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• Vinjete, 1899  - zbirka „kratkih dekadenčno-
impresionističnih črtic, nekaterih daljših satiričnih 
zgodb in etičnih psiholoških novel“. 

[konec l. 1896 – prvi odhod na Dunaj]

• Podobe iz sanj, 1917 – „V teh črticah […] je viden 
stilni premik iz impresionizma v ekspresionizem; 
C. razvil nov tip črtice, v katerem zgodba izginja 
ali okrneva, meditativni okvir se širi […].“ (J. Kos)



Opaznost frazeologije: 1. frekvenca 
(Čermák 1FE/80–100 besed)

Zbrano 
delo (ZD)

Besedila Število 
besed

Število 
frazemov

Razmerje 
1frazem 
na število 
besed

Povprečje 
v ZD 

ZD 7 Vinjete 53.944 285 190
189Nezbrane 

vinjete
186

ZD 23 Podobe iz 
sanj

56.069 271 281
227

Črtice 
1915–
1918 

199



Razmerja

• ZD 7      :       ZD 23

Vinjete : Podobe iz sanj

20 %               3,2 %         delež FE v okviru opazne frekvence

• zbrane črtice    : nezbrane črtice istega obdobja

Vinjete              :   Nezbrane vinjete 

2,1 % manjša frekvenca v zbranih črticah

Podobe iz sanj : nezbrane črtice 

29 % manjša frekvencah v zbranih črticah



Odpoved realizmu 
Načelo nove romantike: subjektivna 

duhovna izpoved

Epilog k Vinjetam:
»In pripetilo se je v mojem ateljeju nekaj čudovitega 
… […] K vragu vse teorije! Moje oči niso mrtev 
aparat; moje oči  so pokoren organ moje duše, –
moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene 
ljubezni in njenega sovraštva …«

 IZZIV: konvencionaliziranost jezika je treba 
razdreti. 



2. Prenovitve („besedne igre“)

• Kreativni posegi v oblikovno in pomensko strukturo 
pomenonosne jezikovne enote (od morfema do 
besedila).

• Kontekstualno ali konsituacijsko ali sploh izkušenjsko 
pogojene spremembe. 

• Primernost frazeoloških enot (FE) za tovrstne 
razgraditvene posege: 

 prisotnost in razpoložljivost sintaktičnega razmerja;
 sekundarna prisotnost in razpoložljivost pomena, ki ga 

ima sestavina FE kot samostojna beseda, za 
aktualizacijo; 

 konotacija FE.



Frazeološke prenovitve v besedilih

• Umetnostnih in neumetnostnih (predvsem v 
publicističnih).

• Pisnih in govorjenih, npr. šale: 
Zakaj je črni ribez rdeč?

Ker je še zelen.
• Kdaj? Opažene že pri Janezu Svetokriškem (Sacrum

promptuarium, 1691); seveda tudi v besedilih 
slovenskih realistov (Tavčar).

TODA šele pri Cankarju je razgradnja frazemov stilistični 
del literarnega programa: „Moje oči niso mrtev aparat“



Vrste prenovitev v Vinjetah in Podobah 
– zgledi

Enostopenjske znotrajfrazemske

• Sestavinske: V Kaj sledi iz tega? Ako se postavimo na visoko stališče 
absolutno vrednega, tedaj nismo vredni vsi skupaj orehove lupine; 
naše duše so umazane in vsa naša dela so malenkostna in smešna. 
 ne biti vreden piškavega oreha 'ne biti vreden nič' > 'biti vreden 
manj kot nič'

• Skladenjske: PiS Kakor pa so si bili obrazi različni po rodu in 
plemenu, po letih in oblikah, nekaj jih je družilo, kar sem občutil v 
srcu, ko sem jih gledal, ali kar se nikakor ne da razložiti z besedo. Ni 
bila samo strjena, črna kri, ki je bila njih vseh, vojščakov Matjaževih, 
očitno znamenje. Bilo je vse kaj drugega in vse kaj več – kakor da je 
vsaki med njimi nosil  na dlani svoje živo, trepetajoče srce  nositi 
srce na dlani 'očitno kazati svoja čustva' > 'srce = 'središče 
čustvovanja, zavesti + organ, ki se krči  in širi'



Enostopenske zunajbesedilne

• Povezovalnostne/kolokab.: PiS Otrok se je stisnil v kot in je gledal, kako  se 
plazi noč po prstih zmerom bliže proti njemu. po prstih (premikati se) 
'zelo tiho, brez šuma' kdo: člov+ > noč člov-

• Sobesedilne: V V teh dveh letih, ko je bila pri meni, prešlo je počasi vse 
moje čustvovanje in mišljenje nad njo; živel sem z njenim srce in njenim 
duhom; brez nje bi bil mrtev stroj, v zasmeh in nadlego samemu sebi. In 
vendar je nisem ljubil, nje same; ne »šel bi zanjo v ogenj«, če ne bi šla –
ona z menoj …

 iti v ogenj za koga 'žrtvovati se za drugega' (altruizem > egoizem)

Križanjske

V Par stolov je zaropotalo in ozrli so se vanj od vseh strani; čutili so, da je 
izgovoril besedo, ki je ležala vsem že davno na jeziku.        
 imeti besedo/kaj na jeziku 'hoteti povedati kaj' / povedati, kar leži na srcu 
komu 'kar kdo že dolgo želi povedati, kar koga obremenjuje'



Večstopenjske

• Sestavljene: PiS Rad bi pel, da bi se zvrnil ta črni kamen od moje duše. 
 kamen se odvali od srca komu 'kdo je rešen skrbi, nadloge' (sestavinska+skladenjska)

• Razstavljene: PiS POBRATIMI Mnogokdaj se primeri, da se v enem trenotku odpro vsa srca in 
skozi široka vrata prikipi duša v lica, v oči in na jezik, tako da so si ljudje mahoma podobni 
kakor brat bratu; ker bratje so si v najglobljih globočinah. […] Časih odpahne narahlo 
prislonjene duri srca le bežen dih; prikaže se le ozka, svetla špranja, komaj za hip, toda prikaže 
se. […] Pozdravili so se in koj so si tujci, ne poznajo se, ne mislijo več drug na drugega; svetla 
špranja je ugasnila, tiho so se zaprle duri. […] Kadar pa buti v vrata vihar, jih odpre siloma in 
sunkoma nastežaj, da zaječe in se stresejo v tečajih, takrat ni več nobenih skrivnosti; kar bi 
drugače molčalo navekomaj, privre kvišku brez strahu. Srca, prej zaklenjene izbe, so 
prostrane, svetle veže, kamor stopi s ceste, kogar je volja. […] Čegava je bila roka, ki je 
samolastno odpahnila vrata zaklenjenih človeških src? […] Srce hrepeni in čaka željno, da bi 
se smelo razodeti srcu, tako da bi se zrušili vsi jezovi in bi se do kaplje prelilo drugo v drugo 
[…]. Kmalu so si bili podobni v lica in celo po govorici in hoji; ker srca so bila odprta in so bila 
eno ter so ustvarila le eno podobo. Tudi kadar so se sporekli med seboj do hudega, so se 
sporekli bratje; ni je bilo moči, tudi v njih samih ne, ki bi bila mogla zaloputniti duri, odprte 
nastežaj. […] Ali ura pride nekoč, ko bo odprl srca topel spomladanski veter, ko si bodo obrazi 
enaki v veselju, ne v bridkosti, ko se bodo ljudje pozdravljali s cvetjem ovenčani in z glorijo 
ljubezni. 

 odpreti/razkriti/razodeti (svoje) srce komu 'izpovedati svoja čustva, misli' > SRCE JE PROSTOR 
(ZA ČUSTVA); prostor ima vrata, ki se odpirajo in zapirajo
 pobratim 'kdor slovesno obljubi bratovsko ljubezen osebi, s katero ni v krvnem sorodstvu'

brat  2. 'kdor je komu soroden po mišljenju ali usodi'



!!! STATISTIKA: Težave pri določanju statusa 
prenovitve v 100 (in več) let starem besedilu.



Razmerje med pogostnostjo FE in pogostnostjo 
prenovitev = obratnosorazmerno

Zbran
o delo 
(ZD)

Besedila Razmerje 
1 FE / 
število 
besed

Povprečje 
v ZD 

Razmerje
1prenovitev
/ število FE

Povprečje
v ZD

ZD 7 Vinjete 190
189

21 (4,76 %) 22

Nezbrane 
vinjete

186

ZD 23 Podobe iz 
sanj

281
227

5,5 (18 %)
11

Črtice 
1915–1918 

199



Stilistična izraba prenovitev

• Vinjete: programska razgradnja konvencionalizirane
podobe (=oblike+pomena) FE

• Pojav razstavljene prenovitve kot nosilec zgodbe ali 
motiva (Mlacek: „frazeološka podoba/slika“) sodi v 20. 
stol.; prvi začetki na prelomu 19./20. stoletja – Cankar 
med njimi.

• Izhodišče za prenovitev so v Cankarjevih besedilih FE-
sklopi z metaf. in metonim. motivirano 
desemantizacijo. Prenovitev pri Cankarju nikoli nima 
funkcije čiste igre (kar je značilno za izrabo frazeologije 
v umetn. besedilih v 2/2 in ob koncu 20. stol.). 



Meje prenovitev
Podobe iz sanj – razstavljena prenovitev frazema odpreti srce komu v 
črtici Pobratimi se širi tudi na druge črtice zbirki:
• uvodna črtica (brez naslova): 
Vsak hram v velikem domovanju človeškega srca ima skrite duri v 
drugi hram … in ta v tretji … in še nadalje, nadalje, brez konca, iz 
kapelice v kapelico, iz ječe v ječo, iz skrivnosti v skrivnost; […]. 
Mnogokdaj se zgodi človeku, da je že odprl duri v zadnji hram, da stoji 
že na vrhu stopnic in gleda v samo dno, […]. »Tukaj je konec […] in glej, 
še so tam stopnice, še so tam duri, še v skrivnost […]! »Tukaj je dno,« 
praviš, »zdaj bo vse razodeto!« […]. Iz dna, prav iz dna bi se rad 
izpovedal, iz dna zaklical naglas vsem ljudem […] – ali poslednjega dna
ni […]; vse je zgolj blodnja in pot, je brezkončno romanje po tihih 
katakombah srca. 
+ iz dna srca, v dno srca, na dnu srca
• Črtica Edina beseda: Tisto noč sem slišal te besede rahlo trkanje na 

duri svojega srca.  trkati/potrkati na srce (čigavo/koga)
• Črtica Zaklenjena kamrica



Je take vrste novo metaforizacijo še mogoče interpretirati 
kot frazeološko prenovitev? 

Je nova metaforizacija razumljiva (samo) prek ustaljene 
frazeološke metafore (odpreti srce, v dno srca, na dnu 
srca, iz dna srca, trkati/potrkati na srce, zapreti/zapirati 
svoje srce)? 

Ali pa naj to interpretiramo kot le še ena možno, torej 
neustaljeno, kreativno realizacijo konceptualne metafore 
SRCE JE PROSTOR ZA ČUSTVA?

B. Pogorelec metaforo vrata srca v Pobratimih razume kot 
„element prihajajočega ekspresionizma“. 


