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NASLOV 

Metaforika v medijskem diskurzu: analiza slovenskih dnevnikov ob študentskih 

protestih 2010 

IZVLEČEK 

Diplomsko delo se posveča metaforiki v medijskem diskurzu. Seznani nas s sodobno 

teorijo metafore, ki so jo razvili kognitivni jezikoslovci in filozofi. Ti pravijo, da metafora 

kar najmočneje oblikuje naše vsakdanje življenje in je predvsem pojav človekovega 

mišljenja in delovanja. Metafore so način razmišljanja o stvareh, ki nas obdajajo, in ne 

samo način izražanja idej s pomočjo jezika. Analiza metafor v člankih na temo študentskih 

protestov 2010 v Ljubljani prikazuje prav to, kako so slovenski mediji dojemali študentske 

proteste. S kognitivno analizo metafor sem posegla tudi v analizo medijskega diskurza in 

prikazala njegove temeljne značilnosti.  

KLJUČNE BESEDE 

konceptualna metafora, kognitivno jezikoslovje, medijski diskurz, študentski protesti 

 

 

TITLE 

Metaphors in media discourse: analysis of Slovene daily newspapers by student 

protests 2010 

ABSTRACT 

This Bachelor's degree deals with metaphors in media discourse. Besides, it aims to present 

the contemporary theory of metaphor, which has been developed by cognitive linguists and 

philosophers. According to them, our everyday life tends to be strongly influenced and 

shaped by metaphor, it being above all, a special phenomenon closely connected with 

human opinion, their beliefs as well as human everyday activities. 

Metaphors represent and at the same time reflect upon the way of thinking about things 

around us, and are considered to be one of several ways of expressing different ideas by 

using language. In this case, a detailed analysis of metaphors in articles about Slovene 
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student protests proves the fact that student protests were taken into the consideration thus 

comprehended by the mass media. Furthermore, I reached for the analysis of media 

discourse by applying cognitive analyses of metaphor and I also introduced its basic 

characteristics. 

KEY WORDS 

conceptual metaphor, cognitive linguistic, media discourse, student protests 
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1 UVOD 
 

V diplomskem delu bom predstavila teorijo metafore, kot sta jo znotraj kognitivnega 

jezikoslovja in filozofije razvila George Lakoff in Mark Johnson. Konceptualne metafore naj 

bi odražale oblike našega razmišljanja, odnos do sveta, ki nas obdaja, torej naš konceptualni 

sistem. Avtorja sta svojo teorijo izvajala na angleškem jeziku, zato je bil zame izziv teorijo 

prenesti na slovenski jezik. Naj poudarim, da je slovensko ime za konceptualno metaforo 

pojmovna metafora. Odločila sem se, da v diplomskem delu uporabljam ime konceptualna 

metafora, ker želim ohraniti izraz (kot strokovni termin), ki bi bil čim bolj podoben izvirniku. 

Analizo metafore sem usmerila na metaforiko v medijskem diskurzu, točneje na metafore, ki 

se pojavljajo v člankih na temo študentskih protestov 2010. Predstavila bom tudi definicijo 

diskurza in nekatere značilnosti metafore v samih tekstih, saj mediji niso le poročevalci, 

ampak tudi razlagalci in tako oblikovalci naše realnosti. 

 

1.1 Glavni cilji diplomskega dela 
 

Glavni cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere splošne konceptualne metafore najdemo v 

člankih o študentskih protestih in ugotoviti, na kakšen način so predstavljeni abstraktni pojmi 

ter abstraktne človeške izkušnje in katere konceptualne metafore so vezane na temo 

študentskih protestov. Prek metode konceptualne metafore bom skušala razbrati implicitna 

sporočila, ki javnosti govorijo o študentskih protestih. Z analizo diskurza pa bom skušala 

prikazati, kako je v člankih predstavljen subjekt študentskih protestov in prikazati nekaj 

glavnih ideologij.  

 

1.2 Hipoteza 
 

Hipoteze, ki sem jih oblikovala na podlagi strokovne literature o kognitivni lingvistiki, bom 

preverila s pomočjo konceptualne analize metafor v izbranih člankih. Predvidevam, da v 

člankih najdemo tako splošne konceptualne metafore, ki niso tesno vezane samo na 

študentske proteste (npr. IDEJE SO ZGRADBE, ŽIVLJENJE JE POTOVANJE, MINEVANJE ČASA JE 

GIBANJE, VEDETI JE VIDETI …), kot tiste, ki so vezane zgolj na študentske proteste 
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(ŠTUDENTSKI PROTEST JE VOJNA, ŠTUDENTSKI PROTEST JE TEKOČINA …). Predpostavljam tudi, 

da bo opazna razlika pri izbiri metafor v člankih pred protesti, na dan protestov in po njih, kar 

naj bi odražalo odnos piscev do samega dogodka in vrednotenja subjekta. 

 

1.3 Metodologija in gradivo 
 

Diplomsko delo obravnava metafore na podlagi teorije metafore, ki sta jo G. Lakoff in M. 

Johson predstavila v knjigi Metaphors we live by (2003). Prav zato sem si za svoje 

raziskovalno delo izbrala analizo člankov na temo študentskih protestov, publicistične članke 

(in ne leposlovnih del), v katerih najdemo »metafore iz vsakdanjega jezika«, torej jezikovne 

izraze, s katerimi se dnevno srečujemo.  

Analizirala sem članke iz treh slovenskih dnevnih časopisov, ki se kakorkoli vežejo na temo 

študentskih protestov v Ljubljani.  

Študentski protesti so potekali 19. maja 2010. V analizo sem vključila članke iz časovnega 

obdobja od 12. do 26. maja 2010 iz časopisov Delo (s Sobotno prilogo), Dnevnik (s sobotno 

prilogo Objektiv) in Primorske novice. Pregledala sem vse članke na to temo, ne glede na 

vrsto časopisnega besedila avtorja (kar pomeni, da so v analizo vključeni tako članki 

novinarjev kot tudi zunanjih dopisovalcev). Največ člankov na izbrano temo je bilo 

objavljenih v časopisu Delo, sledi časopis Dnevnik, najmanj pa jih najdemo v časopisu 

Primorske novice. Vzrok za takšno stanje je mogoče iskati v zemljepisni razširjenosti 

časopisov. Primorske novice so namreč dnevnik, ki je bran le na Primorskem, medtem ko sta 

Delo in Dnevnik brana po vsej državi (nekaj analiziranih člankov je v poglavju Priloge). 
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Graf 1: Število člankov po dnevnikih. 

 

Ker me je zanimalo, kako so predstavljeni študentski protesti in katere metafore se pojavljajo 

v člankih pred protesti in po njih, sem članke ločila po izidu, in sicer teden pred protesti in 

teden po protestih. Članke, ki so izšli na dan protestov, sem v tej primerjavi izpustila, saj sta 

prva dva faktorja 7-dnevna, medtem ko članki, izdani na dan protesta, predstavljajo samo en 

dan. Opaziti je, da se večina člankov pojavi v obdobju po protestih.  

 

 

Graf 2: Število člankov po časovnem obdobju. 
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V empiričnem delu diplomske naloge bom predstavila le del analiziranih konceptualnih 

metafor, predvsem tiste, ki se v člankih večkrat pojavijo, ali tiste, ki so me posebej pritegnile. 

Del izbora predstavljajo splošne konceptualne metafore, del pa konceptualne metafore, 

vezane zgolj na študentske proteste. Predstavitev celotnega nabora konceptualnih metafor pa 

predstavlja izziv za moje nadaljnje delo in raziskovanje na tem področju.  

Empirični del diplomske naloge bom zaključila z analizo diskurza, predvsem se bom 

posvetila prikazu vrednotenja subjekta, in sicer študentov, ter pregledu nekaterih jezikovnih 

sredstev, ki jih v okviru jezikovne ideologije ob branju člankov zlahka »spregledamo«, a 

imajo veliko moč oblikovanja našega razumevanja realnosti. 

 

1.4 Zgradba diplomskega dela 
 

V prvem delu diplomske naloge na kratko predstavljam študentske proteste, ki so bili 19. 

maja v Ljubljani, saj se konceptualna analiza metafor veže zgolj na časopisne članke, ki so 

obravnavali to tematiko. Nadaljevanje diplomskega dela zajema predstavitev razvoja 

kognitivnega jezikoslovja v svetu in pri nas. Podrobneje predstavljam sodobno teorijo 

metafore, ki jo njeni zagovorniki postavljajo v središče človekovega mišljenja; pravijo, da je 

celoten jezik metaforičen. Prvi del končujem s splošno predstavitvijo diskurza in mita kot 

najznačilnejšega diskurza. Na kratko predstavljam tudi medijski diskurz ter kritično analizo 

diskurza. Teoretični del diplomskega dela zaključujem s podpoglavjem o ideologiji. 

Drugi, empirični del diplomskega dela, je namenjen predstavitvi analize izbranih časopisnih 

člankov – pregled in opis strukture konceptualnih metafor. Najprej predstavljam nekaj 

splošnih konceptualnih metafor, nato nekaj tistih, ki se vežejo zgolj na tematiko študentskih 

protestov. Interpretaciji konceptualnih metafor, ki jih vedno zapisujem s pomanjšanimi 

velikimi tiskanimi črkami, so dodani primeri iz časopisnih člankov. Nato prikazujem še 

vrednotenje subjekta in nekaj primerov ideologije.  
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2 ŠTUDENTSKI PROTESTI 2010 
 

»Po današnjem sestanku s predsednikom Vlade RS Borutom Pahorjem je predsednica 

Študentske organizacije Slovenije Katja Šoba napovedala študentske demonstracije, ki bodo v 

sredo, 19. maja 2010.« (http://www.studentska-org.si/index.php/Splosno/Studentske-

demonstracije-bodo-19.-maja-2010.html, brano: 9. 9. 2010) Tako sporočilo smo lahko 

prebrali na strani Študentske organizacije Slovenije, dne 4. maja 2010, ki svojo odločitev 

utemeljuje z »Vlada ni upoštevala amandmaja k predlogu Zakona o malem delu, ki ga je 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pretekli teden že posredovala, kot je bilo 

dogovorjeno. Zahteva študentov je, da se iz omenjenega zakona umakne študente in dijake. 

Ker tudi na današnjem sestanku s predsednikom Vlade RS ni prišlo do dogovora in Vlada ne 

namerava študentov in dijakov izključiti iz predloga zakona, so študenti napovedali 

demonstracije.« (http://www.studentska-org.si/index.php/Splosno/Studentske-demonstracije-

bodo-19.-maja-2010.html, brano 9. 9. 2010) Povod za demonstracije je bilo torej nestrinjanje 

s predlogom Zakona o malem delu, ki ga bom na kratko predstavila v nadaljevanju. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v mesecu marcu leta 2010 dalo v javno 

razpravo predlog Zakona o malem delu, s katerim je želelo urediti področje priložnostnega in 

občasnega dela. Najopaznejša sprememba s prejšnjim zakonom je, da bodo malo delo lahko 

poleg dijakov in študentov opravljali tudi upokojeni in brezposelni, poleg tega pa naj bi 

omejili obseg dela. Ta naj bi po novem znašal 14 ur na teden ali več, vendar v posameznem 

koledarskem letu ne sme preseči meje 728 ur. S tem bi dijakom in študentom zagotovili 

možnost, da delo prilagodijo svojim študijskim obveznostim. Prav zato naj bi ministrstvo 

povečalo število državnih štipendij za študente.  

Po novem bi se od malega dela plačevali tudi pokojninski in zdravstveni prispevki. 

Posredovanje malega dela pa bi se izvajalo kot nepridobitna dejavnost. Dajatev od malega 

dela bi ostala nespremenjena, torej 14-odstotna, spremenila bi se le njena razdelitev na končne 

prejemnike: 10 odstotkov dajatev bi tako razdelili za štipendije in študentske domove, za 

stroške organizacije posredovanja malega dela, vodenje centralne evidence ter v različne 

sklade; ostale 4 odstotke pa bi razdelili glede na posamezno skupino. 

(http://www.mddsz.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//6338/, brano 9. 9. 2010) 
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V približno enakem časovnem obdobju so bile sprejete tudi druge spremembe, in sicer 

ukinitev državnih štipendij vsem mladoletnim dijakom, ukinitev otroškega dodatka za otroke 

nad 18. letom starosti ter ukinitev 100-odstotne subvencije za dijaško prehrano. Te 

spremembe so povzročile nezadovoljstvo med dijaki, zgoraj opisan predlog Zakona o malem 

delu pa je prizadel predvsem študente, ki so poslali zahtevan amandma k zakonu. Kljub temu 

da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nasprotovalo demonstracijam in 

poudarjalo, da s predlogom zakona o malem delu študentje in dijaki nič ne izgubljajo, pač pa 

pridobivajo, so študentje in dijaki napovedali protestni shod in ga udejanjili 19. maja 2010 v 

Ljubljani. 
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3 KOGNITIVNO JEZIKOSLOVJE 
 

V okviru tako imenovanih kognitivnih znanosti se od sedemdesetih let dvajsetega stoletja 

dalje na različnih ameriških in evropskih univerzah razvija tudi kognitivno jezikoslovje. 

Kognitivno jezikoslovje je spodbudilo napore za »odkrivanje« vezi med jezikom, mišljenjem 

in kulturo. V središču zanimanja kognitivnega jezikoslovja je raziskovanje vsakdanjega 

jezika, ugotavljanje povezav med človekovimi kognitivnimi sposobnostmi in miselnimi 

strukturami. Jezik razumejo kot odslikavo človekovih spoznavnih procesov in njegovo tesno 

povezavo z njimi. Prepričani so, da je naravni jezik vpet med psihološki, sociološki in 

kulturni kontekst, tako da je treba njegovo zgradbo proučevati, upoštevajoč dejstvo, da 

človekove spoznavne procese določajo psihološki, sociološki in družbeni dejavniki. 

Kognitivisti predlagajo interdisciplinarni pristop k jeziku in ga opisujejo s pomočjo 

raziskovalnih kategorij, ki izhajajo iz človekovih kognitivnih zmožnosti in so povezane z 

zaznavanjem, kategorizacijo, usmerjanjem pozornosti, mentalnim skeniranjem stvarnosti itn. 

(Będkowska - Kopczyk, 2004).  

Kognitivno jezikoslovje je razdeljeno na dve glavni smeri: konvencionalistično Ronalda W. 

Langackerja, ki je povezana z opisom slovničnih struktur (t. i. kognitivna slovnica), in 

izkušenjsko smer Georga Lakoffa in Marka Johsona (t. i. kognitivna semantika), ki se opira 

na sodobno teorijo metafore. 

Čeprav se pristopi posameznih kognitivnih jezikoslovcev med seboj razlikujejo, imajo ti v 

zvezi z bistvom in opisom jezika pravzaprav precej skupnih predpostavk. Temelj njihove 

raziskovalne strategije je, da jezikovno zmožnost obravnavajo v okviru kognitivnih 

zmožnosti. Zavračajo formalistično predpostavko, da je jezik avtonomen sistem, ki ga je 

mogoče dobro opisati brez upoštevanja širših kognitivnih procesov, in da je slovnica 

mehanizem, ki v določenem jeziku omogoča tvorbo pravilnih stavkov. Za razliko od 

generativistov (npr. Chomskega) v ospredje ne postavljajo jezikovne zmožnosti, kajti ta po 

njihovem mnenju ne obstaja ločeno od drugih kognitivnih zmožnosti, temveč je njihov 

rezultat (Będkowska - Kopczyk, 2003). Kognitivisti in generativci izhajajo iz istega namena – 

odkriti, kako delujejo kognitivni procesi. Oboji namreč jezik preučujejo sinhrono in jim je 

jezik družbeni pojav. Kognitivci torej ne zanikajo dejstva, da je del človeške jezikovne 

zmožnosti prirojen, zanikajo pa, da je ločen od ostalega spoznanja.  
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Torej, kognitivizem je zrasel iz spoznanja, da jezik neposredno odslikava človekove 

kognitivne procese in da ga je zato treba obravnavati kot integrirani vidik splošne strukture 

človeškega mišljenja. Jezik potemtakem ni avtonomna pojavnost, ampak je tesno povezan z 

drugimi človekovimi kognitivnimi zmožnostmi (mentalno primerjanje, abstrahiranje, 

usmerjanje pozornosti). Hkrati poudarjajo, da je naravni jezik ujet v širši psihološki, 

sociološki in kulturni kontekst ter da je njegovo zgradbo, zlasti semantično, treba proučevati v 

okviru tega (Będkowska - Kopczyk, 2004). 

Kognitivni jezikoslovci ne zanikajo, da je določene vidike jezika mogoče opisati s pomočjo 

logike in algebrskih znakov. Prizadevajo si tudi ustvariti takšno odslikavo jezika, ki bi bila 

zvesta njegovi psihološki sliki, in teorijo postaviti na trdne izkustvene temelje. Zaradi tega 

kognitivna lingvistika lahko zaznava in pojasnjuje korelacije med določenimi jezikovnimi ter 

splošnimi človekovimi kognitivnimi procesi (Będkowska - Kopczyk, 2004). 

V Sloveniji se kognitivno jezikoslovje razvija od druge polovice devetdesetih let. Tudi za ta 

prostor lahko rečemo, da sta prisotni obe smeri, tako kognitivna semantika ali kognitivno 

pomenoslovje kot kognitivna slovnica. S teorijo metafore se ukvarjata Erika Kržišnik in 

Marija Smolić, kognitivni pristop k slovnici pa uveljavlja Simona Kranjc. Spoznanje o 

povezanosti jezika z mišljenjem in kognitivnimi procesi pa je danes v slovenskem 

jezikoslovju že v precejšnji meri sprejeto. Kljub temu pa še vedno nimamo prevoda 

temeljnega dela kognitivne semantike, Metaphors we live by, ki je prvič izšlo leta 1980.  
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4 METAFORA V KOGNITIVNEM JEZIKOSLOVJU 
 

Temeljna stvar, ki nas bo vodila do empiričnega dela diplomske naloge, je razumevanje 

pojma metafora, kot jo razlagajo in definirajo kognitivni jezikoslovci. Ti namreč močno 

posežejo v njeno uveljavljeno razumevanje. Kognitivno jezikoslovje obravnava metafore kot 

odraz človeškega mišljenja. Še več, kognitivisti zagovarjajo, da je ves jezik metaforičen. Ta 

trditev je v nasprotju s tisto, ki jo je postavil Aristotel v Poetiki in je skozi tisočletja postala 

»tradicionalna«. Aristotel je metaforo namreč označil kot neko posebnost v jeziku, ki temelji 

na prenosu in jo je mogoče zamenjati z vsakdanjim izrazom. Metafore – po njegovem mnenju 

– v vsakdanjem jeziku ni. Aristotel je postavil definicijo, da je »primera prenos pomena na 

neko drugo besedo, in sicer: ali od splošnega na neko vrsto, ali od neke vrste na splošno, ali 

od ene vrste na drugi vrsto, ali po analogiji.« (Aristotel, 2005, str. 122) Aristotelovo 

poimenovanje metafore pa ni edino, čeprav je ostalo močno ukoreninjeno vse do 20. stoletja. 

Nekatere izjeme v drugačnem razumevanju metafore so se pojavljale že prej, celo v srednjem 

veku, povsem novo razumevanje metafore pa so postavili kognitivisti.  

Povem drugačno teorijo metafore sta v osemdesetih letih dvajsetega stoletja oblikovala 

jezikoslovec George Lakoff in psiholog Mark Johnson v knjigi Metaphors we live by. Njuna 

teorija temelji na tezi, da je metafora sredstvo, ki nam omogoča, da razumemo in doživljamo 

eno izkušenjsko področje s pomočjo drugega izkušenjskega področja. Mnogi pomembni 

pojmi so abstraktni, zato jih moramo razumeti s pomočjo drugih pojmov, ki so zamejeni 

konkretneje. Skratka, mesto metafore sploh ni v jeziku, temveč v načinih, kako 

konceptualiziramo1 eno mentalno področje v okviru drugega. Kognitivni jezikoslovci menijo, 

da igrajo metafore in metonimije pomembno vlogo pri konceptualizaciji sveta. Metafore so 

način razmišljanja o stvareh, ki nas obdajajo, in ne samo način izražanja idej s pomočjo 

jezika. V nasprotju s tradicionalnim pojmovanjem metafore, ki naj bi bila prisotna izključno v 

pesniškem jeziku, so kognitivisti prepričani, da so metaforični izrazi značilni predvsem za 

vsakdanje sporazumevanje: »Metafore kot jezikovni izrazi so možni natanko zato, ker imamo 

ljudje metafore v svojih pojmovnih sistemih.« (Lakoff in Johnson, 2003, str. 6) Naš pojmovni 

sistem igra osrednjo vlogo pri določanju našega vsakdana. Ves jezik seveda ni metaforičen. 

Pojme, ki jih ne dojamemo s pojmovno metaforo, lahko imenujemo »dobesedni pojmi«. Na 

primer, če na travniku preskočimo plot, to ni metaforično, če pa govorimo o zakonski 

                                                           
1 Konceptualizacija je mentalno izkustvo, ki obsega čutne zaznave, procese, v katerih se oblikujejo novi 
koncepti, in vedenje o kontekstu. Druga beseda: dojemanje ali pojmovanje stvarnosti.  
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nezvestobi kot skakanju čez plot, je to metafora, saj razumemo eno področje (zakonske 

nezvestobe) v okviru drugega (skakanja čez polje). Torej, »brž ko se oddaljimo od 

konkretnega fizičnega izkustva in začnemo govoriti o abstrakcijah ali čustvih, je metaforično 

razumevanje norma.« (Lakoff v Kante, 1998, str. 274) 

Kognitivna teorija metafore pravi, da ni bistvene razlike med vsakdanjim jezikom in jezikom 

književnosti. Kreativne metafore, ki jih najdemo v ekonomiji, politiki ali pravu niso nič 

drugačne od tistih v umetnostnem besedilu. Edina razlika je, da so umetnostne metafore 

»kreativne« in »originalne«, torej bolj neobičajne, in jih zato bralec hitreje opazi. Zato je 

književnost primarno področje njihovega raziskovanja. Kreativne metafore omogočajo nov 

način razmišljanja, ustvarjajo nove realnosti, kar je posebej značilno za pesniške metafore, saj 

prav te najpogosteje ustvarjajo nove konceptualne metafore (Lakoff in Johnson, 2003). 

Nekatere konceptualne metafore so v nekem konceptualnem sistemu temeljne in zato 

sistemske, organizirano so povezane v koherentne sklope (nekaj temeljnih konceptualnih 

metafor: VEČ JE GOR/MANJ JE DOL, ČAS JE DENAR, TEORIJE SO ZGRADBE). Iz temeljnih 

konceptualnih metafor se nato izvajajo drugi metaforični pojmi. Metaforično zgrajeni pojmi 

kažejo svojo sistemskost v izpostavljenosti le nekaterih vidikov, ki so na ravni jezika 

zastopani s konvencionalnimi izrazi, medtem ko so drugi vidiki iste metafore skriti. Izbira 

možnih kombinacij ni povsem poljubna, ampak je utemeljena v človekovi fizični in kulturni 

izkušnji. Za zgled vzemimo metaforo TEORIJE SO ZGRADBE, ki se npr. izraža v naslednjih 

metaforičnih izrazih2: 

Kaj je podlaga tvoje teorije? 

Teorija potrebuje več podpore. 

Dokazali bomo, da je teorija brez temeljev. 

Teorija se je sesula. 

Zgornja metafora vključuje razumevanje enega področja (teorije) v okviru drugega (zgradbe). 

Iz zgoraj navedenih metaforičnih izrazov razberemo, da so z izhodiščnega področja, to je 

zgradba, izpostavljeni le nekateri njeni deli, in sicer temelji in zunanje stene, neuporabljeni pa 

ostajajo drugi njeni deli, na primer sobe, hodniki, nadstropja ipd. Neuporabljeni »deli« 

                                                           

2 Zgledi so prevedeni iz Lakoff in Johnson, 2003, str. 46. 
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opisane metafore se kažejo v primerih, ki bi sicer tudi temeljili na isti izhodiščni metafori 

(TEORIJE SO ZGRADBE), a se v strokovni literaturi ne pojavljajo3: 

Njegova teorija ima tisoč sobic in dolg, zvit hodnik. 

On ima rajši masivne gotske teorije, prekrite z grotesknimi podobami. 

Kompleksne teorije imajo običajno probleme z vodovodno napeljavo. 

Ti zgledi niso del vsakdanjega jezika, ampak posebnih, stilno zaznamovanih rab. In prav ti 

»neizrabljeni deli« so pogosto izhodišče za nastanek kreativnih metafor (Lakoff in Johnson, 

2003). 

Avtorja knjige Metaphors we live by imenujeta »žive« ali dobesedne metafore tiste, ki 

predpostavljajo pojmovno strukturo, delno izraženo v naravnem jeziku (ARGUMENTACIJA JE 

VOJNA, ČAS JE DENAR, IDEJE SO HRANA). Obenem so to metafore, ki so v nekem 

konceptualnem sistemu temeljne in sistemske. Te metafore so splošno znane in široko 

uporabne, zato postanejo konvencionalne metafore. »Mrtve« ali figurativne metafore pa 

avtorja imenujeta tiste, ki niso del splošne pojmovne sheme (npr. vznožje gore, zelnata glava, 

noga mize). Te metafore, ali bolje metaforični izrazi, ne tvorijo sistemskih povezav, ampak 

ostanejo osamljeni. V primeru noga mize, je noga edini rabljen del metafore MIZA JE OSEBA, 

saj v normalnem pogovoru ne govorimo o glavi ali ramenih mize. Možno je, da se v posebnih 

kontekstih na podlagi teh neuporabljenih delov konstruira nova metafora, tako tudi ti 

osamljeni metaforični izrazi ostajajo živi (Lakoff in Johnson, 2003). 

 

4.1 Konceptualna ali pojmovna metafora 
 

Lakoff in Johnson sta izdelala teorijo metafore, ki temelji na pojmovnem sistemu. Zato sta 

metafore poimenovala konceptualne metafore. Avtorja zatrjujeta, da so te gradniki našega 

mišljenja in se oblikujejo iz podob in konkretnih izkušenj. Take metafore strukturirajo 

vsakdanji pojmovni sistem določene kulture, kar se odraža v vsakdanjem jeziku, in 

predstavljajo trden sistem jezikovnih konvencij, določene pa so s fizično in kulturno izkušnjo. 

Tvorba metaforičnih konceptov je tako odvisna od človekovih osebnih in kulturnih izkušenj 

ter interakcij z okoljem. Izdelala sta obsežen sistem konceptualnih metafor ter jih razvrstila v 

                                                           

3 Zgledi so prevedeni iz Lakoff in Johnson, 2003, str. 53. 
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tri skupine: konstrukcijske metafore, orientacijske metafore in ontološke metafore; ta sistem 

bom predstavila v nadaljevanju. 

 

4.1.1 Konstrukcijske metafore4 
 

V to skupino spadajo metafore, pri katerih je področje cilja preslikano na področje vira. 

Metaforo razumemo kot preslikavo z enega na drugo področje (npr. LJUBEZEN JE POTOVANJE, 

IDEJE SO ZGRADBE, ŽIVLJENJE JE POTOVANJE, MINEVANJE ČASA JE GIBANJE, VEDETI JE VIDETI). 

Avtorja nam skupino teh metafor razlagata s pomočjo naslednjega stavka Najin odnos je zašel 

v slepo ulico. Tu je ljubezen konceptualizirana kot potovanje, z implikacijo, da je odnos 

blokiran, da ljubimca ne moreta še naprej po poti, po kateri hodita, da se morata obrniti ali pa 

sploh razmerje pretrgati. Vsakdanjih primerov, ki temeljijo na konceptualizaciji ljubezni kot 

potovanja, je veliko. Ti izrazi se uporabljajo za govorjenje o ljubezni, pa tudi za sklepanje o 

njej. Poglejmo še nekaj običajnih slovenskih izrazov: 

Poglej, kako daleč sva prišla. 

Bila je dolga, kotanjasta pot. 

Pol poti je za nama. Sedaj se ne moreva obrniti nazaj. 

Sva na križpotju. 

Lahko bi šla po najinih ločenih poteh. 

Odnos ne gre nikamor. 

Najin odnos je zašel s poti. 

Zakon je nasedel. 5 

Čeprav izraz direktno ne govori o ljubezni, ga zlahka razumemo, kot da govori o ljubezni. 

Vprašanje je, kako ravno te jezikovne izraze o potovanjih uporabljamo za označevanje 

ljubezni. Odgovor je naslednji: obstaja načelo, ki ni del slovnice niti slovarja slovenskega 

jezika, je pa del pojmovnega sistema, ki je v temeljih slovenščine. Je načelo za razumevanje 

področja ljubezni v okviru področja potovanj. Ljubimca sta tako popotnika na skupnem 
                                                           
4 Angleški izraz: structural metaphors. 
5 Potrebno je vedeti, da je pri procesu metaforizacije potrebno nešteto primerov, da lahko razglasimo metaforo.  
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potovanju, njuni skupni cilji pa so cilji potovanja. Potovanje ni lahkotno, saj obstajajo ovire in 

kraji (križpotja), kjer se je treba odločiti, v katero smer je treba iti in ali še naprej potovati 

skupaj.  

Metafora vključuje razumevanje enega področja izkustva, ljubezni, v okviru drugega, na 

videz zelo različnega področja izkustva, potovanj. Če povemo to strokovno, pravi Lakoff, je 

metaforo mogoče razumeti kot preslikavo s področja vira (v tem primeru potovanj) na 

področje cilja (v tem primeru ljubezni). Opazimo lahko, da obstajajo ontološka ustrezanja, po 

katerih bitnosti na področju ljubezni sistematično ustrezajo bitnostim na področju potovanja 

(ljubimca ustrezata popotnikoma, ljubezenski odnos vozilu, težave v odnosu oviram na 

potovanju, …). Preslikali smo torej metaforo LJUBEZEN JE POTOVANJE, ki ima množico 

ustrezanj. 

Zgoraj je opisan primer vzorca sklepanja, ki je preslikan z enega na drugo področje. Prek 

takih preslikav apliciramo vednost o potovanju na ljubezenski odnos (Lakoff in Johnson, 

2003).  

Lep in obsežen primer metafore, ko izkustvo potovanja skozi življenje prenesemo na izkustvo 

potovanja oziroma plovbe po morju, nam predstavi nemški filozof Hans Blumenberg. Zapisal 

je, da si ljudje svoje življenje največkrat predstavljamo kot plovbo po morju. Svojo študijo, ki 

je izšla v angleškem prevodu z naslovom Shipwreck with spectators (1997), je sicer posvetil 

metaforam o morju, ki jih najdemo predvsem v literarnih delih vse od antične Grčije do 

sodobnih časov. Metafora potovanja po morju je ena najstarejših metafor, ki je uporabljena za 

naše potovanje skozi življenje. Avtor pravi, da metafora morja, ki predstavlja metaforo 

človekovega obstoja, zajema veliko besed, ki jo opisujejo: obale, otoki, pristanišča, odprto 

morje, čeri in nevihte, svetilniki, jadra, krmilo in druge (Blumenberg, 1997, str. 7). 

Blumemberg je svoje razmišljanje o metafori izdal leta 1960, že dvajset let pred izidom knjige 

Metaphors we live by, in že takrat metaforo opisal kot kognitivni pojav, ki je bistven proces za 

oblikovanje in razumevanje sveta. Po njegovem mnenju je človek želel z metaforo izraziti 

svoj odnos do resničnosti.  
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4.1.2 Orientacijske metafore6 
 

Orientacijske metafore temeljijo na izkušnji s prostorsko orientacijo. Po navadi se v prostoru 

orientiramo glede na naše telo in izoblikujemo izkušnje prostorskih orientacij (GOR/DOL, 

V/NA, SPREDAJ/ZADAJ). Avtorja navajata primer SREČA JE ZGORAJ (angl. HAPPY IS UP) in 

pravita, da vse, kar je pozitivno (sreča, zdravje, ljubezen, življenje, več, dobro, visok položaj), 

je gor (biti v sedmih nebesih, dvigati glavo, visoko letati, visoko prilesti), kar pa je negativno 

(manj, slabo, nesreča, bolezen, smrt, sovraštvo, nizek položaj), je dol (biti na tleh, skloniti 

glavo, pogrezniti se v zemljo, iti v krtovo deželo, nizko pasti). Metafori VEČ JE ZGORAJ in MANJ 

JE SPODAJ sta utemeljeni z izkustvom. Vsak opazi, da z dodajanjem tekočine v posodo 

dvignemo gladino tekočine in z dodajanjem predmetov večamo kup – s takimi primeri se v 

življenju srečujemo vsak dan, in tako takoj opazimo korelacijo med pojmom več s pojmom 

gor/zgoraj ter manj s pojmom dol/spodaj. Po navadi imajo naša izkustva ustrezanje med 

pojmovnim področjem kvantitete in pojmovnim področjem vertikalnosti, ni pa vedno tako. V 

primeru Cene so se dvignile ne najdemo realnega izkustva, ki bi potrdilo zgoraj opisano 

ujemanje, vendar pa je razumevanje kvantitete v okviru vertikalnosti smiselno zaradi 

ustrezanj v mnogih drugih primerih (gre za prenos iz kvantitativnega sistema v kvalitativni 

sistem) (Lakoff in Johnson, 2003). 

Izkustveni temelji utemeljujejo obstoječe metafore, obenem pa dajejo možnost, da najdemo v 

vsakem jeziku podobne metafore, saj vsi ljudje živimo v tridimenzionalnem prostoru. 

Izkustveni temelj nam namreč napoveduje, da noben jezik ne bo imel nasprotne metafore, kot 

na primer MANJ JE ZGORAJ. Podobne orientacijske metafore, kot je SREČA JE ZGORAJ, so še: 

ŽIVLJENJE JE ZGORAJ/SMRT JE SPODAJ, KREPOST JE ZGORAJ/POKVARJENOST JE SPODAJ, 

PRIHODNOST JE PRED NAMI/PRETEKLOST JE ZA NAMI itd. (Lakoff in Johnson, 2003). 

 

4.1.3 Ontološke metafore7 
 

Dojemanje fizičnega sveta predstavlja temelj človeškega razumevanja. Da bi lahko določene 

abstraktne stvari lažje razložili, se poslužujemo ontoloških metafor, torej metafor, s katerimi 

                                                           

6 Angleški izraz: orientational metaphors. 

7 Angleški izraz: ontological metaphors. 
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je pojem razumljen kot snov ali stvar. Te metafore se nanašajo na vsakdanje pojme (objekte, 

entitete, vsebnike) za pomoč pri razlagi abstraktnih stvari (dogodkov, čustev, idej itd.). 

Nastanejo torej, kadar kak pojem (izkušnjo) dojemamo kot stvari ali snov, povezujejo 

aktivnosti, čustva in ideje s stvarnostjo in entiteto (INFLACIJA JE ENTITETA, RAZUM JE STROJ, 

ČLOVEK JE POSODA). Avtorja predstavljata te metafore z izkušnjo o rasti cen, kar lahko 

postane metaforično gledano entiteta z glagolom inflacija. Poglejmo nekaj primerov, ki jih 

srečamo v vsakodnevnem govoru8: 

Inflacija znižuje naš življenjski standard. 

Če se bo inflacija povečevala, ne bomo preživeli. 

Inflacija me dela bolnega. 

Inflacija nas potiska v kot. 

Ti primeri dokazujejo, da izkušnjo rasti cen dojemamo kot entiteto. Podobno je v izrazih 

Vidim, kaj hočeš reči ali pa Njegov odgovor je bil jasen, ki izhajajo iz konceptualne metafore 

VEDETI JE VIDETI. Tu moramo upoštevati dejstvo, da večino tistega, kar vemo, izvira iz vida, 

kar lahko povezujemo s tem, da v večini primerov vemo, da je nekaj res, če prej vidimo 

(Lakoff in Johnson, 2003).  

Posebna oblika ontoloških metafor pa so metafore posode (angl. container metaphors). V to 

skupino avtorja uvrščata metafore, s katerimi si dogodke, stanja, naše vidno polje in zemljiška 

območja predstavljamo kot posode, omejeno območje ali prostor. Glede na razsežnost 

prostora dogodke, stanja, delovanja konceptualiziramo kot posodo in jih tako lažje 

obvladujemo. Vsaka posoda ima tri dele: zunanjost, notranjost in mejo, ki loči zunanjost in 

notranjost. In v vsako posodo lahko damo neko snov in nato določimo njeno, ali se nahaja v 

tej posodi ali zunaj nje. Že ljudje sami smo neke vrste posode, prav zato tudi dojemamo svet 

kot notranji in zunanji. Metafora VIDNO POLJE JE POSODA se udejanji v izrazih Ladja prihaja v 

vidno polje, Imam ga na vidiku9 itd. STANJA SO POSODE pa v izrazih Padel je v depresijo, 

Sedaj smo zunaj težav itd. (Lakoff in Johnson, 2003). 

Avtorja med ontološke metafore prištevata tudi personifikacije in metonimije. Personifikacijo 

predstavljata kot najočitnejši primer ontoloških metafor, kjer človeške lastnosti dodelimo 

                                                           

8 Zgledi so prevedeni iz Lakoff in Johnson, 2003, str. 26. 
9 V angleščini I have him in sight. 
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stvarem ali objektom (INFLACIJA JE NASPROTNIK). Stvari ali objekti postanejo bitja ali osebe, 

iz tega lahko izoblikujemo splošno konceptualno metaforo X JE OSEBA. Metonimijo pa imamo 

takrat, ko uporabimo eno poimenovanje namesto drugega, pojma pa sta med seboj sorodna. 

Tipična metonimija je zamenjava DELA ZA CELOTO, v primerih, ko rečemo Na univerzi je 

veliko bistrih glav (v pomenu pametnih ljudi). Avtorja opozarjata, da sta metafora in 

metonimija dve različni vrsti procesov. Metafora je v glavnem način dojemanja ene stvari s 

pomočjo druge in je tako namenjena razumevanju. Metonimija pa ima prvotno referenčno 

funkcijo, da nam omogoča, da eno entiteto uporabimo namesto druge. Tipične metonimije so 

PROIZVAJALEC ZA PRODUKT, OBRAZ ZA ČLOVEKA, PREDMET, UPORABLJEN ZA UPORABNIKA, 

NADZORNIK ZA NADZOR, USTANOVA ZA ČLOVEKOVO ODGOVORNOST in druge.  

Posebna oblika metonimije je kulturni in verski simbolizem. V krščanstvu je znana 

metonimija GOLOB ZA SVETEGA DUHA. Zgrajena je na pojmovanju goloba v zahodni kulturi in 

pojmovanju svetega duha v krščanski teologiji. Lakoff in Johnson pojasnjujeta, da obstajajo 

razlogi, zakaj je ravno golob simbol svetega duha in ne piščanec, jastreb ali noj. Golob 

predstavlja lepo, prijazno, milo in miroljubno žival. Naravni življenjski prostor za goloba je 

nebo, kar metonimično predstavlja nebesa – življenjski prostor svetega duha. Pojmovni sistem 

neke kulture in religije je metaforično v naravi. Simbolične metonimije kritično povezujejo 

vsakodnevne izkušnje in skladen metaforični sistem, ki opredeljuje religijo in kulturo. 

Zgrajene so na naših psihičnih izkušnjah in določajo bistven pomen za razumevanje verskih 

in kulturnih pojmov. Ta simbolizem v primerjavi z metonimijami ni arbitraren. (Lakoff in 

Johson, 2003, str. 38–40)  

Z vsem povedanim Lakoff in Johnson povzameta že znane teze o simbolu iz zgodovine. Že v 

antiki so simbol razlagali kot znak, ki nam omogoča, da izrazimo neizrekljivo, da povemo 

tisto, kar sicer ne moremo povedati. Prav v religiji je veliko neizrekljivih stvari, ki nam s 

pomočjo simbolov naredijo vsebino dostopno. Za simbol je značilno tudi združevanje 

nasprotnih značilnosti in v primerjavi z znakom ima simbol več pomenov, tudi nasprotnih, 

zato pravimo, da je paradoksalen. Značilnost simbola je tudi nearbitrarnost. Simbol je vezan 

na neko kulturno okolje in ima svojo formo, nikoli ne moremo našteti vseh njegovih 

pomenov, to pa zato, ker se v različnih kulturnih kontekstih pojavljajo v različnih formah. In 

vsaka od teh form ima nek svoj pomen (vsaka forma je lahko nosilka pomenov drugih form, 

primer riba in križ kot simbol Kristusa – oba simbola sta nastala v zgodnjem krščanstvu in 

oba simbolizirata Kristusa, poleg tega se povezujeta z drugimi simboli iz drugih kultur, 

primer svastika oz. kljukasti križ kot simbol vzhajajočega sonca). Iz zgornje razlage 
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metonimije GOLOB ZA SVETEGA DUHA opazimo, da avtorja poudarjata tudi pomen povezave 

simbola s kulturnim okoljem. Opažamo, da dojemanje verskega simbolizma, kot ga opisujeta 

Lakoff in Johnson, ni izvirno njuno. 

 

4.2 Delovanje konceptualnega sistema 
 

Človekov konceptualni sistem je metaforičen, torej veliko večino pojmov razumemo v okviru 

drugega pojma. Že samo dejstvo, da en pojem razumemo v okviru drugega, nas napeljuje k 

temu, da mora biti en pojem izhodiščni ali temeljni – obstajajo torej pojmi, ki so razumljeni 

direktno, brez metafor.  

Sprva moramo poudariti prostorsko dojemanje pojmov, ki ga dobimo neposredno iz izkušnje 

(prostorske, senzomotorične, čustvene ali kolektive). Človek dojema svoje telo v prostoru in 

tako pridobi vsakodnevne izkušnje orientacije. Človeško telo se deli na prednji in zadnji del; 

ker imamo oči na sprednjem delu, dojemamo prostor glede na naš pogled kot spredaj-zadaj, 

zgoraj-spodaj, blizu-daleč ipd. Vsi pojmi izhajajo iz našega vsakodnevnega delovanja telesa. 

Teorija pomena je tako povezana z vidiki delovanja telesa (tako nastanejo orientacijske 

metafore). Naše izkušnje pa niso zgolj funkcionalne, ampak tudi čustvene. In tudi čustvene 

izkušnje se pojavijo kot senzomotorične izkušnje, torej take, ki temeljijo na čustvih in gibanju 

v prostoru. Lakoff in Johson zatrjujeta, da prav zato lahko razumemo metaforo SREČA JE 

ZGORAJ. Še več, človeško telo lahko dojamemo tudi kot posodo, vsebino ali predmet. V takih 

primerih nastanejo ontološke metafore, ki jih utemeljujemo z vrlino sistematične soodvisnosti 

znotraj naših doživetij. Primer take metafore je VIDNO POLJE JE ZABOJNIK/POSODA, ki je 

utemeljena na soodvisnosti med tem, kar vidimo, in tem, kar je vezano na fizičen prostor. 

Ljudje lažje obvladujemo neka področja, vidna polja, dogodke in stanja, če jim postavimo 

meje ali si jih predstavljamo kot posode (Lakoff in Johson, 2003).  

Naslednji korak so metaforične preslikave z enega področja na drugo, ciljno področje. Na tak 

način utemeljujemo konstrukcijske metafore. V metafori RAZUMSKI ARGUMENT JE VOJNA si 

razumski argument konceptualiziramo v pomenu, ki ga lažje razumemo – kot fizični spor. 

Izvedemo torej preslikavo s področja, ki ga težje razumemo, na področje, ki nam je lažje 

razumljivo. Abstraktne pojme pojmujemo v okviru izkušenj posameznika ali družbe, prav 

zato lahko rečemo, da imajo te metafore neko kolektivno izkušnjo (Lakoff in Johson, 2003). 
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Da sistem konceptualizacije lahko tako deluje pri večini ali celo pri vseh ljudeh, utemeljujeta 

avtorja s teorijo prototipov. Pravita, da si pri pojmovanju metaforičnih izrazov pomagamo z 

uporabo prototipičnih pojmov. To pomeni, da znotraj neke kategorije ali vrste obstajajo člani, 

ki imajo pri spoznavanju poseben pomen in so zato najboljši primer. Vzemimo na primer 

majhnega pojočega in letečega ptička. V tej kategorij sta vrabec ali pa taščica bolj 

reprezentativna člana kot pa piščanec, noj ali pingvin, čeprav tudi slednji še vedno spadajo v 

isto kategorijo. Tako sta vrabec ali taščica prototipska člana, piščanec, noj ali pingvin pa 

»neprototipska« člana. Prototip je torej najboljši predstavnik neke kategorije ali vrste. Manj 

ko določeni član spominja na prototip, manjša je njegova stopnja pripadnosti kategoriji ali 

vrsti. Ni nujno, da vse člane kategorije ali vrste povezujejo enake lastnosti, lahko so si 

podobni le v nekaj lastnostih. Pri razumevanju metafore tudi ni nujno, da imamo ljudje čutno 

izkušnjo, s katero bi izkusili prototipskega člana. Vendar glede na ustrezanja o podobni obliki, 

velikosti, teži ipd. lahko sklepamo, da je situacija fizično ustrezna. Na tej ravni dojamemo 

ljudje večino informacij s pomočjo tako imenovanih Gestaltov. Avtorja pravita, da je Gestalt 

pojem, ki ga razumemo kot določeno interpretacijsko celoto jezikovne enote, ki se ljudem zdi 

bolj bistvena kot njeni posamezni deli (Lakoff in Johson, 2003). Pojem Gestalt si avtorja 

izposodita iz psihologije. Gestalt psihologija obravnava človeška bitja kot odprt sistem v 

aktivni interakciji s svojim okoljem. Ljudje namreč organizirajo svoje dojemanje sveta glede 

na določene vzorce, ki jih pridobijo z izkušnjo. Ko se ljudje pogovarjamo, ne govorimo o 

zunanjem in »nepoznanem« svetu, temveč o našem osebnem doživljanju sveta. Neko stvar ali 

dogodek osvojimo prek izkušnje kot zapleteno celoto in ne kot posamezne dele. Potemtakem 

bi lahko rekli, da je Gestalt kot sestavljenka: ko imamo vse njene dele, poznamo njen pomen. 

Posamezni njeni deli nam še ne povedo nič o njenem pomenu.  

 

Če povzamemo: konceptualne metafore so določene s fizično in kulturno izkušnjo, tvorba 

metaforičnih izrazov je tako odvisna od človekovih konkretnih in kulturnih izkušenj, od 

njegove interakcije z okoljem. Metafore tako nastanejo kot posledica mentalnih projekcij 

nekega znanega izhodiščnega področja na manj znano ciljno področje, utemeljene pa so lahko 

z gledanjem, poslušanjem, opazovanjem prostora in orientacijo v njem ali pa s predmeti in 

lastnim telesom.  
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4.3 Metafora in kultura 
 

Ker metafore temeljijo na izkušnjah, ki so skupne vsem ljudem, lahko zlahka najdemo 

podobnosti med različnimi kulturami. Kognitivna lingvistika trdi, da ima vsaka kultura svoje 

konceptualne metafore, saj je človek tako rekoč postavljen v neko kulturo, njene norme, 

navade, obrede itd. Raziskovanje metafor v določeni kulturi nam pomaga razumeti način, 

kako ljudje razmišljamo, hkrati pa spoznavamo kulturo, zgodovino, običaje in navade 

določenega jezika. Metaforo ČAS JE DENAR v zahodni družbi bolj ali manj poznamo vsi ter jo 

tudi podobno interpretiramo, njen pomen se v procesu distribucije bistveno ne spremeni; še 

več, lahko rečemo, da skladno z njo (vsaj nekateri) živijo. Poglejmo nekaj metaforičnih 

izrazov, ki izhajajo iz temeljne konceptualne metafore ČAS JE DENAR: 

Zapravljaš moj čas. 

Ta naprava vam bo prihranila čas. 

Med boleznijo sem izgubil veliko časa.  

Moj čas je dragocen. 

Gre za konstrukcijsko metaforo, saj pojem časa razumemo na podlagi pojma denarja. Obenem 

pa je to metafora, ki je nastala zaradi našega kulturnega okolja. 

»Razumevanje časa v okviru denarja izhaja iz kulturnega okolja. V zahodnih kulturah je delo 

povezano s časom vse od takrat, ko so bili ljudje plačani za opravljeno delo na uro, na teden 

ali na leto. V naši kulturi se čas vrednoti kot denar na več načinov: telefonska sporočila, urne 

plače, postavke za hotelske sobe /…/. Ti načini so v človeški zgodovini razmeroma novi in 

nikakor ne obstajajo v vseh kulturah. Pojavili so se v moderni industrializirani družbi in v 

temelju strukturirajo naše vsakodnevne dejavnosti.« (Lakoff in Johson, 2003, str. 8–9) 

Kržišnikova nam ponuja zanimiv primer iz evropskega prostora. Metaforični izraz nositi 

hlače izhaja iz METAFORE ČLOVEK JE, KAR SE OBLEČE. Hlače so veljale (vsaj do dvajsetih let 

20. stoletja) za tipično moško oblačilo, krilo pa je bilo namenjeno ženskam. Jasno je torej, da 

če ženska obleče moško oblačilo, prevzema moško vlogo – vloga moškega pa je ukazovati in 

odločati. Iz primera razberemo, da je metafora del kulture slovenskega naroda, v kateri so 

(bile) hlače del moških oblačil in v kateri je vlogo odločanja in ukazovanja imel moški in ne 

ženska (Kržišnik, 2005). 
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Karin Marc Bratina je poudarila, da so metafore primerne tudi za utrjevanje medkulturne 

sporazumevalne zmožnosti. Zanimivo je opazovati, katere metafore se pojavljajo tudi v 

drugih evropskih ali svetovnih jezikih in so zato univerzalne. Avtorica kot zanimivost prikaže, 

da so metafore bibličnega izvora prisotne v različnih jezikih v enakih pomenih, kar kaže na 

skupen izvor evropske kulture. Izvor metafore iz grške mitologije in zgodovine pa ni poznan 

vsem, četudi se te metafore pojavljajo v večini evropskih jezikov (Marc Bratina, 2004). 

Seveda je treba upoštevati dejstvo, da ljudje v nekdanjih realsocialističnih deželah težje 

razumejo in uporabljajo metafore iz svetega pisma (npr. na poti v Damask). 

Metafora kot povezovalka več kultur se lepo kaže v konceptualni metafori SRCE JE SREDIŠČE 

ČUSTEV. Metafora ima v vsaki kulturi veliko izrazov, ponekod celo iste. Primer iz slovenščine 

je na primer streti srce (komu), izraz z enakim ozadjem poznajo tudi angleščina (to break 

s.o.’s heart), italijanščina (spezzare il cuore a qcn.) in hrvaščina (slomiti srce komu). Te 

metafore oziroma njihov pomen lahko razberemo s pomočjo konceptualnih prenosov iz 

izhodiščnega v ciljno področje (Marc Bratina, 2004). 

Srce je organ, ki »daje« življenje in je zato središčen organ z največjo vrednostjo kot 

maginalni del telesa, ko ta preneha utripati, človek umre. Obenem je zato središče čustev, 

ljubezni, zavesti, torej če streš ali zdrobiš srce, ga uničiš in »ubiješ«. Metafore nam s tako 

primerjavo služijo kot orodje, s katerim ugotovimo, če si različne kulture delijo enako 

dojemanje sveta.  
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5 DISKURZ 
 

»Diskurz je aktualizacija jezika – je jezik zunaj jezikoslovnega laboratorija, jezik v kulturnem 

kontekstu, jezik subjekta, jezik življenja – študij diskurza vključuje torej vse tiste vidike jezika, 

ki so za sodobno jezikoslovje, ki stremi po laboratorijski analizi jezika, najbolj 

problematični.« (Grgič, 2007, str. 300) Osnovni element analize diskurza je tekst ali nabor 

znakov. S tekstom se podrobneje ukvarja semiotika teksta, ki zagovarja, da se znaki ne 

pojavljajo sami, ločeni od ostalih, ampak vedno v kombinaciji, tako da tvorijo kompleksne 

strukture, ki jim pravimo teksti. Avtorji jih tvorijo tako, da prepletejo znake in ustvarijo 

vsakič edinstven tekst. Francoski semiotik Greimas je prvi poudaril, da tekst ni zanimiv zaradi 

samega sebe, ampak zato, ker ohranja sledi svojega nastanka. Bil je prvi, ki je teorijo teksta 

prenesel na področje generativne semiotike. Tekste preučujemo, ker želimo odkriti in 

razumeti kognitivne procese, ki pripeljejo do produkcije tekstov. Tekst nas sam po sebi ne 

zanima. Tekst je le sredstvo, prek katerega pridemo do proučevanja plasti človeške kognicije. 

In prav iz te točke izhajajo semiotiki in kognitivni jezikoslovci, ki proučujejo eni tekste, drugi 

jezik z istim namenom: odkriti, kako delujejo kognitivni procesi. 

Smiselno je poudariti, da imata pojma metafora in simbol znotraj teorije simbolov podoben 

pomen, le da je pojem metafora rabljen v anglosaškem svetu, pojem simbol pa v evropskem 

prostoru. Analiza diskurza potrebuje tekste, teksti potrebujejo jezik, ta pa znake oziroma 

simbole. 

 

5.1 Od znaka do analize diskurza 
 

Osnovni element semiotike je znak, ki sta ga med prvimi definirala Ferdinand de Saussure in 

Ch. S. Peirce. Saussure je trdil, da je jezik sistem znakov, »ki izražajo ideje, zato ga je 

mogoče primerjati s pisavo, z abecedo gluhonemih, s simboličnimi obredi, z oblikami 

vljudnosti, z vojaškimi signali itn.« (Hrženjak, 2002, str. 380) Jezik razume kot dvojico langue 

in parole – jezika in govorice, kjer je temelj proučevanja jezik, saj nam služi kot sredstvo 

komunikacije. Sam znak pa predstavlja razmerje med označencem in označevalcem (pojmom 

in slušno podobo). V samem znaku ni stvari, je zgolj ideja o neki stvari. Saussure je poudarjal 

arbitrarnost znaka, kar pomeni, da med označencem in označevalcem ni nobenega naravnega 
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odnosa. Za razumevaje pomena jezikovnih znakov mora tako obstajati nek dogovor, ki je 

znan vsem uporabnikom jezika. »Glede na to, da znaki ne odsevajo realnosti, ampak jo 

konstruirajo, tisti, ki obvladujejo in nadzirajo označevalne prakse, obvladujejo in nadzirajo 

tudi konstrukcijo realnosti.« (Hrženjak, 2002, str. 382) Peirce pa poudarja, da so znaki lahko 

dvojni, in sicer denotativni in simbolni. Denotativni so tisti, ki kažejo na objekt, medtem ko 

so simbolni tisti, ki zahtevajo interpretacijo. Noben znak nima vnaprej določenega pomena, za 

interpretacijo enega znaka je potreben še en znak, ki ga Peirce poimenuje interpretant. Vsak 

interpretant pa je lahko interpretiran emotivno, energetsko ali logično. Nadalje je simbolične 

znake razdelil na podlagi odnosa do objekta (torej predmeta, s katerim je znak povezan) v tri 

skupine: ikone, indekse in simbole (Grgič, 2007). Odnos med ikono in objektom je podobnost 

(skupina zajema še podobo, diagram in metaforo), odnos med indeksom in objektom je 

bližnjost, v odnosu med simbolom in objektom pa je pravilo ali dogovor. Simbol je torej znak 

posebne vrste, s katerim izražamo neizrekljivo. Jung je o simbolu zapisal »ker onkraj 

človekovega razumevanja sega nešteto stvari, nenehno uporabljamo simbolne izraze, da bi si 

lahko predočili koncepte, ki jih ni mogoče ne opredeliti ne v celoti doumeti.« (Jung, 2002, str. 

23) Simboli lahko s prepletanjem tvorijo poseben tekst, ki ga imenujemo mit.  

Med drugimi je o mitu govoril tudi Roland Barthes. Znak je obravnaval kot jezik, s pomočjo 

katerega sporočamo pomen. Analiziral je človekove vsakdanje izkušnje in ugotovil, da ni 

stvari, ki bi bila zgolj funkcionalni objekt, kot primer navaja znamko avtomobila. Avtomobila 

znamke BMW in citroën imata popolnoma enako funkcijo, vendar je njuna konotacija 

različna in se nanaša na lastnike – BMW označuje varnost in premožnost, citroën pa 

ekološkost in liberalizem. Avtomobili so torej znaki, ki v medsebojnih odnosih ustvarjajo 

pomene. Konotativni pomen je za Barthesa mit ali ideologija, konotacija pa je odvisna od 

različnih dejavnikov (spola, starosti, kulture, družbene pripadnosti, nacionalnosti, rase, …) 

(Hrženjak, 2002). Nasproti konotativnemu pomenu stoji denotativni pomen, ki pomeni 

»dobesedni, očitni ali zdravorazumski pomen znaka.« (Hrženjak, 2002, str. 386) »Analiza 

mitologij sodobne kulture je poskus razkriti načrte, po katerih operirajo kodi znotraj 

določenih popularnih besedil ali medijev. Njen namen je prikazati, kako so določene 

vrednote, prepričanja in stališča družbeno sprejemljiva, zaželena in privilegirana, druga pa 

so zanikana in potlačena.« (Hrženjak, 2002, str. 386–387) 

Za Saussureja je bil jezik zaprt sistem, a Michael Foucault je pokazal, da je jezik odprt in 

neskončen sistem, ki se nenehno spreminja. Opozoril je, da se novi pomeni gradijo 

nepredvidljivo, in to ne zgolj v jeziku. Jezik je del družbe, kulture, zgodovine, skozenj 
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delujejo različne sile. V svojih študijah se Foucault ni posvečal delovanju sistemov znakov, 

pač pa širši vlogi, ki jo imajo diskurzi v kulturi. Zanimala ga je torej produkcija védenja skozi 

diskurz. Želel je ugotoviti, kako se ljudje v neki kulturi med seboj razumejo in kako se 

vedenje producira v različnih časovnih obdobjih. Diskurzi so tako načini nanašanja in 

konstruiranja vednosti o določenih področjih prakse. Izven diskurza ne obstaja nič, kar ima 

svoj pomen. Gre za označevanje načinov strukturiranja različnih področij človeškega znanja. 

Obenem diskurzi oblikujejo ideje, podobe in prakse, ki tvorijo in omogočajo načine 

govorjenja, oblikovanja vrednosti in obnašanja v povezavi z objektom diskurza. Foucault 

nadalje še zapiše, da diskurz določa načine, na katere je govorjenje o nekem objektu ali praksi 

»smiselno«, »inteligentno«, »sprejemljivo« in s tem hkrati omejuje in izključuje drugačne 

diskurze, diskurze z manj moči oziroma z manjšo stopnjo povezanosti z oblastjo (Foucault v 

Hrženjak, 2002, str. 387–388).  

Foucault poudarja tudi zgodovinski kontekst diskurzov, saj pravi, da so stvari resnične in 

imajo svoj pomen le v določenem obdobju. Trditev ponazori s primerom homoseksualnosti 

(kot oblike spolnega vedenja) in pravi, »da je homoseksualec kot družbeni subjekt bil 

proizveden in se je lahko pojavil samo znotraj moralnih, pravnih, medicinskih in psihiatričnih 

diskurzov, praks in institucionalnih aparatov poznega 19. stoletja.« (Foucault v Hrženjak, 

2002, str. 389) S tem namiguje na dejstvo, da se določeni subjekti, pa tudi pojmi, teorije, 

teksti itd. lahko pojavijo le v določenih okoljih in ob danih okoliščinah. 

Zanimal se je tudi za konceptualizacijo načinov, po katerih vednost deluje skozi diskurze, z 

namenom, da bi urejala obnašanje ljudi. Krajše povedano, zanimala ga je povezava med 

oblastjo in vednostjo. Oblast v družbi kroži in vsi člani družbe so oblastniki in podložniki, saj 

Foucault tu ne misli na klasično državno ureditev, ki je ne smemo dojemati kot nekaj 

nadrejenega, ampak kot nekaj, kar se nahaja v vseh ravneh družbe in v vsakem odnosu. 

Diskurze poosebljajo subjekti, ki izhajajo iz kategorizacije, kodifikacije in objektivizacije 

človeških bitij – to so trije modusi objektivizacije. Pri kategorizaciji subjektu pripišemo 

družbeno in osebno identiteto (zdrav in bolan človek), pri kodifikaciji se pojavi potreba po 

obvladovanju in reguliranju ljudi (ženske, domorodci, homoseksualci), pri objektivizaciji pa 

subjekt postane aktiven (Foucault v Hrženjak, 2002). Foucault pravi, da sta kategorizacija in 

kodifikacija subjekta oblikovani po načinu ločitvene prakse. »Subjekt je bodisi sam 

razcepljen, bodisi ločen od drugih. Ta proces ga objektivira.« (Foucault, 1991, str. 103) 

Diskurzivna metoda, ki jo zagovarja Foucault, se osredotoča na učinek in posledice 

reprezentacije in pomena elementov diskurza. Pravzaprav nam vsaka tema izzove neke vrste 
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vrednosti o določenih stvareh, obenem izzove pravila, ki naročajo »pravilne« načine 

razpravljanja o teh stvareh (kaj se sme misliti in kaj se ne sme misliti o neki temi) in izzove 

podobe o subjektih. Skupek teh izzvanih podob nam odpira pot vednosti o določeni temi v 

določenem obdobju. O neki temi se bo v drugem zgodovinskem trenutku oblikovala povsem 

drugačna diskurzivna formacija, ki bo izpodrinila obstoječo in proizvedla nove koncepte o 

njej (Foucault v Hrženjak, 2002). 

 

5.2 Mit  
 

Grgičeva predstavlja mit kot najznačilnejši tekst simbolov (Grgič, 2007). Poglejmo si najprej 

Jungovo predstavitev junaškega mita. »Univerzalni mit o junaku se na primer zmeraj nanaša 

na mogočnega človeka ali boga-človeka, ki premaga zlo v obliki zmaja, kače, pošasti, demona 

in tako naprej, s čimer svoje ljudstvo reši pred uničenjem in smrtjo.« (Jung, 2002, str. 81) 

Jung miselne oblike imenuje arhetipi, za katere trdi, da imajo lastno pobudo in energijo, kar 

jim omogoča, da podajo smiselno interpretacijo dogodkov. Mit je tako razumljen kot 

odslikava tistih nezavednih vsebin oziroma arhetipskih podob, ki so v različnih zgodovinskih 

obdobjih prevladovala ali predstavljala kolektivno nezavedno (Jung, 2002). Grgičeva pravi, 

da je mit tekst, ki je vezan na ustno izročilo. Pripoved mita dobi lahko tudi pisno obliko, kar 

vodi v analizo diskurza. Še vedno pa se – četudi so v pisni in ne samo v ustni obliki – v njih 

pojavljajo arhetipski elementi, ki jih prepoznamo iz pisne oblike. Jung je arhetipske podobe 

predstavil kot podobe, ki so v osnovi abstraktne in dobijo šele v naslednji fazi verbalno 

obliko. Gre torej za prenos pomena z ene ravni na drugo raven in ta prehod je metaforičen, 

prav zato lahko rečemo, da je ves verbalni jezik že v osnovi metaforičen. Kot zapiše avtorica 

»mit je prostor prvinske metaforizacije.« (Grgič, 2007, str. 303–309) O mitu spregovorita tudi 

Lakoff in Johson, ki pravita, da miti nudijo poti za dojemanje izkušnje. Miti dajejo red 

našemu življenju. Enako kot metafore so miti nujni za smiselnost okolja, v katerem živimo. 

Pojavljajo se v vsaki kulturi in ljudje pravzaprav ne moremo delovati brez njih. Avtorja 

poudarjata, da mita in metafore ne moremo jemati resno, ker nista objektivno resnična, kot 

bomo videli iz njune razlage v nadaljevanju (Lakoff in Johson, 2003). 

Prav zato razlagata mit objektivizma kot člen vsakodnevnega delovanja vsakega člana neke 

kulture. Mit objektivizma je značilen za diskurz znanosti, prava, novinarstva, ekonomije in 

drugih podobnih področji. Avtorja nam razlago mita objektivizma podajata v desetih točkah 
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in pravita, da je svet sestavljen iz predmetov, ki imajo lastnosti. Te lastnosti niso pogojene s 

človekom, niti s katerokoli izkušnjo. Ljudje si znanje o svetu pridobimo s spoznavanjem in 

doživljanjem predmetov. Tako si pridobimo védenje o lastnostih predmetov, po katerih 

različne predmete tudi ločimo med sabo. Lastnosti predmetov nam tako služijo, da predmete 

razumemo v okviru kategorij in pojmov. Vse to predstavlja objektivno realnost. Pri tem nam 

pomaga tudi znanost, ki s svojo metodologijo postavlja subjektivne omejitve pri razumevanju 

objektivnosti. Vsaka beseda ima določen pomen, za opis realnosti pa bi morali uporabljati 

besede, ki nosijo jasen in natančen pomen. Če hočemo torej govoriti objektivno, se moramo 

posluževati jezika, ki je jasen in natančen. Pri objektivnem poročanju se je priporočljivo 

izogniti metaforam in drugim podobnim sredstvom simbolnega jezika. Avtorja pravita, da je 

biti objektiven v splošnem smislu dobro, saj je le objektivno znanje res pravo znanje. 

Objektivnost hkrati pomeni tudi razumskost, nasprotje pa je subjektivnost, ki ni razumska, je 

pa prepletena s čustvi. Subjektivnost predstavlja tudi nevarnost do te mere, ko prekine stik z 

realnostjo (Lakoff in Johson, 2003). 

Na tem mestu se je potrebno vprašati, ali je tako objektivno znanje sploh možno ali gre pri 

vsem skupaj za mit. Avtorja torej povlečeta tanko mejo med mitom objektivizma in mitom 

subjektivizma, vseskozi pa se moramo zavedati, da gre tako na eni kot na drugi strani za mit. 

Mitov in metafor torej ne moremo jemati resno, ker niso objektivno resnični.  

 

5.3 Medijski diskurz 
 

Jezik se rabi v različnih situacijah in v različnih funkcijah; prav zato so se tudi znotraj 

medijskega ali novinarskega diskurza oblikovale različne oblike diskurza. Poznamo 

televizijski, radijski, časopisni, oglaševalski diskurz in druge. V diplomskem delu je bila 

izvedena analiza besedil iz dnevnih časopisov, torej je bil obravnavan časopisni diskurz. Gre 

za obliko informacij, ki jih bralec dobi prek tiskanega medija. Časopis nam posreduje podatke 

o aktualnem času in kraju, hkrati pa izraža razmerje do teh podatkov. Če upoštevamo 

definicije diskurza, nam časopisni diskurz služi kot sredstvo za proučevanje kognitivnih 

procesov neke družbe. Medijski diskurz naj bi težil k objektivnosti, po drugi strani pa vemo, 

da ravno medijski diskurz uporablja metaforo kot ekspresivno sredstvo ter prikaz 

konceptualizacije sveta, v katerem živimo. 
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5.4 Kritična analiza diskurza10 
 

Kritična analiza diskurza izhaja iz predpostavke, da vsaka jezikovna raba vključuje tudi 

ideološke vzorce ali diskurzivne strukture, ki nam skozi jezik posredujejo predstave o svetu. 

Različne rabe nam tako izražajo različne jezikovne ideologije v različnih situacijah in z 

različnimi nameni. S temi izraznimi sredstvi jezik funkcionira kot družbena praksa, kot eden 

izmed mehanizmov, s katerimi se družba reproducira in ureja. S kritično analizo diskurza 

prispevamo k analizi družbenih in političnih dogodkov. Jezik je oblikovan s strani družbene 

realnosti ter tako ustvarja družbene identitete, družbene odnose in sisteme znanj in verovanj. 

Jezik vpliva na način sprejemanja realnosti in na to, kako vidimo sebe in druge; kako bo tekst 

interpretiran, je odvisno od številnih artikulacij (bralca, okoliščin).  

 

5.4.1 Ideologija 
 

Ideologije so skrite predpostavke, ki jih uporabljamo za splošno védenje oziroma zaledno 

vednost o svetu in se jih večinoma ne zavedamo. Skozi diskurz svet ni predstavljen 

objektivno, ampak z različnih vidikov, ki so ideološko zaznamovani, tako da razmerje med 

propozicijo in dejstvom ni jasno razvidno, ampak zakrito z načinom posredovanja – vidimo 

tisto, kar nekdo hoče, da vidimo, in ne tega, kar je v resnici (na primer naše mnenje o javnih 

zadevah, splavu, homoseksualnosti, pomembnih javnih osebnostih v veliki meri oblikujejo 

mediji in tisti, ki medijem diktirajo). Jezikovna ideologija pa je definirana kot kulturno 

pogojeni sistem idej o družbenih in jezikovnih razmerjih, vključno z moralnimi in političnimi 

interesi, ki se nanj navezujejo. Jezikovno ideologijo pa lahko analiziramo zaradi dvojne 

narave jezika. Kajti jezik ne pomeni samo simboličnega sistema, katerega namen je, da 

prenaša informacijo o neki zadevi, ampak je obravnavan tudi kot družbena značilnost – 

kulturni proizvod, ki sodeluje pri oblikovanju in ohranjanju odnosov med ljudmi. Tako torej 

dvojna narava jezika vpliva na jezikovno obnašanje. Govorec ali pisec ima za ustvarjanje 

besedila na voljo različna jezikovna sredstva, izbira teh sredstev pa ni slučajna ampak 

ideološko pogojena (Petrović, 2006). Kot pravi Petrovićeva lahko jezikovna sredstva 

zasledimo na različnih ravneh jezikovne rabe. Naj omenimo samo nekatere: diskurzivni 

markerji, alternacija kodov, raba premega in odvisnega govora itn. Ti pokazatelji imajo 

                                                           

10 Povzeto po predavanjih doc. dr. Tanje Petrović, Univerza v Novi Gorici, študijsko leto 2007/08. 
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dvojno vlogo: po eni strani postavljajo uporabno jezikovno gradivo v določen kontekst, po 

drugi pa delujejo kot signali jezikovne refleksije uporabnikov jezika med interpretacijo 

družbene resničnosti ter so tako v neposredni povezavi z jezikovno ideologijo (Petrović, 2006, 

str. 85). Ideologija v diskurzu se nam tako kaže v formalnih elementih diskurza kot tudi na 

vsebinski ravni. Ker gre pri ideologiji za sistem verovanj, ki ne vsebuje presoj o resničnosti 

ali vrednosti, lahko predstavlja tudi napačno ali izkrivljeno resničnost. Zanimiva je ideologija 

pripadnikov neke kulture, ki postavlja nasprotje med nekoč in zdaj, torej nasprotje časa – 

sedanjosti in preteklosti.  
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6 ANALIZA KONCEPTUALNIH METAFOR  
 

Pri analizi sem metafore kategorizirala v skupino splošnih konceptualnih metafor in tistih, ki 

se vežejo na tematiko študentskih protestov. Opisu konceptualizacije posamezne metafore 

sledijo primeri, izpisani iz analiziranih člankov. Naj poudarim, da so metaforični izrazi močno 

prepleteni in je v eni povedi mogoče zaslediti več metaforičnih izrazov, vendar sem pri analizi 

posamezne konceptualne metafore navedla in upoštevala le metaforične izraze, ki izhajajo iz 

same obravnavane konceptualne metafore. V primerih, v katerih gre za prepletanje več 

metaforičnih izrazov, sem torej »neanalizirane« zanemarila ter izpostavila le obravnavane. 

Oblikovno sem te izraze tudi poudarila s krepkim zapisom. 

 

6.1 Splošne konceptualne metafore 
 

6.1.1 VEDETI JE VIDETI 
 

Metafora spada med splošne konceptualne metafore, točneje med konstrukcijske metafore, saj 

je pojem videnja konstruiran v pojmu védenja. Človek uzavesti tisto, kar prej zazna z vidom 

ali spozna z opazovanjem. Človek je bolj prepričan v svoje védenje, če ga podkrepi z resnično 

sliko iz sveta, svojim izkustvom. Če je videnje nejasno, megleno, je tudi naše védenje 

nepopolno. V primeru, da vidimo jasno, dobro in ostro sliko nečesa, imamo tudi popolno 

védenje o videnem. Poljubno stvar ali pojem lahko naredimo bolj ali manj vidnega (in s tem 

zaznanega), tako da ga namenoma skrijemo ali izpostavimo.  

Zato jeza in razočaranje nista povsem artikulirana – tudi to se na ulici zelo dobro vidi. (Delo, 
Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

Povezavo, čeprav v drugem kontekstu, vidi tudi predsednik vlade Borut Pahor. (Delo, 21. 5. 
2010) 

Videti je, da vladavina prava v njej komajda še kroti vladavino političnih strasti /…/ (Delo, 
Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

Študentom tako namerno ne prikazujejo celotne slike, zato množice ne razumejo situacije, 
pravi Škoberne. (Dnevnik, 17. 5. 2010) 

Zaradi zahtev zavoda za varstvo kulturne dediščine pri obnavljanju zaščitenih zgradb bo 
obnova dražja, kot je bilo morda videti sprva. (Dnevnik, 21. 5. 2010) 
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Katja Šoba, ki obžaluje, da je do nasilja prišlo in da je to delno zasenčilo njihova 
prizadevanja za mirno izražanje /…/ (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je dobila jasne indice, da je /…/ (Primorske novice, 
22. 5. 2010) 

Toda dokler ne bomo dobili jasnih ugotovitev, da so bili v to vpleteni /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

Zanimiv primer je metaforičen izraz vidno opit, ko ga novinar uporabi, da poudari njegovo 
védenje o stanju mladeniča. V tem primeru novinar sam ovrednoti stanje osebe in obenem 
podkrepi prepričanje.  

A že kmalu je prvič posredovala reševalna ekipa, ki je vidno opitega mladeniča odpeljala na 
črpanje želodca. (Delo, 24. 5. 2010) 

 

6.1.2  MINEVANJE ČASA JE GIBANJE 
 

Pri metafori MINEVANJE ČASA JE GIBANJE nam Lakoff in Johson podajata dve možnosti 

razumevanja. Prva je, da čas razumemo kot premikajoči se objekt, opazovalec pa miruje. 

Glede na opazovalca je lahko čas pred njim ali za njim (v dnevih pred nami), lahko pa je čas 

premikajoči objekt glede na čas (v naslednjih tednih). Druga možnost razumevanja časa je, da 

čas postane fiksna točka, opazovalec pa se giblje »v času« (približujemo se koncu leta) 

(Lakoff in Johson, 2003). Razumevanje abstraktnega pojma, kot je čas, je tudi v slovenskem 

jeziku metaforično. Izkustvo te metafore lahko iščemo v opazovanju človeškega življenja med 

rojstvom in smrtjo, kjer rojstvo predstavlja začetek, smrt pa konec. Še preden je človeštvo 

poznalo merjenje časa z uro, si je čas zapomnilo po pomembnih dogodkih. Dogodki, ki so bili 

pred njimi, so šele prišli, minuli dogodki pa so že odšli. Dogodke je povezovalo obdobje, ki 

ga lahko ponazorimo s premico ali potjo, po kateri se gibljemo. Lahko pa obdobje razumemo 

kot objekt, ki se giblje.  

Klub idrijskih študentov je pred dvema mesecema začel niz aktivnosti proti napovedanim 

vladnim spremembam. (Primorske novice, 14. 5. 2010) 

Generacija 700 evrov, kot smo pred dvema letoma poimenovali mlade izobražence, je vmes 

že postala generacija 560 evrov. (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

V naslednjih mesecih in letih, ko bo kvaliteta življenja /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 

2010) 
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/…/ Voda Julijana in hotela Bellevue; leto prej je namreč imel kar 230 milijonov /…/ (Delo, 

22. 5. 2010) 

V minulih treh desetletjih je bilo sicer še kar nekaj /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

Študentje in dijaki bodo naslednjo sredo demonstrirali /…/ (Dnevnik, 14. 5. 2010) 

Zato bo v naslednjih tednih in mesecih zanimivo opazovati, ali bo /…/ (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Tako kot je bilo pred časom manipulativno smešenje udeležencev /…/ (Dnevnik, 26. 5. 2010) 

 

6.1.3 DOBRO JE GOR/SLABO JE DOL 
 

Metafora spada med orientacijske metafore in ponazarja prostorsko orientacijo gor-dol, ki jo 

pridobimo z izkustvom. Že samo človeško telo je grajeno na dimenziji navpičnosti, stopala so 

spodaj, sledijo noge, trup, ramena, zgoraj pa je glava, s katero človek razmišlja in opravlja vse 

pomembne procese. Zanimivo je, da so dobre stvari vezane na zgornji del človeškega telesa 

(npr. ti si bistre glave), slabe pa na spodnji del telesa (npr. stati trdno na nogah). Nasprotje 

gor-dol se iz dojemanja in vrednotenja človeškega telesa tako prenese tudi na druge pojme o 

svetu okoli nas, vključno z abstraktnimi pojmi. In tako zasledimo, da je vse, kar je dobro, 

opisano z besedami vrhunski, visok, biti v samem vrhu in drugimi. Nasproti temu pa je z izrazi 

nizek ali na dnu opisano vse, kar je slabo. Obenem nam izrazi rasti, vzpenjati se, zviševati se 

kažejo neko izboljšavo tistega, kar je bilo prej slabo. Dobre stvari pa lahko postanejo slabše, 

kar opišemo z izrazi pada, se znižuje in drugimi. 

Pogost je tudi pojem lestvice, ki ravno tako izhaja iz človeških izkušenj. Lestev nam v osnovi 

služi za plezanje in doseganje višjih mest. V abstraktnem smislu pa plezamo po družbeni, 

kulturni ali športni lestvici in višje kot je oseba na lestvici, bolje je. To konceptualno metaforo 

zasledimo tudi v krščanstvu z delitvijo na pekel in nebesa. Pekel je spodaj in predstavlja 

slabo, zlo, trpljenje in muke. Nebesa pa so zgoraj in predstavljajo dobro, srečo in ugodje.  

/…/, ki bo moral zmanjšati svojo delovno aktivnost, /…/ (Dnevnik, 18. 5. 2010) 

/…/, ki govorijo o velikem zdrsu politične kulture /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

/…/, ki nas na lestvici konkurenčnosti postavljajo nižje, kakor bi /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

/…/ ki so doživeli pekel druge svetovne vojne /…/ (Primorske novice, 20. 5. 2010) 
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Študentsko delo je sicer v Sloveniji svoj vrh doseglo že leta 2004 /…/ (Dnevnik, 18. 5. 2010) 

V enem primeru sem našla tudi metaforičen izraz konceptualne metafore VISOK POLOŽAJ JE 

GOR/NIZEK POLOŽAJ JE DOL. Sama metafora bi lahko bila tudi del nadrejene metafore DOBRO JE 

GOR/SLABO JE DOL, saj nam večja stopnja družbenega položaja predstavlja nekaj dobrega, 

boljšega. Družbeni položaj dojamemo kot lestev, po kateri se premikamo, posameznikova 

stopnja na lestvi predstavlja položaj posameznika v družbi. 

Nasilje je ostro obtožil celoten slovenski politični vrh /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

 

6.1.4 VEČ JE GOR/MANJ JE DOL 

 

Pojem količine ljudje največkrat dojamemo s pojmom višine. Količino vrednotimo z navpično 

lestvico. Če dodajajo vodo v posodo, opazimo, da se nivo vode zvišuje. Enako je, če na kup 

zlagamo knjige – več knjig kot naložimo, večji kup imamo. Nizka stopnja nečesa predstavlja 

manjšo količino, visoka stopnja nečesa pa večjo količino. Tudi ta metafora je orientacijska in 

prikazana z razmerjem količine gor-dol. 

/…/ obseg študentskega dela padel vsaj za tretjino, na študentskih servisih pa napovedujejo 
kar desetkratno znižanje. To pa bo neposredno zmanjšalo višino sredstev, /…/ (Dnevnik, 17. 
5. 2010) 

/…/ pa če ima ta še tako nizek ugled. (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Ker bo reforma temeljito zmanjšala milijonske deleže, /…/ (Delo, 19. 5. 2010) 

Raziskovalci so ugotovili, da študentsko delo vpliva na povečevanje brezposelnosti /…/ 
(Primorske novice, 17. 5. 2010) 

/…/ zato se bodo urne postavke še znižale (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

 

6.1.5 RAZBURJENJE JE VROČINA 
 

Človek je čustveno bitje in svoja čustva neprestano izkazuje. V analiziranih člankih najdemo 

metaforo, ki izkazuje človekovo nezadovoljstvo, vzburjenje in celo jezo kot vročino. Vročino 

lahko povzroči sonce ali pa kak drug vir toplote. Vročina lahko predstavlja tudi bolezensko 

stanje, ko se človeško telo upira mikrobom ali virusom. V vseh primerih pa človek pretirano 

vročino zazna kot nezaželeno, neznosno in motečo. Podobno je pri razburjenju, povzročajo ga 
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moteči, nezaželeni in nevzdržni dejavniki. Prenos razumevanja razburjenja v okviru vročine je 

tako razumljiv. 

/…/ umirila razgreto večtisočglavo množico /…/ (Delo, 22. 5. 2010) 

/…/ lahko pomirila razgrete študente /…/ (Delo 20. 5. 2010)  

Najbolj jih peče zakon o malem delu /…/ (Primorske novice, 14. 5. 2010) 

/…/ nebogljeno na vroče dogodke odzvali tudi mediji. (Delo, 26. 5. 2010) 

/…/ in ko je bila množica zelo razvneta /…/ (Delo 21. 5. 2010) 

Medtem je na vzhodnem delu Šubičeve še vedno vrelo. (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 
2010) 

 

6.1.6 DOBRO JE SVETLO/SLABO JE TEMNO 
 

Metafora je povezana s čutom, ki mu ljudje najbolj zaupamo, z vidom. Svet okoli nas 

spoznavamo tudi prek barv. Ločimo svetle in temne barve; svetle barve so tiste, ki so za 

človeka bolj prijetne, pozitivne in povzročajo zadovoljstvo, vedrino, ugodje. Nasprotno pa 

temne barve v človeku zbujajo žalost in neugodje. Tako v naši kulturi velja, da svetloba in 

svetle barve simbolično predstavljajo nekaj dobrega, tema in temne barve pa nekaj slabega. 

Bela barva kot predstavnica svetlih barv simbolizira lahkotnost, rojstvo in svetlobo, medtem 

ko črna barva simbolizira na eni strani neuspeh, smrt, žalovanje in temo, na drugi strani pa 

eleganco, visok položaj in umirjenost. Kljub dvojnosti dojemanja temnih barv, jih ljudje 

povezujemo prej z negativnim stanjem kot pa s pozitivnim. Za razliko od temnih barv, pa 

svetle barve dojamemo kot nekaj pozitivnega.  

Črn dan politične nekulture (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

»Svetel lik« naše vlade /…/ (Dnevnik 21. 5. 2010) 

Še več, na dijake in študente je legla temna senca. (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

Črn madež na študentski in dijaški organizaciji (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

Prva zares sončna sreda v tem letu je bila pravi dan /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 

2010) 

/…/ rišejo črne scenarije /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 
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/…/, ki svet razumejo v črno-beli kombinaciji, še omenja levico in desnico. (Delo, Sobotna 

priloga, 22. 5. 2010) 

/…/ ali če gre za svetle cilje, ki jih je vredno podpreti /…/ ( Delo, Sobotna prilog, 22. 5. 2010) 

/…/ napovedujejo ga kot ponovitev »črne srede« izpred štirih let /…/ (Delo, 18. 5. 2010) 

Črna sreda za študentske zahteve. (Delo, 24. 5. 2010) 

»Izgredi so bili črn dan slovenske politične nekulture,« se je na dogodke odzval predsednik 

države Danilo Türk. (Delo, 21. 5. 2010) 

/…/ spodbujal sivo ekonomijo in /…/ (Dnevnik, 17. 5. 2010) 

 

6.1.7 NASILJE JE VULKAN 
 

Izbruh vulkana povzročajo zemeljski pritiski in velikokrat je izbruh nepričakovan ter nevaren. 

V primeru študentskih protestov v Ljubljani je bilo nasilje protestnikov ravno tako 

nepričakovano, povzročili so ga pritiski nezadovoljstva, do neke mere so bili nevarni tudi za 

okolico. Vsa ta ujemanja značilnosti vulkana in protestov, ki jih ljudje dobimo z izkustvom, 

povzročijo, da pojem nasilja razumemo v pomenu vulkana.  

Spodnji metaforični izrazi bi lahko izhajali tudi iz konceptualne metafore NASILJE JE BOLEZEN, 

saj je bruhanje bolezensko stanje, ki je silovito in obenem neprijetno ter moteče. Enako kot je 

bolezen nezaželena in moteča, tako je bilo tudi protestniško nasilje moteče za okolico. 

In ker se veliko dvomi o spontanosti nasilniškega izbruha /…/ (Dnevnik, 24. 5. 2010) 

/…/, da so zbrane pred izbruhom nasilja nagovorili tudi nekateri znani politiki /…/ (Dnevnik, 
25. 5. 2010) 

/…/, izbruh nasilja pričakovano pospremili s čustveno nabitimi prispevki. (Delo, 26. 5. 2010) 

Kako bo po vsem tem izbruhu nasilja še možno resno jemati zahteve po nadaljnjem dialogu? 
(Delo, 24. 5. 2010) 

/…/, da so demonstracije ob izbruhu nasilja končali /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

Po rektorjevi presoji sta dva verjetna razloga za izbruh nasilja /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 
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6.1.8 NADZORUJEMO Z ROKAMI 
 

Roke so tisti del človeškega telesa, ki nam služijo za držanje predmetov, kar izraža simbol 

posedovanja. Tisto, kar človek drži v roki, je njegova last. Torej, roka služi za držanje in 

izraža posedovanje neke materialne dobrine, lahko pa izraža tudi držanje v psihičnem smislu 

– v pomenu nadzorovati, obvladati svet okoli nas, odločati se v imenu drugih. Nasprotje temu 

je neobvladovanje nečesa, ko stvari ne držimo več v rokah.  

/…/ so tudi takrat organizatorjem stvari ušle iz rok. (Delo 20. 5. 2010) 

Vendar politika si je tudi to pravico vzela v svoje roke /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

/…/, kjer sta imela vajeti v rokah Slon in Sadež /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

/…/ in žezlo moči potiskajo v roke ljudem, /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

/…/, da vladavina prava v njej komajda še kroti vladavino političnih strasti /…/ (Delo, 

Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

 

6.1.9 PRORAČUN/BLAGAJNA JE POSODA 
 

Že v teoretičnem delu diplomske naloge je bilo povedano, da sta Lakoff in Johson kot 

posebno obliko ontoloških metafor obravnavala tudi metafore posode (ang. container 

metaphors). Pravita, da ljudje svoje telo dojemamo kot posodo in tako ločimo zunanji in 

notranji svet. Enako razumemo hišo in sobe v njej kot posode. Zanimivo je, da si zemljiška 

območja navidezno zamejimo in jih obravnavamo kot posode, še lepši primer so države, saj 

lahko večkrat zasledimo izraz V Sloveniji je ... V analizi člankov sem zasledila kar nekaj 

metafor posod, zanimiva pa se mi je zdela prav ta, PRORAČUN/BLAGAJNA JE POSODA. Posoda je 

prostor, v katerega lahko shranjujemo svari. Čeprav je proračun le načrt prihodkov in 

odhodkov družbenopolitične organizacije, ga dojemamo kot posodo, saj je bil tesno povezan z 

denarjem. Denar predstavlja prihodek in odhodek, vezan je tudi na razumevanje stroškov, 

izdatkov ter priliva in odliva v ekonomiji, čeprav ni nujno, da imamo dejansko opraviti z 

denarjem. Denar je potrebno nekam spraviti, prav zato proračun konceptualiziramo kot 

posodo. Enako je z blagajno, le da je v tem primeru pojmovanje blagajne kot posode znano 

večjemu številu ljudi prav zaradi vsakodnevnih izkušenj pri nakupovanju.  

/…/, ki svoje proračune polnijo iz fiksnih prihodkov, /…/ (Dnevnik, 17. 5. 2010) 
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/…/, da napolnijo državno blagajno, /…/ (Delo, 18. 5. 2010) 

 

6.1.10 USTANOVA ZA ČLOVEKOVO ODGOVORNOST 
 

Lakoff in Johnson sta v kategoriji ontoloških metafor obravnavala tudi metonimijo (več o tem 

v poglavju 4.1.3). Ena izmed prevladujočih metonimij v analizah člankov je bila ustanova za 

človekovo odgovornost. Namesto da bi omenjali človeka, ki je za nekaj odgovoren, raje 

omenjamo kar ustanovo ali organizacijo, v kateri je človek zaposlen, včasih tudi samo 

funkcijo, ki jo nekdo (čeprav ni izrecno poimenovan) opravlja. 

Gre za otroke tistih, ki jim perejo možgane sindikati, vlada, opozicija in mediji. (Delo, 

Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

Generalni direktor policije je včeraj /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

Na ŠOS trdijo, da so /…/ (Delo, 22. 5. 2010) 

V ŠOS vztrajajo, /…/ (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

Študentska organizacija Slovenije zato /…/ (Dnevnik, 17. 5. 2010) 

/…/ sta resorna ministra Gregor Golobič in Ivan Svetnik na vprašanje Dela, /…/ (Delo, 20. 5. 

2010)  

V odgovoru na vprašanje Dela, /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

 

6.1.11 BESEDA JE OGENJ 
 

Komunikacija med ljudmi poteka tudi s pomočjo besed. Besede, razumljene v pomenu ognja, 

se hitro širijo in imajo moč, da zajamejo poslušalca, tako ustvarijo požar, kar za ljudi pomeni 

neko nevarnost pred izgubo materialnih dobrin ali celo življenja. Prav zato ogenj predstavlja 

negativno asociacijo. Iz spodnjih metaforičnih izrazov lahko vidimo, da je beseda oziroma 

govor, ki se tvori iz besed, vedno prenesen na ciljno področje ognja, kar ustvarja negativno 

mnenje (prav tako kot požar predstavlja nevarnost in bojazen).  
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Glavni govorec Miha Mesec je v ognjevitem govoru, /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 

2010) 

Sovražni govor se je v popestreni obliki iz dvoran državnega zbora razširil pred parlament in 

zajel pročelje. (Dnevnik, 24. 5. 2010) 

/…/ z aktivističnimi govori zakurili strasti, /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

/…/ v govorih je demonstrante dodatno podžgal, /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

 

6.1.12 DRŽAVA JE OSEBA 
 

Ta metafora je primer personifikacije, ko nečloveku pripišemo človeške lastnosti ter ga 

obravnavamo kot živo bitje. Tako je država sposobna opravljati vse življenjske funkcije in vse 

naloge, ki smo jih sposobni opravljati ljudje. Iz spodnjih metaforičnih izrazov ugotovimo, da 

je država lahko razvita; na podoben način opazujemo razvitost odraščajočega človeka. 

Sposobna je govoriti, kot večina ljudi, obenem doživlja in občuti svet okrog sebe. Zgodijo pa 

se ji lahko tudi majhne nesreče pri hoji, kot je padec. 

/…/ dosega tudi nekaj precej bolj razvitih držav, /…/ (Delo, 22. 5. 2010) 

Slovenija na lestvici konkurenčnosti padla za 20 mest (Delo, 21. 5. 2010) 

/…/ »vsa Slovenija govori le še o tem, /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

Slovenija takšnega protestniškega nasilja še ni doživela. (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

 

6.1.13 NEDOLŽEN JE, KDOR IMA ČISTE ROKE 
 

Strukturo konceptualne metafore sem interpretirala na osnovi religije, točneje poznavanja 

krščanske religije. Metaforični izraz je lahko interpretiran zgolj v okviru poznavanja 

krščanske vere. V Svetem pismu, točneje v evangeliju po Mateju je zapisano: »'Kaj naj torej 

storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?' jim je rekel Pilat. Vsi so dejali: 'Križan naj bo!' 

Rekel jim je : 'Kaj je vendar hudega storil?' Oni pa so še bolj kričali: 'Križan naj bo!' ko je 

Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si vpričo 
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množice umil roke in rekel: 'Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte!'« (Mt, 27/22–24) 

Pilat si je torej umil roke in se s tem dejanjem »očistil« odgovornosti za negativno dejanje, ki 

ga je storil ne povsem odgovorno. Tu se mi postavlja vprašanje, kako razumejo 

konceptualizacijo te metafore ljudje, ki jim je krščanstvo nepoznano in tuje. Navsezadnje 

živimo v družbi, kjer krščanska vera ni več tako prisotna kot v preteklosti. Je ta metafora zgolj 

kulturna ali tudi pojmovna? Kaj je bilo prej jajce ali kokoš – poznavanje religije ali 

ustvarjanje pojmovne metafore? Vsekakor gre za »problematičen« primer, ki ga zagotovo ne 

bom rešila. Iz poznavanja bibličnega konteksta vemo, da ta metafora v besedilo zagotovo 

vnaša negativno oceno. 

ŠOS si umiva roke (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

/…/, umili roke in rekli, zdaj pa je demonstracij konec, /…/ (Primorske novice, 21. 5. 2010) 

Ne organizatorji, s tem dejanjem si ne morete umiti rok kar tako, /…/ (Primorske novice, 24. 

5. 2010) 

/…/ in si nad vsem skupaj umili roke, /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

 

6.2 Konceptualne metafore, vezane na študentske proteste 
 

6.2.1 ŠTUDENTSKI PROTEST JE VOJNA 
 

Na temo študentskih protestov v analiziranih tekstih je bilo največkrat opaziti metaforo, ki 

študentski protest konstruira v pomenu vojne. Protest vsi razumemo kot javno nasprotovanje 

nečemu ali kot izražanje nezadovoljstva o nečem. Povod za proteste je nek konflikt ali 

nestrinjanje, podobno kot v vojni. Prav zato ga verjetno konceptualiziramo kot vojno. V 

državi je nastal družbenopolitični konflikt med študenti in dijaki ter vlado ali bolje 

ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki je zaradi nesoglasij in možnosti po 

zadovoljivem usklajevanju pripeljal do protestov. Sam potek protesta in njegove posledice pa 

so prikazale podobno sliko, kot jo lahko vidimo v vojaških spopadih. Prav zato je dojemanje 

študentskega protesta kot vojne razumljiv in pričakovan. Te metaforične izraze dojemamo 

negativno in obsojajoče, saj nam zgodovinske izkušnje narekujejo negativno dojemanje vojne 

in njenih posledic. Odločitev, da so novinarji uporabili prav to konceptualno metaforo, pa je 
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mogoče iskati v dejstvu, da so tako želeli študentski protest prikazati kot ekstremen dogodek, 

ki ni vsakdanji, ampak zelo poseben.  

Več organiziranih skupin, ki niso bile pod okriljem ŠOS in /…/ (Primorske novice, 22. 5. 

2010) 

Za preštevanje žrtev se bo zmeraj našel čas. Ponavadi se črta potegne po koncu vojne. (Delo, 

19. 5. 2010) 

Mislim, da organizatorji ščitijo svoje interese in ne /…/ (Delo, 24. 5. 2010) 

/…/ pa je ŠOS žrtev političnih zgodbic, in ne krivec. (Delo, 22. 5. 2010) 

Študentske organizacije ščitijo svoje interese (Dnevnik, 17. 5. 2010) 

Sicer je več tisoč dijakov okupiralo prestolnico že /…/ (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Olajšali so mu vladanje in mu zaprli eno od front. (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Demonstracije so bile zato po njegovem uperjene v napačno tarčo (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Množične demonstracije so vedno boj za javno mnenje /…/ (Dnevnik, 20.5.2010) 

Iz letošnjega boja za študentsko delo se je izcimila interpretacija /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Neonacistična skupina Tukaj je Slovenija je napadala po levi strani in se med napadi umikala 

za in v Maximarket. (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

 

6.2.2 ŠTUDENTSKI PROTEST JE GLASBA 

 

Metafora študentskega protesta se nanaša na pojem glasbe. Glasba je za človeka nekaj 

prijetnega in velikokrat nam služi za sprostitev. Avtorji so metaforo uporabili v metaforičnih 

izrazih, ko so hoteli poudariti razliko med protesti v preteklosti in protestom, kot je bil ta. 

Pravzaprav nam prvi primer prikazuje, da so bili ti protesti daleč od umirjene simfonije. V 

drugem primeru pa poudarja ritmično izgovarjanje na samem protestu, kar se veže na glasbo v 

najširšem pomenu. Obenem skandiranje razumemo kot ubrano izgovarjanje cele množice, kar 

nam nakazuje usklajenost protestnikov in s tem njihovih zahtev. 
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»Tisto, kar se je leta 1968 in 1971 dogajalo v Ljubljani, je bilo v primerjavi z Beogradom 

umirjena simfonija,« pravi Stojko. (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

/…/ in bilo je skandiranje. (Dnevnik, 25. 5. 2010) 

 

6.2.3 ŠTUDENTSKI PROTEST JE RASTLINA 

 

Rastline posejemo ali posadimo ter jih gojimo bodisi kot okrasne rastline bodisi kot pridelek. 

Lahko bi rekli, da ima ta metafora še nadrejeno metaforo DEJANJE JE KMETOVANJE, saj z 

vsakim dejanjem poskušamo nekaj pridelati. Tako študentski protest razumemo sprva kot 

seme, nato kot rastoča rastlina, povzročitelji protestov, študentje in dijaki, pa so kot 

pridelovalci ali kmetovalci v širšem pomenu, ki opravljajo različna kmetijska opravila.  

/…/ ogromno škodo, ki ste jo pridelali! (Delo, 20. 5. 2010) 

Formula mirnega in dostojanstvenega protesta je bila vsajena v doktrino širokega /…/ (Delo, 

Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

/…/, ki preraščajo namen in se spreminjajo v lasten cilj. (Delo, 20. 5. 2010) 

Demonstracije so prerasle v vse kaj drugega /…/ (Primorske novice, 24. 5. 2010) 

/…/ začelo neodgovorno sejati paniko, /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

/…/, da ne goji dovolj domovinskih čustev, /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

/…/, ni težko izluščiti niti politične agende, /…/ (Dnevnik, 24. 5. 2010) 

 

6.2.4 ŠTUDENTSKI PROTEST JE TEKOČINA 
 

Študentski protest s pomočjo te metafore razumemo kot tekočino, najpogosteje kot tekočo 

vodo, ki s seboj prinaša in odnaša material. Z izkustvom tekoče vode, reke, vse njene glavne 

značilnosti prenesemo na bolj abstraktne pojme, v tem primeru na razumevanje študentskega 

protesta. Reka teče po strugi in s seboj odnaša material, ob premikanju vode nastanejo tudi 

valovi. Prav z valovi velikokrat konceptualiziramo širjenje nečesa po prostoru. Novinarji 
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govorijo o deroči vodi, ki se hitro premika, zliva, preliva in obenem naplavlja. In prav deroča 

voda lahko, poleg vetra, povzroča valove, ki se širijo in zagrnejo nek prostor. 

/…/, kar je sprožilo val podobnih incidentov. (Delo, 24. 5. 2010) 

V Grčiji se je takrat študentski upor zaradi uvajanja privatnih univerz in šolnin iz 

visokošolskih ustanov spontano prelil pred parlament. (Dnevnik, 24. 5. 2010) 

Protesti so v obsodbi združili celo podmladka strank, ki sicer stojita na nasprotnih bregovih, 

/…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

 »Narobe je, če dogajanje pred parlamentom razlagamo kot nek dogodek, ki je naplavil 

ekstremiste, /…/« (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Po Evropi se širi val neonacizma, /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010)  

/…/ se bodo na ulice zlili nezadovoljni študentje in dijaki, /…/ (Dnevnik, 13. 5. 2010) 

 

6.2.5 ŠTUDENTSKI PROTEST JE IGRA NA SREČO 
 

Igre na srečo se lahko igra s kartami ali kockami, vedno pa za denar. Tiste igre, ki jih igramo s 

kockami, imenujemo hazarderske igre. V zadnjem času se vedno več govori o odvisnosti od 

iger na srečo. Posameznik se igram posveti v taki meri, da brez teh iger ne more več živeti in 

tako igra v vsakem primeru – ali z igro kaj zasluži ali samo izgublja. Tisti, ki samo izgubljajo, 

lahko zapravijo celo premoženje; takrat rečemo, da je nekdo zakockal ves denar, ga je izgubil. 

Ta metafora torej poudarja, da so študentje s protestom izgubili svojo kredibilnost. V veliki 

meri metafora izraža ironijo pisca. Našla sem samo en metaforični izraz opisane konceptualne 

metafore, toda zdi se mi izredno zanimiv, saj prav igre na srečo postajajo vedno bolj 

priljubljene. Obenem metaforični izraz predstavlja nevarno obnašanje protestnikov, saj po 

navadi z igrami na srečo sprejemamo odločitve brez natančnega poznavanja ozadja. 

Študentje in dijaki so vso svojo kredibilnost zakockali. Z granitnimi kockami! (Dnevnik, 24. 5. 

2010)  
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6.2.6 ŠTUDENTSKI PROTEST JE BITJE 
 

Študentski protest je predstavljen tudi s personifikacijo. Protest postane živo bitje z vsemi 

lastnostmi, funkcijami, nalogami in procesi, ki so za živo bitje značilni. 

Prislovične slovenske protestniške nedolžnosti je konec /…/ (Dnevnik, 24. 5. 2010) 

Protesti so to jasno pokazali. (Delo, 20. 5. 2010) 
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7 ANALIZA DISKURZA 
 

Na podlagi teoretičnega dela diplomske naloge o diskurzu sem se odločila, da pri analizi 

upoštevam le nekaj segmentov diskurzivne analize, ki bodo dopolnile analizo konceptualnih 

metafor. V analizo so bili vključeni časopisni članki na temo študentski protestov v Ljubljani 

2010, zato sem želela analizirati subjekte študentskih protestov, torej dijake in študente, na 

podlagi teorije o subjektu, ki jo postavil Michel Foucault, nato pa analizirati jezikovno 

ideologijo samih diskurzov. Foucault je zapisal »analitično raziskovanje ne more brez hkratne 

konceptualizacije. Ta konceptualizacija implicira kritično mišljenje, nenehno preverjanje. /…/ 

Konceptualizirani objekt ni edini kriterij dobre konceptualizacije. Poznati moramo 

zgodovinske okoliščine, ki motivirajo našo konceptualizacijo. Potrebujemo zgodovinsko 

osveščenost o zdajšnjih okoliščinah.« (Foucault, 1991, str. 104) 

 

7.1 Analiza subjekta 
 

Subjekt študentskih protestov so študentje in dijaki, ki so se zaradi nestrinjanja z novo 

zakonodajo podali na ulice. Povod za proteste je bilo torej nestrinjanje študentov in dijakov z 

vladnimi organi – ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki so posegli na 

zakonodajo, ki ureja študentsko delo. V družbi imamo ljudje statuse glede na to, kateri 

skupini ali instituciji pripadamo – tako so dijaki in študentje pripadniki izobraževalnih 

ustanov (šol, visokošolskih zavodov, univerz), ki jih prav zato uvrščamo v kategorijo 

mladostnikov. Predstavljajo pa kolektivni subjekt in ne posameznika. Iz zgodovinskega 

poznavanja šolstva vemo, da so se nekoč lahko šolali le nekateri, predvsem bogati otroci. 

Tako je pridobivanje znanja ločevalo ljudi med sabo. Šolani ljudje so v družbi veljali za 

ugledne. Šele v 18. stoletju je Marija Terezija uvedla splošno šolsko obveznost. Čeprav se je 

do današnjega časa zanimanje za izobraževanje zelo povečalo, izobražen človek še vedno 

pomeni nek statusni simbol in od teh ljudi se pričakuje le najboljše.  

Analiza pokaže, da so kot študentje in dijaki obravnavani predvsem v diskurzih pred protesti, 

ko se kot pripadniki izobraževalnih ustanov zavzemajo za pravice. Obenem postanejo 

demonstranti ali protestniki ali udeleženci protesta, saj se pojavi potreba po obvladovanju 

ljudi. Pripiše se jim nek skupni interes – v tem primeru se subjektom pripiše interes, da javno 

izrazi nestrinjanje in nasprotovanje. V diskurzih po protestih pa se te iste dijake in študente 
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označi kot pijane/podivjane mladostnike, vandalsko mladino, razbijače parlamenta, 

nekulturne/zmanipulirane/besne dijake in študente, skratka subjekt postane stigmatiziran s 

samimi negativnimi oznakami, ki v naši družbi niso zaželene niti sprejemljive. Najskrajnejša 

oblika oznake študentov pa je poimenovanje drhal, kar predstavlja slabšalno oznako 

neurejene množice, ki je nekulturna in neosveščena. V analiziranih tekstih je način, s katerim 

v naši kulturi iz posameznikov napravimo subjekte, ločitvena praksa. Subjekt je obravnavan 

kot množica, ki se od ostalih članov družbe loči po neki kategorizaciji. Zanimivo je, da se v 

nekaterih tekstih analizirani subjekt pojavi kategoriziran na podlagi uvrščanja v prirojeno 

naravno pripadnost – hčerke in sinovi ali tudi otroci. Pravzaprav tako subjekti nosijo neko 

prikrito pojmovanje, otroci imajo starše in starši ne poskrbijo samo za rojstvo otroka, ampak 

so ga dolžni tudi vzgajati ter oskrbovati. Tako je s pojmovanjem subjekta kot otrok ali sin/hči 

pravzaprav povečana vloga subjekta še na njihove starše.  

Študentje in dijaki iz vse Slovenije /…/ (Primorske novice, 19. 5. 2010) 

Ob 13. uri so se protestniki zbrali /…/ (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

Množica jeznih študentskih demonstrantov, /…/ (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Pijani mladostniki so opravili nečastno delo, /…/ (Primorske novice, 24. 5. 2010). 

Politično-medijski pogrom nad »vandalsko mladino« /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Slovenija ima nov »talent« - razbijače parlamenta! (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Zato s podivjanimi mladostniki pred parlamentom /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Na Prešernovem trgu se je že zbirala mladež, /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

/…/ nekaj hujskačev, vandalov in nasilnežev za seboj potegne /…/ (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

/…/, da so danes vandali srednješolci, skorajda otroci. (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Vandali razbili pročelje parlamenta /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

Morda so si nekateri najnovejši študentski in dijaški uporniki /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

Deset tisoč kričečih, besnih, zmanipuliranih, nekulturnih dijakov in študentov med /…/ 
(Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

/…/ torej zgražanje voditelja nad podivjanimi izgredniki, /…/ (Delo, 26. 5. 2010) 

Temveč hčerke in sinovi. (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

Gre za otroke tistih, ki /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 
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Vsekakor so v napadu sodelujoči protestniki daleč presegli mejo sprejemljivega izražanja 

stališč in se spremenili v drhal. (Delo, 20. 5. 2010) 

V nekaterih tekstih je subjekt predstavljen tudi kot posameznik in ne kot član kolektiva. 

Analiza pokaže, da so subjekti prikazani na podlagi fizičnih karakteristik (barve las, strukture 

telesa, …) in na podlagi ločevanja na normalne/nenormalne, kadilce/nekadilce ipd.  

Nekoliko obilnejša temnolaska /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

Drobni mladoletnici se besno trudita /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

/…/, je ponosno povedal okajeni protestnik. (Dnevnik, 20. 5. 2010) 

Zabaval se je tudi Denis iz Murske Sobote, na videz sicer povsem priseben tip, /…/ (Dnevnik, 

priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

V spodaj zapisanem primeru opazimo tudi, da ločitvena praksa subjekta ločuje kolektivni 

subjekt študentov na prave in neprave študente. 

Podivjani napadalci na državni zbor najbolj škodovali pravim študentom /…/ (Delo, 24. 5. 

2010) 

 

7.2 Ideologija 
 

Iz analize izstopa ideologizacija preteklosti. Preteklost je vedno predstavljena kot pozitivno 

obdobje, v katerem so prevladovale dobre stvari. Nasprotje je prihodnost, ki predstavlja 

slabost in negotovost. V prihodnosti ni nič dobrega in vse, kar se v sedanjosti konča, ne more 

več trajati ali pa se nadaljevati v prihodnost. Bralcu članka je tako predstavljena nemogoča in 

brezizhodna prihodnost, brez svetlih plati in pogledov.  

Nič več ne bo, kot je bilo. Dobri časi so nepreklicno končani. (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 

2010) 

Zdaj je tega konec: naši otroci bodo zagotovo živeli slabše kot mi. (Delo, Sobotna priloga, 22. 

5. 2010) 

S klasično politiko je konec: preveč so nam lagali. (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

»Narodu, ki ima takšno mladino se ni treba bati prihodnosti.« (Delo, 19. 5. 2010) 
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Ste srečni? Zadovoljni? No, danes morda še, jutri pa nič več! (Delo, 20. 5. 2010) 

To je tista mladina, ki ste jo zavrgli prav vsi in ki ji kažete povem nemogočo prihodnosti. 

(Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Če je do teh demonstracij družbena lastnina kot neki nepresežen miselni ostanek iz časov 

socializma še veljala za sveto in nedotakljivo, so te demonstracije pokazale, da temu ni več 

tako. (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

Bilo je včasih, ko so ljudje še prepoznali zastopnike svojih interesov. (Dnevnik, 21. 5. 2010) 

Ne bo nam lahko. Ne vladi ne državljanom. (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

 

7.3 Objektivnost 
 

Primarna naloga medijskega diskurza naj bi bila, da čim bolj objektivno prikaže nek dogodek. 

Iz analize metafor lahko ugotovimo, da je izredno malo člankov, ki so objektivno prikazali 

študentske proteste, saj člankov brez metafor ni. Objektivno besedišče teksta naj bi bilo jasno 

in natančno ter preverljivo. Že zgornje analize kažejo elemente neobjektivnosti. V tem 

podpoglavju pa sem želela prikazati absolutne elemente v diskurzu, ki so izredno neobjektivni 

in temeljijo na čustvenosti. Z uporabo takih izrazov ustvarjalec časopisnega članka aplicira na 

bralčeva čustva, izbira takih izrazov pa je ideološko pogojena. Taki izrazi so vedno, nikoli, 

vsi, nihče, povsod in nikjer. Besede imajo izredno brezpogojen pomen, torej z uporabo teh 

izrazov ne dovolimo nobenih odstopanj od realne situacije. Na primer, če rečemo Vsi 

študentje in dijaki so protestirali, s tem poudarimo, da ni bilo niti ene osebe, ki je sicer 

študent ali dijak, ki se ni udeležila protestov. Vendar, ali je to poročanje objektivne resnice? 

Mar smo lahko kot poročevalci prepričani, da ni bil ravno en študent zadržan zaradi 

kakršnihkoli okoliščin? Torej uporaba teh besed je namenska in z njimi hoče avtor besedila v 

bralcu vzbuditi čustva. Podobno je za izraze, ki se nanašajo na kraj ali čas.  

Brezposelnost med mladimi nikoli ni bila višja, optimizma nikoli ni bilo manj. (Delo, Sobotna 

priloga, 22. 5. 2010) 

/…/ organizatorji pa so jih ves čas pozivali, /…/ (Primorske novice, 20. 5. 2010) 

Vendar pa vsi menijo, da je zakon prava rešitev. (Primorske novice, 17. 5. 2010) 
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Nihče ni mogel mimo vandalizma v Ljubljani. (Primorske novice, 24. 5. 2010) 

/…/ poudarja, ne obstaja nikjer drugje v Evropi. (Dnevnik, 17. 5. 2010) 

Vsi so prišli organizirano, /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

Zato s podivjanimi mladostniki pred parlamentom ni bilo čisto nič narobe. (Dnevnik, 21. 5. 

2010) 

Nenadoma se vsi obnašajo, /…/ (Dnevnik, priloga Objektiv, 22. 5. 2010) 

Izgrede so obsodile vse parlamentarne stranke, /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

/…/, upoštevali vse argumentirane predloge protestnikov. (Delo, 20. 5. 2010) 

Značilno je, da še nikoli ni protestiral noben diplomant, /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

Tudi vse prejšnje vlade so se dobro zavedale /…/ (Delo, 20. 5. 2010) 

Čudno, da so študenti, ki naj bi bili intelektualni cvet vsake družbe, /…/ (Delo, 21. 5. 2010) 

Vprašanje pa je, ali bomo kdaj dočakali, da bi tako jasno določili tudi drugo vrsto 

odgovornosti, ki javnosti nikoli ne bo niti približno tako vznemirila, /…/ (Delo, 24. 5. 2001) 

/…/ in nekritično vsrkavajo vsako mnenje, ki /…/ (Delo, Sobotna priloga, 22. 5. 2010) 

/…/, ker z malim delom dijaki in študenti nič ne izgubljajo, /…/ (Delo, 19. 5. 2010) 
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8 ZAKLJUČEK  
 

V diplomskem delu je predstavljeno kognitivno jezikoslovje in razumevanje metafore znotraj 

kognitivnega jezikoslovja. Kognitivni jezikoslovci, ki sledijo Lakoffovi in Johnsovi teoriji, 

trdijo, da je ves jezik metaforičen in da ljudje dojemamo svet v obliki metafor. Kognitivni 

pristop razumevanja metafore sem nadalje uporabila za analizo metaforike v medijskem 

diskurzu na temo študentskih protestov.  

Predvidevala sem, da bom v člankih našla tako splošne konceptualne metafore kot tudi take, 

ki se vežejo zgolj na študentske proteste, in to hipotezo lahko potrdim, saj je v člankih veliko 

enih in drugih. S splošnimi konceptualnimi metaforami, ki torej niso neposredno vezane na 

študentske proteste, so označeni abstraktni pojmi, kot so čas, besede, védenje, nasilje, dobro, 

slabo, svetlo, temno in druge. V skladu s teorijo metafore abstraktne izkušnje razumemo s 

pomočjo tistih bolj konkretnih, ki so ljudem znane iz vsakdanjega življenja (NASILJE JE 

VULKAN, BESEDA JE OGENJ). Interpretacija metafor prikaže, da so abstraktne izkušnje in pojmi 

opisani s preslikavo na konkretno človeško izkušnjo. Včasih so metafore opisane tudi s 

preslikavo na pojem, ki ga človek lahko zazna s svojimi čutili (VEDETI JE VIDETI, 

RAZBURJANJE JE VROČINA, DOBRO JE SVETLO/SLABO JE TEMNO). Zastopana je tudi metonimija 

(USTANOVA ZA ČLOVEKOVO ODGOVORNOST) in personifikacija (DRŽAVA JE OSEBA). Analiza 

nam pokaže, da so konceptualne metafore določene s fizično in kulturno izkušnjo. Pravzaprav 

nas interpretacije kognitivnih metafor večkrat pripeljejo do točke, ko se vprašamo, ali niso 

nekatere metafore zgolj kulturno pogojene (NEDOLŽEN JE, KDOR IMA ČISTE ROKE). 

Študentski protest je bil najbolj množično predstavljen s konceptualno metaforo ŠTUDENTSKI 

PROTEST JE VOJNA, za katero lahko rečemo, da prinaša izredno negativno mnenje. Negativno 

mnenje prinaša tudi metafora ŠTUDENTSKI PROTEST JE TEKOČINA. Na drugi strani pa sem z 

analizo interpretirala še naslednje konceptualne metafore, vezane na študentske proteste, ki 

neposredno ne izražajo negativnosti: ŠTUDENTSKI PROTEST JE GLASBA, ŠTUDENTSKI PROTEST JE 

RASTLINA, ŠTUDENTSKI PROTEST JE IGRA NA SREČO in ŠTUDENTSKI PROTEST JE BITJE. 

Zanimivo je tudi prepletanje posameznih konceptualnih metafor v enem samem jezikovnem 

izrazu. Tako sta v jezikovnem izrazu Protesti so to jasno pokazali prepleteni dve konceptualni 

metafori, in sicer VEDETI JE VIDETI in ŠTUDENTSKI PROTEST JE OSEBA. Takih primerov je v 

analiziranih člankih veliko in prav zato je iskanje konceptualnih metafor znotraj medijskega 
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diskurza zapletena naloga. Še več interpretacijskega napora pa zahtevajo sami opisi 

konceptualnih struktur metafor.  

V analizi diskurza sem izpostavila vrednotenje subjekta. Na podlagi Foucaultovih modusov 

objektivizacije je analiza pokazala izredno negativno predstavitev študentov in dijakov. Pred 

protesti je bil sicer subjekt kategoriziran zgolj po družbeni identiteti in pojmovan kot 

kolektivni subjekt. Po samem protestu pa je subjekt kategoriziran tako po družbeni kot tudi po 

moralni in fizični identiteti. Opaziti je tudi ideologizacijo preteklosti in uporabo absolutnih 

pojmov, s katerimi mediji ciljajo predvsem na čustvenost bralcev. Mediji imajo tako moč 

upravljanja s čustvi in pravili naše družbe. Mediji so soustvarjalci vrednot, ki prevladujejo v 

našem okolju, in analiza medijskih diskurzov na temo študentskih protestov nam kaže, da 

mediji nikakor ne ustrezajo zahtevi po jasnosti in objektivnosti. 



49

9 LITERATURA 
 

9.1  Primarna literatura 
 

Ah (2010).Demonstracije proti malemu delu za 50.000 evrov. Dnevnik, Letn. LX, št. 109, str. 
4. 

Belovič, M. (2010). Po sindikatih na ulico še študentje. Delo, Letn. 52, št. 113, str. 1. 

Belovič, M. (2010). Preizkus na ulici. Delo, Letn. 52, št. 113, str. 4. 

Belovič, M. in T. S. (2010). Kdo bo prevzel odgovornost? Delo, Letn. 52, št. 114, str. 3. 

Crnkovič, M. (2010) Če ni Petra Majdič, je pa Katja Šoba. Delo, Sobotna priloga, Letn. 52, 
št. 116, str. 9. 

Črn dan politične nekulture (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 115, str. 3. 

Djordjevič, N. (2010). Boj za socialne pravice se je sprevrgel v izgrede. Delo, Letn. 52, št. 
114, str. 3. 

Djordjevič, N. (2010). Na ulico za boljši socialni položaj. Delo, Letn. 52, št. 112, str. 3. 

Djordjevič, N. (2010). Študentje bodo demonstrirali v sredo. Delo, Letn. 52, št. 109, str. 4. 

Djordjevič, N. (2010). Za izgrede krivijo policijo. Delo, Letn. 52, št. 116, str. 3. 

Galun, R. (2010). Čudna fantovščina. Delo, Letn. 52, št. 107, str. 12. 

Galun, R. (2010). Iger (in kruha). Delo, Letn. 52, št. 113, str. 12. 

Gough, M. (2010). Študentje nevede podprli kapitalizem? Dnevnik, Letn. LX, št. 114, str. 16. 

Gregorič, M. (2010). Ne solite pameti mladim ljudem, ki jih zaničujete in teptate. Dnevnik, 
Letn. LX, št. 115, str. 22. 

Hreščak, A. (2010). Granitne kocke in motolovke v parlament. Dnevnik, Letn. LX, št. 114, 
str. 2. 

Hreščak, A. (2010). Na demonstracijah pričakujejo več kot 10.000 študentov in dijakov. 
Dnevnik, Letn. LX, št. 112, str. 4. 

Hreščak, A. (2010). Škoberne: Študentske organizacije ščitijo svoje interese. Dnevnik, Letn. 
LX, št. 111, str. 4. 

Humar, V. (2010). Granitne kocke. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 114 , str. 2. 

Jerman, B. (2010). Študenti naj protestirajo. Dnevnik, Letn. LX, št. 112, str. 22. 



50

Kdo je kriv za »ranjene umetnine«? (2010). Delo, Letn. 52, št. 115, str. 3. 

Kocke v parlamentu, poraz na ulici: »Specifični rezultat populistične retorike« (2010). 
Dnevnik, Letn. LX, št. 115, str. 2. 

Korljan, A. (2010). Popoln protestniški polom. Dnevnik, Letn. LX , št. 114, str. 3. 

Kotler Salamon, J. (2010). Brez odgovornosti se bo nasilje nadaljevalo. Delo, Letn. 52, št. 
115, str. 3. 

Kotler Salamon, J. (2010). Kdaj še odgovornost za zdrse bolonje? Delo, Letn. 52, št. 117, 
str. 20. 

Kotler Salamon, J. (2010). Ob 15. uri so se demonstranti mirno razšli – leta 1971. Delo, 
Letn. 52, št. 117, st. 11. 

Kotler Salamon, J. (2010). So divjali študenti? Delo, Letn. 52, št. 114, str. 5. 

Kotler Salamon, J. (2010). Študent, ki dela, ni uspešen. Delo, Letn. 52, št. 116, str. 3. 

Kotler Salamon, J. (2010). Študentom več pravic. Delo, Letn. 52, št. 114, str. 3. 

Kovač, D. (2010). Konec nedolžnosti. Dnevnik, Letn. LX, št. 114, str. 16. 

Krebelj, J. (2010). Črn madež na študentski organizaciji. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 
115, str. 3. 

Krečič, J. (2010). »Ta današnja mladina!«. Delo, Letn. 52, št. 119, st. 19. 

M. J. in S. T. (2010). Gantar napovedal odškodninske tožbe. Delo, Letn. 52, št. 115, st. 1. 

Malo delo, veliko veselje (2010). Delo, Letn. 52, št. 114, st. 28. 

Markeš, J. (2010). Ponovljene lekcije. Delo, Sobotna priloga, Letn. 52, št. 116, st. 10.  

Mehle, B. (2010). Prelomni dan ali o radosti razbijanja. Dnevnik, Objektiv, Letn. LX, št. 116, 
st. 16–18. 

Miheljak, V. (2010). Pozna pomlad. Dnevnik, Letn. LX, št. 119, st. 24. 

Pečarič, R. (2010). Distanciranje. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 117, str. 21. 

Pevec, N. (2010). Malo delo živcira le vsakega tretjega. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 
111, str. 3. 

Pevec, N. (2010). Motolovka in kamenje v državni zbor. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 
114, str. 2. 

Pevec, N. (2010). Protestiralo bo 10.000 dijakov in študentov. Primorske novice, Letn. LXIII, 
št. 113, str. 3. 



51

Polanič, M. (2010). Posledice zakona o malem delu bodo udarile po žepu vsakega tretjega 
študenta. Dnevnik, Letn. LX, št. 112, str. 4. 

Rožman, E. (2010). Ni kaj … . Delo, Letn. 52, št. 114, str. 5. 

Rubrika vaš preblisk (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 115, str. 22. 

Rubrika vaš preblisk (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 117, str. 16. 

Rubrika vaš preblisk (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 119, str. 24. 

S., T. in K. Š. (2010). »Žrtve«: servisi in ŠOS? Delo, Letn. 52 , št. 116, str. 3. 

Saboterji med protestniki? (2010). Primorske novice, Letn. LXIII, št. 116, str. 3. 

Sd (2010). Zakon so »upepelili«. Primorske novice, Letn. LXIII, št. 109, str. 4. 

Spomeniškovarstvena stroka o poškodovanem pročelju parlamenta (2010). Dnevnik, 
Letn. LX, št. 116, str. 5. 

Starič, T. (2010). Kazenske ovadbe, politične obsodbe. Delo, Letn. 52, št. 115, str. 1. 

Starič, T. (2010). Od malega dela do velikih izgredov. Delo, Letn. 52, št. 114, str. 1. 

Starič, T. (2010). Sporočila s Šubičeve. Delo, Letn. 52, št. 116, str. 5. 

Starič, T. in M. Belovič (2010). Za ekscese kriv tudi padec konkurenčnosti?. Delo, Letn. 52, 
št. 115, str. 3. 

Škerl Kramberger, U. (2010). Prvoborci. Dnevnik, Letn. LX, št. 115, str. 3. 

Škrinjar, K. (2010). Demonstracije ušle izpod nadzora. Delo, Letn. 52, št. 114, str. 3. 

Šlamberger, V. (2010). Türk: Dialog da, nasilje ne! Delo, Letn. 52, št. 117, str. 2. 

Študentje in dijaki pozivajo na proteste (2010). Primorske novice, Letn. LXIII, št. 109, str. 
3. 

Študentski napitek (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 108, str. 32. 

Tranzicijski Branko (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 118, str. 36. 

Videmšek, B. (2010). Podobe prihodnosti. Delo, Sobotna priloga, Letn. 52, št. 116, str. 1. 

Vukelić, M. (2010). Pirnat: Organizator se bo težko izognil odgovornosti. Delo, Letn. 52, št. 
115, str. 3. 

Zabavni minister (2010). Dnevnik, Letn. LX, št. 115, str. 44. 

Zgaga, T. (2010). Rešitelj z granitnimi kockami. Dnevnik, Objektiv, Letn. LX, št. 116, str. 31. 

Žerdin, A. (2010). Na demonstracijah do danes ni bilo nobene škode. Dnevnik, Letn. LX, št. 
114, str. 3. 



52

Zeni, J. (2010). Od malega dela do velikih izgredov. Delo, Letn. 52, št. 115, str. 5. 

 

9.2 Sekundarna literatura 
 

Aristotel (2005). Poetika. Ljubljana: Študentska založba. 

Będkowska - Kopczyk, A. (2004). Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: 

kognitivni pristop. Ljubljana: Študentska naložba. 

Będkowska - Kopczyk, A. in T. Jamnik. (2004). Razvoj kognitivističnega znanstvenega 

diskurza na Poljskem in v Sloveniji. [online] [citirano 16. sep. 2010] Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.centerslo.net/datoteke/sim22/Bedkovska.pdf  

Blumenberg, H. (1997). Shipwreck with spectators. Paradigm of a metaphor for existence. 

Cambridge: MIT Press.  

Foucault, M. (1991). Vednost – oblast – subjekt. Ljubljana: Krt. 

Grgič, M. (2007). Logos, simbol in mit. Vprašanje semiotike in filozofije jezika. Maribor: 

Litera. 

Hrženjak, M. (2002). Interpretacija simbolnega: trije semiološki projekti. Časopis za kritiko 

znanosti. Letn. XXX, št. 209–210, str. 379–397. 

Jung, C. G. (2002). Človek in njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Kržišnik, E. (2005). Frazeologija v luči kulture. V Marko Stabej (ur.). Večkulturnost v 

slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino 

kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 67–81. 

Kržišnik, E. in M. Smolić. (1999). Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj. V Erika Kržišnik 

(ur.). 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Zbornik predavanj. Ljubljana: 

Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnost, str. 

61–80.  

Lakoff, G. (1998). Sodobna teorija metafore. V Božidar Kante (ur.). Kaj je metafora? 

Ljubljana: Krtina, str. 271–325. 



53

Lakoff, G. in M. Johnson. (2003). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago 

Press.  

Marc Bratina, K. (2004). Pomen frazemov z vidika medkulturne sporazumevalne zmožnosti. 

Jezik in slovstvo. Letn. 49, št. 6, str. 33–48. 

Petrović, T. (2006). Ne tu, ne tam: Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v 

procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC. 

Spletna stran študentske organizacije Slovenije. http://www.studentska-

org.si/index.php/Splosno/Studentske-demonstracije-bodo-19.-maja-2010.html, najdeno: 9. 9. 

2010. 

Spletna stran Vlade republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

http://www.mddsz.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//6338/, najdeno 9. 9. 2010. 

Sveto pismo. Nova zaveza in psalmi: slovenski standardni prevod. Osnovna izdaja (1999). 

Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije. 



54

10 PRILOGE 
 

Delo, 21. 5. 2010 

 



55

 

Delo, 22. 5. 2010 

 



56

 

Delo, Sobotna priloga, 22.5. 2010 

 



57

Dnevnik, 20. 5. 2010 

 



58

Dnevnik, 21. 5. 2010 

 



59

Dnevnik, 24. 5. 2010 

 



60

Primorske novice, 17. 5. 2010 

 



61

Primorske novice, 20. 5. 2010 

 



62

Primorske novice, 21. 5. 2010 

 


