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Izvleček. Prispevek v prvem delu izhaja iz slovenistične delitve medmetov na 
razpoloženjske, posnemovalne, velelne in pozdravne ter ugotavlja njihov delež v treh 
slovarjih (Slovensko-nemški slovar 1894/95, Slovar slovenskega knjižnega jezika 1998, 
Slovenski pravopis 2001). V drugem delu pa je izpostavljen medmet kot tvorbeni poten
cial slovenščine z dveh vidikov. Najprej je prikazano, kako se medmet generira iz lastne 
in drugih besednih vrst, nato pa, kako se iz medmeta s tvorbenimi postopki generirajo 
druge besedne vrste.

Ključne besede: besedotvorje, besedna družina, tvorjenka, medmet 

1 Uvod
1.1 Kategorialne lastnosti leksemov izhajajo iz njihove skladenjske vloge. Zato 

so besedne vrste množice besed, ki glede na svojo skladenjsko vlogo v celoti ali v 
veliki večini izkazujejo enake kategorialne lastnosti. Medmeti ali interekcije sodijo v 
tisto skupino besednih vrst, ki imajo nestavčnočlensko vlogo, saj so modificiran izraz 
stavčne povedi, njihov denotat je  govorno dejanje (Vidovič Muha 2000: 30-32). Zato 
jih  lahko uporabimo kot samostojne pastavke, ki so v določenem kontekstu, skupnem 
tvorcu in naslovniku, popolnoma smiselni (Toporišič 2000: 450).

1.2 Slovenistična tradicija (Toporišič 2000: 450-462) deli medmete na: (a) razpo
loženjske, ki izražajo človekovo razpoloženje; (b) posnemovalne, ki posnemajo šume 
v zvezi s človekom, živalsko oglašanje, zvoke naprav in slušni vtis kretnje ali giba in 
(c) velelne, s katerimi velevamo ljudem in živalim; z vabnimi klici vabimo živali; z 
zvalnicami in pozdravi pa vzpostavljamo medčloveški družbeni stik. Nekoliko drugačna, 
vendar ne bistveno, je  delitev pri Vidovič Muhi (2000: 87), ki prav tako deli medmete 
v tri pomenske skupine: (a) razpoloženjske, Toporišičeve velelne preimenuje v (b) 
namerne, ker z določenimi variantami glasov ali njihovih povezav izražajo določeno 
namero v zvezi s človekom (zavrnitev, potrditev, dvom ...), v zvezi z živalmi (vabni 
klici, ukazi za določeno vedenje . ) ,  in (c) posnemovalne (onomatopejske).
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2 Metodološki pristop
2.1 Primerjalno smo upoštevani tri slovenska slovarska referenčna dela. To so 

Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (1894/95; v nadaljevanju PS),1 Slovar sloven
skega knjižnega jezika (1998; v nadaljevanju SSKJ) in Slovenski pravopis (2001; v 
nadaljevanju SP), ki so dostopni tudi v elektronski obliki. Pleteršnikov dvojezični 
slovensko-nemški slovar ima z besednovrstno oznako interj. (interjekcija) uvrščenih 
215 medmetov, SSKJ z oznako medm. (medmet) 617 enot. Slovenski pravopis (2001) 
pa prinaša novost in medmete deli na specifične podskupine, in sicer z besednovrstni- 
mi kvalifikatorji eksplicitno loči razpoloženjske (razpolož. medm., 239 enot, npr.: ajs 
razpolož. medm. ~, kako je  krompir vroč ), posnemovalne (posnem. medm., 235 enot, 
npr.: grugru posnem. medm. ~, ~, se oglaša golob), velelne (velel. medm., 81 enot, npr.: 
puci velel. medm. ‘napadi, zgrabi’: ~, ~ ga, je  ščuval psa na neznanca) in osamosvoji 
pozdravne medmete, ki so v Toporišičevi slovnici (2000: 462) razvrščeni kot podsku
pina velelnih, imenovani zvalnice in pozdravi (pozdrav. medm. , 22 enot, npr.: bajbaj 
pozdrav. medm. sleng. ‘na svidenje, zbogom’).

Zaradi primerjave so bil medmeti iz PS in SSKJ ustrezno razvrščeni v podskupine, 
primerljive s SP, in dobili smo naslednjo sliko odstotkovne zastopanosti posamezne 
pomenske skupine.

Prikaz 1: Medmeti po pomenskih skupina v Pleteršnikovem 
Slovensko-nemškem slovarju 1894/95

1 Leta 2006 je izšla transliterirana izdaja tega slovarja na plošči CD-ROM. Ur. M. Furlan. Ljubljana: 
Založba ZRC.
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Prikaz 2: Medmeti po pomenskih skupina
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 1998

Prikaz 3: Medmeti po pomenskih skupina
v Slovenskem pravopisu 2001

2.2 Primerjava je  pokazala, da v vseh treh slovarjih količinsko prevladujejo 
razpoloženjski, ki jim  sledijo posnemovalni medmeti. Opazno pa je, da se je  od Ple- 
teršnikovega Slovensko-nemškega slovarja do Slovenskega pravopisa povečal delež 
pozdravnih medmetov, toda hkrati upadel delež velelnih.

Za nadaljnje razpravljanje in tvorbeno tipologijo medmetov so uporabljeni podatki 
iz Slovenskega pravopisa, ki je  glede na nastanek tudi gradivno najaktualnejši.
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3 Medmet med besedo in besedno zvezo
3.1 Vprašanje meje med besedo in besedno zvezo je  bilo v slovenistiki večkrat 

problematizirano tudi pri medmetih s stališča besedotvornega ali frazeološkega vidika. 
Na razločevanje med sklopom, ki je  beseda, in sklopom, ki izraža zakrito večbesednost, 
je  opozorila Kržišnik (1994: 43-44) pri določevanju spodnje meje frazemov. Po njenem 
prepričanju je  status besedne zveze kljub zapisu skupaj namreč dokazljiv, če lahko 
prihaja do spremenljivosti sestavin.2 Primer zapisa skupaj in narazen, npr. bogdaj 
in bog daj pozdrav. medm., bi kazal na to, da zapis skupaj (sklop) v prvi vrsti kaže na 
besednost, ker je  možnost, da nekdo na pozdrav dober dan odzdravi z bog (ga) daj 
manjša, običajnejše torej bogdaj. Toda z zapisom narazen je  hkrati opozorjeno na to, 
da se v drugem kontekstu lahko uporablja tudi razširjeno bog (mu/ji/jim/nam) daj (npr. 
zdravje/srečo/nebesa), kjer gre za nedvomno besedno zvezo. Drugače je  pri primeru 
bogme razpolož. medm. star. Zapis le skupaj dokazuje, da je  sklop beseda, nastala iz 
besedne zveze, ki pa se je  že leksikalizirala.

3.2 Iz tega izhaja, da so tovrstni medmetni sklopi prvega tipa lahko tudi predmet 
besedotvornega opazovanja, toda hkrati kljub zakriti večbesednosti (Jakop 2006: 37) 
predstavljajo tudi spodnjo mejo pragmatičnih frazemov, če imajo druge lastnosti fra
zemov (Kržišnik 1994: 199). Ista avtorica (Kržišnik 2010: 90) to potrdi tudi v razpravi 
o razmerju med idiomatsko besedo in frazeološko enoto. Tu omenja, da je  poenobese- 
denje frazema med drugim lahko doseženo tudi s sklapljanjem. Če ima sklop notranjo 
nespremenljivost sestavin (očenaš, očenaš-a), je  to znak za besedo sklop; notranja 
spremenljivost (kratkomalo oz. kratko malo oz. kratko in malo) pa kaže na besedno 
zvezo. Vendar pisanje skupaj ali narazen bistva frazema ne prizadeva, pisanje skupaj 
ali narazen kaže zgolj na razkrito oz. nerazkrito formo.

3.3 Ker obravnavamo zgolj besedotvorno problematiko medmetov, bomo upo
števali le tiste medmete iz SP, pri katerih je  predviden zgolj zapis skupaj (haha), zapis 
skupaj in narazen kot dvojnici s prednostim zapisom skupaj (pikapoka in pika poka), 
zapis narazen in skupaj kot dvojnici s prednostnim zapisom narazen (hokus pokus in 
hokuspokus) oz. zapis narazen kot manj priporočljivo dvojnico (rompompom tudi rom 
pom pom ).

4 Tvorba medmetov iz drugih besednih vrst
4.1 Preden predstavimo medmet kot motivirajočo besedo, je  prav, da predstavimo 

tudi možnosti, na podlagi katerih se generira sam. Medmeti se zelo pogosto tvorijo 
s konverzno izpeljavo iz veroslovnih poimenovanj krščanskega kulturnega okolja. V 
tem zvezi velja soglašati, da je  tovrstni razmah leksike odraz sekularizacije oz. profa- 
nizacije sakralnih poimenovanj (Nigorko 2010: 181-191), ki se odraža npr. tudi v eni 
najobsežnejših besednih družin leksema bog (Stramljič Beznik 2004: 138-143).

Samostalniška lastna imena tega tipa prehajajo med občnoimensko leksiko, in sicer 
najpogosteje med razpoloženjske medmete, ki so vzkliki, razviti iz zvalnikov (Toporišič 
2000: 457). Po raznolikih možnostih izrazitve je  opazna motivacija iz leksema Jezus. 
Nastopa lahko konverzija brez glasovne spremembe (Jezus > jezus razpolož. medm.:

2 SP 2001 v členih 534-537 navaja, da so v pisavi kot sklopi obravnavani tudi izrazi, ki so v resnici 
besedne zveze, pišejo pa se narazen ali skupaj.
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Jezus, kako je  lepo), s samoglasniškimi (jezes razpolož. medm.: Jezes, da se mu ni kaj 
zgodilo) ali dodatno še soglasniškimi, navadno šumniškimi variacijami (ježeš razpo
lož. medm.: Ježeš, gori!), ki povečujejo ekspresivnost. Podoben prehod med medmete 
kažejo še izrazi: marija razpolož. medm. (Marija, to ne more biti res), kristus razpolož. 
medm. (Kristus, kaj bo iz tega), bog razpolož. medm. (Bog, tega pa nismo pričakovali), 
zlodej razpolož. medm. (Zlodej, kaj pa delaš), madona razpolož. medm. kletv. (Madona, 
smo utrujeni), možno celo iz zvalniške oblike bože razpolož. medm. (Bože, kako si 
bled). ipd. Enak prehod je  mogoč tudi iz običajnih osebnih imen, Marička > marička 
razpolož. medm. (Marička, kako je  to lepo), Matiček > matiček razpolož. medm. (Ma
tiček, to je  bilo pa nevarno), občnoimenskih leksemov, npr. fant sam. > fan t razpolož. 
medm. (Fant, sem ga polomil), gorje sam. > gorje razpolož. medm. (Gorje, če ne boš 
molčal), groza sam. > groza razpolož. medm. (Groza, vse so uničili), mašina sam. > 
mašina razpolož. medm. (Mašina, ga lomiš). Pogosto tudi iz neimenovalniške oblike: 
vrabec sam. > vrabca razpolož. medm. olepš. (Kako, vrabca, j i  je  že ime), podobno še 
(hudiča, vraga, zlodja, zlomka).

4.2 Mogoč je  tudi prehod mernih prislovov med razpoloženjske medmete: grozno 
prisl. > grozno razpolož. medm. (Grozno, kaj bo iz vsega tega), prekleto razpolož. medm. 
kletv. (Prekleto, ali res ne gre), presneto (Veliko si upa, presneto), preklemano razpo
lož. medm. omilj. (preklemano, tako ne bo šlo več). Tak prehod potrjuje tudi gradivo iz 
Novejše slovenske leksike (2009: 96), s kvalifikatorjem sleng. (slengovsko) označuje 
medmetno rabo tudi za načinovni prislov hudo (Kako izgleda obleka? -  Hudo. ‘izraža 
navdušenje’). Redkeje med pozdravne medmete konvertira velelnik (živel(i), živi(j)o 
pozdrav. medm.: Mudi se mi naprej, živeli/živijo).

4.3 Medmeti lahko nastajajo tudi s sklapljanjem iz besedne zveze, v kateri sta 
sklopljena: a) medmet in polni zaimek (jojmene, jejmene) ali njegova navezna oblika 
(jojme); b) medmet in krnjen samostalnik (ejduš); c) samostalnik in zaimek (bogme); 
č) besedna zveza iz pridevnika in samostalnika (krščenmatiček, mojdunaj) ali take be
sedne zveze s krnjeno (krščenduš, mojduš) in preoblikovano katero črkovno/glasovno 
sestavino (mejduš < mojduš < moja duša); d) predlog pri, krnjen tudi v pr, pridevnik 
in samostalnik (primojdunaj), s krnjeno katero črkovno/glasovno sestavino iz besedne 
zveze (primojdun, primojduš, primojkokoš; prmejduš, prmejkokoš) ali besedne zveze 
s krnjeno katero od sestavin (primej, primoj; prmej); e) predlog, zaimek in pridevnik 
(primojkrvav; prmojkrvav); f) predlog, zaimek in prislov (primojstokrat); g) predlog 
za in samostalnik (zaboga); h) predlog na/z in samostalnik (nasvidenje pozdrav. medm., 
zbogom pozdrav. medm.), i) sklopljen medmet pa lahko nastane tudi iz sintaktične enote 
(vritmepiši velel. medm. nizk., bogdaj pozdrav. medm.).

5 Tvorba medm etov iz lastne besedne vrste

5.1 Najtipičnejši tvorbeni postopek nastajanja medmetov iz lastne besedne vrste 
je  sklapljanje, kjer gre za podvojevanje ali potrojevanje istih medmetov. Toporišič 
(1996: 269-278; 2000: 600-606) je  take strukture poimenoval glede na število sestavin 
dvojčiči, trojčici itd. in jih  popisal po vseh besednih vrstah, tudi pri medmetih. Pri tem 
je  upošteval le tiste primere, ki imajo zapis kot besedne zveze in jih  zato pojmoval kot 
frazeološke enote ali likovne besedne zveze.V prispevku se, kot že omenjeno, gradivno 
omejujemo le na primere zapisa skupaj kot edine možnosti ali tudi dvojnice. Opozoriti
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pa je  treba še, da so nekateri medmeti večpomenski in zato lahko uvrščeni v navadno 
dve pomenski skupini, npr. haha je  lahko razpoloženjski (Haha, pa so ga ujeli), v 
drugem kontekstu pa posnemovalni (Haha, se je  smejal na ves glas).

5.2 Sklope lahko zasledimo pri vseh štirih pomenskih skupinah. Pri razpoloženj
skih so pogosta podvojevanja istega medmeta (haha, hehe, hoho, tete), podvojitev je  v 
drugem delu (uhuhu, ohhoho, juhuhu, olala, tralala), sklopljena sta dva medmeta (ojej, 
ojoj), redkeje v zapisu skupaj primeri s soglasniško alternacijo (larifari). Med razpolo- 
žnjskimi sta lahko sklopljena tudi dva konverzna izsamostalniška (ježešmarija).

Posnemovalni prav tako kažejo ponovitveno dvojčično strukturo (čivčiv, grugru, 
haha, havhav, hihi, hovhov, huhu, kuku, kukuk, tutu), ki lahko samoglasniško (dindan, 
pikapok, pikapoka, žigažaga) ali soglasniško alternira (cigumigu, petpedi). Kot kaže, so 
tu možne tudi trodelne, redkeje štiridelne strukture iz istih medmetov (hahaha), lahko 
imajo začetno podvojitev istih prvin z dodano novo sestavino (cicifuj, ciciri, kokodak, 
kokodajs), končno podvojitev (hajsasa, hejsasa, mekeke, ratata, rompompom, uhuhu, 
ihaha), oklepajočo strukturo dveh ali treh enakih (bambrbam, kikiriki) prvin ali so 
strukturirani iz več različnih sestavin (halali, hmtadra).

Pri velelnih je  tipično sklaplanje največ dveh enakih (kuku, tutu), pogosteje pa 
različnih enot (hihot, hijo, hohoj, kukuc), celo s soglasniško premeno (hokuspokus).

Pri pozdravnih pa najdemo samo dva sklopa s podvojenima enotama (bajbaj, 
papa).

5.3 Sestavljenke so redkejši pojav med medmeti, vendar gradivo potrjuje vsaj 
naslednje možnosti, zlasti za razpoloženjske medmete, pri katerih je  medmet okrepljen 
s predponskim obrazilom pre- (pregorje: Gorje, pregorje, če bo to izvedel ‘zelo hudo 
b o ’;prejoj: Joj,prejoj, kako je  hudo). Nekaj primerov pa lahko najdemo tudi v Besedi
šču slovenskega jezika (1998), ki prinaša s slovničnimi lastnostmi opremljeno leksiko, 
ki v SSKJ ni bila zajeta bodisi zaradi priložnostne bodisi zaradi starinske rabe, npr. 
prejohoho, prejokohu, preju, prejuhuhu, preoh, preohoho, preovbe, prešmentaj.

5.4 Za modifikacijske izpeljanke bi pri medmetih lahko šteli tiste primere, kjer 
je  prvotni medmet okrepljen še s kakšno sestavino, in sicer najopaznejši je  vzorec s 
sestavinami -ej, -la, -sa, -ta, -na, -du, -daj ali -a, -k, -c. Zdi se, da je  njihova funkcija 
intenzifikacijska, čeprav SSKJ, ki ima izčrpnejše pomenske opise, tovrstnih pomenskih 
razlik ne navaja:

juh juh  medm. ‘izraža veselje, razigranost’
juh-ej juhej medm. ‘izraža veselje, razigranost’
juhej-sa juhejsa medm. ‘izraža veselje, razigranost’

Podobno priraščanje sestavin kažejo še naslednji a) razpoloženjski medmeti: juh
-  juh-ej -juhej-sa; hoj -  hoj-la; holadri -  holadri-ja; jeh -  jeha-ta; jejzes -  jejzes-na; 
jejzes -  jejzes-ta -  jejzesta-na; jejžeš -jejžeš-na; jejžešta -  jeježešta-na; jezus -jezus- 
na; opa -  opa-la; op -  op-la; b) posnemovalno čindara -  čindara-sa; didel -didel-daj; 
didel -  didel-du; c) velelni: hop -  hop-la; hop -  hop-sa.
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Obstajajo pa še posameznosti pri različnih pomenskih skupina medmetov, kot 
so: samoglasniške ( jedet -  jedet-a), soglasniške (huš -  huš-k, kuku -  kuku-c, kuku 
-  kuku-k) ali dvozložne okrepitve (joj -  joj-hata; čin -  čin-dara).

6 M edm eti kot tvorbeno izhodišče za druge besedne vrste

6.1 Slovenski pravopis prinaša tudi podatke o konverziji medmetov v druge 
besedne vrste.

Najpogostejša je  konverzija med glagole, ko medmet v stavku nadomešča po
vedek. Prikazanih bo nekaj vzorčnih primerov za posamezne skupine medmetov. Ta 
lastnost je  zelo tipična za posnemovalne medmete, npr: bum1 posnem. medm. (Bum, 
je  zagrmelo) -  bum2 povdk. poud. (Spotakne se in bum po tleh ,pade’); čavs1 posnem. 
medm. (Čavs, ga kljune goska) -  čavs2 povdk. poud. (Lisica se priplazi in čavs po zajč
ku ‘čavsne’). Večina posnemovalnih v taki rabi nadomešča glagol pasti (bumf, bum, 
cap, cmok, čof, lop, plosk, tof), drugi lahko nadomeščajo druge glagolske pomene frr 
‘zleteti’, ham ‘ugrizniti’, hap ‘zgrabiti’, luk ‘piti’, šap ‘zgrabiti’, šavs ‘vgrizniti’, šek 
‘natepsti’, brr ‘brneti’.

Razpoloženjski lahko pomenijo veliko in nepomembno govoriti (bla), sramovati 
se (fej) ali pa kot povedkovniki, tj. deli povedka za glagolom biti, izražajo veliko mero 
dejanja (joj, prejoj: Doma je  bilo joj, prejoj) ali tudi lastnost (plenk: Ta je  malo plenk 
‘čudaški, neumen’).

Pri velelnih je  takih konverzij med glagole manj, npr. hop in hopsa ‘skočiti’, 
marš ‘izginiti’.

Pri pozdravnih kaže možnost glagolskega pomena medmet adijo (Rekla mu je 
adijo ‘odslovila’) in zdravo (To opravi ali pa zdravo ‘pojdi’).

6.2 Za konverzijo medmeta v samostalnike nedvomno gre v primerih nasle
dnjih razpoloženjskih (holadri razpolož. medm. > holadri sam.: Pridružil se je  vsakemu 
holadriju ‘veseljačenju’; larifari razpolož. medm. > larifari sam.: Kar praviš, je  velik 
larifari ‘prazno govorjenje’) in posnemovalnih medmetih (halali posnem. medm. > 
halali sam. lov.: Trobiti halali ‘znak z rogom’; hovhov posnem. medm. > hovhov sam. 
otr. ‘pes’: Glej, hovhov, ker z njimi ni možno tvoriti glagola. Konverzni prehod med 
samostalnike tega tipa kažejo tudi velelni medmeti hura (Sprejeli so ga s trikratnim 
hura ‘pozdravom’), horuk (Trikratni horuk ‘pozdrav’ za komandanta) in repete (Prosil 
je  za repete ‘ponovitev’).

V primerih, kjer je  medmet lahko podstava glagolski tvorjenki, pa stvari niso tako 
enoumne, saj jih  je  možno razložiti na dva načina. Po prvem je  mogoče izhajati iz med
meta, ki tvori glagol kot prvostopenjsko tvorjenko, iz njega paje izpeljan samostalnik kot 
drugostopenjska tvorjenka: brenkmedm. > brenkati > brenk sam. Druga, manj verjetna 
možnost pa je, da predvidimo tvorbeno pot iz medmeta, ki je  vzporedna podstava za 
prvostopenjsko glagolsko izpeljanko in hkrati vzporedna za prvostopenjski konverzni 
samostalnik: brenk medm. > brenkati; brenk medm. > brenk sam. Tako možnost kažejo 
še medmeti hrst, klenk, mijav, plosk, puh, rega, resk, štrbunk, švist, švrk.

Tukaj velja opozoriti, da so taki konverzni prehodi medmeta značilni ne samo 
za prehod med občna imena, kot je  navedeno zgoraj, ampak je  tak prehod možen tudi 
med lastna. V takih primerih gre pogosto za poimenovanje blagovnih znamk ali imen
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izdelkov, npr.: mu posnem. medm. > mlečni izdelki Mu; hopla velel. medm. > časopis 
Hopla ipd.

6.3 Zelo produktiven tvorbeni vzorec pa je  v slovenščini izpeljava glagolov iz 
medmetov. Toporišič (2000: 213) tako nastale glagole druži v šest pomenskih skupin, 
pri katerih glagoli izražajo: 1) slušni vtis, ki ga povzroča predmet3 (brenčati, čofniti), 
2) oglašanje živega bitja (hehetati, fefljati, cvrkutati, gagati, žvrgoleti, gruliti), 3) glas 
pri premikanju (fečati, fefljati, frleti, frfoleti), 4) glas ob kinetičnem dejanju (bumfati, 
hukati), 5) glas ob govorjenju značilnega medmeta (ahati, ahniti), 6) glas, ki nakazuje 
množico vršilcev (mrgoleti).

S stališča tvorbene produktivnosti medmetov je  smiselneje izhajati iz pomenskih 
skupin medmetov in ugotavljati, katera pomenska skupina je  za tvorbo glagolov naj- 
produktivnješa. Zdi se, da so to v prvi vrsti posnemovalni (beketati, bevskati, brbrati, 
brenkati, brundati, čivkati, drdrati, hrzati, javkati, kikirikati, kokodajsati, kukati, kvakati, 
meketati, škrtati...) in razpoloženjski medmeti (ahati, bogmati se, dušati se, hudičati, 
madonati, ohati, primojdušati se, sakramentirati ...). Tovrstno tvorbeno aktivnost, ki 
pa je  manjša, pa kažejo tudi velelni medmeti (ajati otr. ‘spati’, eksati ‘izpiti do dna’, 
hopati ‘poskakovati’, hopsati ‘poskakovati’,pardonirati ‘oproščati’, stopati ‘ustavljati 
avtomobile’, štopati ‘ustavljati avtomobile’). Še bolj tvorbeno omejni pa so pozdravni, 
pri katerih smo ugotovili le eno tovrstno tvorjenko (hajlati ‘pozdravljati z nacističnim 
pozdravom heil’).

7 Medmet kot iztočnica besedne družine
7.1 Večplastni pogled na medmete kot motivirane in motivirajoče besede utrjuje 

prepričanje, da ima ta besedna vrsta v tvorbi leksike opaznejše mesto, kot se ji  je  doslej 
pripisovalo. Prvi indikator je  bilo devetnajst besednih družin medmetov (Stramljič 
Breznik 2005: 508), ki so bile zajete v poskusnem besednodružinskem slovarju za 
iztočnice b (Stramljič Breznik 2004).

Pokazalo se je, da njihov obseg širi prav zmožnost tvorbe ustreznega glagola, 
znotraj katerega se nato generirajo predvidljivi tvorbeni vzorci, npr.:

217. bevsk posnem. medm.
| bevsk-ati -am nedov. tudi bevsk-ati 
| | bevsk-0 -a m tudi bevsk-0 bevska 
| | bevsk-ač -a m 
| | bevskaj-oč -a -e del.
| | bevsk-anje -a s 
| | bevsk-av -a -o prid.
| | iz-bevskati -am dov.
| | | izbevska-n -a -o del.
| | na-bevskati -am dov.
| | o-bevskati -am dov.
| | pri-bevskati -am dov.

Za zgled je vselej izbran le prvi ali edini primer glede na avtorjevo razvrstitev po obrazilih.
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| | | pribevsk-anje -a s 
| | raz-bevskati -am dov.
| | za-bevskati -am dov.
| | | zabevsk-anje -a s 
| bevsk-niti -em dov. tudi bevsk-niti 
| | o-bevskniti -em dov.

7.2 Če upoštevamo dejstvo, da medmet lahko generira samega sebe in druge 
besedne vrste, kot je  bilo prikazano v razdelku 5 in 6, je  po eni strani treba temu 
primerno razširiti tudi besedne družine s tovrstnimi tvorjenkami. Po drugi strani pa 
slovarsko bazo podatkov sodobne slovenščine s Slovenskega pravopisa in Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika razširiti še na besedilna korpusa FidaPLUS in Gigafida. 
Korpus FidaPLUS prinaša več kot 621 milijonov besed na podlagi besedil od leta 
1990 do 2006, milijardni korpus Gigafida pa združuje gradivo iz korpusa FidaPLUS 
z novejšimi besedili, zbranimi do maja 2010.

Z uporabo spletno dostopnega milijardnega korpusa prikazujemo kvantitativne 
(število pojavitev posamezne tvorjenke) in kvaltitativne podatke (podčrtane so tvor- 
jenke, ki jih  v obeh slovarjih ni) za besedno družino posnemovalnega medmeta bevsk: 
bevskniti (278), bevskati (239), bevskanje (125), zabevskati (124), bevskajoč (88), 
bevskač (41), bevsk (36), pribevskati (7), bevskajoče (2), bevskar (2), obevskati (2), 
nabevskati (2), bevskaje (1), bevskljav (1), izbevskati (1), odbevskavanie (1),pobevskati 
(1), prebevskati (1), _prejbevskajoč (1).

Kot kaže, so v slovarjih zajete vse frekventnejše tvorjenke, medtem ko tvorjen
ke s pojavitvijo dva ali ena niso. Nizka pojavnost kaže na bolj priložnostno rabo, kar 
opravičuj e izpust v obeh slovarj ih, toda fokusiranj e na medmet in nj egovo motivacij sko 
moč v prikazu besedne družine zahteva upoštevanje tudi takih, čeprav potencialnih 
tvorjenk.

8 Sklep
V prispevku so v skladu s slovenistično delitvijo medmetov prikazani kvantita

tivni podatki o zastopanosti posameznih tipov medmetov v treh slovarjih, in sicer v 
Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894/95), Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (1998) in v Slovenskem pravopisu (2001). Primerjava je  pokazala, da v vseh 
treh priročnikih količinsko prevladujejo razpoloženjski, ki jim  sledijo posnemovalni 
medmeti. Opazno pa je, da se je  od Slovensko-nemškega slovarja do Slovenskega 
pravopisa povečal delež pozdravnih medmetov, toda hkrati upadel delež velelnih.

V drugem delu je  predstavljen medmet kot besedotvorni potencial slovenščine. 
Opazovali smo, kako se medmet generira iz drugih in  tudi lastne besedne vrste, nato 
pa še, kako se iz medmeta s tvorbenimi postopki generirajo druge besedne vrste.

Ugotavljeno je, da se zlasti razpoloženjski medmeti generirajo iz drugih bese
dnih vrst, in sicer s konverzno izpeljavo iz lastnih (Jezus > jezus razpolož. medm) in 
občnoimenskih samostalnikov (fant sam. > fant razpolož. medm.) in mernih prislovov 
(grozno prisl. > grozno razpolož. medm.), ali pa s sklapljanjem iz besednih zvez različnih 
besednovrstnih kombinacij (primojduši razpolož. medm ). Medmet pa lahko generira
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tudi lastno besedno vrsto, in to s postopki sklapljanja, ki so rezultat podvojevanja 
(čivčiv) ali potrojevanja (hahaha) istih ali treh različnih medmetov (hmtadra), redkeje 
s sestavljanjem s predponskim obrazilompre- (prejoj) in modifikacijsko izpeljavo, ko 
je  medmet intenziviran s sestavinami -ej, -la, -sa, -ta ipd. (juh -  juh-ej -  juhej-sa; hoj 
-  hoj-la; jeh -  jeha-ta).

Hkrati pa medmeti lahko tvorijo tudi druge besedne vrste in posledično obsežnejše 
besedne družine, zlasti zaradi sistemske tvorbe izmedmetnih glagolov, iz katerih po 
predvidljivih vzorcih svoje besedne vrste nastajajo višjestopenjske tvorjenke, kot je  
bilo prikazano na primeru besedne družine bevsk.

Na podlagi dobljenih ugotovitev se potrjuje, da imajo medmeti v tvorbi leksike 
opaznejše mesto, kot se jim  je doslej pripisovalo. Zato je  utemeljeno raziskati njihovo 
motivacijsko moč in obseg besednih družin tudi v slovenščini vsaj iz dveh razlogov: ker 
nam besedilni korpusi prinašajo novejše gradivo raznolike rabe izmedmetnih tvorjenk 
in ker se besedne družine medmetov strukturirajo po podobnih zakonitostih kot pri 
drugih besednih vrstah, kot to potrjujejo nekateri raziskovalni rezultati v slovanskem 
besedotvorju (Skarżyński 2004, Kleszczowa 2011).
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Irena Stramljič Breznik

INTERJECTIONS AS A WORD-FORMATIONAL POTENTIAL 
OF THE SLOVENE LANGUAGE

Summ ary

In the first part of the article, Slovene interjections are categorized into expressive, ono- 
matopoetic, imperative and greetings, and the proportion of these categories occurring in three 
dictionaries (Slovensko-nemški slovar 1894/95, Slovar slovenskega knjižnega jezika 1998, 
Slovenski pravopis 2001) is examined. The comparison shows that in all three dictionaries, the 
category of expressive interjections is predominant, followed by that of onomatopoetic inter
jections. It can also be observed that in the period spanning the publication of the Slovensko- 
nemški slovar and the publication of the Slovenski pravopis, the proportion of interjections as 
greetings has increased, while the proportion of imperative interjections has decreased.

The second part of the article deals with interjections as a word-formation potential of 
the Slovene language from two perspectives. On the one hand, it is shown how interjections are 
formed from different word categories, including interjections themselves. Expressive interjec
tions, in particular, are formed from other word categories through word-formational proc
esses which include conversion from proper nouns (jezus expressive interjection), common 
nouns (fant expressive interjection) or quantifying adverbs (grozno expressive interjection), and 
compounding from phrases containing combinations of different word categories (primojduši 
expressive interjection). Interjections can also be formed from other interjections, often as a 
result of the doubling (čivčiv) or tripling (hahaha) of the same or different interjections, or

http://www.fidaplus.net
http://demo.gigafida.net
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more rarely as a result of prefixation (prejoj) or modificational derivation, where the interjec
tion is intensified with the constituents - ej, -la, -sa, -ta, etc. (juh -  juh-ej-juhej-sa; hoj-  hoj-la; 
jeh -  jeha-ta).

On the other hand, interjections can also form a base for the formation of other word 
categories and can thus create extensive word families. The most common word-formational 
process involved here is that of the systematic formation of interjectional verbs. This process 
follows predictable patterns in the creation of higher-degree formations, as illustrated by the 
word family of the interjection bevsk.

The above observations confirm that interjections have a more important role in the for
mation of lexis as previously believed. There are at least two reasons why it is important to 
examine their formational potential and the extent of their word families: first, the word fami
lies based on interjections are structured similarly as those based on other word categories, and 
second, modern linguistic corpora show the variability of words formed from interjections.


