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Ljubezenski frazemi 
ekspresivne večbesedne ustaljene jezikovne enote, s 
katerimi izražamo ljubezen, zaljubljenost, npr. 
 
(biti) zaljubljen do ušes izraža stanje zaljubljenega človeka 
• delno motivirani frazeološki pomen: ‘(biti) zelo zaljubljen’  
• ustaljenost zgradbe: MI3 > 30 
• pogosta raba v horoskopih (zaljubljenost ženske : zaljubljenost 

moškega) 
 
ONA: Zaljubljeni boste do ušes, kar se bo poznalo tudi pri vaši 
učinkovitosti na delovnem mestu. Veliko boste zapravljali, saj boste 
zelo uživali, ko boste kupovali darila za bližnje. 
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Ljubezen kot čustvo 

Čustvo ljubezni ‒ pozitivno čustvo? 
 
Ljubezen vse premaga. (Amor vincit omnia.) - Ljubezen je bolezen. (Ubi amor, 
ibi dolor.) 
  Amorjeva puščica zadene koga ‘kdo se zaljubi’ 

Sploh ni vedela, kdaj jo je zadela Amorjeva puščica, ampak rana je skelela 
vse huje. 

 
Ljubezen pri Slovencih? 
Ljubezen nam je vsem v pogubo, takó mladeniču, ki se zagleda v cvetoči obraz 
cvetočemu dekletu, takó ptici na zelenem vrhu, pojoči pesem ljubezni in vabeči 
grahasto družico na svatbo v prvi pomladi! (Ivan Tavčar: V Zali, 1894) 
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Trikotniška teorija ljubezni 
sodobna psihologija: katere so temeljne sestavine čustva ljubezni? 
trikotniška teorija ljubezni: 3 temeljne sestavine ljubezni (Robert Sternberg 1986), 
različni tipi ljubezni, npr. romantična, bratska ... 
 
 
 
 
 
 
 
• INTIMNOST: občutek bližine, povezanosti (izkustvo topline, naklonjenosti v 

ljubezenskem razmerju) 
• STRAST: občutenje fizične privlačnosti, spolne energije (izkustvo strasti v 

ljubezenskem razmerju) 
• ODLOČITEV OZ. ZAVEZANOST: odločitev za ljubezen oz. zavezanost ohraniti 

ljubezenski odnos (izkustvo razuma v ljubezenskem razmerju)    
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Tipi ljubezni 
• telesna, erotična, seksualna ljubezen (eros): strastna 

ljubezen, vroča ljubezen  
 Med resnim zdravnikom in novo prijateljico se je vnela vroča 
 ljubezen. 
• naklonjenost do koga oz. česa (philia): medsebojna 

ljubezen, ljubezen do koga oz. česa 
 Združuje naju ljubezen do glasbe, kulinarike, narave in športa. 
• ljubezen do boga oz. božja ljubezen in dobrodelnost 

(agape): ljubezen do Boga, nesebična ljubezen 
Na vrhu Križevca romarji v tišini sklenejo krog in v varnem zavetju 
božje ljubezni s toplo ljubečo energijo objamejo drug drugega.  

• ljubezen med starši in otroki (stergo): materinska ljubezen, 
ljubezen do očeta 

Pogrešal sem to, kar hočem dati svojim otrokom, več časa in več 
ljubezni, rad bi, da bi moji otroci občutili več očetovske ljubezni. 
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Ljubezen kot leksem 
Ljubezen v slovarju (večpomenski leksem):  
• : z izrazom ljubezen (tudi kot del večbesednih izrazov) v slovenščini 

pokrijemo različne tipe ljubezni, npr. očetovska ljubezen (stergo), 
ljubezen do domovine (philia), ljubezen do bližnjega (agape), 
strastna ljubezen (eros); njen mož ima ljubezen z drugo žensko 

Ljubezen v korpusu (> 240.000 konkordanc): 
• najpogosteje v oblikah ljubezni (R D M ed., I R T dv./mn.), ljubezen (I  

T ed.): najpogosteje v predložni zvezi v ljubezni in samostalniški 
besedni zvezi s predložnim prilastkom ljubezen do koga oz. česa 

• najpogostejše kolokacije s pridevniki veliki, pravi, večen, božji, nov, 
resničen, brezpogojen, romantičen, prepovedan 

• najpogostejše kolokacije z glagoli imeti, najti, iti, pomeniti, govoriti, 
morati, želeti, moči, iskati 

• sovraštvo in ljubezen (naslov nadaljevanke Med sovraštvom in 
ljubeznijo, < 500 konkordanc) 
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Frazemi s sestavino ljubezen 
Besednozvezni in stavčni ljubezenski frazemi: 
 
• glagolski: imeti srečo v ljubezni ‘imeti dobrega, zglednega 

partnerja’ 
• samostalniški: prepovedana ljubezen ‘skrivno ljubezensko 

razmerje’ 
• pridevniški: pijan od ljubezni ‘zelo zaljubljen’ 
• prislovni: iz čiste ljubezni ‘naklonjeno, brez prikritih, slabih 

namenov’ 
• pragmatični: Z ljubeznijo (kot zaključni pozdrav pri pisnem 

sporazumevanju), ljubezen moja (kot nagovor ljubljene osebe) 
• paremiološke enote: Ljubezen gre skozi želodec (izraža pozitiven 

vpliv kuharskih veščin na ljubezenski odnos)  
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Ljubezenski frazemi v slovenščini 
• vzorčni primer ljubezenskega frazema: (biti) zaljubljen do 

ušes ‘(biti) zelo zaljubljen’ 
• zastareli, starinski ljubezenski frazemi: ljubezen delati 

‘ljubiti se, spolno občevati’ (olepševalno); ženiti se na 
drobno ‘imeti ljubezenske odnose z več osebami 
istočasno ali v kratkih časovnih presledkih’ 

• spreminjanje oblike, pomena ljubezenskih frazemov: 
ljubezenski trikot/trikotnik ‘trije v ljubezenskem razmerju’ 

• novi frazemi: dati se dol ‘ljubiti se, spolno občevati’; 
imeti/dobiti metuljčke v trebuhu ‘občutiti zaljubljenost’; 
Ljubezen je v zraku ‘izraža prisotnost pozitivnih občutenj 
ob nastajajočem, razvijajočem se ljubezenskem odnosu’ 
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Tip ljubezni, izražene prek frazeologije 

Telesna, čutna, romantična ljubezen (eros)  
• Frazeološki pomen izraža ljubezen, ki je povezana s spolnostjo, 

spolnimi odnosi: intimni prijatelj ‘ljubimec’, dati noge narazen 
‘imeti, opravljati spolne odnose’ 

• Frazeološki pomen  izraža ljubezen, ki ne vključuje nujno 
spolnosti, npr. dati komu dvojko ‘prekiniti ljubezensko 
razmerje s kom’ 

• Frazeološki pomen izraža ljubezen, ki ne vključuje spolnosti, 
npr. metati se za kom ‘odkrito osvajati koga’, biti zaljubljen do 
ušes 
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Eros v ljubezenskih frazemih 
• STRAST: frazeološki pomen bolj ali manj eksplicitno 

izraža telesno ljubezen, npr. dati se dol s kom ‘imeti 
spolne odnose s kom’ 
 

• INTIMNOST: glagolski ljubezenski frazemi imajo odprta 
vezljivostna mesta, ki izražajo medsebojni odnos s kom 
oz. razmerje med kom, npr. imeti kaj s kom ‘biti v 
intimnem ljubezenskem razmerju s kom’, biti kemija 
med kom ‘biti spolna privlačnost med kom’ 
 

• ODLOČENOST OZ. ZAVEZANOST: kdo dati komu 
košarico, kdo metati se za kom, kdo dati noge narazen 
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Sklepne misli 

• Ljubezen je neločljivo povezana z občutenjem naklonjenosti 
do koga oz. pozitivnega odnosa do česa (imeti rad koga ali kaj): 
ljubezen do koga oz. česa 
 

• Ljubezni je več vrst in oblik; telesna ljubezen je ena od 
tabuiziranih tem (posredno izražanje s frazeološkimi enotami) 
 

• Ljubezenski frazemi so v slovenščini dinamična, bogata 
skupina; izražajo zlasti eros (telesno, erotično, romantično 
ljubezen). 
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