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1. JOBDANTO 

Tutkimukseni kohteena on russkij mat. Sille ei ole varsinaista käännöstä suomen kielessä, 

mutta sillä tarkoitetaan venäjän alatyylisiä seksiin tai seksuaalisuuteen liittyviä sanoja ja 

sanontoja eli rivouksia On olemassa erilaisia tulkintoja siitä, mitkä sanat ja sanonnat luetaan 

russkij maf -käsitteen alle (ks. luku 2.1.). Yleisimmin käsitteen alle luetaan kolme 

kantasanaa ebat' (olla sukupuoliyhteydessä), pizda (naisen ulkoiset sukupuolielimet) ja huj 

(miehen sukupuolielin) johdannaisineen. Nämä kolme kantasanaa ovat tutkimukseni 

kohteena. 

Tutkielmani s(ioittuu pragmatiikan alueelle. Kuten yleensäkin kiroilua, venäjän rivouksia on 

katsottava kielellisenä käyttäytymisenä, jolloin on otettava huomioon myös sosiaaliset ja 

kulttuuriset näkökulmat. Jotta voi ymmärtää kyseisen kielenkäytön todellisen merkityksen 

on tunnettava kohdemaan kulttuuri, yhteiskunta ja historia. Näin ollen tutkielmassani on 

melko laaja venäjän säädyttömän kielen historian kuvaus (luku 2). Menetelmänä 

tutkielmassa on käytetty funktionaalista analyysia: Käytettäessä säådytöntä ilmaisua ei 

pelkästään lausuta karkeita sanoja, vaan suoritetaan samalla karkea teko eli karkea puheakti. 

Tutkimusmateriaali kuvataan luvussa 3. Sen funktionaaJinen analyysi esitetään luvussa 4. 

Työn yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut laatia venäjästä. suomttnsäädyttöminen ilmausten 

1lS. selittävä sanasto, joka ()fI tarkoitettu venäjän opiskelijoille (ks. luku 5.4.). Tarkoituksena 

ei ole saattaa mat-ilmaisuja aktiiviseen kielenkäyttöön, vaan sanasto on avuksi 

twmistamistasolla. Tästä syystä sanasto on laadittu venäjästä suomeen aakkosjäljestyksessä 

Sanasto koostnn } 84 ihmmksesta, joten sitä ei voi pitää erityisenla:aja tai kattavana, mutta 

olen pyrkinyt laatimaan siitä edellä esitettyjen kolmen kantasanan pohjalta yhtenäisen 

k·olmnaisuuden {luku 3.1.). Tark{)ituksenani on jatkossa työstru! sanasto jutkaistavaksi aluksi 
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ainakin Helsingin yliopiston käännöstieteen laitoksen julkaisuna. 

Sanaston suwmitelun lähtökohtana on ollut S. G. Grinevin teos Vvedenie v tenninavede:nie 

(1993: 229-245), joka käsittelee sanastojen tekoon liittyviä asioita ja ongelmia, jotka on 

käytävä läpi ennen sanaston varsinaista laatimista. Näitä ovat mm. sanaston ajankohtaisuus 

(johdanto sekä luku 2.2.2.3), sanaston makro- ja miktorakenne (luvut 5.2. ja 5.3.) sekä 

sanaston tyyppi (luku 5.3.2} Varsinainen sanasto esitetään luvussa 5.4. 

Russkij malonollut viimeisen kymmenen vuoden ajan Venäjällä kiistelty ja ajankohtainen 

aihe. Mihail Gorbachevinjulkisuuspolitiikan (glasoostin) myötä moi-sanaston käyttö kasvoi 

mjähdysmäisesti: siitä tuli muoti-ilmiö (Ies. luku 2.2.2.3). Etenkin aikaus- ja sanomalehdissä 

alettiin keskustella aiheesta Useat sanomalehtien artikkelit koskivat sitä, pitäisikö kyseistä 

kielenkäyttöä rajoittaa. KielitieteellisissA aikakauslehdissä mm. Russitm Linguislics, 

Ru.~i.<Iilw, Ru.~skaja rock', Jazyk i ku/~ura (ks. lahdeluettofo) käytiin tieteellisempää 

keskustelua aiheesta {ks. mm. Mokienko 1994, Krysin 1994}. 

Varsinaista tutkimusta kiroilusta ja säädyttötnien ilmausten käytöstä on Venäjällä tehty 

melko vähän. Venäjän QSIllta analyysini lähteinä ovat J. 1. Levinin (1998) artikkeli mal

sanaston fUJlktioista, B. A. Uspenskin (1994) historiallis-kie1itieteellinen tutkimus mal

sanaston etymologiasta, F. Dreizin & T. Priestlyn ( 1982) .artikkeli mat -ilmaisuista erityisenä 

lingvistisenii jäIjestdmänii sekä A.. Zorinin {i991) artikkeli maf-sanastnn Iegalisaatiosta. 

Yleensä kiroilua käsinelevtä lähtettäni ovat L-G. Andefssonm ja P . Trudgt1JiD (J990} 

pragmaattinen tutkimus Bad Langwage ja L-G. Anderssonin (1~5} sosiohnvistis

pragmaattinen tutkimus FJdr språk, joissa molemmissa = esitetty kir.oilun universaaleja 

piirte:itäselr.!l v. I. ZbeI'visin {i997}lJSYIrolingvi:stirren {osittain.pragroaattinen)eri k:ieitenja. 
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kulttuurien verbaalisen aggression ilmaisutapoja käsittelevä tutkimus. Ruotsin kirosanojen 

kielioppia on käsitellyt U. Teleman (1987) artikkelissaan De svenska svordomarna och deras 

grammatik. Suomessa lähinnä nuorison kiroilusta ovat kirjoittaneet H. Saure (2000) 

artikkelissaan Ruma sana ärsyttää. Miksi nuoren kiroilevat?, H. Valkama (1998) 

artikkelissaan Rivosta kielenkäytöstä sekä A-M Ivars (1998) artikkelissaan Om konsten att 

svärä. Kirosanojen funktioita elokuvissa ovat tutkineet K. Nikulainen (2000) pro gradu -

tutkielmassaan Svordomarnas grammatik och jimktion i jilmreplikerna i jilmen Fucking 

Amål ja L. Aittanen (1999) artikkelissaan See you villu later: villu-sanan käy/lö elokuvassa 

Sairaan kaunis maailma. Folkloristiikan osalta suomalaisia kiellettyjä runoja on tutkinut S. 

Apo (1993) artikkelissaan Ex cunno väki tulevi. Kielletyn kansanperinteen ja 

kaunokiJjallisuuden tekstejä on Venäjälläkin tutkittu melko paljon, mm. B. A. Uspenskij 

(1996) artikkelissaan Zavetnye skazki A. N. Afanas'eva, M. Shapir (19%) artikkelissaan fz 

istorii "parodicheskogo balladnogo stiha" ja G. Levinton (1996) artikkelissaan Dostoevskij 

i "nizkie" zhanry fol'klora. 

Koska säädyttömien ilmausten käyttö glasnostin vaikutuksesta kasvoi 1980-luvun 

puolivälissä, muotiin tulivat myös kyseiseen sanastoon pohjautuvat sanakirjat. 1990-luYUD 

alussa julkaistiin useita erilaisia mat-sanastoja ja-sanakirjoja, jotka eivät ole kovinkaan 

onnistuneita, sillä niitä laatimassa eivät olleet lingvistit ja leksikografit (Mokienko 1994: 

53). Joitakin näistä sanastoista on kuitenkin käyttetty aineslähteenä sanastoni laatimisessa, 

lähinnä merkityksien etsimiseSSä (ks. luku 5.1.). Näiden sanakirjojen lisäksi sanaston 

laatimessa on käytetty intemetistä löydettyä sanastoa The Alterinative Russian Dictionary 

(http://notam.uio.no/-hcholmlaltlanglhtlfRussian.html,liite 1) sekä sanaston esimerkkien 

lähteenä pietarilaisen Leningrad-yhtyeen kotisivujen vieraskirjaa (www.leningrad.org.ru. 
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otteita liitteenä, liite 2). Ensiarvoisen tärkeää on ollut professori Aleksandr Kozhevnokovilta I 

saamaan! apu. 

On kiistelty paljon siitä, tarvitaanko mal-sanastoa koskevaa tutkimusta ja sanakiJjoja, koska 

ilmiötä ei useinkaan pidetä sosiaalisesti hyväksyttävänä. A. M. Shahnarovichin (\ 994: 1) ja 

F. N. Il'jasovin (\994: 3) mukaan kyseistä kielenkäytön aluetta on pidettävll olemassa 

olevana ilmiönä, osana venäjän kieltä, jonka olemassaoloa tai käyttöä ei voi kieltää. 

Etenkään kielentutkijan ei pida ryhtyä arvioimaan, mikä kielessä on hyväksyttävää. Koska 

mal-sanastO on nykyään yleisesti käytettyä, tarvitaan sen tutkimusta sekä huolella laadittuja 

sanastoja, jotta kyseisen ilmiön luonne voitaisiin ymmärtää. Tähän asti aiheesta ei ole ollut 

olemassa minkäänlaista venäjä-suomi -sanastoa. K. Koscinskij'n (1980a: 382-387) mukaan 

ei-norrnatiivisten sanastojen tulisi olla yksikielisiä ja niiden laatiminen pitäisi olla 

ensisijaisesti venäläisten leksikografien tehtävä siitä syystä, että käännösvastineita on 

mahdoton löytää, ja eivätkä vieraskieliset ymmärrä marginaalisanastoa niin kuin 

äidinkielenään venäjää puhuvat. Käännösvastineita kirosanoille olisikin mahdotonta antaa, 

muttajuuri siitä syystä sanastosta onkin laadittu ns. selittävä sanasto (ks. myös luku 5.3.2.). 

Aikaisemmin laadittujen sanastojen lisäksi olen käyttänyt merkityksien ja esimerkkien 

selvittämisessä apW1ll sekä autenttista puhuttua että kirjoitettua venäjää (mm. professori 

Aleksandr Kozhevnikov, Leningrad-yhtyeen koti sivut), joten katson niiden olevan täysin 

päteviä. 

Suurimmaksi vaikeudeksi tutkimusta tehdessäni olen kokenut aiheen arkuuden. Vaikkakin 

mal-sanaston käyttö on hyvin yleistä, venäläiset suhtautuvat siihen vieläkin häveliäästi. 

Etenkin naistutkijan on ollut vaikeaa saada aikaiseksi asiallista keskustelua aiheesta. 

1 A.l Herzenille niroeny Veniijän pedagoginen valtionyliopisto, filologinen tiedekunta, venäjän<lS8sto. 
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2. VENÄJÄN KIELEN SÄÄDYTTÖMÄN SANASTON TAUSTAA 

Tässä luvussa määritellään, mitä tarkoitetaan käsitteellä russkij maJ sekä esitellään 

säädyttömän sanaston historiaa ja suhtautumista sen käyttöön eri aikakausina. Luvussa 

käsitellään ilmiötä yleisesti - ei siis pelkästään rajatun tutkimusmateriaalini (kolme 

kantasanaa) osalta. Varsinainen tutkimusrnateriaali kuvataan luvussa 3 ja analysoidaan 

luvussa 4. 

2.1. Mitä on russkij nwJ? 

Russkij mal eli venäjän rivoudet kuuluvat venäjän säädyttörnään sanastoon (obscennaja 

leksika, nepristojnaja leksika), joka taas luetaan osaksi kiroilu- ja haukkumasanastoa 

(brannaja leksika). Näitä kahta käsitettä ei saa sotkea toisiinsa, vaikka ne ovatkin osittain 

päällekäisiä, sillä säädyttömät sanat ja ilmaukset eivät välttämättä ole varsinaisia kiroilu- tai 

haukkumasanoja (bran', rugan', rugalelstvo), vaan niillä voidaan myös pelkästään korvata 

neutraali sana lausekkeessa (ks. myös luvut 4.2. ja 4.3.). KiTa- ja haukkumasanoilla taas 

tarkotetaan karkeita vulgaareja ilmauksia, jotka ovat yleensä itsenäisiä puheakteja (ks. myös 

luvut 4.2. ja 4.3). Toisaalta kiroilu- ja haukkumasanat eivät ole läheskään aina säädyttörniä, 

vaan säädyttömyys on niiden yksi alalaji, lähinnä tyylikeino. (Levin 1998: 810.) Venäjän 

kielessä ei kuitenkaan juurikaan ole voimakkaita kirosanoja, jotka eivät liittyisi säädyttömiin 

ilmauksiin. Esim. useissa kielissä käytettävien uskontoon viittavien kirosanojen venäläiset 

vastineet ovat usein säådyttörruä (Zhel'vis 1997: 205). 

Jyrkästi jaettuna russlcij mal -käsitteen alle luetaan kolme kantasanaa eli DS. seksuaalinen 

kolmikko (seksual'naja triada) ebat', pizda ja huj johdannaisineen ja eufemismeineen sekä 
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niistä muodosteM sanonnat (Mokienko 1994: 61). Eräät jaottelut, kuten esim . F. N. lI'jasovin 

laatima sanakiIja Russkij mal. Antologija (1994), lukevat mukaan neljä kantasanaa: ebal', 

bljad',pizda ja huj. L. Zaharovan (1994: 285) mukaan taas russkij marin alle kuuluvat miehen 

ja naisen genitaalien nimitykset sekä toimintojen (sukupuoliakti, ulostaminen, virtsaaminen) 

nimitykset johdannaisineen. F. V. Chemyshev (1992: 37) on esittänyt säädyttömälle 

sanastolle seuraavanlaisen jaon: 

1. naisen ja miehen sukupuolielinten nimitykset sekä sukupuoliyhdynnän 
nimitykset, 

2. ihmistä tarkoittavat haukkuma- ja nimittelysanat, jotka on muodostettu 
sukupuolielimiä tai sukupuoliyhdyntää tarkoittavista sanoista ja 

3. yleiskielestä lainatut seksuaalisuuteen liittyvät sanat, joita käytetään 
tahallisesti karkeaan sävyyn (esim. kondom). 

V. M. Mokienko (1994: 58) kritisoi jaottelua siitä, että se ei ota huomioon tämänkaltaisen 

sanaston emotionaalisia ja ekspressiivisiä piirteitä ja että siihen ei ole otettu mukaan 

fraseologisia ilmauksia. Hänen mielestään jako ei ole kattava myöskään siitä syystä, että se 

käsittää vain säädyttömän sanaston. Molcienko itse käsittelee kaikkia (ei pelkästään 

säädyttömiä) lciroiluun (brannyj leksikon) liittyviä sanoja ja sanontoja (Molcienko 1994: 50-

73). Hänjakaa yksittäiset kiro- ja haukkumasanat viiteen eri luokkaan: 

1. ihmisen nimitykset, jotka painottavat negatiivisia ominaisuuksia 
(esim. tyhmyys, kataJuus, huora-nimitykset), 

2. säädyttömien ruumiinosien nimitykset, 
3. sukupuoliyhdynnän ja sen suorittamisen nimitykset, 
4. fysiologisten toimintojen nimitykset ja 
5. fysiologisten toimintojen tuotteiden nimitykset. 

Molcienko (1994: 58-59) kutsuujakoaan sanastollis-temaattiseksi. Yllä esitetyn sanastollis-

temaattisenjaon lisäksi tarvitaan hänen mukaansa vielä toinen jako fraseologisia ilmauksia 

varten: 

1. posyly eli 05. lähettämiset, jotka ovat tyyppiä posylat' kogo-nibud' kuda-nibud~ 
2. pahan ja epäonnen toivotukset, 05. lciroukset, 
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3. ilmaukset, joilla kuvataan rangaistuksen tapaa sille ihmiselle,jolle 
kirous on tarkoitettu (esim. chtob tebe pusto bylo), 

4. säädyttömät lähettämiset ja niiden eufemismit ja 
5. säAdyttOmät fraasit, joilla kuvataan vastaanottajaan kohdistuvan 

seksuaalisen häirinnän tapaa (esim. ebannyj v rOI). (Mokienko 1994: 
63-66.) 

Yllä esitetyiden jaotteluiden perusteella tutkimukseni materiaaliksi on valittu ns. seksuaal inen 

kobnikko eli kantasanat ebal',pizda ja hzg johdannaisineen sekä niistä muodostetut sanonnat. 

Näin ollen Chemyshevin jaosta analyysini käsittää kohdat l ja 2, Mokienkon kiro- ja 

hauklrumasanojen jaottelusta kohdat l (säädyttOminen ilmausten osalta), 2 ja 3 sekä 

Mokienkon fraseologisten ilmaustenjaosta kohdat 4 ja 5. 

Koska russkij mal -käsitteellä ei ole hyvää käännöstä, siitä käytetään useilla eri kielillä 

nimitystä mal-sanasto. Sanalla mat tarkoitetaan säädytOntä (Ozhegov & Shvedova 1995: mal 

~ neprilichnaja bran') (kiro )sanaa. Näin ollen venäjäksi 'kiroilla säädyttömästi' on esim. 

(muitakin variantteja löytyy) rugat'(sja) malom, matjugat'(.Va), kun taas 'kiroilla' (ilman 

varsinaista säAdytöntä sanaa) on esim. rugat'(sja) tai branit'Ma). Sanasta mat muodostetaan 

adjektiivi matemyj, jota käytetään yleisesti esim. lausekkeissa matemaja leksika, matemoe 

slavo, matemaja rugan'. Mal-sanaa ei kuitenkaan pidä sotkea sanaan mat' 'äiti' , vaikkakin 

kiroileminen venäjäksi on tiiviisti yhteydessä venäläiseen äiti-käsitykseen (ks. luku 2.2.1.). 

Venäjä on mat-sanastoltaan runsasta. Mat-sanoja käytetään paljon sekä puhutussa että 

kiJjoitetussa kielessä. Mat-sanastoa voi kutsua yhdeksi venäjän kielen ekspresiivisimmäksi 

ilrnaisumuodoksi (Valuev, Smena 21.8.1993: 5). Kuten yleensäkin kiroilulla, sillä ilmaistaan 

voimakkaita asenteita ja tunteita (ks. myös luku 4.3.). Mat-sanoja ei kuitenkaan välttämättä 

käytetä ilmaisemaan pelkästään negatiivisia tunteita tai haukkumiseen tai solvaamiseen, vaan 

niillä voidaan tuoda puheeseen värikkyyttä (Ies. myös luku 4.3.). S. Samodelovan (Moskovskij 
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komsomolec 27.11 .1999: 8) mukaan venäläiset käyttävät niitä ilmaisemaan täydellistä 

vilpittömyyttä ja syviä tunteita: vain venäläinen ilmaisee ihastuksensa lausumalla rivouksia 

seistessään joen rannalla aurinkoisena päivänä. Säädyttömien ilmausten käyttö on tyylikeino, 

jolloin tyylillisesti ja emotionaalisesti neutraali sana vaihdetaan tietoisesti karkeaan sanaan 

(Zaharova 1994: 287). Lähes minkä tahansa yleiskielisen nominin tai verbin voi korvata 

siveettömällä mat-ilmauksella (Levin 1998: 815). Tällöin sanaa voidaan kutsua 

disfemitistiseksi. Disfemismillä tarkoitetaan neutraalin sanan korvaamista emotionaalisesti 

ja tyylillisesti karkeammalla sanalla (Enciklopedija 1997), ja disfemismejä käytetään usein 

siitä syystä, että puhuja ei löydä yleiskielistä sanaa, joka olisi tilanteeseen yhtä aikaa tarpeeksi 

informatiivinen ja emotionaalinen (Zhel'vis 1997: 74-78). Usein kyseessä on pelkästään halu 

rikkoa tabuja (Levin 1998: 810) (ks. myös luvut 2.2.2.3. ja 4.3.). 

Mat-ilmaisuja on käytetty paljon folkloressa sekä kaunokiIjallisuudessa (ks. luku 2.2.), jolloin 

niiden käyttöä pidetään huomattavasti esteettisempänä (Mokienko 1994: 52). A. Zorinin 

(1996: 132-133) mukaan nykykiIjallisuudessa mat-sanaston käytöllä on kolme funktiota: 

1) mimeettinen funktio (mimeticheskaja funkcija) , jolloin kiIjoittaja käyttää 
mat-ilmaisuja luodakseen vaikutelman viestinsä ehdottomasta varmuudesta, 

2) ekspressiivinen funktio (ekspressivnaja funkcija) , jonka avulla kiIjoittaja 
luo pääsyn kaikista syvimpiin tunteisiin ja 

3) konseptuaalinen funktio (konceptual'najafunktcija), jolla tarkoitetaan lähinnä 
tyylillisiä keinoja (esim. sanaleikkejä). 

Nämä eri funktiot ovat usein päällekäisiä. 

Usein mat-sanat ja -iLmaukset yhdistetään mm. vankilaslangiin, juoppouteen tai nuorison 

kieleen. Mat-sanojen käyttöä pidetään erityisesti miesten kielenä, mutta nykyisin niiden 

käyttö on yleistä myöskin nuorten naisten keskuudessa. On huomattava myös se, että mat-

ilmauksia käytetään vapaammin maaseudun pienissä kylissä kuin suurissa kaupungeissa, sillä 

maaseudulla kielenkäytön normistot eivät ole yhtä voimakkaita kuin keskuksissa, joissa 
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vallitsevat yleiskielen nonnistot. Näin ollen myöskään mal-ilmaisuilla ei ole maaseudulla 

samanlaista arvotusta kuin keskuksissa. (Gerd suullisesti 29.11 .2000.) 

Tavallisesti kyseistä kieltä käytetään ns. omissa piireissä, mutta sitä saatetaan käyttää 

myöskin vieraiden hätkähdyttamiseen (Zhuravlev, AIgumenty i fakty 4/1994: 11). Mal

sanaston käyttö on myös hyvin yleistä vitseissä, koska vitsit ovat usein voimakkaasti 

sidoksissa yhteiskunnan tabuihin (parkkinen 1998: 7). 

2.2. Säädyttömlin sanaston historiasta 

Tutkielmani sijoittuu pragmatiikaan alueelle, ja pragmatiikka kielentutkimuksena korostaa 

ilmausten sidoksisuutta tilanteeseen (aika ja paikka) (ks. luku 4.1.). Tämän vuoksi 

säädyttömän sanaston historiallinen katsaus on tärkeä, jotta voitaisiin yrrunärtää venäjän 

. rivouksien todellinen merkitys. 

Mat-sanasto on ollut "kielletty hedelmä" Venäjällä hyvin kauan - ei kuitenkaan niinkään 

puhuttuna kuin kiIjoitettw1a (Mokienko 1994: 50). Sitä on kuitenkin käytetty hyvin yleisesti 

molemmissa muodoissa (Valuev, Smena 21.8.1993: 5). Nykyisin edes venäläiset itse eivät 

välttämättä tiedä rikkaan mal-sanastonsa alkuperää. Vaikkakaan ilmausten alkuperän 

tunteminen ei puhuttaessa ole olennaista, on kuitenkin mielenkiintoista tietää myös jotain 

kyseisen sanaston etymologiasta, sillä kantasanat ja rakenteet ovat peräisin hyvin kaukaa. 

Yleensä ajatellaan, että russkij mat on tullut venäjään turkkilaisista kielistä (Samodelova, 

Moskovskij komsomolec 27.11.1999: 8) tai tataarien välityksellä mongoli-ikeen aikana, mutta 

oletettavasti sen juuret ovat peräisin kantaslaavista (Zhuravlev, AIgumenty i fakty 411994: 

11). Historiallinen osuus koskee sekä puhuttua ettA kiljoitettua kieltä., koska on vaikea vetää 
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rajaa niiden välille, sillä alunperin alatyylin sanastoa on käytetty puheessa, muna ajan myötä 

se on levinnyt myös kiljoitettuun kieleen. 

2.2.1. Säädyttömän sanaston etymologista taustaa 

Tutkimukseni kohteena olevilla kolmella kantasanalla ei ole alunperin kantaslaavissa ollut 

säädytöntä merkitystä: ebat' on lähtöisin kantaslaavin sanasta ·jebti, joka on tarkoittanut 

lyömistä, hakkaamista, pizda taas sanasta ·pisbda, joka merkitsee virtsaelimiä sekä huj 

sanasta ·huj eli havunneuJanen (Mokienko 1994: 62). Em. sanat ja niistä johdetut sanonnat 

ovat kuitenkin saaneet seksuaalisuuteen liittyvän merkityksen jo hyvin aikaisessa vaiheessa 

(Zhuravlev, Argumenty i fakty 4/1994:11). 

Lähdettäessä tutkimaan mat-sanastoa sen etymologisista juurista yhdeksi perussanonnaksi 

muodostuu sanonta eb /Voju mat'. Äidin seksuaalinen loukkaaminen on slaavilaisissa 

kultuureissa kaikkein pahin kiroilun muoto (Malinin, 24 chasa 4.10.1991: 13). Englannin 

motherfuck.er viittaa pelkästään insestiin (Andersson & Tridgill 1990: 55), kun taas 

venäläinen (slaavilainen) äiti-käsitys on moninaisempi. Se koostuu kolmesta äidistä: äiti

maasta, Jumalansynnyttäjästä ja perheen äidistä., joten yllä mainitun sanonnan voi katsoa 

viittaavaan näihin kaikkiin kolmeen äitiin (Hellberg-Hirn 1998: 116). Perustavanlaatuisen 

tutkimuksen aiheesta on tehnyt B. A Uspenskij (1994: 53-128) artikkelissaan Mifologicheskij 

aspekt russkoj ekspressivnoj frazeologii. Hänen mukaansa kyseinen sanonta ja sen 

johdannaiset eivät ole alunperin olleet heljaavia, vaan ne ovat liittyneet muinaisslaavilaisiin 

pakanallisiin menoihin ja tapoihin. Sanontaa ja sen johdannaisia on käytetty lähinnä hää- ja 

maanviljelysrituaaleissa eli hedelmällisyyteen ja hedelmöitykseen liittyvisSä tilanteissa 

Tämän taustalla taas on vanha uskomus maan ja taivaan avioliitosta, jonka seurauksena maa 
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(= äiti) tuli raskaaksi ja synnytti lapsia. (Uspenskij 1994: 57-70.) Venäjän kielessähän 

käytetään esim. ilmaisua 'maa synnyttää leivän' (zemlja rodit h/eb). 

Kyseinen kielenkäyttö on funktionaalisesti vastannut hyvin pitkälle pakanallista rukousta tai 

loitsua. Esimerkiksi muinaisslaavilaiset uskoivat säästyvänsä rakeilta, jos heittivät kirveen 

ilmaan ja sadattelivat rivosti. (Uspenskij 1994: 62-64.) Sanonnoilla oli myös 05. maaginen 

luonne: niiden ajateltiin suojelevan erilaisilta likaisilta voimilta ja demoneilta sekä 

sairauksilta (Rjurikov, Knizhnoe obozrenie 33/1993: 17). Sanontojen rituaalisuus ilmenee 

myös siinä, että niitä opetetaan lapsille, jotta he osaisivat käyttää niitä mm. maanviljelyksessä: 

lapset, jotka eivät vielä osanneet sanoa isää tai äitiä, saattoivat osata sanoa eb tvoju mat' 

(Uspenskij 1994: 65). Uspenskij'n (1994: 71) mukaan säädyttömät ilmaisut olivat siis vain 

pakanallisten riittien symboliikan kielellistä toteuttamista. Kyseiset ilmaisut olivat kuitenkin 

vain miesten kieltä: jos nainen lausui ääneen tällaisia, siitä seurasi äiti-maan kirous, joka 

merkitsi, että sato tulee kärsimään (Uspenskij 1994: 56). 

AJunperin sanonnan kohteena on siis ajateltu olevan äiti-maa, joka on jo muinaisissa 

kiJjoituksissa rinnastettu ihmisen biologiseen äitiin. Kristinusko toi sanonnoille uuden 

kohteen, Jumalansynnyttäjän, minkä jälkeen kyseisista sanonnoista tuli kaikkein pahin synti 

eli niitä pidettiin jumalanpilkkana. Tämä on ymmärrettävää, sillä Neitsyt Maria on 

ortodoksisuuden tärkein hahmo. Uudet kristilliset käsitykset eivät poistaneet vanhaa 

uskomusta äiti-maasta, vaan molemmat käsitykset kulkivat rinnan. Uskonto sai kuitenkin 

aikaan sen, että äiti-maahan kohdistuvista säädyttömistä sanonnoista tuli tuomittavia ja ne 

saivat 05. eskatologisen luonteen. Pelättiin, että jos tekee tämänkaltaista syntiä, taivas 

romahtaa ja tulee maailmanloppu. Tällaiset uskomukset eivät kuitenkaan ole täysin 

pakanallisia, sillä myös apoloyfisissä eli Raamatun ulkopuolelle jätetyissä pyhissä 
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kiIjoituksissa on mainintoja maan vihasta. Toisin sanoen uskomuksien voi katsoa olevan jo 

kreikkalaista perintöä. (Uspenski 1994: 65-83.) 

Nykyään sanonnan eb !Vaju maf' kohteena ajatellaan useirruniten olevan perheenäiti, jota 

pidetään perheen koossapitävänä voimana (Hellberg-Him 1998: 116). Venäjä on aina ollut 

tunnettu vahvoista äitihabmoistaan. Käsitys vahvistui etenkin Neuvostoliiton aikana, mutta 

yhä edelleen kun on kyse vanhemmuudesta, äidin rooli on perheessä huomattavasti 

voimakkaampi ja tärkeämpi kuin isän. (Rotkircb 2000: 115-117.) 

Sanontojen objektina on siis äiti, multa etymologisesti on mielenkiintoista myös, kuka on 

subjekti. Sanonta eb !Vaju mat' on preteritimuoto, ja sen subjektina voi olla joko yksikön 

ensimmäinen tai kolmas persoona Jos ajatellaan subjektin olevan yksikön kolmas persoona, 

muinaisslaavilaisten kiljoitusten mukaan subjekti on pes 'uroskoira'. Täydellinen sanonta on 

siis ollut pes eb !vaju mat', jolloin tulkinta on, että koira häpäisee maan. Vanhoihin 

slaavilaisiin mytologioihin on kuulunut pakanallinen käsitys koirasta erittäin likaisena 

olentona Koiran haukkumista on myös verrattu kiroiluun ja säädyttömyyksiin: koirien kieli 

kääntyy kiroillessa ihmisten kielelle. Tämän mukaan tulkinta, jossa subjekti yksikön 

ensimäisessä persoonassa on myös mahdollinen, jolloin subjektina on myös koira, jota 

ihminen imitoi käyttäen siis minä-muotoa. Tulkinnat subjektista eivät siis ole millään tavoin 

vastakkaisia toisilleen, vaan niiden molempien lopputulos on sama. (Uspenskij 1994: 84-99.) 

V. J. Zhel'visin (1997: 237) tulkinnan mukaan koira taas viittaa puhekumppanin äidin 

täydelliseen alentamiseen, jolloin lause voidaan tulkita joko niin, että koira raiskasi äidin tai 

niin, että äiti ryhtyi vapaaehtoisesti suhteeseen koiran kanssa Aikojen kuluessa pes-subjekti 

on kuitenkin jäänyt pois, ja harva kielenkäyttäjä tietää ilmauksen tätä taustaa. 
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On esitetty paljon erilaisia tulkintoja siitä, luetaanko venäjän säädyttömät ilmaukset, etenkin 

eb tvoju mat' -tyyppiset ilmaukset, jumalanpilkaksi. Zel'visin (1997) eri kielten kiroilua 

veJtaavan tutkimuksen mukaan venäjässä ja muissakin slaavilaisissa kielissä jumalan pilkka 

on erittäin harvinaista, kun taas esim. romaanisissa kielissä jumalanpilkkaan rinnastettavia 

ldroiluja esiintyy paljon. Niitä käännettäessä venäjään vastine on usein säädytön. Hän näkee 

säädyttörnien ilmausten olevan peräisin ennemminkin maakultista kuin Jumalansynnyttäjästä. 

(Zhel'vis 1997: 204-209.) 

V. Nepomnjashchij (1992: 283) taas katsoo kyseisen kielenkäytön olevan täysin 

rinnastettavissa venäläisten uskonnollisuuteen ja näin ollen pitää sitä ennen kaikkea 

jwnalanpilkkana. Uspenskij (1994: 102-104) puolestaan tulee siihen tulokseen, että alunperin 

juuret ovat maakultissa, mutta uskonnollisia tekijöitäkään ei voi jättää ottamatta huomioon, 

koska ne ovat kristinuskon tulon jälkeen olleet hyvin painavia. On myös esitetty hyvin pitkälle 

meneviä tulkintoja siitä, että äitiin kohdistuva ldroilu olisi lähtöisin venäläisten taipumuksesta 

insestiin (Mokienko 1994: 64). Tällaisen tulkinnan voi sanoa olevan turhan kirjaimellinen, 

sillä tuskin kokonaista kansaa voi syyttää emo taipwnuksesta. Säädyttömien ilmausten juurien 

voi todeta olevan sekä uskonnollisia että mytologisia. Tärkeää on yrnntärtää niiden yhteys 

voimakkaaseen venäläiseen kulttuuriseen äiti-käsitykseen. 

2.2.2. Suhtautumisesta säädyttömään kielenkäyttöön eri aikakausina 

Pääsääntöisesti virallinen suhtautuminen säädyttömään .kielenkäyttöön on Venäjällä ollut 

tuomitsevaa, mutta välillä on ollut lievempiä ajanjaksoja. Esim. heti vallankumouksen 

jälkeisellä kulttuurin hopeakaudella sekä 1950-luvun suojasääkaudella säädyttörnien 

ilmausten käyttö oli vapaampaa (Zorin 1996: 129). Varsinaisena käännekohtana voi pitää 



14 

glasnostia, jonka seurauksena kyseinen kielenkäytön alue vapautui täysin. 

2.2.2.1. Säädytön kielenkäyttö ennen vallankumousta 

Säädyttömyyksillä on pitkä historia Venäjän kielessä (ks. luku 2.2.1.). Niihin suhtautuminen 

ja niiden käyttö on ollut syklittäistä: ajoittain ne ovat olleet täysin kiellettyjä ja välillä niihin 

suhtautuminen on ollut väljempää (Koscinskij 1980b: 136). Edellä on jo todettu (ks. luku 

2.2.1.), että ennen kristinuskoa säädytöntä kielenkäyttöä ei pidetty tuomittavana, mutta 

kristinuskon tultua Venäjälle myös valtio alkoi kirkon rinnalla taistella säädyttömyyksiä 

vastaan. Yleensä taistelu kohdistui lähinnä kirjoitettuun kieleen, mutta joinakin aikoina hyvin 

voimakkaasti myös puheeseen: Esim. Romanovien dynastian alkukaudella 1600-luvulla valtio 

värväsi naamioituneita virkamiehiä kaduille ja toreille ottamaan kiinni kiroilijoita. 

Säädyttömästä kielenkäytöstä saattoi seurata jopa raipparangaistus. (Zhel'vis 1997: 269.) 

Useaan otteeseen yritettiin ottaa käyttöön myös sakkorangaistus (Samodelova, Moskovskij 

komsomolec 27.1 J .1999: 8). 

Uspenskij'n (1994: 54-58) mukaan on olemassa kirkon antamia lausuntoja aiheesta,ja myös 

hallitsijat ovat antaneet erinäisiä ukaaseja säädyttömyyksien käytöstä. 1600-luvulla oli 

voimassa absoluuttinen kielto, jolloin puhuja tai kirjoittaja oli täysin vastuussa sanoistaan. 

Hän oli syyllinen, vaikka olisi yrittänyt vain lausua vieraskielistä sanaa, joka muistutti jotain 

venäläistä säädytöntä ilmausta. 1600-luvulla jyrkkä suhtautuminen ei kuitenkaan johtunut 

pelkästään kielellisistä tekijöistä, vaan se liittyi voimakkaasti taisteluun pakanallisuutta 

vastaan Mielenkiintoista on se, että useinkaan ei kielletty kyseisten asioiden olemassaoloa, 

vaan juuri niiden ääneen lausuminen tai kirjoittaminen eli asioiden nimeäminen oli kiellettyä. 

Tästä syystä useiden säädyttömien ilmaisujen eufemismit (ks. myös luku 3.1.) ovat syntyneet 
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jo näin varhain. (Uspenskij 1994: 54-58.) 

1700-luvulla säädyttömyyksiin alettiin kiinnittää huomiota lähinnä kielellisistä syistä. 

Venäjää haluttiin eurooppalaistaa kiljallisuuden kieltä myöten. 1700-luvun suuri yleisnero 

Mihail Lomonosov otti esille antiikin ajalta peräisin olevan kielen kolmen eri tyylin jaon: 

korkea-, keski- ja alatyyli. Hänen mukaansa säädytöntä kieltä ei pitänyt lukea edes 

alatyyliseksi, vaan se muodosti oman neljännen alaluokan, jota ei kenenkään missään 

tilanteessa pitänyt käyttää (Zorin 1996: 124-125.) Kielto- ja poistoyritykset menivät jopa niin 

pitkälle, että haluttiin kieltää myös sanat ja sanonnat, jotka muistuttivat ääntårnykseltään 

säädyttömyyksiä (Mokienko 1994: 50). 

Samoihin aikoihin kuitenkin vastareaktiona tälle jyrkkyydelle syntyi Venäjällä oma säädytön 

kiljallisuudenlajinsa (obscennaja literatura), jonka kuuluisin edustaja oli Ivan Barkov (Zorin 

1996: 124-125). Kuuluisia säädyttömyksistään ovat myös mm. Aleksandr Afanas'evin kielletyt 

sadut, Kirshi Danilovin laulelmat, bylinat sekä eräät Aleksandr Pushkinin tekstit (esim. Ten' 

Barlwva) (Uspenskij 1994: 54). Sensuurin vuoksi kyseisiä kiljoituksiajullcaistiin tuona aikana 

vain ulkomailla (Mokienko 1994: 50). Osa niistä julkaistiin Venäjällä vallankumouksen 

jälkeen, osa vasta 1980-luvun lopulla, kun taas esim. Pushkinin Ten' Barlwvaa ei tähän 

päivään mennessä ole julkaistu Venäjällä (Samodelova 1999: 8). Venäjälle syntyi ns. 

karnevaalikulttuuri - virallisen kulttuurin rinnalla elävä kulttuurin osa - joka juuri 

kielenkäytöllään parodioi virallista kulttuuria (Zaharova 1994: 292). 
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2.2.2.2. Säädytön kielenkäyttö Neuvostoliitossa 

Neuvostovalta suhtautui säädyttömälin kielenkäyttöön hyvinjyrkäsh. Lainsäädännön mukaan 

karkea kielenkäyttö ja kiroilujulkisilla paikoilla katsottiin huliganismiksi (Levin 1998: 810). 

Eri historialliset tapahtumat kuitenkin edesauttoivat sen leviämistä: 1900-luvun alkupuolen 

ensimmäinen maailmansota ja kansalaissota, 1940-50-luvuilla toinen maailmansota, 

suojasäåkauden vankien vapautus leireiltä sekä 1980-luvulla perestroika ja glasnost ovat 

vaikuttaneet hyvin voimakkaasti säädyttömän kielenkäytön yleistymiseen (Grachev 1996: 69). 

Heti vallankumouksen jälkeen vapaamielinen ilmapiiri nosti kiinnostusta kyseiseen 

sanastoon, ja säädyttömiä ilmauksia sai taas klljaJlisuudessakin käyttää vapaammin. Useiden 

kiIjailijoidenja runoilijoiden, mm. Vladimir Majakovskin, runoista löytyy paljon säädytöntä 

sanastoa. (Zorin 1996: 129.) 1920-30-luvuilla tehtiin myös jonkin verran tutkimusta ei

normatiivisesta sanastosta, mutta Josif Stalinin marxisimia kielitieteessä käsittelevän 

artikkelin (Otnositel'no marksisma v jazykoznanii, 1950) jälkeen alkoi todella jyrkkä ja 

joustamaton suhtautuminen kyseiseen kielenkäyttön alueeseen (Koscinskij 1980a: 364). 

Neuvostoliittolainen kielitiede oli hyvin normikeskeislä. Normilla tarkoitettiin ns. virallista 

normia, joka määräytyi kielenhuoltajien eikä kielenkäyttäjien mukaan. Alatyylisestä 

kielenkäytöstä ei Neuvostoliitossa tehty tutkimusta, koska pelättiin, että kielenkäyttäjät 

saattavat ottaa tutkimuksen ohjenuoraksi kielenkäytölleen. (Mustajoki 1987: 229-230.) Yllä 

mainitun Stalinin (1950) artikkelin jälkeen aloitettiin kielen puhdistus ja useat sanakiIjat 

uudistettiin tai poistettiin kokonaan käytöstä. 1900-luvun alkupuolella julkaistiin kuitenkin 

1. A. Baudoin de Cuortenayn täydentämä uusintapainos V. 1. Dalin Venäjän kielen 

sanakiIjasta Tähän painokseen oli lisätty säädyttömiä ilmauksia ja kirosanoja (Zorin 1996: 

129). Baudoin de Courtenay puolusteli tätä sillä, että kielentutkija ei tunne huonoja tai hyviä 
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sanoja, vaan kaikki sanat ovat samanarvoisia, joten niiden on löydyttävä sanakitjoista 

(Koscinskij 1980a: 374). 

Uusi julkaistu kaunokitjallisuus kävi aina läpi valtavan sensuurin. Joitakin klassikoita 

julkaistiin uudelleen siten, että säädyttömät sanat oli korvattu pisteillä. (Zorin 1996: 130.) 

Sosialistinen moraali päti käännöskitjallisuudessakin: kaikki viitteet seksiin ja politiikkaan 

sekä säädytön kielenkäyttö poistettiin. "Siistimislä" puolusteltiin sillä, että pahaa 

aavistamaton lukija voi jiirl>yttyä karkeasta kielenkäytösä niin, että teoksen perimmäinen 

tarkoitus jää ymmärtämättä. (Heinonen 1982: 32-33.) 

Neuvostoliitossa valinnutta tilannetta voi verrata H. Veivon ja T. Huttusen (1999) teoriaan 

kielen keskuksesta ja periferiasta. Keskusta on dominoiva kieli, joka pyrkii luomaan 

kielenkäytön ihanteet ja normiston. Periferialla taas tarkoitetaan kielen osa-alueita, jopa 

yksittäisiä tekstejä, jotka eivät noudata keskustan normistoa. Keskusta on usein jähmettynyt 

ja vanhakantainen, kun taas periferian kehitys on hyvin nopeaa ja joustavaa. Useimmiten 

keskusta pyrkii tukahduttamaan periferian olemassaolon, mutta joissakin tapauksissa, jos 

keskutalla on itseoikeutettu asema, periferian sallitaan kehittyä. (Veivo & Huttunen 1999: 

155-159.) Kielelle asetetut neuvostonormit edustavat hyvin jyrkkää keskustaa, joka tässä 

tapauksessa pyrki tuhoamaan periferian eli säädyttömän kielenkäytön kokonaan. 

Säädyttömien ilmausten voi sanoa säilyneen tabuina aina 1970-luvulle. Stalinin kuolema v. 

1953 ja suojasääkauden alkaminen kuitenkin lievensivät suhtautumista niihin. Leireillä 

vapautetut vangit palasivat kaupunkeihin ja toivat mukanaan suuren määrän erilaisia 

säädyttömiä ilmaisuja (Koscinskij 1980b: 136), joita alettiin käyttää puhekielessä sekä 

kirjallisuudessa. Virallinen suhtautuminen kuitenkin säilyi negatiivisena. illkomailla 
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lentäväksi lauseeksi muodostunut Gorbacheville esitetty kysymys KlO est' hu? I (Mokienko 

1994: 56.) 

Tabujen rikkominen alkoi siis ensin seksuaalisista teemoista, eli seksistä ja seksuaalisuudesta 

alettiin puhua ja kiJjoittaa. Myöhenunin ilmiö laajeni myös esteettisten tabujen rikkomiseksi: 

I 990-luvun alun avangardistit ja postmodernistit alkoivat purkaa neuvostokielen monoliitteja 

käyttämällä lähes pelkästään säädyttömyyksiä. Mat-ilmausten käytöllä voisi sanoa näihin 

aikoihin olleen kulttuuris-kontekstuaalinen tilaus, jonka johdosta myös kiIjallisuus alkoi 

operoimaan jyrkkien neuvostonorrnienja säädyttömien ilrnausten vastakkainasettelulla. Tietyt 

kirjailijat, esim. I 990-luvun tunnettu konseptualisti Vladimir Sorokin (ks. myös 5.1.), ovat 

leimautuneet rivouksien käytöstä, ja heidän teostensa keskeiseksi viestiksi tulkitaan 

räävittömyys. Konseptualistien yksi tarkoitus oli shokeerataja provosoida lukijaa, mutta se 

ei ollut ainoa funktio, vaan konseptualismin ohjelma oli laajempi. (Huttunen suullisesti 

elokuussa 1998.) 

KiIjoitetusta kielestä rivouksien käyttö levisi myös jokapäiväiseen puhekieleen - jopa radioon 

ja televisioon. Kaikki näyttelijöistä politikkoihin käyttivät mat-sanastoa. (Kester-Toma 1994: 

19.) I 980-luvun puolivälin jälkeen tehdyissä seksuaalisuutta käsittelevissä kohuelokuvissa, 

esim. Malen'kaja Vera (1988)ja Interdevochka (1988) säädytön kielenkäyttö oli selkeästi 

esillä. Myös teatteri - etenkin erilaiset performanssitaiteen muodot - alkoivat käyttää 

säädytöntä kieltä. Säädyttömyyksiä alettiin käyttää myös rock- ja pop-musiikissa. (Stites 1992: 

178-188.) Mat-ilmausten käytöstä tuli olennainen osa populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin 

välistä postmodemia vuorovaikutusta (Huttunen sähköpostilla 19.11 .2000). 

I Hull. tarkoitetaan englannin sanaa who, mutta _teelisesti viilataan sanaan huj. 
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Vuonna 1991 säädytön kielenkäyttö oli jo täysin vapaata (Zorin 1996: J3 7). Esim. S. 1. 

Ozhegovin laatimiin sanakirjoihin lisättiin kyseisiä ilmauksia (Skvorcov 1994: 104), sekä 

alkoi ilmestyä erityisiä russkij maf -sanakirjoja (ks. myös luku 5.1 .). Tosin aiheeseen liittyvää 

tutkimusta ei alettu tehdä heti (Mokienko 1994: 53), mikä johtuu varmaankin hyvin pitkälle 

siitä., että ilmiötä pidettiin hyvin negatiivisena. Sen sijaan aikakaus- ja sanomalehdissä alkoi 

vilkas keskustelu ja kiistely aiheesta Useat kirjoittajat, mm. L. J. Skvorcov (1994: 103), 

näkevät aikakauden pelkästään yhteiskunnan kielellisen maun turmeltumisena. 

Nykyisin aiheesta on jonkin verran eri alojen tutkimusta, mm. lingvististä (mm. Dreizin & 

Priestly 1982), kirjallisuustieteellistä (mm. vanhojen kiellettyjen tekstien tutkimusta), 

sosiologista (mm. Zhel'vis 1997) ja folklorista (bylinoiden yms. kansanperinteen tekstien 

tutkimusta) (Zorin 1996: 121). Aiheeseen suhtaudutaan huomattavasti hillitymmin: maf

ilmausten käyttöä ei enää ihannoida, eikä se myöskään hätkähdytä niin voimakkaasti. Kielen 

historiaa koskevat tutkimukset ovat myös osoittaneet, kuinka vanhaa kyseinen kielenkäyttö 

on,joten usein ajatellaan, että tätä kielen historiallista osaa täytyy suojella (Skvorcov 1994: 

101 ). 
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3. TUTKIMUSMATERlAALIN KUVAUS 

Tutkimusmateriaali koostuu sanastoon kerätyistä ilmauksista. Sanasto koostuu 184 kolmeen 

kantasanaan (ebal', pizda ja huj) pohjautuvasta ilmauksesta. Tässä luvussa kuvataan 

tutkimuksen kohteeksi kerätyn materiaalin valintakriteerejä sekä materiaalin luonnetta. 

Tutkimusmateriaalin analyysi esitetään luvussa 4. 

3.1. Tutkimusmateriaalin valintakriteerit 

Tavoitteena oli koota sanastoa varten joukko (n. 100-150) yleisesti käytettyjä mal-ilmauksia. 

Päämääränä oli laatia yhtenäinen kokonaisuus eikä vain poimia mukaan yksittäisiä sanoja. 

Materiaalin valinnassa alkuperäisenä lähteenä on käytetty T. V. Ahmetovan laatimaa 

yksikielistä selittävää sanakiIjaa Russkij mal. Tol'Mvyj slovar' (1996) (ks. myös luku 5.1.). 

Kyseinen sanakirja ei ole materiaalina kovinkaan hyvä yhtenäisen sanaston laatimiseksi , sillä 

se sisältää paljon muitakin kuin pelkkiä mal-sanoja - jopa yleiskielisiä, kuten abortti ja 

homoseksuaali. Pohja sanastolle on kuitenkin valittu siitä. Valinnassa on käytetty Igor 

Kudashevin' apua. Hän merkitsi sanakiIjaan numerolla (1) hyvin yleisesti käytetyt sanat ja 

sanonnat sekä numerolla (2) yleisesti käytetyt. Jo pelkästään numerolla (1) merkittyjä sanoja 

ja sanontoja oli liian paljon pro gradu -tutkielmaksi tarkoitettuun työhön, eivätkä ne 

muodostaneet minkäänlaista yhtenäistä kokonaisuutta. Näin ollen päätin etsiä joitakin jo 

valmiita mal-sanaston ryhminelyjä (ks. luku 2.1.), joiden perusteella voisin valita numerolla 

(1) merkitystä materiaalista mukaan otettavat sanat ja sanonnat, jotta kokonaisuudesta 

muodostuisi se Lkeämpi. Luvussa 2.1. esi tettyj en jaotte I ui den perusteella sanastoon on vai i ttu 

, Helsingin y~opiston kAännöstieteen laitoksen silloinen vaihto-<>piske~ja, nykyisin jatk<Klpiske~ja 
Moskovan lingvistinen valtionyliopisto). 
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mukaan ns. seksuaalinen kolmikko (ebat', pizda ja huj) johdannaisineen sekä näistä kolmesta 

kantasanasta muodostenrt fraseologiset ilmaukset. Nämä on poimittu Igor Kudashevin 

numerolla (1) merkitsemistä ilmauksista. Vaikkakin sanastoon valittu materiaali on 

alunperin kerätty yhden ihmisen mielipiteen perusteella, on kootun materiaalin pätevyys 

kuitt!nkin myöht!mmin tarkastt!ttu useaan ottt!est!t!n (mm. proft:ssori Aleksandr 

Kozhevnikovin avulla '). 

Tutkimusmateriaalista on jätetty pois synonyymit, joiden kantasana ei ole seksuaalisesta 

kolmikosta johdettu sana. F. N. Il'jasovin (1994: 45-58) toimittamassa sanakirjassa Russk!j 

mato Antolog!ja synonyymi! on t:sitetty sanaston lopussa. Synonyymien esittämistä on 

puolustettu sillä, että ne auttavat ymmärtämään paremmin semanttista ja kulttuurista 

kontekstia, näkemään assosiaatioita, joita syntyy käytettäessä mat-sanoja, sekä tulkitsemaan 

ja selittämään mat-ilmiötä. ll'jasovin toimittamassa sanakirjassa mat-sanoille annetut 

synonyymit ovat kuitenkin lähinnä yleiskielisiä sanoja, joten minun sanastossani niiden 

mukaanottaminen olisi turhaa, sillä ne vastaavat lähinnä sanastoni suomenkielisiä 

yleiskielisiä merkityksiä. Em. sanakirjassa ebat'-verbille on annettu myös joitakin alatyylisiä 

synonyymeja, kuten esim. trahat'. En katsonut tarpeelliseksi ottaa tämänkaltaisia 

synonyymeja mukaan, koska niiden kantasanana ei ole mikään valitsemastani kolmikosta. 

Pizda- ja In{j-sanojen synonyymit taas ovat emo sanakirjassa lähinnä yleiskielisiä 

kierto ilmauksia. 

Myös eufemismit on jätetty pois, vaikkakin nzat-sanoista ja -ilmauksista käytetään erityisen 

paljon eufemismeja (Krysin 1994b: 29). Eufemismeja käytetään, kun halutaan pidättäytyä 

ilmaisemasta jOlakin sopimatonta sanaa tai ilmausta. Ne ovat emotionaalisesti alunperin 

, A.f. Herzenille nimetty Venäjän pedagoginen valtionyliopisto, filologinen tiedekunta, venäjän osasto. 



23 

neutraaleja sanoja tai ilmauksia, jotka ovat synonyymeja sellaisille sanoille tai ilmauksille, 

jotka ovat puhujan mielestä tilanteeseen sopimattomia, säädyttömiä, karkeita tai tahdittomia. 

Eufemismeilla korvataan usein myös tabuiksi muodostuneita sanoja ja ilmauksia. Ne ovat 

usein vakiintuneita, mutta ne voivat olla myös täysin tilarmesidonnaisia. (Enciklopedija 

1997.) L. P. Krysinin (1994a: 76-77) mukaan venäjään on 90-luvulla ilmestynyt paljon uusia 

eufemiseja. Hän pitää sitä vastareaktiona glasnostin aiheuttamalIe kielen karkeutumiselIe. 

Eufemismit ovatkin yleensä hyvin aikasidonnaisia, sillä "peiteltävät" aiheet muuttuvat 

sukupolvesta toiseen. Eufemisimien käyttö voi johtua joko siitä, että puhuja haluaa 

kontrolloida omaa kieltään, tai sosiaalisesta kontrollista, joka sanelee, mikä on sopivaa. 

Erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä saattaa kuitenkin olla eri normistot. (Krysin 1994a: 77-

78.) Krysinin (1994b: 32) mukaan yleisimmät teemat joista käytetään eufemismeja ovat 

1) tietyt fysiologiset prosessit ja tilat, 
2) tiettyjen ruumiinosien nimitykset (erityisesti alapääsanasto), 
3) sukupuolten välinen kanssakäyminen, 
4) vanhentuminen sekä 
5) sairaudet ja l.'Uolema. 

Seksuaalisesta kolmikosta käytetään eniten eufemismeja sanasta fruj. Niistä tyypillisimpiä 

ovat fig, her ja hren. Usein eufemismeina käytetään myöskin kolmea pistetlä tai ilmausta 

kolme kirjainta (esim. poslal' no tri bukvy) (Mokienko 1994: 61). Vaikka eufemismien 

iiluk""Jlott,,miilen olisikin perusteltua, päätin pitkän pohdinnan jälkeen jättää ne pois, sillä 

ne olisivat lähes kaksinkertaistaneet sanastoon mukaan otettavien sanojen ja ilmauksien 

määrän. Sanojen ebal' ja pizda eufemismit eivät ole läheskään niin vakiintuneita kuin sanan 

huI 

Huolimatta siitä, että sanastoon on otettu materiaaliksi seksuaalisesta kolmikosta 

muodostettavat fraasit ja kiinteät sanoWlat, sanaleikit on jätetty pois, sillä vaikka jotkut 

sanaleikeistä ovat muodostuneet jopa kliseemäisiksi , kuten esim. klo est' hu? (ks. myös luku 
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2.2.2.3.) (Mokienko 1994: 56), ne ovat pääsääntöisesti hyvin tilannesidonnaisia ja niitil 

voidaan muodostaa lähes mistil tahansa ilmauksistil. Hyvä esimerkki tamankaltaisista 

sanaleikeistil (vaikkakaan esimerkin kantasana ei kuulu valitsemaani seksuaaliseen 

kolmikkoon) on leikittely sanasta govjadina 'naudanliha', josta on muodostettu sana 

govnjadina, jonka kantasana on govno 'paska' (Dreixin & Priestly 1982: 244). 

Vastaavanlainen sanaleikki on demokratija -> dermokratija, jonka kantasana on dermo 

'paska' (Mokienko 1994: 55). Myös tunnetuista sananparsista muodostetaan mat-variantteja: 

kashu maslom ne isportish' -> pizdu huem ne isportish' (Dreizin & Priestly 1982: 245). 

3.2. Valitun tutkimusmateriaalin luonne 

Yllä esitettyjen materiaalin valintakriteerien perusteella tutkimusrnateriaaliksi valittiin 

mukaan 184 kolmeen kantasanaan perustuvaa ilmausta. Niiden jakautuminen kantasanoittain 

ilmenee taulukosta 1. Suurin osa tutkimusmateriaalista koostuu evat'-sanan johdannaisista. 

Taulukko 1. TutkimusmateriaaIin ilmaukset kantasanoittavin 

I 
Lukumäärä Osuus 

: Ebat'-johdannaiset 84 45,7% 

i Pizda-johdannaiset 44 23.9% 

H'ij-johdannaiset 56 30,4 % 

YHTEENSÄ 184 100% 

Taulukko 2 sivulla 25 kuvaa, minkälaisista ilmauksista (verbit, substantiivit, adjektiivit, 

kiinteät sanonnat) tutkimusmateriaali koostuu. Tutkimusmateriaali koostuu selkeästi 

enimmäkseen verbeistil. Toiseksi suurin ryhmä ovat kiinteät sanonnat. 
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Taulukko 2. Erityyppisten ilm.osten määrä tutkimusmateriaahss. 

MaJ-ilmaisut I lukumäärä Mat-ilmaisut I osuus 

Verbit 100 54,3 % 

Substantiivit 27 14,7% 

Adjektiivit 15 8,2% 

Kiinteat sanonnat 42 22,8% 

YlITEENSÄ 184 JOO % 

Taulukko 3 taas kuvaa, miten nämä eri tyyppiset ilmaukset jakautuvat kantasanojen mukaan. 

Tutkimusmateriaalin eri eri tyyppiset ilmaukset jakautuvat hyvin samankaltaisesti eri 

kantasanojen välillä eli kaikissa kolmessa kantasanassa suurimman joukon muodostavat 

verbit (n. 50 %). 

Taulukko 3. Eri tyyppisten ilmausten osuus kantasanoittavin tutlcimusrnateriaalissa 

Evaf'-johdannaiset Pizza-johdannaiset Huj-johdannaiset 

Verbit 59,S % 54,6% 46,5% 

Substantiivit 16,7% 16,7% 10,7% 

Adjektiivit 9,5 % 6,8% 7,1 % 

I Kiinteät sanonnat 14,3 % 22,7"10 35,7 % 

, YHTEENSÄ 100 % JOO % I()()% 

Kuten taulukot 2 ja 3 osoittavat tutkimusmateriaali koostuu suurimmaksi osaksi verbeistä. 

Tästä syystä verbit on valittu tarkemman kuvauksen kohteeksi (ks. myös luku 4.3 .). Verbien 

paljous selittyy osittain venäjän verbien sananmuodostuskeinojen rikkaudella. Mat-verbit 

noudattavat samoja sananmuodostuskeinoja kuin yleiskielen verbi!. Materiaalissani 

sananjuurina esiintyvät -eb-, -pizd- ja -huj-, joista voidaan johtaa eri verbejä suffikseilla 

(esim. eh-al', eh-anyl', pizd-anyl', piz-del', huj-achil', huj-nyt) sekä prefikseillä, jolloin 

etuliitteiIlä on sama merkitys kuin yleiskielisenkin verbin yhteydessä, esimerkiksi etuliite 

do- merkitsee 'tehdä jotain lopputm saakka', vy- ja 01- 'lähteä', po- 'vähän aikaa, kerran' jne. 

(esimerkki 1): 
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(1) BblE6b1BATb - imperylähteä, häipyä. 

AOE6ATb - pery 1. lopettaa yhdyntä, olla sukupuoliyhteydessä loppuun 
saakka; 2. lopettaa tekemästä jotakin. 

OTbE6ATbCSI- per/lähteä, häipyä. 

nonH3AETb -pery 1. rupatella, jutustella; 2. valehdella. 

nPHnH3AHTb - perysaapUa. 

PA3bE6ATb - pery 1. olla sukupuoliyhteydessä rajusti; 2. rikkoa, lyödä 
hajalle, pilata; 3. haukkua, sättiä pahanpäiväisesti. 

YJlH3AHTb - L lähteä, häipyä; 2. karata. 

Lisäksi mat-verbit voivat olla niin transitiivisia kuin intransitiivisia, jolloin niissä voidaan 

tavata olla intransitiivisuutta ilmaiseva refleksiivipälite -sja. Näin ollen mat-verbejä voidaan 

muodostaa lähes loputtomasti: F. Dreizinin & T. Priestlyn (l982: 238) mukaan niitä voidaali 

muodostaa yhteensä 1596, jos kaikki säädyttömät kannat otetaan mukaan sekä käytetään 

kaikki sananmuodostuksen keinot. 

Mat-verbeillä - kuten venäjän verbeillä yleensä - on kaksi aspektia: imperfektiivinen ja 

perfektiivinen aspekti. Perfektiivisellä aspektilla kuvataan loppmm suoritettua, lyhytaikaista 

toimintaa, kun taas imperfektiivisellä kuvataan prosessia, toistuvaa, pitkäkestoista, 

keskeneräisiä tai parasta aikaa tapahtuvaa toimintaa. Aspektit muodostetaan joko etuliitteellä 

(esim. pizdet' - popizdet') tai suffiksilla (esim doebyval'sja - doebat'sja). 

Taulukko 4 sivulla 27 osoittaa, kuinka suuri osa verbeistä koostuu evat'-, pizda ja huj-

sanojen johdannaisista. 
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Taulukko 4 . Tutlcimusmateriaaiin kolmen kanrasanan osuudet verbeistä 

Kanrasana Lukumäärä Osuus 

Ebat' 50 50% 

Pizda 24 24% 

Huj 26 26% 

YlITEENSA 100 100% 

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, verbit jakautuvat kolmen kantasanan alle samassa suhteessa 

kuin kaikki tutkimusmateriaalin ilmaukset (VIt. taulukko 1, s. 24), eli ebal-sanasta johdetut 

verbit muodostavat suurimman ryhmän. 

Kuten on jo todettu tutkimusmateriaali on kerätty sanaston laatimista varten. 184 ilmaisusta 

koostuvaa sanastoa ei voi pitää erityisen laajana. Tämän vuoksi sanastoon on pyritty 

keräämään mahdollisimman homogeeninen joukko ilmaisuja. Vaikkakin suurin osa 

sanastosta koostuu verbeistä, eivät muut ilmaisut (substantiivit, adjektiivit, kiinteät sanonnat) 

riko sanaston homogeniaa, sillä kaikki ilmaisut perustuvat kolmeen kantasaan. 
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4. PRAGMAATIINEN NÄKÖKULMA KIROD.,UUN JA RIVOUKSIEN 
KÄYTTÖÖN 

Kiroilu ja kirosanat ovat hyvin kulttuuri- ja kontekstisidonnaisia. Näin ollen työ sijoittuu 

pragmatiikan alueelle. Työssä on käytetty tutkimusmenetelmänä funktionaalista analyysia, 

sillä se on yksi pragmatiikan keskeisimpiä metodeja. Tässä luvussa kuvataan kiroilua 

pragmatiikan tutkimuskohteena ja funktionaalista analyysia tutkimusmetodina sekä 

analysoidaan työn tutkimusmateriaali . 

4.1. Kiroilu pragmaattisen kielentutkimuksen kobteena 

Pragmatiikalla tarkoitetaan suppeasti kielen käytön ja laajemmin käyttötilanteen tutkimusta 

(Verschueren 1999: 1). Pragmatiikka siis tutkii ilmausta viestintätilanteessa,jolloin ilmaus 

on sidoksissa aikaan, paikkaan ja käyttäjään (Vehmas-Lehto 1999: 75). Ilmaisulla ei ole 

merkitystä ilman tilannekontekstia. Pragmatiikan näkökulma kieleen on sekä kognitiivinen, 

sosiaalinen että kulttuurinen: kielen käyttöä tarkastellaan sosiaalisena tekona, 

käyttaytymisenä, jolloin on otettava huomioon myös yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. 

(Verschueren 1999: 1-9.) Pragmatiikan voisi siis sanoa olevan myös kielen kontekstuaalisen 

merkityksen tutkimista, jossa otetaan huomioon, mitä puhuja (kiIjoittaja) pukee sanoiksi ja 

miten kuulija (lukija) sen tulkitsee tietyssä tilanteessa (Yule 1996: 3-4). 

Kontrastiivinen pragmatiikka tutkii eri kulttuurien puhetapoja (Yule 1996: 88). Kiroilu ja 

kirosanat ovat kulttuurisidonnainen ilmiö, sillä ne ovat kiinteästi yhteydesSä kultturien 

ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin ja historiaan. Eri kielten 

kiroilua ja kirosanoja on siis vaikea verrata, mutta L-G. Anderssonin ja P. Trudgillin (1992: 

53) kiroilulle on olemassa joitakin universaaleja piirteitä: 
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1) kirosanat viittaavat usein johonkin asiaan, joka on tabu yhteiskunnassa ja 
herättää häveliäisyyden tunteita; 

2) kirosanoja ei pysty kääntämään kiJjaimellisesti; 
3) kiroilulla ilmaistaan voimakkaita tunteita ja asenteita. 

Kiroilu ja kirosanat eroavat eri kielissä usein juuri siitä syystä., että ne ovat sidoksissa 

tabuihin. Tabuiksi kutsutaan sellaisia asioita, joista ei puhuta, ei sen takia etteikö niitä 

pystyttäisi ilmaisemaan, vaan sen takia, että niistä ei haluta puhua. Läheinen käsite tabulIe 

on eufernisrni (ks. myös luku 3.1.), jollaiseksi kutsutaan asioita, joista voidaan puhua, mutta 

käyttämällä kiertoilmausta. (Wardhaugh 1992: 236.) Eri kulttuureissa tabut vaihtelevat. 

Länsimaisissa kulttuureissa tabuja ovat yleisimmin mm. seksi, uskonto, ruumiintoiminnot ja 

etniset ryhmät. (Andersson & Trudgill 1990: 53-64.) Slaavilaisissa kielissä voimakkain tabu 

eli samalla voimakkain kiroilun muoto on äidin seksuaalinen loukkaaminen (ks. myös luku 

2.2.1.) (Malinin, 24 chasa 4.10.1991: 13). Venäjässä voimakkaita tabuja ovat myös 

genitaaJien nimitykset (Zhuravlev, Argumenty i fakty 4/1994: 11). Niistä käytetään venäjässä 

paljon myöskin eufemismeja. Kiroilulle on useissa kielissä yhteistä myös se, että 

rakenteellisesti ne ovat usein kiinteitä sanaliittoja, joissa sanoja ei voida korvata joillain 

toisilla sanoilla (esim. go to helI) (Andersson & Trudgill 1990: 59). Rivoudet voidaan eri 

kielissä jakaa universaalisti vielä 1) anaali- ja ulostetyyppisiin, johon kuluu mm. englanti 

(shit-kuIttuuri) sekä 2) seksuaalityyppisiin, johon venäjä ennemminkin luetaan (Mokienko 

1994: 60). 

Myös motiivit käyttää kirosanoja ovat usein universaaleja. L. Anderssonin (1985) mukaan 

kirosanojen käytölle on psykologisia, sosiaalisia ja kielellisiä motiiveja. Psykologiset ovat 

yleensä tunteenpurkauksia, jotka eivät ole suunniteltuja. Tällaiseksi luetaan esim. kun 

ihminen kiroilee lyötyään vasaralla sorrneen. Kiroilun sosiaaliset motiivit eivät yleensä 

ilmaise tunteita, vaan ne liittyvät jolj.pnkin tiettyyn sosiaaliseen tilanteeseen. Tällaisia 
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tilanteita Anderssonin (1985: 110-125) mukaan ovat mm. 

1) halu "leikkiä kovista", 
2) halu shokeerata, 
3) halu loukata, heIjata, 
4) ryhmäänkuulumisen tunne (esim. jengeillä) 
5) ystävyyden osoitus (esim. ruotsinjävlä svartskalle), 
6) tuttavallisuuden osoitus. 

Kielellisiksi motiiveiksi luetaan mm. tyyliseikat, kirosanojen käyttö normaaJeina sanoina 

(yleiskielisten sanojen synonyymeina), jolloin kanssaihmisten ei odoteta reagoivan niiden 

käyttöön sekä kirosanojen käyttö erityisinä sanoina, jolloin odotetaan, että niillä on tietty 

vaikutus kuulijaan. (Andersson 1985: 110-125.) 

4.2. Fuoktionaalioeo aoalyysi pragmaattiseoa tutkimusmeoetelmäoä 

Pragmatiikan yksi olennainen osa-alue on kielen funktionaalinen analyysi, sillä kielen 

funktiot ovat suoraan sidoksissa käyttötilanteeseen (Verschueren 1999: 9). A. Mustajoen 

mukaan (1993: 9) funktionaalisella analyysiIla tarkoitetaan sitä, että kielen tarkastelun 

lähtökohtana on merkitys, jolloin ei ole olennaista, ilmaistaanko jokin merkityssisältö esim. 

muoto-opillisin keinoin, eli ei tarkastella lauseen pintarakennetta vaan syvärakennetta. 

Kielen funktioIla tarkoitetaan ilmaisun Päämäärää, tehtävää ja tarkoitusta (Vehmas-Lehto 

1999: 115). 

Etenkio puheaktien osalta funktionaalinen analyysi on tiukasti sidoksissa pragmatiikkaan. 

Puheaktien analyysissa tarkastellaan, mitä lauseet tekevät. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

lausumalhniettyjä sanoja suoritetaan tietty teko - puheakti . (Verschueren 1999: 22.) Näin 

ollen kiToilemista voidaan pitää hyvänä esimerkkinä puheakteista, sillä kirosanoja 

käyrettaessä ei useinkaan haluta lausua pelkästään karkeaa sanaa, vaan suoritetaan -karkea 
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akti (Levin 1998: 810). Puheaktiteorian kehittäjinä pidetään J. 1. Austinia (1962) ja 1. R. 

Searlea (1%9). Austin nimittää puheakteja performatiivisiksi ilmauksiksi, jolla tarkoitetaan 

juuri sitä, että ei pelkästään lausuta sanoja, vaan suoritetaan teko. (Wardhaugh 1992: 285.) 

Eri tukijoiden puheaktiteorioita tarkastellessa voi todeta, että erilaisia puheakteja on lähes 

sata, mutta Searlen mukaan puheaktit voidaan luokitella viiteen eri pääryhmään: 

1) Representatiivit (representatives), joilla kuvataan asioiden tilaa (väite, 
kuvaus, selitys, ennustus); 

2) Direktiivit (directives), joilla puhuja haluaa vaikuttaa siihen, että 
kuulija tekee jonkin teon (käsky, pyyntö, neuvo, ohje); 

3) Komissiivit (commissives), jotka asettavat puhujalle välttämättömyyden 
tehdä jotain (lupaus, vala, vannominen, uhkaus); 

4) Ekspressiivit (expressives), jotka välittävät tunteen, jonka jokin tilanne 
aiheuttaa (anteeksipyyntö, onnittelu, tervehtiminen, osanotto); 

5) Deklaraatiot (declarations), jotka vaativat toteutuakseen jonkin tietyn 
tilanteen, tietyt puitteet (vihkiminen, kaste, siunaus). 

Jako perustuu siihen mikä on ilmaisun illokutiivinen päämäärä. U10kutiivisella päämäärällä 

tarkoitetaan puhujan kommunikatiivista aikomusta eli lauseen funktiota. (Kalasniemi 1992: 

78-79.) Illokutiivisen puheaktin lisäksi on olemassa myös lokutiivisia ja perlokutiivisia 

puheakteja. Lokutiivinen puheakti on teko siinä yksikertaisessa mieleSSä, että sanojen 

lausuminen tai kiIjoittaminen on toimintaa, jossa tuotetaan ääniaaltoja tai sanoja paperilla. 

Perlokutiivisella puheaktilla taas tavoitetallaan vaikutusta vastaanottajassa. (Veivo & 

Huttunen 1999: 95 .) R. Wardhaugh (1992: 285) lisää näihin funktioihin vielä sosiaalisen 

funktion,jolla tarkoitetaan sellaisia puheakteja, kuin Mitä kuluu?, Näytätpä hyvältä tänään l , 

joilla ei ole tilanteessa niinkään kiIjaimellista merkitystä, vaan niiden tehtävä on täyttää 

sosiaalinen funktio . 

Kirosanoilla on sekä kommunikatiivinen että kieliopillinen funktio. Anderssonin (1985 : 99-

120) mukaan Kommunikatiivisia funktioita ovat mm. 
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1) fyysinen kipu (esim. vasaralla sormeen lyöminen), 
2) psyykkinen kipu (esim. turhautuminen), 
3) aliarvostus ja inho, 
4) hämmästyminen sekä 
5) torjuminen ja erimielisyyden osoitus. 

Kirosanojen funktiot voidaan luokitella myös sen mukaan, kohdistetaanko ne asiaan tai 

henkilöön: ns. inteIjektion tavoin käytetyt kirosanat ovat heittoja, jotka eivät useinkaan 

kohdistu mihinkään, kun taas loukkauksilla on joku kohde. Kirosanojen humoristinen käyttö 

usein kohdistuu henJdlöön, mutta sen funktio ei kuitenkaan ole loukata ketään. Puhetapana -

tyylikeinona - tietyssä tilanteessa tai tietyn ryhmän sisällä kirosanojen käyttö ei kohdistu 

henJdlöön tai asiaan. (Andersson & Trudgill 1990: 60-61.) 

V. I. Zhel'vis jakaa kirosanojen funktiot peräti 28 eri tyyppiin. Hän jaottelet funktiot eri 

tyyppeilrin pienillä vivahde-eroilla, joten pääfunktiot ovat lähes samat kuin yllä esitetyt. 

Lisänä edellisiin mainittakoon venäjälle hyvin tyypillisiä: itsensä haukkuminen ja toruminen, 

taiteellinen funktio (ks. myös luvut 2.1. ja 2.2.2.3.) sekä provokaatio (ks. myös luku 2.2.2.3.). 

(Zhel'vis 1997: 100-121.) 

V. I. Karasik (1989: 93-94) on esittänyt jaottelun ominaisuuksien perusteella, joihin 

kiinnitetään huomiota, kun kiroilua käytetään haukkumis- ja loukkausfunktioissa. Tällaisia 

ominaisuuksia ovat mm. sosiaalisuus/epäsosiaalisuus, aktiivisuus/passiivisuus, ulkonäkö, 

luam:u: sekä midip;teet. 

Allderssönin (1985: 102-109) mukaan kieliopillisilta funktioiltaan kirosanat jaetaan: 

1) itsenäisiin ilmauksiin, 
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2) löyhästi lauseeseen sidoksissa oleviin lisäyslausekkeisiin (lauseen 
alussa tai lopussa), jotka eivät muuta lauseen merkitystä, mutta kertovat 
esim. kuinka puhuja asennoituu sanottuun tai kuinka kuulijan täytyisi sanottu 
ymmärtää, 

3) lauseenjäseniin (subjekti, objekti, predikaatti tai predikatiivi), 
4) lauseenosan lisäyksiksi (attribuutit, abverbit), 
5)sananosLksisekä 
6) erityisiksi vahvistusanoiksi (esim. kysymyssanan vahvistus). 

Itsenäisillä ilmauksilla ilmaistaan yleensä tunteita, kun taas emo funktiot 2-6 ovat sidoksissa 

lähinnä tyyliseikkoihin tai puhetapaan, jolloin kirosanoja käytetään yleiskielisten sanojen 

synonyymeina lauseessa. (Andersson 1985: 102-109.) 

Tutkimukseni varsinainen kohde ei ole venäjän kirosanat ja J<.iroilu yleensä, vaan venäjän 

mal-sanasto eli rivoudet, jotka ovat osa venäjän kirosanastoa (ks. luku 2.1.). Näiden osalta 

J. I. Levin (1998) on esittänyt mal-sanaston funktionaalisen analyysin artikkelissaan Ob 

obscennyh vyrazhenijah russkogo Jazyka. Hän tarkastelee venäläisiä säädyttömiä ilmauksia 

semanttisesta ja kommunikatiivisesta näkökulmasta eli juuri puhefunktioiden pohjalta. 

Säädyttömillä ilmauksilla hän tarkoittaa ajatukseltaan sekä kommunikatiivisesti eheitä 

puheen yksiköitä, jotka sisältävät ainakin yhden säädyttömän kannan. Hän katsoo näitä 

kantasanoja olevan vähimmillään kolme (huj, pizda ja ebal') eli juuri ne kantasanat, jotka 

ovat tutkimukseni kohteena (ks. luku 3.1.). Levinin mukaan on tärkeää muistaa, että 

venäläisissä säädyttörnissä ilmauksissa säädytön kantasana ei siis ole pelkästään pinnallinen 

tyyli seikka, vaan antaa tietyn sävyn puheaktille. (Levin 1998: 809-819.) 

Levin (1998: 810-811) jakaa säädyttömät ilmaukset funktion perusteella kahteen luokkaan: 

1) varsinaiset säädyttömät kirosanat (sobstvenno rugalel'stva), joiden käyttö on 
itsenäinen puheakti sekä 
2) korvaavat säädyttömät ilmaukset (subslitulhmye obscennye vyrazhenija), 
jotka eivät muodosta itsenäistä puheaktia, vaan joita käytetään korvaamaan 
neutraaleja sanoja ilmeikkyyden luomiseksi, toisin sanoen ilmaukset, jotka 
ovat säädyttömiä synonyymeja neutraaleille ilmaisuille. 
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Näiden kahden luokan eroa voi demonstroida säädyttömällä ilmauksella na hui, jolloin 

ilmaus poshe/ no huj kuuluu ensimmäiseen luokkaan, kun taas na huj mne elo nuzhno kuuluu 

jälkimmäiseen luokkaan, koska se on korvattavissa yleiskielisellä ilmauksella zachem mne 

elo nuzhno. Ensimmäisenkin voisi korvata ilmauksella, joka ei ole säädytön, mutta joka on 

kiroilua - vaikkakin lievempänä (esim. Poshe/ k cherlu). 

Levin jakaa varsinaiset kiroukset vielä neljään alaluokkaan: 

1) LähettäIDiset (posy/y), jotka suomen kielessä vastaavat lähinnä haistattelua, 
kiellot, joilla ilmaistaan kieltävä vastaus sekä indifferentiivit, jotka ilmaisevat 
halutonta myöntymistä tms. 

2) Pejoratiivit (pejoralivy), jotka kohdistuvat vastaanottajaan ja joilla ei ole 
Välitöntä pragmaattista päämäärää, vaan joilla ilmaistaan asennetta 
vastaanottajaan. Pejoratiivit tässä yhteydessä ovat yleensä halventavia 
substantiiveja (esim. pizdjuk) tai substantiivisia adjektiiveja (esim. ebannyj 
v rOI) ja esiintyvät usein ah, ty ... ! -tyyppisessä kontekstissa; 

3) Vannomiset (bozhba), joilla ilmaistaan rehellisyyden vakuuttelua. Tätä 
tyyppiä voisi kutsua myöskin ns. moraaliseksi rangaistukseksi, silJä ajatuksena 
on, että jos en pysty kyseistä asiaa suorittamaan, tapahtukoon minulle jotain 
pahaa (esim. ebal' menja v rOI); 

4. Inteljektiot ja lisäykset (mezhdomeliju i vstavki), jotka ovat ns. heittoja, a) 
joilla on pelkästään emotionaalinen funktio (ilmaisevat esim. hämmästystä., 
ihastusta yms.), jolloin niillä ei ole pragmaattista päämäärää eivätkä ne 
kohdistu keneenkään varsinaisesti tai b) jotka ovat syntaktisesti tai 
jopa kspressiivisesti tyhjiä johdannaisiauseita (esim. eb tvoiu mat')o Levin 998: 
810-815.) 

Korvaavat säädyttömät ilmaukset eivät siis muodosta itsenäistä puheaktia, vaan korvaavat 

jonkin yleiskielisen sanan. Tämäkin luokka voidaan jakaa vielä kahteen alaluokkaan: 

1) Säädyttömät nominit ja verbit, joilla voidaan korvata lähes mikä 
tahansa yleiskielinen sana ja jotka voivat olla tietyssä kontekstissa 
merkitykseltään neutraaleja (esim. IUI odin hui ko mne prihodil); 

2) Korvaavat säädyttömät ilmaukset, joita käytetään semanttisesti 
tietyllä tavalla. Tähän alaluokkaan luetaan mm. kieltorakenne (esim. on huj 
pridel ~on ne pridel) välinpitämättömyyttä ilmaisevat rakenteet (esim. po huju, 
odin huj,pojebal'), tai kielteiset laatua, tilaa tai toimintaa ilmaisevat rakenteet 
(esiIn. huevyj ~ p/ohoj, hujnja ~ erunda, othujachit', spizdil'). 
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Levinin (1998: 816) mukaan itsenäisille säädyttömille rakenteille ja sanonnoille on 

tyypillistä, että nimenomaan negatiivisilla sanoilla, kuten varastaa, valehdella, on säädytön 

korvaava ilmaisu, kun taas positiivisilla, kuten lahjoittaa, puhua loua, ei ole. (Levin 1998: 

815-819.) 

4.3. TutkimusmateriaaIin funktionaalinen analyysi 

Tutkimusmateriaalini analyysi osoittaa, että aikaisemmin esitetyistä (s. 29-30) kirosanojen 

klIytön motiiveista rivouksien osalta suurin osa pätee venäjäänkin. Kuten muissakin kielisSä, 

venäjässä psykologisiin motiiveihin liitettävä rivouksien käyttö on usein suunnittelematon 

itsenäinen puheakti - tunteenpurkaus. Näillä itsenäisillä puheakteilla ei usein ole mitään 

yleispätevää vastinetta, vaan niillä ilmaistaan tunnereaktioita, jotka kohdistuvat johonkin 

asiaan, tilanteeseen tai johonkuhun henkilöön. Sama sanonta saattaa yhdessä kontekstissa 

ilmaista suuttumusta ja toisessa iloa. Esimerkissä 2a sanonta eb tvoju mm' ilmaisee 

artymystä, kun taas esimerkissä 2b se ilmaisee iloa: 

(2a) E6 TBOIO MaTb! HeYJKell~ onS'lTb 6opll.\! (Sorokin 1998c: 643). 

(2b) npOBell BpeMS'I w~KapHO - e6 TBOIO MaTb! (Zhel'vis 1997: 49). 

Sosiaalisten motiivien osalta venäjälle on hyvin tyypillistä, että rivouksia käytetään 

shokeeraarniseen, sillä venäjässä säädytön puheakti on usein yhteydessä tabun rikkomiseen 

(ks. myös luku 2.2.2.3.). Rivouksia käytetään paljon myös ryhmään kuuluvuuden tunteen 

osoittamiseksi. Hyvä esimerkki tästä on sanaston esimerkeissä käyttämäni Leningrad

yhtyeen kotisivujen materiaali (ks. luku 5.l.). Kotisivujen vieraskirjan käyttäjillä on selkeästi 

oma kommunikatiivinen tyylinsä, jolla he luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Venäjän 

kielen rivouksia käytetään luonnollisesti myös loukkaamiseen ja herjaukseen (esim. poshe/ 
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na huj), mutta joskus ne voivat kuitenkin olla jopa ystävällisiä tervehdyksiä, kuten 

esimerkissä 3: 

(3) A! A! BOT OHI E6 TBOIO MaTb! (Uspenski 1995: 55). 

Materiaalini analyysi osoittaa, että ebal'-sanasta muodostetut itsenäiset sanonnat (esim. eb 

!vaju mot) ovat usein vahvistuksia ja heittoja, jotka eivät varsimaisesti kohdistu mihinkään, 

vaan antavat sanonnalle tunnetta ja värikkyytta. Sanasta huj muodostetut sanonnat (esim. idi 

na huj, huj S laboij) taas kohdistuvat usein vastaanottajaan eli niiden käytön motiivina on 

useimmiten loukkaava tai vähättelevä suhtautuminen puhuteltuun kohteeseen. 

Kielellisistä motiiveista venäjässä käytetään kaikkia mainittuja (ks. s. 30). Mal-sanastoa 

käytetään hyvin paljon kaunoklljallisuudessa ja runoudessa tyylikeinona (ks. myös. luku 2). 

Tällöin tarkoituksena on usein shokeeraus ja provokaatio eli lukijoiden odotetaan reagoivan 

niihin. Rivouksien käytöstä ns. nonnaaleina sanoina, ilman että niihin odotetaan reaktiota, 

hyvä esimerkki on taas Leningrad-yhtyeen kuuntelijoiden oma kommunikatiivinen tyyli . 

Myöskään esim. maaseudulla moI-sanaston käyttöä pidetään ns. normaalina, koska siellä 

sillä ei ole samanlaista normistoa kielelle kuin esim. kaupungeissa, joissa pyritääi'l 

noudattamaan yleiskielen normistoa (m. luku 2.1.). 

Sivulla 32 esitetyistä Anderssonin kiroilun kommunikaativista funktioista moI-sanaston 

itsenäisiä ilmauksia käytetään ilmaisemaan sekä fYysistä että psyykkistä kipua. Tällöin 

käytetään usein ebal'-sanasta muodostettuja ilmauksia. Kuten on jo todettu esim. eb !voju 

mar -sanonnalla voi ilmaista erilaisia tunnereaktiota. Psyykkistä kipua osoittamaan sitä 

voidaan käyttää esim. turhautuessa, ärsyyntyessä. 
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Mal-ilmaisuilla osoitetaan venäjässä usein erimielisyyttä. Esimerkit 4,5 ja 6 osoittavat, että 

kaikilla tutkimuskohteeni kolmesta kantasanasta voidaan muodostaa kieltävä ilmaus eli 

osoittaa erimielisyyttä: 

(4) npliIHeCliI MHe lKYpHaJl. - A noe6aTbcSl He nonpOCliIWb?! (A.K.) 

(5) Aa~ MHe :3TY KHliIry. - A no nlil3Ae? (A.K.) 

(6) V1,o,li! CIOAa! - XY~ Te6e! (Levin 1998: 813). 

Useilla hUj-sanasta muodostetuilla rakenteilla ja sanonnoilla ilmaistaan myös haluttomuutta 

tai välinpitämättömyyttä (esimerkit 7 ja 8): 

(7) EMY OAliIH xy~, KTO Tbl eCTb! (Levin 1998: 817) 

(8) A TO MHe TO Bo6ll.\eM no XYIO. (Levin 1998: 817) 

Kommunikatiivisessa funktiossa käytetyt ilmaukset ovat itsenäisiä puheakteja, kun taas 

kieliopillisessa funktiossa (s. 32) käytetyt ovat usein säädyttömiä synonyymeja yksittäisille 

sanoille. Venäjässä käytetään kaikkia aikaisemmin tässä luvussa esitettyjä kieliopillisia 

funktioita. Tutkimusmateriaalini analyysin perusteella venäjässä rivouksia esiintyy enemmän 

osana lausetta, lauseketta tai sanaa kuin itsenäisinä i Imauksina. Etenkin lauseenjilseninä mal

ilmaisut ovat hyvin tyypillisiä. Taulukko 5 sivulla 38 osoittaa, miten laatimassani sanastossa 

annetut esimerkit jakautuivat kieliopillisiin funktioihin. Taulukon prosentit on laskettu 

laatimani sanaston (ks. luku 5.4.) esimerkkilauseiden perusteella. 
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Taulukko 5. TutkimusmateriaalinjakautusTrinen kieliopillisiin funktioihin 

Funktio Osuus (%) 

Itsenäiset ilmaukset 6,1 

LiSäyslausekkeet 8,8 

Lauseenjåsenet 66,9 

Attribuutit 12,2 

Osa sanaa 2,0 

Erityinen vahvistussana 4,0 

YHfEENSÄ 100 

Tutkimusmateriaalini perusteella mal-verbit ovat predikaatteina hyvin yleisiä, mikä selittyy 

osin sillä, että tutkimusmateriaalini koostuu suurimmaksi osaksi verbeistä (vn. taulukko 2, 

s. 25). Tästä syystä verbit on valittu syvemmän analyysin kohteeksi. Osittain verbien runsaus 

selittyy venäjän verbien moninaisista sananmuodostuskeinoista (ks.luku 3.2.), mutta verbien 

nmsauden perusteella voi myös vetää johtopäätöksen, että yksi mOI-ilmaisujen yleisimmistä 

funktioista on toiminnan kuvaaminen. 

MOI-verbit voidaan Dreizinin & Priestlyn (1982: 237) jakaa kolmeen tyyppiin: 

1. verbit, joilla on pelkästään suora seksuaalinen merldtys, 
2. verbit, joilla ei ole ollenkaan seksuaalista merkitystä, vaan pelkästään 
kuvannollinen merkitys sekä 
3. verbit, joilla on molemmat merkitykset. 

Taulukko 6 sivulla 39 osoittaa, että suurimmalla osalla tutkimusmateriaalin verbeistä on vain 

kuvannollinen merkitys ja vain 1 %:lIa on pelkästään suora seksuaalinen merkitys. 
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Taulukko 6 . Verbienjal<autwninen kolmeen eri tyyppiin 

Tyyppi Lukumäärä Osuus 

Suora seksuaalinen merkitys 1 1% 

Kuvannollinen merkitys 73 73% 

Molemmat merkitykset 26 26% 

YlITEENSA 100 100% 

Taulukko 7 osoittaa, miten tutkimusmateriaalini kolmen kantasanan johdannaiset jakautuvat 

näihin kolmeen eri verbityyppiin taulukossa 5 esitettyjen lukumäärien mukaisesti. 

Pääsääntöisesti huj- ja pizda-kantaiset johdannaiset kuuluvat tyyppiin 2 eli niillä on 

pelkästään kuvannollinen merkitys. Ebat'-johdannaisilla taas on useimmiten sekä suora 

seksuaalinen että kuvannollinen merkitys, mutta niilläkin on harvoin pelkästään suora 

seksuaalinen merkitys. 

Taulukko 7. Kantasanojen osuus eri verbityypeissä. 

, Kmtasana Pelkästäan suora Pelkästään Molemmat merkitykset (26 
seksuaalinen merkitys (1 lruvannollinen kpl) 
kpl) merkitys (73 kpl) 

Ebal' 100% 32% 96% 

PiuJa 0% 34% 0% 

Huj 0% 34% 4% 

YJITEENSA 100% 100% 100% 

Yllä esitetyn perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että toisin kuin usein ajatellaan, mal-

verbien pääasiallinen funktio ei ole kuvata seksuaalista toimintaa. Niilla kuvataan yleensä 

jotakin negatiivista toimintaa, kuten esim. lyömistä tai varastamista, mutta niitä voidaan 

kuvata myös positiivista tai neutraalia toimintaa (ks. s 41-47). Usein ne korvaavat esim. 

yleiskielisen Iiikeverbin. 
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Kuten taulukko 2 sivulla 25 osoittaa, myös mat-substantiiveja ja adjektiiveja käytetään 

jonkin verran. Yleisimmin substantiivien funktio on kuvata henkilöä, jolloin ne toimivat 

lauseessa joko subjekteina tai predikatiiveina. Substantiiveilla harvoin kuvataan positiivisia 

asioita, mutta neutraaleina ne voivat esiintyä, esim. silloin kun niillä on suora seksuaalinen 

merkitys. Adjektiivit taas ovat usein attribuutteina, joilla arvotetaan yleensä joko asian 

äärimmäistä huonoutta tai hyvyyttä (ks. myös s. 41). 

Kirosanojen yksi kieliopillisista funktioista on toimia erityisenä vahvistussanana lauseessa. 

Andersson (1985: 107) mainitsee esimerkkinä kysymyssanan vahvistuksen. Venäjän kielen 

osalta tähän luokkaan voisi kuulua huj-sanan käyttö mm. erilaisissa kieltorakenteissa. 

Materiaalini perusteella huj-sanaa käytetään usein negatiivisissa ilmauksissa. Sillä voidaan 

ilmaista myös puhdasta kieltoa, jolloin sitä käytetään useissa eri rakenteissa korvaamaan 

kieltosanaa tai kieltävää ilmausta (Levin 1984: 816). Yleisimmin se korvaa kieltosanan ne, 

kuten esimerkissä 9: 

(9) OH xyi'l npl1AeT. (Dreizin & Priestly 1982: 234.) 

Vastaavasti huj voi korvata myöskin muita kieltoilmaisuja, kuten nikto ne (esimerkki 10) ja 

nichego ne (esimerkki I 1), jolloin se sisältää itsessään kieltosanan. Joissakin tapauksissa se 

on semanttisesti täysin merkityksetön, jolloin se vaatii lisäkseen kieltosanan (esimerkki 12). 

(Levin 1998: 816-817.) 

(10) Xyi'l3HaeT, KaK CIOAa nonan ... 

(II ) Xy~ nOJlYYl1wb. 

(12) He XY51 He 3HalO. 

Sanasta huj muodostettu ja rakenteita käytetään myös kysymyslauseissa merkityksessä miksi, 

mitä varten, kuten esimerkit 13 ja 14 osoittavat: 

(13) KaKoro XY51 Te6e 3,AeCb HMo? (D.D. & G.P.) 
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(14) Ha xyC1 3TO MHe HY>KHO? (A.K.) 

Taulukko 8 osoittaa, miten materiaalini jakautuu Levinin (\ 998) esittämään säådyttömän 

sanaston luokkajakoon. Taulukosta on selkeästi havaittavissa, että suurin osa 

tutkimusmateriaalini ilmauksista ei ole itsenäisiä puheakteja. Luokat ovat osittain 

päällekkäisiä eli tietty ilmaisu saattaa kuulua molempiin luokkiin, jolloin ilmaisuja voi 

laskea olevan 198. Esimerkiksi sanaa mudoeb voidaan käyttää itsenäisenä haukkumasanana 

sekä lauseenjäsenenä (esiIn. predikaattina). Prosentuaalinen osuus 198 ilmauksesta on 

ilmoitettu ensiksi . Suluissa oleva prosenttiluku osoittaa osuuden ilmaisujen varsinaisesta 

määrästä (184). 

Taulukko 8. Varsinaisten säädyttOmien kiroilujenja korvaavien säädyttomien i1maisujen suhde materiaalissa 

Luokka Lukumäärä Osuus (osuus kaikista) (%) 

Varsinaiset säädyttömät kiroilut 29 14,6 (J 5,8) 

Korvaavat säädyttömät ilmaisut 169 85,4 (91,8) 

YlITEENSA 198(184) 100 (107,6) 

Levin (1998: 816) esittää, että säädyttömillå ilmauksilla ei voida ilmaista positiivisuutta, 

mutta tutkimusmateriaalini analyysi osoittaa, että kyseisillä ilmauksilla voi olla myös 

positiiviseksi katsottava merkitys. Samalla ilmauksella voidaan usein ilmaista sekä 

positiivisia että· negatiivisia asioita. ilmaisun arvottava merkitys selviää kontekstista. Esim. 

laatua ja määrää ilmaisevien mal-adjektiivien ja -adverbien merkitykset voivat olla jopa 

toistensa vastakohtia. Esimerkiksi adjektiivi ohuijlel'nyj voi yhdessä kontekstissa tarkoittaa 

erinomaista ja toisessa kamalaa, kuten esimerkissä 15: 

(15) OXYflTEJlbHblM - 1. erinomainen, mahtava, ihastuttava. ~ B~epa 
CMOTpeJla oxyC1TebHblC1 <l>IiIJlbM.; 2. hirveä, kamala. UeHbl 61i1JleTOB 
Ha KOH~epT 6blJlIiI oxyC1TeJlbHble. 
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Kuten on jo todettu (s. 37, 41), tutkimusmateriaalini osoittaa, että toisin kuin uselll 

ajatellaan, venäjän mat-sanastoa käytetään hyvin usein siten, että mal-ilmaukset eivät ole 

itsenäisiä puheakteja, vaan toimivat osana lausetta esim. lauseenjäsenenä. Yleensä myös 

ajatellaan, että mal-ilmauksilla voidaan ilmaista vain negatiivisia asioita, mutta materiaalini 

analyysin perusteella on tultu siihenjohtopäätökseen, että mat-ilmaukset voivat olla myöskin 

positiivisia ja suhteellisen neutraaleja. Taysin neutraaleja ne eivat tietenkään voi olla siita 

syystä, että kaikki mal-ilmaukset ovat alatyylisiä. Näiden huomioiden pohjalta on laadittu 

jaottelu materiaalini ilmauksille, jotka eivät ole itsenäisiä puheakteja. Jaottelussa ilmausten 

funktiona on jonkin asian luonnehdinta, kuvaaminen. Jaottelu on laadittu arvottamisen 

perusteella pääteeman alle: 

1. negatiiviset säädyttömät ilmaukset, 
2. positiiviset säädyttömät ilmaukset sekä 
3. neutraalit säädyttömät ilmaukset. 

Em. kolme luokkaa on jaettu vielä alakohtiin. Materiaalini analyysi kuitenkin osoittaa, että 

useimmiten mal-ilmauksia käytetään negatiivisten asioiden kuvaamiseen, sillä 68 % 

materiaalini ilmauksista kuuluu luokkaan 1. 8 % kuuluu luokkaan 2 ja 28 % luokkaan 3. 

Prosentit on laskettu sanastossa (ks. luku 5.4.) annetuista merkityksista. Jaottelu on 

havainnollistettu sanastosta poimituin esimerkein. Esimerkeissä esitettyjen lyhenteiden 

selitykset löytyvät tutkielman lähdeluettelosta (ks. myös luku 5.1. ). 

1. Negatiiviset säädyttömät ilmaukset jakautuvat seuraaviin a1akohtiin: 

A) ihmisen luonnehdinta, joka käsittää lähinnä halventavia substantiiveja ja 
adjektiiveja, 
B) asian esineen tai henkilön fYysisen tai psyykkisen tilan heikentyminen, esim. 
verbit, jotka kuvaavat väsymista, ikävystymista, kiusaantumista, kaatumista, 
C) tuomittavat toiminnat, esim. valehteleminen, varastelu, lyöminen, 
Idusaaminen, 
D) esineen tai sen määrän luonnehdinta ja 
E) välinpitamättömyyttä ilmaisevat sanat ja sanonnat. 
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A) Ihmisen luonnehdinta: 

(16) E6AHATMK - 1. erikoinen henkilö, hupsu (AK.). Ero He nO/1MeWb, 
e6aHaTI1K KaKO/1-TO.; 2. älyllisesti jälkeenjäänyt (A. K,). 3TOT e6aHaTl1K 
ryro Coo6pCVKaeT.; 3, mielenvikainen, hullu (A.K,), OH >Ke B 6Y,lJ,pOMe 
ne>Kan. Tbl pa3Be He 3HaeWb, '1TO OH e6aHaTI1K. 

E6AHYTblM - 1. hupsu, tyhmä (RMII). Aa OH e6aHYTbI/1, eMY nOKa 
06bRCHI1Wb, caM '10KHeWbCR. (A.K.); 2. mielenvikainen, hullu (D.D. & 
G,P.), OH >Ke e6aHYTbI/1, no HeMY KPbl>KOBHI1K nna'1eT. (A.K.); 
3. fanaattinen, fanaatikko (AK), A OH e6aHYTbI/1 Ha KOWKax. 

MYAOE6 - 1. tylsä ihminen (AK.), AocTan MeHR 3TOT MY,lJ,oe6.; 
2, ihmisestä yleensä (halventava) (AK), 3/1, TbI, My,lJ,oe6, Banl1 OTCIO,D.a! 

nM3AA - 1. ks, 3A; 2. ihmisestä yleensä (usein halventava mutta voi olla 
myös neutraali) (D & P, s, 236), ks myös 3B B'1epa R BI1,lJ,en 31)' nI13,lJ,Y.; 3. 
ks, 3C; 4, tohelo, höntti, tyhmä (D & P, s 236). nI13,D.a! f{ 11 6e3 Te6R 3TO 
3HalO. 

nM3AOBATblM - tyhmä (MSN). 

XYM. 1. ks. 3A; 2. mies, tuntematon (usein halventava), ks, myös 3B; 3. ks. 
3B; 4. ks, 3C; 5. ks, 3C. 

B) Fyysisen tai psyykkisen tilan heikentymisen luonnehdinta: 

(I7) BbE6ATbCSI - peri iskeytyä, törmätä (RMIl). Aa OH B'1epa Ha MaWI1He 
B CTon6 Bbe6anCR. (A.K ,) , 

AOE6ATbTCSI - peri 1. saada jotain epämiellyttäviä seurauksia 
sukupuoliyhteydestä (sukupuolitauti, riita yms.) (AK.). Hy '1TO, ,lJ,Oe6ancR?!; 
2. ks. lC; 3. joutua pääsemättömään, epätoivoiseen tilanteeseen tekemällä 
jotain sopimatonta (Mokienko 1995); 4. ks. 2C. 

E6AHYTbCSI - peri 1, pudota, kaatua (AK.). B'1epa C neCTHI1f..4b/ KaK 
e6HyncR. 2. seota, tulla hulluksi (RMll). Tbl '1TO, COBceM e6aHyncR, 
'1TO nl1? (AS.), 

3AE6AHHblM - väsynyt, voimaton (RMIl). f{ nocne pa60Tbl TaKO/1 
3atJ{5aHHbI/1 (AK.), 

OXYETb - peri 1. hämmästyä, häkeltyä (STL). Aa '1TO BbI, pe6RTa, 
oxyenl1? (Sorokin 1998a, s. 37); 2. tulla hulluksi (STL). Aa TbI COBceM 
oxyen? (DAT); 3, rasittua, nääntyä (RMl). 

nOE6ATb - 1. ks. IE; 2. kyllästyä Ho MHe Ha HI1X noe6aTb. 
(Nataha 21.4.2000), 



44 

noE6ATCSI - perfl. ks. 3A; 2 . mennä päästään sekaisin (Mokienko 1995); 
3. ks. 3D. 

C) Tuomittavan toiminnan luonnehdinta: 

(18) A no nM3AE? - 1. ks. 3 C; 2 . uhkailu (AK.). '-Iero TbJ 
pa3BbJCT}'17anacb?! A no m13.o.e?! 

BbE6ATb - perf läimäyttää, lyödä (RMJI). fI eMY KaK Bbe6an no 
po)/(e! (AK.) . 

BblE6ATb - perfl. ks. 3A; 2. moittia, tuomita, rangaista (STL). fI on03p,an 
Ha pa6ory, TaK MeHR Ha'fanbH/IIK TaK BbJe6an. (A.K.); 3. aiheuttaa 
jollekulle suurta vahinkoa (Mokienko 1995); 4. ks. 2C; 5. ks. 2 C. 

E6ATb M03rM - 1. ärsyttää, kiusata (STL); 2. ikävystyttää (RMll); 
3. huijata (RMll); 4 . saattaa pois tolalta (Zhel'vis, s. 75); 5. saada pää 
pyörälle (Zhel'vis, s. 75). 

AOE6ATbCSl - perf 1. ks. lB; 2. takertua, lyöttäytyä seuraan, ahdistella, 
lähennellä (AK.). Hy 'fTO TbJ .o.oe6ancR? 3. ks . lB; 4. ks. 2C. 

HAE6ATb - perf petkuttaa, pettää (DAT). MeHR B'fepa Hae6 Ha 
wYTKY. 2. ks. lyödä, hakata (Mokienko 1995); 3. ks. 3D; 4. ks 3D. 

nM3AE>K - 1. suunsoitto, jaarittelu (RMI); 2. palturi, hölynpöly (RMI) 
KOH'fai1 n/ll3.o.e)/(!; 3. vale (STL). 

XYSlPMTb - imperf 1. hakata, piestä (Mokienko 1995). XYRPbTe /IIx! 
(Sorokin 1998e, s. 564); 2. ks. 3D; 3. 3D. 

D) Esineen tai sen määrän luonnehdinta: 

(19) nM3AE~ - 1. ks. 2B; 2. sekasotku, fisako (AS.). B'fepa 3.o.eCb 
BeCen/lln/llCb ... CMOTP/ll, Hawe KBapT/IIpa - nonHbli1 n/ll3.o.el..lf; 3. ks. 
3D. 

BCEro HE XYSI - erittäin vähän, ei mitään (RMI). CKonbKo TaM 6blflO 
Hapo.o.y? - 8cero He XYR! (A.S.). 

XYEBMHA - 1. esine, asia (usein halventava, mutta voi olla myös 
neutraali) (D & P). jJ.ai1 MHe BOH TY xyeB/IIHY.; 2. arvoton esine (MSN). 
TaM npop,aeTcR KaKaR-TO xyeB/IIHa. ; 3. hölynpöly, pöty (STL). 

XYEBbI.t· - 1. huono, huonolaatuinen, arvoton (STL). Ha eP.JIIHCTBeHHoi1 
aqmwe "f1eH/IIHrpa.o." 3a'fepKHyro, /II xyeBoi1 wap/llKoBoi1 PY'lKOi1 
Han/llCaHO "OTCTOi1" ... (pasha 25.5.2000); 2.iljettävä, rivo (Mokienko 1995). 
nO'feMy)/(e "88" TaK/IIM/II CTan/ll xyeBbJMJ1? (Nataha 21.4.2000). 
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E) Välinpitämättömyyttä ilmaisevat sanat ja sanonnat 

(20) AO nM3AbI - 1. samantekevää (RMII). A MHe 3TO 8ce AO n/l/3,O,b1. 
(AK.); 2. ks. 2A 

nOE6ATb - 1. olla samantekevää (RMI). Te6R )/(e HaK8)/(YT". - A MHe 
noe6aTl •. ; 2. ks. lB. 

OAMH XYM - samantekevää (MSN). EMY OA/IIH xyW, !(TO Tbl eOTb! 
(AS.). 

2. Positiiviset säädyttömät ilmaukset jakautuvat seuraaviin alakohtiin: 

A) laatua ja määrää ilmaisevat sanonnat, 
B) asennoitumista ilmaisevat ja 
C) tapahtuman toteutuminen, onnistuminen. 

A) Laatua ja määrää ilmaisevat sanat ja sanonnat: 

(21) AO E6AHOM MATEPM - erittäin paljon, riitävästi (RMI). Y Hero 
3T/l/X 6a6 AO e6aHoi1 MaTep/I/. (AK.). 

AO nM3AbI- 1. ks. IE; 2. paljon (RMI). TaM 3TOrO n/l/Ba ,llO
n/l/3,O,b1. 

3AE6MCb - 1. hyvä, erinomainen (RMI). Hy, KaK )/(/l/3HJ.? - 3ae6l1co.; 
2. ks. 2B. 

OXYEHHblM - 1. erinomainen, mahtava (RMI). KOH~epT OXyeHHbli1!! 
(A net 21.4.2000); 2. hämmästyttävä (RMI); 3. suuri, valtava (RMI). 

B) Asennoitumista ilmaisevat sanat ja sanonnat 

(22) 6E3 nM3AbI - tosissaan, rehellisesti (RMI). Bce nO-'1eCTHoMY, 6e3 
n/l/3,lJ,b1. (AK). 

3AE6MCb - 1. ks. 2A; 2. ilmaisee iloa, yllättyneisyyttä (STI.). 

nM3AE'-' - 1. iloa, ilahtuneisutta ilmaiseva huudahdus (RMI). Hy, 
MaW/l/Ha - n/l/3Ae~! 2. ks. ID; 3. ks. 3D. 
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C) Tapahtuman toteutuminen, onnistuminen: 

(23) BblE6ATb - per[ 1. ks. 3A; 2. ks.1C; 3. ks. lC; 4. löytää suurella vaivalla 
(Mokienko 1995). Bble6M, a Hai1AJ11!; 5. keksiä (D.D. & G.P.). 

AOE6ATbCSI - per[ 1. ks. 1B; 2. ks. lC; 3. ks. 1B; 4. saavuttaa jotakin 
pitkäaikaisten ponnistusten ansiosta (Mokienko 1995). 

3. Neutraalit säädyttömät ilmaukset jakautuvat seuraaviin alakohtiin: 

A) sanat ja sanonnat, joilla on suora seksuaalinen merkitys, 
B) henkilöä, esinettä tai asiaa tarkoittavat sanat ja sanonnat, 
C) muut sanat ja sanonnat, jotka eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. 

A) Sanat ja sanonnat, joilla on suora seksuaalinen merkitys 

(24) BblE6ATb - per[ 1. olla sykupuoliyhteydessä (miehestä) (RMlI). fl 
B'Iepa ee Bble6an. (A.K.); 2. ks. IC; 3. ks. IC; 4. ks. 2C; 5. ks. 2C. 

AOE6ATb - per[ 1. lopettaa yhdyntä, olla sukupuoliyhteydessä loppuun 
saakka (D.D. & G.P.); 2. ks. 3D. 

E6AJ1bHMK - 1. ks. 3B; 2. ks. 3B; 3. ks. 38; 4. miehen sukupuolielin 
(RMII). Y Hero TaKoi1 e6anbHMK, '1TO 6a6b1 OT Hero wapaxalOTcfI. 
(Flegon). 

E6APb - 1. mies, joka on usein, jatkuvasti sukupuoliyhteydessä (AK.). 
OH e6apb M3BecTHbli1 . ; 2. 3B. 

nM3AA - 1. naisen sukupuolielimet, synnyttimet (RMI). 2. ks. IA sekä 3B; 
3. ks. 3B; 4. ks. lA 

nOEbATCSI - per[ 1. olla sukupuoliyhteydessä vähän aikaa, kerran 
(Mokienko 1995).2. ks. 1B; 3. ks.3D. 

XYM - 1. miehen sukupuolielin (RMI). Y MMWKM TaKoi1 X}'I1 3.o.0POBbli1. 
(AK.); 2. ks. lA sekä 3B; 3. ks. 3B. 4. ks. 3C; 5. ks. 3C. 

B) Henkilöä, esinettä tai asiaa tarkoillavat sanat ja sanonnat: 

(25) E6AJ10 - 1. suu (RMI). 3aKpoi1 e6ano! (MSN); 2. kasvot (RMI). /1,ai1 
eMyno e6any. (AK.). 

E6AJ1bHMK - 1. suu (STL). 3aKpoi1 e6anbHMK! (Flegon); 2. kasvot 
(STL). Cei1'1aCb e6anbHMK paCKpawy! (AK.); 3. nenä (STL); 4. ks. 3A. 
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E6APb - 1. ks. 3A; 2. rakastaja, poikaystävä (STL). 

nM3AA - 1. ks. 3A; 2. ihmisestä yleensä (usein halventava, mutta 
voi olla myös neutraali) (D & P, s. 236), ks. myös lA B'Iepa R BI1p,en 3ry 
nI13p,y.; 3. nainen (RMI); 4. ks. lA. 

XYM - 1. ks. 3A 2. mies, tuntematon (usein halventava), ks. myös IA; 3. joku, 
ei kukaan (D & P, s. 236). Ha MOCryCTOI1T KaKoM-TO xyi1.; 4. ks. 3C; 5. ks. 
3C. 

C) Muut sanat ja sanonnat, jotka eivät muodosta yhtenäistä ryhmää: 

(26) AOE6ATb - peif 1. ks. 3A; 2. lopettaa tekemästä jotakin (D.D. & 
G.P.). 

HAE6ATb - peif 1. ks. lC; 2. ks. IC; 3. suorittaa nopeita, intensiivisiä 
toimintoja (Mokienko 1995); 4. hYÖtyä jostakin (D.D. & G.P.). 

nM3AE'-' - 1. ks . 2B; 2. ks. ID; 3. loppu. 

nOEbATCSI - peif 1. ks. 3A; 2. ks. IB; 3. työskennellä, raataa (Mokienko 
1995). npl1e3)KaM KO MHe B BOCKpeceHbe Ha .o.a'lY BMeCTe noe6eMcfI. 
(Zhel'vis, s. 74). 

XYSlPMTb - impeif 1. ks. 1 C; 2. tehdä jotain intensiivisesti, energisesti 
(Mokienko 1995); 3. kulkea, tai valtaa (STI..). 

Kuten jaottelu osoittaa useilla mat-ilmauksilla voidaan ilmaista myös postiivisia Ja 

suhteelisen neutraaleja asioita . Jaottelusta käy ilmi myös se, että sama ilmaisu voi kuuJua 

useaan eri kohtaan. Tämä johtuu siitä, että mat-ilmaisut ovat hyvin kontekstisidonnaisia. 

TutkimusmateriaaliajäJjesteltäessaja merkityksiä etsittäessä kävi ilmi, että useimmiten mat-

ilmaukset voivat tarkoittaa lähes mitä tahanasa ja että niiden määrä on lähes loputon, sillä 

niitäjohdettaessa on käytettävissä kaikki venäjan sananmuodostuksen keinot (ks. myös luku 

3.2.) (Dreizin & Priestly 1982: 233, Levin 1998: 816). Riippuu kontekstista, mitä milloinkin 

tarkoitetaan. 
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Zhel'visin (1997: 74-75) mukaan kaikilla venäjän yleisimmillä verbeillä (esim rabotat', idti) 

on mat-vastineensa, joka saattaa usein olla sama eri yleiskielisille verbeille. Esimerkeissä 

27a ja 27b on käytetty samaa mal-verbiä, mutta yleiskielinen vastine esimerkissä 27a on 

työskennellä, kun taas esimerkissä 27b lrulkea: 

(27a) nplile3)f(a~ KO MHe B BOKpeceHbe Ha Aa~Y, BMeCTe 
noe6eMcR. 
nplile3)f(a~ KO MHe B BOKpeceHbe Ha Aa~Y, BMeCTe 
nopa60TaeM. 

(27b) HaM el1.\e n5lTb KliIJlOMeTpOB e6aTbCR no :no~ rp5l3li1. 
HaM el1.\e n5lTb KliIJlOMeTpOB I>IATM no :no~ rp5l3li1. (Zhel'vis 1997: 75.) 

Merkitys määräytyy siis lausekohtaisesti kontekstin mukaan. Dreizinin & Priestlyn (1982: 

239-241) mukaan yleisenä sääntönä voidaan todeta, että mat-verbien merkitys ja 

käännösvastineet saadaan ottamalla huomioon eri prefiksien ja suffiksien merkitykset (ks. 

myös luku 3.2.) sekä rektio eli järjestyminen muiden sanojen kanssa, joka on sama kuin 

vastaavalla yleiskielisellä verbillä. Esimerkeissä 28a ja 28b on käytetty samaa säädyttöntä 

verbiä, mutta muiden sanojen taipuminen, esim. objektin, osoittaa, että esimerkissä 28a mat-

verbin merkitys on lyödä, kun taas esimerkissä 28b merkitys on ottaa: 

(28a) OH aaxyH'Il>IIl V1BaHa KliIpnlil~oM no rnOBe. 
OH YAaPI>lll V1BaHa KliIpnlil~oM no rOJlOBe. 

(28b) OH 3aXyR'I1>IIl KHliIry Y V1BaHa. 
OH B3Rn KHliIry Y V1BaHa. 

Lisäksi on otettava huomioon mat-verbin läheinen leksikaalinen ympäristö. EsimerkeisSä 29a 

ja 29b sekä mat-verbi että läheisten sanojen taipuminen on sama, mutta lauseen laajempi 

konteksti määrittää mat-verbin merki tyksen: 

(29a) OHliI nOAOWJllil TYAa liI nl>l3AHynl>l no OKHY· 
OH nl>l3AHyn no wocce. 

(29b) OH npoe6an Mawy B nOABane. 
OH npoe6an <t>paHl..\liIlO B MaWliIHe. 
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Usein merkitys selviää vasta laajemmasta kontekstista. Esimerkki 30a ei ole yksittäisenä 

lauseena ymmärrettävä, mutta jos ympärille lisää laajemman kontekstin (esimerkki 30b) 

lauseesta tulee täysin ymmärrettävä: 

(30a) ,IJ,a, m13A~n .. .. 

(30b) Tbl Y H~X n~3A~n xne6? -,lJ,a, n~3A~J1 .. . 

Mal-substantiivien kohdalla konteksti määrää usein sen, onko se sävyltään neutraali vai 

halventava. Niitä voidaan käyttää ilman minkäänlaista pejoratiivista merkitystä ja ilman 

negatiivisia konnotaatioita. Esimerkiksi seuraavat esimerkkien 31 aja 31 b lauseet voi olla 

joko halventavia tai neutraaleja, laajempi tekstikonteksti kertoo, kumpi on lauseen arvottava 

funktio: 

(31a) B4epa R B~AeJ1 31)1 n~3AY. 

(31b) np~XOA~n KO MHe OA~H xyi1. 

On huomattava myös, etta sanalla pizda voidaan viitata sekä mies- että naispuoliseen 

henkilöön. Sanalla huj taas viitataan pelkästään mieheen. Em. sanoja käytetään vain jonkin 

määreen (adjektiivin tai pronominin) kanssa, jos niillä halutaan viitata henkilöön. Jos 

määrettä ei ole, merkitys on sanan suora seksuaalinen merkitys. Seuraavasta esimerkkiparista 

esimerkki 32a viittaa sillalla seisovaan henkilöön, kun taas esimerkillä 32b on suora 

seksuaalinen merkitys, eli sillä saatetaan viitata esim. sillalla olevaan patsaaseen, jonka elin 

on nähtävissä. 

(32a) Ha MOC1)I CTO~T KaKoi1-TO xyi1 

(32b) Ha MOC1)I CTO~T xyi1 

Poikkeuksena tähän sääntöön on suora dialogi, jolloin puhekumppania voidaan puhutella 

ilman määräistä sanaa. (Dreizin & Priestly 1982: 235-237.) 
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Kuten tässä luvussa on esitetty mat-ilmaisut ovat hyvin kulttuuri- ja kontekstisidonnaisia. 

Näin ollen pragmaattisen merkityksen omaaville kielen aineksille on hyvin vaikea antaa 

spesifejä merkityksiä ja funktioita. Johtopäätöksenä voi todeta, että yleisimmin ei-itsenäisten 

mat-ilmausten (eli ilmausten, jotka esiintyvät tekstissä säädyttöminä synonyymeina) funktio 

on jonkin asian, esineen tai henkilön kuvaaminen, eli puheakteina ne ovat representatiiveja 

(vrt. s. 31). Itsenäiset mat-ilmaukset taas ovat yleisimmin ekspressivejä (vrt. s. 31), joilla 

ilmaistaan tunnereaktioita. 

Tässä luvussa on analysoitu, millaisissa funktioissa mat-ilmaisuja voidaan käyttää. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon myös se, että tutkimusmateriaalini on koottu sanaston laatimista 

varten, joten materiaali kertoo lähinnä kumpia (itsenäisiä vai ei-itsenäisiä) ilmaisuja on 

lukumäärällisesti enemmän. Tutkimusmateriaalini ei siis välttämättä kerro siitä, kumpia 

käytetään enemmän. 



51 

5. SANASTOSTA 

Tässä luvussa esitetään sanaston laatimisessa käytetyt aines lähteet, sanaston mikro- ja 

makrorakenne sekä varsinainen sanasto. 

5.1. Sanaston laatimisessa käytetyt ainesllihteet 

Sanastoon mukaan otettavan materiaalin valinnan jälkeen (ks. luku 3.1.) oli ilmauksille 

määriteltävä merkitys sekä annettava esimerkki- ja käyttötilanteita. Aineslähteinä sanaston 

merki tysten ja esimerkkitilanteiden määrittelyssä on käytetty erilaisia sanakirjoja, venäjän 

säädytOntä sanastoa käsitteleviä teoreettisia artikkeleita (Levin 1998, Dreizin & Priestly 

1982, Zhel'vis 1997), fiktiivistä tekstiä (kaunokirjallisuus), puhetta (autenttinen puhe, 

kirjoitettu todellinen puhe) sekä informanttia. Sanastossa käytetyt lähteet on merkitty 

Iyhenteenä kaarisulkeissa merkityksen tai esimerkin jälkeen. Käytetyt lyhenteet esitetään 

tässä luvussa jokaisen aineslähteen kuvauksen kohdalla. Samoja lyhenteitä on käytetty myös 

tutkielman lähdeluettelossa. 

Taulukko 9 sivulla 52 osoittaa, mikä on eri aineslähteiden osuus sanaston ilmausten 

merkityksiä määriteltäessä ja esimerkkejä kerätessä. Suurin osa merkityksistä on otettu 

sanakirjalähteistä, kun taas esimerkkeihin on käytetty eniten informantin apua. 
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Taulukko 9 . Sanaston laatimisessa käytetyt aineslähteet 

Lähde Merkitys (%) Esimerkki (%) 

, SanakiJjat 77,3 23,0 

Teoria-artikkelit 7,3 8,7 

Informantti (Aleksandr Kozhevnikov) 14,5 47,2 

Fiktiivinen (kaunokisjallisuus) 0,3 5,6 

Puhe 0,6 15,5 

YHTEENSÄ 100 100 

Kuten jo aikaisemmin on esitetty (ks. luku 3), alkuperäisenä aineslähteenä sanaston 

materiaalin etsimisessä on käytetty Ahmetovan (1996) toimittamaa sanakirjaa Russkij T1UJt. 

Tol'kovyj slovar' (RMII), joka on selittävä sanakirja venäjäksi . Suuria puutteita sanakirjassa 

mielestäni ovat mm. se, että sanontoja ei ole aakkostettu pääsanojensa alle, vaan sanonnan 

ensimmäisen sanan mukaan sekä se, että sanakirja ei ole millään tavalla homogeeninen, vaan 

se sisältää joukon hyvin erityyppisiä seksuaalisuuteen viittaavia ilmauksia. Ahrnetovan 

toimittaman sanakirjan lisäksi aineslähteinä on käytetty useita muita sanastoja. Tällaisia ovat 

esim. A. N. Kohtevan (1992) toimittama Mezhdunarodnyj slovar' nepristojnostej. 

Putevoditel' po skorbeznym slovam i neprilichnym vyrazhenijam v russkom, ital'janskom, 

jrancuzskom i anglijskom jazykah (MSN), joka on suppea (n. 120 ilmausta) sanasto. Sanasto 

koostuu lähinnä säädyttömistä sanoista (venäjäksi), joille on annettu vastineita ja merkityksiä 

neljällä kielellä (italia, ranska, espanja, englanti). Sanaston ilmaisut eivät ole yhtenäinen 

rybrna, eikä niille anneta useinkaan esimerkkejä käytöstä tai käyttötilanteesta. Hyvin 

samantapainen on A. Volkovin (1993) toimittama venäjä-englanti sanakirja Slovar' 

tabuirovannoj leksiki (STL). 

Nämä molemmat sanakirjat pohjautuvat selkeästi D . A. Drurnmondin ja G. Perkinsin (1987) 

toimittamaan laajempaan sanakirjaan Dictionary of Russian Obscenities (D.D. & G.P.), joka 
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myös on laadittu venäjästä englantiin. Sanakirja kattaa suuren joukon sanoja (nimenomaan 

säädyttömyyksiä), mutta myöskään tämä sanakirja ei juurikaan anna käyttötilanteita. 

Kaikissa näissä kolmessa emo sanakirjassa on pyritty löytämään venäläiselle säädyttömälle 

ilmaisulle englanninkielinen vastine. Koska venäjä on kyseiseltä sanastoltaan useita kieliä 

huomattavasti rikkaampi, jäävät vastineet näissä sanakirjoissa hyvin yksitoikkoisiksi, ja 

etenkään kiinteiden sanontojen kohdalla niissä ei ole kyetty täysin välittämään merkitystä ja 

käyttötilannetta. 

A. Flegonin (1973) toimittama Za predelami russkih slovarej (Felgon) on yli 4000 sanan 

selittävä sanakirja. Se sisältää suurimmaksi osaksi muita kuin säädyttömiä ilmauksia -

lähinnä puhekielisyyksiä sekä neuvostoaikaista slangia. Se on tunnettu siitä syystä, että se on 

ensimmäisiä sanakirjoja, joihin säädyttömyyksiä on otettu mukaan. Kyseisessä sanakirjassa 

annetaan esimerkkejä (lähinnä kirjallisuudesta poimittuja) huomattavasti enerrunän kuin 

aikaisemmin mainituissa. 

ll'jasovin (1994) toimittama Russkij mal. Anlologija (RMI) on emo sanakirjoja huomattavasti 

yhtenäisempi kokonaisuus, koska siihen on otettu mukaan neljä kantasanaa johdannaisineen, 

jotka on ryhmitelty sen mukaisesti, mitä milläkin ilmaisulla voidaan kuvata: 

1. Ebal'-sanan johdannaiset 
1. sanat ja sanonnat, joka eivät muodosta mitään yhtenäistä suurta ryhmää 
2. ihmisen luonnehdinta, esim. ebanalik 
3. väsymisen, ikävystymisen sekä ahdinkoon joutumisen kuvaileminen, 
esim. zaebal' 
4. iskun ja lyönnin kuvaileminen, esim. ebanut' 
5. laadun, määrän ja ulkomuodon arvioiminen, esim. zaebis' 
6. verbit, jotka eivät muodosta erillistä ryhmää 
7. valehtelu, huijaus ja teräväkielisyys, esim. naebat' 

II. Bljad'-sanan johdannaiset 

m. Suka-sananjohdannaiset 
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IV. Pizda-sananjohdannaiset 
1. ihmisen ja olosuhteiden kuvaileminen, esim. v pizde 
2. puheen kuvaileminen, esim. pizdet' 
3. pieksemisen, hakkaamisen kuvaileminen, esim. pizdanut' 
4. varastelun kuvaileminen, esim. napizdit' 
5. liikkeen kuvaileminen, esim. pizdjuhat' 
6. laadun kuvaileminen, toiminnan toteutuminen, esim. pizdato 
7. ihmisen psyyken kuvaileminen, esim. pizdanutyj 

V. Huj-sanan johdannaiset 
1. sanat ja sanonnat, jotka eivät muodosta suurta yhtenäistä ryhmää 
2. laadun arvioiminen, esim. ohuennyj 
3. määrän arvioiminen, esim. ni huja 
4. asenteen ilmaiseminen, esim. po huju 
5. toimintaverbit yleensä, liikeverbit, esim. hujarit' 
6. ihmisten arvioiminen 
7. oman fYysisen tai psyykkisen tilan kuvaaminen, esim. ohuet' 

Sanak:iJjan jaossa olisi kuitenkin voinut etsiä kaikille viidelle kantasanalle yhteisiä teemoja, 

jolloin lukijalle olisi muodostunut laajempi kuva siitä, mitä mat-sanastolla yleensä voidaan 

ilmaista. Sanasto on kuitenkin jaettu viiteen kantasanaan, joista jokainen jakautuu erikseen 

alakohtiin. Sanakirja sisältää myöskin varsinaisen sanaston jälkeen mm. runoja, satuja ja 

sanalaskuja, joissa mat-sanastoa on käytetty. 

Mokienkon (1995) Slovar russkoj brannoj leksiki. Matizmy, obscenizmy, evjemizmy 

(Mokienko 1995) on erittäin laadukas selittävä sanakirja, joka sisältää myös muitakin kuin 

mat-sanoja. Siinä annetaan sekä esimerkkejä että historiallis-etymologisia kommentteja. 

Sanakirjojen lisäksi materiaalina on käytetty myös internetistä löydettyä sanastoa The 

Alterinative Russian Dictionary (DAT) (http://notam.uio. no/-hcholm/altlan~tIRussian. 

html,liite 1), joka on suppea (n. 150 ilmausta) sekalainen sanasto lähinnä säädyttömyyksistä 

sekä joistakin muista puhekielisistä ilmauksesta. 

Jotkut sanastossa käytetyiStä merkityksistä ja esimerkeistä ovat peräisin tämän tutkielman 

teoriaosuudessa käyttämistäni artikkeleista ja kirjoista. Näistä Levinin (1998) artikkeli Ob 
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obscennyh vyrazhenijah russkogo jazyka (Levin) sekä Dreizinin ja Priestlyn (1982) artikkeli 

A Systematic Approach to Russian Obscene Language (D & P) ovat lingvistisiä, kun taas 

Zhel'visin (1997) teos Pole brani. Skvernoslovie kak social'naja problema (Zhel'vis) eri 

kielten käyttäjiä vertaileva psykolingvistinen tutkimus. 

Useiden esimerkkien lähteenä on käytetty pietarilaisen Leningrad-yhtyeen kotisivujen 

vieraskiIjaa (www.leningrad.org.ru.otteitaliitteenä.liite 2). VieraskiIjasta poimitut 

esimerkit on merkitty kiIjoittajan nimimerkin mukaan (esirn. Nataha, Mu). Leningrad-yhtye 

on tunnettu alatyylisistä sanoituksistaan, joten yhtyeen kotisivujen vieraskiIjan kommentoijat 

ja keskustelijat, käyttävät hyvin paljon - jopa leikitellen ja korostetusti - alatyylisiä 

ilmauksia. Leningrad-yhtyeen kotisivujen vieraskiIja on hyvä esimerkki kommunikatiivisesta 

tyylistä, jota tietty kulttuurinsisäinen ryhmä käyttää verbaalisena käyttäytymismuotonaan (ks. 

myös luku 4.3. ). 

Muutamia esimerkkejä on poimittu myös pietarilaisen Aleksej Soosuun (A.S.) puheesta. 

Nämä esimerkit ovat luonnollisesti esimerkkejä vain yhden ihmisen puheesta. 

Vastaavanlainen menetelmä tai haastattelututkimus olisi ollut käytännöllinen menetelmä 

koota esimerkkiaineistoa laajemminkin, mutta kuten jo johdannossa totesi, tutkielmani 

aiheen sanasto on hyvin pitkälle nykyäänkin miesten kieltä, ja aihe on yhä edelleen 

venäläisille arkaluontoinen, joten etenkin naistutkijan on vaikea saada vakavamielistä 

keskustelua aiheesta aikaiseksi. 

Ainoana kaunokiIjallisena lähteenä esimerkkeihin on käytetty Vladimir Sorokinin teoksia 

Norma (1998a), Serdca chetyreh (1998b), Shchi (1998c), S novym godom (l998d) ja 

Zemljanka (l998e). Sorobn on tunnettu siitä, että hän käyttää teoksissaan paljon mat-



56 

ilmaisuja. Hän kuuluu 1980-90 -lukujen konseptualisteihin, joiden tarkoituksena oli 

shokeerata lukijoita (ks. myös luku 2.2.2.3.). Sorokin on käyttää kiljoituksissaan paljon 

dialogia, joten hänen tekstinsä edustavat ns. fiktiivistä puhetta. 

Ensiarvoisen tärkeä on informanttina käytetyltä professori Aleksandr Kozhevnokovilta 1 

(A.K.) saaruaani apua merkitysten ja esimerkki lauseiden määrittelyssä. Olen käynyt 

tapaamassa häntä Pietarissa kaksi kertaa. On tietysti ongelmallista käyttää yhden ihmisen 

mielipidettä lähteenä, mutta olemme käyneet yhdessä sanastoani hyvin tarkasti, ja näin ollen 

olen pyrkinyt luottamaan häneen kielitieteilijänä, tutkielmani aiheesta kiinnostwleena ja 

venäjää äidinkielenään puhuvana. Hän on tehnyt sanastooni lisäyksiä ja poistoja. Hän on 

myös koljaillut joitakin merkityksiä sekä antanut esimerkkejä. Informantin käyttö on 

varmistanut sen, että sanastoni on ajankohtainen eikä sisällä ilmauksia, jotka eivät ole 

yleisesti käytettyjä. 

5.2. SaDastoD makrorakeDteesta 

Sanaston makrorakenteella tarkoitetaan jäljestystä, jossa sana-artikkelit sanastossa 

esiintyvät. Vaihtoehtoina oli laatia sanasto joko aakkosjäIjestyksessä, teemaattisessa tai 

funktionaalisessa jäljestyksessä. Kyseinen sanasto on laadittu aakkosjäljestyksessä, koska 

sanastossa esiintyvät sanat ja sanonnat on tarkoitettu venäjää osaaville lähinnä 

tunnistamistasolla. Näin ollen käyttäjän on helpompi etsiä vieraita sanoja ja sanontoja 

aakkosellisuuden kuin funktion perusteella. Sanastoni koostuu kolmesta pääsanasta (ebat', 

pizda ja huj) sekä näiden johdannaisista (ks. luku 3.1.), jotka on esitetty 

aakk~ärjestyksessä. Sanonnat on aakkostettu pääsanansa (em. kolmikkoon kuuluvan sanan 

1 A 1 Herzeni1le nimetty Venäjän pedagoginen valtionyliopisto, filologinen tiedekunta. veoajän osasto. 
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tai sen johdannaisen) alle. 

5.3. Sanaston mikrorakenteesta 

Sanaston mikrorakenteella tarkoitetaan sanaston yksittäisen sana-artikkelin rakennetta eli 

järjestystä, jossa tiedot sanastossa esiintyvät. Sanastossa on ensin esitetty sana tai sanonta, 

jonka jälkeen annetaan eri merkitykset esimerkkeineen. 

5.3.1. Sanastossa esitetty sana tai sanonta 

Yksittäiset sanat ja sanonnat on esitetty sanastossa suuraakkosin. Ne ovat perusmuodossa, 

mikäli niitä ei käytetä vain jossain tietyssä muodossa. Esim. jos verbi on esitetty 

infinitiivissä, sitä voidaan taivuttaa persoonissa ja ajassa. Verbien jälkeen on myöskin 

merkitty aspekti (imperfektiivinenlperfektiivinen) kursiivilla. Jos verbeissä ei ole erikseen 

mainittu taivutusta, ne taipuvat normaalin kaavan mukaisesti (esimerkki 33). 

Poikkeuksellinen taivutus on esitetty kaarisulkeissa kursiivilla heti aspekti tiedon jälkeen 

verbin kantamuodon kohdalla, siis ei erikseen esiIn. jokaisen saman verbin etuliitteellisen 

muodon jälkeen (esimerkki 34). 

(33) BblE6b1BATbCSI - imperjks. Bble6HyY1>CSI . .. HY 11 TOT Ha'lan onRTb 
Bble6b1BaTbCR 11 roBOPI1Tb, 'ITO MbI Bce rHI1Abl11 Mpa3bl ... (Nataha 
19.6.2000). 

(34) E6ATb - imperj (e6y, e6eT, preleriti e6je6an, e6naj e6ana, 
e6nl1je6anl1) 1. olla sukupuoliyhteydessa (miehestä) (MSN). OH 
e6an ee KWI<AI>Ii1 /1,eHb---

Substantiiveista ei ole merkitty näkyviin sukua, sillä sanastossa ei ole poikkeus- tai 

ongelmatapauksia. Suku tulee näkyviin yleensä esimerkeistä, joissa verbin tai adjektiivin 

taivutus kertoo sen. Myös adjektiivit on esitetty perusmuodossa, jolloin niitä voidaan 
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taivuttaa. Joidenkin adjektiivien alle on merkitty suuraakkosin vastaava adverbi, jos se on 

hyvin yleisesti käytetty, kuten esimerkissä 35: 

(35) OXYEHHblH - 1. erinomainen, mahtava (RMI). KOHLiepr oxyeHHbli1!! 
(A. net 21.4.2000); 2. hämmästyttävä (RMI); 3. suuri, valtava (RMI) 

OXYEHHO - erinomaisesti, erinomaista, mahtavaa (RMTI). 
KaK 6blll KOHLiepr rpynnbl AYKLibloH? - npOCTO 
oxyeHHo! (A.S .). 

Sanojen ja sanontojen muodolliset ja leksikaaliset variantit on esitetty kaarisulkeissa heti 

pääsanansajälkeen (esimerkki 36). 

(36) E6HCb TbI 8 POT (8 >KOOY) ilmaisee välinpitämättömyyttä (Levin, s. 
812). 

5.3.2. Sanastossa annettu merkitys 

Sanan tai sanonnan merkitys on sanastossa annettu suomeksi yleiskielisenä vastaavassa 

muodossa kuin itse selitettävä sana on (esim. verbit on selitetty verbeillä, substantiivit 

substantiiveilla jne.). Merkitys on yleiskielinen siitä syystä, että suomi ei ole läheskään yhtä 

rikas vastaavanlaiselta alatyyliseltä sanastoltaan kuin venäjä, joten vastineita olisi ollut 

vaikeaa - osittain jopa mahdotonta - antaa, puhumattakaan siitä, että vastineista olisi 

muodostunut hyvin yksitoikkoisia, koska vastaanvanlaisia ilmaisuja löytyy suomesta vain 

muutamia. Esim. sanonnoissa sanasanaisesta merkityksestä ei olisi hyötyä, vaan on helpointa 

kuvata niiden funktio tietyssä tilanteessa (esim. haukkwninen, haistattelu) tai vain kertoa, 

mitä sanonnalla ilmaistaan (esim. ilahtuneisuutta, ärtymystä). LiSäyksenä joissakin kohtaa on 

annettu kaarisulkeissa merkitystä täydentäviä tietoja tai painotuksia (esim. käytetään sekä 

miehestä että naisesta; usein halventava, mutta voi olla myös neutraali). Näin ollen sanastoa 

voisi luonnehtia lähinnä seJittäväksi sanastoksi, vaikkakin sellaiset ovat yleensä yksikielisiä. 
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Polysemia on sanastossa esitetty nwneroituina merkityksinä. Nwnerointi ei kuitenkaan 

välttämättä merkitse sitä, että esim. merkitys nro I olisi sanan tai sanonnan ensisijainen 

merkitys. Useimmiten kuitenkin on ensimmäisenä annettu yleisimmin käytetty merkitys, 

mutta koska merkitykset ovat niin moninaisia ja riippuvat kontekstista (ks. myös luku 4.3.), 

olisi ollut mahdotonta laittaa niitä ensisijaisuusjäIjestykseen. Jos sanasta käytetään ns. suoraa 

seksuaalista merkitystä, on se annettu ensimmäisenä, ellei ole täyttä varmuutta siitä, että 

sanaa käytetään harvemmin sen ns. suorassa merkityksessä (esim. ebal'nik useammin 

tarkoittaa suuta, kasvoja tai nenää kuin miehen sukupuolielintä, minkä vuoksi suora merkitys 

on vasta viimeisenä). 

Synonymia on muutamissa kohdissa esitetty merkinnällä ks.: esim. verbin imperfektiivisen 

aspektin kohdalla on saatettu viitata vastaavan verbin perfektiiviseen aspektiin. Tällöin 

verbien molempien aspekti en merkitykset ovat identtiset - tietysti ottaen huomioon aspektin 

tuomat erot, kuten esimerkissä 37: 

(37) BbE6b1BATbCSI- imperfks. B-..e6aTbCR OH Be'lHO ry,ll,a-TO 

Bbe6b1BaeTbcR. (AK). 

Usein kuitenkin toisella aspektilla saattaa olla sellaisia merkityksiä, joita ei käytetä 

molemmissa aspekteissa, jolloin merkitys on annettu verbin molempien aspektien kohdalla. 

Myös muutamien adjektiivien ja substantiivien kohdalla on merkitty viittaus johonkin 

toiseen sanaan, jos sanat ovat täysin synonyymisia keskenään, kuten esimerkissä 38: 

(38) XYSlKC - sama kuin X)'RK. 

Tällaisissa tapauksissa on saatettu kuitenkin antaa molempien kohdalla esimerkki. 

Sanastossa on kuitenkin pyritty välttämään ks.-merkintää, koska käyttäjän kannalta on 

selkeämpää nähdä sanan tai sanonnan tiedot heti sen perään. Antonymiaa ei ole sanastossa 

esitetty, mutta aineiston pohjalta on tarkoitus myöhemmin laatia julkaisu, jossa sekä 

synonymia että antonymia täydentäisivät ilmaisujen merkitysosaa. 
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Merkityksen perään on kaarisulkeissa merkitty sen lähde lyhenteenä. Merkitykset ovat 

yleensä käännöksiä joko englannista tai venäjästä, sillä suurin osa aineslähteistäni (ks. luku 

5.1.) oli venäjä-venäjä- tai venäjä-englanti -sanakirjoja. 

5.3.3. Sanastossa annetut esimerkit 

Sanastossa esimerkki on merkitty venäjäksi kursiivilla. Sitä ei ole käännetty suomeksi, koska 

sanasto on tarkoitettu venäjää osaaville, joten oletuksena on, että esimerkin sisältö selviää 

käyttäjälle jo siitä, että mat-sanalle tai -sanonnalle on annettu merkitys samassa tietueessa. 

Esimerkit ovat sanaston tärkein anti, sillä aikaisemmin tehdyt yksi- tai useampikieliset 

sanastot eivät ole antaneet niitä kovinkaan paljon. Esimerkit opastavat käyttäjää parhaiten. 

Lähes kaikille sanaston ilmauksille on pyritty antamaan esimerkki, vaikka niiden etsiminen 

on hyvin hidasta ja työlästä. Esimerkin perään on kaarisulkeissa merkitty sen lähde 

lyhenteenä (ks. luku 5.l.), ellei lähde ole sama kuin merkityksen kohdalla, jolloin lähde 

lyhenteenä on annettu heti merkityksen jälkeen. 

5.3.4. Muut sanastossa annetut merkinnät 

Useissa sanakirjoissa ja sanastoissa on emo tietojen lisäksi myös merkitty muuta 

informaatiota. Kyseisessä sanastosta tällaiset on jätetty pOIS, koska esimerkiksi 

tyylimerkinnät olisivat olleet turhia, sillä kaikki sanat ja sanonnat ovat alatyylisiä. Joissakin 

kohdin on lisätty huomautus, käytetäänkö sanaa halventavasti jne. Kieliopilliset merkinnät, 

joiden tarkoituksena on näyttää, miten sanaa tai sanontaa käytetään kontekstissa (esim. 

minkä sijamuodon verbi vaatii sen kanssa käytettäväitä pronominilta) on myöskin jätetty 



61 

pois, sillä kyseiset seikat käyvät ilmi esimerkeistä. Tietokoneteknisistä syistä myöskään 

painomerkkejä ei ole merkitty. Tarkoituksenani on kuitenkin lisätä ne myöhemmin 

laadittavaan julkaisuun. 

5.4. Varsinainen sanasto 

Kuten on jo aikaisemmin esitetty sanasto on laadittu kolmen kantasanan (ebat', pizda ja huj) 

pohjalta, ja se kattaa 184 ilmausta (ks. myös luku 3). Sanastossa käytetyt lähteet ja lyhenteet 

löytyvät tutkielman lähdeluettelosta (ks. myös luku 5.1.). 

BbE6APMTb - perflyödä lujaa, iskeä (A.K.). CXBanm nanKY M KaK Bbe6apMn no 
6aWKe! 

BbE6ATb - perfläimäyttää, lyödä (RMII). fl eMY KaK Bbe6an no po>Ke! (AK.). 

BbE6ATbCSt - perfiskeytyä, törmätä (RMII). ,aa OH B'Iepa Ha MaWMHe B cTOn6 
Bbe6ancR. (A.K.). 

BbE6A ... MTb - perflyödä lujaa, iskeä (A.K.). Bbe6a'lb eMY KaK Cne,lJ,yeT! 

BbE6b1BATbCSt - imperf ks. Bbe6aTbCH . OH Be'lHO KY,lla-TO Bbe6b1BaeTbcR. 
(A.K.). 

BblE6ATb - perf 1. olla sykupuoliyhteydessä (miehestä) (RMII). fl B'Iepa ee Bble6an. 
(AK.); 2. moittia, tuomita, rangaista (SlL). fl Ono3,llan Ha pa6ory, MeHR Ha'lanbHIIIK 
TaK Bble6an. (A.K.); 3. aiheuttaa jollekulle suurta vahinkoa (Mokienko 1995); 4. löytää 
suurella vaivalla (Mokienko 1995). Bble6M, a HaU,IJ,II/!; 5. keksiä (D.D. & G.P.). 

BblE5ATbCSI- perfl. herättää huomiota (D.D. & G.P.); 2. käyttäytyä kummallisesti (D.D. 
& G.P.); 3. yrittää kovasti (RMI). 

BblE6HYTbCSt - perfrehennellä (AK.). Hy '1TO , Bble6HyncR Ha CBOIO ronoBy?! 

BblE50H - rehentely (AK.). Ha..o.oenM MHe TBOM Bble6oHbl. 

BblE50HMCTblliI - rehentelevä (A.K.). fl ero He m06mo, OH cnblWKOM 
Bble6oHlllcTblU. 

BblE6b1BATb - imperflähteä, häipyä (D.D. & G.p.).,aaBal1 Bble6b1Bal1. 
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BblE6b1BATbCSI- imperfks. Bble6HyYbCH . .. .HY /II TOT Ha<lan Of7HTb BbJe6blBaTbCR 
/II roBOP/IITb, '11"0 MbJ BCe nmAb/ /II Mpa3bl ... (Nataha 19.6.2000). 

AOE6ATb - perf 1. lopettaa yhdyntä, olla sukupuoliyhteydessä loppuun saakka (D.D. & 
G.P.); 2. lopettaa tekemästä jotakin (D.D. & G.P.). 

AOE6ATbCSl - perf 1. saada jotain epämiellyttäviä seurauksia sukupuoliyhteydestä 
(sukupuolitauti, riita yms.) (AK.). Hy 'ITO, p,0e6ancR?!; 2. takertua, lyöttäytyä seuraan., 
ahdistella, lAhennellä (AK.). Hy 'ITO TbJ p,oe6anCR?; 3. joutua pääsemättörnään, 
epätoivoiseen tilanteeseen tekemällä jotakin sopimatonta (Mokienko 1995); 4. saavuttaa 
jotakin pitkäaikaisten ponnistusten ansiosta (Mokienko 1995). 

AOE6b1BATb - imperfväsyä (D.D. & G.P.). 

AOE6b1BATbCSI- imperfks. Aoe6aTbCR. 

AOIlM3AETbCSf - perf saada jotain epämiellyttäviä seurauksia juoruilusta, lörpöttelystä 
(AK.). Hy'lTO, p,on/ll3Aen/llCb. 

E6AJ10 - 1. suu (RMI). 3aKpoM e6ano! (MSN); 2. kasvot (RMI). AaM eMY no e6any. 
(AK.). 

E6AJ1bHMK - 1. suu (STI) 3aKpoM e6anbH/IIK! (Flegon); 2. kasvot (STL). CeM'IaCb 
e6anbHHK pacKpawy! (AK.); 3. nenä (STI); 4. miehen sukupuolielin (RMII). Y Hero 
TaKoi1 e6anbH/IIK, 'ITO 6a6bJ OT Hero wapaxalOTCR. (Flegon). 

E6AHATMK - J. erikoinen henkilö, hupsu (A.K.). Ero He nOOMeWb, e6aHaT/IIK KaKOO
TO.; 2. älyllisestijälkeenjäänyt (AK). 3TOT e6aHaT/IIK ryro coo6paJKaeT.; 
3. mielenvikainen, hullu (AK.). OH >Ke B 6yp,poMe ne>Kan. Tbl P83Be He 3HaeWb, 'ITO 
OH e6aHaT/IIK. 

E6AHYTbIrit - 1. hupsu, tyhmä (RMII). Aa OH e6aHYTbIi1, eMY nOKa 06bRCHHwb, caM 
'IOKHewbCR. (AJ{_); 2. mielenvikain.en, hullu (DD. & G.E.). OH >Ke e6aHYTblM, no HeMY 
KPbI>KOBH/IIK rma'ier. (AK); 3. fanaattinen, fanaatikko (AK). A OH e6aHyrbli1 Ha 
KOWKax. 

E6AHYTb - 1. olla sukupuoliyhteydessä (kerran) (D.D. & G.P.); 2. lyödä, iskeä (D.D. & 
G.P.); 3. karata (D.D. & G.P.). 

E6AHYTbCSI- perfl. pudota, kaatua (AK.). 84epa CneCTH/IILlbI KaK e6HyncfI.; 
2. seota, tulla hulluksi (RM1l). Tbl 'ITO, COBceM e6aHyncfI, 'ITO n/ll? (AS.). 

E6AHblrit - 1. halventava adjektiivi, jota käytetään sekä ihmisistä että asioista ja esineistä 
esim. tyhmä (A.K.~. TpeTl1i1. p,eHb B 6a.J.J.1Ke 3TOT e6aHbIi1 KfJaHOB/1QII.K wecroi1 
6fJ14T8Ab1 ... (Natalia 26.6.2000}; huooo {AK.},4a>Ke c~eCTBOBa1b He M()I}' B e6aHOM 
p,epbMe 6e3 B8wei1 My3b1K/II. (Chappi 18.6.2000). 
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ESAHblH B POT (B >KOnY) - 1. vihan, suuttumuksen tai kiukun ilmauksissa 
loukkaavasti henkilöstä (AK.). Hy Tbl, e6aHblfi B poT, U/1.M c/OAB.; 2. tyhmä (RMI); 3. 
huudahdus (AK.). E6aHblfi B pOT! TaK BblnUTb XO'leTcR!; 4. tervehdys (Zhel'vis, s. 154); 
5. voimakas kielto (0.0. & G.P.). 

ESAPb - 1. mies, joka on usein, jatkuvasti sukupuoliyhteydessä (AK.). OH e6apb 
H3BecTHblfi.; 2. rakastaja, poikaystävä (SU). 

rp03HblH ESAPb - erittäin voimakas seksikumppani (AK.). 4Je,lJ.bKa -
rpo3Hblfi e6apb. 

ESATb - imperf (e6y, e6eT, preteriti e6/e6an, e6na/e6ana, e6nu/e6anu). 1. olla 
sukupuoli yhteydessä (miehestä) (MSN). OH e6an ee KaJKAb/fi lleHb.; 2. moittia, rangaista 
(AK.). CMOTPU, e6aTb Te6R 6y,llyT.; 3. luoda huonot elinolosuhteet, panna koetukselle, 
saada joku tekemään jotain (AK.). Hac e6yT, a Mbl Kpen'laeM.; 4. huolestuttaa (AK.). 
MHe 3TO He e6eT.; 5. viis veisata (Levin, s. 817). E6an R 3ry pa6ory. 

ESATb (ErO) B POT - 1. ilmaisee halveksuntaa, ylenkatsomista (RMl); 
2. sadattelu, kirous (RMII). 
ESATb MEHSI B POT - 1. sadattelu, kirous (RMl); 2. ilmaisee 
rehellisyyden vakuuttelua (Levin., s. 814). 
ESATb M03rH - 1. ärsyttää, kiusata (STL); 2. ikävystyttää (RMII); 
3. huijata (RMII); 4. saattaa pois tolalta (Zhel'vis, s. 75); 5. saada pää 
pyörälle (Zhel'vis, s. 75). 
ESEHA MATb - ilmaisee mm. hämmästystä, yllättyneisyyttä, 
tyrmistyneisyytta (Flegon). E6eHa MaTb - yMpeM! (Zhel'vis, s. 45). 
ESHCb TbI B POT (B >KOOY) ilmaisee välinpitämättömyytta (Levin, s. 
812). 
ES TBOIO MATb - tunteellinen vahvistus, joka ilmaisee mm. 
1. yllättyneisyyttä (Zhel'vis, s. 49); 2. ylenkatsontaa (Zhel'vis, s. 49); 
3. ärtymystä (Zhel'vis, s. 49). E6 TBO/o MaTb! He}?Kenu onRTb 6opU/! 
(Sorokin 1998c, s. 643) 4. ilahtuneisuutta (Zhel'vis, s. 49). npoBen BpeMR 
wUKapHo - e6 TBO/o MaTb! 
AO ESAHOH MATEPH - erittäin paljon, riitävästi (RMl). Y Hero 3TUX 
6a6 ilO e6aHofi MaTepu. (AK.). 
AO ESEHH CJ)EHH - erittäin paljon (AK). A CKonbKO y TE6R IIp}'3efi? -
Ao e6eHu cPeHu. 
HAH K ESAHOH MATEPH - haistattelu (Levin, s. 811). 

ESATbCSI - imperf 1. olla sukupuoliyhteydessä (SU). E6aTbcR xO'lY - cunbl HeT. 
(Sorokin 1998e, s. 468); 2. työskennellä (Zhel'vis, s. 75). npUXO/1.MTCR e6aTbcR y CTaHKa 
eU/e no BoceM 'IaCOB.; 3. tehdä jotain pitkän aikaa (AK.). fI C 3TOfi38A8'1efi TPU 'Iaca 
e6anCR. ; 4. kitua, kärsiä tekemällä jotain pitkäveteistä, ikävystyttävää (Mokienko 1995); 5. 
kulkea, kuljeksia, vetelehtiä (0.0. & G.P.). HaM eU/e nRTb KunoMeTpoB e6aTbCR no 
3TOfi rpR3u, (Zhel'vis, s. 75). 

EsnHBblH - ihmisestä, joka on sukupuoliyhteydessä säännöllisesti tai pitää siitä erityisen 
paljon (SU). OHa TenKa e6nuBaR. (AK.). 

ElinHCTblH - ks. e6nMBblH. MHe TaKofi e6nucTblfi M}?KUK nonancR! (AK.). 
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E6no 1. suu (SlL). Hy, '1ero e6no paCKpblfl. (A.K.); 2. kasvot (SlL). OHa 6a6a 
HH'Iero, HO e6no 6onbHo cTpawHoe. (AK.). 

E5HYTblM - ks. e6attyTblM. 

E5HYTb - perf 1. ks. kohta 1. e6aTb; 2. lyödä, läimäyttää (D.D. & G.P.). OH MeHR no 
wee e6Hyn. (AK.); 2. varastaa (Mokienko 1995). 

E5HYTbCSI -perfl. olla sukupuoliyhteydessä (Mokienko 1995); 2. kaatua, pudota (AK.). 
fI B noe3p,e C BepxHei1 nonKH e6HyncR. ; 3. tulla hulluksi (SlL). Tbl '1T06 COBceM 
e6HyncR?! (RMl). 

3AF6AHHblM - väsynyt, voimaton (RMII). f1 nocne pa60TbI TaKoilt 3ae6aHHbli1. 
(A.K.). 

3AE5ATb - perf 1. väsyttää uuvuttaa joku sukupuliyhdynnällä (STL); 2. tuskastuttaa, 
uuvuttaa (D.D. & G.P.). MeHR 3Ta pa60Ta 3ae6ana. (AK.); 3. ikävystyttää (A.K.). TbI 
MeHR 3ae6an CBOHMH pa3roBopaMH. ; 4. aivopestä (D.D. & G.P); 5. huijata (D.D. & 
G.P.). 

3AE6ATbCSI - perf 1. uupua, väsyä intensiivisen sukupuoliyhdynnän takia (Mokienko 
1995); 2. väsyä, tuskastua, kyllästyä (STL). B'Iepa ~enblilt p,eHb no ropop,y6eran: TaK 
3ae6anCR! (A.K.). 

3AE6MCb - 1. hyvä, erinomainen (RMl). Hy, KaK JKH3Hb? - 3ae6Hcb. ; 2. ilmaisee iloa, 
yllättyneisyyttä (STL). 

3AE5MWEHCKOE - 1. valtava, suuri, erinomainen (Michael 24.4.2000). KOH~epT 
B'lepa B MaHx3TTaHe - cynep-nynep. 50nbwoe 3ae6HweHcKoe cnacH6o! 

3AE6b1BATb - imperfks. 3ae6aTb. 3ae6blBaeT Bce BpeMR nHcaTb KaK}'lO-HHTb 
xyi1H/O. (Mu 11.4.2000). 

3AE5b1BATbCSI- imperfks. 3ae6aTbCR. 

3AnM3AMTb - perf 1. hakata vakavaan tilaan, kuoliaaksi (AK.). Ero MeHTbI 
3anH3p,HnH.; 2. heittää pitkälle (D.D. & G.P); 3. aloittaajutustelu, rupattelu (RMl). 

3AnM3ASI'iMTb - perf 1. lyödä (voimakkaasti) (STL). OHa eMY KaK 3anH3P.H'IHT! 
(A.K.); 2. sanoa jotain sopimatonta, asiaankuulumatonta (AK.). Tbl XOTb caM nOHRn, '1TO 
TbI cei1'1ac 3anH3P.H'IHn?; 3. heittää (D.D. & G.P.); 4. pistää, työntää, sujauttaa (D.D. & 
G.P.). 

3AXYMHYTb - perf heittää, viskata (AK.). OH B3Rn KaMeHb H KaK 3aXyiltHeT Ha 
KPbIWY· 

3AXYSlPMBATb - imperfks. 3axyHpMTb. 

3AXYSI'iMBATb - imperfks. 3axyH'IMTb. 
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3AXYSlPHTb -perf1. pistää, työntää, sujauttaa (AK.). KYAa R n8cnopT 38X}'RP/llfl?; 2. 
lyödä, iskeä (STL). A B8CbK8 eMY K8K 38X}'RP/llT no yxy! (AK.); 3. ryhtyä tekemään 
jotain intensiivisesti (AK.). MbI K8K 38X}'RP/IIfl/ll! Bce ,o.p088 nepen/llfl/llfl/ll. ; 4. olla 
jonkun kanssa intensiivisesti sukupuoliyhteydessä (Mokienko ]995); 5. tehdä jotakin tietyn 
ajan kuluessa, saattaa päätökseen (Mokienko ]995); 6. mennä liian pitkälle, tehdä jotain 
äärimmäistä (STL). 

3AXYSI'iHTb - perfl. lyödä, iskeä (D.D. & G.P.); 2. heittää (D.D. & G.P). 

MCXYSlPHTb - perf 1. hakata, piestä (RMII). neTbK8 ero T8K /IICX}'RP/IIfl, '1TO OH 

BCT8Tb He Mor. (AK.); 2. pilata, rikkoa (AK.). tOBOP/IIfl/ll Te6e: He Tpor8i1/! OnRTb 

sce /IICX}'R P/llfl. 

MCXYSI'iHTb - perfl. hakata, piestä (RMII); 2. pilata, rikkoa (AK.). 

MYAOE5 - 1. tylsä ihminen (AK.) . jJ,OCT8fl MeHR 3TOT MYAoe6.; 2. ihmisestä yleensä 
(halventava) (AK.). 3i1/, TbI, MYAoe6, 88fl/ll OTCIO,qa! 

HAE5ATb - perfl. petkuttaa, pettää (DAT). MeHR 8'1ep8 H8e6 H8 wYTKY.; 2. lyödä, 
hakata (Mokienko 1995); 3. suorittaa nopeita, intensiivisiä toimintoja (Mokienko 1995); 4. 
hyötyä jostakin (DD. & G.P.). 

HAE5KA - 1. huijaus, vale (AK.). A Tbl n08ep/IIfl? 3TO )/( H8e6K8 6bIfl8.; 2. vitsi 
(RMlI). 

HAE5HYTb - perflyödä (Flegon). 

HAE5HYTbCSI - perfl. pudota, kaatua (STL). CKOflb3KO 6b1flO, BOT R /II H8e6HYflCR. 

(AK.); 2. epäonnistua, tehdä virhe (STL). 

HAE5~HK - huijari, valehtelija (AK.). OH H8e6~K /113BecTHbliI/, eMY 8ep/IITb 

Heflb3R. 

HAE5b1BATb - imperfks. kohta 1. Hae6aTb. nepecT8Hb H8e6b188Tb. (AK.). 

HAIlH3AETb -perf valehdella (RMI). jJ,8 OH 8ce H8n/ll3Aefl: He 6b1flO 3TOro. (AK.). 

HAflH3AHTb -perfvarastaa (RMTI). tAe 3TO Tbl H8n/ll3,lJ,/llfl CTOflbKO? (AK.); 
2. hakata, piestä (STL). 

HAXYSlPMTb - 1. tuomita (D.O. & G.P.); 2. rikkoa, hajoittaa (O.D. & G.P.). 

HAXYSI'iHTb - perf 1. kasata, koota täyteen (A .K.). Hy'/TO TbI TyT H8X}'R'I/IIfl: He 

npoMm.; 2. sepittää, keksiä (AK.). OH T8KOM ePYH,qb1 H8X}'R'I/IIfl - H/II'Iero nOHRTb 

Heflb3R.; 3. tehdä jotain, saada aikaan tuloksia (AK.). Oro! CKOflbKO Mbl cero,qHR 

H8X}'R'I/IIfl!; 4. varastaa (RMII). 

onH3AEHETb - perf 1. pökertyä, häkeltyä (MSN). TbI '1TO, On/ll3AeHefl cOBceM?! 

(AK.); 2. ihastua kovasti (Mokienko 1995); 3. suuttua, ärsyyntyä (MSN); 4. väsyä (D.D . & 
G.P.). 
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OTnM3,AMTb - perfhakata , piestä (RMII). OHU ero 3,lJ,OPOro amU3,lJ,Unu. (AK.). 

OTXYSlPMTb - perf1. hakata, piestä (STL); 4. kulkea, taivaltaa (STL). MbI oTXYRpunu 
,lJ,eCRTb KunoMeTpoB neWKOM. 

OTXYSI'iMTb -perfl . hakata, piestä (MSN); EroxynuraHbI TaK oTXywmnu, 'fTO OH B 
6onbHUl..W nonaJ1. (AK.); 2. petkuttaa, huijata (STL). 

OTbE6ATbCSI - perflähteä, häipyä (MSN). OTbe6/11Cb or MeHR! (AS.). 

OXYEBATb - imperfks. oxyeTb. 3,lJ,eCb MO)/(HO oxyeBaTb OT )/(apbl. (AS.). 

OXYEHME - hulluksi tuleminen (MSN). Ha,lJ,oena MHe 3Ta pa6oTa,lJ,O oxyeH/I1f1. 

OXYEHHblA - 1. erinomainen, mahtava (RMI). KOH~epT oxyeHHbIM!! (A net 
21.4.2000); 2. hämmästyttävä (RMI); 3. suuri, valtava (RMI). 

OXYEHHO - erinomaisesti, erinomaista, mahtavaa (RMII). KaK 6b1n 
KOH~epT rpynnbl AYK~/oH? - npOCTO oxyeHHo! (AS.). 

OXYETb - perf 1. hämmästyä, häkeltyä (STL). Aa 'ITO Bbl, pe6f1Ta, oxyen/l1? (Sorokin 
1998a, s. 37); 2. tulla hulluksi (STL). Aa Tbl COBceM oxyen? (DAT); 3. rasittua, nääntyä 
(RMI). 

OXYATE11bHblA - 1. erinomainen, mahtava, ihastuttava (STL). f1 B'Iepa cMoTpena 
oxyil!TenbHblM qmnbM. (AS.); 2. hirveä, kamala (STL). LJeHbI 6uneTOB Ha KOH~epT 
6b1nu oxyil!TenbHble. (AS.); 3. suuri, valtava (Kajuk PZ 13.4.2000). '-ITO B npuHuune He 
nnoxo, TaK KaK OT 3TOro 06b1'1HO pa3BUBaeTCfI oxyil!TenbHblu npupoCT 
TBOp'leCTBa. 

OXYATE11bHO - 1. loistavasti, erinomaisesti, fantastisesti (RMII). KaK 
)/(/I13Hb? Oxyil!TenbHo!! (AS.); 2. erittäin (= OyeHb) (Sorok.in: 1998b, s. 
470). '-IenoBeK ,lJ,On)/(eH oxyil!TenbHo xopowo nUTaTbCR. 

nEPEE6ATb - perfl. olla sukupuoliyhteydessä usein, monien kanssa (D.O. & G.P.); 2. 
huijata, petkuttaa (STL); 3. rikkoa, hajoittaa (Flegon). M}?K npuwen C nRHbIG1 u BC/o 
nocy,lJ,y nepee6 no KYXHe. 

nEPEE6ATbCSl - perf olla sukupuoliyhteydessä usein, monien kanssa (MSN). OHa 
nepee6anacb co CBeM roPO,lJ,OM . 

nM3,AA - 1. naisen sukupuolielimet, synnyttimet (RMI); 2. ihmisestä yleensä (usein 
halventava, mutta voi olla myös neutraali) (0 & P, s. 236). B'Iepa fI BU,lJ,en 3TY n/l13,lJ,y.; 
3. nainen (RMI); 4. tohelo, höntti, tyhmä (0 & P, s. 236). nU3,lJ,8! f1 U 6e3 Te6R 3TO 
3Ha/O. 

A no nM3,IJ,E? - 1. kieltävä vastaus pyyntöön (AK.). Aau MHe 3ry 
KH/I1ry. - A no nU3,lJ,e?; 2. uhkailu (A.K.). '-Iero TbI pa3BblCTyT1aJ18Cb?! 
A no nU3,lJ,e?! 
6E3 nMaAbI - tosissaan, rehellisesti (RMI). Bce nO-'IeCTHOMY, 6e3 
nU3/1,b1. (A.K.) . 
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B nM3AE - J. pahassa tilanteessa, häviöllä (RMT); 2. huonossa kunnossa 
(RMI); 3. ei missään (Mokienko 1995); 4. tyhmä vastaus kysymykseen missä 
(Mokienko 1995)./lJ.e? B n/ll3lJ.e. 

AATb nM3AbI - hakata, piestä (STL) . ... /11 Ha'f8JI/ll KaTaTbCR OH/II no 

CKJ70HaM J1eCHblM, /J,E1BaR IJ.pyr.o.pyry n/ll3/J,b1. (Nataha 19.6.2000). 
AO nM3AbI- 1. samantekevää(RMTT). A MHe 3TO Bce IJ.O n/ll3/J,b1. (A.K.); 
2. paljon (RMI). TaM 3TOrD n/llBa 1J.0-n/ll3/J,b1. 

MAM B nM3AY - haistattelu (Levin, s. 811). 
OAHA nMSAA - samantekevää (RMIl). 
nM3AOIiI HAKPblTbCSI - 1. epäonnistua (MSN). MOR nOe3/J,Ka B 

MocKBY n/ll3,lJ,0i'! HaKpblJ1acb.; 2. mennä epäkuntoon (MSN). Moi'! neHTIOM 

n/ll31J.0i'! HaKpbIf1CR. (TAD); 3. kadota (STL); 4. kuolla. 

nM3AAHYTblliI - 1. tyhma (STL); 2. outo, omituinen (RMI); 3. hullu (RMI). 

nM3AAHYTb - peli 1. hakata, piestä (RMT). npRM B nepeHOCH/II~Y n/ll3,lJ,aHYJ1. 

(Sorokin 1998a, s. 35); 2. varastaa (Mokienko 1995); 3. jutella, keskustella, puhua sivu 
suunsa (Mokienko 1995). 

nM3AAHYTbCSI - perj 1. tulla hulluksi (STL); 2. tönnätä (RMI); 3. kaatua, pudota 
(RMIl). 

nMSAATblliI- erinomainen, fantastinen (DAT). CMOTP/ll KaKaR n/ll3/J,E1TaR MaW/IIHa! 

nMSAATO - erinomaista, fantastista (DAT). KaK lJ.eJ1a? n/ll3/J,E1TO!! 

m13AE}I( - J. suun soitto, jaarittelu (RMT); 2. palturi, hölynpöly (RMT). KOH'faU 

n/ll3IJ.eJK!; 3. vale (STL). 
6E3 nM3AE}I(A - tosissaan (A.K.). 

nM3AETb - imperj 1. juoruta, jutella (RMI). XBamT n/ll3lJ.eTb, nopa pa60TaTb!; 

2. valehdella (RMI). OH n/ll3,lJ,/llT KaK c}/Ka.; 3. valittaa (STL). Hy'fTO Tbl n/ll3,lJ,/llWb!? 

(A.S.). 

nM3AEL& - 1. iloa, ilahtuneisutta ilmaiseva huudahdus (RMI). Hy, MaW/IIHa - n/ll3IJ.e~!; 
2.huono asia (DAT); 3. sekasotku, fiasko (A.S.). B'fepa 3IJ.eCb BeCeJ1/11J1/11Cb ... CMOTP/ll , 

Hawa KBapmpa - nOJ1HblM n/ll3,lJ,ew; 3. loppu (RMl). n/ll3lJ.e~ nOKp8JICR He3aMeTHO. 

nM3AMTb - imperj 1. hakata, piestä, lyödä, huitaista (D & P, s. 241). OH/II nOlJ.owJ1/11 

ry/J,E1 /II n/ll3/J,HYJ1/11 no OKHY, 2. varastaa (Mokienko 1995). TbI Y H/IIX n/ll3/J./11J1 XJ1e6? (D 
& P, s. 241). 

nM3A060n(KA) - 1. juorukello, lörpöttelijä (RMIl); 2. ihmisestä yleensä (halventava) 
(A.K.); 3. typerys, höntti (STL); 4. huoleton, vastuuton ihminen (STL). 

nM3AOBATblIiI - tyhma (MSN). 

nM3AblK - pam! (kovasta iskusta lähtevä ääni) (RMIl). 
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nM3AtOK - 1. lurjus, heittiö (Mokienko 1995); 2. mitätön, huono ihminen (Flegon); 
3. jaarittelija, lörppö (RMI). 

nM3AtOXATb - imper/I . kulkea, mennä (STL). CKOFlbKO HaM el14e m43/J,1OxaTb?; 
2. tehdä (RMII). 

nM3ASlPMTbCSI - imper/tapella (STL). 

nM3ASI~MTb - imperll. hakata, piestä (Mokienko 1995); 2. varastaa (Mokienko 1995); 
3. korvaa useita Iiikeverbejä (STL). 

nOAbE6KA - ivallinen., pistävä huomautus (D.D. & G.P.). 

nQAbE6HYTb - peri 1. tehdä ivallisia, pistäviä huomautuksia, piikitellä (D.D. & G.P.); 
2. moittia, sättiä (DD. & G.P.); 3. kiihottaa, olla taitava seksipartneri (DD. & G.P.). 

nQAbE6b1BATb imer/ks. nOAbe6HyTb. 

OOE6ATb - 1. olla samantekevää (RMI). Te6R)I(e HaKaJKyT. - A MHe noe6aTb. 
2. kyllästyä (AK.). Ho MHe Ha HI4X n0e6aTb. (Nataha 21.4.2000). 

nOE6ATCSI - per/I . olla sukupuoliyhteydessä vähän aikaa, kerran (Mokienko 1995); 
2. mennä pääStään sekaisin (Mokienko 1995); 3. työskennellä, raataa (Mokienko 1995). 
npl4e3)1(ai1 KO MHe B BocKpeceHbe Ha AEJ'W BMeCTe noe6eMcR. (Zhel'vis, s. 74). 

A nOE6ATbCSI HE nOnPOCMWb? - kieltävä vastaus pyyntöön 
(AK.). npl4HeCI4 MHe )l(YPHan. - A noe6aTbCR He nonpOCI4Wb?! 

noE6EHb - 1. yhdentekevä asia (AK.); 2. hölynpöly, pöty (RMII); 3. todella kyllästyttävä 
asia (RMI). 

nonM3AETb - periI. rupatella, jutustella (RMI). Ca,ljJ4Cb, nOnI43,ljJ4M. ; 2. valehdella 
(RMl). BaHR - mo614TeFlb nOnI43p,eTb. 

nonM3AIOXATb - per/lähteä (RMI). OHI4 nOn143/J,1Oxan14 K ,ljJ4peKToPY. 

nOXYSI~MTb - per/I. hakata, piestä (STL); 2. aloittaa, ryhtyä (D.D. & G.P.). 

nPME6ATb -per/I. huitaista lujalla iskulla, tyrmätä (Mokienko 1995). 

nPME6ATbCSI- per/I. takertua, liittyä seuraan (Mokienko 1995); 2. vaivata (MSN). '-{ro 
Tbl npl4e6ancR KO MHe? 

nPME6b1BATb - imper/ks. npMe6aTb. 

nPME6b1BATbCSI- imper/ks. npMe6aTbCH. 

nPMnM3AMTb - per/saapua (RMII). 
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np~XYETb - perf hämmästyä (A.K.). fI '1yrb He npuxyena, KOrAa Bce 3TO 
C03epf48J1a. (Nataha 28.4.2000). 

nPOE6ATb - 1. olla sukupuoliyhteydessä (STL); 2. rikkoa, hajoittaa (STL); 3. hävitä 
(DAT). 

nPOE6ATbCSI - perf 1. viettää pitkä aika sukupuoli yhteydessä (Flegon); jJ,aBai1 
np0e6eMcR /1.0 yrpa.; 2. kuluttaa aikaa jonkin asian (yleensä vaikean tai ikävystyttyvävän) 
kanssa päärnäärättömästi (Mokienko 1995). 

nPOn~3,QETb -perf 1. juoruta, jutella (RMI); 2. valehdella (RMI). 

nPOn~3ASI'tMTb - perf 1. kirota, sadatella (STL); 2. nuhdella, torua (STL); 3. hävitä 
(RMIJ). 

PA3bE6A - (sekä miehestä että naisesta) 1. taitamaton, kömpelö ihminen (AK.); 
2. yksinkertainen, tyhmä iluninen (STL). 

PA3bE6AfI- 1. tohelo, höntti (D.D. & G.P.); 2. epäluotettava henkilö (Mokienko 1995); 
3. mies,jolla on kova potenssi (AK.); 4. ks. pa3he6a. 5. kärttyisä vanhus (AK.); 
6. tyhjäntoimittaja (DAT). 

PA3bE6ATb - perf 1. olla sukupuoliyhteydessä rajusti (STL); 2. rikkoa., lyödä hajalle, 
pilata (Mokienko 1995); 3. haukkua, sättiä pahanpäiväisesti (Mokienko 1995). 

PA3bE6b1BATb - imperfks. pa3he6aTb. 

PAcn~3AETb -perf paljastaa salaisuus, puhua ohi suunsa, lörpötellä (STL). 

PAcn~3,QETbCSI- perf1. puhua palturia., pötyä (STL); 2. nalkuttaa, valittaa (STL); 
3. kirota, sadatella (RMI). 

PAcn~3ASlfI - 1. taitamaton., kömpelö ihminen (Mokienko 1995); 2. huolimaton, 
leväperäinen, laiska ihminen (Mokienko 1995); 3. yksinkertainen, tyhmä ihminen 
(Mokienko 1995). 

PACXYSlP~BATb - imperfks. pacxyHpMTb. 

PACXYSlPMTb - perfl. iskeä, lyödä (RMII); 2. rikkoa (STL). 

PACXYSI'tMBATb - imperfks. pacXYH"IMTb. 

PACXYSI'tMTb -perf1. iskeä, lyödä (RMIl); 2. rikkoa (STL). 

cnM3AMTb - perf 1. varastaa (MSN). Kro CnU31l.11n ero KHUry?; 2. hakata, piestä 
(STL). 

CbE6ATb - perflähteä, häipyä (STL). 
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CbE6ATbCSI - perf 1. mennä heikoksi, joutua kärsimään liian intensiivisestä 
sukupuolielämästä (Mokienko 1995); 2. mennä heikoksi, nääntyä raskaastä työstä (Flegon). 
OH COBceM Cbe6CR 3a nOCfleHee BpeMR.; 3. huonontua, mennä rikki (STL); 4. tulla ei
toivotuksi, tarpeettomaksi (Mokienko 1995). 

CbE6b1BATb - imperfks. Cbe6aTb. 

CbE6b1BATbCSI- imper/ks. Cbe6aTbCR. 

YE6ATb - per/I. väsyttää joku intensiivisellä sukupuoliyhdynnällä (Mokienko 1995); 2. 
haIjoittaa jonkun kanssa sukupuoliyhteyttä (pitkän suostuttelun jälkeen) (Mokienko 1995); 
3. ylipuhua (RMI); 4. lähteä, häipyä (Zhel'vis, s. 75); 5. paeta, karata (Mokienko 1995); 6. 
lyödä lujaa, iskeä (Mokienko 1995); 7. vietellä (D.D. & G.P.); 8. varastaa (STL). 

YE6ATbCSI- periI. väsyä, uupua, nääntyä (Mokienko 1995); 2. lähteä, häipyä (STL). 

YE6b1BATb - imper/ks. ye6aTb. 

YnM3AMTb - 1. lähteä, häipyä (RMII); 2. karata (RMII). 

YnM3AtOXATb - 1. lähteä, häipyä (RMII); 2. karata (RMII). 

YXYSI~MTb - hakata, piestä (RMII). 

XYEBMHA - 1. esine, asia (usein halventava, mutta voi olla myös neutraali) (D & P). ,D.au 
MHhe BOH TY xyeB/IIHy.; 2. arvoton esine (MSN). TaM npo,a,aeTcR KaKaR-TO xyeB/IIHa. ; 
3. hölynpöly, pöty (STL). 

XYEBblM - 1. huono, huonolaatuinen, arvoton (STL). Ha eAJltHCTBeHHou aqmwe 
"fleH/IIHr{J8/J," 3a'fepKHyro, /II xyeBou Wap/IIKOBOU PY'lKOU Han/llCaHO "OTCTOU" ... 
(pasha 25.5.2000); 2. iljettävä, rivo (Mokienko 1995). nO'feMY>Ke "BB" TaK/IIM/II CT8f1/11 
XyeBblM/II? (Nataha 21A.2000). 

XYEBO huonosti (STL). Ha "KPblf1bRX" 6blf10 xyeBo, cnaC8f1O TOflbKO 
X8f1RBHOe n/llBO,,a,a TOT He,lJ,llR Bcex. (Gleb aka Maniac 19.6.2000). 

XYMHblM - huono, kelvoton (RMI). 

XYM - 1. miehen sukupuolielin (RMI). Y M/IIWK/II TaKOu xjM 3AOpoBblU. (AK.); 
2. mies, tuntematon (usein halventava) (RMI). 3u, Tbl, xjM! A HY, /IIAJIt CIO,a,a! (AK); 
3. joku, ei kukaan (D & P, s. 236). Ha MOCTY CTO/IIT KaKou-TO xjM. 4. ei (= He) 
(D & P, s. 243). OH xjM np/IIAeT. 5. kiellon ilmaisu (AK.). np/IIHeC/II MHe 3TY KH/IIry. -
XjM. 

BCErO HE XYSI - erittäin vähän, ei mitään (RMI). CKOflbKO TaM 6blf10 
HapoAy? - Bcero HeX'y'R! (AS.). 
AO XYSI - erittäin paljon (Flegon). TaM 6b1f1o AO x'y'R /II 60flbwe 
HapoAY. Heflb3R 6b1f1o 6/11f1eTbI Kyn/llTb. 
AO XYSI M 60nbWE - liian paljon, riitävästi (RMI). Ha 6a3ape 
ceu'fac (/)PYKTOB AO x'y'R /II 6oflbwe. (Flegon). 
MAM HA XYM - haistattelu (Levin, s. 811). 
KAKOrO XYSI? - miksi? (D.D. & G.P.). KaKoro x'y'R Te6e 3AeCb HaAo? 



71 

HAXYM (HAXYSI) - miksi? mitä varten? (Levin, s. 816). Ha X}11 MHe 3TO 
nanbTo?! Ha X}113TO MHe Hy;KHO? (AK.). 
HE XYM (HE XYSI) - ei kannata (AK.). He X}11.l1yMaTb, I1.l1TI1 Ha.llO. 
HM XYSI - 1. ei mitään (määrä) (AK.). CMOTPI1, B 6yrblflKe HI1 X~ Her, 2. 
ei mitään (DAT). HI1 x~ R He 3Ha/O.; 3. erimielisyyden ilmaisu (AK.). 
OAMH XY~ - samantekevää (MSN). EMY O,lll1H X}11, KTO Tbl eCTb! 
no XYIO - samantekevää (RMl). A TO MHe TO B06U{eM no x.YIO. (Na etot 
raz real'nyj AndJjuha aka Addison 4.4.2(00). 
XYM 3HAET - kuka tietää (STI). X}113HaeT, KaK R C/O,lIa nonan ... 
(Addison 6.6.2000). 
XYM nM - 1. vastaus typerään kysymykseen (STI); 2. totta kai (STI); 
3. miksi? (STI). 
XYM MOP>KOBblA - 1. tyhmä (RMl); 2. kirosana (RMll). 
XYM CTOMT - huvittaa, haluta (RMl). Y MeHR Ha 3ry pa60ry X}11 He 
CTOI1T. 
XYM TE6E - kieltävä vastaus (RMII) . .. .x}11 Te6e ARAR 4Je,llOT .. . 
(Sorokin 1998d, s, 562). 
XYM TE6E (B POT, B >KOny, B rnA3) - haistattelu (Levin, s. 810). 
XYM C T060A (C HMM, C HE~) - myöntyminen, olkoon menneeksi 
(RMII). X}11 C T06oi1, He 6Y.lIeM )KJ/06I1TbCR. (Sorokin 1998c, s. 664). 

~HYTb - periI . iskeä., lyödä (DAT). 2, lähteä, häipyä (STI). 

XY~HSI - 1. jotakin huonoa (DA T). KaK nl1Bo? - X}11HR! ; 2, ei mitään merkittävää, 
pikkuasia, huomiota ansaitsematon, asia (Mokienko 1995). TaM I1rpana K8KaR-TO X}11HR 
(Medeja 24.4.2000); 3. arvottomat, joutavat esineet (Mokienko 1995); 4. hölynpöly (STI). 
Me)l(,llY HaMI1 roBOPR - 'ITO R CKa3an 6blflO X}11HR. (A.S.). 

XYSlK - pam! (kovasta iskusta lähtevä ääni) (Mokienko 1995). Mbl cpa3Y - X~K, 11 

HeMI./Y Har06paTl1M no nl13.l1e. (Sorokin 1998e, s, 467). 

XYSlKATb - imperlks. XYRKHyn.. 

XYSlKHYTb - perjl. lyödä lujaa, iskeä (Mokienko 1995); 2. pudota, kaatua (STI). 

XYSIKHYTbCSI - perf pudota, kaatua (STI). 

XYSlKC - sama kuin xyRK. 

XYSlPMTb - imperfl. hakata, piestä (Mokienko 1995). X~pbTe MX! (Sorokin 1998e, s. 
564); 2. tehdä jotain intensiivisesti, energisesti (Mokienko 1995); 3, kulkea, taivaltaa (STI). 

XYSI'iMTb - imperf 1. ks. hakata, piestä (STI); 2. maleksia tekemättä mitään, ilman 
päämäärää (Mokienko 1995); 3. tehdä jotain intensiivisesti, energisesti (RMli). B pyKl1 
nonary - X~'IY, X~'Iy! (Mu 21.4.2000); 4. korvaa useita liikeverbejä (STI). 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koska kiroilu ja rivouksien käyttö on hyvin kulttuuri- ja tilannesidonnaista, 

kulttuurisia, yhteiskunnallisia sekä ajallisia tekijöitä ei olisi voinnut jättää 

huomioimatta. Näin ollen teoreettiseksi näkökulmaksi aiheeseen on valittu 

pragmatiikka. Sekä uskonnollisilla, kulttuurisilla että poliittisilla tekijöillä on ollut 

voimakas vaikutus säädyttömien ilmausten käyttöön. Mat-sanaston käytön kannalta 

kulttuuri, yhteiskunta sekä aika, ovat kuitenkin hyvin päällekkäisiä käsitteitä, joita on 

vaikea halunottaa irrallisina ilmiöinä: ilman Neuvostoliiton syntyä ei olisi 

neuvostonorrneja, ilman ortodoksisuutta tabut olisivat erilaisia jne. 

Kuvio 1 sivulla 73 osoittaa yhteenvetona, mitkä seikat ovat erityisesti vaikuttaneet 

säädyttömään kielenkäyttöön ja mitkä ovat olleet hyvin oleellisia sitä tutkittaessa. 

Kuvion aikaan liittyvät seikat ilmaisevat olennaista muutosta suhtautumisessa 

säädyttömään kielenkäyttöön: Kristinuskon tulo Venäjälle tiukensi kyseisen kielen 

käyttöä sekä toi sille uuden kohteen - Jwnalansynnyttäjän - (ks. luku 2.2.1.), kun taas 

vallankwnouksen jälkeinen kulttuurin hopeakausi lievensi suhtautumista mal

ilmausten käyttöön (ks. 2.2.2.2). Glasnostin voi sanoa olevan ilmiön kannalta tärkein 

muutos, sillä se vapautti säädyttömien ilmausten käytön (ks. 2.2.2.3.). 

Yhteiskunnallisista tekijöistä mm. neuvostonorrnit Ja tabut ovat sidoksissa 

säädyttömään kielenkäyttöön. Toisaalta neuvostonorrnit ovat sidoksissa tiettyyn 

aikaan ja tabut yhteiskunnanlisiin asenteisiin, jotka ovat peräisin kulttuurisista 

lähtökohdista - tässä tapauksessa ortodoksisuudesta. 
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Kuvio 1. Mal-sanaston käyttöön sidoksissa olevat pragmaattiset tekijät 

Kulttuuri 
. pakanalliset meoot 
- ortodoksisuus 

\ 

Yhteiskunta 
- neuvostonormit 
-tabut 

/ 
SAADYTÖN ILMAISU 

/ \ 
Aika Kliyttäjä 
- kristinusko - esim. miehet 
- hopeakausi - motiivit 
- glasnost - funktio 

Kuten kuvio l osoittaa kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja ajallisten tekijöiden lisäksi 

myös käyttäjä on olennainen seikka tutkittaessa mal-ilmaisuja, sillä hänen motiivinsa 

lausua säädytön ilmaisu vaikuttavat sen tulkintaan. Venäjän kielen osalta on ollut 

vaikea saada tietoa käyttäjistä Yleisesti ajatellaan, että rivoudet ovat lähinnä miesten 

kieltä (ks. luku 2.1.), mutta kaikki mm. glasnostin vaikutusta mal-ilmaisujen käyttöön 

käsittelevät lähteet totesivat, että säädyttömien ilmausten käyttö laajeni tällöin 

kaikkiin yhteiskuntaryhmiin (ks. luku 2.2.2.3.). Mielenkiintoista olisi selvittää, 

pitääkö tämä väite nykyäänkin paikkansa, vai oliko se vain glasnostin ajan ohimenevä 

ilmiö. Jatkossa voisi myös tutkia nykyvenäläisten asenteita säädyttömään 

kielenkäyttöön sekä maaseudulla ja kaupungeissa valitsevien kielelle asetettujen 

nonnien eroja (ks. myös luku 2.1.). 

Kuten kuvio 1 osoittaa, käyttäjään sidoksissa oleva tekijä on myös motiivi käyttää 

säädytöntä ilmaisua. Tätä kautta säädyttömien ilmausten funktioiden tutkiminen on 



74 

olennaista: säädyttömien iJmausten käyttö ei ole pelkästäJln sitä, että lausutaan karkea 

sana, vaan suoritetaan samalla karkea puheakti (ks. luku 4.1.). Tämä pätee myös 

muihinkin kuin itsenäisiin säädyttömiin ilmaisuihin, sillä säädyttömän sanan käyttö 

kieliopillisessa funktiossa (ks. luku 4.2.) esim. lauseenjäsenenä (predikaattina, 

subjektina tai predikatiivina) on tietoinen valinta, johon käyttäjällä on motiivi. 

Aikaisemmista kiroilua koskevista analyyseista saa sen vaikutelman, että kiroilu 

itsenäisenä ilmauksena on yleisempää kuin kirosanojen käyttÖ osana lausetta ns. 

kieliopillisessa funktiossa (ks. luku 4.2.). Tutkimusmateriaalini kuitenkin koostuu 

suurimmaksi osaksi verbeistä, joten sen analyysin perusteella mat-ilrnaisujen yleisin 

funktio on toiminnan kuvaaminen (ks. luku 4.3.). Ne siis toimivat usein lauseessa 

predikaatteina eli ei-itsenäisinä ilmaisuina. Mutta kuten jo luvussa 4.3. todettiin, 

tutkimusmateriaalini on kerätty sanaston laatimista varten, joten se ei osoita sitä, 

käytetäänkö itsenäisiä mat-ilmaisuja vähemmän kuin esim. lauseenjäsenenä, vaan 

tutkimusmateriaalini osoittaa sen, että itsenäisiä mat-iJmauksia on lukumäärällisesti 

vähemmän kuin ns. ei-itsenäisiä. Olisi mielenkiintoista selvittää, kumpia 

todellisuudessa käytetään enemmän. 

Tutkimukseni yksi tärkeä tavoite on ollut laatia russkij mat -sanasto venäjästä 

suomeen. Se, että sanastosta on laadittu ns. selittävä sanasto (ks. luku 5.3.2.), ei ole 

ollut vaikea ratkaista, sillä käännösvastineiden antaminen olisi ollut mahdoton 

tehtävä. Kysymys sanaston makrorakenteesta eli siitä, missä jäJjestyksessä sana

artikkelit sanastossa esitetään, on ollut monimutkaisempi. Sanasto on laadittu 

aakkosjärjestyksessä, mutta vaihtoehtoisesti sen olisi voinut laatia esim. funktioiden 

tai erilaisten teemojen pohjalta. Kuten jo luvussa 5.2. on todettu, muu kuin 

aakkosjärjestys ei kuitenkaan palvelisi sanastoni tarkoitusta, sillä sanasto on laadittu 
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venäjän opiskelijoille avuksi tunnistamaan tuntemattomia ma/-ilmauksia. Sanaston 

käyttäjälle on helpointa löytää merkitys tuntemattomalIe ilmaisulIe aakkosellisuuden 

perusteella. 

Laatimaru sanasto on ensimmäinen venäläis-suomalainen russkij mat -sanasto, ja 

verrattuna useisiin muihin sanastoihin, se on yhtenäinen kokonaisuus, koska se on 

laadittu kolme kantasanan pohjalta (ks. luku 3.1.). Venäjän ma/-sanasto on hyvin 

kontekstisidonnaista ja monimerkityksistä. Mat-sanaston monipuolisuutta kuvaa 

Dreiziniltä ja Priestlyltä (1982: 247) lainattu tarina tapauksesta linja-autossa. 

Esimerkissä 39a on maksimoitu mat-ilmausten käyttö, kun taas esimerkissä 39b sama 

tarina on esitetty yleiskielisenä: 

(39a) XY~Y~TC~ 3Ta n~3AOB~Ha - BOT-BOT Hae6HeTc~: BC~KO~ 
n~3APosaH~ HeBnpoe6. 111 BOT OA~H HeAoe6 (e6ano Ha OAHOM 
C~KeJle XepaY~Tc~) B n~3lK~BaeTC~ KaK n~3AaHYTbIVi, alK Bce 
oxyeJl~. npoe6c~ CKB03b BCIO xye6paT~1O ~ n~3A1OK! 
BXY~Y~JlC~ B eA~HCTBeHHoe npOlKonbe: Bbl, MOJl, CTapble 
npo6Jl~~, n~3AY~Te BCT05lK, nOKa BaM n~3Aa He np~XY~Y~Tb. 

(39b) II1AeT 3TOT aBT06yc - YYTb He naAaeT, TaK MHOro naCCalK~pOB. 
111 BOT OA~H MOJlOAO~ yeJlOBeK (roJlOBa eJle AeplK~TC~ 60r 
3HaeT yeM) BT~CK~BaeTC~, KaK cYMacweAW~~, Bca alK POT 
Pa3~HYJl~. npOCT~CHYJlC~ CKB03b naCCalK~pOB ~ Xllon! - 3aH~Jl 
eA~HCTBeHHoe cBo60AHoe MecTO: Bbl, MOJl, CTapyx~, e3lKa~Te 
CTO~, nOKa BaM KOHeu, He np~AeT. 

Esimerkit osoittavat, että lähes minkä tahansa yleiskielisen ilmauksen voi korvata 

ma/-ilmaisulla Mat-vastine saattaa kuitenkin olla sama usealle yleiskieliselle sanalle, 

ja yhdellä ma/-ilmaisulla saattaa olla eri arvottavia (positiivisuus-negatiivisuus) 

merkityksiä (ks. luku 4.3.). Niinpä sanaston laadinta pragmaattisen merkityksen 

omaavista kielen aineksista on vaikea urakka. NUl/-sanoille merkityksiä etsittäessä 

laatimani sanasto on hyvä apuväline, mutta iopuHinen merkitys ilmenee kontekstista. 
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r cclrrecti'Jns are still wanted, please use the feedback form. 

(m. ,noun,pron . bahr-dack') 

. brothel (literally);disorder, mess, disarray. MOSlfrequent use connected rather with untidiness 
Ihan with prostitution. 

+. bitch. often used like "well", but in the end of a clause 
(noun) 

+. fuck session. The underlying meaning is that Ihe person is gUllna fuck with whores or with 
occasional partner (maybe he gonnafind some chick in (I bar) or with somebody he knows but 
who has low moral principals. It isn'l used if man gonna have sex with his girlfriend. 

(verb) 

++ . to be a prostitute. Also means '10 fuck with everybody who wants ( maybe for free)' 
(noun) 

++. See comments. 1. A complex of habilS, mantlers and also a lI.'ay of life of a whore; 2. 
Prostitution in common; 3. Bad situatioll . 

• the boss. Used in penilentiary for Ihe men who conlrolthe criminals. 
bychara 
+. redneck 

(mase . noun) 

++ • little old man who farts frequently .lbzdYO nokJ, archaic, ol/Iy older generalions know this 

++ nigger or "person of southern nation ". e.g. Uzbek, etc .• Lilerally: "black-assed". 

pizdy 
++.10 kick someone's ass . see also "poluchit ' pizdy" 

• shit. It's strength is close to it's English equivalelll 
(masc . no un ) 

6.11.1997 16:42 



.dickhead .Is close to "opesdol" and "raspizdey" but in common describes more 
!ock-he'ad'edperson 

mat' 
fuck you! • very common, the most used russian "dirty phrase" has the vide variety of 

lfQJ~mgs,from "How do you do", to "Go to hel/!" The actual meaning depends on the intonation 

a face. see also "ebalo" 
(noun) 

a face. see also "ebalnik" 
sch'elkat' (noun) 

• too look blank. see also "ebalo" 
(infini t i ve) 

• to fuck. Variations of this word used about as much as its counterpart in English. 

• Exclamation (no certain sense) • Like "Oh, shit!" 
(noun, neuter) 

• A face. almost equivalent to ebalo, but a liule bit more offen.sive. 

(noun) 

.8 figure made by one's fingers (see comments) .Itlooks like fist , but thumb instead of being at 
/he top offist should be pushed between pointing andfuckingfingers. Showing this figure to 
someone is equivalent to showing 'fuck' but is not so strong. Word 'flga' is used in expressions 
(see "na fig", "n; flga", "ofiget"') 

(noun) 

+.condom 
(adj. ) 

• male homosexual, gay . • Literally: blue. 

to shit. Used in literal reference only. Not used like its English counterpart . 

• dick. Literlly means "horse-radish". /" 90% of words {Ill e:.pressions "hren " is interchangeable 
with "kher" or "khuy" (see). The "hren" stuff should be rated with '0', "kher" - with + and "khuy" 
with ++. This gives an ability to say the same things with differCllt strength. 
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kozhano'i Ile'ite (expr) 

to suck one's weiner. literally translaled as "to play on a lell/her flute" 
(verb , trans.) 

.to beat someone, to kick someone's ass. means serious damage to victim, see also "otpizdit'" 

(verb, inf.) 

• to hit something or someome. (spelled with stress on the first syllsble) EX: "Oto'idi, a to 
.. - "Get lost or I'll kick your ass" 

pal'lsa obossat' (expr.) 

(it's) a piece of cake. Meaning, of course, that there can hardly be anything easier to do than 
Used as a separate sentence. Has a flavour of disdain and/or boastfulness: 'A eta 

IIOlheJ,h?' (What about this, can you do it ?') - 'Kak dva pal'tsa obossat'J' 
drochit kak on khochel (proverb) 

"everyone does things by the wily he used to"; Literally Iranslation "everyone 
IIIrtllrixltes by the way he likes" 

(verb) 

• Also used in expressions like "khapat' marikhuanu": to smoke marihuana 
(nei) (noun phrase) 

to hell with it, I don't give a damn. Telik pizdoi nakrylsja. - Kher s nim. The TV went out of 
-I don't give a damn 

(noun) 

a Ukrainian. Very insulting. [tliterally means "greedy one". (has also 'forelock" as meaning) 
(noun, female) 

see comments. I - means something bad or usless. "Kak pivo ? - Khu'in 'a" - "What would 
say about this beer? - Shit"; 2 - Bad situation, trouble; 3 - thing, (usualy a part of 

IICj\m.~I},)."Otkruti 'tu khu'in'u" - "Remove this detail" 
(adv. ) 

,.DllfilV (cf. pizdato). Kak dela? -Khue"vo. How are things wilh you? -Terrible. (Note that the 
word is an adverb, while its E,,!!lish counterpart is an adjective). 

(adj. ) 

bad (cf. pizdatyi). Khue"vye den'ki IIastali. Bad days have Come. 
grushi okolachivat' 

to loaf. literlally translated as t"To shake pears from the trees by hitting their trunks with 
dick" 
(noun, male) 

No certain translation .• fI's an insult of a wide usage. literally translated as "dickweaver". 
also comments to "khuilo' 

to loaf. literally translated as "To kick dicks all around" 
Inoun, male) 

No certain translation .• It's an insull of a wide usage. Therc'" a lot of insults in Russian 
has no certain meaning. They are formedfrom Ihe mOSI used explicit words. Any word 

"khuy" will sound offensive and isulling even if it hlls /la sense. 
stradat' (expr) 

to do smth sensless, to loaf. As an cxample - somebody has /lathing 10 do so he is strying to 
as he can for a half of an hOllr so we can say about hi,If . "On khu'ine'i stradaet". 
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(verb, inf 1 
• No certain translation .Is used as all alternative to verabs like "hit", "kick", "throw" and 

It depends on a fantasy of the one who speaks and the one who listens. 
moju trubku 
Suck my cock! • Used in the same derogatory way as its counterpart in English. 

"kulake gonyat' (expr. 1 
10 masturbate. English analog is "to pet one 's monkey"; Literally translation is "To run bald 

throughover one's fist" 

(female, nounl 

• cunt. "Pizda" (see) is more popular. "Manda" is interchanxeable with "pizda" in 
iU/:"e~rsi(ms but not in words 

(female, nounl 

genital louse • Often used to name any unknown insect. 
(masc. noun) 

• Very commonly used, but don't soy it to cop if he 's not tied 

(masc. noun) 

+0 dumbass,fuJl • is spelled like "moo-duck" , commonly used like "mulhafucka" EX: "Poslushay 
ty, mudack" - "Listen you, muthafucka ". 

(masc. nounl 

+. dumbass,fuJl • A little bit stronger than "mudack ". 
(masc. noun) 

+0 The one who is talking shit. Literally translation ;s "The one who is chiming with his balls" 

(exprl 
.1) far away; for more see comments. See "no khuy" 

vertet' 
++. to ignore someone or someone's opinion. Literally translated as "To rotate someone on the 
top of your dick" EX: - "Da ya ego no kl/l.I'Yu verte!!" - "{ don't !!;ve a shit about him!" 

(exprl 
++. I) far away; for mor see comments . Also used (IS a part of expressions like "to hell with it". 
EX - "Do nu ego no khuy" - "To hell wilh him" Also used (IS apart of :Go to he//" EX : "Idi no 
khuy" - "Go to hell" 

(expr .1 
++. Why?, What is the reason. English IInalog sllollld be like· "For fucking what?" 

t+. to get stone cold drunk. Very of tell it's explained what was tfrinken: "Na'ebenilsya vodkai" -
"Got drunk by the vodka"; see also "naklwyach;t'sya" 

(verb, transitive, perfect aspect) 

+. to cheat, to con someone. Menja vc/fera naebal; 110 shtuku. I Ivas conned out of one thousand 
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MUlt',v'a (verb, inf) 

++. to fall down. Is used when the fall Ivas unexpected and rather strong EX: "Vchera ya 
lQebnulsya po p'yani na l'du"·"Yerstedoy I got drunk slipped 011 ice andfell down" 

(verb) 

++. (0 get stone cold drunk. Very of tell it's explained what was drinken: "Nakhuyachilsya 
WIdkoi"· "Got drunk by the vodka"; see also "naebenit'sya" 

++. It doesnt't matters. EX: "Menya eco ne eb'et" · "I don't give afuck about it" 
'ehe!Dny ( adj.) 

++. Very large .Is used to describe snllh . that impressed the one who's talking with its size. The 
literally translation should be "unjuckaiJ/e" 

++.1) No way! (disagreement); 2) Nothing;. EX: 2) "Smotr'yu, a v butylke ni khuya net"· "I 
found that there's alredy nothing in the bailie" 
khuy sobachy 
++. I. for nothing; 2 in vain( and may be also in vain and accidentaly). literally translated as 
"forless than a dog 's dick" EX: 1 . see EXfor "podi khuevo?"; 2 . "Pomer ni za khuy sobachy"· 
'Died in vain" 

a mozhno (expr) 

+. see comments. ironic expression, m~(Jns "So fucking what ?" Literally means "l'm so excited 
Ihatl'lI piss in my panties" 
ebe"tsya, drugoi draznitsya; kakaya raznitsa. (proverb) 

to one fucks, the other one teases; whal 's Ihe difference . • Answer if somebody says "kakaya 
ramilsa" ("what's the difference") 

(verb) 

• go nuts (a little) • see also "okhu'et'" 
(verb) 

++ . Go nuts, get pissed off. As an exalllple : "Da ty sovsem okue/!" . "You're gone slone cold 

(mal e, noun) 

++. Dumbass, muthafucka .Is used to .I'lerss somebody's mental sickness 
"""""L' (verb, infinitve) 

++. see "okhuet''' 
(verb, part of expression) ) 

++. (it) bored (me) • It 's a parI of expre.,sions like "Mne eco vs'e oSlo'eblo"· "Allthisjuckin' 
bored me" 

IlIld~uiitel'no l adv . ) 

++. very good, excellent. (see also oh/filel'no). Noce an exCra moC STO (hundred) usedfor 
amplification of the meaning. EX: Kak "('hera nazhralis '? - Oscoilu;cel'no. How did you drink 
yesterday? . Excellenc. 

-.u,dollat' (verb, inf. transitive) 

++. to kick someone's ass, to beat somCllne • synonym co "dae' pizdy" bue means more damage to 
viccim; see also "otpizdic". 
++. to kick someone's ass, to beat someone. synonym (0 "dac ' pildy" buc means more damage Co 
viCCim; see also "ocpizdic '''. 
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(verb, inf, transitive) 
• to kick someone's ass, to beat someone. synollym to "dal' pizdy" but means more damage to 

see also "otmudohat". 

In., noun) 

swine, scoundrel. • Lilt. cadaver. 

(noun) 

a male who's used a as female, typically in army or jail. the more common meaning is rooster. 
when addressing males ex: 'hey -"ou petuh, come here' 

roUen faggot. Mean expression used in the coal mines of Ukrainian Donbass. Literary 
the passive gay who have gotten (Ill aqute honorreia in his anus. Puts the conterpart way 

(verb, intransi ti ve, imperfec .'. aspect) 

+0 I. to chat; 2. to tell lies • The word COllIes from the root pizda. /. Poide"m popizdim. Let's have 
(ahat. Let's shoot the bull. 2. Zaebal u;ile. khvatit piz'det'. You've bored me to death, cut that 
crap. Ne pizdi! Come offit! Cut it out! Like any other Russian of the same origin this one can 
only be used among friends or with peol,le whom you want to insult Or don't care about. 

(noun, fern.) 

++. vagina, cunt. Probably as bad as 'CUl/t' in Russian. 
(adv. ) 

+0 good (cC. pizdato). Kak dela? -Phd,,/{}. How are things with you? -Fantastic. (Note that the 
Russian word is an adverb, while its English counterpart is an adjective). 

(adj. ) 

+. good (see also raspizdatyi). Smotri. kakaja pizdataja tachka. Look, isn't it a swell car? 
(noun, male) 

++ . fiasco, the end complete. Means allY kind of fatal outcome. This is the one of the most 
capatious words in Russian slang 

nakryt'sja (verbal phrase) 

+. go out of Whack, go out of kilter. Moi pentjukh pizdoi nakrylsja. My Pentium went went out oj 
whack. 

+. The thing that doesn't matter. Could I,e literally translated as "The thing from the cunt". EX: 
"Chto eto za piz'dyulina?" tr.: "What tl,( /ilck is it?" 

(expr) 

+.equal, the same. "Mne po khuy" meulls somethillg like "/ don't give afuck" 
na konchik (expr.) 

• to get a honorreia. Literally translatiol/ is "To ca/ch a thing by the end of your dick" EX -
"Trakhnulsya po p'yani i po'imal na kOl/chik" - "Was drunken, fucked some chick - and got the 
Jack!" 
posrat' (expr) 

+. to be lost or damaged. is close to "Jii:doi nakryt'.rja " (see) bllt has more wide usage EX: 
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otpusk posh 'el posral''' - means "I've planned to have a vacation but my plans are 
rcid'entaly broken" 

II's good isn't it? .Is used as a commelltto earlier discussed subject. "SOlnya grina ni za khuy 
- podi khuevo?" - "To get $]OOlor nothing - cool, isn't it?" 

that sucks. see "piz'dyulina" 
plzdy 
to get one's ass kicked. EX: "Vy'elmulsya i tut zhe poluchil pizdy" - "He bragged and then 

jlmiedlrat,ely was beaten" ; see also "dot' pizdy" 
Imc)yu konfetku (expr) 

my dick. Literally: "suck my cancly" 
(verb, inf) 

,ID ,;ca,'". The underlying meaning is "f(} piss into panties being scared"; see also "zassat'" 
(verb, inf) 

• to lose. Used if the thing is lost or Ihe game. (see "prosral''') 
'adsksya pizdopro'ebina (rare) 

• no certain translation • It's a concelllrate of explicit language. Is used to stress that some thin , 
or JV"'It: one) has concentrated all neg(llivefeatures and things in itseLJ 
Ir.dolo~h ( noun ) 

a foxy person 
(verb l inf) 

• to lose. Used if the thing is lost or the game. 

• A slacker. Lit., "someone cunting oIl." See notes, • From the root word 'peezcU1.' It is 
"'c~re;fti~IR to compare this word, whose' root is feminine, to the many, much milder English 
J/uruc1S using male masturbation as an (/Ilalogy for the concept of 'wasting time. ' 

(adj . ) 

very good (see also pizdatyi). Smoll'i, kakaja raspiZcU1taja tachka. Look, isn't it a mighty swell 

(noun I mascul ine) 

++. A slacker. See also raz'yoba, rasp i:duy. Lit.: A guy who fucks around, doing nothing useful. 
(noun , mascul ine) 

++. A slack, a lazy person. (has the sall/e meaning as raz'yebay, rasphduy, but less offensive 
,j/avoLlr) .. EX: Ty doebal etu khuynu? - Net. - Ra<.'yoba ty! Have you finished with that shit? - No -
What a slack! 

(verb, inf .) 

++ • to escape 

+. slut (noun) • can be used as bl'ad' 

(verb) 

+. steal, sneak. common reason for th, I(/ck of cOllllnodities 
(infinitive) 

+. to shit 
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(in fini tive ) 

piss. quile vulgar 
(n . , noun) 

t. swine, crook, scoundrel, bastardlbitch. (Litt:cadaver) 0 see padI/o. This one seems 10 be some 
"'.',.,«0'. Can be combined with an adjective or a participle; e.g. "Ty styervo ebannoye". 

51n (noun phrase) 

o son of a bitch. nearly equivalent to its English counterpart. 
posrat' (expr) 

• to lose or damage something • It's a /ranzitive expression - EX: "Ya dal emy pri'emnik, a on 
lVOdil ego posrat'" - "I gave him a radio alld he losllbrokeldamaged it" it. See also "po'iti 

(noun, masculine) 
t o bastard. About as strong as its English counterpart. 'Ivan svoloch'.' "John is a bastard. " 

(verb , i n t,transi t ive) 
• To fuck (someone). see also "trakhat \ya" 

(verb, int . non-transi tive ) 

• To copulate. see also "trakhat '" 
IDdlobJJydskiy pizdoproyob 
++ 0 has no translation. Very emotional expression that shows the sense of offence (but not very 
#rong). 11 can be used between friends . 

van'ku ne val'aj." 
• Don't pretend you are dumber than you really are .• Uterally, means "Don't roll around like a 
Vanka." ("Vanka" is the usual name given the village idiot in stories.) Can also mean, "Don't 
pretend you don't understand what I'm .,,,ying. " 

noun) 

(expr) 

t . to hell. Uterally: "into the cunt". Jus/like "na khuy" used in expressions like: poshe"l v pizdu 
(1uckoff') 

(female, n o un ) 

• flying dick. The stress should be all Ike last syl/aby or it should be translated as "vafer". 
'vafl'a" is a mystic, fairy object. Accordillg 10 legel1d when someone stands wilh his mouth 
opened for too long it quickly flies into ("ee "lovit' vafly"). It's of lien used to name different flying 
objects, especialy zeppelins. 
Iovit' ( e xpr) 

+ 0 see comments. means "to stand and look blank nOI knowing whallo do, maybe beeing in 
~rprise". Literally means "to ca/chflYfllg dicks". (see "vafl 'a"); 

(expr) 

.to hell. like "v phdu ", but made less s; rong by changing the preposition into "vo" and stressing 

6.11.1997 t6:42 



""1-"" WWW.nOI<l I II .U IV.IIUf-m;nOlm/allla.l~hVKussian.html 

this preposition. used in a funny way al/long friends 
rakom (expr) 

• To assume a doggy position . • It mean.\" 1) to assume a dggy pose for havinf sex; 2} To assume 
fJlIy unsuitable position, to be in unpleasalll situation. 

(v., intr., imperfect a spect) 

+. to brag. show off. The word comes ji'om the root ebat'. Ty u menja dovye"byvaesh'sja skoro. 
qyou keep on showing off like that you're gonna be in trouble. (It has aflavor of 'Stop bugging 
/U or else!'). 

(noun, male) 

• the fart. The wulerlying meaning is "1(1 piss into panties It's an insult of a wide usage. 
(adj) 

+.1) dishevelled 2) abused. The underlying meaning is that the person looks like dick which was 
masturbated for a long time. 

( noun ) 

+. The man who fucks 

(tern. noun) 

+. ass, arse, asshole. pron. Zho-pah. Pruverb: Na bezptichyu i zhopa solJove'y = any port is 
good in a storm c.f z *opoliz 

(m.noun) 

+. ass-Iicker, boot-licker • like Engl. 'IJ rown nose' 
(verb, trans.) 

++ • to bore someone 
(adv. ) 

+. very good (cf. pizdato). Kak pozhivaesh'? -Zaebis'. How's life? -Good. (Though, from the 
grammatical standpoint, the word must considered an adverb, it is actually an imperative form of 
the verb 'zaebat'. Translated literally, il means something like 'Fuck till you're blue in the face.). 

(noun) 

.. dickhead • It really means the head od a dick. 
(verb, intJ 

+. to cheat, to talk bullshit. For example if someone cheated you or asked a too high price on the 
market: Ty zalupnul!: "you cheater!" ( Vl'rY strong) 

+. bastard .literrally means "the one who's stinking shit, cos he used to shit in his pants". Is used 
tQ stress one's infantility, misery etc. 

(verb, intJ 

• to scare. The underlying meaning is "w piss into panties being scared"; see also "prissat'" 
'eblJcb.y (adj. J 

++. boring, muthafuckin' .Is used to d,, 'cribe smlh. that (ore someone who) bored the one who's 
talking too much. The literally translali f'1/ should be "evil-fuckin '" EX: "Suka ty zlo'ebuchaya"
"You're motherfucking bitch" 
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• 'fuck you' • Literally '1 have fucked your mother. ' 'iib' is an obsolete form of the past tense 
II/I.Iculine singular. The normal pastte"se of "ebat'" is "ebal, ebala, etc. ". This is probably the 

offensive term in Russian, though colllmonly used. 

feedback paee if you , 
and maintained by HC (hchoirn@notam.ujono) 
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Erтoг! Reference .оогсе поl found. www.leningrad.org.ru I 
26.6.2000 

5. Имя: натаха , 

Комментарии: третий день в башке этот е6аный крановщик шестой 
бригады ... оЙ бля .. .. е бля ... 
- Monday, June 26, 2000 at 10:52:45 (MSD) 

8. Имя: naша , E-Mail: Erтoг! Refeгence .оогсе not found., Город: СПб , 

Комментарии: Заезжал проеЗДом в FirebaJl (где находится всем 
известно, .. . ). Билеты после 20.00., захазать столик стоит еще и 
денег. На единственной афише ·Ленинград· зачеркнуто, и хуевой 
шариковой ручкой написано ·отстой·, JJ/J уж . .. ·Что-то сегодl-lЯ будет. 
А ·ЗД· очень кайфово, Шнур, ·С noцелуйчиком в засос· не выходит 

из головы третий день . 
Ребята, до встречи. 

- Sunday, June 25,2000 at 16:34:43 (MSD) 

15. Имя: phil гоrnaп , E-Mail: Erтoг! Refeгeoce .оогсе 001 fouod., Город: 
moscow city • 
Ноте Page URL: Еггог! Refeгence souгce not fouod. 

Комментарии: РЕБЯТд, Я ВАС ВИДЕЛ НА ФЕСТИВАЛЕ В ТУШИНО
ЭТО ПИЗДЕЦ. САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ! 

ПОСЕТИТЕ САМЫЙ РУССКИЙ СдЙТ О ГРУППЕ KORN НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. 
СУа 
- Fnaay, June 23,2000 at 13:24:15 (MSD) 

33. Имя: Тёма , E-Mail: Еггог! Refeгence .ource not found., Нomе Page 
URL: Erтor! Re(ereoce 50urce Dot fouod. 

Коммеtпарии: Чой то я сюда часто заходить стал .. 
Addicted навернА .. 
Или просто свечусь, чтоб про меня дРЛекorо, Глебушка не забыл . 
Ж=) 

у вас вечер. 

у меня разгар рабочего дня . 
у вас утро. 

R ложусь спать. 

странно. 

бардак так сказать. 

Мысли . 
На куй гнать . 

Пить с утра на работе . 



Веселей? 
Типа . 
.. ....... "д я хочу пива! И новые джинсы" 

- Wednesday, June 21,2000 at 21: 14:40 (MSD) 

35_ Имя: !!!нур , 

Комментарии: /J;!., Ю в Котле не совсем тот "Л-Д" . /J;!. и хрен с ним. 
ТЁМА, вроде как ни че не Нa!JP.. Спасиба . 
- Wednesday, June 21,2000 at 19:03:27 (MSD) 

61_ Им .. : натаха , 

Комментарии: у меня вот тоже хуйня приключилась, сама ruJOхо 
помню, так как пила с 15-ого ПО 18 включитеЛbl-lО а спать 
приходилось не больше 4-х часов в сync:и а то и менее. вроде так все 
хорошо начиналось , меня 17-0ГО взявши под белы ручки потащили 
вместе с шашлыком и водкой в славный лес Ц3рИцыно. присели, 
музон врубили, периодически проскакивали песни группы руки 
вверх, на которые виновница торжества реагировала довольно 

буйно, в принципе единС"Т1!енное, что я в этот день могла сказать 
это- поставь ленинград. потом один из приглашенных или не 

приглашенных хуй их энает ОТКУЮ появилось столько народу наехал 
на одну из девушек, пригрозив что она будет сосать всю ЖИСТЬ. ее 
молодой чел конечно не потерпел такого и начали кататься они по 

склонам лесным,давая Щ)УГ Щ)УГУ пиэды. ну вроде потом 

угомонились. выпили, ну а тот начал опять выебываться и говорить, 
ЧТО МЫ все rnиды и мрази, ну тут все ЗЗНОВО началось, НОЖИ не 

успевали выxвarывэть, бабы орут, наровят ему В ебалbl-lИК ногой 
сунуть, по ходу нос ему сломали. тут ОТКУЮ НИ возьмись еще народ 

подоспел и понеслось ... слюни, сопли, кровища, все пьяные, кто 

ревет как белуга, а я сижу и охуеваю, и думаю, не, не полезу ... 
после окончания всей этой ТУЛbl-lИ кого ПИЗДИЛИ MeдneHНO пополз в 
сторону метрополитена .... ну а мы перебрались поближе к дому и 
продолжили веселье ... 
вот так вот бля бывает ... у меня по жизни .. . 
- Monday, June 19,2000 at 17: 11:53 (MSD) 

65. Имя: Gleb aka Maniac . 

Комментарии: Слесаря сказали - ХУЙНЯ . Примат рад до соплей. 
для тех кто не в курсе : 
После Крыльев, один кекс (брат нижеписаВшего АнЩ)юхи) , 
проложил на моей машине новую трассу Малые Вязёмы - Канава. 

Результаты заe3/JP. : Помятое крыло, стойка, стекло , дохуя нервов 
Глеба, отшЫбленное зеркало, пробитое колесо . Заключение 
экспертов: Хуйня, главное, ЧТО жыв остался. Водитель прошел курс 

лечения пинками и пивом. так как новая трасса оставила 

незгладимое впечатление на гонщика, бриraдi! подоспевших 
парамедиков (не путать С парапедиками) в составе Я , АнЩ)Юха и 
некий Призер, извлекла невменяемого гонщика из машины путем 



посулов и воспоминаний по матери всей родни до седьмorо колена с 
моей стороны. 
Речь гонщика была cnyтaннa и невнятна, он бормотал, что 
ВНИМАНИЕ в 4 утра показались на дороге странные личности в 
составе никак не меньше 10 человек ( что в принцЫпе невозможно). 
В заключенни хочу ознакомить вас с одним перлом гонщика по 
окончании заезда 

Г "Ну ебаны В рот ... Они пизды получат" 
Я "Кто?" 
Г "ку они .. шли там. тормоз в пол" 
Я "может газ" 
Г "Неее ... тормоз он в середине" 
Я "да ку ?!?! Разве?!?· 
Г "Ну меня каАААКК зАКрууТиJ11l00 , а хули гравий ведь .... ку они 
пизды получат" 
И обмяк, выдыхая спиртовые napbl в несметных 
количествах ... . смолкли даже гггицы 
- Moпday, June 19,2000 at 16:43:01 (MSO) 

70. Имя: Gleb аkз Maniac , 

Коммектарии: Натаха ! С прошедшим тебя! 
Мне расхуярили машику, теперь с Питером возможно трабл будет, 
так как в выходные придется её делаТЬ! 
На "Крыльях" было хуёво, сnaсало только xamlвное пиво, fJjJ И то не 
для всех! 
Организаторские слова ·Не ругатъся со сцены матом" действия не 
возымели. Шнур стал "генералом" ОМОНА, требовал чебуреков и 
просил чтобы не забирали в Чечню и явно желал провести в Москве 
ещё 15 суток в КПЗ за песню ВНИМАНИЕ "Такой ля-ля-ля-ляй
ЛЯЙ ,е6аный мазафакэ" исполненная в таком контексте песня 
звучала так. что будто именно Шоу6изнесс , именно вся то что 
проходило в Тушино идектично , самым страшным матерным словам 
, которые он знает. Жалко, что ДЭНа не было. 
- Monday, June 19,2000 at 12:15:48 (MSO) 

76. Имя: Тёма , 

Комментарии: (доброе всемЪ утро, я пшел cnaТb) 
2 Лалочкэ ... 

Интернет .. Ж=) зашел как-то с бодуна на cd.ru ... начал там лазить, 
нашёл "пулю" ... поехал в Нью-Йорк, там ея купил .. потом зтот сайт 
нашел .. . списал с Реал Аудио - "мат· .. вот так и тащусь 
потихонечку ... только что-то вот энергии нету не хера в последнее 
время ... надо подкормиться .. . 
- Moпday, June 19,2000 at 09:59:59 (MSO) 

81. Имя: Chappi , E-Mail: Eп-or! R.r'",DC' !ourct оо! rouDd., Город: 
Moscow , 

Комментарии: Ну KOrfJjJ же наконец-то, выйдут остальные песни, 
новые песни, ЛУЧШИЕ ПЕСНИ в МРЗ, я уже не смею мечтать о СО :( 

Просто жить , даже существоваТЬ не могу в зтом ебанном дерьме 



без вашей музыки! 

Собака@ 
- SUnday, June 18,2000 а1 00:39:52 (MSD) 

136. Имя: Андрюха aka Addisоп I Gleb типа Мaniэс , Город: в данном 
случае Петербург, 

Комментарии: Всем приветец из славного городУ Питеру!!! 
Концертец вчера был пиэдатый, а в Грибоедове народУ до хуя а 
толку ни хуя ... , еле дожили до утра пока сведУТ мосты чтоб noeхать 
поспать, а то 2 суток воще ни хуя не спали. 
Щас сидим в Котле, и режемся в биллиард. .. я короче прое6ал , и 
теперь сижу вот. пишу мессаги, эдесь кстати охуенно кормят и 

вообще весЬМа НедУРственно, правда Препинаки за стеной играть 
заебали: ))) 
вот такие дела .. .... . ладно, через пару часов отваливаем в столицу, 

до дома до хазы .. . 
Щастливо ... :))) 
- Saturday, June 10,2000 at 22:47:40 (MSD) 

155. Имя: На этот раз реальный Андрюха аkз Addison , Город: 
Moscow, 

Комментарии: Да .... не ну я в принципе воспринял с юмором 
конечно .. .. 
Но все же считаю нужным сообщить что слухи о моей сВ3ДЬбе 
сильно преувеличены .. . (см.ниже, сабж. от 05.06) 
Так что уважаемые подъебщики, просЬ6а ПОЛЬЭ0В3тся собственными 
никами, И не лезть под моим :ОО()!!! 
д то мне то в общем по КУЮ, а вот Глебона чуть до инфаркта не 
довелИ ... так то вот ... 
Д с халявным салатиком видимо придется пока обломаТЬСЯ :)))) 
- Tuesday, June Об, 2000 at 19:34:37 (MSD) 

165. Имя: Deп. Город:SРЬ. 

Комментарии: ОПЯТЬ же про "Такси·. Понятно. что нужно и 
денЬ6асов ребятам подзаработать . Но если заранее известно. что 
такая хуйня будет. можно кинуть хотя бы в rocтевухе. что типа ребцы . 
не ходите сегодня на наш концерт. кина не будет. 
Д то прихо.щп мои друганы в первый раз на Ленинград. я им 
наобещал. что круче этого по крайней мере в радИусе мух тыщ км 
ничего не сыщешь. а потом полтора часа краснею и хуею. Звука нет. 
драйва тем более. Играют через силу. Бред. Единственное светлое 
пятно - последняя песня про миллион алых роз. 
Вот такая хуйня с ребятами вышла. (это они. ШНУР. тебе цветы 
ПОд;:lрили. KOГд;:l вы на cynерПобеде раэъезжались после концерта . Я 
этого светлого момента не ДОЖд;:lЛся . У девчонки ДР был, отметила 
Уд;:lчно. ) 
Что будет в Спартаке ... ? 

PS: единсrnенный положительный момент . после Сайгона я купил
таки Мат. но слушать не смог. казалось слишком похоронно И 



бездраЙвово. Зато после Такси с удовольствием гоняю третий день. 

- Monday, June 05, 2000 at 12:42:26 (MSD) 

167. Имя: Mike, Город: SPb, 

Коммектарии: Пятница. Вечер. "Такси". "Ленингрзд". да .. . Мы, 
рэйверы, конечно, такое видали, и все же ... Отстойнейший клуб для 
дебилов и полубпядей, оставляющий после себя чувство недоумения 
и брезгливости, был сметен . Сказатъ, что концерт удался - не 
сказать ровным счетом ничего. Надо было видеть у60Г\1Х блядищ. 
откладывавших в сторону средства ... обильноЙ СВЯЗИ и манерные 
коктейли и подхватывавших при пев из новой песни с одноименным 
названием: "Все заебало! Пиздец, на хуй, блядь" . Программой
минимумом для группы теперь, надо дУМать , является выступление в 

"ГОJ1Ливудских ночах". Д почему бы и нет, собственно. Еще раз 
большое заебищенское спасибо. Удачи. 
о Monday, June 05, 2000 а! 10: 13:24 (MSD) 

197_ Имя: Мамонт, 

Коммектарии: Каберне Денев - СУПЕРГРУППА!!! Заебись меня 
порадовали последний раз. Особенно порадовала грудIJСТЗЯ, но 
стройная , девка на переднем плане. ох как она скакала ... 
Синяки! И шишки! Раз-два! 
- Wednesday, Мау 24, 2000 at 19:52:02 (MSD) 

214. Имя: 1233, E-Mail: Error! Rderence source по! round., Город: 1233 
, 
Ноте Page URL: Erтor! Rererence source по! round. 

Коммектарии: Все вы хуесосы!!!! 

- Saturday, Мау20, 2000 а! 01:11:51 (MSD) 

235. Имя: фанат , Город: санкт-Петербург , 

Коммектарии: Шел мужчина вдалеке 

С выправкой военной , 
Нес кусок хуя в руке -
Просто охуенныЙ . 

И улыбка на лице, 

И веселость взгляда, 
И кусок хуя в руке • 
Большего НЕ НАДО!!' 

И.Квасов Избранное 
- Wednesday, Мау 17, 2000 а! 19:27:01 (MSD) 



272. Имя: доброжеnaтель, Город: СССР, 

Комментарии: привет шнур!! вот naрочка стишков может 
пригодятся в написании песенок ( вроде по темат>1ке): 
Чеснока поешь и лука 
Невзначай к ней подойди 
Д потом скажи ей: "Сука!" 
ПоднатужЬСЯ и НАБЗДИ!! 

Люди женятся, ебутся, 
д мне не во что обуться .... 

Гудит как улей 
Рощ.ой завод 
Д нам,то хули, 

Ебись он в рот. 

Не учился, 
так ворочай, 
вжony 

ебаный рабочий! 
(С) не мой:) 
• Saturday, Мау 13, 2000at 21:39:54 (MSD) 

290. Имя: Мамонт, Ноте Page URL: Error! Refeпn« soun:. 001 found. 

Комментарии: оба концерта прошли ОХУИТЕЛЬНО. кто против - не 
пиз,цеть. 

• Sunday, Мау07, 2000 at 02:23:08 (MSD) 

346. Имя: Michael , 

Комментарии: Концерт вчера в Манхзпене - cyпep-nyпep. Большое 
заебищенское спасибо. 
• Monday, Арп7 24,2000 at 11:54:00 (MSD) 

367. Имя: КПЗ , Город: Торонто, 

Комментарии: Билет на концерт это охуительно .. Д на самолёт? 
- Friday, Арп/21 , 2000 at 14:34:24 (MSD) 

Зб8. Имя: натаха , 

Комментарии: Бля, почемуже ·ВВ" такими стали хуевыми? Я из 
правда никогдil не любиna особенно, послещ.ее более менее 
нормальное воспоминание о них осталосо от "Крайна мрий" и что 

было до. Но щас ЭТО что-то бля совершенно никому не нужное и 
зае6авшееЛростите УЖ, кто ВВ любит. Но мне на них поебать . Д 
чего это я вообще ... 
- Friday, Арп/21, 2000 at 14:34:21 (MSD) 



393. Имя: А.пе! , Е·Маil: Erтor! R.r.renc. 50Urc. not round., Город: 
moscow, 

Коммеtпaрии: Ура! Ура! Шнур - ты гений! Вопли - пафосное 
дерьмо! Концерт охуенный! По поводу МДМа • Киса, это не ваш 
метод. А вот в оги - дали стране угля ... Лучше всякого гербалайфа 
(дР, Гле6ыч?), похудела бы до младенческого веса, если бы не пиво. 
Натаха, приходи пятого, ТОЧНSlком. И вообще, камон эврибади! 
Зашибись! ·Ленинград· - чемпион! 
• Friday, Арп/21, 2000 at 12:56:57 (MSD) 

414. Имя: kpz, 

Комментарии: Да .. Понедельник. .. CeГOДНSI действительно очень 
хуево .... 

-Торонто-
• Tuesday, Арп7 18,2000 at 02:24:46 (MSD) 

431. Имя: КаЮК ПЗ , E-Mail: Erтor! R.r.renc. 50Urc. not round., 

Коммеtпaрми: Мысль. 

У Шнура c:y~ по последней строчке midrrfe crisis наБЛЮдРется. Что в 
принципе неплохо, так как от этого обычно развивается охуительный 
прирост творчества. Но, Родиые! Поддержите его там. А то я эдесь. 
Не дРеду. Шнур, еще раз с ДР тебя. Все будет эае6ись. Верю и 
надеюсь что у тебе еще 60 лет будет и стоять и водится. 

Ц. 

Тёма 
- Тhursday, Арп7 13,2000 at 21:55:32 (MSD) 

444. Имя: какжыч из канады , E-Mail: Erтor! aer.renc. 50Urc. not 
round., Город: Все равно эдесь никто чего·то ничего не пишет ... ТАк 
вот я к тому что лучше ·ХУЙНSl, чем ничего· ... Всем хорошего ДНSI, 
бля. Я пошел cnaтъ. , 

Коммеtпaрии: Проснулся. 
Просто и очень резво вскочил с кровати. 

Побежал в ванную. 
Помыл лицо и почистил зубы. 
Поприседал. 

Покачал пресс. 
Пооnкимался. 

Потренировал член. 
Побежал на кухню . 
Пожарил яичницу и 

Поварил кашку. 
Полную чашку Кофе себе налил. 
Позавтракал. 
Почитал газету. 



Покуриn. 
и 
Охуел 
Полностью. 

- Тhursday, Арпl 13, 2000 at 09:27:34 (MSD) 

448_ Имя: !!!нур , Город: П-г , 

Коммектарии: Толкаю. 
По ушам мне ездили раз этак дIlести, 
Пестней о том, как повезло невесте. 
И еще какая то 3емфирА. 

Трахает мне МОЗГ\1 с НОЧИ до утра. 
Говоря словами известного поэта : 
Вырубите на хуй. Заебало это . 

- Wednesday, Арп) 12,2000 at 16:26:20 (MSD) 

488_ Имя: Narcoman , E-Mail: Erтor!R.r.r.nc. 50nrc. по! round., 

Коммектарии: Хуй знает как я сюда попал, но хочу СКаЗаТЬ что все 
панки и металлИСThl черти конченые, и их всех на хую вертел 

- Tuesday, Арпl 04,2000 at 10:21:22 (MSD) 



ESТBOOK.RU - ЛУЧШИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ГОСТЕВЫЕ КНИГИ 

1. Имя: Чикотило , 

на главную 

добавить запись 

Комментарии: Gleb aka М: Ну как вчерашняя тусовка? Ты 
хоть на работе или где? Как здоровьице? Люди, у Голубева 

хороший причесон. Мне понравилось. 
- Friday, April28, 2000 at 13:22:01 (MSD) 

2. Имя: натаха , 

Комментарии: вот я уж с утра заправилась шампанским и 

бля хочу на воздух. всем отметить мир, труд, май июнь июль 
август по полной, а мне ещо на крестный ход завтра 
пиликать. в прошлом году это мероприятие на меня 

произвело неизгладимое впечатление, блюющие подростки и 

непоДростки, жарение шашлыков напротив церкви, мат 

перемат ~1 Т.д. короче большая пьянка. я чуть не прихуела , '-." 
когда все это созе ала. й знает че. ко че если ~-€гo Ь <
ничего не чиркану, не поминайте лихом рабу жию 
Наталью ... ушла (в очередной запой) ... 
- Friday, Apri/28, 2000 at 11:02:55 (MSD) 

3. Имя: ВeerDrinker , Город: СПБ , 

Комментарии: Вчерашний сейшен в Ленсовета - полное 
говно. 

Если б не было Сили и Колика ... 
А "Ленинград" не приглашали чтоль? 
- Friday, April28, 2000 at 10:49:52 (MSD) 

4. Имя: Оззи , E-Mail: 'liыi@mail.ru, Город: М, 

Комментарии: Кто-то тут что-то толкал про бабские бои? .. 
Ох и не советую ж я вам со мной связываться ... Ну если не 
хотите интриги, жду приглашения l ... 

- Friday, April 28, 2000 at 10:39:47 (MSD) 

5. Имя: Слоненок Гобо , 

Комментарии: Женские бои ... Я РАЗДАВЛЮ ВАС!!! Я 
РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я 
РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я РАЗДАВЛЮ ВАС!!!Я 

/www.guestbook.ru/book.cgi?user=leningrad&action=show 
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UV'U", .. r.u - ЛУЧШИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ГОСТЕВЫЕ КНИГИ 

РАЗДАВЛЮ ВАС!!! 

- Thursday, April27, 2000 at 21:55:24 (MSD) 

б. Имя : Медея , 

Комментарии: Молодой человек - Макс или Махх -во второй 
день были очень интересные дуэты в Большом зале, если вы 

ЭТОГО не слышали то ставится под вопрос ваше эстеТСТВО ... А 

Page 2 of 4 

Шнур был в Холле, там играла какая то херня (надеюсь ~ ~ 

никого не обидела) --во ВСЯКОМ t1lучае я его там видела ... 
Му - молодец! как всегда выступила!!! про бои - это хорошо I !! () ~ 
Меня в жюри!!! И Му тоже ... :-))) 
- Thursday, April27, 2000 at 18:22:13 (MSD) 

7. Имя: Елена, 

Комментарии: бой для местных бабцов? Это надеюсь для 
московских ...... так как я драться не люблю ...... С меня хватило 
манхеттена ... когда стулья над головой летали .... .. 

- Thursday, April 27, 2000 at 17:43:01 (MSD) 

8. Имя: Gleb aka Manlac , 

Комментарии: Голубеев охуел! Он покрасился, ну '!То за 
Е.Т.М, мне теперь с кучей крашеных идиотов ходить! :0) 
Тэнденция, пасха на носу!АДНАКА! Всё .... на дачу ..... 
Муму ещё со своими блинами :0) Без обидl 
ЗЫ Пить меньше надо, а может и больше, но все равно надо. 

- Thursday, Apri/ 27,2000 at 17:28:40 (MSD) 

9. Имя: натаха , 

Комментарии: Му, место проведения?? :» 
- Thursday, April 27, 2000 at 17:00: 16 (MSD) 

10. Имя: Елена, 

Комментарии: Когда чат, то появиться? И в Фишке играть 

не будете? 

- Thursday, April 27, 2000 at 16: 51: 20 (MSD) 

11. Имя: Му, 

Комментарии: я придумал конкурс ДЛЯ местных бабцов. 

Бои без правил в жидкой глине. 
награда - поцелуй и .о. !!!нура. прямо В грязную мордаху :0) 
Глебычь, твои блины покрылись пиздой . 
. Thursday, April 27, 2000 at 16:49:25 (MSD) 

:/ /WINW.g uestbook. ru/book.cgi?user= leningrad&action =show 28.4.2000 



r.v.G;UЕ~3ТЕЮОК.RU - ЛУЧШИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ГОСТЕВЫЕ КНИГИ 

12. Имя: Елена, 

Комментарии: Объясняюеь ..... К Шнуру у меня любовь ... так 
как Лен ин град это моя любимая клубная rpYnna ..... HY вот. А 
именно на 2 день я жутко наnилась и пошла домой, чтобы не 
наделать глУnостей .... Зато Ленинград я искала на SКIFe 
постоянно (когда nьянела) , но нашла только 
Вдовина .... Кстати шикарно отиграл ...... 

- Thursday, April27, 2000 at 16:49:14 (MSD) 

13. Имя: натаха, 

Комментарии: Елена, у тебя че там безумная лав к Шнурову 
чтоль? Ты только о нем всегда и пишешь, был не был, видела 

не видела :0» шуткую я 
- Thursday, Apri!27, 2000 at 16:26:24 (MSD) 

14. Имя: !!!нур, 

Комментарии: !! !нур nритусовывал чутка. 
- Thursday, Apri! 27,2000 at 15:58:32 (MSD) 

15. Имя: натаха, 

Комментарии: не пью, не пью .... 
НЕ ПЬЮ???? 

заебись ... 
- Thursday, April27, 2000 at 15: 54: 31 (MSD) 

16. Имя: Елена, 

Комментарии: А шнУР .. .. . выстуnал или туссовал? 

- Thursday, Apri!27, 2000 at 15:42:01 (MSD) 

17. Имя: Елена, 

Комментарии: Блять ....... каким -то хреном я его не 

видела ........ 

- Thursday, Apri! 27,2000 at 15:20:23 (MSD) 

18. Имя: Елена, 

Комментарии: шнУР ..... Был НА skife??????????? 

,<:Рг== Iрпil ng rad&action ==show 
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.GUESТBOOK. RU - ЛУЧШИ'Е БЕСПЛАТНЫЕ ГОСГЕВЫЕ КНИГИ 

141. Имя: Му , 

на главную 

Добавить запись 

Комментарии: Нет, просто эаёбывает всё время писать 
какую-нть хуйню( вроде этой) 
А интернет - ваще эскапизм ... ОТ жизни, от работы. 
- Tuesday, April 11, 2000 at 15:39:11 (MSD) 

142. Имя: наталья, 

Комментарии: все выпадают из жизни .... Весна, бля ... 
- Tuesday, April11, 2000 at 15:26:15 (MSD) 

143. Имя: Заира, 

Комментарии: Глеб, эвякни по 207-05~4 (до 20.00). Дело 
есть . 

- Monday, April10, 2000 at 17:46:07 (MSD) 

144. Имя: Gleb aka Мапiас , 

Комментарии: Сорри , небольшая ошибочка! 
Концерт в "Свалке" 5 мая в 23:00 , а не в 22:00! 
- Monday, April10, 2000 at 15:32:26 (MSD) 

145. Имя: Майкл , 

Комментарии: Вау, круто, наконец,то в Свалке концерт, 

прям недалеко от меня. Единственный минус звук в Свалке 

гавно. 

- Monday, AprillO, 2000 at 12: 15:20 (MSD) 

14б. Имя: Я, 

Комментарии: Самый жуткий ехрегiепсе в жизни . Пью, 
нажираюсь, блюю, пью дальше, блюю, пью, блюю, пью .. 
Выпиваю всё и кончаются сигаретты. 

- Monday, April10, 2000 at 09:26:52 (MSD) 
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МФЗоиды, ну вы блин даёте! Хорошо, наверное, быть 
вашим закадычным другом? :0) 
В руки лопату - куя чу, куячу!!! 

- Friday, Аргil 21, 2000 at 11 :49: 19 (MSD) 

86. Имя: Oliver , Home Раое URL: 
httD:llmfz.zenitspb.org/ 

Комментарии: Всем привет ... 
Неправда, никому мы кости не ломали ») 
Просто культурно отдыхали!!! И кстати получилось зто 

окуенно !!! ))) 
А вот давку создавали молодые люди в оранжевых 

футболках (но они не из наших) ... 
Места конечно в О.Г.И маловато ((( но как говорится "в 
тесноте, да не в обиде" !!! 
Такой заряд знергии получил ебанический !!! 
ЗЫ : Правда спина почему то побаливает .... 
- Friday, April 21,2000 at 11 :40:45 (MSD) 

87. Имя: Gleb aka Maniac , 

Комментарии: Странно .... я то обеих вас видел! Вы же 
рядом стояли :0) 
- Friday, Аргil 21,2000 at 11:35:51 (MSD) 

88. Имя: натаха , 

Комментарии: Во, бля, Му, опять не встретились. 

Маха поменьше меня будет раз в пять, она залезла на 

табуреточку и отплясывает, а мне монстры МФЗ чуть 

все кости не переломали. Была-была, только теперя в 

синей футболке :0) 
Я тебя тоже искала, думала может кто окрикнет или 

еще как,НО кол-во девушек с рыжими волосами вчера 

было просто не ограничено, если не сказать большего. 
Мы после пошли к Грибоедову, дальше пиво пить, 

допились, хотели в Питер поехать (причем как ни 

странно на электричках и совершенно без зузы). Бог 

отвел, видать. 

- Friday, Apri/21, 2000 at 11:25:07 (MSD) 

89. Имя: Му .. , Город: ЮЖН.столица , 

Комментарии: О-о·о ... группа КРОВИ ... на рукаве ... 
Давно такой бани не было :0) 
Но как же всё-таки клёво! Столько прикольного новья 

сыграли - СКА, Дачники и Ламбада(бананы? ганжа·ска 
короче) - убили наповал. Танцы на столах и табуретках, 
пиво рекой и потный угар(реализм бля) - кто бы мог 
подумать, что до этого публика слушала какой,то 

шняжный псевдоджетроталл, потягивая винцо и со 
скучающим видом изображая эстетский интерес, но мы

то (;о»знаем, что они(народ, чёрт бы его подрал!) 
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- Thursday, Apri/20, 2000 аС 13:06:04 (М5О) 

96. Имя: Елена, 

Комментарии: Самое смешное .... . что после ПРИНЯТ\1я 
определенной дозы спиртного .. Я начинала искать 
ленинград .. ... и мне почемуто казалось, что один черт 
из ленинграда .... и я к нему с вопросами приставала ..... А 
Ленинград в фишке не будет выступать? 

- Tuesday, Apri/ 18, 2000 at 16:10:25 (М5О) 

97. Имя: Оззи , 

Комментарии: Елена, радость моя, а с xgeHa ты взяла, 
что нас не было? Да нет, на самом деле;"нас не было ... 
Ну ничего, мы все будем в другом месте. Это уж точно. 
- Tuesday, Apri/ 18,2000 at 15:29:22 (М5О) 

98. Имя: Елена, 

Комментарии: хм ...... вас не было 

- Tuesday, Apri/ 18, 2000 at 15:02:28 (М5О) 

99. Имя: Елена, 

Комментарии: нда ....... БлядстВо ..... . А на SКIFe 
ваз не была ..... JКдала, ждала ...... Очень обидно .. .. . 
- Tuesday, Aprif 18,2000 at 15:01:58 (М5О) 
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ЛSЮШГРАД 

на главную 

добавить запись 

81. Имя: A.net , Е-Маil: govnodav@mail.ru. Город: 
moscow, 

Комментарии: Ура! Ура! Шнур - ты гений! Вопли -
пафосное дерьмо! Концерт охуенный! По поводу МДМа 

- Киса, это не ваш метод. Д вот в ОГИ - дали стране 
угnя ... Лучше всякого гер6алайфа (да, Г лебыч?), 
похудела бы до младенческого веса, если бы не пиво. 

Натаха, приходи пятого, точняком. И вообще, камон 

эврибади! Зашибись! "Ленинград" - чемпион! 
- Friday, Apri/ 21, 2000 at 12:56:57 (MSD) 

82. Имя: Озэи , Е-Маil : vizzi@mail .ru. Город: М, 

Комментарии: Нда ... Колбас был!!! Два минуса: В 
МДМ - мало, в ОГИ - жарко. Д так все как обычно - по 
полной и по высшему. Д ваш дворник - большой 
пошляк. Разве можно так напиваться на рубль! 

- Friday, April21, 2000 at 12:51 :21 (MSD) 

83. Имя: натаха , 

Комментарии: не судьба, Му, не судЬба.Ты же знаешь 

как я выгляжу, это я тебя не знаю. Ну, наверное, 

теперь дО 5-0ГО, попытаемся пресечься там. Прошу 

прощения у МФЗ, хорошо ЧТО ХОТЬ вы кости не ломали и 

без этого товарищчей таких было предостаточно :0) 
- Friday, Apri/21, 2000 at 12:32:11 (MSD) 

84. Имя : Майкл, 

Комментарии: Да уж, с МФЗоидами лучше дружить 

:»»»») 
- Friday, April21, 2000 at 12:09:21 (М5D) 

85. Имя: Му, 

Комментарии: Дык ето самое .. .. Д на Глебыче меня не 
видела? :0) Он мне в экстазе чуть башку об потолок не 
разбил :0»»»») 
Жалко фотик наверху остаЛСЯ .. . было видно хорошо. 
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nвюшrРАД 

на главную 

добавнть запись 

181. Имя: Апполасс , 

Комментарии: Ну, наверное, хуй, бля, ходить ... все к 
~ ~ - ~ 

- Saturday, Apri/ 01,2000 at 02:59:50 (MSD) 

182. Имя: натаха , 

Комментарии: Му, не расслаБЛяться. Хотя говорят 
завтра дождь :0( 
Я прыду 

- Friday, March 31, 2000 at 16:12: 58 (MSD) 

183. Имя: Муму виновница веселья, Город: 
обиталище поэтов, 

Комментарии: Ну, я постараюсь изо всех своих 

силёнок! :0) 
Только я слегка заболел и чихаю ... 
- Friday, March 31, 2000 at 15:35:45 (MSD) 

184. Имя: Мамонт, Home Page URL: http://pep· 
see.virtuаlаve. пеt 

Комментарии: Я тоже засведетельствую свое 

почтение всей честной компании . 
А носки какого цвета и какого уровня теплости брать? 

- Friday, March 31, 2000 at 13:05:41 (MSD) 

185. Имя: Уоuпg , E-Mail: уоuпg@оstaпkiпо.щ 

Комментарии: Ну я буду .... т е собираюсь быть ... 
. Friday, March 31, 2000 at 12: 57:22 (MSD) 

18б. Имя: наташа, 

Комментарии: Я приду ежели ешо кто придет. 

- Friday, March 31, 2000 at 12:34:38 (MSD) 



W.GIUЕ~;ТВООIК.FlU - ЛУЧШИЕ БЕСПЛАТНЫЕ ГОСТЕвЫЕ КНИГИ 

187. Имя: Майкл , 

Комментарии: Бля, Глеб, я бы с радостью, но МФЗ 

седня В полном составе отбывает вПитер. 

Так что обломс, а так хотелось бы ... :«(((( 
- Friday, March 31, 2000 at 11 :44: 15 (MSD) 

188. Имя: Gleb aka Maniac, E-Mall: gvlаd@со.щ 
. Город: Mck , 
Ноше Page URL: http://www.co.ru/~gvlad 

Комментарии: Такс! Ну что не ответа ,ни привета! 

КТО ПРИЕДЕТ НА "Чистые пруды" В СУББОТУ В 15:00 J 

- Friday, March 31, 2000 at 10:44:39 (MSD) 

189. Имя: Тёма , E-Mail: kpz@home.com. Город: 
Торонтовка , 

Комментарии: Посвящается тоске по отсутствию сд 

"Мат Без эле ..... группы Ленинград и прочей хуЙне ... 

Дождь за окном 

стучит и скре6ётся 

А душа моя с кошкой ебется 
Пройдет дождь 
Утро придет 

Кошка свернувшись в клубок 
Затихнет 

На душе поворчит 

И уснет 

- Friday, March 31, 2000 at 09:44:23 (MSD) 

190. Имя: Майкл , 

Комментарии: Шнур, ты блин хоть бы концерты с 
календарем Зенита бы увязывал :)))) 
А то вы 25-го в Питере, мы в Волгограде, 1 апреля вы в 
МОСКВЕ, а мы в ПVfТEРЕ, типа полный пападос :)))) 
- Friday, March 31, 2000 at 09 : 3б:51 (MSD) 

191. Имя: Оззи , E-Mail: viZZi@mаil .щ Город: Москва, 

Комментарии: Да вы охренели все! О чем вы тут 

щебечете? Хотя, я, наверное, ни хрена не понимаю. Я 
просто дико обожаю группу "Ленинград", и хочу 

пообщаться с кем-нибудь, кто со мной солидарен. Вы 

будете первыми, а эта падла корчится от матов и орет, 

что уж лучше послушать (прости, Господи) Земфиру . 

Какие уроды! Я сдохнiJ;Ia.JIшr! По быстому спасайте 

меня, и человёtiёёТiiOНе потеряет лишнего дебила . 
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Пишите мне на mail, ,(оть '';TO-Н'1БУАЬ к:;пишите, гады. 
Не для красоты же я его делала! 

- Thuгsday, Maгch ЗО, 2000 at 18:28:26 (MSD) 

192. Имя: Пинь пинь пинь , 

Комментарии: Тарарахнул Занзивер! 
- Thuгsday, March ЗО, 2000 at 1З:56:19 (MSD) 

193. Имя: Gleb aka Maniac, 

Комментарии: Да , кстати Саш,в Цеппелине ты вряд 
ли на сцене поместишься! Вернее, только ты один и 

поместился бы , а остальные в зале! :0)) 
- Thursday, March ЗО, 2000 at 1З:26:21 (MSD) 

194. Имя: Gleb aka Maniac , 

Комментарии: Пузыч Заебизззьььь! С меня БИР ор 
ВОДКА! r 

Так в 15:00 около памятника на Ч.П. 
- Thursday, March ЗО, 2000 at 1З:22:19 (MSD) 

195. Имя: натаха, 

комментарии: Спасибо, Му, за намек, да и в субботу 
как раз думала куда податься и скем-б нажраться :0)) 
- Thursday, March ЗО, 2000 at 12 :46:00 (MSD) 

196. Имя: Пузо, Город: Ленинград , 

Комментарии: Глебу! 

Кассету с Пугачевой привезет Шнур . 
Я в этот раз в Москву не еду. Дела. 

- Thursday, March ЗО, 2000 at 12: 45:04 (MSD) 

197. Имя: Gleb aka Maniac, 

Комментарии: Кароче так! В субботу в 15:00 у метра 
"Чистые Пруды" встречаемся! При себе иметь теплые 

вещи, раскладушки, комплект постельного белья и 

сменные носки и Н-ное количество бабла! 

- Thursday, March ЗО, 2000 at 11 :З2:49 (MSD) 

198. Имя: Young , Город: Msk , 

Комментарии : Согласен. 
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Где и когда? 

- Thuгsday, March 30, 2000 at 11 :03:59 (MSD) 

199. Имя: Му , E-Mail: mila@fininfor.ru, 

комментарии: Что-то тихо стало -тут и невесело, лишь 

воробышки снуют в кадке с плесенью ... 
Есть маза - собраться всем здешним москвичам 
(москвичи-хуй дрочи!) как-нть на выходных и попить 

уже пива нормально, 

Намекаю, к примеру, на Натаху, Медею, Хлеб Батоныча 

и всех желающих. 

А то бля хуй знает что, а не дружба-любофь-6ратание' 

Mymy -негодуЕ!Т. :о[ 
Так что камон, зврибади!!! 

- Thursday, March 30,2000 at 10:43:08 (MSD) 

200. Имя: натаха , 

Комментарии: Я конечно понимаю, что мудаки 

дрались, но было бы круто если бы Пузо кому-нибудь 

съЕздил своим БаРРабаном :0» 
- Monday, March 27, 2000 at 17:02:17 (MSD) 

Всего 506 записей 
Страницы: предыдущая следующая 

1 ~ И 5 2 Z!! 21.0 1112 и 141.5 1211 l!119 2Q 21 n ~ 24 25 ~ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Предметом настоящей дипломной работы является русский мат. 

Существуют разные определения русского мата. Его ядро составляют три 

матерных корня: е6ать, пизда и х)'Й . Их было выбрано предметом данной 

работы . 

Настоящая работа осуществляется в рамках прагматики . Работа состоит из 

трех частей : во-первых из описания этимологии и истории русского мата, 

во-вторых из функционального анализа обсценных выражений русского 

языка и во-третих из небольшого РУССКО-финского толкового словаря для 

финских студентов русского языка. Словарь состоит из 184 выражений . Он 

находится в главе 5.4. настоящей дипломной работы. 

Матерная лексика является спорной и актуальной темой в России в течение 

последних десяти лет. После гласности ее употребление разширилось: 

русский мат стал популярным явлением . Особенно много пишут об этой 

темой в газетах, но в лингвистических журналах (например Русиситика , 

Русская речь, Русский язык в школе) публикуются более научные статьи . 

Настоящих исследований существует не много. В настоящей работе в 

качестве научных источников ИЗПОЛЬЗ0ваны разные прагматические 

анализы употребления бранных выражений (например Andersson 1985, 

статью Ю. И . Левина (1998) о функциях обсценных выражений , 

этимологическое исследование Б . А. Успенского (1994), статью Ф . 

Дрейзина и Т. Пристлина (F. Dreizin & Т. Priestly 1982) о обсценных 

выражениях как особенная лингвистическая система , статью А. Зорина 
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(1996) о легализации обсценной лексики и социо-лингвистическое 

исследование В . И. Жельвиса (1997). 

Поскольку употребление обсценной лексики стало популярным, издано 

также нескол~ко словарей вульгарного языка. Некоторые из них 

изпользованы при составлении данного словаря , хотя они не очень 

высокого уровня потому, что Т. к. русские лингвисты и лексикографы не 

участвовали в их создании . Кроме печатных словарей, в при соствалении 

словаря использована небольшой словарь, находящийся винтернете 

найденный нами (приложение 1) и а также была использована страничка в 

интернете Петербургской рок-группы "Лениниград" (приложение 2). 

Считаем очень важной помощь, полученную от профессора русского языка 

А. Кожевникова (Российский государственный педаГОГИ'iеский университет 

им . д . И. Герцена, Санкт-Петербург). 

Много говорится о том, нужны ли словари или исследования обсценной 

лексики, потому что ее употребление не считается приличны�.. Но к 

примеру Д. М . Шахнароеич (1994: 1) и Ф . Н . Ильясое (1994: З) считают, что 

в языке ничего нельзя разрешать или запрешать, он живет и развивается 

по сеоим законам и для лингеистое все слова одинаковые. 
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2. УПОТРЕБЛЕНИЕ ОБСЦЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Настоящая глава представляет собой определение понятия русский мат и 

описание исторического и этимологического фоня употребления русского 

мата. 

2.1. Что такое русский ма7? 

Русский мат, непристойная лексика русского языка, входит в обсценную 

лексику русского языка, которая является частыо русской бранной лексики . 

Под бранной лексикой имеются в виду грубые, вульгарные выражения, 

употребление которых представляет собой самостоятельный речевой акт. 

Но обсценные выражения могут употребляться не только в составе 

ругательств , другими словами , они не всегда образуют самостоятельные 

речевые акты, а представляют собой экспрессивные синонимы . С другой 

стороны , бранная лексика может быть не обсценной . обсценность 

представляет собой стилистическую категорию . (Левин 1998: 810·811 .) 

Русский мат состоит из трех обсценных корней, иначе говоря из 

сексуальной'триады�: ебать, пизда их}й. По Ф. Н. Ильясову (1994), русскии 

мат представляет собой четыре корня : ебать, блядь , пизда и х}Й . Согласно 

Захаровой (1994: 285), матом считается название мужских и женских 

гениталий, а также названия действий (например полового акта, 

мочеиспускания и испражнения) и производные от них слова . Ф. Н . 

Чернишев (1992: 37) разделяет термины матерного лексикона на три 

группы: 
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1) обозначающие мужские и женские половые органы и половой 
акт, 

2) переt:tосящие значение половых органов и полового акта на 
человека как предмет названия и 

3) в нарочито огрубленном виде заимствования из культурной 
речи. 

В. М. Мокиенко (1994: 58) разделяет бранную и обсценную лексику на пять 

классов: 

1) наименования лиц с подчеркнуто отрицательными 
характкристиками, 

2) наименования "неприличных", социально табуизированных 
частей тела, 

3) наименования процесса совершения полового акта, 
4) наименования физиологических функций и 
5) наименования "результатов" физиологических отправлений. 

По названным разделениям предметом данной работы является 

сексуальная триада . 

в русском языке существует огромное количество матерных выражений. 

Ими передаются сильные эмоции и отношения (не только отрицательные). 

Согласно Самоделовой (1999: 8), русский человек использует нецензурные 

слова для выражения абсолютной искренности. Употребление обсценных 

выражений есть сознательная замена эмоциально и стилитически 

нейтрального слова более грубым, пренебрежительным, заряженным 

эмоциально-экспрессивной оценкой (Захарова 1994: 287). В таком случае 

выражение называют дисфемизмом. 

Обычно употребление матерных выражений соединяется с блатным 

языком, но их употребляют и в фольклорных текстах и художественной 

литературе (Мокиенко 1994: 52). Раньше они употреблялись только 

мужчинами, но в настоящее время также и молодежь (юноши и девушки) 
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часто обращаются к мату. 

2.2. Об историческом фоне обсценной лексики 

Обычно специалисты усматривают в матерных словах тюркские 

(Самоделова 1998: 8) или татарские корни, но, вероятно, они происходят из 

праславянского языка (Журавлев, 1994: 11). В настоящей главе описываетя 

этимологию и историю матерной лексики и отношение к ним в разные 

периоды русской истории. 

2.2.1. Этимологический аспект обсценной лексики 

Интересно, что значение тех трех слов, которые рассматривается в 

настоящей работе, первоначально являлось не обсценным: *jebti значило 

'бить', 'ударить', *pisы:ia 'мочеиспускательный орган' и *huj 'игла хвойного 

дерева' (Мокиенко 1994: 62) . И все же их значения стали обсценными 

довольно рано (Журавлев 1994: 11). 

Рассматривая матерные выражения с точки зрения их этимологических 

корней, оборот еб твою мать становится одним из самых главных . В 

славянских языках сексуальное оскорбление матери является самым 

сильным ругательством (Малинин 1990: 13). Русское (славянское) понятие 

мать состоит из трех матерей: матери земли, Богородицы и родной матери 

человека. Б . А. Успенский (1994) анализирует подробно этот вопрос в своей 

статье "Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии" . 

Согласно Успенскому (1994: 57-70), упомянутый оборот первоначально не 
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был оскорбительным, а был связан со старослаВS1НСКИМИ языческими 

обрядами и обычаями. Его употребляли особенно в сельскохозяйственных 

и свадебных ритуалах, другими словами, в ситуациях, тесно связанных с 

оплодотворением. Первоначально объектом являлась мать земля. 

Христианство принесло с собой новый объект указанному обороту: 

Богородицу. После этого использование оборота стало самым сильным 

грехом, потому что его считали богохульством . (Успенский 1994: 65-83.) В 

наСТQS1щее время считается, что объект оборота есть родная мать человека 

(Hellberg-Hirn 1998: 116). 

Глагольное сказуемое оборота еб твою мать выражено формой прошедшего 

времени, и его субъект может быть в первом или третьем лице 

единственного числа. Если считать, что субъект в третьем лице, по 

старославянским текстам, субъектом является пес . Также в первом лице 

субъектом может быть пес. Тогда оборот толкуется, что человек имитирует 

поведение пса, употребляя первое лицо. (Успенский 1994: 84-99.) Согласно 

Жельвису (1997: 237), оборот можно интерпретировать как способ 

максимального унижения матери оппонента. 

2.2.2. об ОПiоwениях к обсценной лексике в разные исторические 
периоды 

в настоящей главе я рассматриватся отношение говорящих на русском 

языке к обсценной лексике в разные временные исторические периоды в 

России. Всегда официальное отношение к ней являлось отрицателным, но 

временами оно становилось более мягким . 
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2.2.2.1. Употребление обсценной лексики перед революцией 

После прихода христианства в Россию государство вместе с церковью 

активно выступало против обсценизмов. Обычно борьба направлялась на 

письменный язык, но временами также и на речь. Например, при первых 

Романовых на рынках и площадях ходили переодетые чиновники, искали 

ругателей и на месте престуnления наказывали их розгами. (Жельвис 1997: 

269.) 

Существуют царские указы и церковные заявления о запрете употребления 

обсценизмов. В XVII веке действовал абсолютный запрет, по которому 

говорящий нес непосредственную ответственность за подобные слова 

несмотря на контекст - даже если он, например, только высказал 

иностранное слово, напоминающее русское обсценное слово . Интересно, 

что запрет относился к названию соответствующих предметов или 

действий , но не к их сущности. Поэтому эвфемизмы обсценных выражений 

появилось очень рано. Борьбу против обсценизмов не вводили только ПО 

языковым причинам - зто была борьба против язычества. (Успенский 1994: 

54-58.) 

в то же время как обратная реакция возникал особый вид литературы -

обсценная литература, самым известным представитель которой был И. 

Барков (Зорин 1996: 124-125). Известны своей обсценной лексикой также 

заветные сказки А. Афанасьева, песни К. Данилова и некоторые тексты А. 

Пушкина (Успенский 1994: 54). 
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2.2.2.2. Употребление обсценной лексики в Советском Союзе 

В Советском Союзе официальное отношение к обсценной лексике было 

еще гораздо строже. По законодательству, ее употребление в 

общественных местах квалифицировалось как хулиганство (Левин 199В : 

В10). Некоторые исторические события имели огромное влияние на 

обобщение употреления обсценных выражений : например, в 191 0-20·х гг. 

Первая мировая война, в 1940-50-х гг. Вторая мировая война и в конце ВО -

нач . 90-х гг. перестройка и гласность (Грачев 1996: 69). 

Послереволюционная свободная атмосфера вызвала интерес к 

употреблению подобной лексики (Зорин 1996: 129), но к концу 30-х гг. 

употребление снова попадает под запрет. 

Советская линnвистика была очень нормативной . Под нормой имели в виду 

официальную норму, которая определялась языковедами, а не носителями 

языка. Исследованием обсценной лексики не занимались, потому что 

боялись, что носители языка научатся употреблять подобную лексику. 

(Mustajoki 19В7: 229-230.) Обсценные выражения оставались 

табуированными до 70-х гг. Смерть Сталина и "оттепель" СМЯNИЛИ 

отношение к ним . 

2.2.2.3. ГласносlЪ и освобождение употребления обсценной лексики 

В ВО·х гг. произошла полная эмансипация обсценной лексики (Журавлев, 

1994: 11). Осенью 19В6·го года сняли идеологическую цензуру, а после 

этого также эстетическую и моральную . После снятия цензуры 
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употребление мата стало свободным. (Зорин 1996: 124.) Употребление 

обсценной лексики можно назвать вербальным нарушением морального 

табу (Жельвис 1997: 11). 

Употребление обсценной лексики стало явлением моды . Ее употребяли все 

- от медиков до политиков (Кестер-Тома 1994: 20) . Авангардисты и 

постмодернисты начали разрушать монолиты советского языка, употребляя 

почти только матерные выражения. 

В 1999-0М году употребление обсценных выражений было совсем 

свободным: дополняли словари и издавали новые словари русского мата, 

но научному анализу эта тема не подвергалась ни сразу (Мокиенко 1994: 

53). Однако обсуждать данную тему начали в газетах и журналах. Многие, 

например, Скворцов (1994: 103), считают, что обобщение употребления 

мата - это порча общественного языкового вкуса. 

В настоящее время в этой области уже ведутся научные исследования : 

лингвистические, литературоведческие, фольклористические и 

социокультурные (Зорин 1996: 121). Вообще к употреблению обсценной 

лексики относятся более спокойно: ей не идеализируют, но, с другой 

стороны, ей не боятся. 
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3. ОПИСАНИЕ ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКОГО МАТЕ-РИАЛА-

Материал настоящего исследования состоит из выражений, включенные в 

соварь, составленный нами. Словарь включает в себя 184 выражения. 

3.1. Материал, включенный словар 

Целью настоящей работы являлось собрать небольшое количество (100-

150) часто употребляемых обсценных выражений и составить словарь. 

Основу материала взяты из словаре "Русский мат. Толковый словарь" (сост. 

Ахметова, 1996). Словарь включает в себя огромное количество 

разнородных выражений - также слова и выражения общелитературного 

языка (например аборт). Поэтому было решено определить классификацию 

матерных выражений (см_ главу 2_1.), по которой возможно было выбрать 

среди обозначенных выражений самые важные выражения и составить 

единый словарь. После этого было решено составить словарь из слов, 

выражений и фразеологизмов, производных от сексуальной триады - ОТ 

слов е6ать, пизда их)'Й. Словарь не включает в себя эвфемизмы названных 

трех слов, игры слов или поговорки. 

3.2. Характеристика исследовательского материала 

Материал составляют по большей части от производных слова е6ать 

(45,7%). Материал включает в себя большое количество глаголов (54,3%). 

Большое число глаголов объясняется тем, что система русского 
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словообразования, особенно когда речь идет о глаголах, является гораздо 

богатным и многосторонным, и матерные глаголы образуются по общим 

принципам русского словообразования. К корню -е6-, -пизд- и -Х}'Й

присоединяются суффиксы И префиксы. Глаголы могут быть и 

транзитивные и интранзитивные, и у них имеется два аспекта. 
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4. УПОТРЕБЛЕНИЕ БРАННОЙ И ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

в настоящей главе рассматривается прагматика и функции бранных и 

обсценных выражений. 

4.1. Брань как предмет прагматического анализа 

Настоящая работа осуществляется в рамках прагматического анализа. В 

прагматическом анализе употребление языка рассматривается как 

социальное действие, с учетом культурного контекста речевого акта. 

(Verschueren 1999: 1-9.) Контрастивная прагматика исследует и сравнивает 

обороты речи в разных культурах и языках. (Yule 1996: 88). При том, что 

бранная лексика тесно связена с культурой и историей разных стран, 

имеются и универсалные черты бранной лексики. А именно брань: 

1) тесно связана с табу; 
2) не переводится буквально; 
3) служит для выражаения сильных эмоций. (Andersson & Trudgill 
1990: 53.) 

Согласно Андерссону (Andersson 1985), существует и универсальные 

мотивы дла употребления бранной лексики, которые можно разделить на 

три категории: психологические, социальные и языковые. К 

психологическим мотивам относятся спонтанные выражения 

эмоционального состояния говарящего. Социальными мотивами служат: 

1) стремление играть какую-либо определенную роль, 
2) стремление шокировать собеседника, 
3) стремление оскорблять собеседника, 
4) стремление высказать дружеское расположение и 
5) проявление знакомства. 
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к языковым мотивам относится стилистическое употребление бранной 

лексики. (Andersson 1985: 110-125.) 

4.2. Функциональный анализ как метод прагматического 
исследования 

Фукциональный анализ является одным их основых методов исследованя 

прагматики речи (Verschueren 1999:2). Термин функция означает цель 

словесного выражения (Vehmas-Lehto 1999: 115). Функциональный анализ 

особенно тесно связан с прагматикой, когда речь идет о речевых актах, 

поскольку предметом исследования в том случае является не только план 

вырважения, но и план действия. Т. е . не только выражается определенные 

слова, а совершается определенное действие - речевой акт. (Verschueren 

1999: 122.) 

Речевые акты выделяются по-разному . Набор различных речевых актов 

легко достигнет до ста разных актов, но Дж . Серл (1969) различает пять 

главных групп речевых актов: 

1) репрезентативы, 
2) директивы, 
3) комиссивы, 
4) экспрессивы и 
5) декларации . 

Вьщеление произходит в основе иллокутивной цели, Т . е . коммуникативного 

намерения говарящего . (Каласниеми 1992: 78-79.) 

Адерссон (Andersson 1985) различает коммуникативные и грамматические 

функции брани . К коммуникативным функциям он относит выражения: 

1) физической боли, 
2) психической боли , 
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3) пренебрежения и отвращения, 
4) удивления и 
5) разногласия. 

к грамматическим функциям относится употребление брани в качестве: 

1) самомтоятельного выражения, 
2) дополнительной фразы, 
3) члена предложения, 
4) атрибута, 
5) части слова и 
6) подтверждения (например в качестве воспроситеьного слова). 

Самостоятельные выражения служат, как правило для выражения эмоций, 

в то время как другие функции имеют отношение преимущественно к 

стилю, образным выражениям речи. (Andersson 1985: 99-120.) 

ю. и . Левин (1998: 809-819) дает функциональное разделение русских 

обсценных выражений. Его деление основывается на функциональном 

синтаксисе. Когда речь идет о ругательствах, по Левину, имеется в виду не 

только то, что "N" произнес определенные слова, но и то, что "N" совершил 

некоторое определенное действие - иллокутивный акт. Согласно Левину, 

обсценные выражения не просто стилистически маркированы . Более 

существенно то, что их употребление является не только грубым речевым 

действием , но и актом грубости. 

Левин разделяет обсценные выражения на два основных класса. Первый 

класс составляют собственно ругательства, употребление которых 

представляет собой самостоятельный речевой акт . Во второй класс входят 

субститутивные обсценные выражения, не образующие самостоятельных 

речевых актов и представляющие собой экспрессивные синонимы для 

обычных выражений. Левин дает еще классификацию собсвенно 
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ругательств: 

1) посылки, отказы и индифферентивы, 
2) пейоративы, 
3) божба и 
4) междометия и вставки. 

Он делит также суБСТИ1УТивные обсценные выражения на 

1) местоименное и местоглагольное употребление и 
2) употребление с определенной семантикой. 

4.3. Функциональный анализ исследовательского материала 

На основании проведного анализа можно сделать следующие выводы: в 

русском языке, также как и в других языках присутствуют вышеназванные 

(с. 12) универсальние мотивы употребления бранной (в настоящей работе -

обсценной) лексики. Как и в других языках, в русском - употребление 

бранного выражения по психолгическим мотивам часто является как 

правило выражения эмоционального состояния. 8 отношении социальных 

мотивов можно утверждать, что наиболее типичным случаем употребление 

обсценного выражения является намерение нарушить табу, или нанести 

оскорбления. 8 литературе 1980-90-ых годов часто встречаются также и 

языковые мотивы, которые используются для шокирования И провокации 

(см. также главу 2.2.2.3). 

Что касается коммуникативных функций (с. 14) и их представленности в 

словоупотреблении бранных выражений можно утверждать, что 

самомтоятельные обсценные выражения употребляются для выражения 

физической и психической боли, а также для выражения чувств 

пренебрежения, удивления и разногласия. Анализ материла позволяет 

также сделать вывод, что обсценные выражения в русскои языке являются 
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чаще всего членами предложения (с. 14). Поскольку материал состоит 

преимущественно из глаголов (см. главу 3.2.), обсценные 

несамостоятельные выражения часто употребляются в качестве 

предикатов. 

Обсценные глаголи можно разделить на три типа: 

1) глаголы, имеющие только сексуальное значение, 
2) глаголы, не имеющие сексуального значения и 
3) глаголы, имеющие оба значения (Dreizin & Priestly 1982: 237). 

Большинство обсценных глаголов входит во вторую группу. Только прямое 

сексуалное значениеи имеют 1 % глаголов. Анализ материала позволяет 

сделать вывод, что функция описания деятельности, является одной из 

главных функций употребления несамостоятельных обсценных выражений, 

но для описания непосредственно сексуального действия встречается 

достаточно редко. 

По отношению к функциональному разделению обсценных выражений 

Ю . И. Левина (с. 14-15), можно сказать, что основая часть (85,4%) 

исследуемого материала входит во вторую группу, и только 14,6% в первую 

группу. По мнению Левина, обсценные выражения русского языка не 

служат для указания на положительные свойства, однако анализ 

материала, используемого в данной работе показывает, что такое 

словоупотребление возможно. С точки зрения названного вывода 

несаМОСТQЯтельные обсценные выражения можно разделить на три 

следующие группы : 
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1. Отрицательные обсценные выражения 
а) Характеристика человека 
б) Ослабление физического или психического состояния 
в) Осуждаемые действия 

г) Характеристика предмета или его количества 
д) Описание равнодушия 

2. Положительные обсценные выражения 
а) Оценка количества или качества 

б) Оценка отношения 
в) Описание совершенности действия 

з. Нейтральные обсценные выражения 
а) Слова и выражения, имеющие прямое сексуальное значение 

б) Характеристика человека, предмета или явления 
в) Слова и выражения, не образующие однообразную группу. 

Количество матерных выражений крайне велико, а многозначность 

является их типичной характеристикой. Согласно Жельвису (1997: 74-75), 

любому обычному русскому глаголу можно подобрать его обсценный 

вариант. Поскольку значение конкретного словоупотребления часто зависит 

от контекста, трудно определить точно функцию отдельного высказывания, 

не учитывая особенности контекста словоупотребления. Одно и то же 

выражение может выполнят разные функции, и имеет разные значения. 

Анализ материала позволяет также сделать вывод, что отличие от 

общепринятого мнения, несамостоятельных обсценных выражений в 

количественном отношении больше, нежеле самостоятельных. Вожможно 

это связано с тем, что если первых больше в количественном отношении, 

то для вторых характерно более частое словоупотребление. Поскольку 

материал данного исследования бьUl собран для составления словаря, его 

анализ не позволяет сделать выводы о частоте употребления тех или иных 

типов выражения . 
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5. О СЛОВАРЕ 

В настоящей главе представлется источники, используемые при 

составлении словаря и структура словаря. 

5.1. ИСТОЧНИКИ, используемые при составлении словаря 

После подбора выражений, надо было искать значения и примеры. Кроме 

словаря Ахметовой (1994) (см . главу 3.1 .), были использованы следующие 

словари: Международный словарь непристойностей (Кохтева 1992), 

Словарь табуированной лексики (Волков 1993), Словарь нецензурных слов 

(Drummond & Perkins 1987), За пределами русских словарей (Флегон 1973), 

Руский мат. Антолоrnя (Ильясов 1994) и Словарь русской бранной лексики 

(Мокиенко, 1995). 

Кроме них, был использован небольшой словарь, найденный винтернете 

(The alternative Russian Dictionaгy, приложение 1). Кроме словарей, при 

определении значения и примеры были использованы теоретические 

статьи и книги, используемые при написании настоящей работы . Довольно 

большое число примеров взяты� с странички интернета группы "Ленинград" 

(www.leningгad.org.ru .• см . приложение 2). Некоторые при меры получены от 

речи санкт-петербургского Алексея Соосуу и взяты из произведений 

Владимира Сорокина. Самую полезную помощь была получена от 

профессора А. Кожевникова'. Он вносил изменения и дополнения в 

I Российский государственный педагогический университет им . д. И. Герцена. отделение 
русского языка. Санкт Петербург. 
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словарь. 

5.2. О макростуктуре словаря 

Словарь состоит из трех корневых слов и их производных. Корневые слова 

и их про из водных представлены в алвавитном порядке, потому что 

пользователю словаря легче найти незнакомые слова по алфавиту, чем 

например по функции. 

5.3. О микроструктуре словаря 

в настоящей главе я представляю структуру отдельной словарной статьи. 

5.3.1. Слово или выражение, представленное в словаре 

Слова и выражения представлены большими буквами. Они представляются 

в основной форме, если они не употребляются только в определенной 

форме. Исключения в спряжение или склонение и формальные или 

лексикальные варианты даются в круглых скобках. При глаголах ставится 

вид пометой peгf / impeгf. При существительных не указывается род, потому 

что в словаре нет исключительных случаев. При некоторых прилагательных 

предсталлено наречие, если его употребляют почти как устойчивое 

словосочетание . 
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5.3 .2. Значение выражения, данное в словаре 

Значение слова или выражения приводится ПО·фински в 

общелитературным словом или вырфжением (глагол с глаголом, 

существительное с существительным и т. д.). Дается общелитературное 

объяснение, потому что в финском языке не так много разных обсценных 

выражений, как в русском. При фразеологизмах или некоторых устойчивых 

словосочетаниях дается объяснение, потому что в подобных случаях 

дословное значение компонентов словосочетания приводить не имеет 

смысля. Иногда в скобках дается дополнительная информация (например, 

пометами "оскорбительный", "нейтральный"). Различные значения 

выделяются арабскими цифрами, но, например , номер 1 не обязательно 

обозначает, что подобное значение является первостепенным. После 

значения приводится в круглых скобках его источник. 

5.3.3. Примеры, данные в словаре 

При меры приводятся курсивом после значения. Их источник приводятся в 

скобках после примера. 

Примеры являются самой важной частью данного словаря, потому что в 

предыдущих словарях они даются редко. Примеры не переведены, потому, 

что словарь предназначено для студентов, которые знают русский язык. 
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5.3.4. Дополнительные пометы, данные в словаре 

Стилистические пометы не дается, потому что все выражения относятся к 

низкому стилю. Не дается также грамматические пометы, потому что, 

например, глагольное управление видно в примерах. По компьютерно

техническим причинам место ударения в слове не дается. 
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б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже сказано, употребление брани и обсценизмов тесно связено с 

культурой и ситуацией. Невозможно их исследоввать, не принимая во 

внимание культурные, общественные и исторические факторы. Больше 

всего в России имели влияние на употребление обсценных выражений 

следующие культурно-исторические события : 

• приход христианство 
• послереволюционный "Серебрянный век" и 
• гласность. 

При исследовании брани и обсценных выражений, следует обратить 

внимание на то, что не только стилистически маркировани: более 

существенно то, что употребляя их не только выражают грубые слова, а 

совершают акт грубости - речевой акт. 

Как уже сказано (см. главу 4.3.) анализ исследовательского материала 

позволяет сделать вывод, что обсценные выражения русского языка часто 

являются несамостоятельными выражениями - чаще всего предикатами. 

Следовательно, описание деятельности является одним из их основых 

функций. Материал показывает и то, что несамостоятельные выражения 

присутствуют В количественном отношении больше самостоятельных. В 

будущем было бы интересно выяснить, которые из них чаще употребляют. 

в будущем было бы интересно исследовать и отношения русских к 

употреблению обсценных выражений . 

Про словарь, составленный при данном исследовании, следует сказать: 

Это - хорошое вспомогательное средство того, что найти значении 
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незнакомых русских обсценных выражений, но основательное значение 

зависит от контекста, потому что многозначность является их типичной 

характеристикой. 
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