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Leksikalna sredstva, ki jih govorec slovenskega 
jezika lahko izbere, kadar poimenovano vsebino  –
hoté ali nehoté – oceni kot „slabo“. Moč besede, 
da pripisuje (ne)vrednost.



MOČ BESEDE

Konvencionalizacija v slovenski frazeologiji:

Besede mičejo, zgledi vlečejo

Beseda ni konj 

Lepa beseda lepo mesto najde

Beseda je meso postala



Moč besede – kaj je to               

Duhovnik:
„Krstim te v imenu Očeta in Sina in Svetega duha.“

Časopis Dnevnik (28. marec 2013):

„Še sveži nizozemski finančni minister Jeroen Dijsselbloem se 
je meteorsko povzpel na položaj šefa evrske skupine, ki je leta 
pripadal preudarnemu Jean-Claudu Junckerju. V dveh mesecih 
od ustoličenja je z nepremišljenimi izjavami dvakrat poskrbel 
za potres na svetovnih finančnih trgih.“



Inflacija besed

Računalnik in neznosna lahkost ubesedovanja:
- pisanje strokovnih in znanstvenih člankov,
- pisanje mejlov kot novodobnih pisem,
- pisanje za javnost (Facebook, Twiter):

(december 2012)
ko volivci javno izražajo nezadovoljstvo,
jih predsednik vlade ozmerja z zombiji.

Sovražni govor!



Kaj se je zgodilo z besedo zombi?
• v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1970–1991) gesla 

zombi še ni.

• Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (SNB 2012): 

1. po nekaterih verovanjih ‘mitološko bitje, ki je s pomočjo 
magije oživelo, v filmih pogosto upodobljeno kot razpadajoče bitje, ki 
deluje pod nadzorom koga‘

2. ekspr. ‘kdor je počasen v svojih reakcijah, brezvoljen in 
neobčutljiv na dogodke v okolici‘

Kaj je torej hotel povedati predsednik vlade o protestnikih?

Anketiranje študentov 3. letnika slovenistike spomladi 2013.



Slovar X: zombi
(denotacija) ‘kdor brez lastne volje deluje pod nadzorom 

koga‘
+ (konotacija) slabš[alno]
Pomenski razrast, ki je ideološko motiviran – ena od 
možnosti za razvoj vrednotenjsko (evalvativno) 
konotiranih pomenov leksemov

= SSKJ vampir
1. po ljudskem verovanju ‘mrtvec, ki vstaja ponoči iz groba 

in sesa ljudem kri‘
2. slabš. ‘brezobziren, neusmiljen izkoriščevalec‘: 

lastnik tovarne je bil pravi vampir
tipizirani kontekst (tipična raba)



Negativna vrednotenjska konotativnost
leksemov

Konvencionalizirana, uslovarjena.

Gradivo: SSKJ in SNB

!!! Slovar ni popolno zrcalo zunajjezikovne resničnosti, avtor 
(slovaropisec oz. slovaropisna „šola“) je do neke mere tudi 
interpret.
Primer1: praksa v ZDA v 60., 70. letih – izključevanje slabšalnih 
poimenovanj za pripadnike etničnih in verskih manjšin, ras …
Primer2: praksa starejših slovenskih slovarjev, ki problematičnih 
besed, npr. nekaterih kalkov, preprosto niso vključevali.



Označenost leksemov v jeziku –
označevanje v slovarju

Ločevanje med 

- družbenim (objektivnim) vrednotenjem 
poimenovane vsebine   (DENOTACIJA)                 in

- z leksemom izraženim (subjektivnim) odnosom 
do poimenovane vsebine (KONOTACIJA).

Prim. tat – dolgoprstnež, urinirati – lulati



SSKJ

Neg. evalv. kvalifikatorji: 
2 %  gradiva

slabš. (2040), nizko (211), vulg. 
(123)

1. knjiga (1970):

- 26 % od vseh slabš. 
(!!! nav. slabš.)

- 24 % od vseh z nizko
- 11 % od vseh z vulg.

5. knjiga (1991):

- 11 % od vseh slabš.

- 16 % od vseh z nizko
- 17 % od vseh z vulg.

Zastarelost gradiva – vpliv? Posplošenje pomenskih
procesov in njihove 
tematizacije



SNB
Neg. evalv. kvalif.:  

0,5 % gradiva
2 KVALIF.: slabš. (14), vulg. (12)

ZAKAJ???

a) pozit. evalv. kvalif. NI

b) 4-krat nižja frekvenca neg. 
evalv.;

a) opisovani svet (zadnjih 20 let) 
ne potrebuje oz. ne omogoča 
pozitivne evalvacije?

b) izogibanje prenagljenemu 
vrednotenju;
dvig meje dopustnosti neg. evalv. 
konotirane leksike v knjižnem 
jeziku.



Kaj je negativno vrednoteno?

• Konotativnost po izvoru (Zima, Vidovič, Žele): 

- inherentna (prvotna): rit, drek ali besedotvorna –
debeluh, ženščè, pezdè in 

- adherentna (drugotna, pridobljena s pomenskim 
razrastom): koza, lajati;

• Povezava med socialnozvrstno oznako in neg. evalv. 
konotativnostjo.



Kvalifikator vulg. – skrajna stopnja 
negativne evalvacije

• Praviloma leksemu inherentna konotativnost, redko 
adherentna.

• Vezana na pomen: ‘deli telesa in njihova 
izločanjska/spolna funkcija‘

drek vulg.‘iztrebki‘  nizko ‘malovredna stvar‘

jebati vulg.‘spolno občevati‘  ostaja vulg.‘grobo ravnati‘

• Kvalif. vulg. ne potrebuje socialnozvrstnega kvalif. 
(goflja vulg. ‘usta‘  pog.slabš. ‘govorjenje‘ 



Kvalifikator nizko – srednja stopnja

• Redko inherentna konotativnost (večji nabor 
besedotvornih obrazil, praviloma ob že evalvativno
zaznamovani podstavi: drekač, klobasariti);

adherentna oznaka za metaforični prenos      

žival  človek (crkniti, gnida, kobila).

• Kvalif. nizko večinoma ni spremljan s soc-zvrst. kvalif.; 
če je, ima en del kvalif. pog. (gobezdati), drugi del 
nižje pog. (krepati)

= kaže se umeščenost kvalifikacije med vulg. in slabš.



Kvalifikator slabš. – najmanjša stopnja 
negativnosti

• Lahko inherentna (baba, cipa, cmera), večinoma 
bogato besedotvorna (robavs, kmetavz, revše, 
smrdulja, pisun) ali adherentna (gos, hlod, taca, 
kumara), zlasti pri 

- prenosu žival  človek (konj, kameleon),

- prevzeti leksiki (dva tipa: bastard, farsa; analfabet).

• Tesnejša prepletenost evalvativnosti in socialne 
zvrstnosti (pri 10 % gradiva).

• Opazna povezanost s časom nastajanja slovarja, 
predvsem ideološko, a tudi z „modo“/trendi: beatle(s), 
možnost prevrednotenja: knjigožer.



Tematizacija:
kaj negativno konotirana leksika vrednoti?

VULG.: izločanje, spolnost; redko umazanost drekast, telesno 
lastnost ritast, duševno last. usrati se (‚strah‘), umiranje gavzniti, 
govorjenje jajcati se, pizditi; izjemoma „drugačnost“ buzarant.

NIZKO: upad izrazov za izločanje, spolnost; porast izrazov za 
govorjenje gobezdati, gobcati, kokodakati in umiranje crkniti, 
krepati, stegniti se, škripniti; telesne crka in duševne last. gnoj, 
tele, hranjenje in pitje nažreti se.

SLABŠ.: popoln umik izrazov za izločanje, nadaljnji upad izrazov 
za spolnost, naraščanje izrazov za vse omenjeno: počasne, 
štorast; teleban, idiot, pogolten; požeruh, lokati, nažehtati se; 
capa; hiralnica, izkrehati – najpogosteje govorjenje, 
poimenovanja za „drugega/drugačnega“.



Namesto zaključka – pogled na SNB  

• Maloštevilnost zaznamovane leksike; sprememba 
tristopenjske kvalifikacije na dvostopenjsko.

• Lastnosti leksike s kvalif. vulg. v SNB se ujemajo z lastnostmi 
takih v SSKJ.

• Lastnosti leksike s kvalif. slabš. v SNB se NE  ujemajo z 
lastnostmi takih v SSKJ:
- nobene kombinacije s soc-zvrst. oznakami;
- večji delež (4 od 14) poimenovanj za spolnost 
(homoseksualno).

Sklep: Kvalif. slabš. v SNB je bliže vrednosti kvalif. nizko v SSKJ.



Zaključek

• Kaj je – pri pregledovanju poimenovalnih enot z 
negativno evalvaltivno konotacijo in rabljenih v 
neposrednem žaljivem govoru – presenetljivo celo za 
rojenega govorca slovenščine in jezikoslovca?

[Str. 19 in op. 25.]


