudje sploh iščejo v literaturi.
Horacijevo reklo razširita in ga pojmujeta kot »zabava in vzgoja«, »delo in igra«, »omejena
vrednost in uporabna vrednost«, »umetnost in propaganda«, umetnost, ki je sama sebi
namen, ter umetnost kot skupinski obred in kulturna vez (Wellek in Warren 1942: 20).
Prešeren se na ta način satirično poigra z mislijo na literaturo, ki bi imela le praktično
uporabno vrednost. Celotno pesem zaključi s hudomušnim vzklikom: »O, zlati vek zdéj
muzam kranjskim pride!«
5.4.4 Neiztrohnjeno srce
Balada Neiztrohnjeno srce sodi v zadnje obdobje Prešernovega pesništva. Govori o
pokopanem in neiztrohnjenem pesnikovem srcu, ki pomirjeno umre šele, ko ga odkopljejo
in odprejo.
Pogrebci ob kopanju novega groba naletijo na truplo, ki se takoj zdrobi v prah, srce pa
ostane povsem ohranjeno. Ugotovijo, da gre za nesrečnega pesnika Dobroslava, ki mu
njegova izbranka ni vračala ljubezni. Modri starec pogrebcem predlaga, da srce odprejo in
tako pustijo, da izživi »pevske sanje«, ki so tam še vedno zaprte. »Stari modrec izpove
misel, da bo pesnikovo srce lahko pomirjeno umrlo šele tedaj, ko bo odprto in bo naravi
povrnilo njen veliki dar.« (Paternu 1977: 285) »Razplátili srcé so, ležalo noč in dan je tam
pod jasnim nebam, ko mine zor hladán, ko vstane drugo sonce, srcé tako skopni, ko beli
sneg spomladi, de kaj zagrebsti ni.« Naslednje jutro pogrebci na mestu srca ne najdejo niti
trohice prahu.
Skozi celotno pesem se umetniško prepletata dobesedni in metaforični pomen besedne
zveze odpreti srce komu 'izpovedati čustva'. Besedna zveza nastopi v dobesednem pomenu,
ko pogrebci pevčevo srce dejansko odprejo in pustijo pod milim nebom, da bi strohnelo. V
ozadju celotne pesmi pa se skriva metaforični pomen.
Pevec Dobroslav zaradi izbrankine poroke z drugim ni napisal nobene pesmi več. Paternu
(1977: 288) zapiše, da je imel njegov pesniški molk v krizi po ljubezenski nesreči (»iz prs
nobena njemu ni pesem več prišla«) posmrtno posledico, da njegove neizpete pesmi »srcu
branijo trohnet«. Pevčeve »pevske sanje« so ostale neizpete, njegova čustva neizpovedana.
Pogrebci so Dobroslavovo srce dobesedno odprli, saj Prešeren zapiše »razplátili srcé so«,
kar pomeni, da so ga dali na pol, razrezali. Šele tako odprto srce je lahko pomirjeno umrlo,
v njem ujeta čustva so ga lahko zapustila.
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Celotni problem »zaprtega« in »odprtega« srca se kaže kot neizpolnjeno pesniško
poslanstvo. Poezija je najmočnejša in najbolj izrazita tema zadnjih let Prešernovega
ustvarjanja. »Zajema tako rekoč vse poglavitne motivne razsežnosti: misel o izvoru
pesnikovega navdiha, o pesnikovi subjektivni usodi, o njegovem razmerju do družbe in o
njegovem razmerju do kozmosa.« (Paternu 1977: 290).
5.5

Pogostost rabe frazeoloških enot v posameznih pesmih

Preko analize frazemov in frazeoloških prenovitev sem želela ugotoviti, kako pogosto se
Prešeren v svojih pesmih poslužuje kreativne rabe frazeoloških enot. Pri analizi je bilo
potrebno Prešernovo poezijo ustrezno zamejiti in jo obravnavati znotraj primerne
klasifikacije. Ker se mi je zdelo, da bi bila obravnava frazeoloških enot znotraj Poezij glede
na tematiko pesmi ali pomen frazeoloških enot premalo zamejena, sem se odločila za
ureditev pesmi glede na čas nastanka.
Prešernovo poezijo sem razdelila na štiri obdobja po vzoru Paternujeve klasifikacije v
njegovem delu France Prešeren in njegovo pesniško delo. Želela sem ugotoviti predvsem,
kako se je raba frazeologije v poeziji spreminjala glede na posamezna obdobja
Prešernovega ustvarjanja. Pesmi so tako razdeljene na zgodnje obdobje, prvo, drugo in
tretje obdobje Prešernove romantike ter zadnja leta njegovega ustvarjanja.
Pri vsaki pesmi je navedeno število rabe posameznih frazeoloških enot znotraj pesmi.
Našteti so besednozvezni frazemi, stavčni frazemi, frazeološke prenovitve ter skupno
število frazeoloških enot. Med frazeološke enote niso vštete pojavitve besednih zvez, ki
sestavljajo konceptualno metaforo LJUBEZEN JE OGENJ. Zaradi neustaljenosti so
izpuščene besedne zveze kriva vera in kriva/sovražna sreča ter jarem sužnosti, ki smo jih
navajali zgoraj. Prav tako v analizo ni vključena izcitatna frazeologija, saj je v Prešernovih
pesmih še ne moremo obravnavati kot ustaljeno.
Spodnja vrstica predstavlja seštevek vseh frazeoloških enot znotraj posameznega obdobja
Seštevek je seveda odvisen tudi od števila besedil, ki so v posameznem obdobju nastala.
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Tabela 1: Število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih iz Prešernovega
zgodnjega obdobja (1824–1829)
Pesem

Besednozvezni

Stavčni

frazemi

frazemi

Prenovitve

Skupno število
frazeoloških
enot

Dekletam

0

Zvezdogledam

1

Lenora

7

Povodni mož

2

Hčere svet

1

Učenec

2

1
2

12

2

4
1

2

Dohtar
Skupaj:

3

1
13

3

4
1

7

23

V Poezijah najdemo sedem besedil iz Prešernovega zgodnjega obdobja. Po pogostosti rabe
frazeološkega izraza izstopa predvsem pesem Učenec, kjer se glede na dolžino besedila
pojavi največ frazeoloških enot. Drugo besedilo, kjer je frazeologija prav tako pogosto
rabljena, je Lenora. Gre za precej dolgo pesnitev, zato ni čudno, da vsebuje kar dvanajst
različnih frazeoloških enot.
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Tabela 2: Število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih iz prvega obdobja
Prešernove romantike (1829–1834)
Pesem

Besednozvezni

Stavčni

frazemi

frazemi

Prenovitve

Število
frazeoloških
enot

Slovo od

1

1

2

Prva ljubezen

2

2

4

Strunam

1

2

3

Turjaška

2

1

1

4

Nova pisarija

5

2

6

13

Soldaška

2

3

5

Memento mori

2

1

3

Sonetje nesreče

1

3

4

Gazele

5

1

7

Glosa

1

mladosti

Rozamunda

1

1

Sonetni venec
Skupaj:

22

4

3

3

23

49

Prvo obdobje Prešernove romantike je bilo pesniško bolj plodovito, saj se znotraj Poezij
nahaja 11 pesmi iz tega obdobja. Pesmi so frazeološko zelo bogate. Frazeološki izraz se
redkeje pojavlja znotraj sonetov (Sonetje nesreče, Sonetni venec) pa tudi v Glosi, Gazelah
in Slovesu od mladosti. Vseeno je skupno število frazeoloških enot v tem obdobju še enkrat
večje od števila frazeoloških enot v zgodnjem obdobju.
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Tabela 3: Število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih iz drugega obdobja
Prešernove romantike (1835–1839)
Pesem

Besednozvezni

Stavčni

frazemi

frazemi

Prenovitve

Število
frazeoloških
enot

Krst pri Savici
(Uvod + Krst)

3 + 11

5 + 13

8 + 24

Sonetje

7

8

15

Zabavljivi

1

3

4

sonetje
Kam?

0

Prekop

1

1

2

Zapušena

2

1

3

Zdravilo

3

1

4

4

14

ljubezni
Ženska zvestoba

8

2

Ribič

0

Pevcu
Skupaj:

36

2

1

1

37
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Drugo obdobje Prešernove romantike je po številu tekstov primerljivo s prvim obdobjem
njegove romantike. Vsebuje deset pesmi, med njimi tudi najdaljšo pesnitev Krst pri Savici.
Vse pesmi, razen Prekopa in Krsta pri Savici, lahko označimo kot frazeološko izredno
bogate. Raba frazeološkega izraza v tem obdobju še narašča in sicer skupaj v tem obdobju
Prešeren frazeologijo uporabi kar 75-krat.
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Tabela 4: Število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih iz tretjega obdobja
Prešernove romantike (1839–1844)
Pesem

Besednozvezni

Stavčni

frazemi

frazemi

Prenovitve

Število
frazeoloških
enot

Pod oknam

3

3

Prošnja

1

Ukazi

1
0

K slovesu

2

Sila spomina

1

2
1

Zgubljena vera

2
0

Mornar
Zdravljica

1

V spomin

1

1

1

1

2

4

2

3

7

16

Andreja
Smoleta
Skupaj:

8

1

V tretje obdobje Prešernove romantike sodi devet besedil iz Poezij. Glede na prejšnja
obdobja je raba frazeologije precej majhna, saj se v vseh pesmih pojavi le 19 frazeoloških
enot. Pesmi Zgubljena vera in Ukazi frazeologije sploh ne vsebujeta.
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Tabela 5: Število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih iz zadnjih let
Prešernovega ustvarjanja (1844–1849)
Pesem

Besednozvezni

Stavčni

frazemi

frazemi

Prenovitve

Število
frazeoloških
enot

Nezakonska

1

1

2

Judovsko dekle

3

1

4

Od železne ceste

7

1

8

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

4

5

13

12

25

mati

V spomin
Valentina
Vodnika
V spomin Matija
Čopa
Orglar
Neiztrohnjeno
srce
Zabavljivi
napisi
Skupaj:

Osem besedil je nastalo v zadnjih letih Prešernovega ustvarjanja. Skupno število
frazeoloških enot je sicer večje kakor v prejšnjem obdobju, vendar je raba frazeologije
izrazito v upadanju. V tem obdobju je nastala tudi pesem Od železne ceste, ki jo lahko glede
na inovativno rabo frazeologije uvrstimo med Prešernove frazeološko najbolj zanimive
tekste.
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Iz tabel je razvidno, da se skladno z dolžino pesmi poveča tudi pojavitev frazeoloških enot.
Največ jih tako najdemo v Krstu pri Savici, ki je tudi po obsegu Prešernova najdaljša pesnitev.
Tudi Lenora spada med Prešernova daljša besedila, kjer se pojavi večje število frazeoloških
enot.
Največ frazeoloških enot vsebujejo pesmi iz drugega obdobja Prešernove romantike. V večini
primerov število frazemov presega število frazeoloških prenovitev. V prvem in drugem obdobju
Prešernove romantike pa skupno število frazeoloških prenovitev obakrat za eno presega število
frazemov.
Zaključimo lahko, da je raba frazeologije v Prešernovih Poezijah zelo izrazita. Frazeološko je
bil Prešeren najbolj ustvarjalen v prvem in drugem obdobju svoje pesniške romantike. Največ
frazeoloških enot najdemo v Krstu pri Savici, ki je tudi Prešernova najdaljša pesnitev.

6

Zaključek

France Prešeren velja za največjega slovenskega pesnika, njegovo mojstrstvo pri izrabi
literarnih in jezikovnih postopkov v poeziji je neizpodbitno. V Poezijah pogosto uporablja
frazeme in se poigrava s frazeološkimi prenovitvami. Frazem je jezikovna enota z ustaljeno
zgradbo in pomenom, zato je še toliko bolj očitno, kadar v umetnostnem besedilu nastopa z
modificiranim pomenom ali spremenjeno zgradbo. Take posege imenujemo frazeološke
prenovitve. Prenovitve so namerne, enkratne in sobesedilo pogojene spremembe prvotnega
frazema na ravni njegove oblike ali pomena.
V magistrskem delu so popisani frazemi, ki se pojavljajo v Prešernovih Poezijah, v osrednjem
delu pa so analizirane tudi frazeološke prenovitve. Prepoznavanje in analizo frazemov je
oteževala predvsem časovna oddaljenost Prešernovih tekstov, saj gre za skoraj dvesto let star
pesniški jezik. Pri iskanju in razlagi frazemov sem se večinoma opirala na Slovar slovenskega
knjižnega jezika, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar in korpus starejših besedil (IMP).
Prešeren v svojih pesmih frazeološke enote spretno in pogosto uporablja. Največ frazemov in
frazeoloških prenovitev zasledimo v pesmih s hudomušno, šaljivo in satirično vsebino. Glede
na število pojavitev frazeoloških enot v posameznih pesmih lahko rečemo, da je Prešeren
frazeologijo največ uporabljal v drugem obdobju svoje romantike (1835–1839).
Da je Prešernov jezik bogat v metaforiki in frazeološkem izrazu kaže tudi konceptualna
metafora LJUBEZEN JE OGENJ, ki nastopa v ozadju celotnih Poezij in se v različnih
ubeseditvah pojavlja v večini Prešernovih ljubezenskih pesmi. Zanimive so tudi besedne zveze
kriva vera in kriva/sovražna sreča, ki skozi celotne Poezije nastopajo z enakim pomenom in
zato dajejo vtis ustaljenosti znotraj Prešernovih tekstov. Prešeren je s svojimi verzi zaznamoval
slovensko frazeologijo tudi z vidika nekaterih citatov, ki so prestopili prag poezije in se ustalili
v sodobni jezikovni rabi.
Magistrsko delo predstavlja prvi jezikovni pregled frazeologije v Prešernovih Poezijah.
Prešernov pesniški jezik je izredno ustvarjalen in raznolik, dopušča možnost številnih
interpretacij. Iz tega razloga in zaradi časovne oddaljenosti Prešernovega jezika se seveda
odpirajo številne nove možnosti za iskanje in interpretacijo frazeološkega izraza v Prešernovih
pesmih. Magistrsko delo predstavlja prvi korak v smeri raziskovanja Prešerna z vidika
frazeologije in daje vzpodbudo za nadaljnje preučevanje, interpretacijo in analizo Prešernovega
jezika.
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Povzetek
Frazem je stalna besedna zveza, pri kateri vsota slovarskih pomenov njenih sestavin ni enaka
pomenu zveze. Ker frazem običajno nastopa v besedilu z ustaljeno obliko in pomenom, so
toliko opaznejši kreativni postopki, ki rušijo njegovo ustaljeno obliki ali modificirajo njihov
pomen. Take inovacijske spremembe imenujemo frazeološke prenovitve. Frazeologija v
umetnostnih besedilih nastopa kot stilistično sredstvo. V Prešernovih Poezijah je raba
frazeologije izredno pogosta in se kaže v izrabi frazemov in številnih kreativnih frazeoloških
prenovitvah. Posebno zanimiva je konceptualna metafora LJUBEZEN JE OGENJ, ki preveva
večino Prešernovih ljubezenskih pesmi. Čeprav besedne zveze, ki vključujejo pojme ljubezni,
srca, ognja, vnemanja in gorenja danes niso ustaljene do te mere, da bi jih našli v slovarjih, se
izredno pogosto pojavljajo v Prešernovih besedilih. Frazeološki izraz je najbolj izrazit v pesmih
s hudomušno, šaljivo in satirično vsebino, frazeologija pa je najbolj zaznamovala drugo obdobje
Prešernovega romantičnega ustvarjanja (1835–1839).
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