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Abstrac t
This work is bas cd on contrast ivc analysis of Croatian , Gcrman and
Slovcnian phrases
that havc as thcir main or fonnativ c elemcnt one of the four basic
taste s - sweet, salty,
sour and bitter. The author will usc scmantic principle s of cognitiv
c linguisti cs to show
how the meaning of the whole ph rase is affectcd by its main part,
thc taste. Also it will
be shown how the mcaning ofthc ph rase is conncct ed with thc widespr
ead human conceptions and feclings about specific flavours. Phrases for this research
were gathered
by excerpti on from monolin gual, bilingua l, gcneral and dictiona rics
of phrascs of all
three languag es. Similari ties and differen ces in the meaning and
in-depth structur e of
the gathered phrases arc dctermin ed and describe d by contrast ive
method. Therefo re
the phrases are placed in the position of equivale nce and its descript
ion is the main
task of contrast ive phraseology.

1 UVOD

Okus je eden od petih osnovnih človekovih čutov, štilje pa so splošno
znani
ter pomem bni z evolucijskega vidika okusov: sladIco, slano, fUslo
in grenfw .
»Okus. Eden od petih posebn ih čut ov. Sam po sebi je okus razmer oma
neoster,
saj ločuje le med sladkim , slanim, kislim in grenkim . Dejansko pa
lahko razlikujemo številne različne okuse /, .. 1« (Druži nska zdravst vena enciklo
pedija,
1998, 666). Vsi so sestavn i del frazeologije vseh treh jezikov, ki
so zajeti v
raziskavi - hrvaščina, nemščina in slovenščina. Cilj raziskave je bil
na podlagi semantičnih principov kognitivne lingvistike pokazati, kako določen
okus
kot sestavi na frazem a vpJiva na ceJovit pomen frazema in kako postane
izraz
določenih predsta v ter asociac ij, poveza n tudi s
prototi pnim in prenese nim
pomen om okusa kot leksema. Novejše psiholingvistične raziska ve,
ki jih je
spodbu dil razvoj kogniti vne semant ike, so namreč pokaza le, da
se pomen
frazem a vendar1e lahko povezu je s pomen i njegov ih sestavi n: »1
.. .1 Štoviše, istraživ anja pokazuju da se frazemi mogu razumj eti upravo zahvalj
ujući
prepoznatljivim značenjskim obilježjima njihovih elemenata, te se
dolazi do
zaključka da osnovno prototip no i prenese na značenj
a frazem skih sastavn ica
čine podlog u za razumi jevanje frazem a kao cjeline.
« Te ugotovitve sta v delu
Definic ija ifrazem ujednojezičnom rječniku izpeljala Vajs in Žic-Fuc
hs (1998:
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384).1 Frazemi, V katerih se kot sestavina pojavljajo okusi, potrjujejo, da je
frazeološki pomen povezan s prototipnimi in prenesenimi pomeni nekaterih
sestavin, Tako so, npr. v Anićevem Rje(~l1ikll hrvatskoga jezika (2000: 262,
263), ob pridevniku grenek navedeni sledeči pomeni: 1. koji ima okus pelina,
OpI'. sladak; 2. pren. turoban, namr/flen, kot primer prenesene rabe pa je naveden gorak osmijeh, 'neljubazan osmijeh, osmijeh preko volje', ob prislovu
gorko je navedeno tako da se o():/eća ogorčenje ili žalost in kot primer navaja
gorko plakati, 'jako plakati s velikom tugom'. Tudi v Slovmju slovenskega
knjižnegajezika (1995: 260) so ob pridevniku grenek navedeni pomeni: 1. ki
je neprijetnega okusa kot pelin, ant. sladek; 2. nav. eksp!'. ki vzbuja (izražaj
du§evno boleano, prizadetost, zlasti zaradi prizadetega razočaranja, kjer se
kot primeri navajajo grenka izku§nja, grenek izraz obraza, grenek nasmeh,
enako kot v Dudnovem Deutsches Universalworterbuch, kjer je iz navedenih
primerov in pomenov leksema bitter jasno razvidna njihova povezanost s
frazeloškimi pomeni tistih frazemov, ki imajo ta okus kot sestavino (1996:
263): 1. von sehr herbem Geschmack, der bis ins Unangenehme gehen kann:
-e Schokolade; -e Mandeln; die Medizin schmeckt sehr b.; 2. schmerzlich; als
verletzend, krankend empfimden: eine -e Enttauschung, Wahrheit, EI/ahrung;
da war sehr b. .fiir ihn. 3. a) verbittert: ein -er Zug um den Mund, die Enttauschungen haben ihn b. gemacht; b) beijJend, scharl -er Hohn, -e fronie; 4. a)
stark, grojJ, schwer: -e Not leiden; -es Unrecht; eine -e Kalte; b) (intensivierend vor Adjektiven u. VerbenJ sehr: etw. h. bereuen, notig haben; bitterkalt.
Gradivo za raziskavo smo zbrali iz eno- in dvojezičnih, splošnih in frazeoloških slovarjev vseh treh jezikov ter zajema fraze me v ožjem smislu, torej frazeme, ki so ddno ali popoInoma desemantizirani. Zbrano frazeološko gradivo
vseh treh jezikov bomo kontrastivno analizirali na podlagi podobnosti in razlik
v idiomatski podobi2 in jih na podlagi le-te postavili v odnos ekvivalence.
Analizirali bomo tudi zgradbo in izvor posameznih frazemov. Raziskava naj
bi doprinesla tako k raziskovanju frazeološke problematike, še posebej medjezikovne, kakor tudi k frazeologiji vraziskavi zajetih jezikov.
Prim.: »Tako tudi idiomatski pomen večbesednih poimenovanj ni ločen od enega ali
več osrednjih dobesednih izhodiščnih pomenov, saj ti merodajno vplivajo nanj, še več,
odločajo o tem, če in kako bodo potekali procesi idiomatizacije in po možnosti tudi
frazeologizacije. Interakcija med dobesednil11, izhodiščnil11 in idiomatskim, figurativnim pomenom je torej precej zapletena. Na ravni frazeoloških poimenovanj je v tem
pogledu izjemno pomembno razmerje med pomenom ali pomeni sestavin in celovitim
pomenom frazema.« (Jesenšek 2003: 340).
2 V nemški strokovni literaturi ustreza terminu das idiomatische Bild (prim. Burger 2005:
121 in 2007: 10l). V hrvaški strokovni literaturi se frazemska pozadinska slika imenuje
tudi semantički ali značenjski talog (prim. Fink 1994: 72). V slovenski strokovni literaturi se ta termin ni ustali!.
l
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2

i{ONTRASTIVNA ANALIZA HRVAŠKIH, NEMŠKIH IN SLOVENSKIH FRAZEMOV, KJER JE
SESTAVINA EDEN IZMED OKUSOV

Kontrastivno analizo zbranega frazeološkega gradiva bomo predstavili na podlagi okusov kot frazeoloških sestavin. Analizirali bomo podobnosti in razlike
v idiomatični podobi ter pomenu frazema v vseh treh jezikih, pri izbranih
primeri h bomo analizirali tudi njihovo zgradbo in izvor.

2.1 Okus sladko kot frazemska sestavina
V nemščini in hrvaščini se pojavUa fraze m s popoinoma prekrivnim pomenom
in idiomatično podobo: das siifJe Leben, slatki život v pomenu 'brezbrižno,
prijetno žiVljenje v blaginji in brezdelju'. Izraz je prevod iz italijanščine la
dolce vita, znan pa je postal z istoimenskim filmom režiserja Federica Fellinija
iz leta 1960, ki pripoveduje o izpraznjenosti družbe, temelječe na materiainih
dobrinah. Prisotnost frazema v ob eh jezikih lahko interpretiramo kot posledico
pripadnosti istemu kulturnozgodovinskemu krogu in kalkiranju glede na isti
izvor.
V hrvaščini je frazem biti sladak najeziku v pomenu 'z lepimi besedami prikriti svoje namere, prilizovati se komu'. Podoben pomen in idiomatsko podobo
ima tudi slovenski frazem pregovoriti koga / govoriti s sladkimi besedami
v pomen u 'biti zelo, preti rano prijazen'. Po pomenu je tem frazemom blizu
hrvaški fraze m čovjek slatke be4ede, ki označuje, okarakterizira sladkobesednega č1oveka, laskavca. V nemščini se frazem z isto ali podobno idiomatsko
podobo ne pojavlja, prekrivni pomen pa najdemo v idiomatski zloženki Sii/Jholzraspler. 3 Samo v hrvaščini je še frazem s podobnim pomenom, ki je povezan z zunanjim videzom, pretirano vljudnostjo in pretvaljanjem - napraviti
/ praviti slatko lice 'narediti se / delati se ljubeznivega, prijaznega, prilizovati
se'. Pretirano Ijubezniv nasmeh je v nemščini izražen spridevnikom sladek,
su.fJes Uicheln. Ta okus se pojavlja tudi kot prislovna sestavina v hrvaškem
frazemu slatko se smijati, kjer pa pomen ni prekriven z nemščino - 'iz srca se
nasmejati, z užitkom'. V hrvaščini in slovenščini imamo primeJjalne pridevniške frazeme z zgradbo pridevnik + primerjalni veznik + samostalnile npr.
sladak kao med (.liećer), sladek kakor (kot) elike,. (med, mleko). Pri teh fra··
zemih gre za primeljavo s samostalniško sestavino, kjer prototipni leksikaini
3

V pogovorncm jcziku označujc človcka, ki laska in se komu prilizuje na zclo vpadljiv
način (Duden 1996: 1502; Hanscn-Kokuruš ct a. 2005: 1663); v slovenščini (SSK.J 1995:
1171) vulgo lesti komu v rit v pomenu 'izkazovati komu pretirano vdanost, prijaznost z
namcnom, pridobiti si naklonjenost'.
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pomen vključuje okus sladko oziroma kot v slovenskem frazemu sladek kako}'
(kot) I11leko in je v nasprotju spridevnikom kisel,4 ki je v funkciji poudaJjanja
in intenziviranja tega okusa, V nemščini je pomel1ska prekrivl10st izražena s
pridevniško zloženko zuckersiij1,
V vseh obravnavanih jezikih je lep, ljub, nežen zunanji videz ali lepa gesta v
frazeologiji povezan z okusom sladko, Tako se v vseh treb jezikih pojavljajo
frazemi hiti sladak, biti sladek, sii/f sein, ki sc jih uporablja v kontekstu, kjer
gre za čustven in bližnji odnos do koga, naklonjenost, ganljivost in nežnost.
Pogosto sc okus s/miko kot sestavina pojavlja tudi v frazemih, povezanimi z
zunanjim videzom, s pozitivno konotacijo, kjer so prav tako vključene ljubkost,
nežnost in čustvena povezanost. To je vidno v sledečih primerih: sladak san,
sladak dečkić, sladek spomin, sladke (Ja, ein sij/Jes Gesicht, ein sii/3es Kinds
Okus sladko sc v vseh treh jezikih pojavlja tudi v frazemih s pomenom, da je
nekaj prijetno in da je zadovoljstvo: Rache ist Sl~/f, osvetaje slatka, ma.lfčevanje
je slaciko.
Okus sladko sc v nemškem frazemu pojavi kot prilastek samostalniški scstavini vino: vo!! des sii/3en Weines [sein], ki v pogovornem jeziku na šaljiv način
izraža, da je nekdo preveč popi!. Frazcl11 jc svetopisemskega izvora: »Vsi so
bili osupli in si tega niso 7:Ilali razložiti. Drug drugega so spraševali: »Kaj
naj to pomcni?« Nekateri pa so se norčevali in govorili: »81adkcga vina so se
napili.« (Dj 2, 12-13).
V nemških in hrvaških leksikografskih virih sta potrjena še dva frazema, ki
veljata za zastarela. To sta hrvaški frazem priče (.~tručnjak) slatke vode, v
pomenu 'priče (strokovnjak) slabe vrednosti', ter ncmški ein siifJes Geheimnis
haben v pomenu 'pričakovati otroka'.
V hrvaščini je tudi ft'azem za izražat1je nejcvernosti in čudenja, v katercm se
okus sladko pojavlja kot ena izmed treb variant pridcvniških sestavin bogo moj
(mili, dragi, slatki), Pri tem je pridevnik ob samostalniški sestavini v zvalniku,
navedeni fraze m pa bi prištevali med t. i. »rutinske formule«,6 besedne zveze,
ki imajo v določenem kontekstu komunikacijsko funkcijo ter so določene s
svojim pomenom, ki modificira diskurz.

4

5

6

Več v Vajs .... Žic-Fuchs (l99R).

Navedeni primeri so potrjeni tudi v leksikografskih virih (Duden 1996: 1503; Anić
2000: 1067, SSKJ 1995: 1141,1142).
Po I3urgcrju Routincnformcl (2007: 5658).
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2.2 Okus slano kot H"'.,,""'''''

sestavina

Samostalniška sestavina sol oz, idiomatska podoba dajanje soli Ila rano nekomu se povezuje z močnim občutkom nelagodja. Znači Ina je za hrvaški frazem
staviti / stavljati sol 11(1 <živu> ranu komu, kjer je J~ll<ultativna pridevniška
sestavina ob samostalniški rana v funkciji stopnjevanja negativne konotacije
pomena frazema. V nemščini se pojavlja frazem z istim pomenol11 in podobno
idiomatsko podobo Salz aujjlJnl.;'. / aul die / il1 jmci.v. / il1 die Wunde strellel7,
Hrvaški in nemški frazem sta nastala s kalkiranjem angleškega to ruh salt
in [toj the wound / someone'.;' vvounds, Po njunih skladenjskih strukturah in
glagolskih sestavinah bi lahko sklepali, da je pri kalkiranju v hrvaščini bila
nemščina v vlogi posrednika.? V uporabljenih leksikografskih virih slovenski
ekvivalent za ta frazem ni pottjen.
Okus slano se pojavlja v nemškem frazemu nicht das Salz zlim Brot / zur
Supp e hahen ter slovenskih ne imeli niti za sol, še za sol ne imeti, ne zaslužiti niti za sol, še za slan krompir ne imeti v pomenu 'biti zelo reven, živeti
v pomanjkanju'. Frazeološki pomen ima v nemščini negativno konotaeijo
zaradi pomanjkanja soli kot osnovne začimbe (ob osnovnih živilih, katerih
izbor je kulturološko pogojen!), v slovenščini pa zaradi pomanjkanja osnovnih
prehrambnih sredstev, izraženo z besedno zvezo slan krompir. Sestavini slan
in krompir označujeta najosnovnejše, najnujnejše in najcenejše, nedosegljivost
tega pa izraža veliko pomanjkanje. Tem frazemom je pomensko in z idiomatsko podobo blizu slovenski frazem še za slan krop ne zaslužiti, v pomenu, da
kdo zelo malo zasluži.
V pOl11enu 'visoke cene' se v hrvaščini in slovenščini uporablja frazem paprene cijene, popopral1e cene. Kot sopomenka slednjemu obstaja v slovenščini
frazem zasoljene cene. V 0l11enjenih frazemih se pojavljata dve različni sestavini, poper in sol, idiomatska podoba je zgrajena na občutku neugodja, ki
ga izziva njuna pretirana vsebovanost v nečcm, kar frazel110m daje negativno
konotacijo.
Neprimerna šala je v hrvaščini in slovenščini neslana .š:ala, pomanjkanje soli
pa je v simbolncl11 pomenu pomanjkanje pameti in taktike pri izrekanju neke

7

Kot predpostavko za kalkiranje frazema Marija Turk (J 994: 39) navaja semanlično in
strukturno prekrivnosI, kulturnozgodovinske možnosti prevzemanja, jezik dajalee in
jezik posrednik. Predpostavka, da so frazemi, ki se pojavljajo v dveh ali več jezikih,
kalkirani na podlagi skupne predloge, potrjuje velik odmik idioJ11atske podobe od
osnovnega pomena, frazeološki pomen pa se lahko predvidi brez dobrega poznavanja
jezika.
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šaJeg V pomenu neprimerna šala se v hrvaščini pojavlja tudi fraze m z isto
medtcm ko je pridcvniška scstavinfl zamenjana z
samos(alniško sestav
izrazom, ki jc povczan z okusom pikantno (paprena ,~ala)Y
Za pomanjkanje izrazitih lastnosti tcr ncnaklonjcl1osti sc v hrvaščini uporablja
frazem ni slano ni papreno. V ncmščini jc frazcm s podobnim pomenol11 in
idiomatsko podobo weder Salz noch Schmalz sein, s katcrim izražamo, da
nckaj ni tisto pravo. 10 Podobno idiomatsko podobo ima tudi nemški frazem
weder Salz noch Schmalz haben, s katerim ubesedimo, da je nekdo brez denarja in moči. 11
Za vsiljevanje svojega vedenja, znanja ter ncpotrebnega poučevanja se v hrvaščini in s]ovenščini uporablja fI'azem soliti komu pamet. 12 Z nemškim frazel11omjmdm. nicht das Salz in der Suppe g6nnen se izra ža zavist. Pozitivna
konotacija okusa slano kot sal110stalniške sestavinc v frazemu das Salz in der
Suppe je povezana s prisotnostjo in odmeljanjem ko] ičine soli ter je izražena z
idiomatsko podobo. Uporablja se tak rat , kadar želimo ubescditi, da je nekaj v
določeni stvari zares zanimivo. Ta frazem bi zato lahko povezali s simbolnim
pomenol11 frazema Attisches Sa/z, s katerim se ubeseduje posebej duhovito
šalo. V tem fraze mu je pridcvniška sestavina izredno pomembna in hkrati
neizogibna za doseganje kakovosti ter izvira iz starogrške književnosti.1 3
V hrvaščini in slovcnščini se za označitcv pamctne osebe uporablja frazem
imati soli II glavi, ime!i kc?i fiJec"! soli v glavi, z ncgacijo glagolske sestavine pa
dobi protipomenski frazeološki p0l11en. 14 Sal110stalniška sestavina sol se pojavlja tudi v frazemih staviti soli na rep komu v pomenu 'zaman poskušati ujeti
nekoga na dosegu roke, zaman poskusiti ukaniti koga' ter kao da nije soli okusio v pOl11enu 'zelo suh, sestradan', Okus slano je v hrvaščini kot pridevniška

8

<)

10

II

12

13
14

Prim. s hrvaškill1 frazemoll1 imati sofi II glavi in njegovo protipoll1enko nemati soli II
glavi.
Prim. s frazemoma paprene cijene in zaso(jene cene.
S tema frazemoma sta v hrvaščini pomensko prelo'ivna dva frazema z različno idiomatsko podobo, v katerih sestavine nimajo okusa slano ali kateri drug okus: ni riba
ni meso, nit smrdi Ilit miri§i, v nemščini wede!' Fisch l10ch Fleisch, weder warm noch
kalt, v slovenščini ne krop ne voda, ne tič ne mili.
Pri tem frazemu se lahko pomensko navežemo na nemški frazem nicht das Salz Zllll1
Brot / zllr Sl/ppe haben ter slovenski še za slan krompir ne imeti.
Keber (201 l: 660) zanj navaja nemško ustreznico.imdm. dareinreden /jmdm. ins Handwerk pji/sehen, ki ima isti pomen, a nima l10bene sestavine okusa.
Prim. Duden (2008: 646).
Za človeka, ki ni pameten, se v nemščini uporablja izraz nicht viel Grli/ze im Kopj
haben.
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sestavi na tudi V frazcm u pružiti slanu ruku komu v pomenu 'pokaza
ti dobro
voljo v I11cdosebnih odnosi h, se pobotati, podati si roke'I5
Nemšk i frazem sich linit etw} einsalzen (einsargen) lassen se pojavlja
v pogovorn em jeziku v pomcnu 'odncha ti od nečesa, kcr ni koristi',16

2.3 Okus kislo kot frazem ska sestavi na
Tudi pri okusu kislo se v analizi zajetih jezikov pojavljajo frazem
i s popoln o
prekriv nim pomen om in idioma tsko podobo : in den sauere/} Apid
bei/Jen,
zagristi [uJ kiselu jabuku , zagristi ]J kisloja holko, 'lotiti se česa neprijc
tncga,
ncugod nega, težkega',
Med frazem i z identično idioma tsko podobo in pomen om, ki se
pojavljajo v
dveh v analizi zajetih jezikih , sta hrvašk i frazem kiselo je grožđe
komu in
nemški jemand em sind die ThlUben zu sauer v pomenu 'nekdo se
dela, da si
nečesa ne želi (čeprav si to pravzap rav zclo želi)',
Nemški frazem se pojavlja
tudi z variant no samost alniško sestavi no v dajalni ku, zoon imom
dem Fuchs,
ki v hrvaščini glede na rabo sodi v skupino frazem ov s podobn o
idioma tsko
podobo in istim pomen om, Ti fraze m i so motivir ani z Ezopov o
basnijo kot
skupni m izvorom , kar potrjuje pripadn ost teh dveh jezikov istemu
kulturn ozgodov inskem u krogu,
Za obdobje brez političnih in kulturn ih dogajanj, običajno v času
poletni h dopustov, ko se v časopisih in medijih obravn avajo teme, ki se sieer
ne bi, se v
hrvaščini in slovenščini uporab lja frazem sezona
kiselih krastavaca in sezona
(obdobje, čas) kislih kumaric, To prekriv nost lahko poveže mo s kaJkiran
jel11
po istel11 vzorcu , in sicer angleškel11 the si11y season,
Hrvašk i fraze m napraviti / praviti kiselo lice v pomen u 'kazati
oz, izražat i
nerazpo loženje , nejevoljo zobraz no mimiko , nerad sprcjem ati kaj'
je z idio111atsko podobo in pomcn om v celoti prekriv en s slovens kim naredU
i fUsel
obraz, podobn o idioma tsko podobo , ampak isti pomen ima v ncmšči
ni mit
saurer Miene,

Jdiomat ska podoba je motivira na s podajanjel11 roke živa1i, da bi
ta z nje poli zala sol
ter tako pridobil a zaupanje,
16 Temu nemškcl11u frazcmu jc s pomeno m blizu
hrvaški, a z različno idiomats ko podobo,
moći se slikati (fućkati) s čime tcr ga lahko povcžcm
o tudi z izrazom PW kua, propalo
je,
15
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ščini pod obe n
er (iilJCI) ulIj.\'1ojJen je v hrva
Nem škem u fraz emu lim dm } sall
avin o kot
obo tcr prid cvn iško ('1'a/e111sko scst
fl'azem z različno idio mat sko pod
a ima
avin
lovn a sest
aču kom u, Var iant na pris
ozn ako oku sa lIIm/esiti gor ku pog
sko konotacij o,
tudi v nemščini neg ativ no p0111e11
prim erja lna fraz eslovenščini poja vlja ta dva
Z oku som fUsel sc v nemščini in
Y
osta lniš ka
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2.4 Okus gren ko kot frazemska sestavina
Hrvaški in slovenski primeljaIni frazem sladak kao med (,~ećer) in sladek kot
med (cuker, m/eko) v pomenu 'zelo sladek' imata tudi protipomenska primerjaIna frazema gorak kao pelin (del71er) in grenek kot pe/in v pomenu 'zelo
grenek'. Gre za frazeme z identično idiomatsko podobo in pomenom, kjer
variantna samostalniška scstavina, orientalizcm čemer v hrvaškcm frazemu,
vzpostavlja razmclje s frazcmi s podobno idiomatsko podobo in istim pomc110111. V nemških leksikografskih virih ni potljcn frazem z isto ali podobno
idiomatsko podobo in pomcn0l11.
Isti pomen imajo tudi frazcmi, ki imajo v hrvaščini in nemščini popol11oma
identično idiomatsko podobo progutati / gutati gorku pilu/u in die bittere Pi/le schlucken, l11edtel11 ko se v slovenščini identični frazem pogoltniti gren/w
pilulo pojavlja še z variantno glagoIsko sestavino poŽl-efi. Ta pripada istel11u
semantičnemu polju in ne vpliva na spremcmbo frazeološkega pomena, ki mu
negativno konotacijo dajc ravno pridcvniška sestavina grenck. Slednja jc pogosto povezana z zdravili ter njihovimi neprijetnimi okusi in nujnostjo 11jihovcga
jcmanja. Pomen navedenih frazcmov jc v vsch treh jezikih 'prenesti / prenašati
neugodje (neugodno situacijo), sprijazniti se z neprijetnim dejstvom'. Samo v
slovenščini se pojavlja frazem grenka pilu/a v pomenu 'neizogibna neprijetna
stvar (dejstvo)', kjer ncgativno konotacij o daje ravno pridcvniška scstavina, s
katero je izražen občutek grenkobe.
Hrvaški frazem gorki kalež (pehclI) izraža težko usodo, vclik napor, nejevoljo
in bolečino. Podoben pomen imata v hrvaščini tudi frazem dojio žua (gorane) in 11jegov sinonim gorka (žudno) daša 'težka nesreča in nadloga'. S temi
hrvaškimi frazemi je v nemščini pomensko prekriven frazem, ki ima eno od
samostalniških scstavin der Kelch in nima niti ene sestavine, ki bi izražala
enega izmed okusov der Kelch des Leidens.
V vseh treh jezikih se pojavljajo frazemi s podobno idiomatsko podobo in
istim pomenom prenašanja težkih trenutkov, trpljenja velikih muk in velikih
skušnjav: popiti / piti (ispiti / ispijati) gorku da§u, den bitteren Ke/ch bis aul
den Grund / bis zur Neige leeren [miissenj, izpiti gren ko kupa do dna. V
hrvaškem in slovenskem frazemu sc pojavlja pomensko prekrivna samostalniška scstavina, v ncmškem in slovcnskem frazcmu se kot sestavina pojavlja
predložna zveza v vlogi načinovnega prislova kot intcnzifikatorja negativnega
frazcološkcga pomena. Vsem je skupna pridcvniška sestavina s pomenol11
grenkobc, ki daje pomcnu frazema negativno konotacijo.
Frazemska sestavina gren/w sc pojavlja v hrvaškem frazemu ostao je (ostaje)
gorak okus <ll ustima> komu, ki frazeo]oškemu pomenu določi negativno
231

Žel.ika Macan, Tat.iana Vuča.ink

konotaeijo, 'sled nezadovoljstva, ki ostane pri nekom', Hrvaškemu frazemu je
podoben nemški einen bifferen Nachgesehm(lek hinferiassen v pomenu 'pustiti
neprijeten občutek, spomin pri kom', V slovenskem frazemu dohiti trpek priokus pa pl'idevniška sestavina trpek izraža 'nekoliko grenek in nekoliko kisel
hkrati' (SSKJ 1995: 1431).
Okus grenlw kot pridevniška sestavina hrvaškega frazema reći gorku istinu
komu in nemškega jemandem eine bittere Pil/e zu schlucken geben USl11el:ja
frazeološki pomen k negativni konotaeiji 'komu povedati neprijetno resnieo,
sporo čiti komu kaj neprijetnega', V ob eh frazemih sta samostalniški sestavini
okarakterizirani z okusom grenko ter se v svojem prototipnem pomenu povezujeta zobčutkom lleugodja, boIcčine, nujnosti trpljenja, da bi ozdravcli; v
nemščini pa poudatjena pridevniška sestavina hittere še bolj vpliva na eelovit
pomen frazema, Naveden nemški in hrvaški frazem sta v vzročno-posledič
nem razmerju do slovenskega frazema izvedeti grenlw resnico v pomenu
'izvedeti neprijetno resnieo', v katerem je grenkoba izražena s pridevniško
sestavino ter pomenu frazema daje negativno konotaeijo, Sal110stalniška sestavina die Pille se pojavlja še v dveh nemških frazemih, ki pa v zbranem
hrvaškem in slovenskem frazeološkel11 gradivu nil11ata ustreznega ekvivalenta,
To sta frazema eine bittere Pillefiirjmdn, sein 'biti za koga zelo neprijeten' in
jmdm, eine bittere Pil1e versiifJen 'narediti komu težko situacijo lažjo, znosno'.
Na zadl~jem primeru je l11ogoče najbolj vidno, kako je okus grenlw simbolno
povezan z negativnimi čustvi, ravno tako kot samostalnik pilula, medtem ko
okus sladko ustvaIja pozitivne asoeiaeije,
Okus grenko se pojavlja kot glagolska sestavina v hrvaškem frazemu zagorati / zagorčavati život komu v pomenu 'otežiti / oteževati (uničiti / uničevati)
življenje komu, delati komu 11eznosno življenje, hudobno škodovati komu'. V
nemščini se pojavlja frazem s podobnim pomenom 'povzročiti komu neugodje
in jezo', kjer se prav tako pojavi okus Idslo {jmdm] sauer (iibe!) aufl'toJ3en.
Na negativno konotacij o frazema vpliva tako prislovna sestavina sauer kakor
tudi pomen variantne sestavine iibe!.
Hrvaški fraze111 <jesti> gorak kruh 21 je pomensko in z idiomatsko podobo
blizu slovenskel11u grcnek kruh, Pomen hrvaškega frazema je '<imeti> zelo
težko življenje, poklie (službo), kar je težko in nehvaležno', slovenskega pa
'preživijati se s težkim, neprijetnim delom'.

21

Prim, z ncmškim frazcmom ein harle.l' (w;hwere.s) Bral sein 'naporno delo, s katerim
zaslužimo za življenje', shrvaškim frazemom kruh sa sedam (devet) kora, 'težim služba, naporno življenje', v slovenščini s frazemom je ležki kruh ruda/je v 'prcživlja se s
(cžkim rudarskim ])oklicem'.
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Za hrvaški frazcm umijesiti gorku pogaču komu 'privesti koga v težck položaj'
v zbrancl11 frazeološkcm gradivu ni potrjcn ncmški in slovenski ekvivalent.

3

ODNOSI EKVIVALENCE V ZBRANEM FRAZEOLOŠKEM GRADIVU

S kontrastivno analizo v gradivu zbranih nemških, hrvaških in slovenskih
frazemov smo potrdili ob stoj razmerij popoine, dclne in ničte ekvivalencc.
Kot popoino ekvivalenco razumemo prekrivnost v pomenu, idiomatski podobi,
zgradbi in pripadnost isti jezikovni zvrsti. Pri delni ekvivalenci sta idiomatska
podoba in zgradba frazema lahko podobni, pomcn in jczikovna zvrst pa sta
prekrivna. O ničti ekvivalenci za določen frazem v drugih dveh jezikih, ki
so predmet te analize, govorimo tal(1'at, ko ustrezni frazeološki ekvivalent ne
obstaja. Za vsak odnos ekvivalence bo navedenih nekaj primerov.

3.1 Popoina ekvivalenca

Glede na to, da so bili v zajeto raziskavo in analizo vključeni jeziki, ki so
pripadali istemu kulturnozgodovinskemu krogu (Avstro-Ogrska), med njimi
dva zemljepisno sosednja južnoslovanska jezika, bi pričakovali, da bomo v
zbranem gradivu našli več primerov za popoino ekvivalenco. Ta se pojavlja v
vseh treh jezikih ali samo dveh (hrvaščina in slovenščina) in je posledica sl<:upn ega kulturnozgodovinskega prostora, istega načina konceptualizacije zemajjezikovne stvarnosti, istega izvora ali kalkiranja na podlagi skupnega obrazca.

3.1.1 Popoina ekvivalenca v vseh treh jeziki h
il1 den saueren Apfel beifien

zagristi [uJ kiselu jabuku
zagristi v kislo jabolko
progutati / gutati gorku pilulu
die bittere Pi!1e schlucken
pogoltniti gren ko pilulo 22

22

Ta slovenski frazem se pojavi tudi z variantno glagoIsko sestavino pOŽ/'eli ter prek nje
z nemškim in hrvaškim frazemom vzpostavlja razmeIje delne ekvivalence.
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3.1.2 Popoina ekvivalenca

V dveh

jezikih

Se2011C1 kiselih krastava ca
se:;ol/(I kis!ih kumarie
sladak kao med nećeI)
shu/ek kot med (cukel)

gorak kao pelin
grenek kot pelin

3.2 Delna ekvival enca

Tudi za razmel je del ne ekvival ence so potljen i primeri v vseh tre h
jezikih ter
v dveh v analizi zajetih jezikih ,
(ispiti / ispijati) gorku c'a§u
den bitteren Kelch bis au! den Grund / bis zlIr Neige leeren ji11iissen
j
izpiti grenko kUpo do dna
Salz au!jmdl'. / all! die / ill jnu/s. / il1 die Wunde sli'euen
staviti / stavljati sol na <živu> ranu kOl11u
nicht das Salz zlim Brot / zlIr Supp e haben
.Ye za slan krolllpir ne imeti

3.3

Ničta

ekvival enca

V zbrane m gradivu se pojavljajo frazem i, pri katerih v raziska vi
in za analizo uporabljenih virih niso potIjen i ustrezn i frazeološki ekvivalenti
in jih je
potrebn o smatrati kot posledico kulturn ozgodo vinskih posebn osti,
kot npr.:
jmdm. eine bittere PiIle versiijJen
staviti soli n(( rep komu

4

POMEN HRVAŠKIH, NEMŠKI H IN SLOVENSKIH FRAZEMOV,
V KATERIH SE KOT
SESTAVINE POJAVLJAJO OKUSI

Frazem om, v katerih se kot sestavi na pojavlja okus sladko, je skupna
pred vs em
pozitiv na frazeol oška konotacija, pogosto je določena tudi z izbiro
sestavi ne
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sladko: hrv. slatko se smijati 'smejati se močno in iskreno'; slov. sladko san/af! 'sanjati kaj Icpega in prijetnega'. Negativno konotaeijo z okusom sladko
imajo frazcmi samo tedaj, ko se okus vcže na sestavine, ki pripadajo sema11tičnemu polju govora, npr. hrv. biti sladak na jeziku -- 'prilizovati se komu'.
Frazcl11i, v katerih se kot sestavina pojavlja okus slano, imajo lahko pozitivno
konotacij o: nem. das Salz in der Supp e - 'to, kar je resnično zanimivo v čem';
hrv. imati soli u glavi- 'biti pameten', ali tudi negativno: nem. weder Salz
noch Schma1z haben 'biti brez premoženja in moči'; slov. še za slan krompir
ne imeti 'biti ze lo reven'; hrv. in slov. neslana .§ala -- 'neokusna, neprimerna
šala', kjer je pomen motiviran ravno s pomanjkanjem sestavine slano.
Frazemi s sesiavino kisel inH~io v vseh treb jezikih negativno kOl1otaeijo: napraviti / praviti kiselo lice 'kazati oz. izražati nerazpoloženje, nejevoljo z
obrazno mimiko, nerad sprejemati kaj'; nem. sauer wie eine unrei/e Zitrone
sein -- 'biti zelo jezen'; slov. !cislo se nasmehniti - 'nejevoljno, nerazpoloženo
se nasmehniti'.
Izrazito negativno frazeološko konotacijo imajo v vseh treh jezikih frazemi, v
katerih se pojavlja sestavina grenko: hrv. <jesti> gorak kruh - '<imeti> zelo
težko življenje, poklic (službo),; nem. eine bitIere Pille .liir jemanden sein 'biti za koga zelo neprijeten'; slov. zvedeti grenko resnico - 'zvedeti neprijetno
resnico'.

5

ZAKLJUČEK

Zbrano frazeološko gradivo iz hrvaške, nemške in slovenske frazeologije smo
analizirali na podi agi podobnosti in razlik v njihovem pomenu ter idiomatski
podobi in jih postavili v razmclje trojezične ekvivalence. S tem smo želeli
doprinesti k raziskovanju na področju kontrastivne frazeologije vseh treh
jezikov. V vseh treh jezikih, hrvaščini, nemščini in slovenščini, se pojavljajo
frazemi, v katerih so frazemske sestavine aJi njihov tvorbeni clement eden od
štirih osnovnih okusov, sladko, slano, kislo in grenko, njihove idiomatske podobe in pomeni so lahko identični, podobni in različni, prek njih se ustvaJjajo
razmelja popo Ine, delne aJi ničte ekvivalence. Z izvedeno raziskavo smo želeli
pokazati, kako posamezni okusi kot frazemske sestavine vplivajo na celovit
pomen frazcma ter so povezani s predstavami in asociacijami o njih, ali pa tudi
s prototipnimi in prenesenimi pomeni vsakcga okusa kot leksema.
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