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POVZETEK
V magistrskem delu Kletvice in psovke trboveljskega govora so analizirane kletvice
in psovke, ki se uporabljajo v Trbovljah, katerih krajevni govor se uvršča v
zagorsko-trboveljsko podnarečje posavskega narečja štajerske narečne skupine.
Z raziskavo smo preverjali kletvice in psovke v trboveljskem govoru in njihovo
uporabo. Ugotavljali smo izvor kletvic in psovk (s pomočjo nam dostopne
literature), njihovo prehajanje v splošno rabo, morebitno izgubo negativne in
pridobitev pozitivne konotacije. Zanimalo nas je tudi, ali se kletvice in psovke
morebiti pojavljajo tudi kot sestavina frazemov. Informatorje smo razdelili v dve
skupini in preverjali medgeneracijsko uporabo kletvic in psovk. Kletvice in psovke
smo uvrstili v več podskupin, pri čemer smo sledili razdelitvi Klemenčičeve (2016,
39–49), ki smo ji dodali še nekaj drugih motivov, in sicer: religiozni motiv,
skatološki motiv, motiv spolnih organov, motiv spolnega odnosa, motiv
homoseksualnosti, motiv matere in otroka, motiv prostitucije, motiv onaniranja,
motiv živali, motiv telesnih značilnosti in hib, motiv ženske, motiv predmetov,
motiv naravnih pojavov, motiv nacionalne pripadnosti in drugo.
V teoretičnem delu smo predstavili geografski in zgodovinski oris kraja, s katerim
bomo poizkušali prikazati družbene razmere za lažje razumevanje prostora in časa,
prav tako pa bomo s tem predstavili tudi današnje Trbovlje.
Kletvice in psovke so v Trbovljah pogost pojav in se vsakodnevno pojavljajo kot
enakovreden del trboveljskega govora.
Ključne besede: dialektologija, štajerska narečna skupina, posavsko narečje,
zagorsko-trboveljsko podnarečje, trboveljski govor, kletvice in psovke.

ABSTRACT
For the purpose of the present master's thesis swear and curse words used in
Trbovlje have been analysed. This local speech is classified as the Zagorje-Trbovlje
subdialect being a part of the Lower Sava Valley dialect, which belongs to the
Styrian dialect group.
During the research swear and curse words in the speech of Trbovlje and the use
thereof were examined. By means of accessible literature the origin of swear and
curse words, the passing over thereof into general use and an eventual loss of a
negative connotation as well as getting a positive one were determined. We were
also interested in the possible occurrence of swear and curse words as parts of
idioms. We divided the informants into two groups and studied the
intergenerational use of swear and curse words. Considering the Klemenčič (2016,
39-49) classification, swear and curse words were placed into several subgroups.
The said classification was supplemented by several other motives like religious
motive, scatological motive, motives in relation to genitals, sexual intercourse,
homosexuality, mother and child, prostitution, masturbation, animals, physical
characteristics and defects, women, objects, natural phenomena, national affiliation
etc.
In order to present the social circumstances for better understanding of place and
time the theoretical part contains a geographical and historical description of the
town and thus Trbovlje as it is today is presented as well.

Swear and curse words in Trbovlje are very commonly used and are considered to
be an equivalent part of the everyday speech of Trbovlje.

Key words: dialectology, Styrian dialect group, Lower Sava Valley dialect,
Zagorje-Trbovlje subdialect, speech of Trbovlje, swear and curse words.
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1 Uvod
Ker smo ugotovili, da so kletvice in psovke v trboveljskem govoru zelo pogost
pojav, ki pa po našem mnenju počasi izginja, smo se odločili, da preverimo njihovo
uporabo, jih zberemo in jih na tak način ohranimo tudi v pisni obliki.
Kletvice in psovke so pomemben del identitete Trbovelj in Trboveljčanov, saj se na
zunaj pogosto identificiramo predvsem z znamenito kletvico mat kurba. Obstaja
interna šala, in sicer da Trboveljčan vedno prepozna Trboveljčana po prekomernem
preklinjanju, ki se vsem izven kroga trboveljskega govora sliši zelo robustno in
vulgarno.
Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij, ki so členjena na podpoglavja. V
uvodu predstavljamo opredelitev problema, uporabljene metode dela, raziskovalne
hipoteze. V teoretičnem delu naloge smo opredelili geografsko lego in zgodovino
Trbovelj ter premogokopništva, ki je sestavni del »črne doline«. Temu poglavju
sledi narečna umestitev trboveljskega govora ter predstavitev njegovega
glasoslovnega orisa, čemur sledi še teoretični oris kletvic in psovk, pri čemer smo
se opirali na izsledke raziskav Bernarda Nežmaha. Sledi empirični del, ki prinaša
podatke o načinu zbiranja gradiva in informatorjih na terenu. Zbrano gradivo je
natančno predstavljeno in analizirano. Nalogo zaokrožuje sklep, ki mu sledi
uporabljen seznam virov in literature.

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema
V magistrski nalogi so obravnavane kletvice in psovke, ki so v trboveljskem govoru
zelo pogoste. Ugotavljamo, da so del vsakdanjega govora.
V slovenski strokovni literaturi se o njih piše zelo malo. Bernard Nežmah jih je v
svojem delu Kletvice in psovke (2011) strokovno opredelil takole:
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1. Kletvica – je beseda, ki jo ljudje uporabimo, kadar nimamo na voljo nobene
druge besede. Ta razlaga podkrepi kletvico kot znamenje človeške slabosti.
Druga razlaga podkrepi preklinjanje, vendar le-to ni osebna slabost, je le
posledica posebnih situacij, v katerih so kletvice najustreznejše besede (prav
tam: 11). Pri kletvicah gre tako za preklinjanje v ožjem pomenu besede, pri
katerem gre za anihiliacijo sogovorca (prav tam: 25).
2. Psovka oziroma žaljenje – tu imamo opraviti z degradacijo nagovorjenca (prav
tam). Funkcija psovke je spremeniti družbeni položaj sogovorca (prav tam: 17).
Etnologinja Jelka Pšajd je zbrala prekmurske kletvice in jih predstavila v delu Še
zdaj, na te svet den, moreš preklinjati? (Pšajd 2005).

1.2 Namen in cilji raziskovanja
Z raziskavo bomo preverjali kletvice in psovke v trboveljskem govoru in njihovo
uporabo. Ugotavljali bomo izvor kletvic in psovk (s pomočjo nam dostopne
literature), njihovo prehajanje v splošno rabo, morebitno izgubo negativne in
pridobitev pozitivne konotacije. Zanima nas tudi, ali se kletvice in psovke morebiti
pojavljajo tudi kot sestavina frazemov.
V teoretičnem delu bomo najprej predstavili geografski in zgodovinski oris kraja, s
katerim bomo poizkušali prikazati družbene razmere za lažje razumevanje prostora
in časa, prav tako pa bomo s tem predstavili tudi današnje Trbovlje.
Trboveljski govor se umešča v štajersko narečno skupino. Predstavili bomo njegove
glasoslovne in oblikoslovne značilnosti. Zbrano gradivo bomo fonetično zapisali.
V empiričnem delu bomo predstavili in analizirali na terenu zbrano gradivo.
Kletvice in psovke bomo uvrstili v več podskupin, pri čemer smo sledili razdelitvi
Klemenčičeve (2016, 39–49), ki smo ji dodali še nekaj drugih motivov, in sicer:
 religiozni motiv,
 skatološki motiv,
 motiv spolnih organov,
2

 motiv spolnega odnosa,
 motiv homoseksualnosti,
 motiv matere in otroka,
 motiv prostitucije,
 motiv onaniranja,
 motiv živali,
 motiv telesnih značilnosti in hib,
 motiv ženske,
 motiv predmetov,
 motiv naravnih pojavov,
 motiv motiv nacionalne pripadnosti
 drugo.

1.3 Raziskovalne hipoteze
Ker so kletvice in psovke v trboveljskem govoru zelo pogoste, smo zastavili
naslednje hipoteze:
1. Kletvice in psovke so v trboveljskem govoru zelo pogost pojav.
2. Starejša generacija govorcev uporablja več kletvic kot mlajša.
3. Največ kletvic se umešča v podskupino »motiv spolnih odnosov«.
4. Največ kletvic je prevzetih iz stičnih jezikov.
V empiričnem delu magistrske naloge bomo potrdili ali ovrgli hipoteze.

1.4 Metode raziskovanja
Narečjeslovje je interdisciplinarna veda. Kot takšna se povezuje z drugimi
jezikoslovnimi in tudi nejezikoslovnimi vejami. Magistrska naloga bo zato
temeljila na uporabi in prepletu različnih raziskovalnih metod. Uporabili bomo:
1.

splošne metode (analitične, sintetične, induktivne, deduktivne metode);
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2.

direktne metode (terensko delo /neposredni in posredni stik/, zapisovanje
slušnega gradiva, informatorji, vprašalniki);

3.

interpretacijske metode;

4.

primerjalne metode;

5.

metode splošnega in opisnega jezikoslovja (jezikovno opisovanje, integralna
metoda);

6.

zgodovinske in geografske metode.
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2 Teoretični del
2.1 Geografski in zgodovinski oris Trbovelj
Trbovlje ležijo v Posavskem hribovju, ki je največja slovenska pokrajina. Obsega
namreč širok pas med Ljubljanskim poljem in Sevniško kotlino, in sicer na obeh
bregovih reke Save. Je največje naselje v pokrajini, po podatkih iz leta 1991 imajo
Trbovlje 17 485 prebivalcev. Statisični urad navaja, da so imele sredi leta 2015
približno 16.450 prebivalcev (približno 8.000 moških in 8.450 žensk). Perko piše
(1999: 181—189), da so Trbovlje zrasle iz nekdanjih vasi Retje, Vode, Loke in
Trbovlje, ko se je zaradi odkritja premoga spremenila gospodarska usmeritev tega
območja.
Za lažje razumevanje današnjih Trbovelj bomo v tem poglavju predstavili
zgodovino Trbovelj, njeno lego in pa razvoj rudarstva, ki ima posledično vpliv na
razvoj govora, narečja, predvsem zaradi priseljevanja tujcev, ki so delali v rudniku.
Pokrajina Trbovelj kaže na to, da preden se je na to področje priselil človek, je
moral iztrebiti gozd. Danes se človek v Trbovljah še vedno bori z isto težavo. Kakor
hitro zapusti jaso, začne rasti grmovje in kasneje gozd. Trbovlje so imele na začetku
le nekaj zaselkov. Ko pa se je začelo v mestu pojavljati rudarstvo, se je popolnoma
vse spremenilo. Stari zaselki so izginili, prerili in prekopali so tudi svet Trbovelj.
Na področjih, kjer so odkrili črno bogastvo, so nastala rudarska naselja. Manjša
naselja, ki so se razvila na nasipih (etažah), še danes imenujemo Nasipi. Na tem
območju so nastale najbolj znane rudarske vasi npr. Žabja vas. Središče rudniških
Trbovelj je nastalo ob Trboveljščici (tu sta se pojavili dve jedri: prvo ob nekdanjem
kmetiškem mlinu in drugo okrog starih Vod); (Orožen 1958: 21–22).
Glavna prometna pot ni potekala čez Trbovlje, temveč skozi dolino reke Save. Ker
pa je bila dolina izredno neprehodna, je veliko let po dolini potekal le vodni promet.
Ko so leta 1849 zgradili Južno železnico, se je trgovina preusmerila v kopenski
promet. Cestno povezavo je dolina pridobila šele med drugo svetovno vojno, ko so
Nemci iz strateških razlogov zgradili cesto Zagorje–Hrastnik. (Orožen 1958: 27)
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Najstarejša doba Trbovelj je popolnoma zavita v temo. Znana naj bi bila edino
Dolska sekira, ki pa se je v zgodovini izgubila. Predvidevajo, da naj bi vseeno na
tem območju tudi v prazgodovini živeli ljudje, saj so bile najdbe vsepovsod okoli,
torej na Vačah pri Litiji, v okolici Radeč ipd. Na Bukovi gori pri Trbovljah so
odkrili prazgodovinske gomile in stavbe, predvideva se, da so nastale v železni
dobi. Tudi v mestu Trbovlje so odkrili sledi prazgodovinske stavbe. V Trbovljah so
prav tako sledi Ilirov in Keltov, odkrili so cel zaboj Keltskih zlatnikov. Nekaj časa
so kmetje še nosili te novce kot okraske (obeske na ogrlicah), danes so popolnoma
izgubljeni (razen redkih, ki jih je pridobil Celjski muzej); (Orožen 1958: 29–34).
Trbovlje so veljale za največjo rimsko naselbino na tem področju. V 5. stoletju je
rimska oblast na našem ozemlju propadla, ošibili so jo predvsem preseljevanje
ljudstev in vpadi novih ljudstev. Na našem področju niso pustili pretiranih sledov,
okoli leta 600 so se sem naselili Slovani. Nikakršnih podatkov nimamo o tem, iz
katere smeri so prišli v trboveljsko dolino in ali so tu našli sledi prejšnjega
prebivalstva. Trditi smemo, da je večino jas in naselbin ob prihodu Slovanov že
prerasel gozd. Slovenci so se poselili po planotah in višavah, po policah in pobočjih.
Ko so Slovani prišli na to območje, so bili še nomadi, vendar so se hitro ustalili.
Sprva so se oblikovala plemena, nato župe. V 8. stoletju je na našem območju
nastala politična ureditev, kateri je vladal knez Vojnomir. Vključeni so bili tudi v
nemški fevdalni red, kasneje pa pripadali deželi Kranjski. Za kratek čas so Trbovlje
zavzameli tudi Madžari, ko so madžarski jezdeci prišli skozi Savinjsko dolino proti
Ljubljanskem polju in Italiji. Po veliki zmagi naših prednikov na Leškem polju 955.
leta so se Madžari umaknili nazaj v Panonsko nižino. V okviru Velike Karantanije
se je začela ponovno krepiti nemška oblast. Na našem območju je oglejska cerkev
uvedla krščanstvo (oglejsko cerkev). Prvi duhovnik, ki naj pa bi bil zapisan na
našem območju že leta 1330, je Nicolaus de Pairisgretz (Orožen 1958: 35–62).
Kot je bilo omenjeno že zgoraj se bomo posvetili največjemu industrijskemu obratu
v Trbovljah, ki je k nam pripeljal delavce iz celotne Evrope.
Rudarstvo je ena najstarejših panog. Gotovo je tudi, da so Rimljani premog že
poznali, obstajajo pa tudi predvidevanja, da so ga celo uporabljali. Za srednji vek
je znano, da so v Angliji kopali premog, da so ga uporabljali kovači. Začetki
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avstrijskega in nemškega premogokopništva segajo šele v 17. stoletje. Kot prvi je
začel premog kopati knez Schwarzenberg, in sicer okoli leta 1670 v okolici
Judenburga (Orožen 1958: 299).
Prvo poročilo odkrivanja premoga na našem ozemlju je v okolici Šoštanja. Leta
1767 odkrije Peter Zajc tam kameni premog. Drugo poročilo je iz okolice
Frankolovega, tretje poročilo pa se nanaša na Liboje, kjer je bila od leta 1793–1807
tovarna galuna, ki naj bi uporabljala premog iz tistega okoliša. V začetku 19. stoletja
so odkrili več nahajališč premoga vzdolž laško-celjske doline. Dr. Matija Macher
ob poročilu o topli vodi v Rimskih toplicah govori tudi o ogromnih količinah
premoga na zasavskem področju (Orožen 1958: 302).
V Trbovljah so kmetje že dolgo časa poznali »črno zemljo«, ki ni nikoli ničesar
obrodila. O tej zemlji sta slišala dva popotna rudarja Thonhauser in Holubar. O
odkritju sta pripovedovala deželnemu odvetniku Mauerju, v katerem se je vzbudila
želja po proizvajanju in dobičku. Leta 1802 je sklenil s kmeti pogodbo glede
zemljišča za najemnino okrog 1500 goldinarjev (Orožen 1958: 302).
V Trbovljah je Mauer leta 1825 ustanovil steklarno, ki je služila kot sredstvo za
vzdrževanje rudnika. Vendar je bila majhna in je imela le 16 delavcev in enega
uradnika. Ignacij Pavel in Franc Kasverij Maurer sta leta 1839 zaprosila rudarsko
oblast, naj jima dovoli povečati število jamskih mer. Prošnja ni bila odobrena,
sumilo pa se je, da se je istega leta tudi država potegovala za zemljišča in premog
v trboveljski dolini. Jamska področja so dobila rimske številke, ki so bile dodeljene
v smislu oddaljenosti od Retenske cerkve, poleg tega pa so dobile tudi imensko
oznako. Mauerjev rudnik se je po novi podelitvi imenoval Rudnik kamenega
premoga v Trbovljah. Kot je omenjeno že zgoraj, so hoteli leta 1839 ustanoviti
državni premogokopnik, vendar se je zadeva zaradi pritožbe Mauerja zavlekla. Ko
je prišlo do požara v državnem delu rudnika se država odločila, da bo ta del rudnika
prodala. Delavcev je bilo leta 1871 514, že leta 1872 pa se je število delavcev
povečalo na 774. Leta 1872 je znašala dolžina proge kar dobrih 19 km. Delavci v
rudniku so delali ročno in kar po 12 ur dnevno. Na treh dnevnih kopih je delalo tudi
precej žensk. Prva smrtna žrtev rudnika je Janez Celestina, ki ga je že leta 1839
zasulo v Mauerjevem rudniku. Leta 1862 so bile štiri smrtne žrtve zaradi uhajanja
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plina. Delavci v rudniku so bili skoraj brez izjeme Slovenci, vodstvo pa seveda
nemško. Slovenci so bili večinoma priseljeni iz Štajerske in Kranjske, nekaj
rudarjev pa je bilo tudi iz Trbovelj. Delavci so prišli večinoma iz kmečkega okolja,
nekaj je bilo tudi obrtnikov, tako da so se morali kar hitro navaditi na nov način
življenja. Delali so veliko in za malo denarja, delo je bilo, kot pričajo smrtne žrtve
tudi zelo nevarno. V težkem delu tiči tudi razlog za obiskovanje gostiln, saj so želeli
pobegniti iz vsakdanjega težkega življenja (Orožen 1958: 303–327).
Trboveljska premogokopna družba je nastala leta 1873. Obsega kar 40 jamskih mer.
Takoj za Vodenskimi rudniki pride na vrsto tudi Mauer-Pongračev rudnik. Marijo
in moža, ki sta bila naveličana skrbi, je premagala visoka kupna cena in sta rudnik
prodala, in sicer za dva milijona goldinarjev. TPD je dokončno prevzela vse rudnike
v Trbovljah, prav tako pa je tudi delavce, vendar so le-ti na lastno željo lahko dali
odpoved. Na čelu vodstva je imela TPD upravni svet ter občni zbor. Po ljudskem
izročilu je bila večina članov upravnega sveta židovskega porekla, bila sta le dva
Ljubljančana. Plače, ki so jih prejemali delavci, so se zelo razlikovale od plač, ki so
jih prejemali tisti na višjih položajih. Poleg redne plače so bila delavcem na voljo
še stanovanja, košček zemlje in pa deputat za kravo. Njihova odpravnina je bila
enaka trimesečni plači, pokojnine družba razen redkim izjemam ni izplačevala
(Orožen 1958: 328–334).
Rudarska naselja in stanovanja so nastala, ker je bila bivalna stiska rudarskih
delavcev vse večja. Čeprav je bil zakon o izgradnji delavskih stanovanj sprejet že
leta 1892, ga na naših tleh ni bilo mogoče čutiti. Delavske kolonije so začeli lastniki
rudnikov graditi po sklepu drugega kongresa montanistov v Ljubljani leta 1869.
Gradnja kolonij je trajala do druge svetovne vojne, vendar pa je bila večina kolonij
zgrajenih že pred prvo svetovno vojno. Kolonije so definirane kot najemniška
stanovanja, ki so jih zgradili podjetniki za svoje delavce v bližini tovarn ali
rudnikov, torej v glavnem za nižje sloje prebivalstva. Najemnine za takšna
stanovanja so bile minimalne, večinoma pa so bile obračunane pri mezdi (Mlakar
2003: 12).
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Pred letom 1860 so bile za delavce zgrajene še manj ustrezne lesene barake, ki niso
zagotovile niti najbolj osnovnih življenjskih pogojev. Osnovni motivi za gradnjo
kolonij v Trbovljah so bili:
 Velikemu prilivu nove delovne sile zagotoviti najosnovnejše bivalne pogoje.
 Da so lahko delali 12 ur dnevno, je bilo potrebno zgraditi stanovanja v bližini
rudnika.
 Zajeziti izseljevanje v Porurje, Westfalijo in Ameriko.
 Pridobiti nove delavce.
 Ohraniti nizke mezde. Stanovanja so bila lahko brezplačna, ker so mezde bile
temu primerno nizke—le zaslepili so jim oči, ker so dejansko plačali stanovanja.
(1/3 plače je bila namenjena navidezni najemnini)
 Rudniško stanovanje so uporabljali kot sredstvo za pritisk, ker bi ob morebitni
stavki ali odpovedi ostali brez stanovanja
(Mlakar 2003: 13).
V teh težkih razmerah so več kot stoletje živeli rudarji. Danes te zgodbe, ki je bila
predstavljena, ni več. Rudnik je zaprt, rudarji preusmerjeni v druge rudnike. Rude
se ne izkopava več. Tujci, prišleki so se pomešali z domačim prebivalstvom in se
asimilirali do te meje, da je v Trboveljskem govoru danes kar nekaj prevzetih besed.
V šolah se je v Trbovljah leta 1885 izključno govorilo nemško (Orožen 1958: 665).
Kasneje je prispelo veliko delavcev, ki so s seboj prinesli svoje besede in se
asimilirali z obstoječim prebivalstvom. Tako je trboveljski govor mešanica
prevzetih besed, tako nemških kot tudi iz jezikov bivše Jugoslavije.

1.4 Narečna umestitev trboveljskega govora
Slovenska dialektologija uvršča trboveljski govor v štajersko narečno skupino.
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1.4.1

Štajerska narečna skupina

Štajerska narečna skupina je ena od 7 narečnih skupin, v katere uvrščamo slovenska
narečja. K štajerski narečni skupini spadajo:
 zgornjesavinjsko narečje,
 srednjesavinjsko narečje,
 srednještajersko narečje,
 kozjansko-bizeljsko narečje,
 posavsko narečje,
 južnopohorsko narečje s kozjaškim govorom.
Posavsko narečje, ki je bilo nekdaj dolenjsko, se deli na tri podnarečja:
 zagorsko-trboveljsko (od Litije do Zidanega Mosta),
 sevniško-krško (v Posavju od Zidanega Mosta do Obrežja),
 laško (ob spodnji Savinji).
Trboveljski govor se uvršča v zagorsko-trboveljsko podnarečje.

1.4.2

Trboveljski govor

Medvedova in Smoletova ugotavljata (2005: 69), da trboveljski krajevni govor v
strokovni literaturi še ni bil opisan. Ramovš trboveljski govor prišteva k
medijskemu podnarečju, Logar in Rigler pa sta ga leta 1983 na Karti slovenskih
narečij uvrstila v posavsko narečje, natančneje v trboveljsko-zagorski govor
(podnarečje), ki se je oblikoval na stiku treh narečnih skupin: štajerske, dolenjske
in gorenjske. Avtorici pišeta (prav tam: 71), da je lega Trbovelj vplivala na to, da
je prihajalo do mednarečnih stikov, razvoj industrije pa je kasneje omogočil tudi
medjezikovne stike.
Poudarjata (prav tam: 71–72), da so imeli na razvoj in oblikovanje trboveljskega
govora velik vpliv tudi zunajjezikovni dejavniki, in sicer:
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 zemljepisni (Trbovlje ležijo v ozki kotlini, ki jo obdaja hribovje, visoko
okoli 1000 m nadmorske višini, kar vpliva na pozno razvite prometne poti
in na razvoj govora),
 upravnopolitični (Trbovlje skozi zgodovino mejijo najprej na provinci
Norik in Panonijo, kasneje na dve deželi, Štajersko in Kranjsko),
 cerkvenoupravni (pripadnost različnim škofijam: zagorska ljubljanski,
trboveljska in hrastniška pa mariborski),
 gospodarski (premog in razvoj premogokopništva, posledično povečevanje
prebivalstva).
1.4.2.1 Glasoslovni in oblikoslovni oris trboveljskega govora1

Samoglasniki
Naglašeni samoglasniki
Trboveljski govor pozna le dolge naglašene samoglasnike, pod kratkim naglasom
se pojavlja samo kratka različica polglasnika, npr. 'dǝš : 'dǝ:š.
Naglas je jakosten, vokalni sistem pa monoftongično-diftongičen:
i:

u:
i:ẹ

ǝ

ẹ:/e̯:/e:

u:ọ
ọ:

i̯ a:

+ ǝr

u̯o:
a:

Izvor:
i:  stalno dolgega in staroakutiranega i ('zi:ma, 'li:pa, p'ti:ca)
 v prevzetih in knjižnih besedah ('ci:gu, dru'ži:na)
u:  stalno dolgega o ('nu:č, mǝ'su:)
 stalno dolgega in staroakutiranega u ('du:ša, k'ru:xa, k'ru:x)
 v prevzetih besedah ('ju:žna)
 iz zveze -ol- v nekaterih besedah ('ku:k, 'tu:k)

1

Povzeto po Medved, Smole (2005: 69–88).
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i:ẹ  stalno dolgega e ('pi:ẹč, 'li:ẹt)
 novoakutiranega e ('ri:ẹku, k'mi:ẹt)
 stalno dolgega in staroakutiranega nosnega ę ('pi:ẹt, 'di:ẹtla)
 v prevzetih besedah ('ši:ẹfla)
u:ọ  novoakutiranega o (p'ru:ọsim, 'nu:ọsim)
 stalno dolgega in staroakutiranega nosnega ǫ (k'lu:ọp, 'tu:ọča)
 v prevzetih besedah ('ku:ọlm)
 stalno dolgega o v položaju pred j (g'nu:ọj)
ẹ: / e̯: / e:  stalno dolgega in staroakutiranega jata (s'vẹ:ča, st'rẹ:xa)
 v prevzetih besedah ('ẹ:mar)
ọ:  v knjižnih besedah (bǝ'tọ:nski)
 v prevzetih besedah (š'tọ:pḷci)
 iz različnih oslabelih samoglasnikov v položaju pred [u̯] ('šọ:u̯, čǝp'rọ:u̯)
 skupaj z [u̯] stalno dolgi in staroakutirani ɫ̥ ('vọ:u̯k, 'žọ:u̯na)
i̯ a:  umično naglašenega e ('ži̯ a:na, 'ti̯ a:ta)
 različnih e-jevskih samoglasnikov po mlajših naglasnih umikih ('di̯ a:ska,
x 'mi̯ a:si)
u̯o:  umično naglašenega o ('ku̯o:sa, 'ku̯o:nc)
a  stalno dolgega in staroakutiranega a (d'va:, k'ra:va)
 stalno dolgega polglasnika ('da:n)
 novoakutiranega polglasnika ('ta:šča)
 v prevzetih besedah ('a:jmoxt)
ǝ: (oziroma njegova fonetično kratka različica [ǝ])
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 staroakutirani a, i in u v zadnjem besednem zlogu (b'rǝt, 'nǝč, 'kǝp, 'vǝ:s
ʻzaimekʼ)2
 skupaj z /r/ je nastal iz stalno dolgega in staroakutiranega samoglasniškega r̥
('vǝrt, nǝ 'xǝrpti)
 v posameznih besedah v izglasju namesto e-jevskih samoglasnikov (ku'fǝ:)
 iz različnih sprednjih, po mlajšem naglasnem umiku naglašenih
samoglasnikov ('jǝ:t ʻitiʼ, 'jǝnkǝrt ʻenkratʼ)
Nenaglašeni samoglasniki so: i, u, e, ǝ, o in a.
V trboveljskem govoru so redukciji najbolj izpostavljeni i, u in ǝ, slabijo pa tudi e,
o in a. Zaradi tega je najpogostejši nenaglašen samoglasnik /ǝ/, pogost je tudi /u/,
in to zaradi ukanja. Po popolni onemitvi samoglasnikov so v položaju ob
konzunantih pogosto nastali zlogotvorni l̥ ('ku:pl̥ , 'tu:ọpl̥ , 'ku:mpl̥ ), r̥ (dr̥'ga:č,
r̥'di:ẹč), m̥ ('ku:ọlm̥) in n̥ (pu'či:tn̥cǝ, 'za:dn̥), zaradi onemitev pa se lahko besede
skrajšajo tudi za en zlog ( 'ma:m, pu'lẹ:t, x'ma:l, 'vi:n, x'lẹ:pc, g'na:r).

Soglasniki
Posebnosti:
 otrditev l' v srednji /l/: 'bu:lš, 'zi:ẹle;
 n' > /j/: ku'rẹ:jǝ;
 otrditev n' v /n/ v položaju za soglasnikom: 'lu:kna;
 /j/ je lahko različnega drugotnega nastanka: protetični ('jǝ:t, 'jǝ:mu) in
vrinjeni ('u:ọjstǝr, 'bẹ:jžmo);
 črĕ- in žrĕ se v posameznih besedah ohranjata (črǝ'pi:jǝ, toda 'čẹ:šna);
 skupina šč se ohranja v vzglasju (š'či̯ a:pc), sicer se šč asimilira v /š/
(ug'ni:šǝ);
 prehod -g > -x je znan le v besedi bog ('bu:x);
 asimilacije in disimilacije v soglasniških sklopih:
•

km, kn > xm, xn (x'ma:l, sp'la:xn̥t),

Doslednosti pri refleksih za te glasove ni. Pojavljajo se dolenjska reducirana oblika, štajerska
podaljšana [ǝ] v / ǝ: / in štajerski refleks ('dǝš / 'di̯ a:š).
2
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•

sk > šk (šk'ri:nca),

•

tj > k (kǝ'du:ọl).

Oblikoslovne posebnosti. Govor pozna v ednini pretežno maskulinizacijo
samostalnikov srednjega spola ('lẹ:p mǝ'su:), redkeje tudi feminizacijo ('ja:jca), v
množini pa je pogostejša feminizacija (v'ra:tǝ). Pri glagolih se za 2. osebo dvojine
moškega spola namesto -va uporablja končnica -ma (sma). Pri samostalnikih m.
spola v O ed. je opazno posploševanje ženskih a-jevskih končnic (s k'ru:xam), v M
mn. samostalnikov ženske a-jevske sklanjatve pa ženskih i-jevskih končnic (u
kulu'ni:jix).

2.3 Splošno o kletvicah in psovkah
Po Nežmahu (2011: 9) so kletvice in psovke večen in splošen del človeške govorice.
Avtor ugotavlja, da imamo opraviti z zelo kompleksno obliko medčloveškega
komuniciranja in da ne gre le za iracionalen izbruh.
Kletvice in psovke se pojavljajo povsod: v zasebnem življenju, poslovnem
življenju, privoščijo si jih tudi na televiziji, v grafitih, radijskih oddajah ipd.
Nežmah (prav tam: 11) navaja dve teoriji, zakaj ljudje preklinjajo:
a) Prva podkrepi kletvico, tj. besedo, ki jo ljudje uporabimo, kadar na voljo
nimamo nobene druge besede, kot znamenje človeške slabosti. Avtor
tovrstne kletvice poimenuje »lahke« in »lene« besede. To poimenovanje se
nanaša na skromen človekov besedni zaklad.
b) Druga razlaga podkrepi preklinjanje, vendar to ni osebna slabost, ampak je
le posledica posebnih situacij, v katerih so kletvice najustreznejše besede.
Pri kletvicah gre tako za preklinjanje v ožjem pomenu besede, pri katerem gre za
anihiliacijo sogovorca (Nežmah 2011: 25).
Iva Klemenčič (2016: 18) navaja 4 skupine različnih vrst besed glede na njihovo
obliko in pomen:
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a) V prvo skupino uvršča besede z nevtralno obliko in nevtralnim pomenom.
Gre za besede, ki ne vzbujajo čustev, odzivov. Ta skupina besed je
najštevilčnejša.
b) V drugo skupino uvršča besede s slabo obliko in z nevtralnim pomenom. To
so pogovorne besede, ki imajo sinonime v knjižnem jeziku (zaradi
sinonimov je njihova oblika slaba).
c) V tretjo skupino umešča besede z nevtralno obliko in s slabim pomenom.
Gre za besede s t. i. tabu področij, kot sta npr. spolnost in izločanje. Te
besede se morajo uporabljati zelo pazljivo.
d) V četrto skupino uvršča besede s slabim pomenom in slabo obliko. Gre za
tabu teme, ki jim je dodana pogovorna oblika besede.
Za nas je najzanimivejša zadnja skupina, torej besede s slabim pomenom in slabo
obliko.

Pozdrav, slovo in kletvice pripadajo istim delokucijskim pojavom. Delokucijski
glagoli pa nastajajo pod pritiskom leksikalne nuje, povezani so s tem, kako pogosti
in pomembni so pomensko polni obrazci v nekaterih kulturah. To pojasnjujejo na
način, da so kletvice in psovke pomembne v slovenski kulturi, saj so v nekaterih
narečjih uporabljene zelo pogosto (Nežmah 2011: 12). Lokucija je tako nasprotje
perfomativnega glagola, ki pomeni, da to, kar smo izrekli, prikažemo tudi z
besednim oziroma nebesednim izrazjem. Najbolj razširjena oziroma jezikovno
pregibna lokucija proizvede delokativni glagol, ki pa ne opisuje zgolj izvorne
lokucije, temveč tudi še vse ostale formule. Pojavljajo se težave s povezavo kletvic
in performativov, ilokucijske sile. Pripiše se jim lahko relaksacijsko funkcijo
dajanja

si

duška.

Ni

mogoče

popisati

kletvic

s

koncepti,

kot

so

posrečenost/neposrečenost in resničnost/neresničnost, zato se omenja spolzek
položaj kletvenih izjav (prav tam: 15).
Kot primer delokucijskega glagola v slovenščini avtor navaja glagol psovati.
Pojasnjuje, da to ne pomeni narediti psa, niti ga imenovati, ampak pomeni
izgovoriti/reči pes (prav tam: 12).
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Kletvice tako izražajo neko travmo, situacijo, v kateri se znajde oseba. Ljudje se
namreč na travmatične situacije odzovemo zelo različno, in sicer: (a) npr. z besedo
Au!, s čimer signaliziramo fizično bolečino, (b) ostanemo tiho in s tem
signaliziramo vzvišenost nad situacijo, ki smo jo doživeli, (c) zavzamemo ironično
distanco ali (č) psujemo oziroma preklinjamo človeka, ki nam je nekaj storil, rekel
(prav tam: 13).
Poznamo tri tako imenovane odločne reakcije:
 solze,
 maščevanje,
 besedni odgovor.
Jezik je nadomestek dejanj.Vzgojen človek bo tako namesto fizičnega nasilja izbral
besedno žalitev, npr. tepec ali kreten (prav tam: 14).
Nežmah meni, da je namen preklinjanja to, da si v besedah tako šokanten, da
sogovornik obnemi. Namen je skratka izreči nekaj, na kar sogovornik nima
odgovora. Trdi, da pri preklinjanju uporabljamo le določen relativno omejen
repertoar kletvic in psovk. Kletvice presenečajo, nikoli ne moremo reči, da bomo
zdaj slišali kletev ali psovko, nikoli je ne moremo predvideti, zato je njena posledica
velikokrat molk sogovornika. H kletvici in k psovki bi lahko dodali še termina
žaljivka in zmerljivka, vendar sta ta podkategorija psovke, tako da ju Nežmah v
teorijo ne umešča. Podobno kot žaljivka in zmerljivka deluje tudi posmehovanje, ki
je prav tako podkategorija psovke. Razlika med psovko in žaljivko je predvsem ta,
da psovka natančno implicira izreko psovalnih obrazcev, medtem ko žaljivka
obrazcev žaljenja ne implicira natančno. Poleg zgoraj naštetih obstajajo še termini
opolzkost, obscenost, vulgarnost, vendar avtor meni, da so ti bolj vsebine družbenih
tabujev kot strukture izjav. Termin blasfemija opisuje kot kršenje religioznih
tabujev (prav tam: 95–96).
V nadaljevanju bomo pojasnili govorni situaciji tako za psovko kot tudi za kletvico,
kar nam bo pomagalo razumeti njuno delovanje.
1. Psovka je beseda oziroma besedna zveza, ki žaljivo opisuje nagovorjenega. V
govorni situaciji nastopajo: govorec (G), nagovorjeni (NG) in tekst psovke (P).
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Psovka deluje na takšen način, da govorec (G) izreče psovko, s čimer doseže
učinek razžaljenosti pri nagovorjenem (NG). Sama razžaljenost pa je produkt
diskrepance med ustaljeno podobo NG in žaljivo oziroma negativno
transformirano podobo o NG, ki jo prinaša psovka (P) (prav tam: 97).
2. Pri kletvici pa je situacija drugačna. Govorec (G) ne transformira nagovorjenega
(NG) v drugo podobo, temveč prek teksta kletvice (K) izrazi celotno pot
oziroma postopek posredne transformacije (NG)=X. Kletvica tako postavlja
postopek dominacije, pri katerem pa ne gre le za razžaljenost, marveč za obliko
verbalne agresije, ki se kaže v izrekanju projekcije oziroma negativnega dejanja
zoper NG (prav tam: 98).

Razlika med psovko in kletvico je tudi ta, da se pri kletvici postavi govorec v
položaj bogov, magičnega. Kletvica referira tudi bistveno daljši rok kot psovka. Pri
psovki namreč ne moremo reči, da s tem, ko govorec transformira nagovorjenega v
osla, iz njega za nekaj časa dejansko napravi osla (prav tam: 98–99).
Pomembna je tudi oblikovna razlika med kletvico in psovko. Psovka je namreč
kopulativna vez med glagolom biti in primerjalnim referentom: (Ti si) x!, pri čemer
je x negativna entiteta, bodisi metaforična v dobesednem pomenu (vol, prasec, pes,
baraba …) bodisi metonimična (rit, kurc, pizda). Kletvica pa predpostavlja uporabo
glagola, ki pa ni eksistenčni glagol biti, in mora zato strogo nastopati v obliki
sintakse.
Tako je beseda hudič psovka, hudič te vzemi pa kletvica (prav tam: 99). Kletvica v
nasprotju s psovko evocira dva nagovorjenca: prvega/in presentia in drugega/in
absentia, torej nadnaravno. Psovka je tako le profana oblika, s katero govorec sam
izvrši verbalno agresijo, opravi z nagovorjenim, medtem ko je kletvica magična
oblika, kjer govorec izvrši verbalno agresijo na način, da zoper nagovorjenega
pozove še nadnaravne sile. Nežmah tu navede kletvico pejd v pizdo materno, torej
kako bi nagovorjenega prestavili v materino vagino, če ne s pomočjo delovanja
nadnaravnih sil? (prav tam: 100–101). Ena glavnih razlik med kletvico in psovko
je tudi ta, da kletvica prinaša proces v prihodnosti, psovka pa ostaja v sedanjosti,
torej v trenutku, ko je izgovorjena (prav tam: 101).
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Pomembno razmerje, ki ga je vredno omeniti, je še razmerje med govorcem in
ozmerjanim. Obstajajo variacije v smislu, da se kletvice in psovke pojavljajo v dveh
oblikah:
 v

interpelativni

obliki;

ta

oblika

kaže

na

dualno

razmerje

govorcem/psovalcem/preklinjevalcem

med
in

nagovorjenim/opsovanim/preklinjanim;
 v referencialni obliki; tu se pojavi razlika, da nagovorjeni ni obenem tudi
opsovani/preklinjani, marveč je le priča psovanju oziroma preklinjanju.
Opsovani/ preklinjani je torej v posebnih primerih odsoten, lahko pa je tudi le
nenagovorjeni poslušalec (prav tam: 102).

Iva Klemenčič (2016: 39–49) navaja več skupin z različnimi motivi, ki se pojavljajo
v kletvicah in psovkah:
 Religiozni motiv: sem spadajo kletvice in psovke, ki so povezane z
religioznimi bitji in pojavi (Bog, Jezus) in z različnimi lastnostmi bitij. Te
kletvice danes izgubljajo učinek in moč. Moč dobijo kletvice in psovke, ki
prihajajo zle strani (hudič, vrag ipd.). Veliko teh kletvic lahko danes štejemo
k evfemizmom. Zmotijo lahko le verske fanatike, drugi ljudje načeloma
nimajo občutka, da izgovarjajo kletvice.
 Skatološki motiv: sem spadajo kletvice in psovke, povezane s človeško
prebavo in presnovo. Pogoste besede so sranje, drek in rit. Drek je običajno
vzklik jeze. Tudi ti izrazi v slovenščini nimajo velikega učinka.
 Motiv spolnih organov: sem spadajo izrazi za moški in ženski spolni organ
ter vulgarni izrazi, ki se nanašajo nanju, npr. pizda in kurec. Uporabljajo so
predvsem kot psovke, redkeje kot kletvice.
 Motiv spolnega odnosa: sem spadajo glagoli, ki so vulgarni in opisujejo
spolni odnos, npr. fukati, jebati.
 Motiv sodomije: sem spadajo kletvice, ki se nanašajo na analni spolni
odnos. Najobičajnejša kletvica tu je pojdi v rit.
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 Motiv mame: v to skupino se uvrščajo izrazi z namigovanjem na seksualno
dostopnost matere opsovanega z možnostjo menjave s sestro so nekdaj
veljali za najhujšo kletvico.
 Motiv prostitucije: najpogostejša psovka je kurba, obstaja tudi varianta
kurbin sin.
 Motiv onaniranja: v to skupino spada npr. drkač, tudi drkati.
 Motiv živali: s psovko, katere sestavina je žival, osebi pripišemo lastnosti te
živali.
 Motiv bolezni: sem uvrščamo kletvice, katerih sestavina je izraz za bolezen,
običajno gre za bolezni, ki so se nekdaj pogosto pojavljale med ljudmi, npr.
kuga naj te pobere.
 Motiv smrti: kletvic, ki se navezujejo na smrt, je malo, saj se ljudje o tej
temi bojijo govoriti.
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3 Empirični del

3.1 Zbiranje gradiva, vprašalnica in informatorji
3.1.1 Zbiranje gradiva
Gradivo za raziskavo smo zbirali na terenu s pomočjo vnaprej pripravljene
vprašalnice. V raziskavi je sodelovalo 20 informatorjev. Zanimali so nas
(ne)poznavanje ter pogostost uporabe kletvic in psovk, njihov izvor, pri čemer so
nam bili v pomoč Snojev Etimološki slovar, SNB in Kebrov Leksikon imen, njihovo
prehajanje v splošno rabo, izguba negativne in pridobitev pozitivne konotacije ( v
Trbovljah tako npr. crka ne pomeni več ʻcrkovinaʼ, ampak termin označuje osebo,
ki se crklja) ter prenovitve njihovih sestavin. Raziskali smo tudi, ali se kletvice in
psovke morebiti pojavljajo kot sestavina trboveljskih frazemov. Nabor kletvic in
psovk smo sestavili s pomočjo literature, pri čemer je bil naš temeljni vir SSKJ 2,
in sicer besede s kvalifikatorjem vulgarno ter/ali pripisom psovka oz. kletvica. Iz
zbranega gradiva smo izločili izraze, ki kljub navedenim oznakam niso spadali v
kategorijo kletvic in psovk. V pomoč pri delu sta nam bili tudi knjižni deli Med
Hauzi avtorja Leopolda Odlazka ter Še zdaj na te sveti den moreš preklinjati?
avtorice Jelke Pšajd.

3.1.2 Vprašalnica
Vprašalnica je bila prvotno zastavljena kot tabela z gradivom, po katerem smo
spraševali (glej prilogo 1). Pred terenskim delom smo jo testirali s pomočjo
informatorke. Ugotovili smo, da tako sestavljena vprašalnica za delo na terenu ni
primerna, zato smo za vsako vprašanje izdelali kartonček. Pripravili smo 142
kartončkov s kletvicami in psovkami ter gradivo na terenu tudi posneli.
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3.1.3 Informatorji
Vseh 20 informatorjev je rojenih v Trbovljah, v tem kraju tudi živijo in delajo.
Razdelili smo jih v dve starostni skupini:
 informatorji, ki imajo manj kot 40 let,
 informatorji, ki imajo več kot 40 let.

Povprašali smo jih po starosti, poklicu in veroizpovedi. Ker so vsi dovolili
poimensko objavo, jih navajamo po abecednem redu.

Seznam informatorjev

Amon Ana, rojena 17. 4. 1992, mag. psihologije, ateistka.
Amon Rok, rojen 2. 2. 1968, geodetski tehnik, ateist.
Cizej Jana, rojena 13. 11. 1946, tehnična risarka, kristjanka.
Gulič Tadej, rojen 15. 10. 1979, zdravstveni tehnik, ateist.
Kamnikar Aljaž, rojen 23. 10. 1993, dipl. zdravstvenik, ateist.
Korpes Borut, rojen 22. 1. 1990, strojni tehnik, kristjan.
Kovačič Jasna, rojena 14. 3. 1987, gimnazijski maturant, ateistka.
Krajnc Franc, rojen 25. 10. 1939, strojni tehnik, ateist.
Krajnc Janez, rojen 6. 12. 1943, rudarski nadzornik, ateist.
Kresnik Nejc, rojen 16. 7. 1981, trgovec, ateist.
Lopan Dejan, rojen 23. 4. 1965, strojni tehnik, ateist.
Lopan Irena, rojena 24. 9. 1964, uni. dipl. ekonomistka, ateistka.
Lopan Rok, rojen 13. 1. 1989, vojak, ateist.
Lopan Štefanija, rojena 8. 3. 1944, tajnica, ateistka.
Novak Aljaž, rojen 12. 8. 1994, zdravstveni tehnik, ateist.
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Ovnik Jože, rojen 14. 6. 1955, strojni tehnik, ateist.
Potokar Jože, rojen 5. 3. 1953, rudar, kristjan.
Prašnikar Luka, rojen 25. 3. 1993, elektrotehnik, ateist.
Simerl Katja, rojena 9. 7. 1987, uni. dipl. ekonomistka, ateistka.
Žavbi Ana, rojena 13. 8. 1934, gospodinja, ateistka.

3.2 Zapisovanje glasov
Gradivo, pridobljeno na terenu, smo fonetično zapisali.
 Dinamični (jakostni) naglas je označen s tanko navpično črtico ('a:fna).
 Dolžina samoglasnikov je označena s sledečim dvopičjem (a:), v
dvoglasnikih tipa i:ẹ, u:ọ pa dvopičje pomeni poudarjenost dela
dvoglasnika.
 Kakovost samoglasnikov označujemo tako:
•

pika pod e in o (ẹ, ọ) zaznamuje ozkost;

•

krožec po l (l̥ ) označuje njegovo samoglasniško vlogo;

•

polkrožec pod i in u (i̯ , u̯) označuje soglasniški izgovor;

•

srednjejezični polglasnik je zapisan z znakom ǝ.

Soglasnike označujemo tako:
•

v je zobnoustnični soglasnik;

•

u̯ je ustničnoustnično zaokroženi soglasnik;

•

x je nezveneč mehkonebni pripornik.

3.3 Kletvice in psovke
Kletvice in psovke razvrščamo v skupine po abecednem redu glede na jedrno
sestavino besedne zveze. Najprej navajamo njeno fonetično poknjiženo obliko, za
znakom ‣ pa podajamo še njen fonetični zapis.
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3.3.1 Motiv živali 3

3.3.1.1 Afna
Leksem afna ʻslabš. človek z nenaravno, izumetničeno zunanjostjo ali neurejen,
zlasti ženskaʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi prekleta afna hudičeva.
Prokleta afna hudičova ‣ pruk'li:ẹta 'a:fna xu'di:čǝva

Jedro besedne zveze je neslovanskega izvora. Temelji na pogovornem nem. Affe
ʻnečimrn človekʼ in ʻopicaʼ < srvnem. Affe (SES: 4). Levo in desno določilo
besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ in pslovan. *xuȗdъ
(SES: 279; 213).

Pridevnik afnast, izpeljanka iz leksema afna, se v trboveljskem govoru uporablja v
frazemu biti afnast kot kurba ‣ sǝ 'a:fnast

ku 'ku:rba ʻzelo nemoralno,

izumetničeno se vestiʼ.

Psovka se pri informatorjih pojavlja relativno pogosto, in sicer: nikoli je ne
uporablja 20 % informatorjev, redko jo uporablja 10 % informatorjev, občasno 25
%, pogosto pa kar 45 % informatorjev.

3.3.1.2 Glista
Leksem glista ʻslabš. suh, slaboten človek, navadno neprijeten, slabega značajaʼ se
kot psovka uporablja v besednih zvezah glista hudičova in prekleta glista.
Glista hudičova ‣ g'li:sta xu'di:čuva

3

SES-Snojev Slovenski etimološki slovar, 2003
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Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prim. pslovan. *glista̋ z domnevnim
pomenom *‛sluzasta in gladka’ (SES: 175).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ). (SES:
213)
Prekleta glista ‣ pruk'li:ẹta g'li:sta
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Temelji na praslovanskem izrazu
*glista̋ z domnevnim pomenom *‛sluzasta in gladka’. (SES: 175)
Levo določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).

Besedna zveza glista majhna ima v trboveljskem govoru pozitivno konotacijo:.
Glista majhna ‣ g'li:sta 'mẹ:jxna
Gre za ljubkovalnico, s katero se poimenuje otroka.

Leksem glista se v trboveljskem govoru uporablja tudi v frazemu biti kot glista.
Biti kot glista ‣ jǝ 'ta:ka ku g'li:sta ʻbiti gnusen, ogaben, sluzastʼ.
Psovka glista je uporabljena pri informatorjih občasno, pogosto jo uporablja 15 %
vprašanih, torej 3, občasno jo uporablja 30 % informatorjev, torej 6, redko jo
uporablja 20 % informatorjev, torej 4, nikoli pa je ne uporabi 35 % informatorjev,
torej 7. Psovko tako uporablja 65 % vprašanih.

3.3.1.3 Gnida
Leksem gnida ʻslabš. nepomemben, malovreden človekʼ se kot psovka uporablja v
besedni zvezi prekleta gnida.
Prokleta gnida ‣ pruk'li:ẹta g'ni:da
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Temelji na praslovanskem izrazu.
*gni̋ da v pomenu ʻgnidaʼ (SES: 177).
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Levo določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES:
279).

Prekleta gnida pri informatorjih ni pogosto uporabljana, uporablja jo manj kot
polovica vprašanih, in sicer: le dva informatorja jo uporabljata pogosto, torej 10 %,
trije informatorji jo uporabljajo občasno, torej 15 %, redko jo uporabljajo štirje
informatorji, torej 20 %, nikoli je ne uporabi kar 11 informatorjev, torej 55 %.
Psovko prekleta gnida torej uporablja le 45 % vprašanih.

3.3.1.4 Gobec
Leksem gobec ʻslabš. kdor veliko, predrzno govoriʼ se kot psovka pojavi v besedni
zvezi gobec hudičev.
Gobec hudičov ‣ 'gṷo:pc hu'di:ču
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prim. pslovan. *gǫba̋ ‛gobec, usta’ s
prvotnim pomenom *ʻizrastek, izboklinaʼ (SES: 178).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (pslovan. *xudъ); (SES: 213).
Leksem gobec se v trboveljskem govoru uporablja tudi v frazemu drži gobec.
Drži gobec! ‣ 'dǝrš 'gṷo:pc ʻbiti tiho, molčatiʼ
Frazem držati gobec avtor opiše kot preneseno, načeloma velelno obliko, ki v
osnovi pomeni molčati. Razlagati ga je mogoče kot izpust sestavine zaprt v
domnevnem *ʻdržati gobec zaprtʼ, kar je enako kot imeti usta zaprta, kar pomeni
molčati (Keber 2011: 237–238). Z jedrno sestavino gobec primerjamo človeka s
psom.

Psovka gobec se pri informatorjih pojavlja pogosto. Kar 40 % informatorjev jo
uporablja pogosto, torej 8, 35 % informatorjev jo uporablja občasno, torej 7, 15 %
informatorjev jo uporablja redko, torej 3 informatorji, le 10% informatorjev je ne
uporabi nikoli, torej 2 informatorja. Psovko gobec tako informatorji uporabljajo v
kar 90 %.
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3.3.1.5 Golazen
Leksem golazen ʻslabš. ničvredni, škodljivi ljudjeʼ se kot psovka pojavi v besednih
zvezah prekleta golazen in prekleta golazen hudičeva.
Prokleta golazen ‣ pruk'li:ẹta gu'la:zǝn
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Golazen je verjetno nastala s križanjem
gomȃzen ʻgolazen’ in gȍl ʻbrez dlak ali perja, nag’ s prvotnim pomenom ʻgola
gomazen; gole, ne dlakave gomazeče živali’ (SES: 180).
Levo določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES:
279).
Prokleta golazen hudičova ‣ pruk'li:ẹta gu'la:zǝn xu'di:čuva
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Dalje glej prokleta golazen.
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (pslovan. *xudъ); (SES: 213).

Psovka prokleta golazen se pri informatorjih uporablja pogosto. Pogosto jo
informatorji uporabljajo v 35 % odstotkih, torej 7 informatorjev, v 30 % psovko
informatorji uporabljajo občasno, torej 6 informatorjev, redko se pojavlja pri 20 %
vprašanih, torej 4 informatorjih, nikoli pa se ne pojavi pri 15 % informatorjev, torej
pri 3 informatorjih. Psovko torej uporablja 85 % vprašanih.

3.3.1.6 Gos
Leksem gos ʻslabš. neumna, navadno domišljava ženskaʼ se kot psovka pojavi v
besednih zvezah gos neumna in prekleta gos neumna.
Gos neumna ‣ 'gu:s 'nǝ'u:mna
Jedro besedne zveze, pslovan. *gǫ̑sь s prvotnim pomenom ‛zijati, biti na široko
odprt’, je slovanskega izvora. Gos je domnevno tako poimenovana zato, ker ima pri
oglašanju na široko odprt kljun (SES: 183).
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Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *umъ̏); (SES:
798).
Prekleta gos neumna ‣ pruk'li:ẹta 'gu:s 'nǝ'u:mna
Jedro besedne zveze ter desno in levo določilo so slovanskega izvora (prim.
pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).

Psovka gos neumna je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 15 %
informatorjev, torej 3 vprašani, redko jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4
informatorji, nikoli pa je ne uporabi kar 65 % informatorjev, torej 13 vprašanih.

3.3.1.7 Goska
Leksem goska ʻslabš. neumna, navadno domišljava ženskaʼ se kot psovka pojavi v
besednih zvezah goska zmešana in goska butasta.
Goska zmešana ‣ 'gu:ska z'mẹ:šana
Jedro besedne zveze je izpeljano iz leksema gos, pslovan. *gǫ̑sь (SES: 183).
Desno določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *měs'a̋ti); (SES: 395).
Goska butasta ‣ 'gu:ska 'bu:tasta
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora (prim. nar. búta);
(SES: 68).

3.3.1.8 Kavka
Leksem kavka ʻslabš. neumna, nespametna ženskaʼ se kot psovka pojavi v primeru
kavka in v besedni zvezi prekleta kavka stara.
Kavka ‣'ka:u̯ka,
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Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *ka̋vъka ‛kavka’ je prvotno
verjetno pomenilo *‛kričač’ (SES: 266).
Prokleta kavka stara ‣ pruk'li:ẹta 'ka:u̯ka s'ta:ra
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, slovanskega izvora sta tudi
levo in desno določilo (glej pslovan. *klęti̋ in sta̋rъ); (SES: 279; 694).
Psovka kavka se uporablja zelo redko. Občasno jo uporabljata le 2 informatorja,
torej 10 %, nikoli pa je ne uporabi kar 18 informatorjev, to je 90 %. Psovko torej
uporablja le 10 % vprašanih.

3.3.1.9 Kljusa
Leksem kljusa ʻstar, onemogel konjʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi prekleta
kljusa stara.
Prokleta kljusa stara ‣ pruk'li:ẹta k'lu:sa s'ta:ra
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Stcslovan. kljusę ‛konj za vprego’ je iz
pslovan. *kl'usę̋ ‛počasi in okorno hoditi, gugati se pri hoji’ (SES: 281).
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (glej pslovan. *klęti̋
in sta̋rъ); (SES: 279; 694).

Psovka prekleta kljusa je uporabljena zelo redko. Uporabljata jo zgolj dva
informatorja, od tega eden pogosto, torej 5 %, in 1 občasno, ponovno 5 % uporaba.
Kar 90 % vprašanih ne uporablja psovke, torej je ne uporablja 18 informatorjev.

3.3.1.10 Koza
Leksem koza ʻslabš. neumna, domišljava ženskaʼ se kot psovka pojavi v besedni
zvezi koza neumna.
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Koza neumna ‣ 'ku̯o:za nǝ'u:mna
Jedro besedne zveze in njeno desno določilo sta slovanskega izvora. Glej pslovan
*koza̋ ‛koza’ in pslovan. neumъ (SES: 314; 798).

Psovka koza neumna se pri informatorjih pojavlja pogosto. Informatorji so psovko
pogosto uporabili v 30 %, torej 6 informatorjev, 20 % informatorjev jo je uporabilo
občasno, torej 4 vprašani, redko je psovko uporabilo 30 % informatorjev, torej 6,
nikoli pa psovke ne uporablja 20 % informatorjev, torej 4 informatorji. Skupno
besedo uporablja 80 % vprašanih, torej 16.

3.3.1.11 Krava
Leksem krava ʻslabš. grob, nevzgojen človekʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
krava pijana.
Krava pijana ‣ k'ra:va p'ja:na
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pomen pslovan. *kőrva je‛rogata žival’
(SES: 319).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora, izpeljano iz pslovan. glagola
*pi̋ ti (SES: 518).
V trboveljskem govoru je znan tudi frazem pijan kot krava ‣ p'ja:n ku k'ra:va ‛biti
zelo pijan’. Povezanost nezmernega pitja s kravo se namreč potrjuje s primero piti
kot živina ʻzelo, veliko pitiʼ (Keber, 2011: 401).
Psovka krava pijana je uporabljena občasno ali redko. Pogosto jo uporablja le 15
% informatorjev, torej 3, občasno jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4 informatorji,
redko psovko uporablja 35 % vprašanih, torej 7, nikoli pa je ne uporablja 30 %
vprašanih, torej 6 informatorjev. Skupno psovko uporablja 70 % vprašanih.
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3.3.1.12 Krota
Leksem krota ʻslabš. človek, navadno manjši, drobnejšiʼ se kot psovka pojavi v
besednih zvezah krota hudičeva in prekleta krota.
Krota hudičova ‣ k'ru:ọta hu'di:čuva
Jedro besedne zveze je prevzeto iz srvnem. Krot(t)e ʻkrastačaʼ (SES: 329),
desno določilo pa je slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ); (SES: 213).
Prokleta krota ‣ pruk'li:ẹta k'ru:ọta
Jedro besedne zveze je prevzeto, levo določilo pa je slovanskega izvora (prim.
pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).

Psovka krota se uporablja redko. Pogosto jo uporablja le 15 % informatorjev, torej
3 vprašani, občasno jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko pa jo
uporablja 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli je ne uporablja kar 55 %
informatorjev, tj. 11 vprašanih. Psovka se torej uporablja le v 45 %.

3.3.1.13 Kura
Leksem kura ʻslabš. neumna, omejena ženskaʼ se kot psovka pojavi v primeru kura
in v besedni zvezi kura zmešana.
Kura ‣ 'ku:ra
Psovka je slovanskega izvora. Pslovan. *kűra ‛kokoš’ je izpeljano iz *kűrъ ‛petelin’
s prvotnim pomenom ‛kdor vpije, kriči’ (SES: 335).
Kura zmešana‣ 'ku:ra z'mẹ:šana
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora (glej pslovan. *kűra
in *měs'a̋ti ‛mešatiʼ); (SES: 395).
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V trboveljskem govoru sta znana tudi frazema biti zmešan kot kura in biti slep kot
kura. Kebrov slovar frazema biti zmešan kot kura ‣ sǝ z'mẹ:šana ku 'ku:ra ‛zelo
nor, mentalno nestabilen človek’ nima.
Frazem biti slep kot kura ‣ si s'lẹ:p ku 'ku:ra označuje ‛človeka, ki je zelo slep,
slabovidenʼ (Keber 2011: 439).

Pridevnik kurji, izpeljanka iz leksema kura, se v trboveljskem govoru uporablja kot
levo določilo besedne zveze v kletvici kurja mast ‣ 'ku:rja 'ma:st.

Kletvica kurja mast je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 5 %
informatorjev, torej 1 vprašani, občasno jo uporablja 15 % vprašanih, torej 3
informatorji, redko 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Nikoli je ne uporablja
kar 55 % vprašanih, torej 11 informatorjev. Uporablja jo torej le 45 % vprašanih.

Psovka kura je uporabljena pogosto. Pogosto jo tako uporablja kar 45 %
informatorjev, torej 9 vprašanih, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji,
redko jo uporablja 20 % informatorjev, torej 4 informatorji, nikoli pa 20 %
informatorjev, torej 4 vprašani.

3.3.1.14 Kuzla
Leksem kuzla ʻslabš. psicaʼ, se kot psovka pojavi v besednih zvezah kuzla sfukana,
kuzla upaljena, kuzla hudičeva.

Kuzla sfukana‣ 'ku:zla s'fu:kana
Jedro besedne zveze, izpeljano iz vabnega klica za pse *kuz (SES: 338), je
slovanskega izvora.
Desno določilo je tvorjeno iz glagola fukati, katerega današnji pomen ʻspolno
občevatiʼ se je razvil iz starejšega ʻmočno dihatiʼ. Glagol je onomatopejskega
izvora < *fu (SES: 162).
Kuzla upalena ‣ 'ku:zla up'lǝ:na
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Jedro besedne zveze je izpeljano iz vabnega klica za pse *kuz.(SES: 338),
desno določilo pa iz glagola paliti ʻžgati, smoditiʼ, pslovan. *pali̋ ti ʻkuritiʼ (SES:
488).
Kuzla hudičova ‣'ku:zla hu'di:čuva
Jedro besedne zveze, ki je izpeljano iz vabnega klica za pse *kuz (SES: 338), in
njeno desno določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ); (SES: 213).
Psovka kuzla se uporablja zelo redko. In sicer jo pogosto uporablja 20 % vprašanih,
torej 4 informatorji, redko jo uporablja 20 % vprašanih, tj. 4 informatorji, nikoli je
ne uporabi kar 60 % informatorjev, torej 12 oseb. Psovko torej uporablja le 40 %
vprašanih.

3.3.1.15 Lisjak
Leksem lisjak ʻslabš. zvit, prebrisan moški ʼ se v trboveljskem govoru pojavlja kot
psovka.
Ti si lisjak ‣ ti si lis'ja:k
Leksem lisjak, moškospolska različica lisice, pslovan. *lisi̋ ca, kar je izpeljano iz
*lȋsъ ‛lisjak’, je slovanskega izvora; (SES: 359).
Psovka lisjak je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja le 10 % informatorjev,
torej 2 vprašana, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko jo uporablja
20 % vprašanih, tj. 4 vprašani, nikoli pa je ne uporabi kar 55 % vprašanih, torej 11
informatorjev. Psovko uporablja 45 % vprašanih.

3.3.1.16 Magarac

Leksem magarac se kot psovka pojavlja v povedi Ti si magarac.
Ti si magarac. ‣ 'Ti: sǝ 'ma:garac
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Leksem magarac ʻoselʼ je grškega izvora, razširjen po vsem Balkanu (Skok 1972:
352).

3.3.1.17 Medved
Frazem tristo kosmatih medvedov ‣ t'ri:stu kus'ma:tih mǝd've:du se v Trbovljah
uporablja v medmetni rabi kot kletvica in izraža podkrepitev trditve. Danes v
trboveljskem govoru prehaja kletvica iz negativne konotacije v nevtralno rabo.
Števniška sestavina tristo pridaja frazemu pomen poudarjanja in izjemnega
čustvenega stanja (Keber 2011: 376).
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, prim. pslovan *medvě̋dь ‛medved’, kar
je zloženo iz pslovan. *mȅdъ ‛med’ in izpeljanke iz *ě̋sti ‛jesti’. (SES: 389)
Enako tudi obe levi določili (prim. pslovan. kosmъ ‛las’); (SES: 311); in tristo
(prim. pslovan. *sьto; pslovan. *trь); (SES: 700; 783).

Kletvica tristo kosmatih medvedov je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 15
% vprašanih, torej 3 informatorji, redko jo uporablja le 20 % vprašanih, torej 4
informatorji., nikoli pa je ne uporabi kar 65 % vprašanih, torej 13 informatorjev.

3.3.1.18 Merjasec
Leksem merjasec ʻslabš. pohoten, nasilen moškiʼ se kot psovka pojavi v povedi Ti
si merjasec. in v besedni zvezi merjasec hudičev.
Ti si merjasec ‣ 'ti: sǝ 'ta:k mǝr'ja:sǝc
Leksem merjasec, ki je slovanskega izvora, se je razvil iz merásec, merē ̣sec s
prvotnim pomenom *‛ki se pari, ki je sposoben parjenja’ (SES: 394).
Merjasec hudičov ‣ mǝr'ja:sc hu'di:ču
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Tako jedro besedne zveze kot desno določilo

(prim. pslovan. *xudъ), sta

slovanskega izvora (SES: 394; 213).

Psovka merjasec je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 10 % informatorjev,
torej 2, občasno jo uporablja le 15 % vprašanih, torej 3, prav tako jo redko uporablja
le 10 % informatorjev, torej 3 vprašani, nikoli pa je ne uporablja kar 60 %
informatorjev, torej 12 vprašanih.

3.3.1.19 Mrcina
Leksem mrcina ʻslabš. ničvreden, malovreden človekʼ se kot psovka pojavi v
besedni zvezi prekleta mrcina.
Prokleta mrcina ‣ pruk'li:ẹta mǝr'ci:na
Pomen ʻmalovreden človekʼ se je v psovki razvil iz starejšega ʻmrhovinaʼ. Enako
je pslovan. mrъcina ‛mrtvec, truplo’. Izvor besede ni dokončno pojasnjen (SES:
419).
Levo določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES:
279).

Leksem mrcina v trboveljskem govoru pridobiva tudi pozitivno konotacijo. Primer
kakšna mrcina lega ‣ 'ka:ka mr'ci:na 'lẹ:ga izpostavlja ʻfizično moč določene
osebeʼ.
Psovka mrcina je uporabljena zelo redko. Redko jo uporablja le 20 % vprašanih,
torej 4 informatorji. Nikoli je ne uporablja 80 % informatorjev, tj. 16 vprašanih.

3.3.1.20 Mrha
Leksem mrha ʻnizk. ničvreden, malovreden človekʼ se kot psovka pojavi v besedni
zvezi prekleta mrha hudičeva.
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Prokleta mrha hudičova ‣ pruk'li:ẹta 'mǝ:rxa xu'di:čuva
Jedro besedne zveze je izpeljano iz star. in nar. mŕha ‛mrhovina’ (16. stol.), pslovan.
*mь̋rxa ‛truplo’, kar je prevzeto iz stvnem. Marha, mariha ‛kobila’, iz česar se je
razvilo današnje nem. Mähre ‛kobila, kljuse’ (SES: 421).
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim pslovan. *klęti̋ ;
prim. pslovan. xudъ); (SES: 279; 213).
Psovka prekleta mrha hudičeva se uporablja redko. Pogosto jo uporablja le 10 %
vprašanih, torej 2 informatorja, občasno le 5 % vprašanih, torej 1 informator, redko
jo uporablja le 15 % vprašanih, torej 3 informatorji. Nikoli je ne uporablja kar 70
% informatorjev, torej 14 vprašanih.

3.3.1.21 Osel
Leksem osel ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se v trboveljskem govoru pojavlja kot
psovka.
Osel ‣ 'u̯o:su
Leksem osel, pslovan. ali slovan. *osьlъ̏ , je prevzeto iz nekega starega germ. jezika
(SES: 479).
Psovka osel je uporabljena občasno. Pogosto se uporablja pri 40 % vprašanih, torej
pri 8 informatorjih. Občasno so psovko uporabili v 10 %, namreč 2 informatorja,
redko so jo uporabili v 30 %, torej 6 informatorjev. Nikoli ni bila uporabljena pri
20 % informatorjev, torej pri 4 informatorjih. Psovka je bila uporabljena v 80 %
primerov.

3.3.1.22 Pes
Leksem pes ʻnizk. hudoben, nasilen človekʼ se kot psovka pojavi v besednih zvezah
garjav pes in šugav pes.
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Garjav pes ‣'ga:rju 'pǝ:s
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, glej pslovan. *pьsъ̏, kar etimološko ni
dokončno pojasnjeno, levo določilo pa je izpeljano iz leksema garje s prvotnim
pomenom *‛ožgano mesto (na koži), mesto (na koži), ki žge’. Druga možnost je
povezava sloven. gárje z nar. sloven. gáriti, gárati ‛guliti dlako, praskati, drgniti’,
kar etimološko ni pojasnjeno (SES: 508; 167).

Šugav pes ‣ 'šu:gu 'pǝ:s
Jedro besedne zveze in določilo sta slovanskega izvora. Leksem šugav ʻgarjavʼ je
v narečje prevzet iz hrvaščine (Anić 1998: 1170).

Psovka garjav pes se pri informatorjih pojavlja redko. Pogosto jo uporablja 10 %
informatorjev, torej 2, občasno 15 % informatorjev, torej 3, redko jo uporablja 10
% informatorjev, torej 2, nikoli pa te psovke ne uporabi kar 65 % informatorjev,
torej 13. Skupno torej psovko uporablja le 35 % vprašanih. Za psovko šugav pes
niso bili pridobljeni statistični podatki rabe.

3.3.1.23 Pesjan
Leksem pesjan ʻslabš. hudoben, nasilen človekʼ se kot psovka pojavi v besednih
zvezah: pesjan hudičev in prekleti pesjan umazan.
Pesjan hudičov ‣ pǝs'ja:n hu'di:ču
Jedro besedne zveze je izpeljano iz leksema pes, pslovan. *pьsъ̏ ‛pes’ s prvotnim
pomenom ‛neka lisasta žival’ (SES: 508).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ); (SES:
213).
Proklet pesjan umazan‣ pruk'li:ẹt pǝs'ja:n u'ma:zan
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Jedro besedne zveze ter obe določili sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ;
prim. pslovan. *ma̋zati); (SES: 508; 279; 386).
Psovka pesjan je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 10 % vprašanih, torej
2 informatorja, občasno le 10 % vprašanih, torej tudi 2 informatorja, redko pa jo
uporablja 15 % vprašanih, tj. 3 informatorji. Nikoli je ne uporabi kar 65 %
vprašanih, torej 13 informatorjev.

3.3.1.24 Prasec
Leksem prasec ʻnizk. malovreden, ničvreden človekʼ se pojavlja kot psovka v
primerih: prasec, prekleti prasce in prasec hudičev.
Prasec ‣ p'ra:sc
Leksem prasec je izpeljanka iz prase, pslovan. *pȏrsę ‛prašič, mladič svinje’ (SES:
558).
Proklet prasec ‣ pruk'li:ẹt p'ra:sc
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ );
(SES: 558; 279).
Prasec hudičov‣ p'ra:sc hu'di:ču
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ);
(SES: 558; 213).

Psovka prasec je uporabljena pogosto. Kar v 45 % pogosto, torej pri 9
informatorjih, v 35% jo informatorji uporabljajo občasno, torej 7 informatorjev, le
2 jo uporabljata redko, torej v 10 %, prav tako pa jo nikoli ne uporabljata 2
informatorja oziroma 10 % vprašanih. Psovka je tako uporabljana pri 90 %
informatorjev.
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3.3.1.25 Prasica
Leksem prasica ʻnizk. malovredna, ničvredna ženskaʼ se v trboveljskem govoru
pojavlja kot psovka in kot kletvica. Kot psovka se uporablja še v besedni zvezi
prasica nemarna.
Prasica ‣ p'rǝ:sica
Leksem prasica je izpeljan iz leksema prase, pslovan. *pȏrsę ‛prašič, mladič
svinje’ (SES: 558).
Prasica nemarna ‣ prǝ'si:ca nǝ'ma:rna
Jedro besedne zveze in njeno desno določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan.
*márьnъ); (SES: 558; 380).
V trboveljskem govoru so znani tudi frazemi: lep kot prasica‣ jǝ 'lẹ:pa ku prǝ'si:ca
‛zelo lep’, biti tak kot prasica‣ jǝ 'ta:ka ku prǝ'si:ca ‛debel, umazan’, biti fajn kot
prasica ‣ jǝ b'lu: 'fa:jn ku prǝ'si:ca ‛biti zelo lepo’ in vroče kot prasica ‣ ku prǝ'si:ca
jǝ v'rṷọ:č ‛zelo vroče’.

Psovka prasica se uporablja pogosto. Pogosto so jo informatorji uporabili kar v 40
%, torej jo je uporabilo 8 informatorjev, 3 informatorji so psovko uporabili občasno,
torej v 15 %, 20 % vprašanih jo je uporabilo redko, torej 4 informatorji,. 25 %
informatorjev pa psovke prasica ne uporablja nikoli. Psovko prasica je uporablja
vsega 75 % informatorjev.

Kletvica prasica se uporablja redko. Pogosto je bila uporabljena pri 20 %
informatorjev, torej pri 4 informatorjih, občasno pri 3 vprašanih, torej pri 15 %
informatorjih v skupini, redko jo je uporabil le 1 informator, nikoli pa je ne
uporablja v 60 %.
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3.3.1.26 Prašič
Leksem prašič ʻnizk. pohoten, nasilen moškiʼ se pojavlja kot psovka.
Prašič ‣ prǝ'ši:č
Leksem prašič je slovanskega izvora. Glej prvotno *porsьči̋ t'ь, kar je manjšalnica
od pslovan. *porsьcь̏, sloven. prásec (SES: 559).
Psovka prašič se uporablja pogosto, in sicer v 35 %, torej jo uporablja 7
informatorjev, občasno je uporabljana pri 20 % informatorjev, torej 4. Redko jo
uporablja 30 % informatorjev, torej 6 vprašanih. Nikoli je ne uporablja le 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji. Psovka prašič je uporabljana v kar 85 %.

3.3.1.27 Svinja
Leksem svinja ʻnizk. nizkovreden, malovreden človekʼ se kot psovka pojavlja v
besednih zvezah svinja sfukana in prekleta svinja hudičeva ter v povedi ti si svinja.
Svinja sfukana ‣ s'vi:ja s'fu:kana
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Glej pslovan. *svinьjȅ , kar je ženska
oblika od pslovan. *svȋnъ ‛prasec’ (SES: 715).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (Glagol je onomatopejskega
izvora < *fu); (SES: 162).
Prokleta svinja hudičova‣ pru'k'li:ẹta s'vi:nja xu'di:čuva
Jedro besedne zveze ter obe določili sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ;
prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 715; 213; 279).
Ti si svinja. ‣ ti sǝ s'vi:ja
Leksem svinja je slovanskega izvora. Pslovan. *svinьjȅ je ženska oblika od pslovan.
*svȋnъ ‛prasec’ (SES: 715).
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Psovka svinja je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 25 % informatorjev,
namreč 5 vprašanih, občasno jo uporablja 15 % informatorjev, tj. 3 vprašani, redko
jo uporabja 15 % informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli je ne uporabi kar 45 %
vprašanih, torej 9 informatorjev.

3.3.1.28 Tele
Leksem tele ʻnizk. nespameten, neumen človek, zlasti zaradi mladostiʼ se kot psovka
pojavlja v primerih tele in tele hudičevo.
Tele ‣ 'ti̯ a:le
Leksem tele je slovanskega izvora. Pslovan. *telę ̋ je prvotno pomenilo *‛kar je
donošeno, povrženo’ (SES: 755).
Tele hudičovo ‣ 'ti̯ a:le hu'di:ču
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ);
(SES: 213).

Psovka tele je uporabljana pogosto. Pogosto jo je uporabilo 30 % informatorjev,
namreč 6 vprašanih, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko jo je
uporabilo 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Psovke nikoli ni uporabilo 25 %
vprašanih, torej 5 informatorjev. Psovko je uporabilo 75 % vprašanih.

3.3.1.29 Uš
Leksem uš ʻnizk. nepomemben, malovreden človekʼ se pojavlja v primerih uš, uš
ušiva in uš jedna.
uš ‣ 'u:š
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Leksem uš, pslovan. *vъ̏šь ‛uš’ (SES: 802), je kot psovka izpričan v primeru
Pojdi stran uš! ‣ 'Pẹ:t st'ra:n 'u:š.
Uš ušiva ‣ 'u:š u'ši:va
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, enako določilo, izpeljano iz leksema uš
(SES: 802).
Uš jedna‣ 'u:š 'jẹ:dna
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora.
Desno določilo je v slovenščino prevzeto iz sosednjega hrvaškega jezika (primarno
hrv. jedna); (Anić 1998: 368).

Psovka se uporablja zelo redko. Pri 5 % informatorjev je uporabljena pogosto, torej
le pri 1, 10 % jo uporablja občasno, torej 2 vprašana, prav tako jo 2 vprašana
uporabljata redko, torej 10 % informatorjev. Nikoli psovke uš ušiva ni uporabilo
kar 75 % vprašanih, torej 15 informatorjev.

3.3.2 Motiv predmetov

3.3.2.1 Klada
Leksem klada ʻnizk. neroden, okoren človekʼ, se kot psovka pojavi v besednih
zvezah: prekleta klada stara in klada pijana.
Prokleta klada stara ‣ pruk'li:ẹta k'la:da s'ta:ra
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *kőlda je verjetno pomenilo
*‛razklan kos lesa’ (SES: 273). Pomen ‛klada, tram, poleno’ izpričuje stcslovan.
oblika klada (prav tam).
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (pslovan. *klęti̋ ;
pslovan. *sta̋rъ); (SES: 279; 694).
Klada pijana ‣ k'la:da p'ja:na
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Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, enako tudi desno določilo (prim.
pslovan. *pi̋ ti); (SES: 518).
Keber frazem klada pijana ʻbiti zelo pijanʼ enači s psovko. Frazem klada pijana se
v presenem pomenu uporablja za ʻpijancaʼ. Primera pijan kot klada temelji na
nepremičnosti, teži in togosti (Keber 2011: 337–338).
V trboveljskem govoru so s sestavino klada znani naslednji frazemi: štorast kot
klada ‣ š'tu:ọrast ku k'la:da ‛zelo neroden’, spati kot klada ‣ 'spi:(š) ku k'la:da ‛zelo
trdno spati’, kar temelji na nepremičnosti klade (prav tam: 338–339), biti len kot
klada ‣ jǝ 'lẹ:n ku k'la:da ‛zelo len’ in ležati kot klada ‣ lǝ'ži:š ku k'la:da
‛nepremično (z vsemi štirimi od sebe) ležati’.
Psovka klada je pri informatorjih uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji, občasno jo uporablja 25 % informatorjev, torej 5
vprašanih, redko jo uporablja kar 40 %, torej 8 informatorjev. Nikoli je ne uporabi
le 20 % vprašanih, torej 4 informatorji. Psovko uporablja kar 80 % vprašanih.

3.3.2.2 Kost
Leksem kost ʻslabš. človek, navadno suhʼ, se kot psovka pojavi v besedni zvezi kost
stara.
Kost stara ‣ 'ku:st s'ta:ra
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (glej pslovan. *kȍstь in
pslovan. *sta̋rъ ‛star’; (SES: 312; 694).

Psovka kost stara se uporablja zelo redko. Le 10 % informatorjev psovko uporablja
pogosto, torej 2 vprašana, občasno le 5 % informatorjev, torej 1 vprašani, redko jo
uporablja 15 % informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli psovke ne uporabi kar 70 %
vprašanih.
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3.3.2.3 Štor
Leksem štor ʻslabš. slab, neroden, okoren človekʼ, se pojavi kot psovka v primerih
štor in štor zarukan.
Štor ‣ š'tu:ọr
Leksem štor je prevzet iz srvnem. Storre ‛štor’, s prvotnim pomenom *‛štrcelj, kar
štrli’ (SES: 742).
Štor zarukan ‣ š'tu:ọr zǝ'ru:kan
Jedro besedne zveze in desno določilo sta prevzeta. (glej bav. nem. verruckt); (SES:
848).
V trboveljskem govoru je znan tudi frazem biti tak kot štor ‣ ti sǝ pa 'ta:k ku š'tu:ọr
ʻzelo nerodenʼ.
Psovka štor je uporabljena pogosto. Kar 50 % vprašanih jo uporablja pogosto, torej
10 informatorjev, 30 % jo uporablja občasno, torej 6 informatorjev, 15 %
informatorjev jo uporablja redko, torej 3 vprašani. Le 5 % informatorjev psovke ne
uporablja, torej 1 vprašani.

3.3.3 Motiv telesnih značilnosti in hib
3.3.3.1 Avša
Leksem avša ʻslabš. neumna, nespametna ženskaʼ se kot psovka pojavi v besednih
zvezah ti prekleta avša in prekleta avša hudičeva.
(Ti) prokleta avša ‣ ('Ti:) pruk'li:ẹta 'a:u̯ša
Jedro besedne zveze je verjetno iz *alša < *Alsa, *Alša za Elizabeta. Elizabeta.
Možno je tudi, da se je oblika razvila iz *alьs'a, kar se v okolici Celja ohranja kot
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avša ʻrdeča kravaʼ (SES: 25). Levo določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan.
*klęti̋ ); (SES: 279).
Prokleta avša hudičova ‣ pruk'li:ẹta 'a:u̯ša xu'di:čuva
Jedro besedne zveze ter obe določili so slovanskega izvora (primarno pslovan.
*xudъ in pslovan. *klęti̋ ); (SES: 213; 279).
Psovka prekleta avša je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 15 %
informatorjev, torej 3 vprašani, občasno 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih,
redko jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli je ne uporabi 50 %
vprašanih.

3.3.3.2 Bedak
Leksem bedak ʻslabš. neumen, omejen človekʼ se pojavlja kot psovka.
Bedak ‣ bǝ'da:k
Leksem bedak, katerega prvotni pomen je ʻhudobnež, pokvarjenecʼ, je slovanskega
izvora, v slovenščino prevzet iz hrvaščine (SES: 35). V Trbovljah se lahko
uporablja samostojno ali v povedi, npr.
Izgini bedak! ‣ z'gi:n bǝ'da:k
Psovka bedak je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja kar 45 % informatorjev,
torej 9 vprašanih, občasno 20 % informatorjev, torej 4 vprašani, redko jo uporablja
15 % informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli je ne uporabi 20 % informatorjev, torej
4 vprašani.

3.3.3.3 Bolan
Leksem bolan ʻekspr. biti duševno bolanʼ se kot psovka pojavi v povedi Ti si pa
bolan.
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Ti si pa bolan. ‣ 'Ti: sǝ pa bu'la:n
Pridevnik bolan je tvorjen iz leksema boleti, pslovan. *bolě̋ti ‛občutiti bolečino,
biti bolanʼ (SES: 50).
V trboveljskem govoru sta znana tudi frazema: (biti) bolan v glavo ‣ bu'la:n u
g'la:vo ʻmentalno nestabilenʼ in bolan kot pes ‣ bu'la:n ku 'pǝ:s ʻ zelo neumenʼ.

Psovka bolan se uporablja pogosto. Pogosto jo uporablja 35 % informatorjev, torej
7 vprašanih, občasno jo uporablja 40 % informatorjev, torej 8 vprašanih, redko pa
jo uporablja le 5 % vprašanih, torej 1 informator.

3.3.3.4 Butec
Leksem butec ʻslabš. omejen, neumen človek ʼ se kot psovka pojavi v povedi Ti si
butec.
Ti si butec. ‣ 'Ti: si 'vǝlk 'bu:tec
Leksem butec je slovanskega izvora. Izpeljan je iz nar. búta ‛debeloglavec’ (SES:
67). Snoj piše (2003: 67), da so poimenovanja za neumnega človeka večkrat
izpeljana iz besede, ki pomeni ʻglavaʼ.

Psovka butec se uporablja zelo redko. Pogosto jo uporablja 10 % informatorjev,
torej 2 vprašana, občasno 10 % informatorjev, torej tudi 2 vprašana, redko le 5 %
informatorjev, torej 1 vprašani. Nikoli je ne uporabi kar 75 % vprašanih, torej 15
informatorjev.

3.3.3.5 Butelj
Leksem butelj ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se pojavlja v primerih butelj in
prekleti butelj.
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Butelj ‣ 'bu:tl̥
Leksem butelj je slovanskega izvora. Izpeljan je iz nar. búta ‛debeloglavec’ (SES:
67). Snoj piše (2003: 67), da so poimenovanja za neumnega človeka večkrat
izpeljana iz besede, ki pomeni ʻglavaʼ (glej psovko butec).
Proklet butelj ‣ pruk'li:ẹt 'bu:tl̥
Jedro in določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ );
(SES: 279).

3.3.3.6 Capin
Leksem capin ʻekspr. malovreden, malopriden človekʼ se pojavi kot psovka capin.
Capin ‣ cǝ'pi:n
Leksem capin je izpeljan iz capa s pripono -in (rom. izvora) in s prvotnim
pomenom 'raztrganec, razcapanec, v cunje oblečen človek' (SES: 68).

Psovka capin se uporablja redko. Pogosto jo uporablja le 15 % informatorjev, torej
3 vprašani, redko 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, nikoli pa kar 65 % vprašanih,
torej 13 informatorjev.

3.3.3.7 Cepec
Leksem cepec ʻekspr. neolikan ali omejen človekʼ se pojavi kot psovka cepec.
Cepec ‣ 'cẹ:pc, 'ci̯ a:pc
Leksem cepec, pslovan. *cěpьcь̏ , je prvotno pomenil orodje, s katerim se cepi,
tolče, ločuje zrnje od slame. Kdaj se je zgodil pomenski prehod v ʻneumen, omejen
človekʼ, ni znano (SES: 71).
Psovka cepec je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 30 % informatorjev,
torej 6 vprašanih, občasno 35 % vprašanih, torej 7 informatorjev, redko 10 %
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informatorjev, torej 2 vprašana, psovke pa nikoli ne uporabi 25 % vprašanih, torej
5 informatorjev.

3.3.3.8. Čorav
Leksem čorav ʻslabš. slep, brljavʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi kurba, si
čorav.
Kurba, si čorav ‣ 'ku:rba, si 'čọ:'raṷ
Leksem čorav je prevzet iz hrv., srb. čȍrav ‛slep na eno oko, slaboviden’, kar je
izpeljanka iz ćȍr ‛slep, slep na eno oko’ (SES: 90).
Leksem kurba je slovanskega izvora (glej pslovan. *kűry); (SES: 336).
Leksem čorav uporablja 65 % informatorjev, torej 13 vprašanih, 25 %
informatorjev jo uporablja občasno, torej 5 vprašanih, redko pa jo uporablja le 5 %
informatorjev, torej 1 vprašani. Nikoli je ne uporabi 5 % informatorjev, torej prav
tako 1 vprašani.

3.3.3.9 Debil
Leksem debil ʻduševno nerazvit človekʼ se v trboveljskem govoru pojavlja kot
psovka.
Debil ‣ dǝ'bi:l
Leksem debil je prevzet prek nem. Debil ‛debilen’ iz lat. dēbilis ‛slaboten, hrom’.
Prvotni pomen lat. dēbilis je ‛nemočen, slaboten’. Današnji pomen ‛lahno duševno
prizadet’ se je razvil šele v sodobnih evr. jezikih (SES: 97).
Psovka debil se uporablja občasno. Pogosto jo uporabi 25 % informatorjev, torej 5
vprašanih, občasno 30 % vprašanih, torej 6 informatorjev, nikoli pa je ne uporabi
45 % informatorjev, torej 9 vprašanih.
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3.3.3.10 Gaden
Leksem gaden ʻzastar. grd, ogabenʼ se kot psovka pojavlja v povedi Ti si gaden.
Ti si gaden. ‣ 'Ti: sǝ 'ga:dǝn
Pridevnik gaden je izpeljan iz glagola gaditi ʻstuditiʼ (Bezlaj 1976: 135). Pslovan.
*ga̋dъ je prvotno pomenilo *‛gnusoba, nekaj nagnusnega, gnusna žival’ (SES:
135).

Psovka gaden je uporabljena zelo redko. Pogosto jo uporablja 10 % informatorjev,
torej 2 vprašana, redko tudi 10 % informatorjev ali 2 vprašana, nikoli pa psovke ne
uporabi kar 80 % informatorjev, torej 16 vprašanih.
3.3.3.11 Glumač
Leksem glumač ʻekspr. kdor se kaže drugačnega kot je, se pretvarjaʼ se pojavi kot
psovka glumač.
Glumač ‣ g'lu:mac, g'lu:mač, g'lu:mc
Leksem je prevzet iz primarno hrv. glumiti ʻigratiʼ (Anić 1998: 257).
Psovka glumač se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 20 % informatorjev,
torej 4 vprašani, občasno 30 % vprašanih, torej 6 informatorjev, redko 10 %
informatorjev, torej 2 vprašana, psovke pa nikoli ne uporabi 40 % vprašanih, torej
8 informatorjev.

3.3.3.12 Glup
Leksem glup ʻzastar. neumen, nespameten človekʼ se kot psovka pojavi v povedi
Glup si.
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Glup si. ‣ G'lu:p si
Leksem glup je izpeljan iz iste osnove kot gluh, pslovan. *glûxъ s prvotnim
domnevnim pomenom ‛neumen, bedast’ (SES: 176).

Leksem glup se v Trbovljah pojavlja tudi kot sestavina naslednjih frazemov: glup
kot točak ‣ g'lu:p ku 'tọ:čak, glup kot zemlja ‣ g'lu:p ku 'zi̯ a:mla, glup kot pes ‣
g'lu:p ku 'pǝ:s, glup kot zid ‣ g'lu:p ku 'zi:d, vsi v pomenu ʻzelo neumenʼ.
Psovko glup je uporablja kar 45 % informatorjev ali torej 9 vprašanih, občasno 50
% vprašanih, torej 10 informatorjev, nikoli pa je ne uporabi le en vprašani
informator, torej 5 % le-teh.

3.3.3.13 Gnoj
Leksem gnoj ʻnizk. zelo len, zanikrn človekʼ se kot psovka uporablja v besedni zvezi
prekleti gnoj hudičev.
Proklet gnoj hudičov ‣ pruk'li:ẹt g'nu:ọj hu'di:ču
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *gnoj je izpeljano iz *gni̋ ti s
prvotnim pomenom *‛razpadati, drobiti se’ (SES: 146).
Levo in desno določilo bes. zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. xudъ;
prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 213; 279).

Psovka gnoj je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 10 % informatorjev, torej
2 vprašana, občasno prav tako le 10 % vprašanih, tj. 2 informatorja, redko le 5 %
vprašanih, torej 1 informator, nikoli psovke gnoj ne uporabi kar 75 % vprašanih,
torej 15 informatorjev.
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3.3.3.14 Goflja
Leksem goflja ʻslabš. kdor veliko, predrzno govoriʼ se kot psovka pojavi v povedi
Ti si goflja.
Ti si goflja. ‣ 'ti: sǝ 'gu:ofla
Leksem goflja je nastal po zamenjavi pripon iz gofcáti, to pa v gorenjskem nar.
razvoju iz gobcáti, kar je izpeljanka iz gọ̑bec. (SES: 179)

V trboveljskem govoru beseda goflja pridobiva tudi pozitivno konotacijo in sicer v
primeru Kje si goflja moja? ‣ 'kẹ: sǝ 'gu:ọfla 'mṷo:ja, s čimer označujemo ʻzelo
zgovornega človekaʼ.
Psovka goflja je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja kar 25 % vprašanih,
torej 5 informatorjev, občasno 15 % informatorjev, torej 3 vprašani, redko jo
uporablja 20 % informatorjev ali 4 vprašani, psovke pa ne uporablja kar 40 %
informatorjev, torej 8 vprašanih.

3.3.3.15 Grdoba
Leksem grdoba ʻekspr. malopriden, malovreden človekʼ se pojavi kot psovka v
primerih grdoba in grdoba grda.
Grdoba‣ gǝr'du̯o:ba
Leksem grdoba je slovanskega izvora. Izpeljan je iz leksema grd, pslovan. *gъ̑rdъ
‛ponosen, ohol’, kar se je verjetno razvilo iz ide. *gu̯r̥hdu/o- ‛težek’ (SES: 189).
Grdoba grda‣ gǝr'du̯o:ba 'gǝ:rda
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora. (glej pslovan.
*gъ̑rdъ); (SES: 189).
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Psovka je uporabljena občasno. 10 % informatorjev jo uporablja pogosto, torej 2
vprašana, občasno jo uporablja 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih, redko jo
uporablja 15 % informatorjev, torej 3 vprašani, nikoli pa je ne uporablja kar 50 %
vprašanih, torej 10 informatorjev.

3.3.3.16 Hudoba
Leksem hudoba ʻekspr. hudoben človekʼ se kot psovka pojavi v besednih zvezah:
prokleta hudoba in hudoba grda.
Prokleta hudoba ‣ pruk'li:ẹta hu'du̯o:ba
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Izpeljano je iz leksema hȗd ‛slab’, v
star. jeziku tudi ‛vrag, hudič’ z domnevnim prvotnim pomenom *‛majhen,
razdrobljen’. Pomenski razvoj si lahko predstavljamo kot *‛razdrobljen, majhen’ >
*‛slab, slaboten’, kar je na eni strani dalo ‛suh, mršav’, na drugi pa ‛hud, hudoben,
jezen’ (SES: 213).
Levo določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).
Hudoba grda ‣ hu'du̯o:ba 'gǝ:rda
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora. (prim. pslovan.
*gъ̑rdъ); (SES: 189).
V trboveljskem govoru je znan tudi frazem hudoben kot pes ‣ hu'du̯o:bǝn ku 'pǝ:s
ʻzelo hudobenʼ.

Psovka hudoba je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 25 % informatorjev,
torej 5 vprašanih, občasno jo uporabi le 5 % vprašanih, torej 1 informator, redko jo
uporabi 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli je ne uporabi 60 %
informatorjev, torej 12 vprašanih.
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3.3.3.17 Idiot
Leksem idiot ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se kot psovka pojavi v besednih
zvezah: idiot hudičev in kurčev idiot ter v povedi Ti si idiot.
Idiot hudičov ‣ idi'jọ:t hu'di:ču
Jedro besedne zveze je prevzeto prek nem. Idiot iz lat. idiōta ‛neizobražen človek’.
Pomenski prehod iz prvotnega ‛posameznik (v primerjavi z državo)’ v ‛duševno
nerazvit človek’ se je od tod razvil šele v sodobnih evr. jezikih (SES: 216).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ); (SES:
213).
Kurčov idiot ‣ 'ku:rču idi'jọ:t
Jedro besedne zveze je prevzeto, levo določilo pa je slovanskega izvora (prim.
pslovan. *kűrьcь); (SES: 336).
Ti si idiot ‣ 'ti: si idi'jọ:t
Leksem idiot je neslovanskega izvora (SES: 216).

Psovka idiot se uporablja pogosto. Pogosto jo uporablja kar 65 % informatorjev,
torej 13 vprašanih, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, nikoli pa je ne
uporabi le 10 % informatorjev, to je 2 vprašana. Psovko tako uporablja 90 %
vprašanih.

3.3.3.18 Imbecil
Leksem imbecil ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se pojavi kot psovka imbecil.
Imbecil ‣ imbe'ci:l
Leksem je v slovenščino prevzet iz lat. imbecillus (Slovar tujk 2002: 484).
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Psovka imbecil je uporabljena zelo redko. Občasno jo uporablja 5 % informatorjev,
torej 1 vprašani, redko jo uporablja 5 % vprašanih, torej 1 informator. Nikoli je ne
uporabi 90 % vprašanih, torej 18 informatorjev.

3.3.3.19 Jezik
Kot psovka se v Trbovljah pojavlja tudi leksem jezik ʻpog. opravljivec, klepetuljaʼ.
jezik ‣ 'jǝ:zik
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prim. stcslovan. językъ (SES: 242). Kot
psovka se npr. pojavlja v povedi Molči jezik! ‣ 'mọ:lči 'jǝ:zik.

V trboveljskem govoru so s sestavino jezik znani tudi naslednja frazema: imeti dolg
jezik ‣ 'ma:š 'dọ:ṷk 'jǝ:zik ʻbiti opravljiv, odrezavʼ in ʻveliko govoritiʼ, ki temelji na
predstavi, da je velika zgovornost in opravljivost odvisna od dolžine jezika (Keber
2011: 307), in držati jezik ‣ 'dǝrš 'jǝ:zik ʻmolčatiʼ. Frazem držati jezik za zobmi je
nastal po predstavi o položaju jezika za zobmi, pri katerem ni mogoče govoriti (prav
tam: 307).
Psovka jezik je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2
informatorja, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko jo uporablja 30
% informatorjev, torej 6 vprašanih. Psovke nikoli ne uporabi 45 % vprašanih, torej
9 informatorjev.

3.3.3.20 Kreten
Leksem kreten ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se kot psovka pojavi v besednih
zvezah: kreten neumen in kreten zabit ter v povedi Ti si kreten.
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Kreten zabit ‣ kǝr'ti̯ a:n z'bi:t
Jedro besedne zveze je preko nem. Kretin prevzeto iz frc. crétin ‛bebec’ (SES: 323).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *by̋ti); (SES:
43).
Kreten neumen ‣ kǝr'ti̯ a:n nǝ'u:mǝn
Jedro besedne zveze je prevzeto, desno določilo pa je slovanskega izvora (prim.
pslovan. *umъ̏); (SES: 798).
Ti si kreten. ‣ 'ti: sǝ kǝr'ti̯ a:n
Leksem kreten je neslovanskega izvora. Prevzeto je eventualno iz nemščine Kretin,
kar pa je prevzeto frc. crétin ‛bebec’ (SES: 323).
Psovka kreten se uporablja pogosto. Pogosto jo uporablja 60 % vprašanih, torej pri
12 informatorjev, občasno 30 % vprašanih, torej 6 informatorjev, redko pa pri 5 %
informatorjih, torej 1 sam. Nikoli psovke ne uporabi 5 % vprašanih, torej 1
informator.

3.3.3.21 Kripelj
Leksem kripelj ʻniž. pog. invalid, pohabljenecʼ se kot psovka pojavlja v primerih
kripelj in prekleti kripelj hudičev.
Kripelj ‣ k'ri:pl̥
Leksem kripelj je prevzet prek nem. Krüppel iz srspnem. Krop(p)el (SES: 324).
Proklet kripelj hudičov ‣ pruk'li:ẹt k'ri:pl̥ xu'di:ču
Jedro besedne zveze je prevzeto, levo in desno določilo pa sta slovanskega izvora
(prim. pslovan. *xudъ; prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 213; 279).
Psovka kripelj je uporabljena občasno. Pogosto jo uporabi 20 % vprašanih, torej 4
informatorji, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko jo uporablja 15
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% informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli psovke ne uporabi 40 % informatorjev,
torej 8 vprašanih.

3.3.3.22 Lenoba
Leksem lenoba ʻlastnost, značilnost lenega človekaʼ se kot psovka pojavi v povedi
Ti si lenoba in v besedni zvezi: lenoba grda.
Ti si lenoba ‣ 'ti: sǝ lǝ'nṷoba
Lenoba je izpeljano iz leksema len, ki je prim pslovan. oblika lěnъ ‛len’ (SES: 351).
Lenoba grda ‣ lǝ'nu̯o:ba 'gǝ:rda
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan.
*gъ̑rdъ); (SES: 189).
Psovka lenoba je uporabljena občasno. Pogosto jo uporabi 25 % vprašanih, torej 5
informatorjev, občasno kar 45 % informatorjev, torej 9 vprašanih, redko jo uporabi
10 % informatorjev, torej 2 vprašana. Nikoli psovke ne uporabi 20 % vprašanih,
torej 4 informatorji.

3.3.3.23 Luzer
Leksem luzer ʻpog. kdor je neuspešen pri delu, zgubaʼ se pojavi kot psovka luzer.
Luzer ‣ 'lu:zǝr
Leksem luzer je neslovanskega izvora. Beseda je prevzeta iz angl. loser < lose,
ʻizgubitiʼ (SNB 2013: 207).
Psovka luzer je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 20 % informatorjev,
torej 4 vprašani, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko 25 %
vprašanih, torej 5 informatorjev. 40 % informatorjev pa psovke luzer ne uporablja.
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3.3.3.24 Mevža
Leksem mevža ʻslabš. neodločen, bojazljiv človekʼ se kot psovka pojavi v povedi Ti
si mevža.
Ti si mevža. ‣ 'ti: sǝ 'mi:ẹṷža
Mevža je verjetno nastalo v narečnem razvoju iz sloven. *melža ali *meluža z
domnevnim prvotnim pomenom *‛nepomemben, droben, mehek človek’ (SES:
398).
Psovka mevža se uporablja redko. Pogosto jo uporablja le 10 % vprašanih, torej 2
informatorja, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko jo uporablja 20
% informatorjev, tj. 4 vprašani. Psovke nikoli ne uporabi 50 % informatorjev, torej
10 vprašanih.

3.3.3.25 Nesnaga
Leksem nesnaga ʻslabš. malovreden, ničvreden človekʼ se kot psovka pojavi v
besedni zvezi nesnaga grda.
Nesnaga grda ‣ nǝs'na:ga 'gǝ:rda
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *sna̋ga je verjetno pomenilo
*‛prizadevanje’, *sna̋žiti pa *‛prizadevati si’. Od tod sta se lahko razvila pomena
‛moč’ in ‛čiščenje, čistoča’ (SES: 676).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (glej pslovan. *gъ̑rdъ
‛ponosen, ohol’); (SES: 189).

Psovka nesnaga grda je uporabljena zelo redko. Redko psovko uporablja 15 %
informatorjev, torej 3 vprašani. Psovke nikoli ne uporablja kar 85 % informatorjev,
torej 17.

56

3.3.3.26 Norec
Leksem norec ʻekspr. nespameten, neumen človekʼ se kot psovka pojavi v povedi
Ti si norec. in v besedni zvezi norec hudičev.
Ti si norec. ‣ 'ti: sǝ 'nu̯o:rc
Norec je izpeljano iz leksema nor, prevzetega iz nem. Narr ‛norec, norčav človek’
(SES: 450).
Norec hudičov ‣ 'nu̯o:rc xu'di:ču
Jedro besedne zveze je prevzeto, desno določilo pa je slovanskega izvora (prim.
pslovan. *xudъ); (SES: 213).
V trboveljskem govoru norec pridobiva tudi pozitivno konotacijo. Lahko namreč
pomeni tudi osebo, ki je zelo drzna, sploh v adrenalinskih podvigih.

Psovka norec je uporabljana pogosto, saj jo uporablja 45 % informatorjev, torej 9
vprašanih, občasno jo uporablja 40 % vprašanih, torej 8 informatorjev, redko pa 15
% vprašanih, torej 3 informatorji. Vsi infomatorji, torej 100 %, uporabljajo psovko
norec.

3.3.3.27 Pokveka
Leksem pokveka ʻslabš. izmaličen, iznakažen človekʼ se pojavi kot psovka pokveka.
Pokveka ‣ puk'vi:ẹka
Pokveka je tvorjenka iz glagola kvečiti, domnevno prevzetega iz nem. quetschen
‛močno stiskati, s stiskanjem poškodovati’, kar je sorodno z niz. kwetsen
‛poškodovati, raniti’ (SES: 340).

Psovka pokveka je uporabljena zelo redko. Redko jo uporablja 10 % informatorjev,
torej 2 vprašana. Nikoli je ne uporablja 90 % vprašanih, torej 18 informatorjev.
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3.3.3.28 Tečka
Leksem tečka ʻslabš. ženska, ki rada tečnariʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
tečka hudičeva.
Tečka hudičova ‣ 'ti:ẹčka hu'di:čuva
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, izpeljano iz osnove tȇ ̣k ‛izdatnost’, kar
danes pomeni le ‛apetit’. K pomenskemu razvoju ‛nasiten’ v ‛nadležen’, prim.
sloven. síten ‛nadležen’, kar prvotno pomeni ‛nasiten’ (SES: 753).
Desno določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *xudъ); (SES:
213).
Leksem tečka v trboveljskem govoru pridobiva tudi pozitivno konotacijo. V
primeru tečka majhna ‣ 'tiẹ:čka 'mẹ:jhna, leksem pomeni ‛zaspanega, sitnega
otroka, ki nam je ljub’.
Psovka tečka je uporabljena pogosto. Pogosto jo uporablja 40 % vprašanih, torej 8
informatorjev, občasno 40 % informatorjev, torej 8 vprašanih, redko pa 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji. Psovke nikoli ne uporabi 5 % informatorjev, torej 1
vprašani.

3.3.3.29 Tepec
Leksem tepec ʻslabš. omejen, neumen človekʼ, se kot psovka pojavi v besedni zvezi:
proklet tepec in v povedi ti si tepec.
Ti si tepec ‣ ti sǝ 'ti̯ a:pc
Tepec je izpeljano iz leksema tep, pslovan. *tepъ̏ , kar izhaja iz *tepti̋ , sloven. tépsti
z izhodiščnim pomenom *‛udarec’. Besede s pomenom ‛neumen (človek)’ so
večkrat izpeljane iz besed, ki pomenijo ‛udariti’, npr. tȓčen od tŕčiti, mȃhnjen od
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mahnīti, prizadȇ ̣t od (pri)zadé ̣ti. To verjetno temelji na dejstvu, da udarec v glavo
ali udar strele lahko povzroči umsko prizadetost, jecljanje ipd. (SES: 758).
Proklet tepec ‣ pruk'li:ẹt 'ti̯ a:pc
Jedro besedne zveze in levo določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ );
(SES: 279).
Psovka tepec je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4
informatorji, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko 10 % vprašanih,
torej 2 informatorja. Psovke nikoli ne uporabi kar 55% informatorjev, tj. 11
vprašanih.

3.3.3.30 Umazanec
Leksem umazanec ʻekspr. malovreden, malopriden človekʼ se pojavi kot psovka
umazanec.
Umazanec ‣ u'ma:zanc
Leksem je tvorjen iz podstave mazati, pslovan. *ma̋zati in prvotno pomeni *‛gnesti,
mazati’ (SES: 386).
Psovka umazanec se uporablja zelo redko. Občasno jo uporablja 5 % informatorjev,
torej 1 vprašan, redko jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2 vprašana. Nikoli psovke
ne uporablja kar 85 % informatorjev, torej 17 vprašanih.

3.3.3.31 Zabit
Leksem zabit ʻslabš. omejen, neumen človekʼ se kot psovka pojavi v povedi Ti si
zabit.
Ti si zabit. ‣ 'ti: sǝ zǝ'bi:t
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Pridevnik zabit je tvorjen iz osnove biti, pslovan. *bi̋ ti, sed. *bi̋ jǫ (in *bь̏jǫ) ‛biti,
tolči’, kar je izpeljano iz ide. baze *bhei̯ h- ‛tolči’. Sklepamo, da je zabit posledica
zatolči nekaj (SES: 43).
V trboveljskem govoru so s to sestavino znani tudi frazemi: zabit kot nohšiht ‣
zǝ'bi:t ku 'nọ:x'ši:xt, zabit kot koštrun ‣ zǝ'bi:t ku kušt'ru:n, zabit kot tele ‣ zǝ'bi:t
ku 'ti̯ a:le, zabit kot cuk u tram ‣ zǝ'bi:t ku 'cu:k u t'ra:m, zabit kot šus ‣ zǝ'bi:t ku
'šu:s, zabit kot noč ‣ zǝ'bi:t ku 'nu:č, zabit kot pes ‣ zǝ'bi:t ku 'pǝ:s, vsi v pomenu
ʻzelo omejen, neumenʼ
Psovka zabit se uporablja pogosto, uporablja jo kar 50 % vprašanih, tj. 10
informatorjev, občasno jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko jo
uporablja 20 % informatorjev, torej 4 vprašani. Nikoli psovke ne uporablja 10 %
informatorjev, torej 2 vprašana.

3.3.3.32 Zgaga
Leksem zgaga ʻslabš. kdor s svojimi zahtevami, vmešavanjem povzroča slabo voljoʼ
se kot psovka pojavi v povedi Ti si zgaga.
Ti si zgaga. ‣ 'ti: sǝ z'ga:ga
Leksem je slovanskega izvora. Pslovan. *jьzga̋ga ‛zgaga’ je prvotno pomenilo
*‛kar žge, izžge (prebavila)’; (SES: 853).

Leksem zgaga v trboveljskem govoru pridobiva tudi pozitivno konotacijo, z zgaga
mala ‣ z'ga:ga 'ma:la poimenujemo ʻotroka, ki je zelo živahen in nagajiv’.
Psovka zgaga se uporablja zelo redko. Pogosto jo uporablja le 5 % vprašanih, torej
1 informator, občasno tudi samo 5 %, torej 1 informator, redko pa jo uporablja 20
% vprašanih, torej 4 informatorji. Psovke nikoli ne uporabi kar 70 % vprašanih,
torej 14 informatorjev.
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3.3.3.33 Zijak
Leksem zijak ʻstar. kdor se (rad) kje zadržuje in si radovedno kaj ogledujeʼ se pojavi
kot psovka zijak.
Zijak ‣ z'ja:k
Leksem zijak je izpeljan iz glagola zijati, pslovan. *zija̋ti, kar izvira iz ide. baze
*g'heh1i- ‛zehati, zevati, biti na široko odprt’ (SES: 854).
Psovka zijak se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 25 % informatorjev, torej
5 vprašanih, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko jo uporablja 20 %
vprašanih, torej 4 informatorji. Psovke nikoli ne uporabi 40 % vprašanih, tj. 8
informatorjev.

3.3.4 Motiv prostitucije

3.3.4.1 Candra
Leksem candra ʻslabš. vlačuga, prostitutkaʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
prekleta candra.
Prokleta candra ‣ pruk'li:ẹta 'ca:ndra
Jedro besedne zveze etimološko ni natančno pojasnjeno. Morda je izhodišče
izposojenka iz kor. nem. zalder, zader ʻžvarovinaʼ in ʻženščeʼ (SES: 68).
Levo določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).
Psovka prekleta candra se uporablja zelo redko. Občasno jo uporablja le 5 %
informatorjev, torej 1 vprašani, redko jo uporablja le 5 % vprašanih, torej 1
informator. Psovke nikoli ne uporablja kar 90 % vprašanih, torej 18 informatorjev.
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3.3.4.2 Cipa
Leksem cipa ʻslabš. vlačuga, prostitutkaʼ se kot psovka uporablja v povedi Ti si
cipa.
Ti si cipa ‣ 'ti: sǝ 'ci:pa
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Današnji pomen temelji na
poimenovanju ptice cípa ‛anthus (pratensis)’, in sicer že v 18. stoletju. Je
onomatopejskega izvora, cipa se namreč oglaša cip cip. Psovka se navezuje na
pomen ‛kokošʼ, ‛kuraʼ in posledično na ‛vlačugaʼ (SES: 74).
Psovka cipa se uporablja zelo redko. Občasno jo uporablja le 5 % vprašanih, torej
1 informator. Psovke nikoli ne uporablja kar 95 % informatorjev, torej 19 vprašanih.

3.3.4.3 Flajdra
Leksem flajdra ʻslabš. vlačuga, prostitutkaʼ se pojavi kot psovka flajdra.
Flajdra ‣ f'la:jdra
Jedro besedne zveze je domnevno prevzeto iz avstr. nem. Fländer ‛lahkomiselna
ženska’, kar je lahko v zvezi z nar. nem. Flander ‛cunja, capa’ (SES: 154).

Psovka flajdra se uporablja zelo redko, saj jo uporablja le 5 % informatorjev, torej
1 vprašani. Nikoli psovke ne uporablja kar 95 % vprašanih, torej 19 informatorjev.

3.3.4.4 Kurba
Leksem kurba ʻvulg. prostitutka, vlačugaʼ se pojavi kot kletvica kurba in kot psovka
kurba lena.
Kurba ‣ 'ku:rba
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Leksem kurba je slovanskega izvora. Etimologi menijo, da je pslovan. *kűry, rod.
*kűrъve ‛kurba’ sorodno s pslovan. *kűra ‛kokoš’, *kűrъ ‛petelin’, vendar
podrobnosti v pomenskem in v s tem povezanem besedotvornem razvoju niso
dokončno pojasnjene. Morda je beseda preprosto alternativna ženska oblika ob
*kűra, iz česar bi sledilo, da je treba izhajati iz izhodiščnega pomena *‛vulva’ in iz
prvotnega *‛kokoš’. Druga možnost je domneva, po kateri bi bila beseda izpeljana
iz pslovan. *kűrъ že v pomenu ‛penis’, prvotni pomen pa nekako *‛pripadajoča
penisu’ (SES: 336).
Kurba lena ‣ 'ku:rba 'lẹ:na
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora (prim. stcslovan. lěnъ
‛len’); (SES: 351).

V trboveljskem govoru je kurba v kletvicah izgubila negativno konotacijo, npr.:
Kurba je bilo fajn., kurba je bilo zajeban. in v stavku prevzame vlogo medmeta. Pri
informatorjih v kar 45 % prehaja v splošno rabo.

Kletvica kurba je uporabljena pogosto, saj jo uporablja 75 % informatorjev, torej
15 vprašanih, občasno 10 % informatorjev, torej 2 vprašana, redko jo uporablja 15
% vprašanih, torej 3 informatorji. Raba kletvice kurba je 100 %.
Mat kurba ‣ 'ma:t 'ku:rba
V kletvici mat kurba ob motivu prostitucije nastopa tudi motiv matere. Oba leksema
sta slovanskega izvora (prim. stcslovan. mati); (SES: 385).
Kletvica v trboveljskem govoru prehaja v splošno rabo, torej izgublja negativno
konotacijo in pridobiva nevtralno. V splošno rabo prehaja v 65 % informatorjev,
torej pri 13. Primer splošne rabe: Mat kurba, serbus.

Kletvica mat kurba je v trboveljskem govoru zelo pogosta. Pogosto jo uporablja kar
80 % vprašanih, torej 16 informatorjev, občasno jo uporablja 10 % informatorjev,
torej 2 vprašana. Nikoli je ne uporabi 10 % vprašanih, tj. 2 informatorja.
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3.3.4.5 Kurbir
Leksem kurbir ʻvulg. vlačugarʼ, se kot psovka uporablja v besednih zvezah: prekleti
kurbir in v povedi Ti si kurbir.
Proklet kurbir ‣ pruk'li:ẹt kur'bi:r, pruk'li:ẹti kur'bi:r
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, izpeljano iz osnove kurba, levo določilo
je sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 336; 279).
Ti si kurbir. ‣ 'ti: sǝ kur'bi:r
Leksem kurbir je slovanskega izvora, izpeljan iz osnove kurba.
Psovka kurbir je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 15 % vprašanih, torej
3 informatorji, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko pa 30 %
vprašanih, tj. 6 informatorjev. Nikoli psovke ne uporablja 35 % vprašanih, torej 7
informatorjev.

3.3.4.6 Lajdra
Leksem lajdra ʻslabš. vlačuga, prostitutkaʼ se pojavlja kot psovka lajdra.

Lajdra‣ 'la:jdra
Leksem lajdra je verjetno prevzet iz it. ladra ‛tatica, malopridnica’, ladro ‛tat’ <
lat. latrō ‛najeti vojak, soldat’ (SES: 343).

Psovka lajdra je uporabljana zelo redko, saj jo uporablja le 15 % informatorjev,
torej 3 vprašani. Psovke nikoli ne uporabi 85 % vprašanih, torej 17 informatorjev.
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3.3.4.7 Larfa
Leksem larfa ʻslabš. vlačuga, vpadljivo oblečena ženska, zlasti lahkoživkaʼ se kot
psovka pojavi v besedni zvezi prekleta larfa stara.
Prokleta larfa stara ‣ pruk'li:ẹta 'la:rfa s'ta:ra
Jedro besedne zveze je prevzeto prek nem. Larve iz srvnem. Larve ‛maska’, to pa
je izposojeno iz lat. larva ‛duh, strah, maska’ (SES: 345).
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (glej pslovan. *klęti̋
in pslovan. *sta̋rъ ‛star’); (SES: 279; 694).
Psovka larfa je uporabljana redko. Občasno jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2
informatorja, redko pa 15 % vprašanih, torej 3 informatorji. Nikoli je ne uporabi
kar 75 % vprašanih, tj. 15 informatorjev.

3.3.4.8 Lovača
Leksem lovača ʻekspr. prositutka, vlačugaʼ se pojavi kot psovka lovača.
Lovača ‣ lo'va:ča
Leksem je izpeljan iz glagola loviti, pslovan. *lovi̋ ti, kar izhaja iz ide. Baze
*la(h2)u- ‛ujeti, zapleniti’ (SES: 366).
Psovka lovača je uporabljana zelo redko. Redko jo uporabi le 15 % informatorjev,
torej 3 informatorji. Nikoli psovke ne uporabi kar 85 % informatorjev, torej 17
vprašanih.
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3.3.5 Motiv onaniranja

3.3.5.1 Drkati
Leksem drkati ʻslabš. nalašč komu povzročati nevšečnosti pri deluʼ se kot kletvica
pojavi v povedi Ne me drkati.
Ne me drkati. ‣ ne mǝ 'dǝ:rkat
Leksem drkati je slovanskega izvora. Pslovan. *dь̋rkati je tvorjeno iz *dьra̋ti ‛delati
hitre gibe’, kar izhaja iz ide. baze *derh- ‛trgati’ (SES: 122).

Kletvica drkati se uporablja pogosto. Pogosto jo uporablja 40 % informatorjev, torej
8 vprašanih, občasno 30 % informatorjev, tj. 6 vprašanih, redko jo uporablja 5 %
vprašanih, torej 1 informator. Drkati nikoli ne uporabi 25 % vprašanih, torej 5
informatorjev.

3.3.6 Motiv spolnega odnosa

3.3.6.1 Fak
Leksem fak ʻslabš. izraz jeze, nejevoljeʼ se v trboveljskem govoru uporablja kot
kletvica.
Fak ‣ 'fa:k
Izposojenka fak < angl. fuck, ki odraža odklonilen odnos do česa in prvotno pomeni
‘spolno občevati’ (SNB 2013: 146), se uporablja npr. v povedi Fak, sem vedel. ‣
'fa:k sǝm 'vẹ:du.
Fak of ‣ 'fa:k 'ọ:f
Kletvica je prevzeta iz angl. fuck off in se v Trbovljah uporablja v pomenu ‘izgini’.
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Fak se uporablja pogosto, saj ga uporablja kar 55 % informatorjev, torej 11
vprašanih, občasno ga uporablja 5 % vprašanih, torej 1 informator, redko pa 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji. Fak nikoli ne uporablja 25 % informatorjev, tj. 5
vprašanih.

3.3.6.2 Fukati
Leksem fukati ʻvulg. spolno občevatiʼ se uporablja kot kletvica.
fukati ‣ 'fu:kat
Leksem je slovanskega izvora. Današnji pomen ‛spolno občevati’ se je verjetno
razvil iz starejšega ‛močno dihati’, ki se še ohranja v narečjih. Prvotno *‛delati fu,
oglašati se z glasom fu’ je izpeljano iz onomatopeje *fu (SES: 162). V Trbovljah se
leksem npr. uporablja v povedi
Ne me fukati‣ ne mǝ 'fu:kat v pomenu ʻne norčuj se iz mene’.
Fukati se uporablja občasno. Pogosto ga uporablja 45 % vprašanih, torej 9
informatorjev, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko ga uporablja 10
% vprašanih, torej 2 informatorja. Psovke nikoli ne uporablja 25 % vprašanih, torej
5.

3.3.6.3 Jebati
Leksem jebati ʻvulg. spolno občevatiʼ se kot kletvica pojavlja v primerih jebem ti
mater, jebe se mi, jebem ti boga isusovega in jebem ti sonce. Kletvica se gradi na
osnovi vulgarnega izraza za spolni odnos. Jebemti se uporablja v trboveljskem
govoru kot medmet.
Jebem ti mater ‣ 'je:bem ti 'ma:tǝr
Glagol jebati, pslovan. *jeba̋ti, kar je tvorjeno iz ide. korena *i̯ ebh-, ‛spolno
občevati’ z morebitnim prvotnim pomenom *‛vstopiti, prodreti’(SES: 237), se v
Trbovljah pojavlja ob motivu matere.
67

Jebemti ‣ 'je:bemti

Jebem ti boga isosovega‣ 'je:bem ti 'bo:ga 'i:susuga
Glagol jebati se v kletvici jebem ti boga isusovega pojavlja ob religioznem motivu.

Jebem ti sonce‣ 'je:bem ti 'su:nce
Glagol jebati se v kletvici jebem ti sonce pojavlja ob motivu nebesnega telesa in
nastane pod vplivom hrvaščine.
Jebe se mi. ‣ 'je:be sǝ mi
Kletvica izraža ʻnezanimanje oziroma prizadetostʼ. Leksem jebati je slovanskega
izvora.

Kletvica jebem ti mater se uporablja zelo pogosto, saj jo uporablja kar 75 %
vprašanih, torej 15 informatorjev, občasno jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2
informatorja, redko pa 5 % vprašanih, tj. 1 informator. Kletvice nikoli ne uporabi
10 % informatorjev, torej 2 vprašana.

Kletvica jebe se mi se uporablja pogosto, saj jo uporablja kar 60 % informatorjev,
torej 12 vprašanih, občasno jo uporablja 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih,
redko pa 10 % informatorjev, torej 2 vprašana. Kletvice nikoli ne uporablja 5 %
vprašanih, torej 1 informator.

Medmet jebemti se pojavlja zelo pogosto in sicer kar pri 85 % informatorjev, torej
17 vprašanih, občasno pa 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Psovke nikoli ne
uporablja 5 % informatorjev, torej 1 vprašani.
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3.3.7 Motiv homoseksualnosti

3.3.7.1 Peder
Leksem peder ʻslabš. gej, homoseksualecʼ se pojavi kot psovka peder in v besedni
zvezi prekleti peder pofukani.
Peder ‣ 'pẹ:dǝr
Leksem peder je tujka, prevzeta po zgledu nem. päderast, päderastie ‛ki ljubi
dečke, ljubimec dečkov’ (SES: 502).
Proklet peder pofukan ‣ pruk'li:ẹt 'pẹ:dǝr po'fu:kan
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ;
prim. pslovan.*fu); (SES: 279; 162), jedro je prevzeto.
Psovka peder je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 30 % vprašanih, torej 6
informatorjev, občasno 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih, redko jo uporablja
25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Psovke nikoli ne uporablja 20 %
informatorjev, torej 4 vprašani.
3.3.8 Motiv ženske

3.3.8.1 Baba
Leksem baba ʻslabš. ženska, navadno starejšaʼ se kot psovka uporablja v besednih
zvezah: prekleta baba zmešana, prekleta baba butasta, prekleta baba nora, prekleta
baba neumna.
Prokleta baba zmešana ‣ pruk'li:ẹta 'ba:ba z'me:šana
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *ba̋ba ‛stara ženska’ izhaja iz
indoevropske otroške besede *bā̆bā̆, ki je nastala s podvojitvijo lahko
izgovorljivega zloga ba (SES: 27).
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Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ;
prim. pslovan. *měs'a̋ti); (SES: 279; 395).
Prokleta baba butasta ‣ pruk'li:ẹta 'ba:ba 'bu:tasta
Jedro besedne zveze ter levo in desno določilo so slovanskega izvora (prim.
pslovan. *klęti̋ ; nar. búta ‛debeloglavec’). (SES: 279; 67)
Prokleta baba nora ‣ pruk'li:ẹta 'ba:ba 'nṷo:ra
Jedro besedne zveze ter levo določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ );
(SES: 279). Desno določilo pa je prevzeto iz nem. Narr ʻnorec, norčav človekʼ
(SES: 450).
Prokleta baba neumna ‣ pruk'li:ẹta 'ba:ba nǝ'u:mna
Jedro besedne zveze ter levo in desno določilo so slovanskega izvora (prim pslovan.
*klęti̋ ; prim. pslovan. *umъ̏ ); (SES: 279; 798).
Besedna zveza se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 15 % vprašanih, torej 3
informatorji, občasno jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko jo
uporablja 20 % informatorjev, torej 4 vprašani. Nikoli je ne uporablja 45 %
vprašanih, torej 9 informatorjev.
3.3.8.2 Čarovnica
Leksem čarovnica ʻslabš. grda, hudobna ženska, navadno stara, se kot psovka pojavi
v besedni zvezi čarovnica sfukana.
Čarovnica sfukana ‣ čǝ'rọ:ṷnca s'fu:kana
Jedro besedne zveze je izpeljano iz leksema čar, pslovan. *čarъ̏ , kar je prvotno
pomenilo *‛urok, sredstvo, pripomoček’, glagol čarati, pslovan. *čara̋ti pa *‛delati
s (čarovniškimi) pripomočki, z uroki, delati čarovniška znamenja’ (SES: 79) .
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Desno določilo je tvorjeno iz glagola fukati, katerega današnji pomen ʻspolno
občevatiʼ se je razvil iz starejšega ʻmočno dihatiʼ. Glagol je onomatopejskega
izvora < *fu (SES: 162).
Psovka čarovnica sfukana se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 30 %
vprašanih, torej 6 informatorjev, občasno 40 % informatorjev, torej 8 vprašanih,
redko pa 15 % vprašanih, torej 3 informatorji. Nikoli psovke ne uporabi 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji.

3.3.8.3 Jalovka
Leksem jalovka ʻslabš. neplodna ženskaʼ se pojavi kot psovka jalovka.

Jalovka‣ 'ja:lou̯ka
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prim. pslovan. *a̋lovъ ali *ja̋lovъ, kar
etimološko ni dokončno pojasnjeno (SES: 233).
Psovka jalovka je uporabljena zelo redko. Pogosto jo uporablja 5 % vprašanih, torej
1 informator, občasno jo uporablja 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Psovke ne
uporablja 85 % vprašanih, torej 17 informatorjev.

3.3.9 Motiv matere in otroka

3.3.9.1 Froc
Leksem froc ʻniž. pog. otrokʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi prekleti froc.
Proklet froc ‣ pruk'li:ẹt f'rọ:c, pruk'li:ẹti f'rọ:c
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Jedro besedne zveze je. prevzeto iz nem. Fratz ‛razposajen otrok’, star. ‛zoprn
človek, nevzgojen otrok’, kar je izposojeno iz it. frasca ‛lahkomiseln človek’ (SES:
161).
Levo določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).
Psovka proklet froc se v trboveljskem govoru uporablja občasno. Pogosto jo
uporablja 40 % vprašanih, torej 8 informatorjev, občasno 20 % vprašanih, torej 4
informatorji, redko pa 15 % informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli je ne uporablja
25 % vprašanih, torej 5 informatorjev.

3.3.9.2 Mater
Medmet mater, ki izraža ʻnejevoljo, nestrpnostʼ, se npr. uporablja v primeru Mater,
je zajeban.

Mater, je zajeban. ‣ 'ma:tǝr, jǝ zǝ'je:ban
Leksem je slovanskega izvora. Prim. pslovan. *ma̋ti (SES: 385).
Kletvica mater je uporabljena pogosto. Uporablja jo kar 60 % vprašanih, torej 12
informatorjev, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko jo uporablja 5
% vprašanih, 1 informator. Nikoli je ni uporabilo 10 % vprašanih, torej 2
informatorja.

3.3.9.3 Pankrt
Leksem pankrt ʻslabš. ʻnezakonski otrokʼ, se kot psovka pojavi v besednih zvezah:
pankrt hudičev, prekleti pankrt, pankrt sfukani.
Pankrt hudičov ‣ 'pa:nkǝrt hu'di:ču
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Jedro besedne zveze je prevzeto iz srvnem. Banchart, bankart, bav. avstr. Pankert,
nem. Bankert ‛nezakonski otrok’, kar je zloženka iz nem. Bank ‛klop, ležišče za
deklo’ in -hart, drugega dela zloženih osebnih imen tipa rein-hart. Prvotni pomen
nem. besede je torej ‛na klopi (in ne v zakonski postelji) spočet otrok’ (SES: 490).
Desno določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. xudъ); (SES: 213).
Proklet pankrt ‣ pruk'li:ẹt 'pa:nkrt
Jedro besedne zveze je prevzeto, levo določilo pa je slovanskega izvora (prim
pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).

Pankrt sfukan‣ 'pa:nkrt s'fu:kan
Jedro besedne zveze je prevzeto, desno določilo je tvorjeno iz glagola fukati,
katerega današnji pomen ʻspolno občevatiʼ se je razvil iz starejšega ʻmočno dihatiʼ.
Glagol je onomatopejskega izvora < *fu (SES: 162).
Psovka pankrt sfukan se uporablja redko. Občasno jo uporablja le 20 % vprašanih,
torej 4 informatorji, občasno jo uporablja 10 % informatorjev, torej 2 informatorja,
redko pa 15 % informatorjev, tj. 3 vprašani. Nikoli je ne uporabi kar 55 %
vprašanih, torej 11 informatorjev.

3.3.10 Motiv spolnih organov

3.3.10.1 Klinec
Leksem klinec ʻvulg. ničvreden, slab moškiʼ se kot psovka pojavi v besednih zvezah
prokleti klinec pofukani in prokleti klinec. Kot kletvica se uporabi v primeru Klinc
te gleda.
Prokleti klinec ‣ pruk'li:ẹt k'li:nc
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, prim. pslovan. *kli̋ nъ (SES: 280). Levo
določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 279).
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Prokleti klinec pofukani‣ pruk'li:ẹt k'li:nc po'fu:kani
Jedro besedne zveze ter levo in desno določilo so slovanskega izvora (prim.
pslovan. *fu; prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES: 162; 279).
Psovka prekleti klinec se uporablja redko. Pogosto jo uporablja 10 % vprašanih,
torej 2 informatorja, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko jo
uporablja 10 % informatorjev, tj. 2 vprašana. Psovke nikoli ne uporablja 60 %
vprašanih, torej 12 informatorjev.
Klinc te gleda. ‣ k'li:nc tǝ g'li:ẹda
Frazem Klinc te gleda. ima kvalifikator vulgarno. Frazem v medmetni rabi izraža
ʻjezo, omalovaževanjeʼ. Keber navaja (2011: 342), da je kletvica Klinc te gleda.
krepka kletvica, ki je med mladimi že nekoliko zastarela.

3.3.10.2 Kurac
Leksem kurac ʻvulg. ničvreden, slab moškiʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
proklet kurac hudičov. Kot kletvica se uporablja v primerih: na kurac mi greš, v
kurac pojdi.
Proklet kurac hudičov‣ pruk'li:ẹt 'ku:rc hu'di:ču
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, v slovenščino prevzeto iz hrvaškega in
srbskega jezika.
Levo in desno določilo besedne zveze sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ;
prim. pslovan. *xudъ); (SES: 279; 213).

Leksem kurac se pojavlja tudi kot sestavina frazema iti komu na kurac, in sicer:
'i:deš mi na 'ku:rac, ʻdražiti koga, povzročati komu nejevoljoʼ in kot frazem mi greš
na kurac, in sicer: mi g'rǝš nǝ 'ku:rac ʻdražiti koga, povzročati komu nejevoljoʼ.
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Frazem iti komu na kurac se uporablja pogosto. Pogosto ga uporablja 50 %
vprašanih, torej 10 informatorjev, občasno 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih,
redko 20 % vprašanih, tj. 4 informatorji. Nikoli ga ne uporablja 5 % informatorjev,
torej 1 vprašani.
Frazem iti v kurac ‣ 'i:di u 'ku:rac in Pojdi v kurac! ‣ u̯ 'ku:rac 'pẹ:t, ki izražata
ʻveliko omalovaževanje ali težnjo, da nagovorjeni propade, izgineʼ.

Frazem pojdi v kurac se uporablja pogosto. Pogosto ga uporablja kar 55 %
vprašanih, torej 11 informatorjev, občasno 15 % informatorjev, torej 3 vprašani,
redko ga uporablja 15 % informatorjev, torej 3 vprašani. Besedne zveze ne
uporablja 15 % vprašanih, torej 3 informatorji.

3.3.10.3 Kurec
Leksem kurec ʻvulg. ničvreden, slab moškiʼ se kot psovka pojavi v besednih zvezah:,
kurec sfukan. Kot kletvica se uporablja na primeru: kurec te gleda.

Kurec sfukan‣ 'ku:rc s'fu:kan
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *kűrьcь ‛penis’ je prvotno
pomenilo *‛petelinček’, kar je manjšalnica od pslovan. *kűrъ ‛petelin’ (SES: 336).
Desno določilo je tvorjeno iz glagola fukati, katerega današnji pomen ʻspolno
občevatiʼ se je razvil iz starejšega ʻmočno dihatiʼ. Glagol je onomatopejskega
izvora < *fu (SES: 162).
Kurec te gleda‣ 'ku:rc t g'li:ẹda
Frazem kurc te gleda ima kvalifikator vulgarno. Frazem v medmetni rabi izraža
ʻjezo, omalovaževanjeʼ. Frazem izhaja iz nekaterih izzivalnih gest, s katerimi so
nekdaj ,pa tudi še danes slikovito izražajo jezo, omalovaževanje, močno zanikanje
in podobna negativna čustva (Keber 2011: 440).
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Psovka kurec je uporabljana občasno. Pogosto jo uporablja 45 % vprašanih, torej 9
informatorjev, občasno 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih, redko pa 10 %
vprašanih, torej 2 informatorja. Psovke nikoli ne uporablja 20 % vprašanih, torej 4
informatorji.
3.3.10.4 Pička
Leksem pička ʻvulg. žensko spoloviloʼ se kot kletvica pojavi v primeru v pičko
materno.
V pičko materno ‣ u̯ 'pi:čko 'ma:tǝrno
V primeru v pičko materno se ob motivu spolnega organa pojavlja še motiv matere.
Pslovan. *pi̋ čьka je prvotno manjšalnica od *pica. Besede, ki se začnejo s pi- v več
jezikih označujejo spolne organe ali kaj od tod izvedljivega. Možno je tudi, da je
prvotno *pi̋ ca < *pi̋ -ka hipokoristična tvorba k *pizda̋ (SES: 512).
Desno določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. *ma̋ti); (SES: 385).
Kletvica v pičko materno se pojavlja pogosto. Pogosto jo uporablja 65 % vprašanih,
torej 13 informatorjev, občasno 10 % informatorjev, torej 2 vprašana, redko pa 5 %
informatorjev, tj. 1 vprašani. Nikoli kletvice ne uporablja 20 % vprašanih, torej 4
informatorji.

3.3.10.5 Pizda
Leksem pizda ʻvulg. žensko sploviloʼ se pojavlja kot psovka prokleta pizda in kot
kletvica v pizdo materno.
Prokleta pizda ‣ pruk'li:ẹta 'pi:zda
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Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prvotni pomen pslovan. *pizda̋ je
verjetno ‛sedalo, rit’ (SES: 518).
Levo določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES:
279).
V pizdo materno ‣ u̯ 'pi:zdo 'ma:tǝrno
V primeru v pizdo materno se ob motivu spolnega organa pojavlja še motiv matere.
Leksem pizda se pojavlja tudi kot setavina frazema Pojdi v pizdo ‣ 'pe:t u 'pi:zdo,
izraža ʻveliko omalovaževanje ali težnjo, da nagovorjeni propade, izgineʼ.

Leksem pizda v trboveljskem govoru izgubi negativno konotacijo, pridobi
nevtralno in preide v splošno rabo. Pizda je blo fajn se navaja kot primer splošne
rabe. V stavku zavzame mesto medmeta. V kar 40 % psovka prehaja v splošno rabo,
torej pri 8 informatorjih.

Psovka pizda se uporablja zelo pogosto, saj jo uporablja 85 % informatorjev, torej
17 vprašanih, občasno jo uporablja 5 % informatorjev, torej 1 vprašani, redko jo
prav tako uporablja 5 % vprašanih, torej 1 informator. Nikoli psovke ne uporabi 5
% informatorjev, tj. 1 vprašani.

3.3.11 Religiozni motiv

3.3.11.1 Bog
Leksem bog, pslovan. *bȍgъ izhaja iz ide. korena *bhag- s prvotnim pomenom
‛podeliti, razdeljevati’, trpno ‛biti deležen’ (SES: 48). Izraz je kot kletvica znan v
medmetni rabi (o) mojbog ‣ (o) 'mu:j'bu:x in izraža vznemirjenje, strah, obup.
Dandanes prehaja iz negativne konotacije v nevtralno in skorajda ne zaznamo več
negativnega pomena.
Mojbog je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 30 % informatorjev, torej 6
vprašanih, občasno jo uporablja 10 % informatorjev, torej 2 vprašana, redko pa 20
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% vprašanih, torej 4 informatorji. Nikoli je ne uporablja 40 % informatorjev, torej
8 vprašanih.

3.3.11.2 Duša
Leksem duša ʻčlovek, zlasti z vidika njegovih značajskih, čustvenih značilnostiʼ se
kot psovka pojavi v besedni zvezi (frazemu) duša pasja.
Duša pasja ‣ 'du:ša 'pa:sja
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Prvotni pomen leksema duša je
*ʻdihanje’; pomenski prehod v ʻduša’ temelji na dejstvu, da je dihanje najočitnejši
znak življenja, prisotnosti duše v telesu (SES: 129). Desno določilo besedne zveze
je slovanskega izvora (prim. pslovan. *pьsъ̏); (SES: 508).
Keber besedno zvezo pasja duša ʻhudoben, zloben človekʼ obravnava kot frazem.
Ta izhaja iz prenesenih sestavin pasji, slabš. ʻhudoben, zlobenʼ, in pa duša ʻčlovek,
zlasti z vidika njegovih značajskih, čustvenih značilnostiʼ (Keber 2011: 190).
Duša pasja se pri informatorjih pojavlja zelo redko: občasno izraz uporabljajo trije
informatorji, kar znaša 15 % celotne skupine, redko jo uporablja 10 %
informatorjev, torej dva. 75 % informatorjev, to je kar 15 vprašanih, pa izraza nikoli
ne uporabi.

3.3.11.3 Hudič
Leksem hudič ʻekspr. zloben, hudoben človekʼ se kot psovka pojavi v primerih hudič
babji neumen, ti hudič ti, prekleti zagamani hudič, hudič sakramenski, hudič
frdamani, kot kletvica pa v primerih hudiča, o hudič, tisoč hudičev, tristo hudičev,
tristo kosmatih hudičev, pojdi h hudiču.
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Hudič babji neumen ‣ xu'di:č 'ba:bji nǝ'u:mǝn
Jedro besedne zveze je izpeljano iz leksema hud, pslovan. *xȗdъ 'slab' (SES: 213).
Obe določili sta slovanskega izvora (prim. pslovan. *ba̋ba; pslovan. *umъ̏); (SES:
27; 798).
Psovka hudič babji se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 35 % informatorjev,
torej 7 vprašanih, občasno 15 % informatorjev, torej 3 vprašani, redko jo uporablja
20 % vprašanih, torej 4 informatorji. Psovke nikoli ne uporablja 30 % vprašanih,
torej 6 informatorjev.
Ti hudič ti ‣ ti xu'di:č ti
Leksem hudič je slovanskega izvora.
Proklet zagaman hudič‣ pruk'li:ẹt za'ga:man xu'di:č
Jedro besedne zveze ter obe določili so slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ;
pslovan. zagáten ); (SES: 279; 843).
Hudič sakramenski‣ xu'di:č sakra'mẹ:nski
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora,
Desno določilo pa je neslovanskega izvora, tvorjeno je iz prevzete osnove (glej.
nem. Sakrament); (SES: 637).
Hudič frdaman ‣ hu'di:č fǝr'da:man
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, desno določilo je prevzeto iz nem.
verdammt ʻprekletʼ.
Kletvica hudič se uporablja pogosto, saj jo uporablja kar 40 % vprašanih, torej 8
informatorjev, občasno jo uporablja 40 % informatorjev, torej 8 vprašanih, redko
15 % vprašanih, torej 3. Nikoli pa le 5 % vprašanih, tj. 1 informator.
Hudiča ‣ xu'di:ča
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Leksem je slovanskega izvora.
Hudiča je uporabljeno občasno. Pogosto ga uporablja 25 % informatorjev, torej 5
vprašanih, občasno 25 % vprašanih, 5 informatorjev, redko pa ga uporablja 15 %
informatorjev, torej 3 vprašani. Nikoli ga ne uporabi kar 35 % informatorjev, torej
7 vprašanih.
O hudič ‣ o xu'di:č
Leksem je slovanskega izvora.
O hudič se uporablja redko. Pogosto ga uporablja 25 % vprašanih, torej 5
informatorjev, občasno 5 % informatorjev, torej 1 vprašani, redko pa ga uporablja
25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Nikoli ga ne uporabi 45 % vprašanih, torej
9 informatorjev.
Tavženthudičev ‣ 'ta:ṷžǝnt xu'di:ču
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora, levo določilo je prevzeto iz nem.
Tausend (SES: 753).
Tristo hudičev ‣ t'ri:stu xu'di:ču
Jedro besedne zveze ter levo določilo sta slovanskega izvora.
Tristo kosmatih hudičev ‣ t'ri:stu kus'ma:tih xu'di:ču
Keber v Slovarju slovenskih frazemov enači kletvico tristo hudičev s frazemom. Ta
frazem spada med okrepitvene in ustaljene medmetne izraze, ki jih uporabljamo v
vsakodnednevnem govoru za podkrepitev trditve. Medmetna sestavina hudič se
lahko uporablja tudi samostojno. Sestavina tristo še dodatno zelo podkrepi pomen
trditve (Keber 2011: 272). Vse sestavine frazema so slovanskega izvora.
Frazem tristo hudičev se uporablja redko. Pogosto ga uporablja 25 % vprašanih,
torej 5 informatorjev, občasno 5 % informatorjev, torej 1 vprašani, redko ga
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uporablja 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli ga ne uporablja 60 %
informatorjev, torej 12 vprašanih.

Pojdi h hudiču
Frazem iti h hudiču (z vel. obliko pojdi) ‣ 'pẹ:jt x xu'di:či, 'pẹ:t x xu'di:či ʻpropasti,
iginiti; umretiʼ.
Frazem iti k vragu temelji na tem, da je vrag ali hudič nosilec zla, teme, smrti, zato
je vsako druženje z njim ali pošiljanje k njemu za človeka skrajno nevarno, pogubno
(Keber, 2011: 1057).
Frazem se uporablja redko. Pogosto ga uporablja 10 % vprašanih, torej 2
informatorja, občasno 20 % vprašanih, torej 4 informatorji, redko ga uporablja 10
% vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli ga ne uporabi 60 % vprašanih, torej 12
informatorjev.

3.3.11.4 Judež
Pridevnik judežev ʻhinavski, neiskrenʼ, izpeljan iz imena svetopisemske osebe
Judež < arab. Jahūd ʻjudʼ (SES: 82), se pojavlja v psovki judežev sin ‣ 'ju:dežu 'si:n.
Jedro samostalniške besedne zveze je slovanskega izvora (glej pslovan. *sŷnъ);
(SES: 655).
Psovka judežev sin je uporabljena zelo redko. Redko jo uporablja le 5 %
informatorjev, torej 1 vprašani, nikoli pa je ne uporablja kar 95 % informatorjev,
torej 19 vprašanih.

3.3.11.5 Kristus
Leksem kristus ʻstrah, vznemirjenje, obupʼ se kot kletvica pojavi v primerih kristus
in kristus hudičev
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Kristus ‣ k'ri:stus
Jezusov priimek, ki se kot kletvica pojavlja v medmetni rabi, izhaja iz gr. Khristós
ʻKristusʼ, kar je izpeljanka iz gr. khríō ʻmaziljeniʼ in dobesedno pomeni ʻmazilimʼ
(Snoj 2003: 324).
Kristus je uporabljen redko. Pogosto ga uporablja 20 % vprašanih, torej 4
informatorji, občasno ga uporablja 15 % informatorjev, torej 3 vprašani, redko ga
uporablja 5 % informatorjev, torej 1 vprašani. Nikoli ga ne uporablja 60 %
vprašanih, torej 12 informatorjev.
Kristus hudiču ‣ k'ri:stus hu'di:ču
Jedro besedne zveze je prevzeto, desno določilo pa je slovanskega izvora (prim.
pslovan. xudъ); (SES: 213).

3.3.11.6 Krščenduš
Leksem krščenduš ʻpog. močna podkrepitev trditveʼ se kot kletvica pojavi v
primerih kršenduš in krščenhudič.
Kršenduš ‣ 'kǝ:ršǝn'du:š
Medmetni izraz kršenduš ʻizraža močno podkrepitev trditveʼ se je razvil iz frazema
krščena duša. Temelji na sestavini duša, pslovan. *duša̋. Sestavina krščen je
izpeljana iz glagola krstiti, pslovan. *krьsti̋ ti, kar je prevzeto iz stvnem. *kristjan,
srvnem. kristen ‛pokristjaniti’ s prvotnim pomenom *‛narediti kristjana’ (SES:129;
330). Frazem krščena duša izhaja oz osnovnega izhodišča krščen človek, tj. kristjan
(Keber 2011: 193).
Krščenhudič ‣ 'kǝ:rščenhu'di:č
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Izraz krščenhudič ʻizraža močno podkrepitev trditveʼ, se je razvil iz besedne zveze
krščena duša, pri čemer je prišlo do zamenjave sestavine duša s sestavino hudič, ki
je slovanskega izvora (glej. pslovan. xudъ); (SES: 213).

Obe besedni zvezi sta uporabljeni zelo redko. Pogosto ju uporablja le 10 %
vprašanih, torej 2 informatorja, občasno ju uporablja le 5 % vprašanih, torej 1
vprašani, redko ju uporablja le 5 % vprašanih, torej tudi 1 informator. Nikoli ju ne
uporablja 80 % vprašanih, torej 16 informatorjev.

3.3.11.7 Madona
Leksem madona izraža ʻnejevoljo, nestrpnostʼ in se kot kletvica pojavi v primerih
porka madona, porkamadona hudičeva in madona.
Madona ‣ mǝ'dọ:na
Kletvica, prevzeta iz it. madonna, kar je sklopljeno iz zveze m(i)a donna ‛moja
gospa’ (SES: 371); se uporablja kot medmetni izraz.
Madona se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 35 % informatorjev, torej 7
vprašanih, občasno 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko jo uporablja 15 %
vprašanih, torej 3 informatorji. Nikoli je ne uporablja 35 % informatorjev, torej 7
vprašanih.

Porkamadona ‣ 'pọ:rkama'dọ:na
Kot kletev se uporablja tudi medmet porkamadona. Izraz je prevzet iz it. porca
madonna, furl. pòrche madòne, kar je prav tako kletvica, ki dobesedno pomeni
‛svinja madona (tj. Marija)’; (SES: 546).
Kletvica porkamadona se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 25 % vprašanih,
torej 5 informatorjev, občasno jo uporablja 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev,
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redko 15 % informatorjev, tj. 3 vprašani. Nikoli je ne uporablja 35 % vprašanih,
torej 7 informatorjev.

Porkamadona hudičova‣ 'pọ:rka'mǝdọ:na xu'di:čuva
Prevzeti medmetni izraz je okrepljen s prilastkom, ki še dodatno podkrepi kletev.
Prilastek je izpeljan iz leksema hudič (glej. pslovan. xudъ); (SES: 213).

3.3.11.8 Malora
Leksem malora ʻpog. nekoga zelo grobo zavrnitiʼ se kot kletvica pojavi v zvezi
porka malora.
Porka malora ‣ 'pọ:rka ma'lọ:ra
Jedro besedne zveze je prevzeto iz it. malora ‛poguba, nesreča’, kar se uporablja
tudi v kletvicah, npr. va in malora ‛pojdi k vragu’. Beseda je zložena iz it. malo
‛slab’ in ora ‛ura, čas’ in prvotno pomeni *‛slab čas’ (SES: 376).
Levo določilo besedne zveze je neslovanskega izvora (prim. it. porca).
V trboveljskem govoru je znan tudi frazem iti v maloro ‣ 'pẹ:jt u ma'lọ:ro, ki
pomeni propasti, izginiti.
Porka malora je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 5 % vprašanih, torej 1
informator, občasno jo uporablja 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko pa
25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Nikoli je ne uporabi 45 % informatorjev,
torej 9 vprašanih.

3.3.11.9 Marička
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Leksem marička ʻstrah, vznemirjenje, obupʼse kot kletvica pojavi v primerih
marička hudičeva in marička pomagaj. Včasih je leksem marička spadal pod
kletvice, danes prehaja v popolnoma nevtralna rabo.
Marička hudičova ‣ mǝ'ri:čka xu'di:čuva
Ime Jezusove matere se jezikovno preoblikovano uporablja v besedni zvezi marička
hudičeva, uporablja se v povezavi s hudičem.
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora (Keber 2001: 322), enako tudi desno
določilo (prim. pslovan. xudъ); (SES: 213).
Marička pomagej ‣ mǝ'ri:čka pu'ma:gej
Po Kebru (2001: 322) ime Marija v medmetnih izrazih
izraža navdušenje ali strah, vznemirjenje in obup. SSKJ mu pripisuje še začudenje
in presenečenje.
Marička pomagaj se uporablja redko. Pogosto jo uporablja le 5 % informatorjev,
torej 1 vprašani, občasno jo uporablja 15 % vprašanih, torej 3 informatorji, redko
20 % vprašanih, torej 4 informatorji. Nikoli je ne uporabi kar 60 % informatorjev,
torej 12 vprašanih.

3.3.11.10 Porkodio
Kletvica porkodio ‣ pọ:rko'di:o, ki izraža podkrepitev trditev, je romanskega izvora
(glej it. porka ʻsvinjaʼ in dio ʻbogʼ)
Kletvica porkodio je uporabljena zelo redko. Občasno jo uporablja le 10 %
informatorjev, torej 2 vprašana, redko jo uporablja le 5 % informatorjev, torej 1
vprašani. Nikoli je ne uporablja kar 85 % vprašanih, torej 17 informatorjev.
3.3.11.11 Primojduš
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Medmet primojduš, ki izraža podkrepitev trditve, se v trboveljskem govoru pojavlja
kot kletvica.
Primojduš ‣ pǝr'mǝj'du:š
Leksem je slovanskega izvora, nastal v narečnem razvoju iz zveze pri moji (krščeni)
duši (19. stol.), s katero se pridušamo. Ker duše ne gre omenjati po nepotrebnem ali
celo po nemarnem, se je stalna zveza na različne načine preoblikovala, npr.
Prmȅjkokȏ ̣š, prmȅjdȗh, primȍjdūha, primȍjdȗn, prmȅjdȗn, mȅjdȗn, prmȅjkūš ipd.
(SES: 581).
Primojduš se uporablja zelo redko. Pogosto medmet uporablja le 5 % vprašanih,
torej 1 informator, občasno tudi le 5 % vprašanih, torej 1 informator, redko ga tudi
uporablja le 5 % informatorjev, torej 1 vprašani. Nikoli leksema ne uporablja kar
85 % informatorjev, torej 17 vprašanih.

3.3.11.12 Zlod
Leksem zlod ʻekspr. hudoben, zloben človekʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
frdamani zlod.
Frdaman zlod ‣ fǝr'da:man z'lọ:t
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Pslovan. *zъ̏lodějь (ali *zъlodě̋jь) ‛kdor
dela zlo’ (SES: 855).
Levo določilo je prevzeto iz nem. verdammt ʻprekletʼ.
Psovka frdamani zlod se uporablja redko. Občasno jo uporablja le 20 %
informatorjev, torej 4 vprašani, redko 10 % vprašanih, torej 2 informatorja. Psovke
ne uporablja kar 70 % vprašanih, torej 14 informatorjev.
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3.3.12 Motiv naravnih pojavov

3.3.12.1 Strela
Leksem strela, pslovan. *strěla̋ (SES: 704), se v Trbovljah uporablja v medmetni
rabi gromska strela ‣ g'ro:mska st'rẹ:la, in sicer kot kletvica. Levo določilo besedne
zveze je izpeljano iz leksema grom, pslov *grȍmъ (SES:193). Tudi besedna zveza
v trboveljskem govoru iz negativne konotacije prehaja v nevtralno.
Besedna zveza gromska strela se uporablja redko. Občasno jo uporablja 25 %
vprašnih, torej 5 informatorjev, redko pa 10 % vprašanih, torej 2 informatorja.
Nikoli je ne uporablja kar 65 % vprašanih, torej 13 informatorjev.

3.3.13 Skatološki motiv

3.3.13.1 Drek
Leksem drek ʻnizk. kar je malo vredno, nepomembnoʼ se kot psovka pojavi v
besedni zvezi drek hudičev.
Drek hudičev ‣ d'ri̯ a:k hu'di:ču
Jedro besedne zveze je prevzeto iz nem. Dreck ‛umazanija’ (SES: 122),
desno določilo pa je slovanskega izvora (prim. pslovan. xudъ); (SES: 213).
Psovka drek hudičev je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja le 5 % vprašanih,
torej 1 informator, občasno jo uporablja 35 % vprašanih, tj. 7 informatorjev, redko
pa 30 % vprašanih, torej 6 informatorjev. Psovke nikoli ne uporablja 30 %
informatorjev, torej 6 vprašanih.
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3.3.13.2 Driska
Leksem driska ʻnizk. siten ali strahopeten človekʼ se pojavi kot psovka v besedni
zvezi driska tečna.
Driska tečna ‣ d'ri:ska 'ti̯ ẹčna
Leksem driska, pslovan. *dri̋ ska in *dri̋ sta ‛driska’, izhaja iz ide. baze *dhrei̯ d‛srati’ < *dher- ‛gnoj, govno, srati’ (SES: 124);
Desno določilo besedne zveze je izpeljano iz leksema tȇ ̣k ‛izdatnost’, kar danes
pomeni le ʻapetitʼ (SES: 754).
Psovka driska tečna je uporabljena občasno. Pogosto jo uporablja 25 % vprašanih,
torej 5 informatorjev, občasno jo uporablja 35 % informatorjev, torej 7 vprašanih,
redko pa jo uporablja 20 % vprašanih, torej 4 informatorji. Psovke nikoli ne uporabi
20 % informatorjev, torej 4 vprašani.

3.3.13.3 Pezde
Leksem pezde ʻnizk. omahljiv, neodločen človekʼ se kot psovka pojavi v primerih ti
prokleti pezde in pezde hudičev.
Ti prokleti pezde ‣ ti pruk'li:ẹti 'pǝ:zdǝ
Jedro besedne zveze je izpeljano iz glagola pezdeti, pslovan. *pьzdě̋ti, ki izvira iz
ide. baze *pesd- ‛prdeti’ (SES: 511).
Levo določilo besedne zveze je slovanskega izvora (prim. pslovan. *klęti̋ ); (SES:
213).
Pezde hudičov ‣ 'pǝ:zdǝ hu'di:ču
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora. (prim. pslovan.
*xudъ); (SES: 213).
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Leksem pezde hudičov je uporabljen redko. Pogosto ga uporablja 10 % vprašanih,
torej 2 informatorja, občasno pa 10 % vprašanih, torej tudi 2 informatorja. Leksema
nikoli ne uporabi kar 80 % vprašanih, torej 16 informatorjev.

3.3.13.4 Rit
Leksem rit ʻvulg. zadnjicaʼ, pslovan. *ri̋ tь (SES: 623) se kot kletvica pojavi v
frazemu pojdi/beži v rit ‣ 'pe:t u 'rǝt, bẹ:jž u 'rǝt, ki izraža izredno omalovaževanje
ali težnjo, da nagovorjeni propade, izgine, in temelji na nesmiselnosti pošiljanja
nekoga v ʻnespoštovani del človekovega telesaʼ (Keber 2011: 813).
Frazem pojdi v rit se uporablja pogosto. Tako ga uporablja kar 55 % vprašanih,
torej 11 informatorjev, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko pa 15
% vprašanih, torej 3 informatorji. Nikoli besedne zveze ne uporabi 5 % vprašanih,
torej 1 informator.

3.3.13.5 Spizditi
Kletvica spizditi je tvorjena iz osnove pizda, pslovan. *pizda̋ z domnevnim
prvotnim pomenom ‛sedalo, rit’ (SES: 518). Zabeležili smo jo v primeru Daj mi
spizdi! ‣ 'Dẹ:j mi s'pi:zdi, vulg. ʻodidi, zginiʼ.

Leksem spizditi, se kot kletvica pojavi v besedni zvezi daj mi spizdi.
Jedro besedne zveze je slovanskega izvora. Kletvica je uporabljena občasno,
pogosto jo uporablja 35 % informatorjev, torej 7 vprašanih, občasno 10 %
informatorjev, torej 2 vprašana, redko pa 30 % vprašanih, torej 6 informatorjev.
Nikoli je ne uporablja 25 % informatorjev, tj. 5 vprašanih.
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3.3.13.6 Sranje
Leksem sranje ʻvulg. blato, govno, iztrebkiʼ se kot kletvica pojavi v primeru sranje
‣ s'ra:je, s'ra:nje. Leksem je slovanskega izvora, izpeljan iz glagola srati, pslovan.
*sьra̋ti (SES: 690).
Kletvica sranje se uporablja pogosto, in sicer kar pri 60 % vprašanih, torej pri 12
informatorjih, občasno jo uporablja 25 % informatorjev, torej 5 vprašanih, redko 5
% informatorjev, torej 1 vprašani. Nikoli je ne uporablja 10 % vprašanih, torej 2
vprašana.

3.3.13.7 Šit
Kletvica šit ‣ 'ši:t ʻslabš. nekaj, kar je nekakovostno, neuporabno, malo vredno,
nepomembnoʼ, je prevzeta iz angl. shit ‘govno’ (SNB, 2013: 350).
Psovka šit se uporablja pogosto, in to kar pri 55 % vprašanih, torej 11 informatorjih,
občasno jo uporablja 10 % informatorjev, torej 2 vprašana, redko 10 % vprašanih,
tj. 2 informatorja. Nikoli ga ne uporabi 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev.

3.3.13.8 Usrane
Leksem usrane ʻvulg. strahopeten, bojazljiv človekʼ se pojavi kot psovka usrane in
v besedni zvezi usrane hudičov.
Usrane ‣ us'rǝnǝ
Leksem je slovanskega izvora, tvorjen iz podstave srati, pslovan. *sьra̋ti (SES:
690).
Psovka usrane je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 25 % vprašanih, torej 5
informatorjev, občasno jo uporablja 10 % informatorjev, torej 2 vprašana, redko pa
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25 % informatorjev, torej 5 vprašanih. Psovke nikoli ne uporabi 40 %
informatorjev, torej 8 vprašanih.
Usrane hudičov ‣ us'rǝnǝ hu'di:ču
Jedro besedne zveze in desno določilo sta slovanskega izvora (prim. pslovan.
*xudъ); (SES: 213).

3.3.14 Motiv nacionalne pripadnosti

3.3.14.1 Cigan
Leksem cigan ʻslabš. zvit, lahkomiseln ali malopriden človekʼ, se v Trbovljah
pojavlja kot psovka, in to v primerih cigan in prekleti cigan neumen .
Cigan ‣ ci'ga:n, 'cǝgan
Leksem cigȁn ʻgoljuf, prevarantʼ, kar je po metonimiji nastalo iz Cigȁn ‛Rom’,
izvira iz verjetno v 9. stol. omenjenega srgr. Athínganoi mn. ‛pripadniki neke
manihejske sekte v Frigiji in Likiji, ki so veljali za čarodeje’ (SES: 461).
Psovka cigan se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 35 % vprašanih, torej 7
informatorjev, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko 10 %
informatorjev, torej 2 vprašana. Nikoli je ne uporablja 30 % vprašanih, torej 6
informatorjev.
Prokleti cigan neumen ‣ pruk'li:ẹti ci'ga:n nǝ'u:mǝn
Jedro besedne zveze je neslovanskega izvora, obe določili pa sta slovanskega izvora
(prim pslovan. *klęti̋ ; prim. pslovan. *umъ̏ ); (SES: 279; 798).
Psovka cigan se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 35 % vprašanih, torej 7
informatorjev, občasno jo uporablja 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko
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pa 10 % informatorjev, torej 2 vprašana. Nikoli je ne uporablja 30 % vprašanih,
torej 6 informatorjev.
3.3.14.2 Čefur
Leksem čefur ʻslabš. pripadnik katerega koli naroda nekdanje Jugoslavije razen
Slovencevʼ se v Trbovljah pojavlja kot psovka, in to izključno za pripadnike
slovenske narodnosti.
Čefur ‣ čǝ'fu:r
Leksem je slovanskega izvora, v slovenščino verjetno prevzet prek srb. oz. hrv.
Ćifut ‘jud’. Sloven. -ur se je namesto izvornega -ut po zgledu nemčur vzpostavilo
zaradi slabšalnosti (SNB 2013: 99).
V Trbovljah se sestavina čefur zamenjuje z leksemoma zemljak ‣ 'zẹ:mljak in
bosanec ‣ bu'sa:nc. Kot psovki se uporabljata za Slovenca, ki je na kakršen koli
način podoben Bosancu oz. pripadniku katerega koli naroda nekdanje Jugoslavije
razen Slovencev.
Psovka čefur se uporablja občasno. Pogosto jo uporablja 25 % vprašanih, torej 5
informatorjev, občasno 30 % informatorjev, torej 6 vprašanih, redko pa 10 %
vprašanih, torej 2 informatorja. Nikoli je ne uporabi kar 35 % vprašanih, torej 7
informatorjev. Za psovki zemljak in bosanec nismo v raziskavi pridobili statističnih
podatkov.

3.3.15 Drugo

3.3.15.1 Drhal
Leksem drhal ʻslabš. neurejena množica ljudiʼ se kot psovka pojavi v besedni zvezi
drhal hudičeva.
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Drhal hudičova ‣ dǝr'xa:ṷ xu'di:čuva
Jedro besedne zveze je verjetno nastalo v narečnem razvoju iz druhâl (19. stol.).
Beseda etimološko ni dokončno pojasnjena. Predvideva se, da je izpeljana iz drȗg
‛tovariš, sopotnik’ (SES: 124).
Desno določilo je slovanskega izvora (prim. pslovan. xudъ); (SES: 213).
Psovka drhal hudičeva je uporabljena redko. Pogosto jo uporablja 10 % vprašanih,
torej 2 informatorja, občasno 25 % vprašanih, torej 5 informatorjev, redko tudi 25
% informatorjev, tj. 5 vprašanih. Nikoli je ne uporabi 40 % vprašanih, torej 8
informatorjev.
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4 Zaključek
Na podlagi izsledkov opravljene raziskave opravljene raziskave lahko sklenemo
naslednje:
1. hipoteze, da se največ kletvic in psovk umešča v podskupino motiv spolnega
odnosa, ne moremo potrditi.
Glede na rezultate statistične analize se na prvo mesto uvršča motiv telesnih
značilnosti in hib. Sem so bile uvrščene človeške negativne značilnosti, karakterne
lastnosti, »primanjkljaji«, tako fizični kot tudi psihični, torej psihične kot tudi
fizične bolezni in stanja, ki so posledica bolezni. Večina besed, zbranih v tej
skupini, so bile psovke, kletvic skoraj ni bilo. Na drugo mesto se je odstotkovno in
števično uvrstila podskupina motiv živali. Vanko spadajo psovke in kletvice, s
katerimi človeka/osebo spremenimo v žival. Tudi v tej skupini je zelo malo kletvic,
večji odstotek je psovk. Na tretje mesto po številčnosti in odstotkih se je uvrstila
podskupina religiozni motiv. V tej skupini je število kletvic in psovk približno
izenačeno. Na četrto mesto sta se uvrstili podskupini skatološki motiv in motiv
prostitucije.
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Tabela 1: Pojavnost kletvic in psovk po skupinah
N

%

Motiv živali

29

25,7

Motiv predmetov

3

2,7

Motiv telesnih značilnosti in hib

33

29,2

Motiv prostitucije

8

7,1

Motiv onaniranja

1

0,9

Motiv spolnega odnosa

3

2,7

Motiv homoseksualnosti

1

0,9

Motiv ženske

3

2,7

Motiv matere in otroka

3

2,7

Motiv spolnih organov

5

4,4

Religiozni motiv

12

10,6

Motiv naravnih pojavov

1

0,9

Skatološki motiv

8

7,1

Motiv nacionalne pripadnosti

2

1,8

Drugo

1

0,9

Skupno

113

100,0

Opomba. N = numerus; % = odstotek.

Ugotavljamo, da je hipoteza ovržena zato, ker ljudje za žaljenje soljudi uporabljajo
veliko več psovk, predvsem tiste, ki žalijo človekove telesne značilnosti, njegove
hibe ipd. Prav tako zelo pogosto žalijo sočloveka z živalskimi in predmetnimi
psovkami.
2. hipoteze, da starejša generacija uporablja več kletvic kot mlajša, ne moremo
potrditi.
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Ugotovili smo, da mlajša generacija (do 40. leta), uporablja kletvice in psovke
pogosteje kot starejša generacija. Vzrok vidimo v tem, da se kletvice in psovke
pogosto prenašajo iz generacije v generacijo, tiste, ki se izgubijo, pa se nadomestijo
s prevzetimi iz angleškega jezika.

Starost informatorjev smo vzeli kot pomemben kriterij za uporabljanje kletvic in
psovk v trboveljskem govoru. Informatorje smo razdelili v dve skupini, in sicer v
skupino pod 40 let in skupino nad 40 let. Odločitev glede starostne skupine je bila
težavna in število 40 je število, ki po našem mnenju zaznamuje premik iz
mladostnikov v odrasle osebe. V spodnji tabeli je prikazana uporaba/pogostost za
obe skupini.

Tabela 2: Pogostost uporabe kletvic in psovk glede na starostno skupino
N

M

SD

Do 40 let

10

2,13

0,37

Nad 40 let

10

2,10

0,47

Opomba. N = numerus; M = povprečje; SD = standardna deviacija.

3. hipotezo, da so kletvice in psovke v trboveljskem govoru pogost pojav, lahko
potrdimo.
Ugotavljamo, da so kletvice in psovke v trboveljskem govoru pogoste.

Tabela 3: Skupna pogostost uporabe kletvic in psovk

Skupna pogostost uporabe

N

M

SD

20

2,12

0,41

Opomba. N = numerus; M = povprečje; SD = standardna deviacija.
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Tabela prikazuje pogostost uporabe kletvic in psovk, to je 2,12, kar predstavlja
nadpovprečno rabo.

Slika 1: Graf pogostosti za posamezne besede
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Graf prikazuje lestvico najpogosteje uporabljenih kletvic in psovk.
4. hipoteza, da je največ kletvic prevzetih iz stičnih jezikov, je potrjena.
S pomočjo etimoloških slovarjev smo skušali poiskati izvor kletvic in psovk.
Ugotavljamo, da jih je največ (73 %) slovanskega izvora, največ jih je prevzetih iz
hrvaščine. Med neslovanskimi leksemi prevladujejo prevzeti iz nemškega jezika,
sledijo leksemi romanskega izvora .

Tabela 4: Etimologija kletvic in psovk
N

%

Slovanski jeziki

82

72,6

Neslovanski jeziki

31

27,4

Skupno

113

100,0

Opomba. N = numerus; % = odstotek.

V magistrski nalogi je bil predstavljen zgodovinski in geografski oris Trbovelj, ki
ima po našem mnenju velik vpliv na Trbovlje in trboveljski govor, posredno pa tudi
na uporabo kletvic in psovk. Trbovlje namreč ležijo v zaprti dolini, kjer v teku
zgodovine ni bilo veliko prehajanj zaradi orografskih pregrad. Tako se je v tej dolini
ohranil trboveljski govor, katerega posebnost so zagotovo tudi uporabljene kletvice
in psovke. Ugotovljeno in potrjeno je bilo, da so v Trbovljah kletvice in psovke
pogost pojav, prav tako nekatere prehajajo v splošno rabo (mat kurba, pizda), torej
izgubijo konotacijo kletvice.
Informatorji so bili izbrani iz različnih delov Trbovelj, različnih starosti, starostna
razlika med najstarejšim in najmlajšim je bila kar 60 let, tako da smo zajeli velik
krog informatorjev. Na tem mestu bi se še enkrat zahvalila vsem za njihovo
sodelovanje.
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Potrdili smo dve hipotezi od štirih. Ovržena je bila hipoteza, da se uporablja največ
kletvic in psovk iz skupine motiv spolnih odnosov. To ne drži, saj se največ kletvic
in psovk uporablja iz skupine motiv telesnih značilnosti in hib. Sklepamo, da je bila
hipoteza ovržena, ker so ljudje veliko več žalili koga drugega kot pa preklinjali in
najlaže človeka užališ s tem, da izpostaviš njegove hibe in nezaželjene človeške
lastnosti. Prav tako je bila ovržena hipoteza, da starejša generacija bolj pogosto
uporablja kletvice kot mlajša. Iz tega je razvidno, da mlajša generacija uporablja
drugačne kletvice kot starejša ter da je bila raziskava zastavljena tako, da nekatere
uporabljajo starejši, nekatere, ki so drugačne od tistih, ki jih uporabljajo starejši, pa
uporabljajo mlajši. Zato je odstotek povprečne uporabe ene in druge skupine skoraj
identičen. Potrjeni sta bili hipotezi, da je večina kletvic in psovk prevzeta iz stičnih
jezikov. Ta hipoteza drži, saj so verjetno k nam kletvice in psovke prinesli delavci
in priseljenci prav tako iz današnjih držav bivše SFRJ kot tudi iz drugih slovanskih
držav ter iz Nemčije.

Ugotovljeno je bilo tudi, da so kletvice in psovke v Trbovljah pogost pojav, kar
dokazuje tudi prehajanje v splošno rabo, Prav tako je bilo ugotovljeno, da določene
kletvice in psovke v trboveljskem govoru izgubljajo svojo prvotno negativno
konotacijo in pridobivajo pozitivno.
Z magistrsko nalogo smo želeli zbrati in zapisati trboveljske kletvice in psovke ter
jih tako ohraniti pred pozabo, kar bi se lahko zgodilo, če bi se še naprej ohranjale
le prek ustnega izročila.
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Priloge
Priloga 1
Tabela 5: Priloga 1, vprašalnica
Številka

NE/UPORABLJA PRIMER

kartica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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KONTEKST

DRUGO

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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56
57
58
59
60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70
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72
73
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76
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78
79
80
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82
83
84
85
86
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88
89
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94
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100
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102
103
104
105
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112
113
114
115
116
117

105

118
119
120
121
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123
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