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Abstrakt

Práce nastiňuje definici pojmu frazém, při čemž vychází z odborných syntéz českých, 
chorvatských a slovenských frazeologů, a popisuje jeho typy, které slouží jako klíč pro práci 
s zvolenými texty. Stěžejní část práce je pak věnována analýze. Té jsou podrobeny vybrané 
prozaické a dramatické texty chorvatského spisovatele Miro Gavrana, ve kterých byly nejprve 
jednotlivé frazémy vyhledány, roztříděny a posléze zpracovány a okomentovány v analýze, 
jejíž cíl bylo vypozorovat postupy, které autor používá v rámci svého frazeologického fondu. 
Bylo zjištěno, že jsou frazeologická spojení častější v komediálních a humorných textech. 
V rámci samotných textů bylo dále zjištěno, že autorské varianty frazémů  jsou vytvářeny na 
obdobných postupech. 
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Abstract

The thesis outlines the definition of phraseme, it being based on expert syntheses of Czech, 
Slovak and Croatian phraseology, and describes the types. This description is used as a clue to 
work with selected texts. The main part of the thesis is devoted to analysis in which selected 
prose and dramatic texts of Croatian writer Miro Gavran are analisedin. Idioms from the texts 
were first traced, sorted and then processed and exmined. The goal of the analysis was to 
observe the procedures which the author uses within his phraseological fund. It was 
ascertained that phraseological combination are more frequent in comedies and humorous
texts. Furthermore, it was found that variants of auctorial phrasemes are created in similar
practices.
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Úvod

Práce, kterou předkládám si klade za cíl charakterizovat frazeologický fond 

chorvatského spisovatele Miro Gavrana. K tomuto tématu přistupuji, protože se 

domnívám, že může odkrýt některé specifické rysy Gavranova jazykového stylu 

a okrajově nastínit stav současné chorvatské idiomatiky.

Podobnou problematikou se na poli chorvatské frazeologie zabývala 

například i zakladatelka moderní frazeologie v Chorvatsku Antica Menac. Ta však 

analyzovala frazeologické fondy starších autorů (Gundulić, Hektorović 

a Mažuranić), kde mimo jiné hledala frazémy, jenž se dochovaly v chorvatském 

jazyce dodnes. 

Miro Gavrana jsem si pro obdobnou analýzu zvolila, protože má jeho tvorba 

velké  žánrovému rozpětí, což otevírá i prostor pro práci s různými jazykovými 

rovinami a je poměrně rozsáhlá, díky čemu je možné vytvořit (i do budoucna) 

reprezentativní korpus výchozích textů. Navíc autor tvoří v současné době, tudíž 

je možné tvrdit, že pracuje se soudobou chorvatštinou, jejíž stav lze ověřit 

v korpusech, a tím i najít případné podklady pro předložená tvrzení.

Tato práce se pokouší k problematice analýzy frazeologického fondu 

přistupovat metodou, jakou ve své práci aplikuje Antica Menac, ale kromě 

ustálených frazémů chce dále poukázat i na ty, které autor sám utváří. Vedle 

těchto konkrétních případů se pokusím soustředit na specifické postupy, které 

autor používá při práci se svými texty. Tyto specifické jevy by měly dále 

posloužit jako vodítko pro výběr dalších textů Miro Gavrana, které by byly 

vhodné pro obdobnou analýzu, tedy takovou, která povede k výsledkům, jež 

budou mít potenciál obohatit chorvatskou frazeologii, či odhalit možnosti jejího 

vývoje a obohacování.

Při práci v rámci frazeologie je potřeba stanovit si definici pojmu frazém, 

skrze kterou bude přistupováno k vyhledávání frazeologických spojení ve 

vybraných textech. Na základě této definice, jež bude popsána v předložené práci, 

vytvořím i přílohu, která bude obsahovat abecední seznam frazémů použitých

v textech. Tento seznam nebude vyčerpávajícím výčtem, ale reprezentativním 

vzorkem, jehož část bude okomentována v příslušné kapitole.    



8

1. Problematika frazeologie

Pro vytvoření teoretického rámce pro tuto práci vycházím z české 

a chorvatské frazeologie, a to zejména z publikací „Frazeologie a idiomatika 

česká a obecná“ od Františka Čermáka a „Hrvatska frazeologija“ od Antice 

Menac. Ačkoliv se pojetí obou autorů výrazně neliší, shledávám pro analytický 

přístup v praktické části této práce vhodnější a přehlednější prací dílo Františka 

Čermáka, který podává systematický přehled této problematiky. Vzhledem 

k příbuznosti obou jazyků je český přístup aplikovatelný i na chorvatštinu. 

Česká frazeologie vidí frazém jako specifickou součást velké skupiny 

jazykových stereotypů, tedy ustálených lexikálních kombinací, které vstupují do 

textu jako hotové spojení, recipientovi znějí povědomě a navozují „stylistickou 

atmosféru“ textu či promluvy. Frazém se od této poměrně velké skupiny odlišuje 

specifickými znaky. Na rozdíl od jazykových stereotypů, které sice disponují 

jistou ustáleností, frazémy nepatří do tzv. pravidelného jazyka fungujícího na 

principu nahodilosti.1

Slovní spojení, které je považováno za frazém má zavřené paradigma, jenž 

je většinou jednočlenné a neroste. Zavřené paradigma vzniká průnikem/kombinací 

dvou paradigmat - virtuálního a kolokačního. Virtuální paradigma je třída široce 

ekvivalentních prvků spjatých společnou funkcí a významem, jejichž schopnost 

kombinatoriky se značně liší. Kolokační paradigma je pak třída prvků, s nimiž se 

všemi je prvek jiného paradigmatu schopný se kombinovat, a z toho vyvozujeme, 

že každé slovo má svou hranici užití, tedy kolokabilitu.2

Při vytváření syntagmat v pravidelném jazyce se smysluplné kombinace 

vytvářejí mimo jiné na základě sémantického aspektu členů. U frazému tento 

aspekt chybí, z čehož pramení další jeho vlastnost, a to jeho anomálnost3. 

Anomálnost, vnímána v kontrastu k pozadí sémantických a formálních poměrů 

v pravidelném jazyce, vede k nemožnosti paradigmatické záměny, což způsobuje, 

že se výrazně projevuje například v omezenosti tvoření gramatických 

transformací. Další z vlastností, kterou se frazém odlišuje od syntagmat 

                                               
1 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná = Czech and general phraseology. Vyd. 1. V 
Praze: Karolinum, 2007str. 24
2 ibid. str. 27
3 ibid. str. 30



9

pravidelného jazyka, je inkompatibilita4, tedy významová neslučitelnost (drveni 

advokat, psí počasí). Ta vychází i z tendence vybírání členů frazému z virtuálních 

paradigmat, jenž pokrývají významově velmi odlišné sféry. V některých řídkých 

případech jsou součástí frazému takové gramatické formy, jež existují jen 

v kontextu daného frazému (laža i paralaža; pozdě bycha honit). Ty jsou 

nazývány monokolokabilními slovy.5

Na základě těchto postulátu Čermák vyvozuje následující definici: 

„…frazém…(je) takové nemodelové a ustálené syntagma prvků, z nichž (aspoň) 

jeden je z hlediska druhého členem extrémně omezeného a zavřeného 

paradigmatu (formálně a většinou i sémanticky).“ (ČERMÁK 2007: 32)6

Ve zmíněné chorvatské práci Antice Menac je obecná definice frazému 

vytvořena jen na základě vymezení vůči pravidelnému jazyku. Dále si Antica 

Menac všímá, že frazeologické spojení (frazém) funguje jako celek a mluvčí jej 

používá již jako hotové. Za důležitý aspekt frazému považuje jeho ustálenost 

a z ní plynoucí známost. Tyto vlastnosti potom fungují v kontextu jako 

distinktivní rys v případě, že stejné syntagma funguje i v pravidelném jazyce 

(pravá ruka; desna ruka).7

Slovenská práce Jozefa Mlacka zabývající se frazeologií nabízí sumarizaci 

vlastností, které byly a jsou připisovány frazémům. Do výčtu těchto vlastností řadí 

ekvivalentnost se slovem, nerozčlenitelnost struktury a významu, idiomatičnost, 

syntaktickou nehybnost, reprodukovatelnost a ustálenost. 8

V případě analýzy frazému je nutné rozlišovat úroveň vstupních forem 

(komponentů) a úroveň výstupní (rezultát).  Analýza jednotlivých prvků před 

vstupem je obdobná jako u pravidelného jazyka. Rezultát není takovéto analýze 

možné podrobovat, protože funguje jako jeden celek, z čehož vyplývá, že 

komponenty ztrácí svou vnější povahu. Pokud frazém analyzujeme jako celek, 

vycházíme z jeho chování v textu. 

Složky frazému je možné či dokonce nutné vnímat jako samostatné prvky 

společně s jejich povahou, která je vždy anomální, kombinací a sledem, 

                                               
4 ibid. str.29
5 ibid. str.29
6 ibid. str.32
7 MENAC, Antica. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007. str. 9-11
8 ibid. str.22
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ustáleností, počtem a funkcí. Do takovéhoto slovního spojení mohou vstupovat 

komponenty z různých rovin: morfémy, lexémy, kolokace či propozice, ale 

výsledek kombinace komponentů patří vždy do vyšší úrovně (kombinací lexémů 

vzniká kolokace apod.). S tím souvisí i následná dichotomie pojmů frazém 

a idiom. První termín používáme v případě, že spojení podrobujeme formální 

analýze, druhý používáme, pakliže aplikujeme analýzu sémantickou. 9

   Strukturu frazému můžeme zkoumat jenom z hlediska vnější podoby jeho 

komponentů (slovnědruhová platnost). Nepřítomnost kompoziční funkce mezi 

významem komponentů a významem útvaru vede k pojetí významu idiomu jako 

integrálního, celistvého, nerozložitelného (což je distinktivní rys pro metafory, 

kde je ale odvozený význam dohledatelný). Obecně lze říct, že frazeologie čerpá 

své komponenty z pravidelného jazyka na všech úrovních (k odchýlení dochází u 

monokolokabilních slov a pro taková syntagmata nelze najít ekvivalenty) a díky 

tomu můžeme jejich strukturu opsat například jako spojení slovesa a substantiva 

(V-S). Tento frazém je pak kolokačním frazémem verbonominálního typu (se 

slovesnou funkcí).10  

Chorvatská frazeologie k problematice struktury frazému11 přistupuje jako 

k velmi pevnému spojení, které se reprodukuje v hotové podobě společně s jeho 

slovosledem. Z toho také vyplývá, že všechny komponenty vstupující do 

takovéhoto vztahu ztrácí svůj původní význam.12

Význam frazému, či v tomto případě idiomu, se od pravidelného jazyka liší 

v odlišném poměru zastoupení typů sémantických rysů v celku a v odlišném 

poměru mezi významem a smyslem. Jelikož význam úzce souvisí s kontextem je 

možné určit pragmatické funkce výrazu.

Nejvýraznější pragmatickým rysem frazému je jeho expresivita založená na 

kontrastu formy a významu či expresivita pramenící z použití v kontextu, zatímco 

evaluativní složka významu koriguje postoj mluvčího nejčastěji na škále dobrý-

špatný, ačkoliv tento aspekt bývá opět usměrňován kontextem. To dokazuje také 

nejednoznačnost významu frazému. Tato vágnost daná částečně i neustáleností 

                                               
9 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná = Czech and general phraseology. Vyd. 1. V 
Praze: Karolinum, 2007str. 33
10 ibid. str.35
11

pozn. K problematice struktury řadí i varianty, kterým se však v této práci věnuji jinde.

12 MENAC, Antica. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007. str.11-12
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významu frazému (narozdíl od jeho podoby), která se i výrazně liší u jednotlivých 

mluvčích, vyvolává velkou míru polysémie. 13

1.1. Varianty a transformace

S tím částečně souvisí i varianty frazémů. Díky tomu, že je význam 

jednotlivých frazémů vágní a díky tomu, že frazeologie nepodléhá kodifikačním 

snahám, otevírá se tu široké pole pro varianty, jak ustálené (systémové) tak 

neustálené (autorské). V práci, ze které vycházím je přehled typů variant pojat 

tímto způsobem:

I   syntagmatické

(A) komponentní

1) kvantitativní
i. aditivní: dići nos [visoko], 

opljačkati do [gole]kosti

ii. redukční: oprostiti se sa [ovim]svijetom

2) kvalitativní
i. kontaktní (zvl. inverze): anděl strážný/strážný anděl, 

smijati se iza čijih leđa/smijati se za leđima kome

ii. distanční (oddělitelnost): přechází do gramatických 

transformací

(B) relační (vnější, valenční)

1) explicitní
i. synsémantické (zvl. předložkové): dobiti lekciju [od 

koga]/dostat za vyučenou [od koho]

ii. flektivní (zvl. pádové): biti slijepo oruđe [u čijim 
rukama], napraviti koga budalom/od koga budalu

2) implicitní: být na místě (někde)

II   paradigmatické

(A) komponentní (obv. synonymní): prazna/ šuplja glava, medvjeđa

(magareća) usluga, gledati ružičasto/kroz ružičaste naočale (přechází již do

transformací)

(B) relační (vnitřní): přechází již do transformací14

                                               
13 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná = Czech and general phraseology. Vyd. 1. V 
Praze: Karolinum, 2007 str. 36-40 
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Varianty frazému je třeba odlišovat od transformací, které ovlivňují 

gramatickou funkci v textu, zatímco varianty ani nijak nemění význam. 

Transformace frazému je strukturní či gramatická změna, jenž má za 

následek změnu textové funkce rezultátu, při čemž sémantická podobnost je 

zachována. Jedná se tedy o proces strukturní nebo gramatické změny, jejíž 

výsledek se liší funkcí v textu, ale ve své bázi je formálně podobný. Základní 

skupiny transformací jsou mezirovinné transformace, u kterých se báze liší od 

výsledné transformace příslušností do jiné roviny, a vnitrorovinné, kde k přechodu 

do jiné roviny nedochází (typické pro kolokační frazémy).15

V případě, že je frazém transformován, pokaždé ještě podléhá procesu 

transformace aktualizační16, která souvisí s kontextem. Šíře realizovatelnosti 

transformací  je jedním z příznaků idiomatičnosti (čím méně jich frazém má, tím 

je míra jeho idiomatičnosti vyšší) 17. Sem se řadí změny na základě syntaktických 

pravidel, například rozvíjení, elipsa, inverze či pro verbální frazémy časté fázové 

změny. 18

V oblasti přechodu frazeologie do pravidelného jazyka se objevují 

kvazifrazémy. Sem se řadí hlavně výrazy terminologické povahy (u suštini/v 

podstatě) či verboniminální kolokace s abstraktivním substantivem (dati na 

znanje/dát na vědomí, uzeti u obzir/vzít v potaz)19. 

Ke klasifikaci a systematizaci frazémů lze přistupovat různě, nicméně 

obdobný přístup nenalézáme v pravidelném jazyce. Systematizovat frazeologii je 

možné na všech jejích úrovních. Jednak na rovině komponentů (morfematická, 

lexikální, kolokační, propoziční);  dále na rovině výrazu (morfematická, lexikální, 

kolokační, propoziční, polypropoziční monosubjektová, polypropoziční 

intersubjekotvá). Mimo stojí řídký případ frazému interstratárního, kde se 

kombinují komponenty různých rovin. Z mnoha hledisek, podle kterých lze 

frazémy členit je nejpřesnější (nejdůslednější) formálně-strukturní přístup, na 

                                                                                                                                                  
14 ibid. str. 40
15 ibid. str. 40
16 ibid. str. 69
17 Na omezenost tvorby transformací je v tomto smyslu nahlíženo jako na anomálii.
18 Podrobněji jsou jednotlivé transformace popsány u typů frazémů.
19 ibid. str. 42 
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jehož základě nám vznikají skupiny frazému kolokačních, lexikálních 

a propozičních. 20

Nejnižší úroveň frazémů tvoří frazémy lexikální. Komponenty, které je 

tvoří, spadají do roviny morfémové. Funkčně se jedná o jedno slovo. Nicméně 

jsou stejně anomální jako jiné typy frazémů. Jejich anomálnost může vycházet

i z netypické a ustálené valence (např. zašít se (kam) vs. zašít (co)).

Nejpočetnější skupinou co do počtu frazému i možných formálních 

kombinací je skupina kolokační. Sem vstupují prvky, jenž samy o sobě netvoří 

promluvu. Vzorce se vytváří kombinací autosémantik (substantiva, verba, 

adjektiva), který je rozčleňován kombinacemi se substituty, předložkami 

a spojkami. Samotná synsémantika mohou také vystupovat jako komponenty 

samostatně i v kombinaci s autosémantiky. Specifickou skupinu kolokací tvoří 

přirovnání, jehož formální podobou je kolokace, ale jeho komponentem může být 

slovo, kolokace i věta. Mezi přirovnání se řadí i implicitní vyjádření jako nebeski 

plavo apod. 

Další velkou skupinou kolokačních frazémů jsou binomiály. Jedná se o staré 

struktury známé v mnoha jazycích. V těchto slovních spojeních vystupují různé 

druhy sémantických vztahů-opozice, synonymie, komplementárnost, které se 

opírají o vztahy formální-aliterace, rým atd. 

Třída propozičních frazémů se dělí na základě počtu mluvčích, kteří 

vstupují do promluvy tvořící propoziční frazém a na počtu propozicí. Jednoduchý 

propoziční frazém je tvořen kombinací lexémů či kolokací, zatímco 

polypropoziční je tvořen z několika větných komponentů. Jelikož jsou propoziční 

frazémy formálně větami, je prakticky nemožné je dělit jako v případě 

kolokačních frazému (slovnědruhová analýza). Přistupuje se k třídění podle 

sémantiky či pragmatické funkce, nebo je lze rozdělit podle tradičního chápaní na 

hesla, rady, přání, citáty, pranostiky, rčení apod. Odlišit je možno i frazémy 

polypropoziční intersubjektové, tzv. „kulturní idiomy“, mezi které se řadí  

korelované pozdravy, zdvořilostní fráze, kontaktové formule, žertovné reakce 

a repliky.

Za distinktivní rys, tedy za jedno z možných klasifikačních kritérií, lze 

považovat i funkci frazému. Jeho funkce je dvojí: formální a sémantická. Obě se 

                                               
20 ibid. str. 44
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projevují syntagmatickými specifiky – valencí respektive kolokabilitou. Formálně 

frazém vždy vstupuje do syntaktických vztahů, ale syntaktické vztahy uvnitř 

frazému (pokud existují) nelze analyzovat. Tento aspekt vede k tomu, že ze 

sémantického hlediska nelze některé frazémy, jež vystupují formálně např. jako 

jméno, vždy použít ve funkci subjektu apod. 21

Se sémantickou specifičností frazému souvisí podle Františka Čermáka 

i jisté omezení použití frazémů v textu: „Za text na výskyt IF dnes bohatý lze 

považovat již takový, v němž stojí jeden idiom v průměru 80-120 slov, psaný text 

v tomto smyslu bohatší (tj. takový, ve kterém idiom připadne na menší počet slov) 

je už vzácnější a delší souvislý psaný text s jedním idiomem na deset nebo méně 

slov (především umělecký) pravděpodobně neexistuje.“ (ČERMÁK 2007: 60)22

Další funkcí frazému je nominativní funkce. Spočívá v dvou složkách: 

dezignativní (související se sémiotikou) a pragmatická (závislá na subjektivním 

postoji mluvčího). 23  

Chorvatská frazeologie v jistých hrubých rysech nabízí obdobné koncepce 

klasifikace24: podle původu, formální podoby25 (na základě úrovně vstupních 

komponentů na slova, spojení, věty26; dále na přirovnání27 a frazeoschémata28) 

a stylu29 (hovorové frazémy, vulgární frazémy, slavnostní frazémy apod.).

V praktické části práce budu vycházet z dělení na formální třídy.30

1.2. Typy frazeologických spojení

1.2.1. Gramatické frazémy

Do této skupiny frazémů patří víceslovné předložky, spojky, částice, 

zájmena a číslovky. Označení „gramatické“ frazémy se užívá, protože je jejich 

nominální funkce minimální. Z tohoto důvodu je lze řadit i do skupiny 

                                               
21 ibid. 60- 61
22 ibid. 60
23 ibid. 63
24 MENAC, Antica. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007. str.15-20
25 ibid. str. 29-41 věnujíc se specificky roli genitivu v chorvatštině a ruštině
26 ibid. str. 38
27 ibid. str. 39
28 ibid. str. 42
29 ibid. str. 19-21
30 Detailněji specifika daných skupin popisují v kap. 1.2.
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kvazifrazémů. Této poměrně velké skupině frazémů chybí evaluativní či 

expresivní složka, která je pro frazémy příznaková.31

Formálně se jedná o víceslovné předložky, spojky a částice, jejichž 

komponenty jsou, vedle prepozicí, konjunkcí a partikulí samotných, nejčastěji 

abstraktní substantiva a monokolokabilní slova. V textu plní převážně funkci 

danou autosémantikem. Procesu transformace nijak výrazněji tato skupina 

kolokací nepodléhá, což je dáno jejich povahou. 32

Ve své práci tento typ frazémů v rámci přílohy zohledňuji, ale nebudu se 

věnovat jeho podrobnější analýze. Důvodem je i nejasné uchopení této skupiny 

frazému v chorvatské frazeologii. Nicméně, gramatické frazémy svojí ustáleností 

naznačují, že budou vstupovat do frazeologie. Příkladem toho je i častá 

lexikalizace.

1.2.2. Nominální frazémy

Nominální frazémy jsou snadno v textu rozpoznatelné hlavně díky jejich 

pragmatické funkci, kterou v textu plní (expresivita, evaluativnost) a díky častému 

výskytu monokolokabilních slov v gramatické funkci substantiva. Tento typ 

frazému v textu či promluvě může stát všude tam, kde v pravidelném jazyce stojí 

substantivum a teoreticky může plně pokrýt jeho funkci.33 Nicméně je jeho funkce 

limitována významem, a to v případech jako je například „pokusni kunić/pokusný 

králík“. V případě, že je tento frazém podmětem, ztrácí svou idiomatičnost (pokud 

není jinak vázán na širší kontext). 

Dominantním slovním druhem vstupujícím do nominálního frazému je 

substantivum, ale figurují v nich i adjektiva, adverbia, synsémantika a 

monokolokabilní slova (s výjimkou interjekcí a verb). Nejčastější podobou je 

binární kombinace autosémantik (A-S; S-A; S-S; S-ADV; A-A; A-ADV), ale celá 

skupina nominálních frazémů je strukturně velmi bohatá (A-A-S; ADV-A-S; S-

Pron-A…).34 To také otevírá široký prostor transformacím. 

                                               
31 ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná = Czech and general phraseology. Vyd. 1. V 
Praze: Karolinum, 2007str. 310 
32 ibid. 321
33 ibid. str.326
34 ibid. str.328-330
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Ze sémantického hlediska slovní spojení z této skupiny označují osoby 

a abstraktní pojmy35. Česká frazeologie si všímá i nominálních frazémů, které 

nahrazují zájmena. U všech těchto označení je na prvním místě příznakem jejich 

pragmatická funkce.36

Transformace mezistrukturní mají ve většině případů formu verbalizace 

(lula mira->popušiti lulu mira/dýmka míru ->vykouřit dýmku míru), 

propozicionalizace a komparativizace (kula od karata ->srušiti se kao kula od 

karata/domeček z karet->zřítit se jako domeček z karet). Aktualizační 

transformace pak mají formu změny čísla, pádu či stupně u adjektivního či 

adverbiálního komponentu. Povahu a idiomatičnost nominálního frazému lze 

hodnotit podle jeho výskytu v predikátové, nebo subjektové pozici. 37

1.2.3. Modifikační frazémy

Tuto skupinu od nominálních frazémů odlišuje jejich výrazná modifikační 

funkce, tj. funkce kvalifikující. V textu pak fungují jako adjektiva, označují pojmy 

dějové a stavové či kvalifikují propozici jako celek38 (vjeran do groba/věrný až za 

hrob, na licu mjesta/na místě činu , iz dana u dan/ze dne na den, pokvaren do 

srži/zkažený do morku kostí , prije ili poslije/dříve, či později, u dubini duše/v 

hloubi duše ). 

I přes to, že je jejich funkce nominální, převážnou část komponentů tvoří 

abstrakta ze všech slovních druhů (vyjma sloves a citoslovcí). V rámci adjektiv 

a adverbií vstupujících do této skupiny je zřetelně evaluativní (vjeran/věrný, 

pokvaren/zkažený).

Transformacím podléhá na úrovni mezistrukturní, a to verbalizaci 

a komparativizaci. Aktualizace se dotýká u komponentů jmenné povahy čísla či 

rodu. 39

  

                                               
35 Konkréta:osoby, profese, mytologické bytosti, osoby podle činnosti nebo role, osoby podle 
vlastností…Abstrakta: pojmy temporální, psychické situace, upořádání a organizace…
36 ibid. str. 330
37 ibid.str. 331
38 ibid. str. 334
39 ibid. 339
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1.2.4. Verbální frazémy   

Jednotícím prvkem pro formálně značně různorodou skupinu verbálních 

frazému je funkce hotového predikátu, což znamená, že je v takovémto frazému 

vždy jedním z komponentů sloveso.40

Do verbálních frazému vstupují všechny slovní druhy, ale i jednotky 

z nižších (písmena) a vyšších úrovní (věty) či monokolokabilní slova. Specifikem 

některých slovesných frazémů je i to, že se vyskytují i v negaci, či jen v negaci. Je 

zajímavé, že všechny národní frazeologie čerpají pro verbální frazémy 

komponenty sémanticky vázané na lidské tělo. Proto se v mnoha frazeologiích 

této skupina vyděluje a stává se často zdrojem srovnávacích prací. Ze skupiny 

abstrakt lze pak zmínit slova (substantiva), která se také objevují podobně často 

napříč jazyky, a to: slovo/riječ, život, svět/svijet, cesta/put, čas/vrijeme, duše/duša

atd. Velkou skupinu tvoří také frazémy se slovesy v pravidelném jazyce velmi 

frekventovanými. Sem lze zařadit jednak slovesa být/biti a mít/imati, ale i říct/reći

a mluvit/govoriti či jít/ići a chodit/ići apod., která jsou vzájemně zaměnitelná. 41

Strukturně jsou slovesné frazémy velmi širokou skupinou. Součástí 

ustálenosti každého frazému je pevný sled jeho komponentů bez ohledu na jejich 

funkci, ale vzhledem ke komplikovanosti struktur se objevuje mnoho variant 

(přehled struktur v Čermák, 2007 str. 368-369).

Proces transformace je u verbálních frazémů častý na mezirovinné i na 

vnitrorovinné úrovni. Pro první skupinu je nejtypičtější propozicionalizace, 

zatímco v druhé se objevují různé typy, například nominalizace (baciti rukavicu 

->bačena rukavica) či komparativizace. Díky slovesnému komponentu každého 

takovéhoto frazému se na vnitrostrukturní úrovní objevují textové obměny závislé 

na fázi činnosti, kterou verbum označuje. Tyto obměny jsou typické pro slovesné 

frazémy s komponentem být nebo mít. S tím souvisí i další jev vlastní jen 

verbálním frazémům. Jedná se o konfigurace významů, která lze rozdělit na 

statické (biti-ne biti/být-nebýt), dynamické (početi-prestati/začít-přestat), 

atitudinální (biti-praviti se/být-předstírat) a cirkumstativní (htjeti/ne htjeti; moći-

ne moći/chtít-nechtít; moct-nemoct).42

                                               
40 ibid. 343
41 ibid. 344-353
42 ibid. str. 361-362
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V případě aktualizačních transformací je možné teoreticky získat až 49 

rezultátů. 43

1.2.5. Přirovnání

Formálně lze frazém označovaný přirovnáním zařadit do např. verbálních 

frazémů či jako propozici na základě jeho podoby v kontextu, ale je potřeba 

vyzdvihnout jeho sémantická specifika. Základním vztahem je podobnost44, se 

kterou je možné se setkat ve všech vrstvách jazyka, ale stejně jako u jiných 

frazémů je doplněn a determinován ustáleností. Navíc je vztah podobnosti 

v takovém ustáleném pojmenování založen na metafoře45. 

Základní kombinace přirovnání je dvoučlenná a má mnoho subtypů či 

variant. V konstrukci, kterou můžeme označit za přirovnání, musí být zřetelně 

odlišitelná levá a pravá strana, které jsou vyjádřeny autosémantikem, jenž může 

být dále rozšiřováno. Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně stanovit, zda se 

jedná o kolokaci či propozici, je jednodušší přirovnání identifikovat pomocí 

vzorce, který je založen na sémantické funkci. Vzorec vypadá takto: 

(Kd)-R-(Tk)-k-Kt46;

kde Kd je referent doplňovaný kontextem, R je relátor, tedy prvek obvykle 

verbální povahy (mít/imati, vypadat/izgledati, tvářit se/praviti se) a první ustálený 

prvek levé strany, Tk je někdy explicitně vytčený společný znak, k je spojka (v 

chorvatštině obvykle kao nebo poput) a Kt je sémanticky vždy jediný komponent 

pravé strany, a tedy  jádro přirovnání. Valence přirovnání je realizována přímo 

v textu.

Transformace v rámci skupiny přirovnání lze také dělit obdobně jako 

u jiných kolokačních frazémů, ale vzhledem k tomu, že takové transformaci vždy 

dochází jen uvnitř části přirovnání, přechází se k dělení na statutární a gramatické 

transformace. První zmíněné se týkají změny slovesa být na levé straně obvykle 

                                               
43 ibid. str. 372-377
44 ibid. str. 385
45 ibid. str. 386
46 ibid. str. 395
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na sloveso cítit se, připadat si, vypadat, tvářit se či koukat. Gramatické 

transformace pak ovlivňují šíři užití negace, pasivu, imperativu nebo otázky.47

1.2.6. Binomiály

Binomiály jsou, v chápání české frazeologie, staré struktury slovních 

kombinací. Jejich existenci je možné najít ve většině jazyků. Po formální stránce 

se jedná o kombinace většinou dvou slov (autosémantik i synsémantik) a funkčně 

zasahují i do kolokací i propozicí.48

Vztah mezi komponenty, a tedy i specifický znak binominálů, je dán iterací, 

tedy opakováním stejného slovního druhu a bývá často posílen reduplikací, 

rýmem či aliterací. Největší skupinu tvoří kombinace substantiv (med i mlijeko, 

hromy a blesky), ale do binominálů lez řadit i struktury širší, jejichž iterárně 

spojené komponenty se nevyskytují samostatně. Komponenty samotné jsou 

zpravidla ze skupiny autosémantik, ale objevují se v této funkci i synsémantika

(nitko i ništa, kdo s koho). Dále do binominálu vstupují konjunkce a prepozice, 

které determinují sémantické i formální vztahy uvnitř binominálu, např. opozice, 

synonymie atd., respektive homonymie, rým (cile-mile, třesky-plesky) atd. 

Zvláštní skupinu tvoří binomiály utvořené z proprií, které jsou samozřejmě 

kulturně podmíněny (Adam i Eva/Adam a Eva, Romeo i Julija/Romeo a Julie). 

Syntaktická funkce je dána slovním druhem komponentů.49

Vzhledem ke stáří binominálů a jednoznačnosti jejich struktury nedochází u 

těchto frazémů k transformacím. 

1.2.7. Větné výrazy ve frazeologii

Propoziční frazémy patří do nejvyšší úrovně frazeologie. Jejich komponenty 

mohou být písmena, slova i kolokace, ale distinktivním rysem je jejich schopnost 

stát samostatně. Tradičně se takovéto typy vět (promluv) označovaly pojmy jako 

                                               
47 ibid. str. 407-410
48 ibid. str. 414
49 ibid. str. 418- 420
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citát, floskule, fráze, aforismus, pořekadlo, rčení, přísloví, poučka, apod. a jejich 

zkoumání patřilo spíše na půdu etnologie, nikoliv do sféry lingvistiky. 50

Do propozičních frazému vstupují všechny slovní druhy, monokolokabilní 

slova, kolokace i věty.51

Z možných klasifikací, které se nabízejí pro analýzu propozičních frazémů, 

považuji za nejpřehlednější sémantické kritérium, protože zohledňuje další 

specifické rysy, jako jsou jedinečnost situace, motivace užití či sociální rituály. 

Roztřídit tuto skupinu frazémů (v tomto případě spíše idiomů) lze podle 

počtu mluvčích (propoziční frazémy, polypropoziční frazémy intersubjektové, 

polypropoziční frazémy monosubjektové), funkce (vokativní typ, kontaktový typ, 

tématický typ) a konečně i pragmatiky (tvrzení, nutnost, rada, výzva, pobídnutí, 

gratulace, poděkování…).52

Procesu transformace propoziční frazémy podléhají jen na mezirovinné 

úrovni. Nejčastějšími typy jsou komparativizace či verbalizace, nicméně je 

obtížné určit, co je báze, a co rezultát, jelikož větu (samostatnou promluvu) lze 

nahodile utvořit z jakéhokoliv frazeologického syntagmatu. Aktualizační 

transformace postihuje většinou sloveso, ale i  zde je šíře velmi limitována.53

1.2.8. Frazeoschémata54

Tento typ frazému česká frazeologie nezná, pravděpodobně proto, že se 

v českém jazyce podobné struktury vyskytují, v porovnání s chorvatským 

jazykem, jen v omezené míře. Jak je patrné z názvu, jedná se o soubor ustálených 

struktur, jejichž komponenty se mění, a tím pádem je právě struktura nositelem 

významu, ale prvky ve struktuře nepodléhají desemantizaci.55 Do těchto struktur 

vždy vstupují stejné lexémy. Frazém tak funguje na principu tautologie.

Jozef Mlacek ve své studii také tyto struktury považuje za součást 

frazeologie. Upozorňuje, že „je v ňom frazeologizovaná konštúkcija aj 

                                               
50 ibid. str. 438-439
51 Kvůli velké škále vstupních komponentů je výčet možných struktur velmi rozsáhlý, tudíž považuji za 
přehlednější v případě této skupiny přistupovat k jiné klasifikaci. Výčet některých struktur: ibid. str. 465-466
52 ibid. str. 440-444
53 ibid. str. 475-477
54 Další možná označení jsou frazeologizirane konstrukcije, sintaktički frazeologizmi, tipološke frazeologizirane 
tvorbe (Menac str. 42; Mlacek str. 55)
55 MENAC, Antica. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007. str. 42
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s ustáleným typom spojenia, že sa vyžaduje tautológia kľučovej slovesnej zložky 

(pričom táto zložka musí byť dokonca v tom istom tvare), že poradie vetných 

zložiek je tiež pevne ustálené.“ (MLACEK 2007: 55)56 Dodává, že na základě 

vztahu významu a hodnoty plní specifickou pojmenovávací funkci, jejíž 

intenzifikační složka je ustálená.57 Na rozdíl od chorvatštiny je slovenština 

schopná vytvořit pouze frazeoschémata, kde je proměnlivým komponentem 

sloveso.  

Považuji za vhodné uvést alespoň některé typy těchto struktur, které jsou 

vyjmenovány v publikaci o chorvatské frazeologii, protože jejich použití, zvláště 

v hovorovém jazyce, je velmi rozšířené. Nicméně některé struktury nepovažuji za 

natolik anomální, aby bylo nutné je začlenit do frazeologie (do té míry, jak ji 

chápe česká lingvistika). Uvedu mimo jiné i ty, pro které nelze najít ekvivalenty 

v českém jazyce, jelikož tato „nepřevoditelnost“ je někdy považována za jednu 

z charakteristik idiomů.58  

Typy frazeoschémat lze dělit tímto způsobem: nominální; verbální, 

adjektivní a adverbiální, smíšené. Každá skupina pak obsahuje několik struktur. 

Nominální struktury: 

x je x; x kao x

Významově jsou si tyto struktury podobné. Vyjadřuje skutečnost, že se x 

chová jako každé jiné, jeho chování je pochopitelné, očekávatelné. Mluvčí pomocí 

této struktury dodává výpovědi jistou míru bezvýchodnosti, rezignace. 

x nije x

V této struktuře jsou negovány všechny vlastnosti x. Často následuje 

konjunkce uvozující podmínku ( ako, kad, bez). 

Verbální struktury: 

V akt. ne V akt.

Tato struktura se formálně chová jako přípustková věta. Sloveso lze použít 

ve všech osobách. 

što/tko V da V; V tko V

                                               
56 MLACEK, Jozef. Štúdie a state o frazeológii. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická 
fakulta, 2007.  str. 55
57 ibid. str. 55-56
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Použitím této struktury se vyjadřuje stav, kdy všechna jednání mají stejný 

rezultát, který není možné změnit či ovlivnit. Slouží jako úvod ke konstataci 

„svejedno je“, tedy „je to jedno“.

Adjektivní a adverbiální struktury:

adj. adj.+ -cat

Frazeoschéma označuje vysoký stupeň dané vlastnosti. Obvykle se jedná 

pouze o jednoslabičná slova (pravi pravcati/prav pravcat- opravdový, 

opravdický). 

Smíšené struktury:

vztažné zájmeno +predikát+predikát

Formálně se jedná o souvětí. Vedlejší věta (obvykle) podmětná stojí před 

hlavní. Predikát může být tvořen sponovým slovesem a sponou (adjektivum, 

substantivum, pronomenum, adverbium) či finitním slovesem.  Vyjadřuje se jím 

zesílené potvrzení konstatace.

Kad/da predikát+predikát

Význam tohoto frazeoschématu je potvrzení výpovědi. 
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2. Miro Gavran 

Současný chorvatský literát se narodil 3. května 1961 v Slavonské vesnici 

Gornja Trnava. Oba jeho rodiče byli učitelé, tudíž měl vždycky blízko ke knihám, 

literatuře, a dokonce i k divadlu, protože jeho matka vedla amatérský divadelní 

soubor v jeho rodném městě. „Kao dijete seoskih učitelja, vrlo sam se rano susreo 

s kazalištem, ali s onim amaterskim. Moja je majka poput Brešanova učitelja iz 

Mrduše Donje svake godine, u cilju „kulturnog uzdizanja“ našega sela, režirala 

jednu ili dvije predstave u Društvenom domu. Usto, moja jedanaest godina starija 

sestra studirala je književnost u Zagrebu pa sam zarana bio okružen dobrim 

knjigama, a u našoj kući često se razgovaralo o književnosti 

i kazalištu.“(GAVRAN 2007: 107) 59

Po ukončení povinné vojenské služby nastoupil na vysokoškolská studia 

v Záhřebu, kde na Umělecké Akademii studoval obor dramaturgie. Již v roce 

1983,  byla jeho dramatická prvotina „Kreontova Antigona“, půl roku po napsání, 

úspěšně převedena na prkna v divadle Gavella. Krátce po této realizaci napsal 

další dramata s obdobnou tématikou vztahu moci a svobody jedince a umělce.60

Po dovršení studií na Akademii působil na postu dramaturga, později na 

pozici uměleckého ředitele v Záhřebském divadle „ITD Teatar“. Od roku 1993 je 

profesionálním spisovatelem a dramatikem. V roce 1993 založil literární časopis 

„Plima“ pro začínající autory, kde působil tři roky jako šéfredaktor a v roce 1998 

v rámci „Matice Hrvatske“ vytvořil edici „Kronometar“, ve které také vycházela 

díla začínajících chorvatských spisovatelů. Od devadesátých let se věnuje 

pedagogické činnosti, v rámci které vede kurzy dramatického tvůrčího psaní. Od 

roku 2002 působí se svojí manželkou Mladenou ve vlastním divadle „Gavran 

Teatar“, kde realizuje výhradně svá dramata.61

Kromě tématu svobody a moci („Noć bogova“) se ve svých hrách věnuje 

i tématu mužsko-ženských vztahů, které popisuje v komediích skrze 

                                               
59„Jako dítě vesnických učitelů jsem se seznámil velmi brzy s divadlem, nicméně s tím amatérským. Moje matka, 
stejně jako Brešanův učitel z Mrduše Donje, každý rok, s cílem kulturního povznesení naší vesnice, režírovala 
jedno či dvě představení ve Společenském domě. Navíc, moje o jedenáct let starší sestra studovala literaturu 
v Záhřebu, tudíž jsem už od raného dětství byl obklopen dobrými knihami a u doma se často diskutovalo o 
literatuře a divadlu“ GAVRAN, Miro. Dramatičar se rađa u kazalištu. 2007. In Književnost i kazalište. Zagreb 
2008. Naklada Ljevak. str. 107; pozn. Všechny překlady nepřeložených originálů- A.Č.
60MARTIĆ, Mladen. Pogovor. 1984. In Književnost i kazalište. Zagreb 2008. Naklada Ljevak. str. 116 
61 dostupné na http://www.mgavran2.t-com.hr/biography.php [online, cit. 11. 4. 2012]
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každodennost a „kauzy“ s tím spojené („Papučari“, „Muž moje žene“, 

„Zabranjeno smijanje“). V dramatech do těchto vztahů výrazně vstupují 

i politická témata, či narušení tradičního rozdělení rolí („Nora danas“, „Kako ubiti 

predsjednika“).

Už na konci 80. let se začal věnovat i próze. Za nejúspěšnější ranou prózu je 

považována kniha „Zaboravljeni sin“ (Zapomenutý syn) z roku 1989. Tato kniha 

se řadí mezi jeho texty o „malých lidech“, kam patří i povídky „Najposlušniji 

bolesnik Trpimir“, „Fosil“, „Moj dobri otac“ a jiné z povídkové sbírky „Mali 

neobični ljudi“. Úspěšným dílem se stala i kniha „Kako smo lomili noge“, kde 

formou deníků malých chlapců se čtenáři odkrývají politické reálie Titovy 

Jugoslávie a jejího rozpadu na počátku 90. let. Na počátku jednadvacátého století 

se, jako někteří další světoví spisovatelé, zabývá „metafyzickými otázkami“, a to 

v dílech „Klara“ a „Margita“. Dalším výrazným prozaickým literárním počinem 

je tzv. biblický cyklus, jež zahrnuje novely „Judita“, „Krstitelj“ a „Poncije Pilat“. 

V nedávných letech napsal hned dva romány, které se setkaly s příznivou kritikou 

a přijetím. Jsou to romány „Jedini svjedok ljepote“ z roku 2009 a „Kafkin 

prijatelj“ z roku 2011. V posledním případě se jedná o originálně zpracovaný 

příběh Franze Kafky, a to skrze svědectví jeho nejlepšího přítele Maxe Broda. 

Oceňována kritiky i čtenáři je jeho tvorba pro děti („Svašta u mojoj glavi“, 

„Kako ja tata osvojio mamu“, „Sretni dani“, „Zaljubljen do ušiju“…)62. V roce 

2010 byl nominován na cenu „Astrid Lindgren“ za nejlepší dětskou tvorbu. 

Miro Gavran je považován za nejúspěšnějšího současného spisovatele 

z Chorvatska. Opakovaně se mu dostává pozornosti a poct ze zahraničí, a to jak 

v podobě mezinárodních ocenění (cena „Central European Time“ pro nejlepší 

středoevropské spisovatele a cena „Evropský kruh“ pro střežení evropských 

hodnot v literárních dílech), tak i v podobě festivalu „Gavranfest“, který se koná 

na Slovensku v Trnavě. Kromě Slovenska byly jeho hry dramatizovány 

i v New Yorku, Rotterdamu, Buenos Aires, Praze, Moskvě, Aténách atd. a jeho 

díla byla přeložena do 32 jazyků. 

                                               
62 seznam všech vydaných knih v Književnost i kazalište. Zagreb 2008. Naklada Ljevak. str. 219-224 
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3. Analýza textů

Soubor textů, které budu analyzovat, se skládá ze tří kratších próz 

„Najposlušniji bolesnik Trpimir“, „Fosil“ a „Moj dobri otac“, z novely 

„Kafkin prijatelj“, z komedií „Hotel Babilon“, „Muž moje žene“, 

„Zabranjeno smijanje“ a „Papučari“ a z dramat „Nora danas“, „Sve 

o muškarcima“ a „Kako ubiti predsjednika“. Texty jsem vybírala napříč 

autorovým dílem pro dospělé tak, aby byla zastoupena jak jeho dramatická 

tvorba, tak jeho tvorba prozaická63. Tyto texty budu následně jednotlivě 

analyzovat a hledat v nich shodné rysy. Ve vybraných textech manuálně 

vyhledám ta spojení, která považuji za frazémy a jejich status ověřím

v „Bibliografii hrvatske frazeologie“, „Frazeološkom rječniku hrvatskoga ili 

srpskog jezika“ či v internetovém Anićově slovníku. Na ta slovní spojení, která 

ve výše zmíněných publikacích nedohledám, ale z pozice rodilého mluvčího 

v nich pocítím potenciál pro vstup do frazeologického fondu chorvatštiny, 

aplikuji test pomocí chorvatského korpusu „HNK v 2.5“ (za směrodatné ukazatele 

považuji jak absolutní frekvenci, tak MI-score64) či případný výskyt ověřím 

v internetovém vyhledavači „Google“. 

3.1. Najposlušniji bolesnik Trpimir65

Tato krátká próza je zahrnuta do cyklu povídek „Mali neobični ljudi“66, 

která pokrývá celou Gavranovu nedramatickou ranou tvorbu společně s románem 

„Kako smo lomili noge“67. Důležitými jazykovými specifiky těchto textů je 

deníková či dopisová forma, první osoba a často psychicky nezralý vypravěč 

(dítě, pacient léčebny pro choromyslné, od světa izolovaný člověk apod.).

Trpimir je mladík, který je umístěn v psychiatrické léčebně kvůli své zálibě 

ve štípání žen ve veřejných dopravních prostředcích. Domnívá se, že je v léčebně 

držen neprávem a rozhodne se napsat dopis svému doktorovi na dovolené, ve 

                                               
63 Do výběru jsem nezahrnula díla určená dětem, protože by případná analýza byla nad rámec rozsahu této práce.
64 index vzájemné informace=srovnává pravděpodobnost nalezení slova „x“ a „y“ v korpusu ve vzájemné 
společnosti.
65 Nejposlušnější pacient Trpimir
66 Malí neobyčejní lidé
67 Jak jsme si lámali nohy
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kterém zpaměti píše historii chorvatského národa, aby dokázal, že není 

choromyslný. Zpočátku se v dopise více věnuje „historickému dění“, jež je 

oživováno nesmrtelnou manželskou dvojicí, která dokumentuje ekonomický 

a sociální vývoj chorvatského národa. Nicméně postupně začíná v dopise 

převládat Trpimirův vlastní životní příběh a jeho vzpomínky. V souvislosti 

s přechodem do jiných dějových rovin se mění vyznění celého textu, jenž 

přechází z humoresky k osobní tragédii, ale styl textu a jazyková výbava zůstává 

stejná.

V této povídce Gavran čerpá ze všech jazykových rovin, nicméně je vždy 

používá záměrně na nesprávném místě (hovorová žoviálnost při oslovování 

a v části o politickém vývoji událostí a pseudo-odbornost při popisu 

každodennosti). Tento jazykový prostředek přibližující čtenáři Trpimirův 

skutečný duševní stav, se promítá i do frazeologie tohoto textu. Výrazně 

hovorové idiomy jsou obsaženy i v části Trpimirova dopisu, která se zabývá 

historií národa Chorvatů, tedy část, která by měla být psána odborným stylem, jež 

by takovéto výrazy obsahovat neměla, což ostatně tvrdí i sám Trpimir.

Zde uvedu například verbální frazém „papreno platiti (što)“68, který je 

realizován v textu mezirovinnovou transformací a aditivní variací s rezultátem

„…papreno visoka cijena...“69. Obdobným projevem je i použití verbálního 

frazému „ići trbuhom za kruhom“70, jenž je uvozen částicí „hajd“, což 

expresivnímu výrazu přidává na intenzitě. Zajímavá je i v tomto případě volba 

dalšího verbálního frazému zastupujícího sloveso bojovat. Gavran zde volí 

„podijeliti megdan/mejdan (=s kime)“71, který je použit v rámci přímé řeči, 

kterou se Chorvat z 8. století obrací k Avarovi. Domnívám se, že to na rodilého 

mluvčího může působit komicky, protože slovo megdan/mejdan, které je 

arabského původu a do chorvatštiny převzaté přes turečtinu, evokuje čtenáři, 

který je obeznámen s chorvatskou historií, jiné historické období.

Tendence posilovat expresivní složku frazému se objevuje na více místech 

a formálně se projevuje komponentní variantou jednoho z členů frazému. 

                                               
68 draze zaplatit (co)
69 zatraceně vysoká cena
70 jít za obživou
71 soupeřit (s kým), mít souboj (s kým)
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Například místo „umirati od dosade“72 použije „skapavati od dosade“73, místo 

„isisati/ispiti/popiti (komu) krv“74 zaměňuje jmenný komponent za „zadnju kap 

krvi“75, u přirovnání „raditi kao životinja“76 dosadí do pravé strany slovo 

„marva“77 a v jiném přirovnání „vikati kao da ga kolju“78 zaměňuje sloveso na 

pozici relátoru za „urlikati“79, přičemž ani jedna z variant se v korpusu 

neobjevuje opakovaně, takže je možné je považovat za autorské.

V této povídce se také víckrát objevuje zkomolený frazém. K relativně 

srozumitelnému zkomolení dochází u modifikačního frazému „(čovjek) od krvi 

i mesa“ 80, jenž je realizován jako „…pravi živi ljudi od krvi i mesa i kostiju…“81. 

Autor tímto způsobem narušuje i propoziční frazémy. „Prvo skoči, pa reci hop“82

pak v Trpimirově podaní zní „…Prvo hopni, pa reci skok…“83 a „Pošalji ludog u

vojsku, sjedi pa plači “84 je prezentován jako „…Pošalji ludog na vodu, sjedi pa 

plači…“85. V textu je dále narušen i nominální frazém „ni bijele ni crne“86, který 

podléhá aktualizační transformaci a inverzi (toto však není natolik neobvyklé)

„…ne maš s kime progovoriti ni crnu ni bijelu…“87. Všechny čtyři případy 

vyznívají komicky, což je ještě v případě zmíněných propozičních frazému 

(přísloví) posíleno širším kontextem, protože jsou oba sebevědomě uvozeny 

„…Dobro kaže ona narodna poslovica…“88 respektive „…A Ćaća kaže: znao 

sam ja to…“89.

O něco komplikovanější je případ „…vežite vi to mačku za brkove…“90. 

Myslím si, že v tomto případě došlo buď ke spojení dvou idiomů, a to verbálního 

                                               
72 umírat nudou
73 chcípat nudou
74 pít/sát (komu) krev
75 poslední kapku krve
76 dělat/pracovat jako zvíře
77 dobytek
78 řvát jako by ho na nože brali
79 vřískat
80 člověk z masa a kostí
81 opravdoví živí lidé z krve, masa i kostí
82 Neříkej hop, dokud neskočíš.
83 Neříkej skok, dokud nehopneš.
84 Doslovný překlad: Když pošleš blázna do války, můžeš jen sedět a plakat/zůstanou ti oči pro pláč. 
Frazeologický ekvivalent: Pozdě plakat nad rozlitým mlékem.
85 Když pošleš blázna pro vodu,…
86 ani ň
87 Doslovný překlad:…ne můžeš s nikým prohodit ani černou ani bílou …
88 …Jak se správně praví v lidovém rčení:…
89 …A taťka říká: Já jsem to tušil…
90 Doslovný překlad: Klidně to zavažte kocourovi na fousky. Frazeologický ekvivalent: To si klidně strčte za 
klobouk
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frazému „prikvačiti/objesiti mačku o rep“91 a přirovnání „gusta je (kome) pamet 

kao u mačke brkovi“92, anebo došlo k záměrné záměně slov. V prvním případě se 

mohl autor pro toto spojení rozhodnout, protože na tomto místě v příběhu/dopise 

Trpimir obhajuje před doktorem svou „stylistickou rozvolněnost“. Říká, že se k ní 

uchýlil, jelikož je doktor jeho jediným čtenářem a nechce ho zatěžovat

těžkopádností odborného textu, takže si mohou všichni své připomínky „strčit za 

klobouk“. Pokud uvážíme, že druhý frazém, tedy přirovnání, znamená „být 

hloupý“, tak lze dospět k závěru, že si autor rafinovaně pohrává s čtenářovou 

znalostí frazeologie. Nicméně se domnívám, že se jedná spíše o druhý případ, kde 

(jako u výše zmíněných případů) dochází ke komponentní variantě, která v tomto 

případě neposiluje expresívnost, ale poukazuje na neobratnost Trpimirova 

vyjadřování, kterou čtenář rychle rozpozná, protože je spojení „prikvačiti/objesiti 

mačku o rep“ poměrně ustálené a v korpusu se vyskytuje hned 25krát.

K záměrně špatnému použití frazému, jež upozorňuje na Trpimirovo 

svérázné vyjadřování, došlo, podle mého názoru, i v případě „....imao je punu 

kapu jedinica…“93. Myslím si, že autor nechal Trpimira frazém „imati punu kapu 

(čega)“94 užít na nesprávném místě, protože obraz, který tento idiom vytváří sice

může být „velké množství něčeho“, ale význam odpovídá českému „mít něčeho 

plné kecky“.

Pokud se podíváme na zbylý frazeologický fond této povídky, tak početně 

převyšují propoziční frazémy a nejvýrazněji verbální frazémy. Na rozdíl od 

zbylých textů je v této povídce výrazně méně kvazifrazémů. V „odborném“ úseku 

i v části textu, kde se obrací přímo k doktorovi, se objevují i frazeoschémata. 

Nominálního struktury jsou zastoupeny příklady jako „žene kao žene, ljudi kao 

ljudi či strani gazda je strani gazda“95, adjektivní struktury pak spojením  „pravi 

pravcati“96 a smíšená struktura se objeví jednou, a to ve formě „kad se mora, 

mora se“97.

                                               
91 Doslovný překlad: zavázat/připnout (=co) kocourovi na ocas. Frazeologický ekvivalent: strčit si (=co) za 
klobouk
92 Doslovný překlad: má hustý rozum jako kočka fousy. Frazeologický ekvivalent: je hloupý jako bota
93 Doslovný překlad: mít plnou čepici pětek
94 Frazeologický ekvivalent: mít plné kecky (čeho)
95 ženy jako ženy, lidé jako lidé, cizí pán je cizí pán
96 opravdický
97 když musíš,tak musíš
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3.2. Fosil

Další vybraný text ze sbírky povídek o „malých neobyčejných lidech“ je 

„Fosil“. Tentokrát je vypravěčem sto čtyři let starý muž, kterého před padesáti 

lety opustila žena a utekla s milencem do Brazílie. Opět se nejedná o lineární 

vyprávění, ale o korespondenci mezi manželi, přičemž je čtenáři známa jen ta 

část, kterou píše „fosil“. V dopisech se dozvídáme o událostech, jež se odehrály 

během padesáti let ženiny nepřítomnosti. Stejně jako v případě „Nejposlušnějšího 

pacienta Trpimira“ je těžké určit, jestli se jedná o humoresku či popis rodinné 

tragédie, protože jazyk je hovorový a připomíná spíše běžnou promluvu, než 

psaný text. 

Na rozdíl od předešlé povídky, se zde tak často neobjevují frazeologické 

výrazy, jejichž expresivita je posílena skrze aditivní nebo komponentní varianty

(expresivita textu je například vyjádřena vulgarismy, které Nikola používá při 

oslovování nevěrné ženy). V celé povídce se objevil jen jeden takový případ, a to 

„opaliti (kome) šamar“98, kde bylo podstatné jméno nahrazeno expresivnějším 

zveličeným synonymem „šamarčina“.

Za posílený výraz je možno považovat „(ni što bi) pod podrezani nokat 

stalo“99. Modifikační frazém „(ni što bi) stalo pod nokat“ není sice v korpusu ani 

ve slovnících zastoupen. Na internetovém vyhledavači „Google“ pro chorvatštinu 

objevují výsledky až od roku 2006, ale při nastavení srbštiny se výsledků objeví 

mnohonásobně více. Z toho důvodu se domnívám, že je každému rodilému 

mluvčímu vzniklý obraz srozumitelný.100 V textu je realizována komponentní 

varianta aditivní s adjektivem „podrezani“101, což ovlivňuje kvantitativní složku 

významu frazému. 

Na více místech v textu se objevují velmi ustálené lexikální frazémy jako 

„dupelizac“102, který je již možno považovat za samostatné slovo. Jedná se 

o rezultát mezirovinné transformace verbálního frazému „lizati (kome) dupe“ 103.

                                               
98 dát (komu) pár facek, dát (komu) přes dršku
99 (ani) co by se za ustřižený nehet vešlo
100 Ve frazeologických příručkách se objevují frazémy, kde je slovo „nokat“ a označují vždy něco bezcenného, 
bezvýznamného, například „ne vrijediti ni crno ispod nokta“ či „dati koliko je crnog ispod nokta“.
101 uříznutý, odříznutí, ustřižený
102 vlezdoprdelka
103 lézt (komu) do prdele
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Zajímavým příkladem lexikálního frazému může být i výraz „bogtepitaj“104, jenž 

je v textu použit jako adjektivum. Báze této netypické mezirovinné transformace 

je propoziční frazém „Bog te pitaj“105. Dalším takovým příkladem je i slovo 

„zlopamtilo“, jehož bází je kolokace „zlo pamtiti (što)“106.

Stejně jako u předešlé povídky, i zde stářím poznamenaný vypravěč používá 

vlastní varianty poměrně ustálených frazémů. Například „treća mladost“107

namísto „druga mladost“, čímž autor vtipně poukazuje na Nikolovu 

dlouhověkost. Humor vyvolává i další autorská varianta známého propozičního 

frazému „Tko drugome jamu kopa, sam u nju pada“108, jež v Garvranově podání 

vypadá následovně: „…Tko drugome jamu kopa, sam upada u starački 

dom…“109. Komičnost je posílena, stejně jako u předešlé povídky, uvozující 

konstatací: „…Dobro kaže narodna poslovica…“110. 

Obdobně jako v předešlé povídce se ve „Fosilovi“ objevují zkomolené 

frazémy. Příkladem zkomoleniny je kombinace dvou frazémů „prva lasta novog 

proljeća“111 a zazní z úst „soudruha Tajemníka“, který se snaží za každou cenu 

znít slavnostně a hlavně vzdělaně a sečtěle. Došlo zde k viditelnému spojení 

nominálního frazému „prva lasta“112 a propozičního frazému „Jedna lasta ne čini 

proljeće“113.

Již ne tak jednoznačným příkladem je slovní spojení „zadnja šuša“. To, že 

se jedná o frazém, naznačuje podstatné jméno „šuša“, které se v jiném, než 

frazeologickém kontextu nevyskytuje. Nicméně ve spojení s přídavným jménem 

„zadnji“114 se v korpusu také neobjevuje. Domnívám se, že v tomto případě došlo 

ke zkombinování dvou nominálních frazémů „zadjna rupa na svirali“115 a „svaka 

šuša/šuša-buša“116. První nominální frazém označuje něco naprosto 

bezvýznamného, záměrně upozaděného; zaostalého a druhý je pejorativním 

                                               
104 bůhví
105 Bůh ví
106 pamatovat si jenom to zlé/špatné
107 Doslovný překlad:třetí mladost. Frazeologický ekvivalent: třetí míza
108 Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
109 Kdo jinému jámu kopá, sám padá do domova důchodců.
110 Jak se správně praví v národním přísloví…
111 první vlaštovka nového jara
112 první vlaštovka
113 Jedna vlaštovka jaro nedělá.
114 poslední
115 Doslovný překlad: poslední díra na píšťale/dechovém nástroji. Frazeologcký ekvivalent: páté kolo u vozu
116 jen tak někdo, nějaký hej nebo počkej
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pojmenováním něčeho obyčejného, průměrného. Význam výsledného spojení si 

musí čtenář na základě znalosti obou frazémů domyslet sám. 

Nejčastěji se vyskytujícím typem frazému jsou ty verbální. V této povídce 

jsou zastoupeny například těmito příklady: zbijati šalu, uvaliti u govna (koga), 

nabiti rogove (kome), ispustiti dušu, otvoriti vatru, čačkati nos117 atd.; či verbální 

kvazi frazémy jako gubiti vrijeme, imati pravo, činiti štetu, dobiti šansu 118 atd.

Ne zcela jasným příkladem je spojení „spustiti kalju (kome)“119. Formálně 

jej lze označit za verbální frazém, ale v korpusu se nevyskytuje a při vyhledávání 

ve vyhledavači „Google“ se objeví jen jeden výsledek. Domnívám se, že se jedná 

o velmi zastaralý frazém. 

Pokud srovnáme povídky „Najposlušniji bolesnik Trpimir“ a „Fosil“, tak lze 

konstatovat, že autor v obou používá obdobné postupy, jak docílit expresivity, či 

jak skrze jazyk poukázat na psychické zvláštnosti vypravěče. I přes to, že se 

v prvním případě tyto postupy odrazily ve frazeologickém fondu o něco 

výrazněji, je v obou povídkách cítit, že si autor prostřednictvím frazeologie 

pohrává se čtenářem, a zároveň ji využívá jako důležitý jazykový prostředek.

3.3. Moj dobri otac120

Formálně se tato krátká povídka velmi podobá dvěma předešlým. Hrdinou 

je mentálně zaostalý mládenec, jenž na popud autoritářského otce, který se 

očividně za svého syna stydí a nechce si připustit jeho duševní stav, píše deník

jako důkaz své vyzrálosti a spisovatelského nadání.  Nicméně na rozdíl od 

předešlých dvou textů čtenář od začátku tuší, že se jedná o závažné téma, a to 

i přes to, že si jazyk zachovává obdobné formální charakteristiky (hovorový 

jazyk, ich-forma) typické pro cyklus o „malých neobyčejných lidech“.

V povídce „Moj dobri otac“ se objevilo jen velmi málo frazému, z nichž 

bychom navíc mohli označit většinu za kvazifrazémy (kako treba, od tuge, pada 

                                               
117 dělat si legraci, nechat na holičkách (koho), nasadit parohy (komu),vypustit duši, spustit palbu, dloubat se v 
nose
118 ztrácet čas, mít právo, škodit, dostat šanci
119 Doslovný překlad: shodit kapustu (komu). Frazeologický ekvivalent: vypálit rybník (komu)
120 Můj dobrý otec
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noć121). Příčinou nízkého výskytu může být skutečnost, že text samotný je velmi 

krátký. Zároveň se ale může jednat o úmysl autora, který tentokrát nechtěl, aby 

povídka pomocí humoru a nadlehčování odváděla čtenáře od naléhavosti situace, 

v níž se hrdina Mislav nachází. Jak bylo naznačeno v povídkách „Najposlušniji 

bolesnik Trpimir“ a „Fosil“, Gavran frazeologii užívá částečně i k tomu, aby téma 

skrze hrátky s jazykem odlehčil.

3.4. Kafkin prijatelj122

Tento Gavranův román z roku 2011 je autorovým nejnovějším prozaickým 

počinem. Vypravěčem je slavný spisovatel Max Brod, který svůj životní příběh 

vypráví skrze vztah se svým přítelem ze studentských let Franzem Kafkou. Jedná 

se o lineární vyprávění v první osobě rozdělené do tří částí, jež mapují postupné 

zrání a profilování hrdinů. Navzdory této skutečnosti se jazyk v průběhu románu 

nemění. 

Text je (navzdory své délce) poměrně chudý na frazeologii. Početně 

nejvýznamněji jsou zastoupeny verbální frazémy s vysokou frekvencí výskytu 

v korpusu (imati (=što) u glavi, dizati glas , oboriti pogled, briznuti u plač, vrti 

se u glavi (kome), iskočiti iz kože123 atd.). Vedle této skupiny se často objevují 

i kvazifrazémy (davati znak, zadavati bol (kome), donositi odluku, dovoditi 

u pitanje, imati uvid124 atd.).

Co do počtu opakování je nejčastějším frazémem modifikační 

(kvazi)frazém „bez sumnje“125, jenž je podle mého názoru používán autorem 

opakovaně se záměrem přiřknout toto konkrétní slovní spojení právě Maxovi jako 

charakteristiku jeho promluvy, které chtěl dodat nádech sebedůvěry (částečně 

jako protiklad ke Kafkovi, jemuž vždy, podle slov Maxe Broda, sebedůvěra 

chyběla).

                                               
121 jak se patří, ze žalu, padá noc
122 Kafkův přítel
123 mít (něco) v hlavě, zvyšovat hlas, sklopit oči, propuknout v pláč, motá se v hlavě (komu), vyskočit z kůže
124 naznačovat, způsobovat bolest (komu), rozhodovat se, zpochybňovat, mít vhled 
125 bez pochyb/bezpochyby
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V rámci skupiny nominálních frazému se opakovaně objevuje „obećana 

zemlja“126, tedy slovní spojení, které můžeme označit za internacionální idiom. 

„Prokrustova postelja“127 je dalším zástupcem pojmenování, které se objevuje 

napříč jazyky. Prostřednictvím použití těchto frazémů autor čtenáři „ekonomicky“ 

naznačuje, že je vypravěč vzdělaný člověk, ale nesklouzne k nadužívání 

podobných označení, čímž text činí přístupným pro širší veřejnost. 

Na základě analýzy tohoto díla lze vyvodit, že Gavran ve svých prozaických 

textech frazeologii používá jen tam, kde nechce, aby text vyzněl neutrálně. Stejně 

jako v případě povídky „Moj dobri otac“ není omezené množství frazémů přímo 

závislé na délce textu, ale na jeho stylu. Navíc text samotný není o frazeologismy 

zcela ochuzen, ale pracuje jen s těmi, které jsou neutrální (nejsou evaluativní či 

jinak expresivní).

3.5. Hotel Babilon

Tato komedie z roku 2002 představuje výslech svědků střelby slovenské 

turistky Zuzany Kolarové, která dvakrát vystřelila na muže, jenž jí kdysi vyznal 

lásku a slíbil věrnost. Ze strany Jakši Hektoriviće se jednalo o pouhý letní flirt, 

zatímco ona zpřetrhala všechny své dosavadní vazby, naučila se chorvatsky 

a připravovat dalmatinské speciality. Když se po roce dozví, že její drahý tráví 

čas s německou turistkou a na ní si ani nevzpomíná, uchýlí se k zmíněnému 

radikálnímu činu v hotelové jídelně. Mezi svědky se nachází Bosenka, Ital, 

Němka, Američanka s chorvatskými kořeny, Mezimuřanka a Dalmatinec Jakša 

Hektorović. V závěrečné části se ke slovu dostávají novináři z předních 

chorvatských deníků, kteří událost a rozsudek komentují prizmatem názorů, které 

jsou daným novinám vlastní.

Díky regionální pestrosti postav je nejen frazeologie ovlivněna dialekty či 

jinými odchylkami ve struktuře či morfologii. Tento jev se ve frazeologii 

projevuje nejsilněji skrze varianty. Mezi varianty komponentní můžeme zařadit 

nominální frazém „stara puca“, kde dialektismus nahradil obvyklejší 

                                               
126 země zaslíbená
127 Prokrustovo lože
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substantivum „koka“ či „cura“128, nebo přirovnání „biti umoran kao pas“129, 

jenž z úst Mezimuřanky zazní jako „…žena koja je umorna kak pesek…“ a „raditi 

na crno“130 jako „…delanje na crno…“ (zde frazém prošel nominalizační 

transformací). Slovenka Zuzana pak místo obvyklého „pusti/ostavi me na 

miru“131 vyřkne „…pusti me na pokoju…“ a obdobně zamění homonyma „slovo“

a „riječ“ podle významu ve slovenštině ve spojení „…govoril slatkim slovima…“ 

namísto „govoril slatkim riječima“132. Dalmatinec přizpůsobí celý slovesný 

komponent frazému „ni oka ne sklopiti“133 svému dialektu, a řekne: „…ni jednu 

noć nisan ni oka sklopija…“.

V případě Bosenky se frazeologie projevuje hlavně silně expresivními 

propozičními frazémy vokativního typu. Jedná se o výrazy: „života mi“134  či „evo 

mi oči iscurle“135.

Dalším jevem, který zasahuje do frazeologie, je obměňování komponentů 

v binominálech, které můžeme v podstatě označit za tvorbu nových binominálů, 

protože se jedná o staré struktury slovních kombinací, z čehož vyplývá, že 

podléhají minimu změn. Nicméně v „Hotelu Babilon“ se objevují struktury, které 

svou pojmenovávací funkcí a iterací binomiály velmi připomínají. Například 

spojení „tuga i beda“136. Oba komponenty se v binominálních strukturách 

objevují ve slovníkových příručkách frazeologie, ale nikoliv pohromadě (jad 

i tuga, tuga i čemer, tuga i nevolja, jad i bijeda, bijeda i nevolja137) a v korpusu se 

tato konkrétní kombinace objevuje jen jednou, přičemž je ale hodnota MI-score

13, zatímco na internetovém vyhledavači „Google“ se objevuje zcela běžně. Další 

důvod, proč bychom toto spojení za binominál označit mohli, je skutečnost, že 

mezi komponenty figuruje sémantický vztah synonymie. Navíc je v této 

dialektální podobě možno tomuto binominálu přiřknout i formální vztah rýmu.

                                               
128 stará mladá, stará panna
129 být unavený jako pes
130 dělat na černo
131 nech mě na pokoji
132 „mluvil sladkými písmeny“ namísto „mluvil sladkými slovy“
133 ani oka nezamhouřit
134 na mou duši
135 Doslovný překlad: ať mi vytečou oči. Frazeologický  ekvivalent: ať se na místě propadnu
136 žal a bída
137 trýzeň a žal, žal a utrpení, žal a potíž, trýzeň a bída, bída a potíž
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Domnívám se tedy, že lze, do jisté míry, toto spojení označit za nekodifikovaný 

binominál138.  

Podobný případ je i spojení „u tuzi i suzi“139, který má všechny znaky 

připisované binominálu (z čehož nejvýraznějším znakem je v tomto případě rým), 

ale v korpusu ani v publikacích se nenachází. Co je však v korpusu dohledatelné

je častý výskyt podstatného jména „tuga“ v lokativu, jež je zároveň i jedním 

z komponentů v binominální struktuře ( u tuzi i plaču, u tuzi i žalosti, u tuzi 

ibolu140). S ohledem na to, že se jedná o část textu, jež představuje výpověď Itala, 

tak se domnívám, že autor záměrně zvolil slovo „suza“, které v lokativu společně 

se slovem „tuga“ po zvukové stránce připomíná parodovanou italštinu.

Do skupiny frazémů, které podléhají komponentním variantám, lze zařadit 

i verzi nepříliš frekventovaného binominálu „užas i strahota“141, jenž je 

realizován jako „užas i groza“. I přesto, že slovo „groza“ je v chorvatštině 

poměrně běžné synonymum (v korpusu se lemma „groza“ vyskytuje 59krát), tak 

se binominálních (ani jiných frazeologických) výrazech příliš nevyskytuje142. 

Autor se k této variantě uchýlil, aby Zuzanin projev v chorvatštině „poznamenal“ 

slovenštinou (slovo „strahota“ se do slovenštiny překládá jako „hrôza“).

Slovenština se promítá v Zuzanině promluvě i v případě velmi 

frekventovaného propozičního frazému (přísloví), který zní: „…Bolje vrabac 

u šaki nego kunić (ili zajec?) u grmovima…“143. Chorvatská verze tohoto přísloví 

je obdobná jako verze česká, tedy „Bolje vrabac u ruci/šaki nego golub na 

krovu/na grani“ respektive „Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše“. 

V chorvatské frazeologii však existuje jiný propoziční frazém „U tom grmu leži 

zec“144, takže výše uvedené přísloví může na chorvatského diváka či čtenáře 

působit jako kombinace dvou propozičních frazémů. Nicméně si nemyslím, že je 

možné tento případ označit za zkomolený frazém jako v předešlých případech, 

zejména z toho důvodu, že je uvozen konstatací: „…jer slovačko…poslovica 

govori:…“ 145 a ve slovenštině se vedle obvyklé verze s holubem objevuje i verze 

                                               
138 Bylo by podnětné sledovat, jestli se tato konkrétní podoba v jazyce rozšíří a uchytí. Vzhledem k populárnosti 
divadla Teatar Gavran, kde se tato hra inscenuje, je možné něco podobného předpokládat. 
139 v žalu a slzách
140 v žalu a pláči, v žalu a smutku, v žalu a bolesti
141 děs a hrůza
142 V „Bibliografii“ je slovo „groza“ uvedenou jen jednou, a to ve frazému groza hvata (koga). Str. 278
143 Lepší vrabec v hrsti, než králík (nebo zajíc?) v křoví
144 Doslovný překlad: V tomhle křoví leží zajíc. Frazeologický ekvivalent: V tom je zakopaný pes
145 …jelikož slovenská… přísloví říká…:
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se zajícem. Je ovšem možné tvrdit, že si Gavran opět pomocí frazeologie pohrává 

s textem, zvláště proto, že uvedl méně frekventovanou variantu tohoto frazému.

V závěrečné části komedie, kde je prostor věnován komentářům z novin, se 

objeví citát prezidenta Tuđmana: „Sve za Hrvatsku, a Hrvatsku nizašto!“. 

Považuji za vhodné v rámci rozboru frazeologického fondu uvést i tento citát, 

zvláště s ohledem na to, že jak citáty, tak okřídlená slova apod. vstupují do 

frazeologie na úrovni propozičních idiomů. Jelikož se tento citát ve stejné podobě 

objevuje opakovaně v korpusu a samotný fakt, že ji Gavran použil ve svém 

dramatickém textu, je důkazem, že i citáty je možno považovat za součást 

frazeologie.

3.6. Muž moje žene146

Hrdiny této komedie jsou Slovinec Žarkec a Dalmatinec Kreše, kteří jsou 

ženatí se stejnou ženou-uklizečkou vlaků na spoji Lublaň-Split. Žarkec se 

odvážně vypraví za Krešem, aby byl konečně konfrontován s „mužem své ženy“ 

a aby společně vyřešili nastalou situaci. Po dlouhých a vášnivých rozhovorech 

zjistí, že jim všem tento vztah vyhovuje. 

Jedná se o konverzační komedii, jejíž humor stojí jednak na absurditě 

nastíněné situace, ale částečně i na způsobu, jakým hrdinové mluví. Stejně jako 

v případě komedie „Hotel Babilon“ se odchylky v jazyce, a tedy i ve frazeologii, 

projevují v komponentních variantách, které odpovídají dalmatskému dialektu či 

upravené verzi chorvatštiny, kde se silně projevuje vliv slovinštiny. Soubor takto 

pozměněných frazémů lze pak rozdělit na ty, kde byl nějaký komponent nahrazen 

synonymem, a na ty, kde došlo k morfologické úpravě lexému podle pravidel 

daného dialektu či jazyka.

Nejvýrazněji se dalmatský dialekt projevil ve variantě verbálního frazému 

„izbiti (kome; što) iz glave“147, kde je substantivum „glava“ nahrazeno slovem 

„tintara“. V rámci realizace tohoto frazému, která vypadá takto: „…ni macon jon 

čovik ne bi izbija iz tintare…“148, došlo i k posílení expresivity prostřednictvím 

                                               
146 Muž mojí ženy
147 vyhnat (komu; co) z hlavy
148 „…ani kladivem by jí to člověk nevytloukl z hlavy…“
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dodání příslovečného určení způsobu. Velmi frekventované frazémy také mají 

v tomto textu své nářeční (fonetické) varianty: modifikační frazém „na licu 

mjesta“149 je realizován jako „na licu mista“, „vjeran do groba“150 pak jako 

„viran do groba“ a verbální frazém „vidjeti (što) u pravom svjetlu“151 se objeví 

jako „vidin svoj život s Dragicon u pravemu svitlu“152. Žarkecův frazeologický 

fond poznamenaný slovinštinou pozměnil následující frazémy: nominální 

frazémy „crno na bijelome“153 je realizován jako „črno skrozi belo“ a „čvrsta 

ruka“154 jako „čvrsta roka“, verbální frazém „crv sumnje grize (koga)“155 jako 

„…črv sumuje me je vse više grizeu…“ a další, velmi frekventovaný, verbální 

frazém „uploviti u bračnu luku“156 jako „…svaki trideseti človek svojevoljno 

uploviu u bračno luko…“  či „reći u lice“157 jako „reći u obraz“.

I v této konverzační komedii je komičnost posílena skrze zkomolené  

frazémy. Tentokrát si Gavran dovolil zasáhnout i do petrifikované podoby 

Descartova nejznámějšího citátu v latině „Cogito ergo sum“, jež v Žarkecově 

podání zní: „Koitus ergo sum“. I zde je tento v širším povědomí lidí rozšířený 

citát uvozen, tentokrát správným překladem do chorvatštiny a celá věta tedy zní: 

„…Vidite: človek je razumsko biće. Mislim, dakle jesam ili Koitus ergo sum...“158

V Žarkecově promluvě dochází i k jinému narušení frazeologie. Jedná se 

kombinaci verbálního frazému „povući potez“159 a kvazifrazému (či pravidelnému 

spojení) „povući okidač“160. Rezultát této kombinace je v textu realizován takto: 

„…promisli o vsemu pre nego potegneš potez ili okidač…“161. Domnívám se, že 

zde dochází k záměrnému využití  podobnosti sloves „povući“ a „potegnuti“162. 

Autor se tak pohybuje na tenké hranici mezi frazeologií a pravidelným jazykem 

a prostřednictvím vágnosti významu frazémů si opět s jazykem pohrává; což je 

                                               
149 (přímo) na místě
150 věrný až za hrob
151 vidět (co) v pravém světle
152 „…vidím svůj život s Dragicou v pravém světle…“
153 černé na bílém
154 pevná ruka
155 červ pochybnosti hlodá (v kom)
156 vstoupit do svazku manželského
157 říct do očí, vmést do tváře
158 „…Vidíte: člověk je racionální stvoření. „Myslím, tedy jsem“ aneb „Koitus ergo sum“…“
159 učinit krok/tah
160 Připouštím zde možnost, že „potegnuti okidač“ je spojením z pravidelného jazyka, protože zde nedochází 
k metaforickému přenosu obrazu, a i to navzdory ustálenosti kombinace a poměrně vysoké četnosti jeho výskytu 
v korpusu. 
161 „…promysli všechno předem, než učiníš krok nebo zmáčkneš spoušť…“
162 vytáhnout, zatáhnout
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mu umožněno jednak díky skutečnosti, že jsou zmíněná slovesa často 

zaměňována (v korpusu a v internetových vyhledávačích se spojení jako 

„potegnuti potez“ a „potegnuti okidač“ objevují), a také díky širšímu kontextu.

V celém textu se objeví pouze dvě přisloví, jež jsou dohledatelná

v příručkách a mají vysokou frekvenci v korpusu. Jedno z nich je „držati/čuvati 

(=koga/što) kao malo/kap vode na dlanu“163. Z Krešeových úst zazní jako „…Ja 

san je drža ka kapljicu vode na dlanu…“, kde vidíme, že došlo k drobným 

komponentním variantám. Druhý spojením je „biti poslušan kao pas“164, které je 

realizováno jako „…ja san ti sve ove godine bija dobar i poslušan ka pas…“165, 

a kde také dochází ke komponentním variantám.

Již tak jednoznačným přirovnáním je spojení, které pronáší Kreše: „…da ja 

ostanen sam ka osušeni panj…“166. Toto spojení má klasickou strukturu 

přirovnání (viz str. 18), ale v příručkách se nenachází a v korpusu pouze vzácně.

Nicméně jej nepovažuji za přirovnání nahodilé, z pravidelného jazyka, protože 

pracuje s obrazným pojmenováním a s autesémantiky, která se objevují 

v přirovnáních s podobným smyslem. Například „suh kao grana/palica/kolac“167, 

nebo „šutjeti/biti nespretan/biti glup/kao panj“168. Pokud k tomu přičteme i fakt, 

že se jedná o vysoce vyhrocenou, a tedy expresivní výpověď, je možno považovat 

toto spojení za autorský frazém.

Na základě analýzy tohoto Gavranova dramatického a komediálního textu, 

lze konstatovat, že se u něj i v rámci dramatické tvorby objevují některé shodné 

postupy pro práci s frazeologickými výrazy.   

3.7. Zabranjeno smijanje169

Zápletka komedie „Zabranjeno smijanje“ je založená na milostném 

trojúhelníků, který se skládá z mladé psycholožky, jež se chce zbavit svého 

milence a začít nový vztah, z podváděné manželky, jež si zvykla na nepřítomnost 

svého muže a pochopila výhody tohoto stavu, a ze samotného manžela-milence, 

                                               
163 Doslovný překlad:střežit jako kapku vody na dlani. Frazeologický ekvivalent: střežit jako oko v hlavě
164 poslušný jako pes
165 „…já jsem se celé ty roky k tobě choval poslušně jako pes…“
166 „..abych já zůstal sám jako uschlý pařez…“
167 suchý jako větev/hůl/kůl
168 mlčet/být neotesaný/být hloupý jako pařez
169 Zákaz smíchu
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nudného obchodního cestujícího, který si myslí, že je velmi okouzlující 

a přitažlivý. Jsou to právě milenka a manželka, které se spojí, aby, pomocí intrik,

„potrestaly“ namyšleného manžela-milence.

Na rozdíl od komedií „Hotel Babilon“ a „Muž moje žene“, v tomto díle 

postavy nemluví dialektem, takže expresivita jazyka není natolik přítomná a není 

ani zdrojem humoru. Komičnost vychází hlavně ze situačního humoru. Z tohoto 

důvodu není ani frazeologie, ač početně poměrně zastoupená, narušována. Velká 

část frazeologického fondu je i v tomto případě tvořena velmi frekventovanými 

verbálními frazémy na pomezí kvazifrazeologie (ići na živce, biti u prvom planu, 

podnositi zahtjev, moliti na koljenima , vrti se u glavi (kome), nabijati rogove 

(kome), gledati prijekim (krivim) okom, okrenuti stranicu, mućnuti glavom, sjesti 

za vrat (kome),
170 atd.) a nominálními frazémy (nužno zlo, smak svijeta, glava 

obitelji, čvrst/tvrd dokaz, zabranjeno voće, ljubavni trokut, gorka istina, slatka 

laž171). V případě nominálních frazému lze konstatovat, že jejich výskyt není 

v souvislosti s tématem komedie ničím překvapivým.

Stejně jako v povídce „Najposlušniji bolesnik Trpimir“ se i zde objevuje 

verbální frazém „isisati/ispiti krv (kome)“ ve stejné variantě, a to „isisati zadnju 

kap krvi (kome)“. Nominálního frazému „lijepa riječ“172, je stejně jako 

v mnohých jiných Garanových dílech realizován v komponentní variantě „topla 

riječ“173, kterou je možno považovat za ustálený spojení, které ale nebylo

doposud kodifikováno.174

V rámci komedie „Zabranjeno smijanje“ se objeví hned dva „kulturní“ 

frazémy, které jsou vázány na antickou a křesťanskou hagiografickou tradici. 

První je varianta Hérakleitova citátu „Dvakrát nevstoupíš do  stejné řeky/ U istu 

rijeku se ne može dva puta zagaziti“. V Miině promluvě je realizován

v komponentní variantě ovlivňující slovesný komponent (ne moći zagaziti->ne 

zagaziti) „…zato što nikada nitko nije zagazio u istu vodu, što reče onaj 

                                               
170 lézt na nervy, být v popředí, požadovat, prosit na kolenou, točí se hlava (komu), nasazovat parohy (komu), 
dívat se zlýma očima, otočit stránku, namáhat si hlavu, mít na krku (koho)
171 nutné zlo, konec světa, hlava rodiny, pádný důkaz, zakázané ovoce, milostný trojúhelník, hořká pravda, sladá 
lež
172 povzbudivá slova
173 vlídná slova
174 Označení „frazém“ se zde vyhýbám, protože absolutní frekvence spojení je sice poměrně vysoká (39krát), ale 
MI-score je pouze 3,9.
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Grk…“175, která přechází do transformační konfigurace významu. I zde Gavran 

k obecně známému přísloví dodává konstataci, která poukazuje na intelektuální 

omezenost hrdinky. Druhým je modifikační frazém „(čovjek) koji bi izbacio iz 

takta i svetog Franju“, jenž pravděpodobně prošel mezistrukturní transformací, 

ale je těžké určit jeho bázi, protože není dohledatelný v příručkách.  I přesto se 

domnívám, že se jedná o idiom, protože svatý František (z Assisi) je ztělesněním 

pokory, sebezapření a vnitřního klidu.176

Dalším propozičním frazémem, který se, stejně jako ve většině 

Gavranových textů, neobjevuje v plném znění, je citát „Boj ne bije svijetlo oružje,

već boj bije srce u junaka“177. V této komedii Boris cituje jen první větu souvětí, 

přičemž v textu není graficky zaznamenána výpustka178. Zbylé propoziční 

frazémy jsou zastoupeny zvoláními typu „Ajme“, „Juriš na put!“ či „Ma 

nemoj“179.

Autorské varianty se projevili pouze u dvou verbálních frazémů. Prvním je 

komponentní varianta aditivního frazému „imati putra na glavi“180, která je 

realizována jako „…jer on ima tri kilograma putra na glavi…“181 a která posiluje 

expresivitu původního frazému. Druhým je frazém „uploviti u bračnu luku“, 

u kterého při realizaci v textu došlo ke komponentní variantě, avšak v tomto 

případě není založena na paradigmatickém vztahu synonymie, ale na vztahu 

antonymie. Frazém je pak realizován jako „…da sam morao isploviti iz bračne 

luke…“182. 

3.8. Papučari183

Tato komedie přivádí na scénu manželský pár Anu a Marka, kteří žijí 

poklidným životem čtyřicátníků. Harmonie je narušena ve chvíli, kdy je z vězení 

propouštěn Anin první manžel Ivo, jenž byl ve vazbě neprávem. Jelikož nemá 

                                               
175 „…protože nikdo nikdy nevstoupil dvakrát do stejné řeky, jak řekl ten Řek…“
176 Myslím si, že není možné jej považovat za autorský, protože by v současné době nebyl srozumitelný. Spíše 
půjde o zastaralý idiom.
177 Doslovný překlad: Bitva se nebojuje blyštivými zbraněmi, ale srdci hrdinů.
178 Tento autorův záměr mi není jasný.
179 „Jemináčku“, „Vzhůru na cestu!“, „Ale prosim tebe“ 
180 mít máslo na hlavě
181 „…jelikož má tři kila másla na hlavě…“
182 „…musel jsem vyplout z přístavu manželství…“
183 Podpantofláci
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kam jít, začíná svůj život na svobodě v domácnosti své bývalé ženy a jejího 

stávající muže. Oproti očekávání spolu „podpantofláci“ Marko a Ivo velmi dobře 

vycházejí. Na závěr se do vztahů připlete i Markova dávná láska Marija, se kterou 

nebyl v kontaktu. Navíc i Ana a Ivo zjistí, že si nejsou lhostejní.

Jazyk „Papučarů“ je podobný jazyku komedie „Zabranjeno smijanje“, což 

platí i pro frazeologický fond. Stejně jako v předešlém případě je i zde poměrně 

hodně frekventovaných verbálních frazémů a kvazifrazémů (okrenuti leđa 

(kome), gledati drugim očima, baciti na (čija) leđa, pružiti ruku (kome), držati 

riječ, nemati pojma (o čemu), nositi svoj križ , okrenuti stranicu184 atd.)

a nominálních frazémů (sitna duša, crna ovca, priče za malu djecu, pranje novca, 

dar Božji)185. Je zajímavé, že v tomto textu Gavran používá nominální frazém 

„lijepa riječ“ v kodifikované podobě, nikoliv ve své obvykle používané 

nekodifikované variantě „topla riječ“.

Ve výčtu verbálních frazému se objevující frazém „okrenuti stranicu“ se 

v textu vyskytne vícekrát. Jednou je Gavranem použit jako součást Ivova 

přeřeknutí, kde opět dochází k záměně významů. K záměně dojde mezi 

zmíněným frazémem „okrenuti stranicu“ a přeneseným významem slovesa 

„okrenuti“ ve spojení „okrenuti (koga)“, které vyznívá vulgárně a znamená 

„pomilovat se (s kým)“. Promluva pak vypadá takto: „…I ja ti želim da večeras 

okreneš tu doktorovu…hoću reći, stranicu…“186. Za další nepravidelnosti, které 

ovlivňují verbální frazémy, je možno označit i aktualizační transformaci frazému 

„zakopati ratnu sjekiru“187, jenž je v textu použit v plurálu „…popijemo po jednu 

travaricu, da zakopamo ratne sjekire…“188, dále komponentní variantu „baciti 

blato/ljagu (na što/koga)“189, kde je užit komponent „mrlja“190, který se 

v příručkách nevyskytuje, ale v korpusu je poměrně četný (MI-score je 11). 

Propoziční frazémy jsou zastoupeny hlavně zvoláními jako „Ma daj!“, 

„Vraga“, „Tutanj u školu“191. Kromě nich je v textu zastoupeno i rčení „Pas koji 

                                               
184 otočit se zády (ke komu), dívat se jinýma očima, naložit (co, komu) na záda, nabídnout pomocnou ruku 
(komu), dodržet slovo, nemít páru (o čem), nést si svůj kříž, obrátit list
185 dušinka, černá ovce, pohádky/povídačky pro děti, praní peněz, Boží dar
186 …I já si přeji, abys dneska večer obrátil tu doktorovu…chci říct, stránku…“
187 zakopat válečnou sekyru
188 „…dáme si každý jednu travaricu, abychom zakopali válečné sekyry…“
189 házet bláto/špínu (na koho)
190 nečistota
191 „Ale jdi ty!“, „Kruci“, „Mazej do školy!“
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laje, ne grize/ujeda“192, které je realizováno jako „…Ona laje, ali ne ujeda…“193. 

V rámci této realizace došlo k komponentní variantě a k aktualizační 

transformaci194 a došlo tedy k subordinaci druhé věty. Pouze dvakrát se objeví 

přirovnání, a to „pun kao šipak“195 a „prolaziti pored (koga) kao pored turskog 

groblja“196.

Frazeologický fond těchto komedií neobsahuje tolik výrazných zásahů jako 

komedie předešlé, ale i na základě nepříliš výrazných obměn jsou Gavranovy 

postupy pro práci s frazeologií vysledovatelné i zde (uvozování, záměrné záměny 

významů, posilování expresivity pomocí komponentních variant). 

3.9. Sve o muškarcima197

Drama, které odhaluje současný svět mužů a je postaveno na čtyřech 

dějových liniích, jež na sebe nijak nenavazují. V každém z příběhů vystupují tři 

postavy. V prvním příběhu nazvaném „Prijatelji“ vystupují tři dobří přátelé, které 

jejich neupřímnost a zrada na několik desetiletí oddělí. Další část „Otac“ rozebírá 

vztah otce a synů, který byl poznamenán odchodem matky, jehož důvody jeden 

ze synů neznal a dozvídá se je ve chvíli, kdy otec odchází do nemocnice. 

„Stiperi“ jsou ukázkou toho, v čem jsou muži ochotni podnikat a kam až jsou 

schopni zajít, aby získali peníze pro rodinu. Příběh „Ljubav“ rozebírá vztah 

spokojeného homosexuálního páru, který je vystaven zkoušce ve chvíli, kdy se 

z Paříže vrátí bývalý partner jednoho z nich. 

I přesto, že se v tomto dramatu Gavran pohybuje v různých prostředích, 

neobjevují se v textu žádné jazykové prostředky198, které by to naznačovaly

(profesní žargon apod.), což platí i pro frazeologický fond. Na rozdíl od 

komediálních textů, kde byly frazémy početně poměrně hojně zastoupeny, 

                                               
192 Pes, který štěká, nekouše.
193 „…Ona štěká, ale nekouše…“
194 Aktualizační transformace tohoto rčení jsou i v korpusu poměrně časté.
195 Doslovný překlad: plný jako granatové jablko. Frazeologický ekvivalent: plný k prasknutí
196 Doslovný překlad: procházet jako kolem tureckého/muslimského hřbitova,. Frazeologický ekvivalent: jako by 
se nechumelilo
197 Vše o mužích
198 Pouze v případě mluvy „hledače talentů“ ze striptýzového klubu, jenž mluví kajkavským nářečím lze mluvit o 
výraznějších odchylkách, ale ani ty se nepromítají do frazeologie. 
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v tomto případě tomu tak není. Nicméně i zde, jako jinde, převažují 

frekventované verbální frazémy a kvazifrazémy ( (ne)cvjetaju ruže (kome), vaditi 

kestene iz vatre, povući ručnu, pasti u vodu, nemati petlje (za što), reći u lice 

(kome što), ići na živce (kome), poslati k vragu (koga), držati lekciju (kome) atd.,

respektive davati/stavljati na znaje,  naći načina, donositi odluku199 atd.)

Propoziční frazémy jsou zastoupeny zvoláními- „Kamo sreće“, „O Bože!“, 

„K vragu!“ 200,  či jako polypropoziční frazém v tomto případě intersubjektový-

„…–Svi za jednoga!“… –Jedan za sve…!“201.

Domnívám se, že omezený počet frazému je opět dán tím, že je autor 

považuje za způsob, kterým se výpovědi dává expresivita. Ač na mnoha místech 

může drama působit humorně, tak (stejně jako v případě próz „Kafkin prijatelj“ 

a „Moj dobri otac“) autor nechce příliš odvádět pozornost od tématu. 

3.10. Nora danas202

Název hry otevřeně odkazuje na Ibsenovo drama „Dům pro panenky“ a hra 

samotná pak pracuje s obdobným tématem hledání identity a mužsko-ženských 

vztahů. Nicméně role hledače identity a utiskovatele jsou zaměněny, takže 

nakonec z domu odchází manžel Nory- Toni. Problematika vztahů mezi mužem 

a ženou je přenesena do jiné roviny, která funguje jako rámec celé hry. V rámci 

této roviny, jež je prezentována jako současná realita, vystupuje herec, který se 

rozhodne napsat vlastní drama s názvem „Nora danas“ a obsadit do hlavní role

svou manželku. Ta ale zároveň přijme nabídku k natáčení seriálu a zanedbává 

manželské povinnosti, ztrácí trpělivost a je kritická k postavě, kterou pro ni 

napsal její manžel.

Nejpočetnější skupinou, v poměrně omezeném frazeologickém fondu, jsou 

i zde frekventované verbální frazémy (izvući iz blata (koga) , izvrnuti na glavu 

(što) , baciti se u zagrljaj, obilo se o glavu (kome što), reći (skresati, sasuti) u lice 

                                               
199 (ne)kvetou (komu) růže, tahat kaštany z ohně, zatáhnout ruční brzdu,  jít do háje, nemít kuráž, vmést do tváře, 
lézt na nervy, poslat k čertu (koho), udělit lekci (komu) respektive oznamovat, najít způsob, rozhodnout
200 „Kdyby se tak poštěstilo!“, „O Bože!“, „Kčertu!“
201 „…-Všichni za jednoho! …– Jeden za všechny“…“
202 Nora dnes
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(kome što) , ispirati mozak (kome), zarađivati za kruh , stjerati u kut (koga)203

atd.) a kvazifrazémy (pružati otpor (kome) , biti u pitanju, dovoditi u pitanje (što)

204 atd.). Tato skupina tvoří více jak 50% frazeologického fondu celého dramatu.

Poměrně frekventovaný verbální frazém (MI-score 14) „posložiti kockice“205 se 

sice v příručkách neuvádí, ale domnívám se, že do frazeologie chorvatštiny již 

vstoupil.

Podobně je na tom nominální frazém „slamka spasa“206, který se jako 

frazém uvádí pouze v Anićově slovníku. Jeho MI-score je 15 a absolutní 

frekvence 87, tudíž je možno jej považovat za ustálený frazém. Důvodem, proč 

není uváděn v příručkách, může být skutečnost, že se pravděpodobně jedná buď 

o rezultát mezirovinové transformace, jehož bází je verbální frazém „hvatati se 

(za) slamku“207, nebo o analogii založenou na verbálním frazému „hvatati se 

zadnjeg sidra spasa“208, či o kombinaci obou. Nicméně se v tomto případě, 

v souvislosti s výsledky z korpusu, nejedná o autorský zásah. 

Dalšími nominálními frazémy jsou: „desna ruka“, „pravila igre“, „teške 

misli“, „dar s neba“ či „uzaludan ljubavni trud“209. Vedle zmíněných 

nominálních frazémů, Gavran v tomto dramatu opět používá nekodifikovaný 

nominální frazém „topla riječ“. 

Podobně jako v próze „Kafkin prijatelj“ se v „Nora danas“ pravidelně 

objevuje kvazifrazém, tentokrát verbální, „ići na živce (kome)“210. Stejně jako 

v případě vnitřního monologu Maxe Broda se toto syntagma vyskytuje jen 

v promluvě jedné postavy, v tomto případě Nory. Myslím si, že Gavran záměrně 

používá tyto nevýrazné frazémy, které čtenáře/diváka kvůli své frekventovanosti 

a častému užití v každodenní komunikaci příliš nerozptylují, ale svým 

opakováním v textu charakterizují postavu. V dramatu „Nora danas“ hlavní 

hrdinka působí mimo jako hysterická a netrpělivá žena, které vadí, když věci 

nefungují podle jejích náročných představ. Zmíněný frazém „ići na živce“ to svou 

opakovanou realizací v Nořině promluvě dokazuje: „…Znaš da mi kravate idu na 

                                               
203 vytáhnout z bláta (koho), postavit na hlavu, vrhnout se do náručí, omlátit o hlavu (komu co), vmést do tváře, 
vymývat mozek (komu), vydělávat si na chleba, zahnat do kouta
204 klást odpor (komu), jít o (co), ohrožovat
205 poskládat kamínky
206 Stéblo záchrany, záchranné stéblo
207 chytat se stébla
208 chytat se poslední záchranné kotvy
209 pravá ruka, pravidla hry, tíživé myšlenky, dar z nebes, či marná lásky snaha
210 jít/lézt na nervy (komu)



45

živce…“; „…Iako mi to tako ide na živce…“; „…da sam mu zbog svojih čvrstih 

stavova išla na živce…“; (jiná postava se obrací na Noru) „…mislila sam da ti ide 

na živce…“211. 

Na základě rozboru tohoto textu lze tvrdit, že pro drama „Nora danas“ platí 

stejná tvrzení jako pro drama „Sve za muškarce“. Navíc je možno v tomto textu 

najít shodné postupy pro zakomponování frazému do textu jako v Gavranově 

nehumoristické próze. 

3.11. Kako ubiti predsjednika212

Tématem dramatu „Kako ubiti predsjednika“ je promítání politických reálií 

jedné tranzitní země na počátku 21. století do rodinných vztahů, globalizace 

a humanistických ideálů, kterými se všichni neustále zaštiťují. Stela a Robert, 

kdysi idealisté, pracují na vysokých pozicích ve svých oborech. Po devíti letech je 

přijede navštívit Robertův bratr Igor, vystudovaný a respektovaný mladý 

politolog, který plánuje, v duchu antiglobalismu, zabít prezidenta. S ním přijíždí 

i jeho partnerka Marija, která po smrti své matky Igora již nepodporuje a hledá 

smysl života v duchovních hodnotách a obrací se do vnitřního světa. Podporu 

Igor, navzdory očekávání, nedostane ani od Roberta a Stely, kteří mají strach 

o svou kariéru a bojí se následků, které by atentát mohl zanechat na jejich dětech. 

Nakonec se Stela rozhodne, ve jménu „humanistických ideálů“, Igora zneškodnit.

Početná skupina verbálních frazému je zastoupena příklady jako „misliti 

svojom glavom“, „pružiti ruku komu“, „gledati/vidjeti sve crno“, „izazivati 

sudbinu“, „igrati se s vatrom“, popeti se navrh glave (kome)“, „uhvatiti korak 

(s kim)“213 atd. a opět tato skupina tvoří více jak 50% frazeologického fondu 

dramatu. Je zajímavé, že v tomto textu je frazém „ispiti krv (kome)“214 použit ve 

své kodifikované podobě (na rozdíl od jiných Gavranových textů). V rámci 

verbálních frazémů se objevuje i syntagma „pronaći lijek (za što)“215, jež má 

                                               
211 „…Víš, že mi kravaty lezou na nervy…“, „…I přes to, že mi to tak moc leze na nervy…“, „…že jsem mu kvůli 
svým pevným zásadám lezla na nervy…“, „…myslela jsem, že ti leze na nervy…“
212 Jak zabít prezidenta
213 myslet svojí hlavou, podat ruku (komu), vidět všechno černě/dívat se na všechno černě, zahrávat si s osudem, 
zahrávat si s ohněm, <někdo> má plné zuby (koho), dostihnout (koho)
214 vysát (komu) krev
215 najít lék (pro co)
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absolutní frekvenci výskytu v korpuse 19, ale v slovnících se nenachází. 

Domnívám se, že se jedná o podobný případ jako „slamka spasa“, tedy že se 

nejedná o autorský, ale o nekodifikovaný frazém. Za autorský frazém je ovšem 

možné považovat „disati isti zrak“216, který je použit v přeneseném smyslu, což je 

potvrzeno i kontextem- „…da li i u drugim stvarima dišete isti zrak? –„Dišemo 

isti zrak?“ Pojasni. - Pa, na primjer, možeš li s njim pričati otvoreno o svemu, 

ima li iste poglede na život, na politiku…“217. Komponentní varianta je použita 

v rámci frazému „biti/nalaziti se na repu događaja“218, kde je jmenný komponent 

nahrazen slovem „povijest“219. 

Nominální frazémy jsou zastoupeny méně, než je tomu v jiných textech. 

Většina se objevuje v kodifikovaných podobách, například „željezna zavjesa“, 

„slijepa ulica“, „kućni prag“, „toplina doma“. „vuk samotnjak“ či „borba 

s vjetrenjačama“220. Pouze nominální frazém „ružičasta budućnost“221 je 

realizován v aktualizační transformaci „…budućnost nije ružičasta…“222. Zvláště 

v případě této skupiny frazému je vidět tendence používat spojení původně 

pocházející z literatury či historie. Domnívám se, že je Gavran použil úmyslně, 

aby dodal postavám na věrohodnosti (hlavní hrdinové jsou respektované kapacity 

ve svých oborech), což můžeme považovat za stejný postup, který byl  autorem 

použit v próze „Kafkin prijatelj“.   

                                               
216 dýchat stejný vzduch
217 „…dýcháte stejný vzduch i v jiných věcech? –„Dýcháme stejný vzduch“? Vysvětli. –No, jako jestli s ní můžeš 
otevřeně mluvit o všem, jestli máte stejné názory na život, na politiku…“ 
218 být na chvostu událostí
219 dějiny
220 železná opona, slepá ulička, domovní práh teplo domova, vlk samotář, boj s větrnými mlýny
221 růžová budoucnost
222 budoucnost není růžová
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Závěr

O Gavranově tvorbě bylo doposud napsáno nespočet literárně-kritických 

studií a odborných doslovů. Tyto texty se věnují hlavně interpretaci a literární 

analýze. Již méně pozornosti je věnováno jeho jazyku, i přesto, že je 

zdůrazňována důležitost promluvy některých hrdinů. Milovan Tatarin, 

komentující jeho prózu, se dokonce domnívá, že je jazyk hrdinů i základní 

charakteristikou jeho děl „…Gavran će uspostaviti stalna mjesta vlastita 

pripovjedaštva –tema (po nečemu „obilježen“ lik u susretu s njemu 

nerazumljivom stvarnošću), forma (bilježnica-dnevnik), jezično stilska razina 

(krajnje pojednostavljenje, agramatikalne rečenice).“(TATARIN 2008: 136) 223

Jazyková specifika postav Miro Gavrana se projevují tam, kde jsou zdrojem 

humoru (Hotel Babilon) či tam, kde poukazují na mentální stav postavy (Moj 

dobri otac, Najposlušniji bolesnik Trpimir). Expresivita promluvy je ve zvýšené 

míře patrná i u frazémů, kde se projevuje například formou dialektálních variant, 

čehož si všímají i jiní :„ Na nivou lika, to su dijalekti jer je dijalekt odmak od 

norme jezika koji [čitatelj] očekuje“224 a „Své postavě se Gavran přizpůsobuje již 

při práci s jazykovou rovinou textu...K přiblížení mluvenému slovu napomáhá 

také živá směs expresivních hovorových výrazů, záhřebských i slavonských

dialektismů…“225. 

Tato stanoviska platí i o frazeologii Gavranových textů, kam se všechny 

odchylky od jazykové normy promítají, ač je frazeologie vrstva jazyka, která je 

charakterizována ustáleností a neměnností. Na základě analýzy vybraných textů

vykrystalizovaly následující postupy při práci s frazeologií:

 Posilování expresivity pomocí komponentních variant (nejčastěji 

aditivních)

 Kombinování více frazémů a vytváření hybridních forem

                                               
223„…Gavran vytváří stabilní místa ve svém vyprávění- téma (něčím poznamenaný hrdina v konfrontaci s pro něj 
nesrozumitelnou skutečností), forma (zápisky-deník), jazykově-stylová úroveň (extrémní zjednodušení, 
agramatické věty).“ TATARIN, Milovan: O čemu sanjaju mali neobični ljudi?. In Književnost i kazalište. 
Zagreb 2008. Naklada Ljevak. str. 136
224„ Na úrovni postav to jsou dialekty, protože dialekt je odklon od normy, kterou [čtenář] očekává“. 
NIKČEVIĆ, Sanja:.Komični prizori iz bračnog života.In Književnost i kazalište. Zagreb 2008. Naklada Ljevak.
str. 198 
225 LUŽOVÁ, Veronika: Miro Gavran prozaik. Brno 2009. str. 19. Diplomová práce na Filozofické fakultě 
Univerzity Masarykovy na Ústavu slavistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
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 Familiérní uvozování frazémů

 Svazování postavy s jedním konkrétním (kvazi)frazémem s cílem 

ozvláštnit promluvu

 Přizpůsobování promluvy intelektuální úrovni postavy pomocí 

frazeologie

 Častější užívání frazeologie v textech, které jsou humorné

 Vyvažování pozměněné frazeologie početně hojně zastoupenou 

skupinou verbálních frazémů a kvazifrazémů a modifikačních frazémů. 

Z toho dále vyplývá, že shodné rysy ve frazeologii je třeba u Gavrana 

sledovat na linii stylu, nikoliv na linii žánru (dramatický text-próza). S tím souvisí 

i můj předpoklad, že je nosnější analýze podrobovat Gavranovy stylisticky 

zabarvené texty (komedie, prózu s netypickým vypravěčem), pokud chceme lépe 

poznat jeho postupy a nalézt autorské či nekodifikované frazémy, jenž mají 

potenciál vstoupit do chorvatské frazeologie.

Výše zmíněná stanoviska se částečně potvrzují i při aplikování testu, jenž 

byl popsán v první kapitole. Za „bohatší“ lze označit povídky „Najposlušniji 

bolesnik Trpimir“ (153 frazémů226 na zhruba 14300 slov) a „Fosil“ (110 frazémů 

na 9100 slov). Próza „Kafkin prijatelj“ takové znaky nevykazuje (70 frazémů na 

zhruba 31200 slov)  a to stejné platí pro povídku „Moj dobri otac“ (pouze 6 

frazémů na zhruba 1600 slov). Z dramat je za bohatší možno označit pouze 

komedii „Hotel Babilon“, kde na 5500 slov připadne 48 frazémů.

Z tohoto hlediska považuji za směrodatné do budoucna analyzovat 

Gavranovu tvorbu pro děti, jeho rané prózy a komedie.

                                               
226 Sem jsou zahrnuty i kvazifrazémy.
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